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ਨੋ ਸ ਐਸਵੀਐਸ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਟਕਸ ੇਵੀ ਟਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਸ ਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਾਂ  ਨ, 

ਟਿਸ ਦੀ ਉਮਰ18 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ  ੈ, ਟਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਟਿਨਸੀ ਟ ਿੰਸਾ ਿਾਾਂ 

ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਜ ਿੱਚ ਵਾਪਟਰਆ ਹ਼ੋ ੇ ਜਾਾਂ 

ਅਤੀਤ ਟਵੱਚ।  ਇ  ਟਕਤਾਬਚਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਸ ਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇ ਾ ਨਾਲ 

ਜਕ ੇਂ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ  ੈ। 
 

 

Notts SVS Services 

ਨੋ ਸ ਐਸਵੀਐਸ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ 

ਗੁਪਤਤਾ 

ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾ ਪੇਸਕਸਾਾਂ: 
  ੈਲਪਲਾਈਨ ( ੱਬ) 

 ਡਰੌਪ-ਇਨ 

 ਸਲਾ -ਮਸਵਰਾ ਸੇਵਾ 

 ਗਰੁੱਪ ਸ ਾਇਤਾ  

 ਪਟਰਵਾਰਕ ਸ ਾਇਤਾ 

 ਬੌਟਧਕ ਟਵਵ ਾਰਕ ਟਚਟਕਤਸਾ 

(ਸੀਬੀ ੀ) 

 ਆਈ ਮ ਵਮੈਂ  

ਡੈਸਨਟਸ ਾਈਜੇਸਨ ਰੀਪਰੋਸੈਟਸਿੰਗ 

(ਈਐਮਡੀਆਰ)  

 ਸੁਤਿੰਤਰ ਟਿਨਸੀ ਟ ਿੰਸਾ ਸਲਾ ਕਾਰ 

ਸੇਵਾ  

 ਸਰਵਾਈਵਰਜ ਸਪੋਰ  ਸਰਟਵਸ 

 ਟਚਟਕਤਸਕ ਸ ਾਇਤਾ ਸੇਵਾ
  

ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਪ ੁਿੰਚ ਕਰਨਾ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੰਪਰਕ 
 

ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਟਪਛਲੇ 7 ਟਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਿਾਾਂ ਟਿਨਸੀ  ਮਲੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ  ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਡਾਕ ਰੀ ਸ ਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ  ੋ, ਇੱਥੇ 

  

 ੋਪਾਜ ਸੈਂ ਰ (ਬਾਲਗ) (The Topaz Centre) 

0800 085 9993 | www.topazcentre.org 
  
ਈਐਮਸੀਵਾਈਪੀਐਸਏਐਸ (0-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਿਵਾਨ) (EMCYPSAS) 

0800 183 0023 | www.emcypsas.co.uk 
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ਅਸੀ ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ ਜਕ ਜਕਸੇ ਜ ਅਕਤੀ ਦੀ ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਾਂ ਜਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਟ ਿੱਟ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਜਾਾਂ ਬਾਲਗ  ਜੋਂ ਜਜਨਸੀ ਜਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨ ਭ  ਕੀਤਾ ਹ਼ੋ ੇ। 

ਅਪਰਾਧੀ ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ, ਤਾਰੀਖ, ਦ਼ੋਸਤ, ਪਜਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ, 

ਕ਼ੋਲੀਆਗ ਏ ਜਾਾਂ ਪੇਸੇ ਰ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਕ਼ੋਈ ਅਜਜਹਾ ਜ ਅਕਤੀ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਜਸਨੰੂ ਤ ਸੀ ਾਂ 

ਜਾਣਦੇ ਹ਼ੋ ਜਾਾਂ ਕ਼ੋਈ ਅਜਜਹਾ ਜ ਅਕਤੀ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਜਸਨੰੂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਹਾਨੰੂ 

ਜਕਸੇ ਅਜਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ੇ ੀ ਪਿੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹ਼ੋ ੇ ਜ਼ੋ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ  ਾਪਰੀ ਹ ੈਜਾਾਂ ਹ਼ੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਸੰਭ  

ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਜਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲ ਹਨ। 
  

ਅਸੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਜਕ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਈ  ਾਰ ਮ ਸਜਕਲ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਿੱਖ- ਿੱਖ 

ਭਾਈਚਾਜਰਆਾਂ ਦੇ ਲ਼ੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜ ਿੱਚ ਜ ਸੇਸ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 

ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਜਜਨਸੀ ਜਹੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹ਼ੋਏ ਲ਼ੋਕਾਾਂ (ਉਮਰ 18 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ) ਨੰੂ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਮਰ, ਜਲੰਗ, ਨਸਲ/ਨਸਲੀ, ਧਾਰਜਮਕ ਜ ਸ ਾਸ, ਅਪੰਗਤਾ, 

ਜ ਆਹ ਤਾ ਸਜਥਤੀ ਜਾਾਂ ਜਜਨਸੀ ਝ ਕਾਅ ਜਾਾਂ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਸ ਰਿੱਜਖਅਤ ਜ ਸੇਸਤਾ ਹ਼ੋ ੇ।  ਅਸੀ ਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਗਿੱਲ 

ਸ ਣਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਜਨਰਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਾਾਂਗੇ। 
 

ਅਸੀ ਾਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਜਪਛ਼ੋਕੜਾਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਜਬਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲ਼ੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।  ਅਸੀ ਾਂ 

ਹਮੇਸਾਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕ਼ੋਜਸਸ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜ਼ੋ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਜਹਸੂਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀਆਾਂ ਲ਼ੋੜਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀ ਾਂ 

ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ 

 ਕੇ ਲ ਔਰਤਾਾਂ  ਾਸਤੇ ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਾਂ  ਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 

 ਮਰਦ ਜਾਾਂ ਔਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ  ਰਕਰ ਦੀ ਚ਼ੋਣ 

 ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਸਨਾਾਂ  ਾਸਤੇ ਦ ਭਾਸੀਏ ਤਿੱਕ ਪਹ ੰਚ 

 ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤ ੇਕਾਲਾਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਸਾ ਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ 

 ਸਹਾਇਤਾ ਜ ਕਲਪਾਾਂ ਦੀ ਚ਼ੋਣ ਜਜਸ ਜ ਿੱਚ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ ਰਾ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

 ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਾਂ ਜ ਿੱਚ ਪਹ ੰਚਯ਼ੋਗ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ। 

ਅਸੀ ਾਂ ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਈਸੈਕਸ ਅਲ ਅਤੇ ਟਰਾਾਂਸ (ਐਲਜੀਬੀਟੀ+) ਬਚੇ ਲ਼ੋਕਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 

ਜ ਿੱਚ  ੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ  ੀ ਤ ਹਾਡਾ ਜਨਰਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਾਾਂਗ,ੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮ ਕਤਾ ਜਾਾਂ ਟਰਾਾਂਸ 

ਸਜਥਤੀ 'ਤੇ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਜਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਿੱਢਾਾਂਗੇ। 

____________________________________________________________________________ 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਗਿੱਲ ਸ ਣਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਜਨਰਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ 
 

____________________________________________________________________________ 

 

 ਨੋ ਸ ਐਸਵੀਐਸ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇ
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ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾ ਪਸੇਕਸਾਾਂ 

 ਹੈਲਪਲਾਈਨ  

 ਡਰੌਪ-ਇਨ-ਐਸਗਲਤੀ 

 ਫੇਸ-ਟ-ੂਐਫਐੈਿੱਸ  ਸੀਔਨਸੇਜਲੰਗ  ਐਸਐਰ ਾਈਸ 

 ਬੌਜਧਕ ਜ  ਹਾਰਕ ਜਚਜਕਤਸਾ (ਸੀਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਆਈ ਮੂ ਮੈਂਟ ਡੈਸਨਜਸਟਾਈਜ਼ੇਸਨ 

ਪਰਤੀਜਨਧਰ਼ੋਕਜਸੰਗ (ਈਐਮਡੀਆਰ)  ਰਗੀਆਾਂ ਜਚਜਕਤਸਾ ਾਾਂ 

 ਗਰ ਿੱਪ ਐਸਅਿੱਪਪ਼ੋਆਰਟੀ 

 ਪਜਰ ਾਰ ਅਿੱਪਪ਼ੋਰਟ 

 ਈਮੇਲ ਐਸਅਿੱਪਪ਼ੋਰਟ (ਕੇ ਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ ਿੱਚ ਉਪਲਬਧ) 

 ਸ ਤੰਤਰ ਜਜਨਸੀ ਜਹੰਸਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇ ਾ 

 ਬਚੇ ਹ਼ੋਏ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ 

 ਜਚਜਕਤਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ  
 

ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਮ ਫ਼ਤ ਹਨ।  ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲਾਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਪਰਦਾਨਕਾਾਂ ਦ ਆਰਾ 

ਸਥਾਨਕ ਦਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂਹਨ।  ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਕਾਲ ਪੈਕੇਜ ਜ ਿੱਚ ਕ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਾਂਜਕ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ  ਜਕਸੇ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ਡ ਫ਼਼ੋਨ ਜਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰੈਜਡਟ 'ਤੇ ਛ਼ੋਟੇ ਹ਼ੋ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ  ਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 
 

 
 
 

 

  

ਸਾਡੀ ਸੇ ਾ ਗ ਪਤ ਹੈ। ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ੋ  ੀ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਚ਼ੋਣ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋ, ਉਸ ਦਾ ਖ ਲਾਸਾ ਜਕਸੇ 

ਤੀਜੀ ਜਧਰ ਨੰੂ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਜਸ ਾਏ ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ਦੇ ਜਜਿੱਥੇ ਸਾਨੰੂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਜਾਾਂ 

ਹ਼ੋਰਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸ ਰਿੱਜਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕ਼ੋਈ ਬਿੱਚਾ ਖਤਰੇ ਜ ਿੱਚ 

ਹ ੰਦਾ ਹੈ।  ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਹਮੇਸਾਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਕਸੇ  ੀ ਸੰਜਕਆਾਂ ਬਾਰੇ 

ਗਿੱਲ ਕਰਾਾਂਗੇ। 
 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ ਜਕ ਜੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹ ੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸੇ ਦ ਭਾਸੀਏ ਦੀ 

ਲ਼ੋੜ ਹੈ ਜ਼ੋ ਤ ਸੀ ਾਂ ਜਚੰਤਤ ਹ਼ੋ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਜਕ ਜ ਅਕਤੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਜਾਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਜ ਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈ।  ਅਸੀ ਾਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਾਂਗੇ।  ਸਾਰੇ ਦ ਭਾਸੀਏ ਨੰੂ 

ਇਸ ਭੂਜਮਕਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਾਂ ਗ ਪਤਤਾ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। 
 

 ਗੁਪਤਤਾ 
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 ੈਲਪਲਾਈਨ ( ੱਬ) 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਯ਼ੋਗ ਅਤੇ ਜਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਾਜਮਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਟਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਜਜਨਸੀ 

ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਰਭਾ  ਬਾਰੇ ਜਚੰਤਤ ਜਕਸੇ  ੀ ਜ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ।   
  

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਕਸੇ  ੀ ਸੰਜਕਆਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ ਰਿੱਜਖਅਤ ਥਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ 

ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਾਂ ਜਕਸੇ ਦ਼ੋਸਤ ਜਾਾਂ ਪਜਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ  ਾਸਤੇ। ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਜੀ ਨ 'ਤੇ ਜਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ 

ਪਰਭਾ  ਦੀ ਪੜਚ਼ੋਲਕਰਨ,  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਡੀਆਾਂ ਹ਼ੋਰ ਸੇ ਾ ਾਾਂ 

ਜ ਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  

  

ਕਈ  ਾਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਕ਼ੋਈ ਸ ਨੇਹਾ ਛਿੱਡ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਤਾ  ਰਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ  ਾਪਸ ਕਾਲ 

ਕਰੇਗਾ।  ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 
(0115) 941 0440 
 

ਇਹਨਾਾਂ ਘੰਜਟਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤ ਸੀ ਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਜਨਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਹੰਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫ਼਼ੋਨ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ। 0808 800 0340 
_____________________________________________________________________________ 

 

 ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਜਕਸ ੇਅਜਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਿੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੋ ਜ਼ੋ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ 

 ਾਪਜਰਆ ਹ ੈਜਾਾਂ ਹ਼ੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹ਼ੋ ਰਹੇ ਜਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲ 

ਹਨ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਹਾਾਂ। 
 

_____________________________________________________________________________ 

ਹੈਲਪਲਾਈਨ – 0115 941 0440 
 

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੇਠ ਜਲਖ ੇਸਜਮਆਾਂ 'ਤ ੇਖ ਿੱਲ੍ੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ੋਮ ਾਰ,ਮੰਗਲ ਾਰ, ਬ ਿੱਧ ਾਰ,  ੀਰ ਾਰ ਅਤੇ ਸ ਿੱਕਰ ਾਰ 

ਸ ੇਰ ੇ10  ਜ ੇਤੋਂ ਦ ਪਜਹਰ 1  ਜ ੇਤਿੱਕ ਅਤੇ ਜਫਰ ਸਾਮ 4  ਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 4 30 

 ਜ ੇਤਿੱਕ - ਸਾਮ 7 30  ਜ ੇ
 

ਸਨੀ ਾਰ ਅਤੇ ਐਤ ਾਰ 

ਸ ੇਰੇ 10  ਜ ੇਤੋਂ ਦ ਪਜਹਰ 1  ਜ ੇਤਿੱਕ 
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ਡਰੌਪ-ਇਨ 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਜਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਲਾਟ ਬ ਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ। 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਿੱਚਮ ਿੱਚ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹ਼ੋ ਤਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ-ਬੰਦ ਸੈਸਨ  ਜੋਂ  ਰਜਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।  ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਤ ਹਾਡੇ ਜ ਕਲਪਾਾਂ ਅਤੇ ਜਚੰਤਾ ਾਾਂ ਬਾਰੇ  ਧੇਰ ੇਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜ ਚਾਰ- ਟਾਾਂਦਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ  ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਜ ਿੱਚ ਜਸਫਾਰਸ 

ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜ ਿੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।   

______________________________________________________________________________ 
 

ਅਸੀ ਾਂ ਹਮੇਸਾਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜ਼ੋ 

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀਆਾਂ ਲ਼ੋੜਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

______________________________________________________________________________ 

 

ਸਲਾ -ਮਸਵਰਾ ਸੇਵਾ 

ਸਲਾ -ਮਸਵਰਾਟਲਿੰਗ ਇੱਕ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿ ਡਮਾਨਜਸਕ  ਾਤਾ ਰਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਜਸ ਜ ਿੱਚ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਜ ਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਅਤੇ 

ਪੜਚ਼ੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਜ਼ੋ ਪਜਰ ਾਰ ਜਾਾਂ ਦ਼ੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭ  ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੋਸਕਦਾ। 
  

ਸੇ ਾ ਜਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਇਿੱਕਐਨਡੀ ਇਿੱਕ ਸ ਰਿੱਜਖਅਤ 

ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੂਡ ਮਾਨਜਸਕ ਾਤਾ ਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈਜਜਸ ਜ ਿੱਚ ਤ ਸੀ ਾਂ ਜਕਸੇ  ੀ ਜਕਸਮ ਦੇ ਜਜਨਸੀ 

ਹਮਲੇ ਜਾਾਂ ਸ਼ੋਸਣ ਦੇ ਪਰਭਾ  ਦੀ ਪੜਚ਼ੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ। 
 

ਸਹਾਇਤਾ ਥ਼ੋੜ੍ੀ-ਜਮਆਦ, ਦਰਜਮਆਨੀ ਜਮਆਦ ਜਾਾਂ ਲੰਬੀ ਜਮਆਦ 'ਤੇ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  ਅਸੀ ਾਂ 

ਕਈ  ਾਰ (ਸਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਜ ਅਕਤੀਗਤ ਜਾਾਂ 

ਔਨਲਾਈਨ ਲ਼ੋਕਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 
 

 

ਗਰੁੱਪ ਸ ਾਇਤਾ 

ਸਾਡਾ 'ਪਰੇ ਬਚਣ' ਸਹਾਇਤਾ ਗਰ ਿੱਪ 8 ਹਫਜਤਆਾਂ ਦਾ ਕ਼ੋਰਸਹੈ।  ਸੈਸਨ ਕੇ ਲ ਮਰਦ ਜਾਾਂ ਔਰਤ-

ਕੇ ਲ  ਗਰ ਿੱਪਾਾਂ   ਜੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲ਼ੋਕਾਾਂ ਲਈ ਖ ਿੱਲੇ੍ ਹਨ ਜਜੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪਜਹਲਾਾਂ ਹੀ 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹ਼ੋਰ ਜਚਜਕਤਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੱਕ ਪਹ ੰਚ ਕੀਤੀਹੈ।   ਗਰ ਿੱਪ ਦਾ ਉਦੇਸ ਸ -ੈਸ ੀਜਕਰਤੀ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸ  ੈਅਤੇ ਹ਼ੋਰਨਾਾਂ 'ਤੇ ਭਰ਼ੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ,  ਧੇਰ ੇਸੰਪੂਰਨ ਜੀ ਨ ਦਾ ਅਨ ਭ  ਕਰਨਾ 

ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਬਚੇ ਲ਼ੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਜਮਲਣਾ ਹੈ।   
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ਪਟਰਵਾਰਕ ਸ ਾਇਤਾ 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਜਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਜਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਨ ਭ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਮ ਸਜਕਲ ਸਮਾਾਂ  ੀ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜ ਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇ

ਹ਼ੋ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਜ ਿੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲਾਾਂ, ਮਾਜਪਆਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਪਜਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।  ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ ਰ ੇਦੇ ਛੇ ਸੈਸਨਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

ਬੌਟਧਕ ਟਵਵ ਾਰਕ ਟਚਟਕਤਸਾ (ਸੀਬੀ ੀ) 

ਸੀਬੀਟੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਜ  ਹਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਨਜਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨ ੇਂ 

ਤਰੀਕੇ ਲਿੱਭਣ ਜ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਤ ਹਾਡੀ ਰ਼ੋਜ਼ਾਨਾ ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ 

ਪਰਭਾਜ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਜਚੰਤਤ ਜਾਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹ਼ੋ ਤਾਾਂ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਇਹ ਸੈਸਨ ਥ਼ੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਜਜਿੱਥੇ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਤਕਨੀਕਾਾਂਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ 

ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਚਾਨ ਸੀਈ ਹੈ ਜਕ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

 

ਆਈ ਮ ਵਮੈਂ  ਡੈਸਨਟਸ ਾਈਜਸੇਨ ਰੀਪਰਸੋੈਟਸਿੰਗ (ਈਐਮਡੀਆਰ) 

ਇਸ ਦੇ ਸੈਸਨ ਥ਼ੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈਜਦਿੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।  ਉਹ ਇਸ ਜ ਚਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਦ ਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਮਨ ਨੰੂ ਉਸ ੇਤਰ੍ਾਾਂ 'ਜ਼ਖਮ' ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇਿੱਕ ਮਾੜੀ 

ਜਗਰਾ ਟ ਟ ਿੱਟੀ ਹਿੱਡੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜਚਜਕਤਸਾ ਅਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸਤ ਦੀ 

 ਰਤੋਂ ਜਕਸੇ ਦ ਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹ਼ੋਈ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸਾਨੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 

ਅਸੀ ਾਂ ਤ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ ਸ ਾਸ ਕਰਾਾਂਗੇ। 
 

______________________________________________________________________________ 
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ਸੁਤਿੰਤਰ ਟਿਨਸੀ ਟ ਿੰਸਾ ਸਲਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 

ਇਿੱਕਜਨਰਭਰ ਜਜਨਸੀ ਜਹੰਸਾ ਜ ਿੱਚ ਸਲਾਹ ਼ੋੋ(ਆਈਐਸ ੀਏ) ਇਿੱਕ ਜਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜ਼ੋ ਜਜਨਸੀ ਜਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਨ  ਾਲੇ ਜਕਸੇ  ੀ ਜ ਅਕਤੀ ਦੀ ਸ ਰਿੱਜਖਆ ਅਤ ੇਤੰਦਰ ਸਤੀ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ  ਹੈ। 

ਉਹ ਜ ਹਾਰਕ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਜ ੇਂ ਜਕ ਇਹ 

 ਪ ਜਲਸ ਨੰੂ ਜਰਪ਼ੋਰਟ ਕਰਨਾ 

 ਸੀ ੌਰਟ ਪਰਜਕਜਰਆ 

 ਹਾਊਜਸੰਗ ਅਤੇ ਜ ਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ 

 ਤ ਹਾਡੇ ਅਜਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਜਜੰਨ੍ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਤ ਸੀ ਾਂ ਪਹ ੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ 

 ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਓਲੀਸ,  ਸੀ ਰੌਟ,  ਐਸਓਲੀਸੀਟਰ,  ਸੀਜਲਜਨਕਸ ਆਜਦ ਦੇ ਦੌਜਰਆਾਂ 'ਤੇ। 
  

ਸਾਡੇ ਆਈਐਸ ੀਏ  ਨ਼ੋਟਸ ਐਸ ੀਐਸ ਦ ਆਰਾ ਜਨਯ ਕਤ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਜ ਧਾਜਨਕ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਤੋਂ ਸ ਤੰਤਰ ਹਨ ਜਜੰਨ੍ਾਾਂ 

ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ ਿੱਚ ਤ ਸੀ ਾਂ ਹ਼ੋ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਜਜ ੇਂ ਜਕ ਪ਼ੋਲੀਸੀ ਜਾਾਂ ਕਰਾਊਨ ਪਰ਼ੋਸੀਜਕਊਸਨ ਸਰਜ ਸ (ਸੀਪੀਐਸ)। 
  
 

______________________________________________________________________________ 

 

ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਜਲਸ ਨੰੂ ਜਰਪ਼ੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਘਰ 

ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 
 

______________________________________________________________________________ 

 

ਸਰਵਾਈਵਰਜ ਸਪੋਰ  ਸਰਟਵਸ 

ਸਰ ਾਈ ਰਜ਼ ਸਪ਼ੋਰਟ ਸਰਜ ਸ ਜਕਸੇ  ੀ ਅਜਜਹੇ ਜ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਬਾਲ ਜਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਤੋਂ ਇਿੱਕਐਨਬਾਲਗ ਬਜਚਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦ ਆਰਾ 

ਜਨਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਗਆਸੀ,  ਜਜ ੇਂ ਜਕ 

 ਇਿੱਕ ਸੀਜਹਲਡਰੇਨ ਦਾ ਘਰ ਜਾਾਂ ਫ਼ੋਸਟਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 

 ਇਿੱਕ ਸਕੂਲ 

 ਇਿੱਕ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਾਕਟਰੀ ਸੈਜਟੰਗ 

 ਇਿੱਕ ਧਾਰਜਮਕ ਸੰਗਠਨ 

 ਇਿੱਕ ਚੈਜਰਟੀ ਜਾਾਂ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ 

 ਇਿੱਕ ਸਪ਼ੋਰਟਸ ਕਲਿੱਬ 

 ਇਿੱਕ ਨੌਜ ਾਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੰਸਥਾ 
 

ਅਸੀ ਾਂ ਜਕਸੇ  ੀ ਅਜਜਹੇ ਜ ਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਹਾਾਂ ਜਜਸਦਾ ਜਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ 

ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਰਪ਼ੋਰਟ ਜਕਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜ ਅਕਤੀ ਜਜ ੇਂ ਜਕ ਪ ਜਲਸ ਅਜਧਕਾਰੀ, ਸਮਾਜ 

ਸੇ ਕ ਜਾਾਂ ਅਜਧਆਪਕ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਜਸ ਨੇ ਜਫਰ ਜਰਪ਼ੋਰਟ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਇਸ 

'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰ ਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ। 
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ਟਚਟਕਤਸਕ ਸ ਾਇਤਾ ਸੇਵਾ 
ਸਾਡੀ ਜਚਜਕਤਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ 13-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜ਼ੋ 

ਪਜਹਲਾਾਂ ਹੀ ਈਸਟ ਜਮਡਲੈਂਡਜ਼ ਜਚਲਡਰਨ ਐਾਂਡ ਯੰਗ ਪਰਸਨਜ਼ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਸਰਜ ਸ 

(ਈਐਮਸੀ ਾਈਪੀਐਸਏਐਸ) ਜ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹ਼ੋ ਚ ਿੱਕੇ ਹਨ।  ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ ਿੱਚ ਸਾਮਲ 

ਹਨ। 

 ਨੌਜ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀ ਦੀਆਾਂ ਲ਼ੋੜਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜ ਚਾਰ- ਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮ ਲਾਾਂਕਣ, ਜਜਸ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 10 ਸੈਸਨ ੋਾੋਾਂ ਤਿੱਕ 

 ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਜ ਿੱਚ ਪਜਰ ਾਰ ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ ਕਲਪ ਤਾਾਂ ਜ਼ੋ ਉਹ 

ਸਮਝ ਸਕਣ ਜਕ ਨੌਜ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

 ਹ਼ੋਰ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹ ੰਚ ਕਰਨ ਜ ਿੱਚ ਮਦਦ 
 

ਇਸ ਸੇ ਾ ਜ ਿੱਚ ਜਸਫਾਰਸਾਾਂ ਕੇ ਲ ਈਐਮਸੀ ਾਈਪੀਐਸਏਐਸ  ਰਾਹੀ ਾਂ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ 

ਹਨ। 
  
 

 

 
 

ਤ ਸੀ ਾਂਸਾਡੀ  ਹੈਲਪਲਾਈਨ (0115 941 0440) ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸੇਰ 

 ਾਈਸਾਾਂ ਜ ਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ।    ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਭਾਸਾ ਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 

ਅਨ  ਾਦ ਸੇ ਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।   
 

ਜ ਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਾਡੀ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ- 

https://nottssvss.org.uk/contact/ (ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ ਿੱਚ ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ) 

ਜਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਜਕਸੇ ਸਮਰਥਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ  ਿੱਲੋਂ  ਜਸਫਾਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ। 
 

ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਜਸਫਾਰਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜਕ ਅਸੀ ਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ 

 ਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਜਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀਆਾਂ ਲ਼ੋੜਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 
 

______________________________________________________________________________ 
 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕ ਝ ਅਜਜਹਾ ਹ਼ੋਇਆ ਹ ੈਜ਼ੋ ਤ ਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਚਾਹ ੰਦ ੇਸੀ, ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ 

ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹ਼ੋ। 

______________________________________________________________________________ 
 

 ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਪ ੁਿੰਚ ਕਰਨਾ 

https://www.emcypsas.co.uk/
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 ੋਪਾਜ ਸੈਂ ਰ (The Topaz Centre) 

ਬਾਲਗਾਾਂ  ਾਸਤ ੇਜਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ ਕੇਂਦਰ 

0800 085 9993 | www.topazcentre.org 
  

ਈਐਮਸੀਵਾਈਪੀਐਸਏਐਸ – ਈਸ  ਟਮਡਲੈਂਡਜ ਟਚਲਡਰਨ ਐਾਂਡ ਯਿੰਗ 

ਪਰਸਨ ਜ ਸੈਕਸ ਅਲ ਅਸਾਲ  ਸਰਟਵਸ  
(EMCYPSAS – East Midlands Children and Young Person’s Sexual Assault 
Service) 

0-17 ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਬਿੱਜਚਆਾਂ  ਾਸਤ ੇਜਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ ਕੇਂਦਰ 

0800 183 0023 | www.emcypsas.co.uk 
  

24 ਘਿੰ ਾ ਟਿਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲ  ਟ ਿੰਸਾ  ੈਲਪਲਾਈਨ 
(24hr Sexual Abuse and Domestic Violence Helpline) 

0808 800 0340 
  

ਨੋ ਸ ਐਸਵੀਐਸ ਸਰਟਵਟਸਜ  ੈਲਪਲਾਈਨ 

(Notts SVSS Helpline) 

0115 941 0440 | www.nottssvss.org.uk 
 

ਜਬਰਦਸਤੀ ਮੈਟਰਿ  ੈਲਪਲਾਈਨ 
(Forced Marriage Helpline) 

0207 008 0151 
  

ਨਾਟ ਿੰਘਮ ਐਾਂਡ ਨਾਟ ਿੰਘਮਸਾਇਰ ਟਰਟਿਊਿੀ ਿੋਰਮ 
(Nottingham & Nottinghamshire Refugee Forum) 

0115 960 1230  | www.nottsrefugeeforum.org.uk 
  

ਿ ਨੋ ਮਟ ਲਾ ਸ ਾਇਤਾ – ਔਰਤਾਾਂ ਟਸਰਿ 
Juno Women’s Aid  

0808 800 0340 | https://junowomensaid.org.uk/ 
  

 ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੰਪਰਕ 
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ਸੇਿਲਾਈਨ – ਮਰਦਾਾਂ ਲਈ 
Safeline – for males 

0808 800 5005 | www.safeline.org.uk/what-we-do/men/ 
  

ਕਰਮ ਟਨਰਵਾਣ – ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਾਂ – ਸਨਮਾਨ-ਆਧਾਟਰਤ ਦਰੁਟਵਵ ਾਰ 

ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਟਵਆ  
Karma Nirvana – males and females – honour-based abuse and forced 
marriage  

0800 5999 247  | www.karmanirvana.org.uk 
  

ਐਿਿੀਐਮ  ੈਲਪਲਾਈਨ – ਟਕਸ ੇਅਟਿ ੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ ੇਟਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿੋ ਔਰਤ 

ਿਣਨ ਅਿੰਗਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੱ ਣ ਦੇ ਅਧੀਨ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ, ਿਾਾਂ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ 
FGM Helpline – for concerns about a child who may have been, or might be, 
subjected to Female Genital Mutilation 

0800 028 3550 
  

ਐਿਿੀਐਮ ਸ ਾਇਤਾ – ਐਿਿੀਐਮ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ (ਔਰਤ ਿਣਨ ਅਿੰਗਾਾਂ 

ਨ ਿੰ  ਕੱ ਣਾ) 
FGM Support – for Survivors of FGM (Female Genital Mutilation) 

0115 845 7009 
  

ਗੈਲੋਪ ਯ ਕੇ – ਨੈਸਨਲ  ੈਲਪਲਾਈਨ ਿਾਰ ਐਲਿੀਬੀ ੀ (ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇ, 

ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ ਅਤੇ  ਰਾਾਂਸ ਲੋਕ) ਘਰੇਲ  ਟ ਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਰੁਟਵਵ ਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰ ਰ ੀ  ੈ 
Galop UK – National Helpline for LGBT (lesbian, gay, bisexual and trans 
people) experiencing Domestic Violence and Abuse 

0800 999 5428 | www.galop.org.uk 
 

ਨੋ ਸ ਐਨਐਚਐਸ 24 ਘਿੰ ਾ ਮਾਨਟਸਕ ਟਸ ਤ ਸਿੰਕ  ਲਾਈਨ 
Notts NHS 24hr Mental Health Crisis line  

0808 196 3779  


