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ناٹنگھام شائر جنیس تشدد 

 ےس متعلق خدمات
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Violence Support Services 
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سال یا اس ےس زیادہ عمر ےک ہر فرد کو معاونت فراہم  18نوٹس ایس وی ایس رسورسز 

ز ےک جنیس استحصال کا سامنا  کرتی ہے ، جس نز عصمت دری ، جنیس تشدد یا بچپ 

۔ یہ رسالہ ہمارے ذریعہ پیش کردہ  حالکیا ہے حاالنکہ یہ  مپں ہوا ہے یا ماضز مپں

سپورٹ اور ہماری خدمت ےس کیےس رابطہ کیا جاسکتا ہے ےک بارے مپں ایک مخترص 

 ۔رہنماتی فراہم کرتا ہے 

 

 پچھےل 
ے
 کا سامنا   7اگر آپ ن

ی
 یا جنیس زیادت

ی
دنوں ےک اندر زیادت

۔کیا ہے تو آپ یہاں طبی امداد سمیت مدد حاصل   کرسکتی ہیں  
 

   (اں)بالغدا  ٹوپز سینٹر 
9993 085 0800 | www.topazcentre.org 

 

 ایس اے ایس )بچوں اور نوجوانوں یک عمر 
ی
17۔0ایم یس وات  

0800 183 0023 | www.emcypsas.co.uk 

 
 

Notts SVS Services 

 نوٹس ایس وی ایس خدمات ےک بارے میں 

  رازداری
 ہمار ی رسوس پیش  کش

 )  
ر
  علیم سلوک تھراتی )یس تی ت

  آنکھوں یک نقل و حرکت
 ڈینسیسیٹائزیشن ری پروسیسنگ 

   آزاد جنیس تشدد کا مشٹں 

 پسماندگان یک امدادی  

 عالج معاون خدمت 

 

 ہیلپ الئن  

 ڈراپ ان 

 مشاورت یک خدمت 

 گروپ سپورٹ 

 خانداتے سپورٹ 
 

 ہماری خدمات تک رساتی   
 کارآمد رابےط
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 پوری طرح

ی
ےس بکھر  ہم سمجھتی ہپں کہ عصمت دری یا جنیس حمےل ےس کیس شخص یک زندیک

۔  مپں جنیس تشدد کا سامنا کیا ہو۔ سکتی ہے
ز مپں یا جواتز  شاید بچپ 

آپ نز  
 

اکت دار ، تاری    خ ، دوست ، کنبہ ےک ممبر ، نگہداشت کار ، ساتیھمجرم ایک ساتیھ ، سابقہ   یا رسر
۔ ہوسکتا ہے کہ وہ کوتی شخص ہو جےس آپ جانتی ہو یا کوتی ایسا شخص  پیشہ ور ہوسکتا ہے

ز نہپں ہوسکتا ہے جو آپ  ز ےک بارے مپں بیھ یقپں جےس آپ نہپں جانتی ہوں۔ آپ کو کیس اییس چبں
ےک بارے مپں سواالت اس رشتی  جسےک ساتھ رونما ہوا ہے یا ہو رہا ہے ، یا ممکنہ طور پر آپ 

ں۔ہو   
 

 پں حاصل کرنز م تی۔ حما ہو سکتا ہے مشکل محسوس  کبیھ  کبیھ  نا یکہ مدد ل  پں ہم جانتی ہ
۔ ہم جنیس وںیمختلف برادر  تشدد  ےک لوگوں کو مخصوص خوف اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے

(  18عمر  ےس بچتز واےل تمام افراد )جن یک  ، نسل  ، مذہتر  جنس، عمر سال اور اس ےس اوپر ہے
ےس قطع نظر  تیمحفوظ خصوص بیھ کیس  ا یرجحان  جنیس ا ی تیثیح ، ازدواجر  ی، معذور  دےیعق

 اور ہم ف پں بات سن ۔ ہم آپ یکپں مدد فراہم کرنی ہ
ی
  ںیکر   پں نہ صلہیےک

ی
ےک  

 ہپں ۔ ہم ہمیشہ 
ہم بہت سارے مختلف پس منظر اور تجربات ےس بچ جانز والوں ےک ساتھ کام کرنی

ور یات  کو پورا    کہ آپ اس طرح مدد کر یں جو آپ کو راحت دے اور آپ یک ضز
ی
آپ یک مدد کر یں ےک

 ہپں ۔
 کرے۔ درج ذیل جانتز مپں  مددگار ثابت ہوگا کہ ہم پیش  کر نی

 

 ز خوات ز ضف خواتمدد جہاں  ےک لتی  پں ہوں پں  

  ز خوات ا یمرد معاون کارکن کا انتخاب ا ی بں مش پں  

 رساتی  ےک لتی ترجمان یک شنوںیآمتز سامتز س  

  الئن امداد جی    نگو یالئن پر کال کرنز پر ل لپیہ یہمار  

 ا ی فونیلیکا انتخاب بشمول آمتز سامتز مشاورت ، ٹ  کیےس ا پں م اراتیےک اخت تیحما 
 آن الئن  معاونت۔

 کمرے اور معاونت۔  قابل رساتی  پں مقامات م ونت  یکم  
 

 اور ہم لوگ بچ جانز واےل  
ی

ٹرانس)ایل جر تر ت  پلس( یک ہم سملینگک ، ہم جنس پرست ، ابیلنگ
 ، آپ یک جنسیت یا ٹرانس  

ی
 مپں بیھ تجربہ کار ہپں اور آپ کا فیصلہ کبیھ نہپں کریں ےک

حمایت کرنز
 
ی
۔  یک حیثیت پر توجہ مرکوز کریں ےک  

____________________________________________________________________________ 

 

 
ی
 اور ہم فیصلہ نہپں   کر یں ےک

ی
 ہم آپ یک بات سنپں  ےک

 

____________________________________________________________________________ 

ایس خدمات ےک بارے میں نوٹس ایس وی    
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۔ آپ جو کچھ بیھ ہمپں بتانز کا   ہپں وہ  ہماری خدمت خفیہ ہے
انتخاب کرنی

کیس تیرسے فریق ےک سامتز ظاہر نہپں کیا جانی گا ، سوانی اس صورت مپں 
ورت ہو ، مثال ےک طور پر  جہاں ہمپں آپ یا دورسوں کو محفوظ رکھتز یک ضز

۔ ہماری خدمات کا استعمال کرنز ےس پہےل ے مپں ہو کوتی بچہ خطر  یےسج
 اور 

ی
ہم آپ ےس پیدا ہونز واےل کیس آپ کو اس یک مکمل وضاحت کردی جانی یک

۔
ی
 بیھ خدشات ےک بارے مپں ہمیشہ بات کریں ےک

 

ہم سمجھتی ہپں کہ اگر آپ کو ہماری خدمات تک رسائ حاصل کرنز ےک لتی  
ورت ہو تو آپ کو خدشہ ہوسکتا ہے کہ وہ شخص آپ یا  کیس ترجمان یک ضز

۔ ہم ہمیشہ آپ ےک ساتھ  آپ یک وسیع تر برادری ےک نام ےس جانا جاتا ہے
۔ اس کردار کو نبھانز تمام ترجمانوں کو ہماری 

ی
ہمیشہ اس یک جانچ کریں ےک

 رازداری یک پالیسیوں پر عمل کرنا ہوگا۔

 

 
 

 ہماری رسوس پیش کش
 ہیلپ الئن

 ڈراپ ان رسوس
 آمتز سامتز کونسلنگ رسوس

  ) )یس تر ت  حرکت ڈسینسیٹیٹیشن اور آنکھوں یک نقل و تھرات  جیےس کہ عمیل سلوک تھرات 
)یع ایم ڈی آر(  ری پروسیسنگ  
 گروپ سپورٹ
 خانداتز مدد

(ای میل یک مدد )ضف انگریزی مپں دستیاب ہے  ) 
 آزاد جنیس تشدد ےس متعلق مشبں خدمات

 بچ جانز والوں یک معاونت یک خدمت
 عالج معاون خدمت

 
۔ ٹیلیفون فراہم کرنز والوں ےک ذریعہ  ہیلپ الئن پر کالپں لوکل ریٹ ہماری تمام خدمات مفت ہپں

۔ یہ آپ ےک کال پیکیج مپں شامل ہوسکتا ہے ، حاالنکہ ہمارا نمبر کیس   ہپں
پر وصول یک جاتی

۔ اگر آپ ےک کریڈٹ کم ہے تو ہم آپ کو کال کر سکتی  پاس  آئٹمائزڈ فون بل پر ظاہر ہوسکتا ہے
۔  ہپں

 
 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    رازداری
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  ہیلپ الئن )مرکز(
 ہپں جو کیس بیھ جنیس 

ہیلپ الئن مپں عمےل اور تربیت یافتہ کارکنان کام کرنی
بارے مپں فکر مند افراد کو مدد اور معلومات پیش کرسکتی استحصال ےک اثرات ےک 

۔  ہپں

ایک محفوظ جگہ مہیا کرتی لتں یلپ الئن کیس بیھ خدشات کو دور کرنز ےک  ہ    
 پر جنیس حملوں 

ی
۔ آپ یک زندیک ہے ، خواہ اپتز لتی یا دوست یا کنبہ ےک ممبر ےک لتی

ےک اثرات کو تالش کرنز ، معلومات یک درخواست کرنز یا اپتز دورسی خدمات مپں 
۔  خود ےس رجوع کرنز کا موقع مل سکتا ہے

 

سکتی ہپں اور حیماتی کارکن آپ کو واپس کال کر  ڑ آپ میسج چھو  مپں  ے اوقاتدورس
۔ ہیلپ الین نمبر ہے 

ی
 لپں ےک

(0115) 941 0440 
  

ہیلپ الئن پر کال کر سکتی  اسگھنت  جنیس اور گھریلو تشدد  24ان اوقات ےک عالوہ 
 ہپں 

0808 800 0340 
_____________________________________________________________________________ 

 

ز چ یسیا اگر آپ کو کیس ز قی پں ےک بارے م بں  شیہے جو آپ ےک ساتھ پ پں نہ پں
سوال ہے تو ہم آپ ےک  کوتی   پں آپ ےک رشتی ےک بارے م ا یہو رہا ہے ،  ا یہے  ا یآ

 لتں حاضز ہپں 
_____________________________________________________________________________ 

 0115 941 0440 یلپ الئہ

 ہیلپ الئن مندرجہ ذیل اوقات مپں کھال ہے 
 

 پبں ، منگل ، بدھ ، جمعرات اور جمعہ
10am – 1pm a4:30اور پھرpm – 7:30pm 

 

 ہفتہ اور اتوار

10am 1 سےpm 
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 ڈراپ ان

ہمارے ایک مشبں ےس بات کرنز ےک لتی آپ ایک گھنٹہ تک یک سالٹ بک کرسکتی 
۔ اگر آپ واقیع مپں جدوجہد کر رہے ہپں تو انھپں یکطرفہ سیشن ےک طور پر  ہپں

۔ ان کا استعمال آپ ےک اختیارات اور خدشات پر مزید مکمل   استعمال کیا جاسکتا ہے
۔ اس وق ت ےک دوران ہم آپ کو ہماری گفتگو کرنز ےک لتی بیھ کیا جاسکتا ہے

۔  مپں مدد کرسکتی ہپں
 خدمات مپں ایک حوالہ مکمل کرنز

______________________________________________________________________________ 
 

 کہ آپ کو راحت  ںیاس طرح کام کر  شہیمدد ےک لتی ہم ہم آپ یک
ی
ےک

ور یات پور ی ہوں  محسوس ہو اور آپ یک ضز
 

______________________________________________________________________________ 
 

 مشاورت یک خدمت

مشاورت ایک محفوظ اور غبں فیصلہ کن ماحول یک پیش کش کرتی ہے جس مپں 
آپ اپتز خیاالت اور جذبات کا اظہار اور اس طرح دریافت کرسکتی ہپں کہ کنبہ یا 

۔دوستوں ےک ساتھ  ممکن نہپں ہوسکتا ہے  
  

وں ےک ذریعہ فراہم یک جاتی ہے اور یہ ایک محفوظ اور  یہ خدمت تربیت یافتہ مشبں
غبں فیصلہ کن ماحول فراہم کرتا ہے جس مپں آپ جنیس زیادتی یا بدسلویک یک کیس 

۔  بیھ شکل ےک اثرات کو تالش کرسکتی ہپں
 

زیادہ یک پیش کش یک جاتی حمایت مخترص مدت ، درمیاتز مدت یا طویل مدتی ےس 
 ہپں )بشمول شام اور اختتام ہفتہ( اور ذاتی طور پر 

۔ ہم متعدد اوقات پیش کرنی ہے
۔  یا آن الئن لوگوں یک مدد کر سکتی ہپں

 

 گروپ سپورٹ

۔ سیشن ضف مرد یا  8سپورٹ گروپ ’ بقا ےس پرے‘ہمارا  ہفتوں کا ایک کورس ہے
ز ےک گروپوں یک حیثیت ےس چالنی   ہپں اور ان لوگوں ےک لتی کھےل ہپں ضف خواتپں

 جانی
جنھوں نز پہےل یہ ہمارے ساتھ عالج معالجر یک دورسی سہولت تک رساتی حاصل  

۔ گروپ ےک مقاصد مپں خود قبولیت حاصل کرنا ، خود اور دورسوں پر  کریل ہے
 ےط کرنز کا تجربہ کرنا اور ساتیھ بچ جانز والو 

ی
ں ےس اعتماد پیدا کرنا ہے ، زیادہ  زندیک

۔  ملنا ہے
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 خانداتے سپورٹ

اگر آپ ےک کیس قریتر فرد کو جنیس زیادتی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ، یہ آپ ےک لتی مشکل 

اکت داروں ، والدین ، نگہداشت کاروں اور کنبہ ےک  ۔ ہم رسر وقت بیھ ہوسکتا ہے

ان کو اپتز اپتز احساسات کو سنبھالتز مپں مدد ےک لتں    ایک حد تک معلوم ات ممبر

۔ ہم اس وقت  اور اعانت پیش کرسکتی ہپں جب کہ آپ اپتز قریتر فرد یک مدد کرسکتی

۔  تک آپ یک مدد ےک لتی مشاورت ےک چھ سیشن تک پیش کرسکتی ہپں

 

  علیم سلوک تھراتی )یس تی تر  (

یس تر ت  کا استعمال مؤکلوں کو منفز جذبات اور طرز عمل ےس نمٹتز ےک نتی طریقی 
 مپں 

 کو تالش کرنز
ی

مدد فراہم کرنز ےک لتی کیا جاسکتا ہے جو آپ یک روزمرہ یک زندیک
۔ ۔ اگر آپ پریشان یا افرسدہ ہپں تو یہ مددگار ثابت ہوسکتا ہے  متاثر کرسکتی ہپں

 ہپں جہاں مختلف تکنیکوں کو آزمانز 
یہ سیشن قلیل مدتی بنیادوں پر پیش کتں جانی
آ سکتی ہے  کیا کام  اور یہ دیکھتز کا موقع ہوتا ہے کہ آپ ےک لتی   

 

 آنکھوں یک نقل و حرکت ڈینسیسیٹائزیشن ری پروسیسنگ 

 ہپں کہ 
۔ وہ اس خیال ےک ساتھ کام کرنی  ہپں

یہ سیشن قلیل مدتی بنیاد پر دیتی جانی
بری طرح گرنز لگاسکتی ہپں جس طرح ‘ زخم’تکلیف دہ واقعات ذہن کو ایس طرح 

۔ تھرات  تکلیف دہ واقےع ےس پیدا ہونز وایل جذباتی تکلیف کو   ےس ہڈی ٹوٹ سکتی ہے
۔  کم کرنز ےک لتی آنکھوں یک نقل و حرکت اور میموری کا استعمال کرتی ہے

 

______________________________________________________________________________ 
 

  یہ جانتز مپں  مددگار ثابت ہوسکتا ہے کہ ہم پیش  کر رہے  ہپں 
ز خوات ا یمرد  معاون کارکن کا انتخاب ا ی بں مش پں  

 

______________________________________________________________________________ 
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 آزاد جنیس تشدد کا مشٹں               
ایک آزاد جنیس تشدد کا مشبں )آتی ایس وی اے( ایک تربیت یافتہ ماہر ہے جو جنیس 

تشدد کا نشانہ بنتز واےل ہر شخص یک حفاظت اور فالح و بہبود یک حمایت اور فروغ دیتز 
۔ وہ   ہپں جیےسےک لتی کام کرتا ہے

عمیل معامالت پر معلومات اور معاونت فراہم کرنی  
 پولیس کو اطالع دینا .

 عدالت کا عمل
 رہائش اور مایل معامالت

 حاصل کرسکتی ہپں 
 آپ ےک حقوق اور خدمات جن تک آپ رساتی

ہ ےک دوروں پر آپ ےک ساتھ رہنا  پولیس ، عدالت ، وکیل ، کلینک وغبں

 
ایس وی ایس ایس ےک مالزم ہپں اور وہ قانوتز ایجنسیوں ہمارے آتی ایس وی اے نوٹس 

ےس آزاد ہپں جن ےس آپ پولیس یا کراؤن پراسیکیوشن رسوس )یس ت  ایس( ےس رابطہ  
۔  کرسکتی ہپں

___________________________________________________________________________ 

 

 کیلتں آپ کو 
ورت نہ گھر ےس نکلتز یک  ا ی تز یکو اطالع د  سیپول مدد حاصل کرنز ہے  پں ضز  

 

___________________________________________________________________________ 
 

 پسماندگان یک امدادی
پسماندگان یک امدادی خدمت کیس بیھ ایےس فرد کو خصوض مدد فراہم کرتی ہے 

اور اےس کیس جو بالغ جنیس طور پر بچوں ےک جنیس استحصال ےس بچ جاتا ہے 
کہ  ادارے ےک ذریعہ معزول کردیا جاتا ہے ، جیےس   

 بچوں کا گھر یا رضایع تقرری
 ایک اسکول 

سپتال / طتر ترتیبہ  
 ایک مذہتر تنظیم

اتی ادارہ یا ریاستی ادارہ  ایک خبں
 ایک اسپورٹس کلب

 نوجوانوں کو مجرم قرار دیتز وایل تنظیم

 
جنیس استحصال کا نشانہ  کو ہم کیس ایےس شخص یک بیھ حمایت کر سکتی ہپں جس  

بنایا ہو اور اس یک اطالع اتھارت  ےک کیس فرد کو دی جیےس پولیس افرس ، سماجر کارکن یا 
 ٹیچر کو ، جس نز اس رپورٹ کو نظرانداز کیا یا اس پر مناسب طریقی ےس عمل نہپں کیا۔
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 عالج معاون خدمت
سال یک عمر ےک نوجوانوں ےک لتی دستیاب  13۔71تھراپیٹک سپورٹ رسوس ہماری 

 رسوس  اسالٹچلڈرن اینڈ ینگ پرسن یک جنیس  ہے ، جو پہےل یہ ایسٹ مڈلینڈ 
یک ہوچےک ہپں    (EMCYPSAS)مپں رسر

پیش کردہ سپورٹ مپں شامل ہپں    
 

وریات پر تبادلہ خیال کرنز ےک لتی ایک جائزہ ، جس ےک  بعد نوجوان شخص یک ضز
 ہپں  10حمایت ےک 

سیشن ہونی  
 

تشخیص مپں کنبہ یا نگہداشت رکھتز والوں کو شامل کرنز کا آپشن تاکہ وہ سمجھ 
 سکپں کہ نوجوان یک مدد کیےس کریں۔

 مپں مدد
 دیگر خدمات تک رساتی

 

 ذریےع یہ کتں ےک   وے ت  ایس اے ایس( ) یع ایم یس اس خدمت ےک حوالہ جات
۔  ضف جاسکتی ہپں

  

 

 

 

( پر فون کرےک ہماری خدمات مپں 0115 941 0440آپ ہماری ہیلپ الئن )
ورت ہو تو  ۔ اگر ضز لینگوی    ج الئن ٹیلیفون  آپخود ےس رجوع کرسکتی ہپں

۔ یک بیھ  ترجماتز  خدمت استعمال کرسکتی ہپں  
 

کرسکتی ہپں متبادل ےک طور پر آپ ہماری ویب سائٹ پر رابطہ فارم استعمال    
https://nottssvss.org.uk/contact/   یا آپ ) یہ انگریزی مپں لکھا گیا ہے

۔  کیس حمایتی ےس اپتز طرف ےس حوالہ بھیجتز کو کہہ سکتی ہپں
 

 تب ہم آپ ےک 
ی
 یا آپ کا حوالہ موصول کریں ےک

ی
جب ہم آپ ےس بات کریں ےک

 کہ ہم آپ یک کس طرح 
ی
ین مدد کر ساتھ مل کر اس فیصےل مپں مدد کریں ےک بہبی

۔ وریات کو پورا کرسکتی ہپں  سکتی ہپں اور آپ یک ضز
 

 صحت بحرانگھنت    24نوٹس این ایچ ایس 
ز

  ہیلپ الئن دمایع

 ہ
ی
   ماری خدمات تک رسات

 

https://www.emcypsas.co.uk/


10 
 

 

 

 

 دی ٹوپیز سنٹر
The Topaz Centre 

 بالغوں ےک لتی جنیس حمےل ےک سلسےل مپں رجوع کرنز ےک لیتی مرکز  
0800 085 9993 | www.topazcentre.org 

 

 تی ایس اے ایس )ای ایم 
ایسٹ مڈلینڈز  -( EMCYPSASیس واتی

 میں بچوں اور نوجوان افراد پر جنیس حمےل ےس متعلقہ رسوس
 سال یک عمر ےک لتی جنیس حمےل ےس متعلقہ رجوع کرنز کا مرکز 17ےس 0

0800 183 0023 | www.emcypsas.co.uk 
 

 گھنتر یک امدادی الئن  24جنیس تشدد اور گھریلو تشدد یک 
24hr Sexual Abuse and Domestic Violence Helpline 

 0808 800 0340 
 

 کونسلنگ یک امدادی الئن  -نوٹنگھمشائر ایس وی ایس رسوس 
Notts SVS Services Helpline  

0115 941 0440 | www.nottssvss.org.uk 
 

ی  الئن امدادی یک  شادی جٹی
Helpline arriageM Forced 

0207 008 0151 
 

 فورم گزین(  )پناہ رفیوجی  نوٹنگھمشائر  اینڈ  نوٹنگھم
Forum Rerfugee Nottinghamshire and Nottingham 

www.nottsrefugeeforum.org.uk | 1230 960 0115 
 

 کارآمد رابےط
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ے  ے  خدمات امدادی یک  خواتیں ے  انٹیگریٹڈ  ایڈ  )وومٹے  ویب رسوسٹں
ے  رصف - الئن امدادی /  سائٹ    لیئی  ےک خواتیں

Aid s’Women Juno  

0808 800 0340 | www.junowomensaid.org.uk  
 

ے  سیف  لتی   ےک مردوں - الئیں
men for – Safeline  

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

ت – لیئی  ےک عورتوں اور  مردوں - نروانا  کارما   پر  نام ےک غٹں
ی اور  بدسلویک  شادی جٹی

Karma Nirvana 
 karmanirvana.org.ukwww. | 247 5999 0800 

 

  الئن امداد  یک  ایم جی  ایف
Helpline FGM 

 یعبے  میوٹیلیشن جینیٹل فیمیل جو  لیئی  ےک خدشات ےس حواےل ےک بچ   ایےس
ے  م یک  خواتیں   غٹں  یک  گاہوں  رسر

ے
 خدشہ کا   اس جےس یا  ہو  شکار  کا   جراج قانوت

 ہو۔
3550 028 0800 

 

 یعبے  )Mutilation Genital Female( میوٹیلیشن جینیٹل فیمیل
ے  م یک  خواتیں   ہونے  شکار  کا   جراج قانوتے  غٹں  یک  گاہوں  رسر

ے  وایل  لیئی  ےک مدد  یک  خواتیں
pportuS FGM  

7009 845 0115 
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 یوےک گیلوپ
UK Galop 

، LGBT پر سطح قویم  ے بئیں ے   گہے،  )لٹں
ی
 لیئی  ےک ٹرانسجینڈر( سیکشول، بات

 موجود  پر  سطح قویم میں  صورت یک  کرنے   سامنا  کا   بدسلویک یا  تشدد  گھریلو 
ے  امدای  الئیں

www.galop.org.uk |and 0300 999 5428  5428 999 0800 
 

گھنت  دمایعز صحت بحران ہیلپ الئن  24نوٹس این ایچ ایس   
Notts 24hr Mental Health Crisis Line 

0808 196 3779 
 


