
مدد الئن  یے ل  ی تے زور زبردست یادتی گھر وچ ز سکاٹلینڈدی  

 

تے رابطہ کر لو۔  999نوں  یسلوڑ ہووے تے پول یمدد د  ی فور  یاخطرے وچ ہو  ی ِکس یتُس اگر  

 

وچ   یال تواڈے خ یاوچ پھنسے نے  ی شاد  ینے زبردست  یادتیز  یآ جناں نوں جڑے گھر د  یہوند  یےالئن اُ ن لوکاں ل یمدد د  ساڈی

۔ یگھنٹے ِدن دے تے ستو دن ملے گ 24ہون تے اے مدد الئن  یشانکس پور وجہ توں پر یاپھنسے ہو سکدے نے   

 

                                                         08000271234 

                                         helpline@sdamh.org.uk 

آن الئن گل بات کرو  ہونی  

 

توہاڈے تے   تےی ک یکچ  یرسنے گا اور توہاں نوں بغ  یشہگل ہم ی رکھدا آ او توہاڈ یتترب  ید  یقے الئن دا عملہ اچھے طر مدد

  بھروسہ کرے گا۔

 

“ معلومات تے   ینال او سار   ی ۔ اُس نے تسلیس  یتے بھروسہ کرن وال ینرم ِدل وال ی اوتے بڑ یتیگل بات ک یںعورت نال م جڑی 

 یقینی یرنوں اے غ یڑیاںج  یاوناں نوں بھ  ی،۔ اس مدد الئن دا مشورہ سب نوں دواں گیس  یدےنوں چائ  یںجڑے م  یتےمشورے د

ہے۔ یا ہو ر ی اے کے اوناں دے نال ک ” 

 

مدد  ی زبان وچ تہاڈ  تہاڈی  

 

تے کار کرو۔ توہان نوں   08000271234پور زبان وچ گل کرناں چاہندے ہو تے ساڈے نمبر   یدے عالوہ کس  یزیانگر ی توس اگر

  3، پھر  2  یباؤ، بندے لئ ہندسے نوں د 1 یلئ  ڻ وچ اک سندے ساں ملگے گا جدے وچ کہا جائے گا کے عورت نال گل کر یزیانگر

وچکارے نال گل کرو۔ یدباؤ تے کس    

 

زبان وچ   ی رازدارانہ انداز وچ تہاڈ یک آ۔ پھر تہاڈ نال ا یزبان وچ گل کرن  یڑیاے سب کچھ ہو جائے تے پھر سانوں دسو ک جدوں

اے۔ ینداکرنا پ  ی سانوں تھوڑ انتظار و  یوقت بندوبست ہو جاندہ اے پر کد   یگل کراں گے۔ عام طور تے ترجمہ کرن والے دا اُس   

 

  یاںوچ جواب د یزیپھر انگر یاآں  یندےگگل ترجمے دے نال مدد ل ی تے گل کروگے تے اس یمیلا یا یٹساڈے نال  انٹرن   یتُس اگر

کوشش کراں گے   یپور  یکرں د یگل نوں پکاِس  یزبان سمجھدا ہوے۔ اس  ی بندہ ہوے جڑا تواڈ یساا ی پھر ساڈے کول کوئ  یاگے 

ے۔یئ دوجے نوں نال لے کر چل یک ا ی کے اس  

 

اے  ی ک یادتی ز  یگھر د  



 

کوشش کرے جو   ی کرے، زور ناں تے ڈرا کے تھلے الن د ی زبردست  یا کوشش کرے  یدے وچ جڑا قابو کرں د یادتیز ی د گھر

  یگئ  یتے ِکت  یٹتہ انٹرن   ی معاش ی،جنس ی،کرے۔ او دے وچ جزباتاں، جسمان  یادتیدار ز یپہلے والے جوڑ یادار  ی تہاڈا جوڑ

شامل اے۔  یادتیز  

 

اے  ی ک یشاد  یوال  زبردستی  

 

نے  یاںکچھ صورتاں ہو سکد یدیاںکرے۔ ا یشاد  یا یا دے و  یرضامند  یردونوں بغ یا یک اے جدے وچ ا یاو ہوند ی شاد  جبری  

کرنا چاہندے۔  یںنہ  یاہاو شاد/و ⁃   

انہاں کول اے   ُیاسال توں کٹھ اے  16عمر  یکہہ سکدے، مثال طور اُناں د  یںطور تے ہاں نہ  ی او قانون  ⁃ 

نہ ہووے۔  یت صالح  

جاوے۔  یِکت  یزبردست  یاُناں نوں ہاں کہں لئ  ⁃   

 

آ۔  یقانون  یر وچ غ ینڈاور اے سکاٹل یہوند یںقبول نہ  ی کسے حال وچ و یشاد  یوال  یزبردست  یا یادتیز ی د گھر  

۔ یپئے گ ی توہاں کلے برداشت کرن  یڑی ج یںنہ  یز چ یاور اے ُکئ  یںدا حق دار نہ  یہندے نال ر یادتیز ی و کوئی  

 

دا ترجمہ یبسائیٹ و  ساڈی    

 

یےپڑھن لئ  یبسائیٹو ی نال ساڈ تفصیل                http://sdafmh.org.uk/    تے گوگل ترجمے دے نال تھلے والے خانے وچ

ہوئے آ۔  یتےد  

 

کرو کے   یال کر کے اس گل دا خ یمہربان  ی جا سکنا وا۔ بڑ یتازباناں وچ ترجمہ ک ی بہت سار یتےکار نو استعمال ک یقہطر اِدا

ہوے۔  ی نہ و یح% صح100ہوا ترجمہ  یتانال ک یوٹرکمپ   


