
مدد الئن  ی شاد یاور جبر یادتی ز یلو گھر ی ک اسکاٹلینڈ  

مدد الئن   ی۔ ہماریںپر رابطہ کر ۹۹۹سے  یستو پول یںہ  یںتالش م  ی مدد ک یاور ھنگام یںہ  یںطور پر خطرے م  ی آپ فور اگر

اور   یکس یا یںہے کے ہو سکتے ہ  یالخ یا یںکا شکار ہ  یشاد ی جبر یا یادتیز  یلومدد کے لئے ہے جو  گھر یالئن( اُن ک یلپ)ھ

۰ہے۔ یسر گھنٹے اور ہفتے کے ساتوں دن م 24کے   نمدد د یہ ۔   یںہ  یشانپر یںکے بارے م  

                                                        08000271234 

                                           helpline@sdamh.org.uk 

یں کر یتآن الئن بات چ ابھی  

 

کرے گا۔ یقینپرکھے  یربات سنے گا اور آپ پر بغ  ی آپ ک  یشہاور وہ ھم ہے  یافتہ  یتسے ترب  یقےطر ی الئن کا عملہ اچھ مدد   

 

“ ۔ اُس نے مجھے مطلوبہ معلومات اور  یاور مددگار تھ یوال ینےنرم دل، بھروسہ د یوہ بہت ہ  ینے بات ک  یںعورت سے م جس

 یںم یقینی یرجو اس غ  یاُن کے لئے بھ ی،کرونگ یز اس مدد الئن کو تجو یادہبہت ز یں۔ میاد یںپرکھے پرسکون انداز م یرمشورہ بغ

۔ےہو رہا ہ  یاکے اُن کے ساتھ ک یںہ  ” 

 

مدد  یں زبان م ی ک آپ  

 

۔ آپ  یںپر رابطہ کر 08000271234تو آپ ہم سے   یںبات کرنا چاہتے ہ  یںاور زبان م ی کے عالوہ کس یزی آپ ہم سے انگر اگر

جا رہا    یاعورت سے مطعلق ک یاگر رابطہ کس یںکو دبائ  ۱کے   یگاآپ سے کہا جائ  یںگے جس م یںسن  یغامپ  یکا یںم یزیانگر

پہچان کے لئے۔ یاور جنس یکوئ  یا جنسی  یرکو غ 3اور  یںکو دبائ  2ہے، مرد کے لئے    

 

گے۔ اس   یںبات کرنا پسند کر یںزبان م  یکے آپ ہم سے کون س یںبتائ یںکرکے ہم یتو مہربان  یںاس مرحلے سے پار ہو جائ  جب 

آ   یسروقت م ی گے۔ عام طور پر ہم کو مترجم اُس یںخدمت کے توسط سے بات کر ی رازدارانہ مترجم ک  یککے بعد ہم آپ سے ا

پڑتا ہے۔  ناکبھار تھوڑا انتظار کر یکبھ یکنجاتا ہے ل   

 

  یںتو ہم گگل مترجم کا استعمال کر یںنا چاہتے ہ رابطہ کر یعے( کے زر   یمیلخط )ا یصوت   یا یتپر بت چ یٹآپ ہم سے انٹرن  اگر

سے بولتا ھو۔    یزبان فراوان   یکارکن موجود ہو جو آپ ک یکوئ  یسا ہمارے پاس ا یگر بصورت د ینگے جواب د یںم یزی انگر یاگے 

۔یںدوسرے کو سمجھتے ہوئے چل یک کے ہم ا ینگےل جائزہبنانے کے لئے   یقینیکو  یزہم اس چ   

 

ہے  یاک یادتیز گھریلو   

دکھانے واال،   یچا کرنے واال، جابرانہ, ڈرانے واال،  ن  یرکھنے واال, زبردست  یںطرز عمل ہے جو قابو م یسا ا یکا یادتیز گھریلو

  ی،بشمول جزبات  یںروپ ہو سکتے ہ  ی بہت سار ی ہو۔ اس ک یاگ یاطرف سے ک ی ک یسابقہ ساتھ یا یاور پرتشدد ہو اور ساتھ/یا

۔یادتیز یعدد اور  ی معاش ی،جنس ی،جسمان    

 

ہے؟  یا ک ی شاد جبری  



یںہ  یہو سکت  یںکچھ صورت  ی کر رہے ہوں۔  اس ک یخالف شاد  یک ی دونوں فرد رضامند یا  یکجب ا ی تب ہوگ ی شاد  جبری :  

کرنا چاہتے  یںنہ  یوہ شاد  ⁃   

  یںاُن م یا یںسال سے کم عمر کے ہ  16کہہ سکتے، مثال کے طور پر وہ   یںطور پر ہاں نہ  یوہ قانون  ⁃ 

ہے۔ یںنہ  یت صالح  

دھمکا نےکا استعمال کر کے۔ یاکے طاقت  یسا ہو ج یااُن پر ہاں کہنے کے لئے دباؤ ڈاال گ ⁃    

 

کے ساتھ رہنے کا   یادتیز یبھ یئ ۔ کویںہ  یقانون  یرغ یںم ینڈاور اسکاٹل یںقابل قبول نہ  یبھ یکبھ یاںشاد ی جبر یا یادتیز گھریلو

ضرورت ہے۔ یک  یلنےجسے آپ کو تن تنہا جھ یںنہ  یزوہ چ  یہہے اور  یںمستحق نہ    

 

کا ترجمہ  یبسائیٹو  ہماری  

سائٹ  یبو  یمعلومات پڑھنے کے لئے ہمار تفصیلی  http://sdafmh.org.uk والے    یچےکے ن  یسائیٹپر گوگل مترجم اس و

ہے۔  یاگ یاد ینخانے م   

 

  یںرکھ یالاس بات کا خ یجا سکتا ہے۔ برائے مہربان  یاترجمہ ک یںزبانوں م ی متن کا استعمال کرتے ہوئے اس کو بہت سار اس

نہ ہو۔  یح% صح100سے نکال ہوا ترجمہ ہے جو کے ہو سکتا ہے   یوٹرکمپ  یہ کے   


