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ايسٹ لودھين سيکشول ابيوز سروس
)(East Lothian Sexual Abuse Service – ELSAS

ايسٹ لودھين ميں خواتين ،جن کو جنسی ذيادتی کا سامنا
کرﻧا پﮍا ہُو اُن کے لئےمفت اور رازداراﻧہ خدمت
ہم کون ہيں
ايسٹ لودھين سيکشول ابيوز سروس ) ،(East Lothian Sexual Abuse Service – ELSASيہ سروس ايسٹ لودھين
ميں خواتين  ،باره سال اور اُس سے بﮍی عمر کی لﮍکياں اور مختلف جنسی کميونٹی سے تعلق رکھنے والے تمام
افراد کے لئے ہے جو جنسی ذيادتيوں کا سامنا کر رہی ہيں يا کر چکی ہ ُوں ۔
ہم ائيڈنبرا ويمنز ريپ اينڈ سيکشول ابيوز سنٹر (Edinburgh Women’s Rape and Sexual Abuse Centre -
) , EWRASACکا حصہ ہيں جو کہ جب سے کھال ہے 1978 ،سے جذباتی اور عملی سہارے  ،ہزاروں لﮍکيوں
اور خواتين کو اور اُن کے ہما يتيوں کو معلومات اور مشورات فراہم کر چُکا ہے

ہم کہاں ہيں
 ELSASايسٹ لودھين کے قريب قائمشده ہے اور جہاں آپ کے لئے زياده آرام ده ہ ُو ہم وہيں آپ کو مدد دينے
کی کوشش کريں گے ۔ اگر آپکو چلنے پھرنے ميں دشواری ہُو يا سفر کرنے يا مالی طور پر گاڑی ميں سفر
کرنے کے لئے کرايہ کی مشکالت درپيش ہُوں تو ہم آپکے ساتھ گھر ميں ملنے کا بندوبست کر سکتے ہيں۔

ہماری سہاره فراہم کرﻧے والی خدمت
ہم آپکے حوصلے اور ہمت کی داد ديتے ہيں کہ جس طرح آپ نے اپنی جنسی ذيادتيوں کے تجربے کے بارے
ميں ہمارے ساتھ بات چيت کر کے جس جُرت کا مظاہره کيا ہے ۔

جب آپ ہم سے ربطہ کريں گئی :
•
•
•

ہم آپکا يقين کريں گے
ہم آپکو سنيں گے
ہم آپکا ساتھ ديں گے

ہم ہر قسم کی خو اتين کے ساتھ کام کرتے ہيں  ،خواه وه کسی بھی عمر ،نسل ،معاشرے ،جنسی دھارس،
معزوری ،مزہب يا تہزيب سے تعلق رکھتی ہُوں ۔ اگر آپکو ہماری کسی بھی خدمت کے باے ميں کوئی سوال
پوچھنا ہُو تو برائے کرم ہم سے رجُو کريں۔

ہم کس طرح کام کرتے ہيں
ہماری سروس خواتين کے لئے ہے اور خواتين ہی چالتی ہيں۔ ہم خواتين کی خودمختاری کے لئے کام کرتے
ہيں تاکہ وه ديکھيں کے اُنہيں کيا پسند ہے اور اُس کے بارے ميں خود ہی فيصلے کريں ۔ ہم آپکو معلومات اور
سہارا فراہم کر سکتے ہيں ،ليکن ہم سمجھتے ہيں کہ آپ اپنی زندگی کے بارے ميں خود ماہر ہيں۔ اِس کا
مطلب ہے کہ ہم آپکو نہيں بتائيں گے کہ آپ کيا کريں۔

ہم سے رابطہ کرﻧا
ہمارے ساتھ پہال رابطہ انگريزی ميں ہُونا الزمی ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مالقات متعين کرنا چاہتی ہيں اور
آپ انگريزی نہيں بول سکتی تو آپ اپنے بھروسے کا انگريزی بولنے واال دوست يا کسی دوسرے ادارے ميں کام
کرنے والے کارکن ،جيسے کہ ہيلتھ ورکر يا ڈاکٹر سے کہہ کر ہم سے رابطہ کر سکتی ہيں ۔ پھر ہم خاتون
مترجم کے ساتھ آپ سے ملنے کے لئے مالقات مقرر کر ئيں گے۔ ہميں يہ جاننے کی ضرورت ہُو گئی کہ آپ
کون سی زبان بولنے کو ترجيح ديں گی ليکن ہما وقت آپکے پاس اِس چيز کا اختيار ہُو گا کہ مالقات کيسے
متعين کرنی ہے ۔
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اگر انگريزی آپکی مادری زبان نہيں ہے اور آپ فون پر کسی سے بات کرنا چاہتی ہيں تو آپ 'ريپ کرائيسس
سکاٹلينڈ ) (Rape Crisis Scotlandکی امدادی الئن پر فون کر سکتی ہيں اور وه ٹيليفون پر مترجم کا انتظام
کر سکيں گے۔ اُن کی مفت فون کی امدادی الئن ہر روز شام چھ بجے سے لے کر رات باره بجے تک کھلی
رہتی ہے08088 01 03 02 :
آپ ہمارے ساتھ انگريزی ميں ٹيکسٹ کے ذريعے
اگر آپ سماعت سے محروم ہيں يا سننے ميں دشواری ہے تو
 07980 085 669پر يا ٹائپ ٹاک کے ذريعے رابطہ کر سکتی ہيں۔ ہم برطانيہ کی اشاروں کی زبان کے
ترجمان کا انتظام کر سکتے ہيں۔

ُرو برو

سہارے

جب آپ ہم سے رابطہ کريں گی  ،اور اگر آپ چاہيں گی تو ہم آپکے لئے سپورٹ ورکر کے ساتھ رُوبرو
معالقات کی پيشکش کريں گے۔ آپ يہ وقت جيسے چاہيں استعمال کر سکتی ہيں  ،ہم بتائيں گے کہ ہم کس قسم
کی مدد دے سکتے ہيں ۔ اِس کے بعد ،اگر آپ کو دير تک سہارے کی ضرورت درکار ہُوئی تو ،آپ انتظار
فہرست ميں اپنا نام درج کروا سکتی ہيں ۔ برائے مہر بانی ہمارے ساتھ  07800 604 164پر يا
 elsas@ewrasac.org.ukپر رابطہ کريں۔

ٹيليفون کے ذريعے مدد
انگريزی ميں ہم آپکو ٹيلی فون پر مدد دے سکتے ہيں۔ ہم  EWRASACکا حصہ ہيں ،جو کہ  0131 556 9437پر
ٹيليفون امدادی الئن چالتے ہيں۔ الئن مختلف اوقات پر کھلتی ہے۔ ہم نے ٰ
اعلی معيار کی سپورٹ سروس فرا ہم کرنے
کا عدم ا ُٹھا رکھا ہے۔ اِس وجہ سے  ،تھوڑے تھوڑے عرصے بعد  ،ہماری امدادی الئن کو اندونی طور پر تربيتی
مقاصد کی خاطر سامع کيا جاتا ہے۔

ای ميل کے ذريعے مدد
ہم سمجھتے ہيں کہ کچھ لوگوں کو ٹيليفون پر بات کرنا مشکل لگتا ہے۔ اگر آپ مدد کے لئے انگريزی ميں ای
ميل کے ذريعے رابطہ کرنے کو ترجيح ديتی ہيں تو ،آپ اعتماد کے ساتھ ہميں  elsas@ewrasac.org.ukپر ای
ميل کر سکتی ہيں۔

پوليس کو رپورٹ کرﻧا
اگر آپ نے پوری طرح سے فيصلہ نہيں کيا ہے کہ آپ نے پوليس ميں رپورٹ کرنی ہے يا نہيں تو  ،اگر آپ
چاہيں تو آپ  ELSASکے ذريعے " دور کی رپورٹينگ " کر سکتی ہيں۔ اِس کا مطلب يہ ہے آپ ہميں اعتماد
کے ساتھ جُرم کی رپورٹ کر سکتی ہيں  ،اور پھر ہم آپ کے لئے پوليس سے رابطہ کريں گے۔ اگر آپ اپنا
نام خفيہ رکھنا چاہتی ہيں تو آپکی معلومات پوليس انٹيلی جينس ڈيٹابيس ميں محفوظ کر ديا جائے گا اور کوئی
مزيد قدم نہيں اُٹھايا جائے گا۔ رپورٹ کرنے کے بارے ميں آپکا جو بھی فيصلہ ہُو  ELSASآپکو سپورٹ کرئے
گا۔

ديگر خدمات
ہم  EWRASACکے ساتھ مل کر فيملی ،دوستوں اور ساتھيوں کو مدد کی پيشکش کرتے ہيں جو پس مندوں کا
ساتھ دے رہے ہيں۔  EWRASACوالے پس مندگانوں کو گروپ سہارے ،تائيدی مشورے اور مفت تھيراپيز بھی پيش
کرتے ہيں۔ مذ يد معلومات کے لئے  ،برائے مہربانی  0131 556 9437پر رابطہ کريں يا
 www.ewrasac.org.ukپر جائيں۔

رازداری
جو بھی آپ ہميں بتائيں گی وه ہماری سپورٹ ٹيم ميں رازداری ميں رہے گا۔ ہم کسی کو نہيں بتائيں گے کہ
آپکو سہارا ديا جا رہا ہے۔ جبتک آپ نہ چاہيں گی ہم آپکے بارے ميں کسی کو کوئی معلومات نہيں ديں گے۔ ليکن
کچھ ايسے حاالت ہُوتے ہيں جب ہمارے لئے قانونی طور پر دوسرے اداروں کے ساتھ معلومات بانٹنا الزم ہُو جاتا
ہے ۔ سپورٹ ورکر قبل از وقت اِس کے بارے ميں آپ سے گفتگو کرے گا۔ ہماری رازداری پالسی پر اگر آپکو
مذيد معلومات درکار ہُو تو  ،برائے کرم ہميں فون کريں يا سپورٹ ورکر سے بات کريں ۔
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متعدد معلوماتی دستی اشتہار

دستياب :

مختلف زبانوں ميں ہماری ويب سائٹ پر ہمارے پاس متعدد معلوماتی دستی اشتہارات دستياب ہيں:
 www.ewrasac.org.uk۔ اگر آپ چا ہتی ہيں کہ ہم آپکو کاپياں ارسال کريں تو برائے مہربانی
 0131 556 9437پر فون کريں يا  support@ewrasac.org.ukپر ائ ميل کريں۔ ہم بغير نشان کے لفافے ميں
آپکو ارسال کر ديں گے۔ اگر آپکو بﮍے حروف ميں معلومات درکار ہُو تو ہم آپکے لئے اس کا انتظام بھی
کر سکتے ہيں۔
•
•
•
•
•
•
•

 EWRASACکی امدادی خدمات پر معلومت
فيملی کے لئے  ،دوستوں اور ساتھيوں کے لئے معلومات
اقليتی نسليات سے تعلق رکھنے والی  ،پناه گير اور ريفيوجی خواتين کے لئے معلومات
تکليف دے واقعات کے تصوّ ر کے بارے ميں
خود کو نقصان پہنچانے کے بارے ميں
ہيبت ناک احساسات کے بارے ميں
دی سٹار پروجيکٹ – ايئڈنبراه ميں بارا سے اٹھاره برس کی جنسی تشدد سے پس مانده لﮍکيوں کے لئے
سہارے
ايئڈنبراه

ايسٹ لودھين سيکشول ابيوز سروس
ويمنز ريپ اينڈ سيکشول ابيوز سينٹر کا حصہ ہے

East Lothian Sexual Abuse Service
Edinburgh Women’s Rape and Sexual Abuse Centre
1 Leopold Place, Edinburgh, EH7 5JW
مالقات اور معلومات 07800 604 164:
ہيلپ الئن0131 556 9437 :
ای ميل www.ewrasac.org.uk elsas@ewrasac.org.uk :
ريجسٹرڈ چيرٹی حوالہ۔ SC 006208
ﻧومبر 2010
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