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ايڈنبرا ويمنز ريپ اينڈ سيکشول ابيوز سنٹر
)(Edinburgh Women’s Rape and Sexual Abuse Centre – EWRASAC

جنسی تشدد کی پس مانده خواتين کے لئے مفت اور رازدارانہ خدمت۔
ہم کون ہيں
ايڈنبرا ويمنز ريپ اينڈ سيکشول ابيوز سنٹر – (Edinburgh Women’s Rape and Sexual Abuse Centre
) EWRASACوالے پيش کرتے ہيں مفت اور رازدارانہ ،جذباتی اور عملی مدد ،خواتين  12 ،سال اور اِس سے بﮍی
عمر کی لﮍکيوں کے لئے معلومات اور قا نونی مشورے اور مختلف جنسی کميونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد
جو اپنی زندگی کے کسی بھی حصے ميں جنسی تشدد کا شکار ہ ُوئے ہُوں اُن کے لئے مدد۔ اِس ميں عصمت ردی،
جنسی حملے ،بچپن ميں جنسی ذيادتی اور رسمی ذيادتی شامل ہيں۔
سنٹر کو خواتين چالتی ہيں اور تمام کار ُکن ا ٰ
علی معيار کی تربيت يافتہ ہيں اور زنانہ رائے سے متفق ہيں
کے خالف تشدد  ،طاقت کا غلط استعمال ہے جو کہ نہيں ہُونا چاہئے۔ اپنے جنسی تشدد کے تجربے کے
بات کرنے کے لئے جو ہمت اور سکت کی ضرورت ہُوتی ہے ہم اُس کی قرد کرتے ہيں۔ چاہے يہ حال
حملہ ہُوا ہُو يا بہت عرصہ پہلے پيش آيا ہُو۔ ہم سنيں گے ،يقين کريں گے اور خواتين کی مدد کريں گے
کسی بھی عمر ،نسل ،جنسی حوالے  ،اقليت ،معضوری ،مزہب اور تہزيب سے تعلق رکھتی ہُوں۔

کہ خواتين
بارے ميں
ہی ميں
خواه وه

ہم کيسے کام کرتے ہيں

ہم خواتين کو اختيارات دينے کے لئے کام کرتے ہيں :خواتين کی مدد کرتے ہيں کہ وه تالش کريں کہ اُن کو کيا
پسند ہے اور پھر اپنی مرضی کے فيصلے کريں۔ ہم آپ کو معلومات اور مدد فراہم کر سکتے ہيں۔ ليکن ہم سمجھتے
ہيں کہ آپ اپنی زندگی کو اچھی طرح سمجھتی ہيں۔ اِس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو نہيں کہيں 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 سکيں گے۔ ہميں يہ جاننے کی ضرورت ہ ُو گئی کہ آپ کون سی
زبان بولنے کو ترجيح ديں گی ۔ مالقات کے بندوبست ميں آپکا پورا اختيار ہُو گا۔ ہمارے ساتھ مالقات پر آپ اپنے
ہمراه کسی کو ال سکتی ہيں ،وه ہمارے انتظار کرنے والے حصے ميں بيٹھ کر آپکا انتظار کر سکتے ہيں۔
اگر آپ بہری ہيں يا اُونچا سنتی ہيں ،تو آپ تيکسٹ کے ذريعے  07980 085 669پر رابطہ کريں يا پھر ٹائپ ٹاک
سے۔ ہم برطانيہ کی اشاروں کی ذبان والی مترجم کا انتظام کريں گے۔
.

ٹيلی فون کے ذريعے مدد
ہم اپنی امدادی الئن 0131 556 9437 :کے ذريعے انگريزی ميں مدد پيش کرتے ہيں ۔ الئن مختلف اوقات پر
کھلتی ہے۔ جب کوئی عملہ موجود نہ ہ ُو تو  ،آئنده کھلنے والی الئن کے اوقات آنسرينگ مشين ديتی ہے۔ يا تو آپ
اُس وقت فون کر سکتی ہيں  ،يا پھر پيغام چھوڑ ديں اور ہم آپ کو واپس کال کر ليں گے۔ ہم کسی کو نہيں بتائيں
گے کہ ہم کون ہيں جبتک ہماری بات بہ ضابطہ طور پر آپ سے نہيں ہُو جاتی۔ اور ہمارا ٹيلی فون نمبر ظاہر
ٰ
اعلی معيار کی
نہيں ہُوتا۔ جو مدد مل رہی ہُو اُس کے لئے بھی آپ امدادی الئن استعمال کر سکتی ہيں۔ ہم نے
ً
ً
فوقت ،اندونی طور پر تربيتی مقصد کے لئے ہماری الئن پر
وقت
خدمت فراہم کرنے کا تہيہ کر رکھا ہے۔ اِس لئے ،
نظر رکھی جاتی ہے۔
اگر انگريزی آپکی مادری زبان نہيں ہے اور آپ کسی سے فون پر بات کرنا چاہتی ہيں  ،تو آپ ريپ کرائيسس
سکاٹلينڈ ) (Rape Crisis Scotlandہيلپ الئن والوں کو فون کريں  ،وه آپکے لئے ٹيليفوں ترجمان کا انتظام کريں
گے۔ اُن کی مفت امدادی الئن ہر روز شام چھ بجے سے لے کر رات باره بجے تک کھلی رہتی ہے :
08088 01 03 02
1

EWRASAC general information
URDU

ُرو برو

سہارے

جب آپ ہم سے رابطہ کريں گی  ،تو ہم آپکو
يہ وقت جيسے چاہيں استعمال کر سکتی ہيں ،
بتائيں گے ۔ اِس ابتدائی مالقات کے بعد ،اگر
آپ انتظار والی فہرست ميں اپنا نام درج کروا
گھنٹہ بھر کے سيشنز ہُوتے ہيں ۔

سپورٹ ورکر کے ساتھ رُو برو مالقات کی پيشکش کريں گے۔ آپ
ہم مذيد کس قسم کی مدد پيش کر سکتے ہيں ا ُس کے بارے ميں
آپ کو لگاتار رُو برو سہارے کی ضرورت محسوس ہُوئی تو،
سکتی ہيں ۔ لگاتار رُو برو سہارے ہفتہ وار يا ہر پندرھويں دن ،
.

قانونی مشورے اور ہنگامی سروس

يہ سروس اُن کے لئے ہے جن کا حال ہی ميں زنا بالجبر ہُوا ہو يا زنا کی کوشش کی گئی ہُو يا جنسی حملہ
ہُوا ہُو  ،يا وه محسوس کريں کہ وه ہنگامی حالت ميں ہيں اور جلد از جلد کسی سے بات کرنا چاہتی ہُوں۔

پوليس کو رپورٹ کرنا
اگر آپ کو پوری طرح سے يقين نہيں ہے کہ آپ نے پوليس ميں رپورٹ کرنی ہے يا نہيں اور اگر آپ چاہيں تو
 EWRASACکے ذريعے " دور کی رپورٹينگ " کر سکتی ہيں۔ اِس کا مطلب يہ ہے کہ آپ ہمارے پاس اعتماد کے
ساتھ جُرم کی رپورٹ کر سکتی ہيں  ،اور پھر ہم آپ کے لئے پوليس سے رابطہ کريں گے۔ اگر آپ اپنا نام
پوشيده رکھنا چاہتی ہيں تو آپکی معلومات پوليس انٹيلی جينس ڈيٹا بيس ميں محفوظ کر ديا جائے گا اور کوئی مذيد قدم
نہيں اُٹھايا جائے گا۔ رپورٹ کرنے کے بارے ميں آپکا جو بھی فيصلہ ہُو  EWRASACآپکو سپورٹ کرئے گا۔
گروپ سپورٹ
ہم سپورٹ گروپس چالتے ہيں۔ اِن سے دوسرے پس مندگان سے ملنے کا اور تجربات اور سہارے بانٹنے کا موقع ملتا
ہے۔ يہ اکثر  8سے  10خواتين پر مشتمل ہُوتا ہے اور جو اِن حاالت سے گزر چکی ہيں وہی انہيں چالتی ہيں۔
ہمارے عملے کی  2يا  3افراد انہيں باہمی طور پر تيار کرتی ہيں۔

گھر والے ،دوست احباب اور ساتھی

جو کوئی بھی خاتون يا  12سال يا اُس سے بﮍی عمر کی لﮍکی کو سہارا دے رہا ہ ُو  ،جسے جنسی تشدد کا سامنا
کرنا پﮍا ہُو ،ہم انہيں ٹيلی فون پر اور رُو برو مدد پيش کرتے ہيں۔

تکميلی طبيعی معالجہ

ہم مختلف اقسام کے مفت تکميلی طبيعی معالجات پيش کرتے ہيں اُن خواتين کے لئے جو ہماری مدد تک رسائی
حاصل کرتی ہيں۔ ہمارے پاس خاتون طبيعی معالجن ہے جس کے ساتھ آپ مالقات متعين کر سکتی ہيں۔

دی سٹار پروجيکٹ
رُو برو ،گروپ ،ای ميل اور ٹيکسٹ کے ذريعے لﮍکيوں اور نوجوان خواتين جن کی عمر  12سے  18سال تک ہُو
اُن کو مدد پيش کرتے ہيں اور جنہيں کسی بھی قسم کا جنسی تشدد کا سامنا کرنا پﮍا ہُو۔ آپ سٹار کو ٹيکسٹ يا
ای ميل کے ذريعے انگريزی ميں اِس نمبر پر  07583 158 058رابطہ کر سکتی ہيں يا
 star@ewrasac.org.ukپر۔
ايسٹ لودھين ميں سہارے
ايسٹ لودھين سيکشول ابيوز سروس )  ( East Lothian Sexual Abuse Service – ELSASايسٹ لودھين ميں مدد
فراہم کرتے ہيں ۔ آپ  ELSASسے  07800 604 164پر رابطہ کر سکتی ہيں يا ای ميل:
 elsas@ewrasac.org.ukکے ذريعے۔ ہم مسلبراه ميں آمنے سامنے مدد پيش کرتے ہيں۔ ہم گھروں ميں بھی مالقات
کا بندوبست کر سکتے ہيں ،يا مالی طور پر مدد فراہم کر سکتے ہيں اگر آپکو ہلنے جلنے ميں ،سفر کرنے ميں
يا سفر کے لئے کرايہ خرچ کرنے ميں دشواری ہ ُو،

ای ميل اور خط کے ذريعے مدد
ہم سمجھتے ہيں کہ کچھ لوگوں کو ٹيليفون پر بات کرنا مشکل لگتا ہے۔ آپ انگريزی ميں خط اور ای ميل کے ذريعے
مدد تک رسائی حاصل کر سکتی ہيں۔ سہارے کے لئے ہمارا ای ميل کا پتہ يہ ہےsupport@ewrasac.org.uk :
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رازداری
جو کچھ بھی آپ ہميں بتائيں گی وه ہماری سپورٹ ٹيم کے درميان رازداری ميں رہے گا۔ ہم کسی کو نہيں بتائيں
کے 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 ہيں جب ہمارے لئے قانونی طور پر دوسرے اداروں کے ساتھ معلومات بانٹنا الزم ہ ُو
جاتا ہے ۔ جيسے کے چائلڈ پروٹيکشن  )،بچوں کا تحفظ( سپورٹ ورکر ہميشہ اِس کے بارے ميں پہلے آپ سے
گفتگو کرے گی ۔ ہماری رازداری پالسی پر اگر آپکو مذيد معلومات درکار ہُو تو برائے کرم ہميں فون کريں يا
سپورٹ ورکر سے بات کريں ۔

جنسی تشدد کے بارے ميں معلومات
زنا بالجبر کيا ہُوتا ہے

زنا بالجبر رحم کے راستے ميں ،مقعد ميں يا ُمنہ ميں مرضی کے خالف مردانہ اعضاء ڈالنے کو کہتے ہيں ۔ مرضی
طرزعمل جو زنا بالجبر کی قانونی صفت کے مطابق نہيں ہُوتا اُسے جنسی ذيادتی يا
کے خالف کوئی بھی جنسی
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
جنسی حملہ کہتے ہيں۔ يہ بھی اتنی ہی پريشان کن ہُو سکتی ہيں اور ان کا اثر بھی اتنا ہی ہُو سکتا ہے۔

جنسی تشدد کيا ہُوتا ہے

طرزعمل ہُوتا ہے۔ يہ تب ہُوتا ہے جب کوئی جنسی عمل کے
جنسی تشدد کسی بھی قسم کا مرضی کے خالف جنسی
ِ
لئے رضامندی کا اظہار نہيں کرتا ،يہ بہت سی قسموں کا ہُوتا ہے  ،بشمول :زنا بالجبر ،جنسی حملہ ،غير مطلوب
چھونا  ،ہاتھوں سے جسم کو رگﮍنا ،جنسی طور پر ستانا ،تشدد کی دھمکياں دينا ،مجبوراً جنسی عمل کرنا ،جسمانی
نمائش کرنا ،قاب ِل اعتراض چيزيں اندر ڈالنا اور بچپن ميں جنسی زيادتی۔ جنسی تشدد کی اکثر اقسام سکاٹلينڈ ميں
مجرمانہ جُرم ہيں ،اور اِن تمام کا اہم اور نقصان دے اثر ہُوتا ہے۔
جنسی تشدد طاقت کا غلط استعمال ہے اور يہ ايک قسم کا دبائو ہے جس سے ذلت ،درد ،خوف اور دہشت پيدا ہ ُوتی
ہے۔ جو سمجھا جاتا ہے  ،جنسی تشدد کے واقعات اُس سے زياده پيش آتے ہيں۔ اندازے کے مطابق  4ميں 1
خاتون اپنی زندگی کے دوران کبھی نا کبھی جنسی تشدد کا شکار ہُوتی ہے۔

شفاء اور مدد
کچھ خواتين کسی کو نہيں بتانا چاہتيں ،اور کچھ کبھی نہيں بتاتيں۔ ليکن جنسی تشدد کی پس مانده ہُونے کی حثيت سے
جو کچھ ہُوا اُسے بھولنا نہايت مشکل ہُو سکتا ہے  ،بےشک آپ کتنی ہی زياده کوشش کر ليں۔ چُپ کو توڑنا اور
اپنی سوچوں اور احساسات کے بارے ميں بات کرنا صحت ياب ہُونے ميں مددگار ثابت ہُو سکتا ہے۔ صرف آپ ہی
جانتی ہيں کہ کب آپ اپنے آپ کو تيار محسوس کرتی ہيں۔ يہ قدم اُٹھانے سے اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ ميں
لينے اور آگے بﮍھنے کی شروعات ہُو سکتی ہے۔ بے شک يہ بہت عرصہ پہلے ہ ُوا ہُو ،آپ کے احساسات کی بہت
اہميت ہے۔
بہت سے پس منداگان کو اپنے تجربات کے بارے ميں بات کرنا مشکل لگتا ہے ،اُن کو خطراه ہُوتا ہے کہ اُن کا
يقين نہيں کيا جائے گا يا جو اُن کے اُوپر حملہ ہُونے کا اُنہی کو قصوروار ٹھيرايا جائے گا۔ ليکن اِس سے فرق
نہيں پﮍتا کہ ايک خاتون نے کيا پہن رکھا تھا يا کيا کر رہی تھی  ،جہاں بھی وه تھی  ،بےشک وه شراب کے
نشے ميں تھی يا منشيات کے اثر ميں تھی – وه جنسی حملے کی مستحق نہيں۔ ذمےداری ہميشہ حملہ کرنے والے پر
عائد ہُوتی ہے۔ جنسی حملے جُرائم ہيں ،خواتين کو بغير خوف اور بغير حملے کے زندگی گزارنے کا حق ہُونا
چاہئے۔
صحت يابی ميں وقت لگ سکتا ہے اِس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ متحمل مزاجی سے کام ليں اور کسی
چيز ميں جلدبازی نا کريں۔ کوئی بھی سہی يا غلط راستہ نہيں ہے  ،سب سے زياده اہم چيز يہ ہے کہ آپ اپنے
جذبات پر يقين رکھيں ،اور اگر آپ کر سکيں تو ،کسی ايسے شخص سے بات کريں جس پر آپ بھروسہ کر سکتی
ہُوں۔ شروع ميں يہ تکليف دے ہُو سکتا ہے ليکن يہ مددگار ثابت ہُو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے تجربے کے بارے ميں
اپنے گھر والوں سے دوستوں سے بات نہيں کرنا چاہتيں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتی ہيں۔ ہم آپ کو سنيں گے،
يقين کريں گے اور سہارا ديں گے۔ ياد رکھيں  ،آپ کو اکيلے اِس عمل سے گزرنے کی ضرورت نہيں
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بچپن ميں جنسی ذيادتی پر معلومات
بچپن کی جنسی ذيادتی  16سال سے کم عمر کے بچے پر کسی بھی قسم کا جنسی حملہ ہ ُوتا ہے۔ يہ بہت مختلف
اقسام پر مشتمل ہُو سکتا ہے جس ميں جسمانی ميل يا غير مالپ والے عمل شامل ہ ُو سکتے ہيں :
•
•
•

جنسی طور پر چھوناُ ،مشت زنی کرنا يا ہمبستری کرنا
جنسی خصلت کی بات چيت يا فحش نگاری کرنا
بچے کو نہاتے  ،کپﮍے پہنتے يا اُتارتے ديکھنا

عالمی صحت کے ادارے کا اندازه ہے کہ  5ميں سے  1لﮍکی اور  9ميں سے  1لﮍکا بچپن ميں جنسی ذيادتی کا
شکار ہُوتے ہيں۔ تحقيقات سے سامنے آيا ہے کہ اکثروبيشتر کيسز ميں يہ ايسے بالغ سے ہُوتا ہے جسے بچہ جانتا
ہُو اور جس پر بھروسہ کرتا ہُو ،بجائے کسی انجان شخص کے ۔ يہ کوئی رشتہ دار  ،گھر والوں کا عزيز و اقارب
يا کوئی بھروسے کے الئق ٰ
اعلی مقام پر شخص ہُو سکتا ہے۔ زياده تر ذيادتی کرنے والے مرد ہُوتے ہيں ،ليکن
خواتين بھی جنسی ذيادتی کی اہل ہ ُوتی ہيں۔
ضروری نہيں کہ بچے ہميشہ اپنے ساتھ کی گئی ذيادتی کے بارے ميں کسی کو بتالئيں۔  NSPCCوالوں کا اندازه
ہے کہ  72%بچے جنسی ذيادتی کے وقت کسی کو اِس کے بارے ميں نہيں بتاتے 27% ،نے بعد ميں بتايا ،اور
تقريبا ً  31%نے نوجوان ہُونے تک اپنے بچپن کے تجربات کے بارے ميں کسی کو نہيں بتايا۔
بہت سی وجوہات ہيں کہ کيوں وه محسوس کرتے ہيں کہ وه کيوں نہيں بات کر سکتے ۔ ہُو سکتا ہے کہ وه:
•
•
•
•
•

لفظوں ميں بيان نہ کر پاتے ہُوں يا سمجھ نا پاتے کہ اُن کے ساتھ کيا ہُوا تھا
اُن کو دھمکی دی جانا کہ اگر اُنہوں نے کسی کو بتايا تو مزيد ذيادتی اور تشدد کا شکار کئے جائيں گے
اِس چيز سے ڈرنا کہ اُن کا کوئی يقين نہيں کرئے گا
محسوس کرنا کہ يہ اُن کی اپنی غلطی تھی
اپنی فيملی يا بلکے ذيادتی کرنے والے کو بچانا

بچپن ميں جنسی ذيادتی کے بارے ميں وہمی باتيں
وہمی بات  :اگر آپکے ساتھ بچپن ميں ذيادتی ہُوئی ہُو تو آپ پﮍے ہُو کر خود ذيادتی کرنے والے بن جاتے ہيں۔
حقيقت  :اگر آپ سوچيں کہ  95%گنہگار مرد ہوتے ہيں اور  5%عورتيں اور تمام ذيادتی کئے گے بچوں ميں
 87%لﮍکياں ہُوتی ہيں۔ يہ فگرز سمجھ سے باہر ہيں۔ يہ ايک اور وجہ ہے کہ ذمہ داری ميں تبديلی آتی ہے ۔
محض ايک ہی شخص ہے جسے ذمہ دار ٹھيرايا جا سکتا ہے اور وه ہے ذيادتی کرنے واال۔
وہمی بات :يہ صرف تھوڑا سا بوسہ لينا اور پيار سے لپٹنا تھا جو کہ ہاتھ سے باہر ہُو گيا ۔
حقيقت  :بچوں سے ذيادتی پيار يا شفقت کا اظہار نہيں ہُوتا ،يہ کوئی کھيل يا مذاق نہيں ہُوتا ،يہ ايک اختيار والے،
بھروسے والے يا اقتدار والے بالغ کے ہاتھوں بچے کے ساتھ ذيادتی ہے۔
وہمی بات  :بچے ذيادتی اور جنسی حملے کی منگھﮍت کہانياں بناتے ہيں۔
حقيقت  :بچے اپنی طرف سے کہانياں نہيں بناتے ۔ اُن کے پاس الفاظ نہيں ہُوتے يا عياں جنسی سمجھداری کہ وه
ذيادتی کو لفظوں ميں بيان کر سکيں  ،جبتک اُن کا ذاتی تجربہ نہ ہُوا ہُو۔ يہ کہنا کہ وه اپنے رشتےداروں پر غلط
الزام لگاتے ہيں تو يہ ايک طرح سے جُرم پر پرده ڈالنا ہُو گا۔ – عام طور پر ذيادتی کرنے والوں کی دھمکی ہ ُوتی
ہے کہ “تمہاری بات پر کوئی يقين نہيں کرئے گا”

بچپن ميں جنسی ذيادتيوں کے بارے ميں حقائق
•
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ذيادتی کو روکنے کے لئے بچے بےبس ہ ُوتے ہيں ،آپ کسی ايسے عمل ميں رضامندی کا اظہار کرنے کے
ذمہ دار نہيں ہيں جس کی آپ کو سمجھ نہ ہُو يا جس ميں آپکو زبردستی ملوث کيا گيا ہُو۔
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بے شک کتنا عرصہ پہلے ہی کيوں نہ آپ پر ذيادتی کی گئی ہُو ،آپ کے ساتھ جو ہُوا اُس کے بارے ميں
آپ کے جذبات بہت اہميت رکھتے ہيں ۔ آپ کا حق ہے کہ آپ کو سُنا جائے ،چائے آپ اپنے ساتھ ذيادتی
کرنے والے کے بارے ميں جو بھی کہنا چاہيں۔
ُ
ہم سمجھتے ہيں کہ کچھ بچوں کو اُن سے ذيادتی کے بدلے ميں اکسايا يا مجبور کيا جاتا ہے کہ وه
دوسرے بچوں پر ذيادتی کريں۔ اکثر اُن کے پاس کوئی اور راستہ نہيں ہ ُوتا اور اُن کو قصور وار نہيں
ٹھيرايا جا رہا۔
ذيادتی کرنے واال ہميشہ قصور وار ہُوتا ہے۔

•
•
•

اکثر پس مندگان کسی سے بات کرنا چاہتے ہيں کہ بچپن ميں جنسی ذيادتی اُن کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہُو
رہی ہے ۔ آپ کے جذبات انفرادی ہيں – کوئی بھی دو پس مندگان ايک جيسے جذبات نہيں رکھتے ہُوں گے۔ کسی سے
بات کرنا بحالی کے عمل ميں مدد گار ثابت ہُو سکتا ہے۔

ديگر 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 چاہتے ہيں کہ ہم آپکو کاپياں ارسال کريں تو برائے مہربانی 0131 556 9437
پر 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 ہُوں تو ہم آپکے لئے اس کا انتظام بھی کر سکتے ہيں۔
•
•
•
•
•
•
•

فيملی کے لئے  ،دستوں اور ساتھيوں کے لئے معلومات
اقليتی نسليات سے تعلق رکھنے والی  ،پناه گير اور ريفيوجی خواتين کے لئے معلومات
گزرے واقعات کے تصور کے بارے ميں
ہيبت ناک احساسات کے بارے ميں
خود کو نقصان پہنچانے کے بارے ميں
ايسٹ لودھين سيکشول ابيوز سروس
دی سٹار پروجيکٹ – ايئڈنبراه ميں باره سے اٹھاره برس کی جنسی تشدد سے پس مانده لﮍکيوں کے لئے
سہارے

ايئڈنبراه

ويمنز ريپ اينڈ سيکشول ابيوز سينٹر

Edinburgh Women’s Rape and Sexual Abuse Centre
1 Leopold Place, Edinburgh, EH7 5JW
ہيلپ الئن0131 556 9437 :
www.ewrasac.org.uk
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