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 سٹل آئی ایم (SIA) پرا جیکٹ
 
 

ایڈنبراور لودینزکے عال قے میں خواتین کو  اورٹرانس  )خواجہ سرا( کمیو نٹی  اور نان با ئنری  پیپل )وہ لوگ  جو پیدا ئش 

 سیا (SIA) پراجیکٹ  ،  کے وقت بتا ئی گئی جنس   میں  آرام دہ محسوس

عمر سولہ برس  اور زا  ہ فام  اور اقلیتی نسلی پس ِ منظر سے ہے ، جن  کیجن کا تعلق سیا،کو تما م ممبران  کے ( نہیں کرتے 

ہوا تھا جس  جنسی تعلق رکھنے کا تجربہ  کسی قسم کا  کو   اِن  ئد ہے  اور   

 میں اُن کی مر ضی شامل نہیں تھی ، جذباتی مدد اور ماہرانہ مشورے کی سہولت مفت اور راز داری کے ساتھ  فراہم کرتا ہے۔

 

رے لئے ہے ؟می (SIA) کیا سیا 

آپ کے جسم کو  اِ س طریقے  سے ُچھوا ہے جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو ؟کبھی  کیا کسی نے  • 

نے آپ کے جسم کے بارے میں  ایسے  جملے بو لے ہیں   جن کو ُسن کر آپ  نے بُرا محسوس کیا ہو ؟اُنہو ں کیا    • 

؟ گزرا ہو جس کی وجہ سے آپ کو بہت نا گوار  اتھ کچھ کرنے کیلئے کہا کیا اُنہو ں نے  آپ کو  اپنے ساتھ  یا اُن کے س • 

 •کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہُوا کہ آپ کچھ نہیں کہہ  سکتے تھے کہ کس  نے آپ کے جسم کو ُچھوا تھا ؟

؟تھے  ہو ئے کا شکا ر   اُلجھن کیا  آپ بعد میں اپنے جذبات  کی وجہ سے  • 

بغیر ایسا کرنے کی  میں ال ئے  ی تصویریں یا ویڈیوز کو  شیئر کیا  ہے  یا آپ کی مرضی  یا علم کسی نے  آپ  ک کیا کبھی 

 •دھمکی دی ہے ؟

 

جس سے آپ کا  کے ساتھ ہوچکا ہو  ایسے شخص  ہو ۔ ایسا کسی چکا   یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا حالیہ طور پر یا ما ضی  میں  ہو

ایسا بہت بار ہو چکا ہو  یا صرف ایک بار ہو اہو ۔۔ قریبی تعلق  تھا  یا  وہ ایک اجنبی تھا  

اور باہر ، آپ کو ڈرا ؤنے خواب سکتے ہیں کا شکا ر ہو سکتے ہیں  اکثر ایسے وا قعات ُرونما ہو نے  کے بعد  آپ  اُداسی

آپ  جانے   یا دوسرو ں کے ساتھ ملنے ُجلنے  سے   ڈر سکتے ہیں، اِس کے عال وہ   

  ۔سکتے ہیں ی محسوس کربے چینی اور پریشان  

اور اِن واقعات کے بارے میں بات کر نا  بہت مشکل ہو سکتا ہے کر سکتا ہے  بہت خوفزدہ  کو  آپ  یہ  ہم سمجھتے ہیں  کہ 

آپ کو یہ  ڈر ہو سکتا ہے  کہ مدد ما نگنا آپ کیلئے شرم اور بے عزتی کی بات ۔  

ل ہو سکتا ہے  کہ کیا ہوا ہے  یا آپ جو  محسوس کر رہے ہو ں اُس کو نظر ہو سکتی ہے ۔ تاہم  یہ بات بُھال نا  بھی  بہت مشک

۔سیا میں ہم انداز کر نا مشکل ہو سکتا ہے  چاہے آپ کتنی بھی کو شش کر لیں  

آپ کو ہمت دال تے ہیں کہ آپ جتنا چاہے وقت لیں۔ ہم آپ کی بات  سُنیں گے ، آپ پر یقین  کریں گے  اور آپ کی  مدد کریں 

آپ  کو کسی  چیز کے بارے میں بات نہیں  کر  نی پڑے گی گے ۔   

۔ ہم مدد مانگنے پر بھی آپ کو مبا رکبا د  دینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ڈرا نے  والی اور تکلیف دہ بات ہو اگر آپ نہ چاہتے ہو ں 

 سکتی ہے  لیکن کسی سے بات کر نے سے  مدد مل سکتی ہے  اور ہم یہا ں آپ

د ہیں ۔ کی مدد کیلئے مو جو  

 

(SIA( کیسے کام کرتی ہے ؟   سیا

سیشنز کی پیشکش کی جا ئے گی ۔ ہر سیشن کو پچا س منٹ لگتے    25 جب آپ پہلی بار رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو پہلی اپوا  

 ئنٹمنٹ دی جا ئے گی اِس کے بعد  آپ کو ایک سپورٹ ورکر کے ساتھ 

دی جا سکتی ہے ۔ ٹیکسٹیا  پر، آن ال ئن  یا بذریعہ ای میل  ، فو نکے ساتھ مال قات  کر کے  ہیں۔ یہ  مدد  آپ   

 

پہلے سیشن میں آپ سے پو چھا جا سکتا ہے  کہ کیا  کو ئی ایسی خا ص بات ہے  جس کے بارے میں آپ گفتگو  کر ناچا ہتے 

ا ہے  کہ وہ کو ن سی ہیں یا اُس  کیلئے مدد لینا چاہتے ہیں ۔اکثر  یہ  جاننا مشکل ہو  ت  

۔  ایسا ہو نا  ٹھیک ہے  ، آپ اپنے ورکر کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اور کھو ج لگا سکتے ہیں کہ آپ ہو سکتی ہے بات 

 کیلئے کیا  زیا دہ  مدد گار ثا بت ہو گا ۔ یہ آپ کی اپنی مر ضی اور وقت پر منحصر

آپ سیشنز  پر   ال سکتے ہیں جو بھی  آپ ال نا  چا ہیں گے ۔اسلئے ہو گا ،  

زبان میں سپورٹ فرا ہم کر سکتے ہیں۔اگر ہم آپ کی زبان نہیں  اور  اُردو پو لش،عربی، ما نڈرین  ہمارے سیا سپورٹ ورکرز

تو ہم ایک مترجم کا انتظام کر سکتے ہیں ۔  لتے  بو   

ک تجربے کا سامنا ہم آپ کو فو ری طور پر ایک اپوا ئنٹمنٹ دے سکتے ہیں اگر  آپ کو گزشتہ سات دنو ں میں کسی  اذیت نا

۔کر نا پڑا ہو   

 
 

 
0131 556 9437 یں:یا کال کر  07966 067 301 : ٹیکسٹ کریں،  sia@ercc.scot ایک ریفرل )حوالہ ( کیلئے یا را بطے

  : کیلئے برا ئے  مہر بانی  ای میل کریں 
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 اور ایک پیغام چھو ڑیں ۔

 

آدھی رات  تک کھلی ہو تی ہے  :بجے سے   02 03 01 08088  5 رابطے کا ایک اور طریقہ بذریعہ  ریپ کرا ئسز سکا ے س

ہے  جو  ہرروز   شام  )فون ( ٹ لینڈ کی  نیشنل ہیلپ ال ئن   SIA 

مترجم کا مفت انتظام کر سکتے ہیں، بشمول برٹش سا ئن لینگو یج )اشارو ں کی ایک  کیلئے کرنے   میں مدد   وہ  بات چیت 

نہ ہو ۔  زبان انگلشپہلی  زبا ن (، اگر آپ کی   

 

 رازداری

نہیں بتا ئیں گے کہ  آپ  آپ ہمیں جو باتیں بتا تے ہیں وہ ہماری سپورٹ ٹیم کے اندر راز میں رکھی جا تی ہیں۔ہم کسی کو

 سپورٹ لے رہے ہیں۔ ہم کسی کو آپ کے بارے میں کو ئی معلو مات

ہو سکتے ہیں جب ہمیں قا نو ناً ایسا کر نے  اُس  صورت میں جب آپ کی اجازت ہو ۔کچھ ایسے حا الت سوائےنہیں دیں گے ، 

تو ہم دیگر ادارو ں کے ساتھ معلو مات شیئر تی ہے کی ضرورت ہو    

کر تے ہیں۔ ہم ہمیشہ  پہلے آپ سے بات کریں  گے ۔ اگر آپ کو اِس کے بارے  میں کو ئی تشویش ہے  یا مزید معلو مات در 

لئے پو چھ سکتے ہیں یا  آپ اپنےکار ہیں تو آپ ہماری راز داری کی پا لیسی  کی  

۔ورکر سے  اِس کے بارے میں مزید بات چیت کر سکتے ہیں   

 


