
سنٹر(ئسس  )ایڈ ووکیسی سروس ایٹ ایڈنبرا ریپ کرا   Advocacy service at Edinburgh Rape Crisis 

Centre 

 والے افراد کے مرا حل سے گزرنے  کاروا ئی کورٹ کی   بعد پو لیس اور کے  جنسی تشدد کا شکا ر ہو نے 

 کیلئے آزادا نہ مدد اور معلو مات

 

 ایڈ نبرا ریپ کرا  ئسس سنٹر کے بارے میں معلو مات 

کے حصول    مدد اور  ں والوں  کا یقین کرتے ہیں، اُن کی بات ُسنتے ہی کا شکا ر ہو نے  ہم جنسی تشدد 

کر تے ہیں۔ ہم  اِس صدمے کے اثرات کو سمجھتے ہیں اور حو صلہ افزا ئی کیلئے   

ہمیشہ اُس کی اور ی تشدد  کر نے والا ُجرم کا مرتکب ہو تا ہےکہ   جنس کی وضا حت کر تے ہیںت اِ س با 

والے کی کو ئی غلطی  نہیں ہو تی ۔نشانہ بننے ُجرم کا   اِس ،  غلطی ہو تی ہے   

 

( کس کیلئے ہو تی ہے ؟ے کی سروسمشور حمایت اور  یہ ایڈووکیسی )  

 یا  وہ جنسی  تشددیا کی ہو  تشدد کی رپورٹ جنہو ں نے  والو ں کیلئے ،  کا شکا ر ہو نے تشدد جنسی  •

  ہو ں  کی اطلا ع پو لیس کو دینا چا ہتے   ریپ )زبر دستی جنسی تعلق قا ئم کرنا (

سے زا ئد عمر کے افرادبرس  کیلئے  • جنسی تشدد کا شکا ر ہو نے والے 12

ہوں(، وہ لو گ جو  اپنے آپ گئی  )بشمول وہ جو اپنی جنس  بدل کر عورت بن  تو ں کیلئے عور تمام   •

بدل کر مرد بن  گئے  ہو ںکو مردیا عورت نہ سمجھتے ہو ں اور وہ جو اپنی جنس   

(VRI)اپنا بیا ن دے رہے ہو ں ت، جو  بشمو ل مرد حضرا،کیلئےتشدد کا شکا ر ہو نے والے  افراد جنسی 

 •بذریعہ ویڈیو ریکا رڈڈ انٹرویو 

کرتا ہے  اور وہ آپ کو  اپنے بارے میں صحیح فیصلے کرنے میں مدد  حمایت  ایک ایڈووکیسی ورکر  آپ کی 

 دیتا ہے ۔

 

سنٹر کی سروسز میں شا مل ہیں :ئسس  ایڈ نبرا  ریپ کرا   

بیٹھ کر  جذبا تی مدد فرا ہم کر نا  )فیس ٹو فیس ( آمنے سا منے•  

 •ای میل سپورٹ )مدد (

 •ویڈیو سپو رٹ

تشدد کا  شکا ر ہو ئے ہو ں جنسی یا ریپ  دنو ں میں    7 )مشکل وقت ( سپورٹ، اُن افراد  ئسسکرا 

 •کیلئے  جو گزشتہ 

کورٹ  جو  پو لیس اور کیلئے  مدد او رمشورہ  ۔ جنسی تشدد کا شکا ر ہو نے  والے  ایسے افراد ایڈوو کیسی 

کا روا ئی کے مرا حل سے گزر رہے ہو ں کی  • 

 کمیو نٹیز  کیلئے ہما ری ما ہرا نہ   لی ں سے تعلق رکھنے وا پرا جیکٹ۔سیاہ فام  اور نسلی اقلیتو

سروس)سپیشلسٹ ( SIA دی• 

برس کے نو جو ان افراد کیلئے     12-18 ۔جیکٹپرا   STAR دی• 

تشدد کی رو ک تھا م کر نے والا پرا جیکٹ  ہما را جنسی  • 

 

 ہماری ایڈ ووکیسی سروس فرا ہم کرتی ہے :



تے ہیں  اِس صدمے سے با خبر رہتے ہو ئے    اُن لو گو ں کو مفت اور راز  داری کے ساتھ سپورٹ فرا ہم کر ہم 

جسٹس سسٹم  یمنل  اور کر  ہو ں جو  اِس تشدد کا شکا ر ہو ئے  • 

ہو ں )پو لیس اور کورٹس( سے مدد  لے رہے    نظام ( )مجرمانہ انصاف  کا  

کہ آپ  کو نسا طریقہ استعما ل کریں اور پو لیس اور کو رٹ دیتے ہیں کا وقت   ہم  آپ کو  یہ  جاننے  

 •کی کا روا ئی کے معا ملا ت کو سمجھیں

جو آپ کو  کر یمنل جسٹس سسٹم کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں اور آپ کو آپ کے   ما ہر ورکرز

 •حقوق سے  آگا ہ کرتے ہیں 

اور کو رٹس سے اِن کا کو ئی تعلق نہیں ہوتا ۔خودمختا ر ہو تے ہیں اور پو لیس ورکرز  یہ •  

 

 ایک ایڈ وو کیسی ورکر کر سکتا /سکتی ہے :

جذبا تی اور عملی مدد فراہم کرتے ہیں ، پو لیس کو رپورٹ کرنے، پو لیس کے چھا ن بین  یہ ورکر آپ کو 

 •کرنے  اور کو رٹ کی کاروا ئی سے نمٹنے، اِن تما م کا مو ں کے د وران

ے کر آخر تک   آپ کی مدد کرتے ہیں ۔شروع سے ل  

کے بارے میں آپ کو سمجھا نا ، اِس بات کا یقین  ئی  اور کورٹ کی کا روا  ُجرم کی چھان بین  پو لیس، •

 کر نا  کہ آپ کو  پوری  بات کی سمجھ آئے  کہ ہر مر حلے  پر کیا ہو رہا ہے 

دیتے ہیں ۔وہ آپ کے ساتھ ہو تے ہیں جب آپ پو لیس کو  اپنا بیا ن  • 

سا ئنٹیفک  طریقے سے ُجرم کی چھا ن بین  کی جاتی ہے اور طبی معا  وہ آپ کے ساتھ ہو تے ہیں جب 

 •ئنہ کیا جا تا ہے 

کورٹ کی تا ریخو ں پر آپ کے ساتھ جا تے ہیںوہ  • 

 •وہ آپ کے ساتھ ہو تے ہیں جب آپ کورٹ میں گو اہی دیتے ہیں

ساتھ مل کر کام کرتے ہیں آپ کی طرف سے  پو لیس اور کور ٹ کے • 

جنسی تشدد کے واقعے یا مجرم کے بارے میں بتا تے ہیں وہ آپ کی طرف سے پو لیس کو  • 

 

 ایک  ایڈ ووکیسی ورکر کرے گا /گی :

 •آپ کے ساتھ ہو نے والی بات چیت کو  راز میں رکھتے ہیں

کا اختیار دیتے ہیں آپ کو اپنے لئے با خبر فیصلے کرنے  • 

اِس بات کا یقین کرتے ہیں کہ آپ کے خیا لات  اورآراء  کو مکمل طور پر ُسنا جا ئے اور بات چیت کی جا ئے 

• 

 ایک ایڈ ووکیسی ورکر یہ کام نہیں کرے گا :

 •وہ آپ کو یہ نہیں بتا  ئیں گےکہ آپ کیا کریں

کو ئی فیصلہ کرنے کیلئے آپ پر دبا ؤ نہیں ڈا لیں گےوہ  • 

 

خود  یہ فیصلہ کرسکتے ہیں کہ صرف  ر ضی ہے  کہ آپ رپورٹ کریں یا نہ کریں اور آپ یہ آپ کی اپنی م

 آپ کیلئے کیا اچھا  ہے

 

گزشتہ سات دنو ں کے دوران  میرے ساتھ  بد سلوکی  ہو ئی تھی '' ۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے  مدد کے طریقو 

 ''ں کے بارے میں معلو م  کرنے کیلئے ہم سے رابطہ کریں۔اگر آپ پو لیس کو



رپورٹ کرتے ہیں تو اُنہیں فو را   تفتیِش  ُجرم  کیلئے ثبوت اکٹھے کر نے  چا ہئیں کیو نکہ یہ جلد ہی ختم ہو جا تے ہیں۔ 

 اگر آپ     نے ابھی تک رپورٹ نہیں کی ہے  تو آپ این ایچ ایس  سکا ٹ لینڈز

سے رابطہ کر سکتے 88 88 148 0800 )24گھنٹے ہفتے میں7  سات دن  کھلے ہو تے ہیں(، اور   واقعے کے بعد

  سیکشوئل  آسالٹ رسپو نس  کو  آرڈینیشن  سروس (SARCS)ہیں:

سات 26  ماہ کیلئے آپ کے ثبوت کو سٹور کر سکتے ہیں،آپ کو فیصلہ کرنے کیلئے مزید وقت  مل جا تا ہے  کہ آیا 

 دنو ں کے اندر  آپ کو ایک خود مختار  تفتیشی معا ئنے  کی سروس مل سکتی ہے ۔وہ    

 آپ کو پو لیس  کے پا س جا ناچا ہئے ۔مزید معلو مات کیلئے  اِس ویب سا ئٹ پر دیکھیں :

www.nhsinform.scot/SARCS. 

پیش آیا ہو تو  کیا ہو تا ہے؟"آپ جنسی تشدد  کے بارے میں رپو رٹ  عرصے پہلے کافی اگر یہ وا قعہ "

 کرسکتے ہیں ، اِس  سے کو ئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کب ہوا تھا ۔

مشکل ہو سکتا ہے  سے الگ  ہو جانا  "کیا میں اپنا ارادہ بدل سکتا /سکتی ہو ں؟" ہا ں ۔ اِس  کا ر وا ئی  

۔مزید معلو مات کیلئے ہم سے را بطہ کریں۔لیکن یہ ممکن ہو سکتا ہے   

رپو رٹ  !آپ  رپو رٹ نہ کریں   "میرا خیا ل نہیں کہ میں پو لیس کو رپورٹ کر  ناچا  ہتا / چا ہتی ہو ں"۔ 

 کر نے کا فیصلہ  با لکل آپ کی مرضی پر منحصر ہے ۔

 

یا جنسی  تشدد   کے بارے میں (ریپ )زبردستی جنسی تعلق قائم کرنا"مجھے ابھی سمجھ نہیں آرہی ۔" 

  رپورٹ کر نا ایک  بہت بڑا فیصلہ ہے  اور بے یقینی کا شکا ر ہو نا 

 ٹھیک بات ہے ۔

advocacy@ercc.scotمزید معلو مات کیلئے ہم سے رابطہ کریں 

 

 رابطے

 ایڈ نبرا ریپ کرا ئسس سنٹر 

Edinburgh Rape Crisis Centre, 17 Claremont Crescent, Edinburgh EH7 4HX (Registered Charity Ref. SC 

006208) www.ercc.scot 

advocacy@ercc.scot : ایڈ ووکیسی  کیلئے اور  ہما ری  سروسز تک رسا ئی کیلئے ای میل کریں 

کا ل 9437 556 0131 اور میسج چھو ڑدیں اور ہم آپ کو واپس فون کریں گے۔ مو با ئل:301 067 07966

 کریں:

روزانہ شا م چھ بجے تا آدھی رات تک۔  08088 01 03 02 سکا ٹ لینڈ ہیلپ لا ئنئسس ریپ کرا    
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