Punjabi
ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਕਾਟਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਲਪਲਾਈਨ – 08088 01 03 02 (ਫ਼ੀ-ਫ਼ੋਨ + ਿਮਨੀ
ਲਪਲਾਈ
ਿਮਨੀਕਮ
ਨੀਕਮ)
ਕਮ)
ਖੁੱਲ"ੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਮ% ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਜ਼ਾਨਾ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤ, ਲੈ ਕੇ – ਅੱਧੀ
ਜ਼ਾ
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ
ਤੱਕ
ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਕਾਟਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਲਪਲਾਈਨ (Rape Crisis Scotland Helpline) 13 ਸਾਲ ਜ% ਇਸਤ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਲਪਲਾਈ
ਉਹਨ% ਲੋ ਕ% ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਤ, ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਦ, ਵੀ
ਅਤੇ ਿਕਵ8 ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ% ਯਾਨੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਸਬੰ ਧੀ ਕ8ਦਰ% ਜ% ਹੋਰਨ% ਸੇਵਾਵ%
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ >ਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ% ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਿਮਨੀਕਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ? ਹੈ ਤ% ਅਸ? ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ%।
ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ
ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਪਾਸਾਰ
ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ% ਿਵੱਚ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜਣਸੀ ਹਮਿਲਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ
ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਪਤੀ ਵਧੇਰੇ ਿਵੰ ਨਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ
ਵਰਤ, ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵ? ਗੱਲ ਨਹ? ਹੈ, ਪਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਦਹੀਣ, ਗੰ ਧਹੀਣ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨ"% ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ।
ਘੱਟ ਿਰਪੋਰਟ% ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਾਸਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਿਜਸ
ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤ, ਪਿਹਲ% ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ, ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜ%ਦੇ ਹਨ। ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਕਾਟਲਡ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕ8ਦਰ% ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰ ਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਲੋ ਕ% ਨF ਇਸਨੂੰ
ਘਰ ਿਵਖੇ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼% ਿਵੱਚ, ਦੋਨG ਥ%ਵ% ‘ਤੇ ਹੰ ਢਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ,
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ%ਦੀ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਿਵੱਚ “ਸ਼ਰਾਬ” ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜ%ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਵਾਈ ਹੈ।
ਅਿਜਹਾ ਓਥੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਿਤੱਖੇ ਪਦਾਰਥ% ਨੂੰ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਜ% ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਬਨ% ਪੀਣ
ਪਦਾਰਥ% ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈੱਗ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ ਜ%ਦੇ ਹਨ। ‘ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ’ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵੱਲ ਅਕਸਰ ਿਧਆਨ ਨਹ? ਿਦੱਤਾ
ਜ%ਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ% ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਅਿਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵ% ਤ, ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਿਸਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ, ਦੱਸਣ ਤ, ਡਰਦੇ ਹਨ ਿਕJਿਕ ਉਹਨ% ਨF
ਵਕਤ ਤ, ਪਿਹਲ% ਹੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜ% ਮਨKਰੰ ਜਨ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ
ਦੇਣਾ ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਕ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ% ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਜ% ਨਾ, ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ
ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਿਜਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਹਾਲ%ਿਕ ਲੋ ਕ% ਿਵੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੱਬ% ਅਤੇ ਕਲੱਬ% ਿਵੱਚ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹਮਲਾਵਰ% ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜ% ਿਕਤੇ ਹੋਰ,
ਜਾਣਕਾਰ ਜ% ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਲੋ ਕ% ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ% ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ? ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ
ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹ? ਿਜੰ ਨ"% ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਿਮਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਔਰਤ% ਹੀ ਨਹ? ਿਜੰ ਨ"% ਦੇ
ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ ਿਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਿਮਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕJਿਕ ਮਰਦ% ਨੂੰ ਵੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ
ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਜ% ਿਫਰ ਹੋਰ ਮਕਸਦ% ਵਾਸਤੇ ਿਜਵ8 ਿਕ ਲੁੱਟਣਾ।
ਸ਼ਾਮਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਤ, ਿਬਨ% ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜੰ ਨ"% ਨੂੰ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ% ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ,
ਸ਼%ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੰ ਨ"% ਦੇ ਪਭਾਵ% ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਜਦ,
ਇਹਨ% ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ% ਦੇ ਪਭਾਵ ਕਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਤੱਕ
ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤ, ਵੱਧ ਆਮ ਜਾਣੀ ਜ%ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਰੋਹਾਈਪਨKਲ (Rohypnol) ਹਾਲ%ਿਕ ਇਹ ਸੁਝਾਉਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ? ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹਨ ਿਜੰ ਨ"% ਦੀ ਵਰਤ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜੰ ਨ"% ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਕੀਟਾਮਾਈਨ, ਟੀਮਾਈਜ਼ੇਪਾਮ, ਵੇਲੀਅਮ, ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਚ.ਬੀ.।
ਪਭਾਵ
ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨ% ਦੇ ਪਭਾਵ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨ% ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ:
- ਐਮਨੀਸੀਆ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ)
- Sਘ
- ਨਕਾਰਾ/ਮਾੜਾ ਿਨਰਣਾ
- ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲਣਾ
- ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ ਅਤੇ/ਜ% ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ
- ਿਦਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ
- ਮਾੜਾ ਸੰ ਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ
- ਗੁੱਸਾ
- ਬੰ ਦਸ਼% ਿਵੱਚ ਕਮੀ
- ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸੋਝ ਿਵੱਚ ਕਮੀ
- ਛਲਾਵੇ
- ਸੁੰ ਨਤਾ
- ਅਧਰੰ ਗ
ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਇਹਨ% ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸੇਹਤ ਵਾਸਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲਝਣ% ਹੋ
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ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਥ, ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰ ਕੇ ਹਨ ਤ%
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰ ਗਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ? ਪਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ....
ਸਭ ਤ, ਵੱਧ ਆਮ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ% ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਮਨੀਸੀਆ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ) ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ? ਉਸ
ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਸੱਟ% ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਇਹ ਸੁਝਾJਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ? ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ
ਪਿਵਰਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵ,। ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕJਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਜ% ਭੰ ਬਲਭੂਸੇ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਿਨਪਟਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਜ% ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ
ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਘਟਨਾਵ% ਿਵੱਚ ਖੱਪੇ ਹੋਣਾ, ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜ% ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਰ>ਤਰ
ਸਵਾਲ% ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸ? ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸ? ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤ% ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ? ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਦੇਵ, ਿਕJਿਕ
ਦੂਸਰੇ ਅਪਰਾਧ-ਿਵਿਗਆਨਕ (forensic) ਸਬੂਤ% ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱਚ,
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ 12 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹ? ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜ% ਿਜਣਸੀ ਹਮਲੇ
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ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਜ%ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਿਲਸ ਖੂਨ, ਿਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਵਾਲ% ਦੇ ਨਮੂਨF ਲੈ ਣੇ ਚਾਹਵੇ।
ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਿਵਖੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਚਾਹੇ ਤੁਸ? ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ, ਜ% ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸ? ਕੋਈ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ% ਇਸ ਬਾਬਤ
ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਬਾਬਤ ਸਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਤਾਬਚਾ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵ, ਿਕ ਤੁਸ? ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਸੱਟ% ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੇਵਾਵ% ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਕਰਨ ਬਾਬਤ, ਿਜਣਸੀ ਸੇਹਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ% ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਗਰਭਿਨਰੋਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇਹਨ% ਪੱਖ% ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ% ਸਾਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ
ਸਬੰ ਧੀ ਹਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਸਾਧਾਰਨ' ਤਰੀਕਾ ਨਹ? ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ% ਤੁਸ? ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜਣਸੀ ਹਮਲੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਤਾਬਚਾ ਕੁਝ ਕੁ ਆਮ ਪਭਾਵ%
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵ% ਦੇ ਰਾਹ? ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ% ਇਸ ਬਾਰੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ"ੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਿਕ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਿਜਵ8 ਿਕ ਨੀਲ ਜ% ਖੂਨ ਦਾ ਵਗਣਾ ਜ% ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਤੁਸ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜ% ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਿਜਸਨੂੰ ਤੁਸ? ਨਹ? ਜਾਣਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੁਸ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਜ% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਸ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਬਤ ਿਵਚਾਰ% ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖ,। ਉਹਨ% ਹਮਿਲਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮ% ਪਿਹਲ% ਵਾਪਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ? ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ% ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ
ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰ ਗਣ ਤ, ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ%ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨ% ਸਵਾਲ% ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਿਵਚਲੇ
ਖੱਿਪਆਂ ਬਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਕਾਟਲਡ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜ% ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ
ਵਾਪਿਰਆ ਹੋਵੇ ਜ% ਕੁਝ ਸਮ% ਪਿਹਲ%। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਨਹ? ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤ% ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸ? ਿਕਸ ਤਰ% ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾਵ% ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ% ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਸ਼ੀ ਨਹ? ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ? ਤੁਹਾਨੂ
ਰੱਖੋ, ਤੁਸ? ਦੋਸ਼ੀ
ਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ੱਿਖਅਤ ਰੱਖੇ
ਰੱਖੇ ਜਾਣ,
ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ
ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤ% ਜੋ ਤੁਹਾਨੂ
ਾਨੂੰ
ਲੋ ੜ?ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ
ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਥਾਨ
ਥਾਨਕ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ
ਂ ਅਿਬਊਜ ਸਪੋਰਟ: 01224 620 772
ਅਬੇਰਦੀਨ ਰੇਪ ਐਡ
ਂ ਿਬਊਟ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: 0800 121 46 85
ਆਰਗਈਲ ਐਡ
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਿਬਊਜ ਸਟਰ: 01786 471 771
ਸਟਰਲ ਸਕਾਟਲਡ ਰੇਪ ਐਡ
ਂ ਗੈਲੋਵੇ: 01387 253 113
ਡਮਫਰੀਜ ਐਡ
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਿਬਊਜ ਸਟਰ: 01382 201 291
ਡੰ ਡੀ ਵੂਮੈਨਜ ਰੇਪ ਐਡ
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਿਬਊਜ ਸਟਰ: 0131 556 9437
ਈਡਨਬਰਗ ਵੂਮੈਨਜ ਰੇਪ ਐਡ
ਫਾਈਫ: 01592 642 336
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ਗਲਾਸਗੋ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ:0141 552 3200
ਂ ਿਰਸੌਰਸ ਸਟਰ: 01563 541 769
ਈਸਟ ਆਈਰਸ਼ਾਇਰ ਰੇਪ ਕਾSਸਿਲੰਗ ਐਡ
ਲਨਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: 01698 527 003
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਿਬਊਜ ਸਟਰ ਪਰਥ ਐਡ
ਂ ਿਕਨਰੌਸ: 01738 630 965
ਪਰਥ ਵੂਮੈਨਜ ਰੇਪ ਐਡ
ਸਕਾਿਟਸ਼ ਬਾਰਡਰਜ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ: 01896 661 070
ਵੈਸਟਰਨ ਆਈਜਲਜ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: 01851 709 965

