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support@rapecrisisscotland.org.uk ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਕਾਟਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ, ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਤ6 ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ; ਉਹਨ
ਨ< ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ RCS ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ, ਉਹਨ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ
ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਮਲਾ ਭਾਵ; ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ ਕਾਫੀ ਸਮ ਪਿਹਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਤੁਸ@ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜ ਇਸ ਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤ RCS
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਿਜਣਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ@ ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ
ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤ6 ਵਧੀਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ ਤ6 ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਚ ਲਈ ਸਬੂਤ (forensic evidence) ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ
ਸਮ-ਪੈਮਾਨ< ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਹਲੇ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਿਜਵ; ਿਕ ਵਾਲ ਜ ਕੱਪਿੜਆਂ ‘ਤੇ ਧੱਿਬਆਂ ਦਾ ਕਈ
ਵਾਰ 10 ਿਦਨ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਚ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਿਕਸਮ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ
ਲੈ ਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕHਿਕ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮ ਪੈਮਾਨ< ਤ6 ਬਾਹਰ ਹਮਿਲਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਮਿਲਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦ ਤੁਸ@ ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਅਿਜਹੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਇਕਾਈ (Family Protection Unit) ਿਵੱਚ
ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਪ+ਾਪਤ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ@ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸ@ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਸਤੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਨJਟ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲੇ
ਬਾਬਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸੁਭਾਿਵਕ ਗੱਲ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ@ ਅਿਜਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਸ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸ@ ਿਕਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਚ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠ< ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਚ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਚ ਤ6 ਪਿਹਲ ਹਮਲੇ ਤ6
ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ, ਧੋਣਾ, ਪੀਣਾ ਜ ਖਾਣਾ ਨਹ@ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਿਜਹੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਹਮਲਾ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਤ ਜੋ ਪੁਿਲਸ ਅਗਲੇ ਰੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਮ; ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
• ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦਾ ਸਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਿਕਸੇ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰ ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਮਦਦਗਾਰੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਿਕHਿਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਚ ਸਬੰ ਧੀ ਸਬੂਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
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• ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕHਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਬੂਤ ਵਜ6 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਤੁਸ@ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਦੇ ਹੋ ਤ ਇਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਿਕHਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਚ ਵਾਸਤੇ
ਸਬੂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਹੋਣ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ6 ਪੁਿਲਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪ+ੋਿਕਊਰੇਟਰ ਿਫਸਕਲ (Procurator Fiscal) ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜ ਨਹ@। ਸਕਾਟਲਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲੋ ੜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੋ
ਭਾਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋਣ ਜ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੰ ਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ
ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ@ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਪ+ਿੋ ਕਊਰੇਟਰ ਿਫਸਕਲ (PF) ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨਹ@ ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ@ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹ@ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ
ਸ਼ੀ
ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਿਜਹੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਜ ਤ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਜ ਇਸਦੇ
ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ VIA (Victim Information & Advice) ਰਾਹ@ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ@ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ@
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜ6 ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰਵ-ਿਗਆਨ ਜਚ
ਚਾਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜ ਨਾ, ਅਿਜਹੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਕੇਸ ਿਵਚਲੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪ+ੋਿਕਊਰੇਟਰ ਿਫਸਕਲ ਦੁਆਰਾ
ਜਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਜਚ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। PF (Procurator Fiscal) ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ
ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਜ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ), ਇੱਕ
ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ PF ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ6 ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਿਬਆਨ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ@ ਉਹ ਿਬਆਨ
ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸ@ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤ ਤੁਸ@ ਇਸਨੂੰ PF ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ@ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ
ਇਹ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕHਿਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਬਆਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਉਹਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤ6 ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ+ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਗ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹ@ ਹੈ ਪਰ ਿਫਸਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।
ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਕਾਟਲਡ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੰ ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਮਿਟਡ ਹੈ।
ਸਕਾਟਲਡ ਿਵੱਚ ਪੰ ਜੀਿਕਰਤ। ਨੰਬਰ 258568.
ਇਨਲਡ ਰੈਵੇਿਨਊ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਚੈਿਰਟੀ ਵਜ6 ਮਾਨਤਾ ਪ+ਾਪਤ। ਨੰਬਰ SC025642.

Police & Legal Advice - Punjabi
ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਕਾਟਲਡ
ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ
ਜੇ ਤੁਸ@ ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਤ6 ਪ+ਭਾਿਵਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ
ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਕਾਟਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 08088 01 03 02 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪ+ਾਪਤ ਔਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਕੁੰ ਨ ਓਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
www.rapecrisisscotland.org.uk
ਮਬਰ ਕ;ਦਰ
ਦਰ ਅਤੇ ਸਥਾ
ਲਪਲਾਈਨ
ਸਥਾਨ
ਥਾਨਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਲਪਲਾਈ
ਂ ਅਿਬਊਜ ਸਪੋਰਟ: 01224 620 772
ਅਬੇਰਦੀਨ ਰੇਪ ਐਡ
ਂ ਿਬਊਟ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: ਔਰਤ- 0800 121 46 85 ਮਰਦ- 0800 032 0399
ਆਰਗਈਲ ਐਡ
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਿਬਊਜ ਸਟਰ: 01786 471 771
ਸਟਰਲ ਸਕਾਟਲਡ ਰੇਪ ਐਡ
ਂ ਗੈਲੋਵੇ: 01387 253 113
ਡੱਮਫਰੀਜ਼ ਐਡ
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਿਬਊਜ ਸਟਰ: 01382 201 291
ਡੰ ਡੀ ਵੂਮੈਨਜ ਰੇਪ ਐਡ
ਂ ਿਰਸੌਰਸ ਸਟਰ: 01563 541 769
ਈਸਟ ਆਈਰਸ਼ਾਇਰ ਰੇਪ ਕਾRਸਿਲੰਗ ਐਡ
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਿਬਊਜ ਸਟਰ: 0131 556 9437
ਈਡਨਬਰਗ ਵੂਮੈਨਜ ਰੇਪ ਐਡ
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਸਟਰ: 01592 642 336
ਫਾਈਫ਼ ਰੇਪ ਐਡ
ਗਲਾਸਗੋ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: 0141 552 3200
ਲਨਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: 01698 527 003
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਿਬਊਜ ਸਟਰ ਪਰਥ ਐਡ
ਂ ਿਕਨਰੌਸ: 01738 630 965
ਰੇਪ ਐਡ
ਸਕਾਿਟਸ਼ ਬਾਰਡਰਜ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: 0800 054 2445
ਵੈਸਟਰਨ ਆਈਜਲਜ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: 01851 709 965

ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ
ਿਵੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ
ੱਦਮਾ
ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨ< ਲੱਗਣਗੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ+ੋਿਕਊਰੇਟਰ ਿਫਸਕਲ ਸਰਿਵਸ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰ ਗ, ਪੀੜਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ (Victim Information & Advice) ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ
ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪ+ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਿਮਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਜਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਿਜਣਸੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜ ਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਜ ਸ਼ੈਿਰਫ ਕੋਰਟ
ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹ@ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਦਾ ਪ+ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ6 ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹ@ ਵਧ ਜਦੇ।
ਜਦ ਤੁਸ@ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵ6 ਤ ਤੁਸ@ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹ@ ਬਿਲਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ
ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ@ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪਰਖ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋਵ6ਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹ@ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ6 ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਿਪਊਟ (Advocate Depute) ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪਰਖ ਮੌਕੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਸਮ;, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਿਕੱਤਾ ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ@ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਿਬਆਨ ਨਹ@ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਤ ਤੁਸ@ ਇਸਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਜੱਜ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ਤੁਸ@ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਉਸ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਸਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ@ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਿਪਊਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਵਕੀਲ ਵੱਲ6 ਤੁਹਾਥ6 ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਸ@, ਅਗਾR, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸ@ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਨਤਕ
ਬਚ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਮੰ ਡਲ ਫੇਰ ਵੀ ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ (ਲੱਗਭਗ 27 ਲੋ ਕ)।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ@ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲਿਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ@ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ
ਿਤੰ ਨ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਦੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਤ ਨਹ@ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹ@। ਸਾਬਤ ਨਹ@ ਹੋਇਆ ਜ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹ@ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਹੀ
ਮਤਲਬ ਨਹ@ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹ@ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਸਗ6 ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਨਆਂ ਮੰ ਡਲ ਨ< ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਦੋਸ਼ ਿਸੱਧ ਹੋਣ
ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਨਹ@ ਸਨ। ਸਕਾਟਲਡ ਿਵੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ ਿਸੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਿਤਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਪੁਸ਼ਟੀ)।
PF ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੱਜ ਦੋ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਿਵਚਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰ ਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਿਜਣਸੀ ਹਮਲੇ , ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰ ਭੋਗ (incest) ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤ6 ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਕਸੇ ਸ਼ੈਿਰਫ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤ ਦੋ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਪ+ਿਕਿਰਆਵ ਹਨ: ਿਕਸੇ ਸ਼ੈਿਰਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੰ ਖੇਪ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤ6 ਵੱਧ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ
ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਿਰਕਾਰਡ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਯਾਦਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਿਜਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈਿਰਫ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਮੰ ਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤ6 ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੈਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਚੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਉਿਚਤ ਹੈ ਤ ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧ
ਅਪਰਾਧਕ ਸੱਟ
ਸੱਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ@ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ ਤੁਸ@ ਅਪਰਾਧਕ ਸੱਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹ@ ਿਕ ਕੇਸ ਚੱਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਜ ਿਜਣਸੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤ6 ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮ ਸੀਮਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਸ@ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਮ ਸੀਮਾ ......................................... ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

Police & Legal Advice - Punjabi
Criminal Injuries Compensation Authority
Tay House
300 Bath St
Glasgow
G2 4LN
Tel: 0141 331 2726
ਸਥਾਨ
ਥਾਨਕ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ

ਂ ਅਿਬਊਜ ਸਪੋਰਟ: Aberdeen Rape & Abuse Support: 01224 620 772
ਅਬੇਰਦੀਨ ਰੇਪ ਐਡ
ਂ ਿਬਊਟ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: Argyll & Bute Rape Crisis Centre: ਔਰਤ- 0800 121 46 85 ਮਰਦ- 0800 032 0399
ਆਰਗਈਲ ਐਡ
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਿਬਊਜ ਸਟਰ: Central Scotland Rape Crisis and Sexual Abuse Centre: 01786 471 771
ਸਟਰਲ ਸਕਾਟਲਡ ਰੇਪ ਐਡ
ਂ ਗੈਲੋਵੇ: South West Rape & Sexual Abuse Centre (Dumfries & Galloway) : 01387 253 113
ਡੱਮਫਰੀਜ਼ ਐਡ
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਿਬਊਜ ਸਟਰ: Dundee Women’s Rape & Sexual Abuse Centre: 01382 201 291
ਡੰ ਡੀ ਵੂਮੈਨਜ ਰੇਪ ਐਡ
ਂ ਿਰਸੌਰਸ ਸਟਰ: East Ayrshire Rape Counseling & Resource Centre: 01563 541 769
ਈਸਟ ਆਈਰਸ਼ਾਇਰ ਰੇਪ ਕਾRਸਿਲੰਗ ਐਡ
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਿਬਊਜ ਸਟਰ: Edinburgh Women’s Rape & Sexual Abuse Centre: 0131 556 9437
ਈਡਨਬਰਗ ਵੂਮੈਨਜ ਰੇਪ ਐਡ
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਸਟਰ: Fife Rape & Sexual Assault Centre: 01592 642 336
ਫਾਈਫ਼ ਰੇਪ ਐਡ
ਗਲਾਸਗੋ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: Glasgow Rape Crisis Centre: 0141 552 3200
ਲਨਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: Lanarkshire Rape Crisis Centre: 01698 527 003
ਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਿਬਊਜ ਸਟਰ ਪਰਥ ਐਡ
ਂ ਿਕਨਰੌਸ: Rape & Sexual Abuse Centre Perth & Kinross: 01738 630 965
ਰੇਪ ਐਡ
ਸਕਾਿਟਸ਼ ਬਾਰਡਰਜ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: Scottish Borders Rape Crisis Centre: 0800 054 2445
ਵੈਸਟਰਨ ਆਈਜਲਜ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ: Western Isles Rape Crisis Centre : 01851 709 965

