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�ے ہ�ں �����ڈ ��ا���ٹ (�ڈ ��� ��� ا���ٹ �ہ 
	ا��� ��ر )(�ن �������� ��� ٹ� &%$د 
� "��ر ہ�!ے وا�ں 
ے 
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 '�ب ہے� K	 د�support@rapecrisisscotland.org.ukJ � ��8و!0 5�67 
� �4ا' 

 

	ا��� ��ر 
	&ے ہ��ٹ	ز ا�� 
	��� �� ر� ���Mاور�� ��� �ہ �
 �ڈ�ا���ٹ  Pاہ	د 1$� �
 �ں �� �����ے ا1	اد 



ہ ا!ہ�ں !ے اس �7ت  	U! VWX ں اس �ے�ے ہ��ہ 	Y�J� د �ے$%&��K د� ا\]ع �

	ا��� � ر۔ں�� !ہ� ہے �4  �

�ں 
� اJ7$ا� 
� "��ر ہ�!ے وا�ں، ان 
ے دو�J�ں، ر"Jے داروں اور ان 
ے ��&^ 
�م 
	!ے وا��د&��� ��� ز� ہ�� 


 P�X���`ل �� اور ہ��b رت�c �&	
 Pاہ	ت 1���ل ہ۔ ہے�ں �$د اور ��8�b ہے�d ہ�eb �� � ،ا ہے�ہ �ں ہc	f 07ہ �
�K ،�6& ا�ہ�ے ہK�

� اس  ��
�ے 
ے �7رے � اk	 hپ رہ�رٹ د۔$ K	 ��ij	 ہے� c�ا7$� ا��K رK�ر ٹ 
	!� hپ 


	ا��� ��رں، &� ��ے ہ�� 
	 �d ا�� hپ Kہ�ے ہ�ں �ں ��چ رہے ہ��  hپ 
� �(0 اور �� ����ہ �
 �ڈ�ا���ٹ 

	 ��4Jرازدار Pاہ	ت 1���۔ ہے� �ے �$د اور ��8   

 
 ���� �� ا��ع د����

�� hپ K	 ����اk	 hپ 
ے ��&^ ز!� �7no	 ہ�ا ہے �K پ !ےh ا ہے اور�ہ ہ�eb �1 �

� رK�رٹ 
	!ے  ��
� ہے ��iہ 

ہ ��$ از  �k�ہ 	J7ہ �ا& $��� 	

	!ے 
� ibے �ے �X!�!� ا!$ور!۔� ���ے���  5c�b ہ�دت" � 	K ر�م \�f ت$� 

 دن �10 
vڑوں K	 داt�ں 
� s87 او�Xت � "ہ�د&�ں �rً] �7ل �`	 �X!�!� ہے &�ہP، د� �6kٹے 
ے ا!$ر ا!$ر ہ�&K72ہ�ے 

 5c�b w&�ہے �J�� �� ۔�!�!�X ��

� �67 "ہ�دت �dہے  P�X �eہ �5 ہ �7%ہ � ہc�b $ہ ا�ے ��$ از��
ہJ	 ہ�&� ہے 

 	
�
 ۔ ہے� �ے V��x ہ� ���Jہ 7ہ��h 0!��!�ہ �� ���ے 
 


� رK�رٹ �67ں ہ�!ے واے �eb�ں 
� �� رK�رٹ 
	!� ���e ہے اور ���xاس �$ت 
ے $87 67 �J�� �� ۔ ہے� 
 


�K پh y��	
y ا���ن ہے 
ہ ��1 
� رK�رٹ �t �& ےk ں��eوٹ�	K � �%�� !ٹ�ے �ا!}�!$(
 |)j& !ٹ��پ ��)  h ں


� ����8ہ �c�i{ ہ�ں� �k ��7 ���ے	& 	K ر�0 � \�J۔ں�ں ����د ہ��J1ہ ا�1	 اور �ہ��K ن�پ }�&h 	kا � 	ا�1 �

�	& �
�ے 
ہہ ��J� ہ��J{ د��ے �7ت 
	!ے � ��5nMJ �۔ں� ہ�ں &� hپ اس 
ے �K ے�� ا�1	 
� !�م �ں راW7ے 
ے 
 	

ہ �ebے 
ے �7رے �۔	 ہ����k 7ہJ�اور !ne	 !�ٹ  �k ہ� ���ے
ہ �ebہ ہ�ا ہے اس �ں �ں اور �� ��bت �� hپ �ے 

� ���ے �k �ہ ��VX د�ں &� hپ 
� � �7ت ہے اور اk	 hپ �dہ��د !ہ رہ�� �7�X 5$ر&� ہ	 �7ت 
� ۔ں��ن د�w �7ں ا��7رے �
��ن ��
ہ ا�kے روز اس 7 	
 ۔ں�ں ا1�xہ 

 
 ����8ہ 
	وا!ے 
ے 4ں &� hپ 
� ڈا
ٹ	�ں رK�رٹ 
	 رہے ہ� �ebے 
ے �7رے ��ے 
�ں ہ�!ے وا� ��اk	 hپ �bل ہ

!�!�X ہ
�& �k ہ� ���ے
�ے �
 5c�b ت�nY �ن "ہ�دت 7ڑ�!�X ،�4 �� ��ے!��h �J�� �ہ V��x ے � �ے� ہے اس 
�K� ے
� "��ر ہ�!ے وا�ں 
� �dہ�ے 
ہ اk	 ���e ہ� ��ے��د&�ں 
ہ ز�Jے ہ�0 د�ہ ہ$ا�� وا !�!�X �& � ���8ہ� 


	وا!ے �ے Kہ�ے !ہ !ہ�����6
 ^�
��ں اور !ہ K ۔ں�ں 
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 �
y ا���ن ہے 
ہ hپ �t �

ہ hپ ا��ہ �67اس �7ت  �k ہ� ���ے
 ��d �Kوا 	K ہ � �`ہ
ں �ہ�ں K	 �ebہ ہ�ا &�6 &�
�K��� ے ۔ں� 
	 ��Jے ہ�ں ا
ٹ6�$ "ہ�د&�� وا
 

�K �

� رK�رٹ دے رہے ہ�ں &� ��h yپ  ��
ہ�ہ ��ن  �k�ہ 	J7ہ ��: 
 

� ں�� ��6ے رK�رٹ •
 ۔ں�ہ ��Jے � �6kٹے �

• y� پh رٹ�Kا!ے ر�6��ے 
ے �ے 
ے �$د �&�ا�K ں����  �

� "�� �ے�ا � �� 	K پh د�e�Jfا 

ے 
	ا��� ��ر �� ہ�ں 
	&ے �
� 	
ے ��&^ 
� ور �!�� )��$ �J���۔ہے ہ 

• !�!�X� 74ڑ "ہ�دت !��h� ے� V��x �ہ J��� ے اس ےہ� ۔ہے x4	ور 7ہ0 
	!� رK�رٹ ��$ از ��$ 


ہ ہے ���J ہ� �!�ہ�
 ں���� ے ��&^ �nس �ا�w 1�xا 
ہ ہ��k 7ہJ	 ہ� • �K�� �
�ے 
ے nY�ت �nس  
� 
�nس hپ $87 
ے �ebے اk	 ۔ہ� x	ورت $n&�5 	
ے ��&^ 
	 ڈال ں�� ���w 7ا 
ے K]�ٹw ا�ے &� ں� 

 ۔ہ� ����د &w �اnY 67�ت �!�X�K !	 اس 
ہ ہے ���J ہ� �!�ہ�
 ں����

 
y� �K�� &ٹ6 ں�"ہ�د
ے 
	 �ا k� �& و	K 

�ر (5��1 ٹ	�	�	�4 

�) 5�و �Kا� J)&�� 

	ے ��K رK�رٹ � k�  

	ے �iہ�1 ہ� �� �k ہ
 h�� ہ�eb 1�
�ے �ڈ 
ے � ا���ٹ ۔ nY�ت ����د ہے�
	!ے واے K	 �M$�ہ d]!ے واے 
ے 

 0j& ے

	&�� &���� � &w�$i دو�	ے 
�ں �� ا� ہ4ں x	ور��د& "ہ�X2!�ن  $�
$ � &��� رK�رٹ 
� ہ�ں ��d!�ہ hپ 
�ے دو�	
	!� &]ش "ہ�دت $4�&�� �
�� اk	 ۔�k ���ے �
 &]ش "ہ�دت 4
ے  ��e� ا !ہ�ہ �و &	K 
 hپ 5��1 ٹ	�	�


ے 
�� �
 0ے ں�!ہ ں�� f$ا �� ،�J�� اس �
 y�W� ہ ہے ں�!ہ ہ�

 ں�!ہ ��K �M	 ت�7 �
 hپ �� k�۔� 
 

 ���م
��e� ہ ہے

ہ ہے ا���ن �دہ�ز 
� �7ت اس &�ہP ���ے، ر
�6 ں�� b	ا�0 
� ���م  0 �� K	 �K� K�%ہ� �
 اس ں�� f$ا


ےا اس�w ےJ)87$ ہ w& 0 ا�ے!�ex 	K رہ� 	
�k�ں $ہ�ر� �PJ (اے ��h 4و ۔�k ���ے ��د  �

	!ے 1	اہP ��8���ت  
0 �
 اس ۔��J7ے 
� hپ ں�� �7رے اس اور 
	ے راW7ہ �ے hپ 
ہ �dہ�ے 
�) "n8ہ و�!�ex 
 �ہ�k ہ� "	ط �wا �

ے hپ وہ 
ہ 	X�y ں�!ہ h �J�� �� پh ہ �ےW7ں�!ہ را 	
 �J۔�� 	kا وہ ا��� �&	

 �7ت اس &� ہے � �K�� �
 ا\]ع 
 ۔ہے �
 4ورز }]ف �
 "	ا�� �
 �ex!0 �ا�K !ے اس  
ہ �dہ�ے ���د

 
�ے ����ے ���) !���"#�$% (���ت�)' 

� ں4م ��ا�� ��ے �ے �ے4د ��اب �� ا��ا�ت �ور ���ہ ��ہے�ے �ہ ہے ہ4 ا!�ن ہ�، �ہ ا4 ہ� ���# $4 
 ٹ�4ور4*�و$ ۔ں4ہ �ہ7ے ق4)45 &423�42*� ا1ے ۔�0 ��ے 4ہ .-!, ٹ�4ور4*�و$ ش4)'� 4$ &ہ�دت

ے تC14 در=�ا�71ں $4) �9ون $4ا اB��� 4 $4ا Aً@ (ا<�ا�ت 4=>�ص �پ �ہ ہے ��9ل ہ4 �� .-!,�# 

 ۔�ہے ��ے �ے ��ے ں4م ا�@س $4ا ��ے �ے ت4چ �Dت 4�97 1ے

�K 	kا��� �
�ے 
ہہ ���J ��ن � w�7 ا�1�xں hپ �ے ا� ا!ہٹ	 �5��1�ر�K	و
$ ��8���ت در
�ر ہ�ں، &� �� �ے 
ے 
۔ہے�K پh 	kد� ا �
 ��k ��7 ��Kپ ����6ن د�� اh �& ،ں�ے ہJہ�d �
 5c�b �ں اس &w ر���� 
ے دJ1	 �ٹ	 �5��1�ر�K	و

�ے }�د 
� J6oe� 57�Xے ہ� اk	 hپ ا۔ں�
	 ��Jے ہ�!�ہ �M$��ت 
� �ہ �$د �kر ہ� ���J ہے 
�ں، &� ��� 
	!ے 
ے 
�ے ا
� f	cہ � ���J ہے اور hپ 
ے f�7$اK w& 0ہ���ے 
ے  w& ل�� w�
��ال  hپ 
� ��د K	 ہ� ���7ن 

    ۔ں�K�6dے �� ��Jے ہ
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� ا�ہ �X!�!� ۔ �eMے �ے Kہ�ے hپ 
ے ��&^ �7ت 
	!� �dہے�5 67� ہے 
ہ ���م 
� و
�ہ ا���ن �67 5ef � ہib م�f w
�ے x	ور۔ہے�ے ر���x$ ہ�ں �ں 
ہ hپ ا!ٹ	و� !ہh 4پ 
ے 
ے  ���ے h 5��1پ 
��� ibہ  b��cہ ��ے 
ے 

�k ے	
   ۔

 ��ت
	kا 
�� 0 K	 �ex!0 وہ اk	 اور ا!$ر 
ے ��ہ �dر ں�� c�رت �
 ہ�!ے ں�� b	ا�0 
� ���م &� ہے ��&� ں�� f$ا
 ۔�k ���ے ہ� "	وع �M$�ہ ا!$ر ا!$ر 
ے ��ل �wا &� ہے

 

	ے راW7ہ �ے hپ ہے، ibہ �wا 
� �	وس 5��1 ٹ	��ر�
 K	و �� اے ��h 4 وہ �k پ وہh �
 
�� 
� K�� ر01 

 ۔ےk ں��� 
	 �khہ ں�� �7رے 
ے
 
 ں�� +�ا�* ���


ے �7no	 ز!� 
0 �
 ��ں�f�e� eرٹ �ہ�� %ہ�ہ�
0 �
 �	ا�P ���� `	�د ۔ہے �ہ�& ں�� f�e� رٹ �ہ���
 	ف�" �� 

�رٹ �

	 �	م ا�nXل ���م اk	 ۔ہے ���J ہ� �67 ں�� �wا � ��J ہے �& 	6K پh �
�ے 
ے �ے�د �k�اہ  ��7] ں�!ہ 

� hپ &� ہے �&�� ں�� f$ات ��
 اk	 &�ہP ۔�k ���ے 0 �� ہ�� �k�c�ل) %�����ٹ (!��ہ �w P�bا 
� �%�K ں�� f$ا


 اس ں��� i)&�5 4د �k� k�ہ �ہ

� hپ  y
 	x�b �!�ے ہ�
ہ ہے �وا ر
�6ے �7ت ہ� ۔�dہ 
0 �
 ��ں�f�e� 
eہ�ہ% �Kہ� �اK� ر�&�� 	K وع	& ں�!ہ "�ہ�، y� پh 0 ��Jے 
	 y\� �$د �ے �	وس ��وٹ� hپ &� ں���� ں�� f$ا
 ۔ں�ہ ��Jے ہ� ����د وہ &� ں�د �k�اہ hپ �y اور ں�ہ

 
y� ��
� 
�� 0
 اس) 
	اؤن (�	
�ر 6K	 &� ہے ��&� d] ں�� f$ا� K�و	4 &	

 اس و�ہ �
 اس ۔hپ 
ہ !ہ ہے �� 

� اس K	 f� |)j&�ا� اور �����` 	Y۔ہے ا Pاس &�ہ �
 y�W� ا ہ��ہ ہ
 اور kے ںہ� ��k K�اہ W7�ر ں�� ��
 اس hپ 

� hپ \	ح اس ��
� 

�ر ۔ہ��k ں�!ہ 5�و	� 

�ر (�ٹ��vڈ ٹ�ڈوو
�ا �wا �ے \	ف �	�4 
 }]ف 
ے ���م) 5�و

ے�7 �k۔     
 

 &� �dہJے �J7!� ں�!ہ JKہ اh ��Kپ اk	 ۔�k ���ے K��6d %ہ�K اور JKہ ef	، ۔!�م 
� hپ �ے hپ وJ ،0Xے�د �k�اہ ں�� �M$�ے
�^ �ے ا��زت �
 �� hپ 	
 �� �� ں�ہ ��Jے دے �67 �K�� ا�ٹ��% 	K پh رٹ !ے�Kوا� درج ر	
� 6&�، ��Kہ اJK 
 اس�K�� ا�ٹ��% 
��8 �
 �ebے اس �ے hپ $87 
ے اس  ۔ں�ہ ��Jے دے �8� 67	01 �J� ا�ت�� i)&�5 ے� �K 


� ���م اور �ٹ��vڈ ٹ�ڈوو
�ا ��ا�ت ہ� اور kے ں���� 6dے/
� 
 ہ� Kہ�ے �ے �M$�ے hپ ۔kے ں�K�6d 5�و

ہ ں�ہ ��Jے 
	 در}�ا�0 y� اہ�k� ں�د �0 &
� f$ا 
	وا �}� 
� اس ۔���ے �� y�W� ہ� �k�ہ ہ
�k�ں �fم  �
 

0  �k ���ے ��د ��67 �7ہ	 �ے f$ا��� 0ں kے �����د رہ �6K 67	 ار
�ن 
ے �ں�� 4�ر�� اور 
�ر اہ5 
ے f$ا
)	M&� �ًn27گ� (. 
 

�Kد !ہ����م ا�0 }�

	 ���J، اور اk	dہ وہ �M$�ے 
ے &�eم f	cے 
ے دوران f$ا0 �ں � و� �k د رہے���ں �
���
  ۔ں K�d^ ��ے �k� ��ال !ہ��� وہ hپ �ے 

 
��ا 

� �' ں ہ�ا�iX�ر 07�Y !ہ' اk	 f$ا0 ۔ں�ں ہ�ا، اور iX�ر وار !ہ�iX�ر وار، iX�ر 07�Y !ہ: ں��iے ���e ہ�� 1�&
�، ��7ہ �� k�ں 
�� !ہ��M �7ت K	 �ں 
ہ hپ 
�ہ !ہ� \�ر K	 4 &� اس 
� �x y�W	ور ہے��iہ ���&�
� 1' ں�iX�روار !ہ'

 y�W� �
�ے "ہ�دت 
�1�ہ ��j�س 
� !ے 4�ر�ہ ہ� ���J ہے 
ہ ��اس 
	!ے 
ے  07�Y م	o� ہ
 ۔�ں &6� !ہ�� 

	!ے 
� �ebے 
ے �	ا�P ��ں ز!� �7no	 اور �����ڈ ��ا���ٹ  07�Y م	o� ہے اور�ں P
�iے � ا
r	 او�Xت 1 "	ح 



Police & Legal Advice Leaflet - Urdu 

!�!�Xاور ٹ� ����
�ے ��&ے ہ� 5���7 !��ت 
 	K 1(ں ��د�
�! [ًr����& �$(۔

� �efہ hپ 
� اس ��ر� K	و 	J1ے د
ٹ	 5��1 
 ۔ں و0b�x  �ے �J�� �J7 ہے��7رے �

 
1 �

	&� � ����7رڈ 
� اور ���م 
ے K	ا!ے ر��� ��`�%ہ �� 
	&� ہے اور وہ �	م 
��iہ ہe���ا  	K ۔ہے�د �ef� ر�\ 

�eb � wے، اور �j	��ت 
ے ا��، ����ں، اk	dہ ر� ��ا ���&ے ہ��� `�J ہے 
ہ �� دو �ے دس ��ل 
�K	 ا
�ے ز�اور ر) �ٹ�ا!�( &6d� ��8�ٹے �7ے ��&^ ���   ہے� �� ���J ��ا �����$ 
��دہ ef	 ��Xدہ �ے ز�� 
ے 

 


�اk	 hپ 
ے  ��" 0f�e� �� رٹ�

�ر � \	e� 4	۔ں�Mے ���e ہ� \	M� 2$�ے 
ے  ہے &� وہ�ں�ں ہ���	ف  �

�دہ �ے �ں ز� ہے اور اس ��	ف 
ے �Kس ہ�&� �0f�e "�ں �M$�ے 
��) �ں ہ�&� !ہ4�ر�ں ��� 
�ر �� ��وہ \	(

� ��ہ �3Xدہ �ز $�J�� �6] ر۔ ہے� ��ا ہ�K �
� �����J � ��ہ 
6 ہے &� ا�ے 7ڑه� 
	 ���رڈ �67 اور اk	 ���م 
� &%$د 

۔ہے�� 	\ P�� ر�
 ��
 ��ل �5دہ ��دہ �ے ز�ں ز� ہے اور اس �� 
ے �Kس ہ�&4�ر�	ف اور �� �0f�e "�ں �M$�ے 

�X �
 $�J�� �۔ ہے� ��ا ہ" 	kف � ا	ہ اس �ے ز�ہ }�
 &� وہ �o	م 
� ��ا 
ے ��دہ ��ا ����y ہ���kل 
	ے 

�ے ہ�� ۔ 
�رٹ 
ے �v	د 
	 ���J ہے�
 

-
��9��$% ���81� ا
/!���1!( �� �7�و6ہ ں 4
ے وا�ے ز�12ں�/ے ��.!م �ے ( 
�K پ !ےh 	kا�

� �ebے  ��
 4ٰں h!ے واے ز}e�ں 
ے ��8وxے 
� دf��oے �� ہے &� hپ �	م 
ے !�J رK�رٹ 

� � ہے، ز!� �7no	 x 4	ور��7� 
��� ���م 
ے }]ف �M$�ے 
�ں ہے !ہ ہ� !ہ�4 
� x ���d	ور� 
۔ں�
	 ��Jے ہ

 ��ل �eb 2ے 
ے $87 �����

� b$ ہے �� 
ے ا!$ر ا!$ر hپ در}�ا�0 دے ��Jے ہ� �$ت  �v�7 ،د&� ز�ں�� 


�ے �   ۔  ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ہ �$ت �  در}�ا�J�ں 
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���eے رہ�� ۔�ب ہے�JK 5ے K	 د��J ��$ر�ہ ذ�P �1رم اور در}�ا�J�ں 
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��Mا��� �� ر��	

� "��ر ہ�!ے وا�ں 
(�ٹ	ز ��  	no�ے ����Mز!� �7 ) ��ٹ	ز� �$د 
ے 

 772 620 01224 :ا�n	ڈ�� ر�y اور ا�n��ز ��ٹ	

     0399 032 0800  – �	د 85 46 121 0800  –}�ا&�� :  
	ا��� ��ٹ	�hر5��k ا��ڈ 7��ٹ ر�

 771 471 01786: 	5 ��ٹ�	
�4 ا���ٹ ��ڈ ر�� ا��ڈ ���%��

 113 253 01387: ڈ�(	�� ا��ڈ k��� وے

 291 201 01382: ���%��5 ا�n��ز ��ٹ	ڈ!ڈ4 وو���� ر�� ا��ڈ 

 769 541 01563:  ��ٹ	ا��ٹ ا�	 "��	 ر�� 
�ؤ!���� ا��ڈ ر���رس

 9437 556 0131: ا�ڈ!n	ا وو���� ر�� ا��ڈ ���%��5 ا�n��ز ��ٹ	

 336 642 01592: 5��1 ر�� ا��ڈ ���%��5 ا��ٹ ��ٹ	
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   3200 552 0141 :�� ��ٹ	�k]�`� ر�� 
	ا

���w "��	 ر�� 
	ا��� ��ٹ	 :003 527 01698 

 965 630 01738: ر�� ا��ڈ ���%��5 ا�n��ز ��ٹ	 K	&^ ا��ڈ 
� راس

 2445 054 0800: ا���ٹ� �7رڈر ر�� 
	ا��� ��ٹ	

 965 709 01851: و��ٹ	ن ���h ر�� 
	ا��� ��ٹ	

 


