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RCS ٹ����� 
�� ا�ٹ
 

��� ر�� ��ا���  ��� &$ل اور اس &ے زا�+ �23 وا"ے ا��ے ا�0اد �/ 0/ن -� ,+د اور 13ا&%$ٹ "�!ڈ ہ
�/,$ت ,ہ�$ ��A$ ہے A B�!C /C@+د &ے ,?$<� ہ/�ے ہ/ں، ;:9 �78 اسF,ے  �ے�� �ہ وہ A@+د �G اور �

JK, ازدارا8ہ ہے۔ اور رہ/ا۔ �ہ�� Rپ �$C OP$8ے وا"/ں �B ,+د ��BA ہے اور �!N &ے $� ��� ا&ٹ �ہ ہ
��W ,+د ,�?B ��وا &%?B ہے۔ A$�ہ Rپ �/ , ,B,$V ر�� ��ا��� &!ٹ�ز �$ د��U &�و&T &ے BSP راP:ہ�

��� Pہ�ے ا�0اد اور ا��ے ا�0اد �ے "Xے ���!B �$م !$�B 8ہ د�?$ ہ/، ا�` ِ, C!ہ�ں [\�] ُ&،ر�ے۔ �ہ ہ
R �bہے اور ا BA�� c�0اہ BSP وس�& B� پ B�e 8ہ�ں ہے R /Aپ �ے "Xے 2C�A$ن زP$ن اT��U8) ,$درe(-ہ

SP ا8?7$م $�Bہے۔ B?%& ��  
 


�� ہے؟) Stalking (ا�ٹ��  
 

N!�$ا&ٹ) $!��S� ر$%g �� �Sh( ے� ijg دو&�ے B�� ےFص �ے ذر�$jgا $� ijg `ا� B�� 
�+ا ��Aے ہ/ں۔  رو�ے ہ�ں o /C/ف اور دہ ان h$ہے، ,��/ز C/Aہ �ے W,$q اp8$م g+ہnoف- J@

�%ہP ، $A/ں ہ����r Wز W23 ہ/ A$ ہے اور اس ,�ں ,r B3/2p/ر -� ا�` , �ہا&ٹ$�!N واq+ وا;Fہ 8ہ� 
��Tں W,$g ہ/ &%?B ہ�ںh +!h Wہ ذ�Cر+!,: 

 

• G;$FA/B&/&$C 

• Bہ��UC Bہ �$ ا��UC B� ا&%/ل، �$م ،�Sb ہ$ںC  ،/ہ  $A$C $AR �uا� ijg ر$%g $� N!�$ا&ٹ 
 ے ہ/8$�ے P$ہ� �Sڑ

• wA$& ے� ijg B���& $8�� W�"xA B� اس $� B�/�&+P B8$P3$م ز 

�T راP:ہ •,R B%2ده $� G�r ےP ، $ہ$h ں۔،ان���, eا $� ،z���  P@2/ل 0/ن �$"�ں، o:/ط، ٹ�%�ں ,

�p!$/ ا8{$ہے •SP ےK\A G�r ےP 

 ��ijg B، اس �ے اہo W$8ہ �$ -$"?/ C$8/روں �ے noف ده%2�$ں •

• $8�� 9�$g راءR $� ں,/اد� ، ,nًu ا�` Rن ��� ,$q/ل ,

 C$�+اد �/ �V8$ن -ہ!{$8$ •

2�ہ/ B8$2�C اور •q B�!C $�  
 

�/�W,$q B� B 8ہ ہ/ں "�%� ان �ے ,B8$F اور A!$�� ا�` $ں �$رروا�� �ہہ/ &%?$ ہے&+P $� T�,R B%2د ده 
�+ہ اہ2�J ر�S?ے ہ/ںg/- $� B]/�oا ��8$ ہ/۔۔+�- J@ف اور دہ/o ےX" پ �ےR +�V, $� �C   

 
N!�$ا;�$م  ��8ے وا"ےا&ٹ BX� ہ وہ%�P ں� g$�+ ہBS�� B ا�` ;�B� c ا&ٹ$�!N �$ رو�ہ ا&?2F$ل ��Aے ہ

�� ,+د "�!$ ا&ٹ$��ز �ے "Xے�P اس �ے $� Bbد$,R B� ں۔ دو&�وں &ے ان� ا�B�/�  BS�/8$ رو�ہ ا-!$Aے ہ
 ۔P$ت 8ہ�ں ہے

 
�� �ے noف ��Aے ہ�ں ا&ٹ$�!r eT��, N/ر -� ا�` [!�Cُ BKم ہے، �C �$ ارA%$ب ,Aا/o د� cہ$A

� N!�$ہے اور ا&ٹ B?%& �� �>$?, BSP /� B� پ �ےR N!�$ہے۔ ا&ٹ $?%& �� BSP B�/� ب$%Aاس �$ ار
�/�B �$ ا�` �qہ &+P B�!C $� /���Sb B"ہ/8ے وا W����g B!$&$ �ے ذر�Fے ہ/ &%?B ہے، �ہ ا�` ,�

8 $!gR ے& ijg پ اسR ہے اور ہ/ &%?$ ہے �ہ B?%& /او;$تہ �FP پ �ے ہ ہ/ں۔۔R $� 8+ان$o ،ں/}P 
 Rس -$س �ے د��U ا�0اد �/ BSP دهB%2 دB?%& $C e ہے �$ 8@$8ہ C $�$!P$ &%?$ ہے۔ 

 
 C/ [/رت q$ل BSP ہ/، Rپ �V, J�$Kq B+م ہے۔
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�� ا
 
�ں A@+د 8ہ ہ/8ے ٹا&, ��� B�� ے� N!�$پ ,?$<� 8ہR ں �ہ�!$ $�!N �ے &$wA رہٹ ہ�ں۔ ا&�ں�$ �ہ ,:�G 8ہ

 B�$ہ/ &%?$ ہےاورا8?ہ T�U8ا J@ہدہ� g B��  Bb+8ز B� ij�-ہ�b `ا<� ڈال &%?$ ہے۔ا ا�   
 

�N ,\+&/س �� &%?ے ہ�ں۔ ا�b ا&ٹ$�� ُ-� A@+دSA N"ہ$ اور ا!A /� د/o پR �- 8ے$C ےX� N!�$اور ا&ٹ 
T�,R B%2ده/A /ات �/ &! 8ہ ہ�%KA پ �ےR ں �ہ دو&�ے��+Bb �ے &$R wAپ د�%w &%?ے ہp $� ے?� 8ہ�ں "

ا-!ے KA%�ات �/ �78 ا8+از �ہ Rپ ��ورت &ے ز�$دہ رد W23 د�S$ رہے ہ�ں۔  �/س ��&%?ے ہ�ںRپ ,\
�?/ں -� �SPو&�C B!-ات �/ ���ںہ 8ہ ���ں اور ا�%KA پ �ےR /C ں��� W]$q ں &ے ,+د/b/" ۔ ان

�+Bb &ے "�?ے ہ�ں۔p!& 
 

 ،Bbا��0د ،B!�h ےP /A ں��� �q$س ,\�/س ��P ،$8$ہ� C$8ے &ے T0/oدہ اR �bپ ا&ٹ$�!g $� N%$ر ہP
�8R Tے h B�/� ےFدہ رہ!$ اور ڈا� �ے ذر�T0/o ن ُ&!!ے &ے/K���ہ/�Sb ،$8 -� رہ!ے &ے o$�� رہ!$، ٹ

 &ے T0/oدہ رہ!$ 3$م ہے۔ اور �ہ ا�q$س ا&ٹ$�!N �$ رو�ہ c?o ہ/8ے �ے BSP +FP رہ &%?$ ہے۔
 

 e8$ ��ور�� c���A ہ� B�!C N!�$ہے �ہ ا&ٹ�Uد� B� د+@A ہے۔ B?Sا<� ر� $��C ہ ا;�$مCں ,!+ر�ا<�ات ,
�$ء W,$g ہ/ &%?B ہ�ںgا Wذ�: 

 
2�ےPے •q ے� J@اہٹ اور دہ��Sb B!�h  

• Bbا��0د 

�$BA ا<�ات �ے "Xے ادو�ہ �ے ا&?2F$ل  •�K8 ے� N!�$ا&ٹCع ��8$۔&ے ر/ 

 &/8ے �ے WP$;$8 ہ/$8 •

 ہ@Jد/ ڈر •

 �S$8ے �n%@, Bت •

�UC Bہ/ں �$ o/ف •S� 

  o/ابڈراؤ8ے •

 o/د �/ �V8$ن -ہ!{$8ے �$ رو�ہ •

• B@د�/oُ $� B@�ُ د/o ر، ا;+اِم/�A $� B@�ُ د/o 

 ا3?2$د ��8ے �ے WP$;$8 ہ/$8 •

•  B� J\] B8$2�C �- $!P B� ں/�2q B�!C $� B8$2�Cاe�?P 

 FP+ از [+,ہ A!$ؤ �$ 3$ر�ہ •
 

�� ہ/A$ ہے۔  اہP c$ت �ہ ہے �ہ Rپ �/ وہ ,+ ?j, B�/� ے "\$ظ &ے ہ�� W23 پ �/ در�$ر ردR /C ے�,
 ۔اور �C �ے Rپ ,�?\� ہ�ں ہے
 

! ن" 
 

  �ے 39 &�%@�  �ے2010 � ا�!ڈ ���!�!N ا�%ٹ����C W!2ٹ �/، 2010 د&��2 13 ا&%$ٹ "�!ڈ ,�ں
J\A/ہ W23 م ز���C $�8 $� N!�$ا&ٹ $SA ا 

 
�$ن ��A$ ہے �ہ P وہ ��'�ہ ا�%ٹ �bہے، ا $A/ہ G%A�,ُ $� م�C ے� N!�$ا&ٹ ijg B�/� ز�r ا��ے B

�ں ,�/ث ہ/ �C �ے P$رے ,�ں وہ , W238?$ ہ$Cں��ت ,$q 2$مA ہ/ �ہ e8!$ ��ور$C ےX" ہ / �$  اس �ے� 
   '۔-�+ا �� &%?$ ہے o/ف �$ دہ@J  �ہ �$م ��B دو&�ے ijg �ے "Xےا,%$ن ہے �ہ
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�!+رCہ اور ,�ہ ;$8/ن ا&ٹ$�!N �ے رو�ے �B 3$م ���A ا;�$م �B ا�` و&�9 0ہ�&J ,ہ�$ ��A$ ہے$P  

 J&0ہ�B2?q N!�$ہے �ہ ا&ٹ $A�� c���A ں ہے۔ �ہ ;$8/ن� �C 8$ ہے��B ا��ے V��rے &ےW23 ��'  8ہ
�ں ُ,�?VF, `%& �� n/ل ijg �ہ A/;9 ��ے �ہ ا&ے �ہ o/ف �$�ے P$رے ,�ں ا�, J@۔'?$ ہے دہ 

 
�ں, J"3+ا �bا �@%�& 39J\A ا&ٹ$�! �ے N$C $��T اور '، �C $�  $?%& /Aم <$JP 8ہ�ں �,R B%2ده

�/�B �$ رو�ہ&+P  'ہے۔ $?%& $C $�   �ے ا�` ,?�$دل �Cُم �ے J\A اس -� �/ر �
 

 ہے#$� �! ن +پ �( )'د ��%ے �" 
 

�:o eپ 0/رR �bںا�  -� �$ل ���ں999  ہ/ں A/ے ,
 

��ں ، R /Aپ �/ �ہ 0%� ہ/ &%?$ ہے �ہ اR �bپ �/�B8/8$; B �$رروا�B �اR �bپ �/ ا&ٹ$� ��$ C$ رہ$ ہے
�C R eT$�ے Bb۔A ں� A$ہc اس رو�ے �/ �78 ا8+از ��8ے &ے Rپ ,b +�Tے G%A�, /A �0د �ے رو�ے ,

o:�ے &ے دوh$ر ہ/ &%?ے ہ�ں۔ ا-!ے KA%�ات �ے P$رے ,�ں -/"�� &ے P$ت ���ں اور وہ Rپ �/ ان 
J�$Kq B  ا-!��B اور UCہ -�ا�B0$ ا;+ا,$ت �ے P$رے ,�ں ,@/رہ دے &%?ے ہ�ں R /Cپ ا-!ے �Sb اور 

 �/ Pہ?� P!$8ے �ے "Xے "ے &%?ے ہ�ں۔
 

 �c%q  B ا,?!B3$ذر�Fے�$ ا�` د�/اB8 3+ا"J �ے Rپ -/"�� �/ ,�G%A �0د �B ر-/رٹ �� &%?ے ہ�ں 
J&ا/oں۔ در�Rپ �$ &$"�ٹ� 3+ا"J �ے  ا�` د�/اc%q B8 ہ/A$ ہے �C �ے "Xےc%q ا,?!B3$  �� &%?ے ہ

�R $8�� Gپ �ے "Xے ,+دb$ر ہ/ ذر�Fے درo/ا&J دے &%?$ ہے۔ ا��$ ��8ے &ےr ے ,+د اور ,@/رہ� -ہ
 &%?$ ہے۔

 
�ں �$ ��� ہ!R  �- ��28 B,$Uپ-/"�� &ے راP:ہ ��8ے �ے "Xے�$C ں�, �@��� ا&ٹ"/- B,$V, ا-!ے /A $� 

�� 8Rے وا"ے وا;F$ت، 8�T ا-!ے &/ا�ت �B ا�` 0/ن �� �ے ا�` ,n;$ت rے ���ں۔- wA$& ا-!ے 
e���\A+, $!Sر� eڈا�� $b ر رہے$bد، T�h B�/� ں &ے� A$�ہ Rپ h $8�� W,$g w}� /C$ہ?ے ہ�ں اس ,

�ں۔�$C ل 8ہ/SP 
 

،$b ں ��ے� �ہ rے ��Aے ہ/�ے �ہ ,�G%A �0د Rپ �ے &$wA راP:ہ 8ہ�ں ��ے b$ �$ ر&$�W]$q B 8ہ
�/ث 8ہ ��h $8$ہ?ے ہ/ں، , /� ��3+ا"J �ے ذر�Fے 3+م ہ�اس زدBb �ے  Rپ ا�` د�/اh B8$ہے Rپ -/"

 3+م ہ�اس زدBb �ے c%q 8$,ے �B  �ے "Xے درo/ا&J دے &%?ے ہ�ں۔ c%q ا,?!B3$ا�` c%q 8$,ے �$
�G ہے �ہ :, $� �C م ہے�Cُ `8$ ا��� eف ورزno �- 8ے�� eف ورزno B� ا���g B� 8$,ے c%q

�� ,�G%A �0د �/ 0/رr e/ر -� 0�b?$ر �� &%?B ہے۔ 3+ا"J &ے c%q ا,?!B3$ �ے &$wA ہ2�@ہ "/-
�$ر"ا�`?oا $� e0?$ر�b "`�� �no Bف ورزB� e  ��8ے �/ �ہ�ں c%q /C ا,?!�g B� B3$ا�,!�

�� �/ اC$زت دے �ہ وہ ,�G%A �0د �/ 0�b?$ر �� &%ے۔ [/رت ,�ں"/-   
 

�اR �bپ �ے -$س ا�` &$"�ٹ� 8ہ ہ/، R /Aپ �$ ,B,$V ر�� ��ا��� &!ٹ� �$ وو,!T B� ٹ��"$& B�� ا�ڈ 
   �� &%?$ ہ/۔ �$م�ہ&K$رش �� &%?B ہے R /Cپ �ے "Xے 

 
��ںاG%A�, �b �0د �/ 0�b?$ر �� ", +FP ے اور�$C $دہ  وہ�� x0$8 پR /A ،ے�$C/رہ$ ہ �- J8$2� 

 �� [���A ا�+ �ہ�g B� J8$2� ں۔���g B� J8$2ا�� �ے P$رے ,�ں -/"�� &ے P$ت �� &%?ے ہ
 G%A�, ں �ہ�$ Rپ A` ر&$�W]$q B 8ہ ��ے، �$ �0د �/ h$ہXے �ہ Rپ &ے راP:ہ 8ہ ��ے �&%?B ہ

B�� ص$o ہUC 8ہ$,�p, `ا� eف ورزno B� J8$2� ے۔�$C ہ -� 8ہUC B� م$� $� �Sb پ �ےR nًu, 
bہے اور ا WF0� ہ ���ں۔:Pے را& ��  ا��$ ہ/ R /Aپ �/ h$ہXے �ہ -/"
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 �bں ا�,  J"ا3+ا /A ،/ہ Bرروا�$� B� ے,+V, ے� W23 ں۔ اس�س �ے �BX ,2%!ہ W%8 z�$?8 &%?ے ہ
gہ$دت -� ,!\��، ,�G%A �0د �/ ا�` ;�+ �T& Bا ,B?%& W ہے ذر�Fے Rپ �/ ,+د د&?�$ب ہ/BA ہے۔ 

اور Rپ �/ 3+م ہ�اس زدBb �$ ا�` c%q 8$,ہ ,W &%?$ ہے۔ 8?�pہ BSP /C ہ/، Rپ �/ �ہ 3�c ہ/h $8$ہXے 
 C/د ہ�ں۔�ہ Rپ �B ,+د ��8ے �ے "Xے "/گ ,/

 
 .ہدت

 
�$ C$�ے۔ •� ���\A /� ت$F;ے اور وا�$C B� 92C ہ$دتg ے��� �g/� ہے �ہ eہ ��ور� 
��ے 0/ن �$"/ں، P@2/ل o$,/ش �$"/ں، ٹ�%�ٹ -��،راP:/ں •C ,$ت$ eط اور ا/:o ،ل/V8 B� 

�/ں، و��K] G�p\$ت �ے ا&%��� g$ٹ/ں �$ ِا,���J �$ ر�%$رڈ W,$g ہ/ &%?$ �8Tٹ�!ٹ ,h ت$P B� 
 ۔ہے

�� �ے "Xے اہc ہ/&%?$ ہے   �/�B 0\� ,/اد ,/[/ل ہ/اR �bپ �/ xPر�Fہ ڈا� •"/- BSP ہ� /A
T&و�& W�0د -/&ٹ G%A�, 8%ہ/�  ���ے J\A ا�` �Cُم �$ ارA%$ب 85 �ے &�%@� 2000  ا�%ٹ�

 رہ$ ہ/b$۔
�z �$ -$ر&W ,/[/ل ہ/،  •%�- ،�o B�/� /� پR �bاCں� Rپ C$8?ے ہ/ں �ہ ا&ٹ$�� � �ے P$رے ,

�$ ہے �r B /Aف &ے ہے، R /Aپ �/ h$ہXے �ہ�� W,$g T�h پ 8ے اسR �bا /A /2%� ہ, �bا 
�� Rپ ا�P ے"/Sٹ` �ے ا�` &ے�&n- N�P ں ۔��$Sد� /� ���ہ ,@2/�ت -� ,2%!ہ  ,�ں ڈال �� -/"

�$ت و���ہ ,\K/ظ ��8ے �$ Pہ?��� �o ے� +�C ،ں �ے 8@$8$ت/��U88ے وا"ے ا$C ر -� -$�ے/r
 V��rہ ہے۔

�/ ر�%$رڈ ��$   ان 2A$م وا;F$ت o$,/ش 0/ن �$"/ں &2�J اہc ہے �ہ ا�` ڈا��e ر�P �� w$تہ� •
�$ل ,�ں ا&ٹ$�!N �ے رو�ے C$�ےo پ �ےR ��FA $� �C ۔&ے ہے 

�ں �ہ Rپ وا;Fہ �ے و;A ،J$ر��، ,V$م  •�$!P B!�V� ہ/ا،�ہ w}� /C ہاور�$o `8ے  اس �ے ا� �� ،
�$، Rپ -� ہ/8ے وا"ے ا<� اور � $��nت �/ W,$g ���ں۔��KA B� اہ$ن/b 2%!ہ, 

�!P B!$8ے �ے "Xے �ہ •V� ہ� �%��+ ہ/ &%?B ہے "K, BSP ہ$دتg B� /وڈ� $� ��/�A پ ;$8/ن �ےR 
�` ���ں �A$و�� "�!ے �ے "Xے ا-!ے ارادے �ے P$رے ,�ں ا8+ر رہ�ں،h wA$& ے� �� ۔-/"

�ں، A/ ان �/ �ہ�ں �ہ •�$Sہ$دت د�g B!-ا /� ��ا;Fے �$ T�$Cہ ا�K8ادr e/ر -� "�!ے  ہ� وR GCپ -/"
 ۔2A$م وا;F$ت �/ ا�` ,�r B3/2pز W23 �ے r/ر -� د�%C $S$�ے �pP B$�ے

 
/0�1 

 
� BSP B�� wA$& ں �ہ ا-!ے ا&ٹ$�� �ے��� �g/�/� ث 8ہ ہ/ں V��rے &ے ,

 
$C $�%?$ ہے Rپ رہ$ ہے، A/ �ہ PہJ دg/ار ہ/ &%?$ ہے ��/ں �ہ ہ/ & اR �bپ �ے &$xP wAر�Fہ 0/ن راP:ہ �

  �ہ���ے�$ اس �ے &$P wA\� ��8ے ��g/� B ا&ے �ہ P?$8ے �ے "Xے �ہ وہ Rپ �$ ہ�{Sh $S/ڑ دے، 
�ے "Xے 8ے وا"ے ا<� �ے P$رے ,�ں P?$8ے  o/د -� اور ا-!ے o$8+ان -� -ڑ &ے �B وCہاس �ے رو�ے

�/ �ہ -��$م ,�ے 0/ن �/ &!!$ h$ہ�ں۔ A$ہc اس �ے &$R wAپ ��r Bف &ے ہ/8ے وا"ے ��B راP:ے &ے اس 
 اس b$ �ہ Rپ &ے اس �/ ا�` رد W, W23 &%?$ ہے؛ �ہ ا�b وہ �$ل ��ے R /A $bپ اس �/ C/اب د�ں bے۔

 :و&�ے V��rے �ہ ہ�ں�ے &$wA 8 ٹ!ے �ے h!+ د
 

�� ا&?2F$ل �� &%?ے ہ�ں  •@, B"اب د�!ے وا/C `ے ا�X" ٹ� ��8ے �ے�Rپ ا-!2A B$م �$"/ں �/ 0ِ
 اس �rح Rپ  �ہ Rپ ��$ ��ر ہے ہ�ں۔&%?ے ہ�ں?/ں اور اہo W$8ہ �/ P?$ -!ے ;$WP ا3?2$د دو&اور ا

$��/ث �, /� ����$,$ت �$ C/اب دے &%?ے ہ�ں۔ Rپ �/ h$ہXے �ہ اR �bپ 8ے -/"- Gj?!,ہ  /A ے
�ں ۔  Sت �$ ر�%$رڈ ر�$,$���/��SP Bے -&+P ےX" 8ے �ے$Sں د�� ا8ہ

��B ہے �ہUg/o$8BT/ار �$"/ں �ے P$رے ,�ں  •"$- B�  ٹ�$& Gو� B� ں �$ل �� �ے ان�  Rپ ا8ہ
 B�/� ہ+!!� cن �$ �0اہ/K����/,$ت W]$q �� &%?ے ہ�ں۔ اR �bپ �ے ٹF, ں�&ے ان �ے P$رے ,

�/,$ت W]$q ���ں �ہ وہ Rپ �B ,+د ���ے �� &%?ے ہ�ں۔ F, ان &ے /A دو&�ا ہے 

�K/ن P ��28+"!ے •���K/ن ��� �ے �0اہc �!!+ہ �/ ا-!$ ٹ���!P B!$8ے اور Rپ ا-!B ٹV� ے �ہہ �ہX" ے� 
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�K/ن ��28 ڈا���%ٹ�e &ے o$رج ہے۔&%?ے ہ�ں��  �ہ Rپ �$ ٹ
 
، اR �bپ ا��$  �$ر اور ا-!ے ,�!�p &ے P$ت ���ںBb �ے P$رے ,�ں ا-!ے ہ�2$�/ں، ر0�V$ِنہ�اس زد •

�/,$ت A�� 92Cے ہ/ں۔ وہ B?�$Kq ا;+ا,$ت ����8ے ,�ں Rرام ,\�/سF, +�T, ف &ے�r B� پR ے� 
�ں Rپ �B ,+د �� &%?ے ہ�ں۔��8ے , 

 
ا�` ذاBA ا�رم &$wA ر�S!ے اور ا-!ے روز ,�ہ ,2F/ل �/ W�+�A ��8ے -� �/ر ���ں ,nًu  �$م -�  •

 ��?j, ےX" 8ے �ےR 8ے اور$Cر ��8$۔را&?ے$�?oا  
 

•  B\��KA Bںا���, �C ں��$!P ہP/�!, $� ں/�,�b�&ہ/ں۔ W,$g دو&�ے "/گ  
 

�ں;��K\, ���A G/ظ UCہ �ے P$رے •Sر� c��nu,24 B ا�` -/"�� ا&ٹ�@�، ا�`   ,�ں 3S� ٹے!Sb 
 ۔ وا� ا�` ہ� ?$لز �$ W,$qڈ�$ &�%/ر�ٹb B$ررہ!ے وا"B ُ& � ,$ر��ٹ، 

 
�T &ے ز�$دہ •h و&ہ ���ں۔ہ��SP �- ں/?��C B!-ا   

 
/0�1 �23� 

 
• �V� ں اور �ہ�Sت �/ ,\+ود ر�$,/�F, B"8ے وا$C B� `��g �- ٹ ور� &$�ٹ/ں�8 Wg/& 8ے �ے$!P B!

�/,$ت ,�ں ��X" /� Bے �ہ RپF, ٹ/� ا-!ے ارادے &ے ز�$دہ ��g` 8ہ�ں �� رہے ہ�ں، ا-!B -�ا�
�` ���ں  h /� TU!��ٹ& 

ہے ہ�ں ان &G �ے  ر/ں -� Rپ ر&$�W]$q B �� ا�W�+�A �u ���ں اور �C و�G &$�ٹا-!ے -$س ورڈ �/ •
 "Xے ا�` ہB -$س ورڈ ا&?2F$ل 8ہ ���ں۔

• Malware اور Key-logging ےX" ں۔&/0ٹ و�� �ے��� `�h /� ٹ�/�  ا-!ے �2 

• ���ٹW ا&ٹ$�!N �ے P$رے ,�ں ز�$دہ ,W2% رہ!B�$2 اور ا-!ے &$��� ا& p8ےڈ�$!P �?ہP /�  ےX" ے� 
  n, :uk.org.womensaid.wwwه7ہ ���ں

 
�/,$ت �ے "Xے �F, +�T, ےX" ے� N!�$7ہ ���ںا&ٹqn, BSP ہ : 

com.scotlandagainststalking.www 
 

org.stalkinghelpline.www 
 

 

، ;:9  ہ/ا$<� ہ/ A@+د &ے ,?c�; B�� /C �ے B�/�B�!C دو&�ا R ijgپ �ے C$8!ے وا� اR �bپ �$ 
G� اور رازدارا8ہ �78 اس �ے �ہ �ہ JK, B8$Pاہ ,ہ��P ،/ہ/ا ہ  ���ر�� ��ا��� &!ٹ� ا&%$ٹ "�!ڈ �B ہ

/� ����W ا,+ادJ,+o e &ے08088 01 03 02 , eا eے -� -� 0/ن ���ں �$ ہ2$ر?- Wہ ذ�Cر+!,  
   ۔راP:ہ ���ں

support@rapecrisisscotland.org.uk  

/�F, ے ا,+اد اورX" 8ے �ے�� ���,$ت -Aا/o 0?ہ$� J�P�Aپ �/  � �$ر�� R /C ،ں�ا-!ے n3;ے ,/C/د ہ
�ں ا,+اد �ے P$رے P?$ &%?ے ہ�ں۔ ,   

 )زg $� ��p"$P $8%$ر ہ/8ے وا"/ں �B ,+د �ے "Xے ,B,$V &!ٹ�ز (,B,$V ر�� ��ا��� &�ٹ�ز

 772 620 01224 :ا���ڈ�� ر�G اور ا���/ز &!ٹ�
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�/ٹ ر�P ا�!ڈ W�$bرRا��� &!ٹ����  : ��Aا/o–  0800 121 46 85 0399 032 0800  – ,�د     

�/@%� W� :01786 471 771 &!ٹ,��eT ا&%$ٹ "�!ڈ ر�� ا�!ڈ &

�/ وے�b ا�!ڈ T��K,113 253 01387: ڈ 

�%@/�W ا���/ز &!ٹ�ڈ8ڈe وو,�!T ر�� ا�!ڈ & :291 201 01382 

 769 541 01563:  &!ٹ�ا��ٹ ا�� g$�� ر�� �$ؤ�8�!N ا�!ڈ ر��/رس

 9437 556 0131: ا�ڈ��8ا وو,�!T ر�� ا�!ڈ &�%@/�W ا���/ز &!ٹ�

 W�$0 :01592 642 336 ر�� ا�!ڈ &�%@/�W ا&$"ٹ &!ٹ�

   3200 552 0141 :�� &!ٹ��U&nb/ ر�� ��ا

�` g$�� ر�� ��ا��� &!ٹ�!�" :01698 527 003 

 965 630 01738: ر�� ا�!ڈ &�%@/�W ا���/ز &!ٹ� -�wA ا�!ڈ �� راس

 2445 054 0800: ا&%$ٹ� P$رڈر ر�� ��ا��� &!ٹ�

�T ر�� ��ا��� &!ٹ��R 965 709 01851: و��ٹ�ن 


