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ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਮਨੀਕਮ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮ:
ਸਮ: 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ – 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ
ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਕਾਟਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Rape Crisis Scotland Helpline) 13 ਸਾਲ ਜ ਇਸਤ) ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਤ) ਪ.ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਦ) ਵੀ ਅਤੇ ਿਕਵ2 ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵ।ੇ
ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ ਜ ਹੋਰਨ ਸੇਵਾਵ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ 7ਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਿਮਨੀਕਮ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ8 ਹੈ ਤ ਅਸ8 ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ
ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜਣਸੀ ਹਮਲਾ
ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜਣਸੀ ਹਮਲਾ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹ8 ਹੁੰ ਦਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ) ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤ) ਵਧੇਰੇ ਹਮਿਲਆਂ ਦਾ
ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨ? ਸਮ2 ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜਣਸੀ ਹਮਲਾ ਗੰ ਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮ2 ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦ) ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਜਣਸੀ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ
ਿਜੰ ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹ8 ਿਦੰ ਦੇ। ਸੈਕਸੂਅਲ ਆੱਫਿਸਜ (ਸਕਾਟਲਡ) ਐਕਟ 1 ਦਸੰ ਬਰ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਿਜਸਨ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ
ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ: ਿਕਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਿਲੰਗ ਨੂੰ ਿਬਨ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ, ਯੋਨੀ, ਗੁਦਾ ਜ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਐਕਟ ਪ.ਵੇਸ਼ ਕਰਨ (penetration) ਦੁਆਰਾ ਿਜਣਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਸਿਹਮਤੀ ਯੋਨੀ ਜ ਗੁਦਾ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜ ਿਜਣਸੀ ਹਮਲਾ 1 ਦਸੰ ਬਰ 2010 ਤ) ਪਿਹਲ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਤ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆੱਫਿਸਜ ਐਕਟ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ8 ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੇਪ ਕ.ਾਈਿਸਸ ਸਕਾਟਲਡ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਿਜਣਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਬੇਲੋੜੀ ਛੋਹ ਤ) ਲੈ ਕੇ ਿਜਣਸੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ
ਉਮਰ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਸ਼.ੇਣੀ, ਕਾਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਰੀਰ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜ ਅਪੰ ਗਤਾ ਦਾ ਮਾਿਰਆ। ਇਸ ਗੱਲ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ8 ਪਦਾ ਿਕ ਤੁਸ8 ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸ8 ਕੀ ਪਿਹਿਨਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸ8 ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ.ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਤੁਸ8
ਅਿਜਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹ8 ਸੀ। ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਿਜਣਸੀ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਕਸਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀ ਛੋਹ ਜ ਚੁੰ ਬਣ ਤ) ਲੈ ਕੇ ਿਜਣਸੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਸ਼.ੇਣੀ, ਕਾਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਵਾਪਰਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਰੀਰ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜ ਅਪੰ ਗਤਾ ਦਾ ਮਾਿਰਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ8 ਪਦਾ ਿਕ ਤੁਸ8 ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸ8 ਕੀ ਪਿਹਿਨਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸ8
ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ.ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਤੁਸ8 ਅਿਜਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹ8 ਸੀ। ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ
ਨਹ8।
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ਅਿਧਐਨ ਕੀਿਤਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਜ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰ ਦਾ ਨਹ8 ਹੁੰ ਦਾ ਸਗ) ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲਾ (survivor)
ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 7ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਿਹ-ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦੋਸਤ ਜ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ2 ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ8 ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ8 ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ
ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ।

ਭਾਵਨਾ
ਭਾਵਨਾਵ
ਨਾਵ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਜ ਿਜਣਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ‘ਸਾਧਾਰਨ’ ਪ.ਤੀਿਕਿਰਆ ਨਹ8 ਹੈ।
ਤੁਸ8 ਿਕਸ ਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਇਸ ਪ.ਤੀ ਕੀ ਪ.ਤੀਿਕਿਰਆ ਿਦਖਾJਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ।
ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਕਾਟਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਿਵਖੇ, ਅਸ8 ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਗੇ, ਅਸ8 ਏਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਤ ਿਨਰਣਾ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹ8 ਹ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ8 ਸਦਮੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵ)। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ8 ਸੁੰ ਨ, ਭਾਵਨਾਵ ਰਿਹਤ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋ ਰਹੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ, ਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਜ ਦਿਹਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣਾ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹ8 ਹੈ।
ਇਹਨ ਿਵੱਚ) ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ8 ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ8 ਪਾਗਲ ਹੋ ਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ
ਕੁਦਰਤੀ ਪ.ਤੀਿਕਿਰਆਵ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਯਾਦ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕJਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ2 ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨ ਪ.ਤੀਿਕਿਰਆਵ ‘ਤੇ
ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਕੁੰ ਨ ਤ) ਿਮਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਿਚੜਿਚੜੇ ਹੋਣਾ, ਬੇਕਾਰ ਜ ਉਦਾਸੀਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸਤ) 7ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਿਮਆਰੀ ਸਮ ਸੀਮਾ ਨਹ8 ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ8 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨ ਅਿਹਸਾਸ ਿਵੱਚ ਆJਦੇ ਜਦੇ ਦੇਖ)। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜ
‘ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਣ’ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭੰ ਬੱਤਰੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੰ ਢਾਉਣਾ
ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹ8 ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਜ ਿਜਣਸੀ ਹਮਲੇ ਤ) ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮ2 ਿਵੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਤੁਸ8 ਿਕਸ ਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ.ਤੀਿਕਿਰਆਵ ਬਾਬਤ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ8 ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹ8 ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕ
ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ
ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
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ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਕਾਟਲਡ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜਣਸੀ ਹਮਲਾ
ਜੇ ਤੁਸ8 ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਤ) 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 ਕ2ਦਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਂ 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 ਕਾQਸਿਲੰਗ 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

ਸੇਹਤ
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੇਹਤ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਓਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜੰ ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸੇਹਤ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੇ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਿਧਆਨ ਲੋ ੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਟ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਜ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਧਆਨ
ਮੰ ਗਣ ਿਵੱਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਹੰ ਮਤਹੀਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ।
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ8 ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਜ ਿਜਣਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋਵ)।
ਤੁਸ8 ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਗਰਭਰੋਕੂ ਗੋਲ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ (72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤੱਕ) ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੰ ਟਰਾ ਯੂਟਿਰਨ ਿਡਵਾਈਸ (IUD) ਿਜਸਨੂੰ ਕੁੰ ਡਲ
ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ, ਪੰ ਜ ਿਦਨ (120 ਘੰ ਟੇ) ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਿਫੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹ8 ਆ ਜਦੀ।
ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਗਰਭਿਨਰੋਧਨ ਤੁਸ8 ਸਥਾਨਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਜਣਸੀ ਸੇਹਤ ਕਿਲਨਕ ਤ) ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤ) ਨ?ੜਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ RCS ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ
ਗਰਭਰੋਕੂ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕੈਿਮਸਟ ਕੋਲ) ਵੀ £25 ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ8 ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹ8 ਕਰਦੇ ਤ ਤੁਸ8 ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕਿਲਿਨਕ ਿਵਖੇ
ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ (ਗਰਭਪਾਤ) ਵਾਸਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ8 ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ8 ਿਜਣਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗ (STIs) ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ ਤ ਤੁਸ8 ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਨਯੋਜਨ ਜ ਿਜਣਸੀ ਸੇਹਤ ਕਿਲਿਨਕ ਿਵਖੇ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿਜੰ ਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸ8 ਖੁਦ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹ8 ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ8 ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ
ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ8 ਹੈ। ਸੇਵਾਵ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਜੇ STIs ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹ ਿਵੱਚ ਆJਦਾ ਹੈ ਤ ਕਿਲਿਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ।
ਇਲਾਜ ਪ.ਦਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਐਟ
ਜੇ ਤੁਸ8 ਕੋਈ HIV ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਇਹ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ) ਵਧੀਆ ਸਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ
ਿਕJਿਕ ਲਾਗ ਦੇ ਪ.ਗਟ ਹੋਣ ਨੂੰ 12 ਹਫਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ8 ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਕੋਲ) ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਣਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਦ ਤ) ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਹਤ ਮਾੜੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਦ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ, ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਨਹ8
ਹੈ । ਉਨ8ਦਰੇਪਣ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਪ.ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ ਨੂੰ ਆਮ ਖਰਾਬ ਸੇਹਤ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਹਮਲਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਿਰਆ ਹੋਵੇ ਜ ਲੰਬਾ ਸਮ ਪਿਹਲ, ਇਸਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਤ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ ਿਕਸੇ ਤ) ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ8 ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਨਾਲ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕੇ ਜ ਤੁਸ8 ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਪ ਕਰਾਈਿਸਸ ਸਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸ8 ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ RCS ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਿਗਆਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਿਸੱਟੇ ਿਨਕਲਣਗੇ।
•

ਹਮਲਾ ਜ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜੋ ਤੁਸ8 ਝੱਿਲਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਦ.ਸ਼ਟੀ ਤ) ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ
ਕੋਈ ਜਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹ8 ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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•

ਜੇਕਰ ਹਮਲਾ ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ-ਜਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ
ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਿਵੱਚ) ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਚ ਲਈ ਸਬੂਤ (forensic evidence) ਲੈ ਣ ਦਾ ਸਮ 72 ਘੰ ਟੇ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ2 ਿਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਿਜਵ2 ਿਕ ਵਾਲ ਜ ਕੱਪਿੜਆਂ 7ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਦਾ ਸਬੂਤ 5 ਤ) 7 ਿਦਨ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਲੱਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਚ ਲਈ ਸਬੂਤ ਿਕਹੜੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਬੇਹਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਲਦੀ ਤ) ਜਲਦੀ ਲਏ ਜਾਣ ਨਹ8 ਤ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਡਾਕਟਰੀ-ਜਚ ਿਕਸੇ ਪੁਿਲਸ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਮਰਦ-ਸਰਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹ8 ਹੈ ਤ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸ8 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਵੀ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੰ ਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਿਕ ਤੁਸ8 ਉਸ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਿਜਸਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ ਿਕ ਜੇ ਚਾਹ) ਤ ਤੁਸ8 ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਗੱਲ ਿਲਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਜੇਕਰ ਹਮਲਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਥ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਿਜੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤ
ਿਕ ਅੱਗ) ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠ? ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕਾਨੂ
ਣਾਲੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ.ਣਾਲੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ.ਣਾਲੀ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ RCS ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਤਾਬਚਾ ਪ.ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ.ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ,
ਅਸ8 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਜੇ ਤੁਸ8 ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ
ਤੁਸ8 ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜ ਜੇ ਤੁਸ8 ਪਿਹਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਗਏ ਹੋ।
ਜਦ) ਤੁਸ8 ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਇਹਨ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•

ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹ8 ਬਿਲਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ8 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪਰਖ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋਵ)ਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹ8 ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ) ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਡੀਿਪਊਟ (Advocate Depute) ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ।

•

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪਰਖ ਮੌਕੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਸਮ2, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਿਕੱਤਾ ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ8 ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਿਬਆਨ ਨਹ8
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤ ਤੁਸ8 ਇਸਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਜੱਜ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ਤੁਸ8 ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਉਸ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਸਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ8 ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

•

ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਿਪਊਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਵਕੀਲ ਵੱਲ) ਤੁਹਾਥ) ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

•

ਤੁਸ8, ਅਗਾQ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸ8 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 ਨਹ8 ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲਿਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ8 ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਿਤੰ ਨ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਦੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਤ ਨਹ8 ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹ8। ਸਾਬਤ ਨਹ8 ਹੋਇਆ ਜ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹ8 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਏਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹ8 ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹ8 ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਸਗ) ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਨਆਂ ਮੰ ਡਲ ਨ? ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਦੋਸ਼ ਿਸੱਧ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਨਹ8 ਸਨ।

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 ਵਜ) ਮਾਨਤਾ ਪ.ਾਪਤ। ਨੰਬਰ SC025642.

