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��ت 	�ے �ے 	���ں ان – ���ہ ��� اور �	���� ز������ ہ�ا �#ا "�!  �ے �� 

�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!/ 5�67 
� �4ا' 

 

	ا��� ا���ٹ �ر ��
�ے ا0	اد 
� � ��ل اور اس �ے زا�$ NO	 واے ا13ں ��ڈ ���� ��� K�رے ا���ٹ � ہ��ڈ 


ہ وہ &%$د 
W اور  اس �ے &%$د �ے �V�J	 ہ��ے ہ�ں،� ہے �� ����� 
	&�0�ن K	 �$د اور ��8���ت �ہ 	Z! [\] 


b7 ��6ے �ے aده��6 ��� ہ(Jے 
ے ��&�ں دن "�م �ہ ہ� ۔ا�ے ہ�� c& رات �Jا�  ہے� رہ$J7اور ا �
 d�] � اور 

��eل ��ہ��f رت�g �4ں �(/ اور رازدار&	
 dاہ	ت 0���ہ۔ ہے� �ے �$د اور ��8 ���h� �
� � ر��� ��� aپ 

ہ aپ 
� ۔ ہے� را7\ہ 
	وا ��e�J	 �	و�k �ے ��67 د�
	ا��� ��ٹ	ز �& J�� ہ ہ� ۔ے� ر������5 �$د� ��� ��
�ے ��ہ�7ہ	ے ا0	اد اور ا
�م �	وس �J��� c�67 ہ� ا� !ہ د�m �����ں lg��ے ا0	اد 
ے  �&	
 dاہ	0 � 	nہے اور ا 


�ے &	��Nن 
� ا!�ZJم 67� !ہ���kز�7ن ا!e	) ��4در (� Kہ��aپ  ۔ ہے� 
	 ���Jں ہے &� aپ 
ے 
 
 

 ),+�*( ا"�	ٹ' اور "&#ر( ���ہ �ز�� ��	��� اور ��
�����
 �ہ 
�6r ۔ �Nfہ �7q ا0	اد اور p7�ں 
ے ��&o  ہ� ���J ہے�� اور ���� ر۔ ہ� ���J ہے� 
ے ��&o �67 &%$د 


 st" اس�\�u &� !ہ� �ں ہ��ا ہ�ہ o&�� ے
c �ں ا� �� ہ� ���J ہے v7 w87 ��!ے واے وا�ں 
� &�ہ��۔ �� 
�دہ �Nf�ں 
� &b	7ہ ہ� ���J ہے اور ہ� ���J ہے دو�	ے �c �ے ز�ں ا� ��$�Nfnے 
� &b	7ہ ہ�ا ہ�، دو�	وں 
� ز!

    ۔O 5	gے �ے رہ رہے ہ�ں�y c�� &%$د 
ے ��&o ا��گ ���


��ں �� اس و[/ وا[] ہ�&ے ہ� �Nfہ }\	!�z �	ا�d ہ�� اور ����ر W� ا�ں �

���ں ���ے ����  �
� �ں ���ث 

�  �	ا� ���۔���ے �� K	 وہ ر{���$ !ہ ہ� d�)
�ں ر� 
� ��V	 ہ�ا &�6 �� �2010 د"��� �1ٹ �ا) �ڈ�ا���ٹ  �� 


ے ا!$ام !ہ�!�&8	 5���& ��O �� $8h� ،�� ے 4�7ں ر{���$�� ��ہ
 �
 	K ر�y ے
��	 د}�ل n ۔ ہے� �
 اn	 aپ 

ے ا�  �ے Kہ�ے ہ�ا &�6، &� ���2010 د�rN	 �Nf 1ہ�� aپ K	 ����� �ر dا�	� �
 [�!�ن 
�  ��b7ے J"�nہ��ٹ 

�n�ق ہ�yاس �7رے �۔ا �
�ڈ �ے را7\ہ �� 
	ا��� ا���ٹ � ر�$ ��8���ت در
�ر ہ�ں &� 7	اہ �ہ	�7!�ں �k� اn	 aپ 
	
 ۔ں�

����
�� �Nfے 
�ے K	 �rb�ر � ا�NOل ا!�bم د�ں �� 
� ����ہ ان ��ہے �N �ے ے 
	 ����ں ہ� g�ر&4 دو�	� 
�lظ وا[] ہ�&� �4 ��8ور� �/، &�$ر�hry ،��g ،W�Jے، ��� &%$د NO	، ��ہ� ���۔
	!ے K	 c& ہ�&� ہے � �ے 7


ہ aپ 
ہ�ں K	 &6ے، aپ 
۔ہے 	Z! [\] اس �7ت �ے �

	 رہے &6ے، aپ !ے  ��a ،�6& ا�ہ�� ہK �� ش�پ �$ہa ��%�� �� ت�
 ۔ ہے� ہ�&�%ہ �Nfہ aور 
� ہ4N ذ�ہ دار۔	 اV	 &6ے، aپ اس 
ے ���lJ !ہ &6ے�
ے ز

 ا��"�ت
rb	 ز!� 7����� ���

ے ا����fت 
� ��l�س 
	!� ا� �Nuے 
ے $87  d�] �&ر$] c۔ �7ت ہے���
 �' ��NO� 


� ا�ہ�ر ۔ں��� ��l�س 
	&ے ہ�ں 
� g�رت �fل ���� aپ ا۔ں ہ�&��رد 5NO !ہ' )!�ر�5( 5NO ے رد
 اور 
� y	ح 

	ا��� ا���ٹ � ر۔ اس 
� ا�ہ�ر aپ K	 ہ�&� ہے۔ں�
	&ے ہ ��
ں nے � �7ت 
� ُ���%ہ aپ 
�ں ہd ہN��� ��� �� ہ��ڈ 

	
 �ں 
���ہ�ں aپ 
ے �7رے �� ہd ۔ں nے�ہ�ں aپ 
ے 
ہ�ے K	 ا�rJOر 
	� ہd ۔ں nے�اور aپ 
ے 
ہ�ے K	 ا�rJOر 
�ے !ہ�0 ۔ں�ں ہ���ہ 
	!ے 
ے 
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ہ ہ� ���J �  اس 
� �\�W۔ں ہ�ں��) "�g c& )z$�ے �ں �Nfہ ہ�ا && �6� ���N ہے 
ہ aپ ا67� ��اn	 aپ K	 �fل ہ
�f پ 7ےa ہ

����h اور ��5N 7ے �	 ���u ،�&�7ہے  �
 �)�� /�6r
 y�ر K	 �� ���N!� رو!ے، ہ���ے �ں ہ�ں اور 

�J��
 g�رت �fل 
� "��ر ہ�!ے واے �8J$د �گ }�د ا�Kے aپ 
� ذ�ہ دار �J6bNے ��� ا۔ں ہ�ں�/ ��(� 
� a!ے 
 ۔ں� اور "	م ��l�س 
	��Jے ہ� اور n$�n۔ں�ہ

 �7&�ں ��� ا۔ �Oم ہ�&� ہے�� دہ%/ زدہ ہ� ��!� ��6��67 �ں د�� �aے ہ��ے وا[�8ت 
� &��ر ����K ،��6ؤ!ے }�اب دڈرا
 W�\� �
/ !�z وا[8ے 
� �c اذ�ں ا�k�ہ ��ں رہ�، �� aپ 
� ا�Kے aپ K	 [�7� !ہ�ں �ں ہے 
ہ aپ 5n�K ہ�ہ !ہ�
ے ہ�!ے 


op دو�7رہ ہ� رہ� ��ے وہ��ے �Je ہے ���!�ہ ا� 
۔ں� ہ� ہ� ��Jں ا
�	 7ہ/ }���z��0د� ��� ا۔ں� رد 5NO ہ�[$ر& 

	ا��� �� ر��ے "st �ے �� K	 aپ ا�NJOد 
	&ے ہ�ں  � ا��ے رد K 5NO	 7�]� ��N� �!�K ہے، اور 
�6r ا۔ہ� �

�

ے �)� �!	
 5g�f ے �$د� �
 ۔$ 7�V/ ہ� ���J ہے� 
� ر

ں �%��ت ��l�س 
	!�، �uہ ��l�س 
	!�، ا�Kےaپ 
� � ���Nf nے 
ے 87$ روز �	ہ ز!$�ز!� �7rb	 اور ���
 �ں 
��� اس g�رت �fل �ے !���ے 
ے ����ے �۔ں�ں ہ� �7&�� ا�0	دہ ��l�س 
	!� �N8�ل 
��ل 
	!� �7ے
�ر }

ں، ��ے ���7ت اور ا����fت 
� ��l�س 
	�� ���N ہے 
ہ aپ �7ر �7را�ں ہے اور �t��O�ص �h	رہ O	gہ !ہ
 	K پa ہ�	nہ د�اn$!ز 	
 �
� �N8�ل K	 ���7ؤ ہ�&� ہے 
ہ �� 
op ہ�ا ہے ا�ے 67 � �7ت ہے �ہ [$ر&��� �� ���ے 

!	
 �"�
 /t� �
�ے aپ  f $7�اس ہ�!�، ا�Kے aپ K	 اور دو�	وں K	 ا�NJOد !ہ 
	!� اور ۔ ہے� Kڑ&�
ہ اس 
ے 
 ۔ں�ں ہ� N8� �&�7�ل 
�ں �%��ت ��l�س 
	!� �h�8&�67ت !�6r!ے �

$ ہ� ���J ہے اور �a Wپ ����W ��� �(� �$د � دو�	وں 
۔ �Nfے 
ے N8� $87�ل K	 ��N� �!a ہے�rb	 اور ���ز!��7
6bN��� ے �7رے

ے �7رے ��ں aپ �� 
�l� op�س 
	&ے ہ�ں، و[�Oہ  5NO ے رد�K��0$ہ �ں �7ت ��ں اور ا �!	
 /


�م !ہ� aپ !ے 
��۔��$ ہ� ���J ہے ��u �
 ۔ں� �f دار ہ� اور aپ اس �$د 
ے�ں 

 
/01 


ے ��&o&�� o 7ہ/ {	ور� ��a �!�Nپ 
� a�&�7�� �67 /lgپ  /lg 4ل ہ۔ ہے�f 	nا �� ���� 	K پa د �ں$%& 


�ج O ے
ں اور � ہ� ��Jے ہ� �67ہ ز}d ا!$رو!� ۔ {	ورت ہ��ہ�ا ہے &� ہ� ���J ہے aپ 
� ز}�a dے ہ�ں �� 

	&ے و[/ }�ف اور ڈ۔� �67	و!�7 W�y ہ��67  اور & �!	
 ۔ �7ت ہے� �N8�ل 
�ر ��l�س 

�پ 
ے ذر����N ہے aپ 5Nf اور ���� �� ہ�ں�� ���ں 
ے �%& ��8J���Nر� 8�7ے �eے واJr� ے ۔ں
 5Nf ہ�!ے 
� ��!ے وا�ں � g�رت �fل ��
ے ا!$ر ا!$ر ہ��6n  (��eٹے72(� دن �$87 &�n 5Nf [!�� �) ا����	Nا��	ٹ�
) �ٹ�� 

�J�� �� ا۔ ہے� � c�a� ڈ� �4 (IUD) ہ� ��&� ہے

�ا�5  	K ر�y م�O �6ٹے120(  دن5 ��ےn  ( ے ا!$ر ا!$ر

6

ے ا!$ر ر d���J�� �� ��nا �

ے ا!$ر رہ�� {	ور4 ��ہ�ار� ہے اور اس  d�� c& 4&� ہے�۔ ہ��eرت � ہ��g 

�!�� ا�5Nf [!�� ���h� �0 ��N دوا�� ��!ے وا�ں ا��N8Jل 
��fل �K �� 5 ہ��ڈ��%����
 oJ�67 ے� c�� �J�� �� � 

	ا��� ا���ٹ � ر۔ہے ��
ں �$د دے � &�ش ��� �	وس 
�W &	��ٹ	 [	�� 
	ا��� �� ر�� ������h ��� � ہ��ڈ  

� ��!ے وا�ں � g�رت �fل �� ہ���e۔ں���Jے ہ�n 5Nf [!�� ��
 �
 �� { �$4	� K�!ڈ 
�N� 25ٹ �ے 67� 
J۔ ہے��� 

n �5 ہNf �

� ��ر� ہے او�اn	 aپ  5Nf ہ4ر! �Jہ�� �!	

���K � �0 ���Nں &� aپ ا�Kے ��ں  ��!�K ��

ے  c�� 
J�� 	

ہ وہ aپ 
� �ہ �f !ہ� دو�	ے 
� ���ہ ہے اور 
��ہ aپ 
� �0ں  � ہ�ڈا
ٹ	 �ے �%�رہ  �Jpہ�K ہ �ں
ہ ��J7ے 


 �
  ۔ں در�/ ہے� �7ت در�/ ہے �� aپ 
ے �f �� وہ۔� 
	!� ��ہ�ے�aپ 

 �
�پ 
ے ذر����اn	 aپ � ��ٹ 
ے �
ے ٹ) ��روٹ(� ہے &� aپ �N8�ل ��ں 
ے �%& ��8J���Nر� 8�7ے �eے وا
��h� ے�Kے ا��0 ��N� ��!�K �� ��5 ہ��%���
 oJ��� c��ے ہJ���� ور�ں � ا!ہ۔ں�ں	} �!�J7 ہ4ہ! �
�� �� ہ�ا &�6 �ں 
ہ 
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 �ے 4ہ }$��Nت �(/ اور راز دار�ں � !ہ4 {	ور�m67 �!�J7 !�م �ں اlg ��K� ا!ہ۔ں�ں &� J�� �J7ے ہ�اn	 aپ �J7!� ��ہ

 dاہ	۔ ہے� ��&�0��� 	nا �bہ ��a /r&� ہے ��ٹ 
� !J� ٹ� �67�ں �ے �h�8Jہ aپ 
ے 
���Nر� �7 ��پ �ے �eے وا

�
� ا�&� ً�� �n ے	
 dاہ	ج 0�O W���� �
�ے aپ 	وا �ٹ 
� ٹ(HIV) 4 و���a v اn	 aپ ا۔�ٹ��� ����7ٹ��c اس 
ے 

ہ �ں &� �رہے ہ �n�ہ W���� ہ� �N4ر�ہ ہے 
ہ اس �7 و�ہ � اس 
۔� ���ے 
ہ ا�ے 
� و[/ 
	وا!� 7ہJ	 ہ��n�ہ ��چ 


	وا��Jے ہ� 
ے �Kس ��K �67ٹ ا�Kے ��ہ ٹ� aپ ۔ں� ہ(Jے � ��&ے ہ12ں �
� ��ہ	 ہ�!ے � � � 6K ���K	 ��ں 
�ے {	ور ۔��رڈ درج 
	ے��5 ر�ڈ�£ 
� aپ 
ے ��ٹ اور ان 
ے !��J��ے ٹ� ہ�&� ہے 
ہ ا4
ے 


O op	gہ [5r ����ہ �67 	K پa ہ
 ۔ ہ�� !ہ رہlg �J/ ا��6 &%$د ہ�ا ہ� اور اس و[/ �ے aپ 
� ہ� ���J ہے 

�� وہ�ے د� و�ہ �ے � اور 
op }�ص ز}N�ں 
۔ں� رہ ��Jے ہ4 �� ر� y�ر K	 ��67ے اV	ات ���N!�ا d�] 	e� 


��ں درد �ٹ ��ں ��� ا�Kے �Kدرد �!	

ے وا[�8ت � د�7ؤ، اور ��{�، ذہ��ں ہے، 7ے }�ا7� �7ت !ہ� ا!�
�l��6�س  
!�N�� ات	Vے ا

�ں اور � y�ر K	 ہ� ��Jے ہ�
ے &��رات  /lg ہ���NO �7ا	ے ہ� }J�� �ہ ¤O�7 �
 ۔ں� 

 
 ��#4 �� ر�2رٹ د'�2	

$ K	 ���l	 � g�ا7$� اa ����Kپ 
�رٹ د رK��� 7ہ/ O	gہ Kہ�ے ہ�ا &�6 اس 
�ں ہ�ا ہے � �� �fل ہ��Nfہ ��ہے ا67

	!� ��0$ہ ��$ ہ� ���J ہے�ں �J7!� � &�ہd اس 
ے �7رے �۔ہے 5g�f د$� op
� ر"Jہ دار 
� ا�Kے � دو�/ � aپ 
�۔� 

�K o&���ے ہ�� ا�ٹJ�� �� ے
	ا��� ��ٹ	 �ے را7\ہ 
	 ��Jے � ر�� aپ ا�Kے ����hں &�
ہ aپ 
� �$د دے، �%�  �
� �ں �ں ��چ رہے ہ��ے 
ے �7رے �� اn	 aپ رK�رٹ د۔ aپ 
ے ��&o �� ��ے��J ہے وہ�ں �ے 
��ں اور K� ���ہ


	ا��� ��ں &� ر�ں �7ت 
	!� ��ہJے ہ��ے 
ے 87$ اس 
ے �7رے ��رK�رٹ د ��
�� ��� �$د اور ��8���ت � ہ��ٹ	 
Jے د��
	!ے 
ے  dاہ	۔�ب ہے�0  

 
�K �

ہ 
���ن ہ �� 
� رK�رٹ دے رہے ہ�ں &� ��a Wپ  �n�ہ 	Jہے��� 7ہ �J�� �ہ �: 

 

��ن د� O	gہ ہ� ��� ہے &� aپ 
� �7 ہ��ے 
���0د&�� ز�اn	 aپ K	 �Nfہ  • �n ہ� ���ے
�ے �� aپ ��ے 
ے 
�ے !ہ
� ����8ہ 
	وا!ے 
ے ��n ہ� ���ے
 ۔ں 

�ے 
ہ� ���ے �n اور ہ� �����Jن د�ں ہ�ا ہے &� aپ 
� 7� ��اn	 aپ �Nfہ �fل ہ • 4 ہے aپ 
� ڈا
ٹ	�ے 
ے 
�ے 67
	!ے 
� �fے �ے [�!�!� ا!$رو!۔ 
ہ� ���ے�����8ہ 
	وا!ے 
ے  5g�f ہ�ے � "ہ�دتK 72 �$ت 

 دن 
ے ا!$ر  7 �ے�5 
�ڑوں 
ے داu�ں 
� �ں ��ً� �7ل � "ہ�د&�e	 [�!�!� ہے، &�ہd د��6nٹے ا!$ر ا!$ر ہ�&

 5g�f�ہے �J�� �� ۔�!�!�]  ��

 [�d � �67 "ہ�دت ��ہے �Nہ �ہ ا�ے ��$ از ��$ �%ہ � ہ
ہ 7ہJ	 ہ�&� ہے 

 	
 5g�f�
 ۔ ہے�� {��] ہ� ���J �ے dn �ہ 7ہ/ ��a!��!�ہ �� ���ے 

� ����8ہ ا4ڈا
ٹ	 •�K c�اور ز �n ے	
 ��	� ���n�د ہ	ہ وہ �
 ۔�دہ &	 ا���ن اس �7ت 
� ہے 

 aپ ۔ں�ں ا�nے روز ا{�0ہ 
	��Jے ہ��ن �� a 7پ ا�Kے ا�Kے۔ں�ں !ہ�ں &� r6n	ا��ں ہ��د !ہ�ں �اn	 aپ 
�&�Nم �7& •
�K ����� ے� 	ا�0 ��ے  	rN! م اور�! �

�ں اس  �n�ہ 	Jے 7��� 7ہ�Kپ اa ے روز�nہے ا �J�� �!�ہ ہ�ن ��

����
 ۔ں� اور �7ت "��5 
	!� ��ہ�ں 


ہ aپ ا� ��اn	 �Nfہ �fل ہ • �n ہ� ���ے
 �
W ا���ن ہے 
ہ  aپ �u �
 �eہ K	 وا�K ��ں ہ�ا ہے &� اس �7ت 
 ۔ں� �� ��� 
�ں ا
ٹ6�$ "ہ�د&�ہ وا[] ہ�ا &�6 &�
ہ ��kں �ہ�ں ���

 
 

  ��7م�����5
!�!�]�K d!�Z! �p�ہ ہے اور ر$�
	 ��c�J ��8���&��ڈ aپ 
� ا�� 
	ا��� ا���ٹ  dاہ	ہ 0p7�J
 �ں [�!�!� ہے �� �� 
	yٔہ�h
�54 د� &(�� 
�ر n ہ۔ ہے� �
� � ہے، 4ں اور اn	 aپ !ے رK�رٹ دے د�� ��Jے ہ K ��� ���J7	 67� ہa dپ 
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� /
	��Jے ہ�ں &� ہa dپ 
� �$د 67�ں �� ��ے ہ�� Kہ�ے O$ا/ ��ں �ں ��رہے ہ�O$ا dاہ	ے ۔ں� 0!�� / اn	 aپ O$ا


ہ وہ�ں 
�ہ ��ن �ں &� � 
	رہے ہ�4ر� &� �n�ہ 	Jہے��� 7ہ �J���۔� ہ 

 

• ��
 W��
 �� /
 اس) 
	اؤن (�	
�ر 6K	 &�ں �� ��&� ہے &� �� O$ا� K�و	4 &	

� اس ۔aپ 
ہ !ہ ہے � 
W�\� ا ہ��ہ ہ

� aپ y	ح اس اور nے ہ�ں ��n K�اہ 7\�ر ں�� ��
 اس aپ  ��
� 

�ر ۔ہ��n ں�!ہ 5�و	� 



�ر (�ٹ���ڈ ٹ�ڈوو
�ا �cا �ے y	ف �	�4 
ے }�ف 
ے ��kم) 5�و�7 �n۔     

 ں�!ہ JKہ اa ��Kپ اn	 ۔�n ���ے K���6 %ہ�K اور JKہ NO	، ۔!�م 
� aپ �ے aپ ۔�ہ�n ���د �n�ہ �
 �h$�ے 
� aپ •
�!�J7 ےJہ�� �پ &a £� 
�o �ے ا��زت � 	
 �� �� ں�ہ ��Jے دے �67 �K�� ا�ٹ��% 	K پa رٹ !ے�Kر 
6 �
	وا� درج&�، ��Kہ اJK اس �K�� ا�ٹ��% 
   ۔ں�ہ ��Jے دے �8� 67	0/ �

��8 �
 �Nfے اس �ے aپ $87 
ے اس •J� �)&�5 ا�ت �ے�6ے ���K ����ے ںn ا�ت ہ� اور�ا ��
 ٹ�ڈوو

� ��kم اور �ٹ���ڈ/
� 
 ۔nے ں�K��6 5�و


ہ ں�ہ ��Jے 
	 در}�ا�/ ہ� Kہ�ے �ے �h$�ے aپ • W� اہ�n� ں�د �& /
� O$ا 
	وا �}� 
� اس ۔���ے �� 
W�\� ہ� �n�ہ ہ
�n�ں �Oم  �
 / �n ���ے ��د £�67 �7ہ	 �ے O$ا���  �ں�� 4�ر�� اور 
�ر اہ5 
ے /O$ا

�گh&� �ًr27	(ں nے �����د رہ �6K 67	 ار
�ن 
ے (. 


ے [�!�ن����(�ٹ ���k ا��%��5 ا0�� • dا�	�  ( /l& ے
�Kم اk����
ں 
	 ���J، اور اn	�ہ وہ �/ }�د !ہ و
� /��h$�ے 
ے &�Nم O	gے 
ے دوران O$ا �n د رہے���ں ����
o ��ے ں K��� ��ال !ہ��� وہ aپ �ے 

�n۔  

ں �[��ر 7�V/ !ہ' اn	 O$ا/ ۔ں�ں ہ�ا، اور [��ر وار !ہ�[��ر وار، [��ر 7�V/ !ہ: ں���ے ���N ہ�� 0�& •
� ��h �7ت K	 �ں 
ہ aپ 
�ہ !ہ� y�ر K	 4 ہے &� اس 
� �\�W {	ور���ہ ���&�
� 0' ں�[��روار !ہ'� �' ہ�ا
�ے �ہ ��l�س 
�!ے  4�ر�ہ ہ� ���J ہے 
ہ ���، ��7ہ اس 
� �\�n �� W�ں 
�!ہ
	!ے 
ے  /7�V م	b� ہ
 �

 ۔ں�ں &6� !ہ� 
�0ں�"ہ�د&
 

� �' ں ہ�ا�[��ر 7�V/ !ہ' اn	 O$ا/ ۔ں�ں ہ�ا، اور [��ر وار !ہ�[��ر وار، [��ر 7�V/ !ہ: ں���ے ���N ہ�� 0�&
�، ��7ہ �� n�ں 
�� !ہ��h �7ت K	 �ں 
ہ aپ 
�ہ !ہ� y�ر K	 4 ہے &� اس 
� �\�W {	ور���ہ ���&�
� 0' ں�[��روار !ہ'

 W�\� �
�ے "ہ�دت 
�0�ہ ��l�س 
� !ے 4�ر�ہ ہ� ���J ہے 
ہ ��اس 
	!ے 
ے  /7�V م	b� ہ
 ۔�ں &6� !ہ�� 

	!ے 
� �Nfے 
ے �	ا�d ��ں ز!� �7rb	 اور �����ڈ ��ا���ٹ  /7�V م	b� او[�ت �0ں 	�
��ے � "	ح 
d ہے اور ا


� 5���7 !��ت 
���� اور ٹ�[�!�! 	K ے ��&ے ہ�د�
�0(ں ��! �
� �NOہ aپ 
� اس ��ر� K	و
۔)$� &�����ً 	J0ے د
ٹ	 5��0 
 ۔ں و{�f/  �ے �J���J7 ہے��7رے �

 
��hا��� �� ر��	

� "��ر ہ�!ے وا�ں 
(�ٹ	ز ��  	rb�ے ����hز!� �7 ) ��ٹ	ز� �$د 
ے 

 772 620 01224 :ا�r	ڈ�� ر�W اور ا�r��ز ��ٹ	

     0399 032 0800  – �	د 85 46 121 0800  –}�ا&�� :  
	ا��� ��ٹ	�aر5��n ا��ڈ 7��ٹ ر�

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

 113 253 01387: ڈ�(	�k ا��ڈ n��� وے

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

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

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

 336 642 01592: 5��0 ر�� ا��ڈ ���%��5 ا��ٹ ��ٹ	
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��e� ر�� 
	اn�	3200 552 0141 :�� ��ٹ   

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

 965 630 01738: ر�� ا��ڈ ���%��5 ا�r��ز ��ٹ	 K	o& ا��ڈ 
� راس

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

 965 709 01851: و��ٹ	ن k��a ر�� 
	ا��� ��ٹ	

 

 
 

 


