
 

اگر کسی 
 یا بچے

نوجوان  
 کو شخص

جنسی  
 کا استحصال

نشانہ بنایا جا  
 رہا

ہوتو کیا آپ  
 اس

 عمل کی  
حوصلہ 

 افزائی
 کریں گے؟ 

کاروباری 
 اداروں کے

 لیے معلومات 

 بچوں کا جنسی استحصال
 

ے  کیا آپ عالمات کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟
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 اگر آپکی نظر کسی چیز پر پڑے تو اس کی نشاندہی  فرمائیں
اگر آپکو بچے کے جنسی استحصال کے بارے میں خدشات ہوں، آپکو 

پوری طرح علم نہ ہو کہ کیا کرنا ہے تو اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے 
 خدشات کو اپنے آپ تک  محدود نہ رکھیں۔

 
 

 خدشات کی صورت میں آپکو کیا کرنا چاہیے
 

 پولیس
پر فون کریں یا اگر آپ کا خیال ہو کہ  101غیر ہنگامی صورتحال میں 

 پو فون کریں۔ 999بچہ فوری خطرے سے دوچار ہے تو 
 
 

 کرائم اسٹاپرز
اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے/چاہتیں تو کرائم اسٹاپرز کے ساتھ 

پر رابطہ کریں یا اس پرآن الئن رپورٹ  111 555 0800اس نمبر 
 کریں۔

http://www.crimestoppers-uk.org/give-information/give
-information-online/ 

 
 

 سیفگارڈنگ چلدڑن بورڈز 
بچوں کے جنسی استحصال کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اس 

پر رابطہ فرمائیں یا پیٹربارو چلڈرن  963744 01733نمبر 
 سیفگارڈنگ  بورڈ کا   یہ ویب سائیٹ مالحظہ فرمائیں

www.peterboroughlscb.org.uk/home/ professionals/child
-sexual-  exploitation/   

شائر لوکل سیفگارڈنگ چلدڑن بورڈ کے ساتھ اس نمبر  یا کیمبریج 
پر رابطہ فرمائیں  یایہ ویب سائیٹ مالحظہ فرمائیں  01480 373522

/bcsk/lu.vgo.eirhsegdribma.cwww 

 
 

 الئسنسگ اٹھارٹیز
اپنی ذمہ داریوں یا مدد کے حصول کے سلسلہ میں مزید معلومات کے 

لیے مہربانی فرما کر پیٹر بارو میں اپنی الئنسنگ اٹھارٹی کے ساتھ  اس 
یا کمیبریج شائر میں اپنی ڈسٹرکٹ کونسل  747474 01733نمبر  پر 

 کے ساتھ رابطہ فرمائیں۔

 

http://www.crimestoppers-uk.org/give-information/give-information-online/
http://www.crimestoppers-uk.org/give-information/give-information-online/
http://www.peterboroughlscb.org.uk/home/children-and-young-people/cse-advice-for-children-and-young-people/
http://www.peterboroughlscb.org.uk/home/children-and-young-people/cse-advice-for-children-and-young-people/
http://www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/


سال سے  18بچوں کا جنسی استحصال جنسی تشدد کی ایک قسم ہے۔ 

کم عمر بچوں کو ساز باز کے ذریعہ جنسی عمل پر مجبور کیا جاتا 

ہے، ایسا بظاہررضامندی یا  پھر توجہ کے حصول، تحائف، رقم، 

 الکحل، منشیات یا قیام کے حصول کے لیے  بھی ہوتا ہے۔

 

 اس میں الئسنس یافتہ کاروباری اداروں کا کیا حصہ ہوتا ہے؟

بطور ایک کاروباری ادارہ بچوں کے بارے میں آپ کو خالف معمول 

رویہ نظر آ سکتا ہے۔ بدقسمتی سے میل جول رکھنے والے افراد یا 

عملہ کے ارکان بچوں کو جنسی رویے پر راغب کرنے کے لیے 

عمارات کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیکسیوں کو بھی  بچوں کے 

جنسی استحصال کے لیے النے لے جانے میں استعمال کیا جا سکتا 

ہے۔ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ ایک ایسا نظام اور تربیت 

 بروئے کار الئیں جو بچوں اور نوجوان افرام کو تحفظ فراہم کرتا ہو۔

 

 اسکی اس قدرکیا  اہمیت ہے؟

کے تحت الئسنسنگ کا ایک مقصد بچوں کو  2003الئسنسنگ ایکٹ 

نقصان سے بچانا ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے لہذا اس مقصد کو 

مقدم رکھنے کے لیے  اقدامات بروئے کار الئےجائیں اور ان کو 

 متحرک انداز سے فروغ دیا جائے۔

یہ یاد رکھنا اہمیت کا حامل ہے کہ اگرٹیکسی ڈرائیورز جان بوجھ 

کرجنسی استحصال کے لیے کسی شخص کے سفر کے لیے سہولت 

فراہم کریں تو ان کوانسانوں کی غیر قانونی نقل و حمل کے تحت میں 

 مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔

 

 آپ اور آپ کے عملہ کو کیا معلوم ہونا چاہیے

اس دستی اشتہار پر چھ تحفظاتی اقدامات درج ہیں جو نوجوان افراد، 

آپ کے عملہ اور آپ کے کاروبار کو تحفظ فراہم کرنے میں مدد دیں 

 گے۔ ان میں آپکی ذمہ داریوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔

ہر ایک اقدام تربیت کا موضوع بھی ہے۔ اپنے عملہ کے ساتھ بچوں 

کے جنسی استحصال کی نشاندہی کرنے، ریکارڈ رکھنے اور معلومات 

 رپورٹ کرنے کے بارے میں بات چیت کریں۔

 

 تحفظاتی اقدامات

 

 

 عالمات کی نشاندہی کریں .1
آپ کی عمارت یا گاڑی میں بچوں کے جنسی استحصال کی عالمات میں نوجوان افراد کی بڑی عمر کے افراد کے 

ساتھ دوستی، لباس، اپنی عمر سے زیادہ کی اداکاری کرنا، الکحل، منشیات، زیورات، رقم وغیرہ دی جانا اور ٹیکسی کا 
 استعمال شامل ہیں۔

 آمدورفت کا ریکارڈ .3
اس بات کو یقینی بنائیں کہ سی سی ٹی وی اور آمد و رفت باقاعدگی کے ساتھ 

 چیک کی جاتی ہو۔

 عمر کی تصدیق .2
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اور آپکا عملہ عمر کی تسلیم شدہ تصدیق کی قسم )آئی ڈی( 

سگریٹس یا الکحل کی خریداری کی عالمات جو کہ کسی نوجوان شخص کےلیے کی گئی ہو 
کے بارے میں جانتا ہو اوراگر آپ کو مشورہ حاصل کرنا ہے یا اپنی تشویش رپورٹ کرنی ہے 

 تو کس کے ساتھ رابطہ کیا جائے۔

 حادثات کا ریکارڈ .4
اس بات کو یقینی بنائیں کہ حادثات کا ریکارڈ رکھا جاتا  ہواور اس میں ریکارڈ کرنے کے ایریاز، تفصیالت، گاڑی 

 کا رجسٹریشن نمبر اور بصورت ضرورت مشورہ اور مدد کے لیے کس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے شامل ہو۔

 مصیبت زدہ افراد کی نگرانی .5
اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر آپ کو کسی مصیبت زدہ شخص کی دیکھ بھال کے لیے مدد کی ضرورت ہو تو کس کے ساتھ رابطہ 

 کرنا ہے یہ اپنی تشویش سے کس کو آگاہ کرنا ہے۔

 عملہ کی تربیت کا ریکارڈ .6

عملہ کی تربیت جو آپ کی عمارت کے اندر منعقد ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کریں اور ان تحفظاتی اقدامات کے احاطہ کرنی والی تربیت 

 کو شامل کریں۔


