رابطے کے لیے مفید نمبر
کیمبرج شائر چلڈرنز سروسز

پیٹربرا چلڈرنز سروسز

0345 045 5203

 01733 864180اور 01733 864170

دفتری اوقات کے بعد – ایمرجنسی ڈیوٹی ٹیم

01733 234724
پولیس چائلڈ پروٹیکشن ٹیم 101
اگر کوئی بچہ  /نوعمرشخص فوری خطرے میں ہے تو  999پر ٹیلیفون کریں یا اپنی مقامی پولیس سے
رابطہ کریں 999
اگر آپ کو معاونت یا معلومات کی ضرورت ہے ،یا آپ کسی بچے یا نوعمر شخص کے متعلق بچوں کے
جنسی استحصال کے حوالے سے فکرمند ہیں تو بالغوں کی ہیلپ الئن کو  0000 000 0000پر ٹیلیفون
کریں

بچوں کا
جنسی
استحصال
والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے خطرے کی عالمات

پیٹربرا سیف گارڈنگ چلڈرن بورڈ 043744 01733
کیمبرج شائر سیف گارڈنگ چلڈرن بورڈ 373022 01400
www.cambslscb.org.uk

www.peterboroughlscb.org.uk

ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹس کے لیے ’’اگر آپ کو شک ہے کہ کسی بچے کا جنسی استحصال کیا جا رہا ہے تو کیا کیا جائےسے
متعلقہ رہنمائی‘‘ برائے مہربانی مالحظہ کریں:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
ile/279011/step_by_step_guide.pdf
ہر میجسٹیزگورنمنٹ کی طرف سے بچوں اور نوعمر افراد کو جنسی استحصال سے تحفظ فراہم کرنے کے
متعلق رہنمائی کے لیے مالحظہ کریں
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data

To download this leaflet, please visit
www.peterboroughlscb.org.uk or
www.cambslscb.org.uk or call
Peterborough or Cambridgeshire LSCB

کیا آپ کسی بچے یا نوعمر شخص کے بارے میں فک رم ن د ہ ی ں










کچھ عرصوں کے لیے الپتہ ہو جانا یا باقاعدگی سے دیر سے گھر واپس آنا
باقاعدگی سے سکول سے غیرحاضر ہونا یا تعلیم حاصل کرنے میں حصہ نہ لینا
ایسے تحائف یا نئی اشیاء کے ساتھ ظاہر ہونا جن کی کوئی وضاحت نہ کی جاسکے
دیگر ایسے نوعمر افراد کے ساتھ ملنا جو استحصال میں ملوث ہوں
اپنے سے بڑی عمرکے /کی بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ہونا
جنسی فعل کے ذریعے منتقل ہونے والی بیماریوں میں مبتال ہونا
مزاج میں تیزی سے تبدیلیاں ہونا یا جذباتی بہبود میں تبدیلیاں
منشیات اور شراب کا بے جا استعمال

*

غیرمناسب جنسی رویے کا اظہار کرنا

والدین یا دیکھ بھال کرنے والے کی حیثیت سے میں کیا کر سکتا /سکتی ہوں
والدین یا دیکھ بھال کرنے والے کی حیثیت سے ٓاپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ مناسب اور غیرمناسب
تعلقات کے درمیان فرق کے بارے میں بات چیت کریں تا کہ اُنھیں امکانی خطرات کی نشاندہی میں مدد مل سکے۔ کئی
ایک ایسے عملی اقدامات بھی ہیں جو آپ بچوں کے تحفظ کے لیے کر سکتے ہیں جیسا کہ :
رویے میں تبدیلیوں یا بدسلوکی کی کسی بھی قسم کی جسمانی عالمات کے متعلق چوکس رہنا جیسا کہ

چوٹ کا نشان

ایسے تحائف اور اشیاء کے متعلق آگاہ رہنا جو نئے ہوں یا جن کی کوئی وضاحت نہ کی گئی ہواور دیرتک گھر

سے باہر رہنے یا گھر واپس نہ ٓانے کے کسی بھی قسم کے واقعات کی احتیاط سے نگرانی کرنا
اگر آپ کے بچے/بچی کے بڑی عمر کے دوست ہیں یا دیگر ایسےنوعمر افراد کے ساتھ تعلقات ہیں جہاں

طاقت کا عدم توازن ظاہر ہوتا ہے تو اُن کے متعلق احتیاط برتنا

یہ یقین دہی کرنا کہ ٓاپ اپنے بچے کے آن الئن ہونے سے منسلک خطرات کو سمجھتے ہیں اور ان خطرات کو
کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا۔

اگر کوئی بچہ فوری خطرے میں ہے تو  999پر ٹیلیفون کریں یا اپنی مقامی پولیس سے رابطہ کریں۔

اس سے کون متاثر ہوتا ہے

یہ کیسے ہوتا ہے

