How to get help to be safe from abuse
ਦੁਰਫਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਫਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਫਕਿੇਂ ਲੀਤੀ ਜਾਿੇ
ਐੱਬਯੂਜ਼ (ਦੁਰਵਿਹਾਰ) ਤਾਂ ਵਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਵਿਸੇ ਨੂੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣ ਲਈ, ਬੇਚੈਨ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਿੁੁੱ ਝ ਿਰਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਐੱਬਯੂਜ਼ ਇੂੰ ਝ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ :
▪

ਜਾਨ ਬੁੁੱ ਝ ਿੇ ਿੁੁੱ ਝ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਇਰਾਦੇ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣੀ

▪

ਿੋਈ ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੁੱ ਿ ਿਾਰ ਜਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ

▪

ਅਪਰਾਧ

ਐੱਬਯੂਜ਼ ਵਿਧਰੇ ਿੀ, ਵਿਸੇ ਿਿਤ ਿੀ ਅਤੇ ਵਿਸੇ ਿੋਲੋਂ ਿੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਿ :
▪

ਵਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿੋਲੋਂ

▪

ਵਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਿੋਲੋਂ

▪

ਪੇਡ (ਪੈਸੇ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ) ਿੇਅਰਰ ਜਾਂ ਿਾਲੂੰਟੀਅਰ ਿੇਅਰਰ ਿੋਲੋਂ

▪

ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਲੋ ਿਾਂ ਿਲੋਂ ਵਜਹੜੇ ਇਹੋ ਵਜਹੀਆਂ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜਹੋ ਵਜਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ

▪

ਵਿਸੇ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿਲੋਂ ਵਜਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੁੱ ਸਟ ਵਿੁੱ ਚ ਹੈ

▪

ਵਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਿੁੱ ਲੋਂ

ਐੱਬਯੂਜ਼ ਿਈ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ :
▪

ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ, ਵਿਸੇ ਨੂੂੰ ਵਹੁੱ ਟ ਿਰਨਾ, ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ, ਵਿਿ ਿਰਨਾ, ਹੋਰ ਤਰੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱ ਟ ਮਾਰਨੀ,
ਿਮਰੇ ਵਿੁੱ ਚ ਬੂੰ ਦ ਿਰ ਦੇਣਾ, ਪਿੜ ਿੇ ਥੁੱ ਲੇ ਦਬਾ ਿੇ ਰੁੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਦਿਾਈ ਦੇਣ ਵਿੁੱ ਚ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਿਰਨਾ।

▪

ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਵਿਸੇ ਨੂੂੰ ਦੁਖ ਪਹੁੂੰ ਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ਮਵਹਸੂਸ ਿਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿ ਉਨਹਾਂ ਦਾ
ਿੋਈ ਮਹੁੱ ਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਿ ਉਡਾਉਣਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਗਾਹਲਾਂ
ਿਢਣਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਧਮਿੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਨ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ
ਸੋਸ਼ਲ ਵਮਡੀਆ ਤੇ ਬੁਲੀ ਿਰਦਾ ਹੈ।

▪

ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਵਿਸੇ ਵਲੂੰਗਿ ਿੂੰ ਮ ਵਿੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੁੱ ਚ
ਵਹੁੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ। ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ ਰੇਪ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਰਨਾ, ਵਲੂੰਗਿੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਗਲਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਿੇਖਣਾ ਜਾਂ
ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਵਲੂੰਗਿ ਛੇੜ ਛਾੜ ਿਰਨੀ ਅਤੇ ਵਲੂੰਗਿ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਿਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਿੀ ਚਾਹਿੋ ਤਾਂ ਿੀ ਿੋਈ
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸੈਿਸ (ਿਾਮ ਭਾਿਨਾ) ਿਾਲੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

▪

ਿਾਈਨੈਂਫਸ਼ਅਲ ਜਾਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਿ ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਪੁੁੱ ਛੇ ਵਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਿਰ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ।

▪

ਫਨਗਲੈ ੱਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਦਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ
ਿੁੁੱ ਝ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਾਈ ਨਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੇਅਰ ਨੀਡਜ਼ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੁੱ ਚ ਫੂਡ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਵਮਿ ਜਾਂ ਸਵਭਆਚਾਰਿ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੂੰ ਨਿਾਰਨਾ।

▪

ਫਿਸਕਫਰਮੀਨੇਟਰੀ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਵਲੂੰਗ
ਵਲੂੰਗਿ ਰੁਚੀ, ਵਡਸੇਵਬਲਟੀ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਾਰਵਮਿ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿੁੱ ਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੂੰ ਿਦੀ ਿਦੀ ਹੇਟ ਕਰਾਈਮ ਿਵਹੂੰ ਦੇ
ਹਨ।

▪

ਮਾਿਰਨ ਸਲੇ ਿਰੀ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ ਹਯੂਮਨ ਟਰਵੈ ਫਵਿੂੰ ਗ ਅਤੇ ਫੋਰਸਡ ਲੇ ਬਰ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸੇ ਨੂੂੰ ਬਹੁਤ ਘੁੱ ਟ ਪੈਵਸਆਂ
ਵਿੁੱ ਚ ਜਾਂ ਵਬਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵਦਵਤਆਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਉਹ ਿੂੰ ਮ ਨਾ ਿਰਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਵਹੂੰ ਸਾ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।
ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਸੂੰ ਗਠਨ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਿਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੁੱ ਚ ਜਾਂ ਵਿਸੇ ਪਵਰਿਾਵਰਿ ਬੂੰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਿੋਮਸ
ੈ ਫਟਕ ਿਾਯੋਲੈਂਸ (ਘਰੇਲੂ ਫਹਿੰ ਸਾ) ਅਤੇ
ਐੱਬਯੂਜ਼ ਿਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸੈੱਲਿ ਫਨਗਲੈ ੱਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਿ ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਬੂੰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸਿੀਿਾਰ ਿਰਨ ਵਿੁੱ ਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਸਮਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਿਰਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕੌ ਣ ਜੋਫਿਮ ਫਿਿੱ ਚ ਹੈ ?
ਵਿਸੇ ਨੂੂੰ ਿੀ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਵਨਗਲੈ ੱਿਟ (ਉਪੇਵਖਆ ਿਰਨੀ) ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਵਿ ਿੁੁੱ ਝ ਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਐੱਬਯੂਜ਼, ਵਨਗਲੈ ੱਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਵਡਸੇਵਬਲਟੀ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ, ਮਾਨਵਸਿ ਵਸਹਤ,
ਡਰੁੱ ਗ ਜਾਂ ਐੱਲਿੋਹਲ (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ) ਦੀ ਗਲਤ ਸੇਿਨ ਿਾਰਣ ਸੁਰੁੱਵਖਅਤ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਸਮਰੁੱ ਥ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋ ਿ ਸੁਰੁੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ।
ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
▪

ਯਾਦ ਰਹੇ ਵਿ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ ਿੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

▪

ਆਪਣੀਆਂ ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਿਰਿਾ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਨੂੂੰ ਰੋਿ ਸਿਦੇ ਹੋ

▪

ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿੁੱ ਚ ਉਸ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਿੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ

▪

ਵਜਸ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਿੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ਦੁੱ ਸੋ ਵਿ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਇਹ ਫੈਿਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ

▪

ਂ ੁਲੈਂਸ ਨੂੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇਿਰ ਵਿਸੇ ਨੂੂੰ ਿੋਈ ਸੁੱ ਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਡਾਿਟਰ ਿੋਲ ਲੈ ਿੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਐਬ
ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ

ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ- ਇਹ ਿੁੁੱ ਝ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੁੱ ਚ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ

ਐੱਬਯੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਕਿੇਂ ਫਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਫਲਿੱਤੀ ਜਾਿੇ
ਲੀਡਜ਼ ਐਡਲਟ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ 0113 222 4401 (ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 9 ਬਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਬਜੇ ਤੁੱ ਿ)
ਂ ਜ਼, ਬੈਂਿ ਹਾਲੀਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਮਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਯੂਟੀ ਟੀਮ ਨੂੂੰ ਫੋਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ 0771 210 6378
ਿੀਿਐਡ
ਡੈੱਫ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਾਈਨ ਲੈਂ ਗੂਇਜ (ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਲ) ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਈਨ ਵਿਡੀਓ www.leeds.gov.uk/BSLlive ਤੇ ਐਿਸੈਸ
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ
ਡੋਮੈਸਵਟਿ ਿਾਯੋਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰਾ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ www.ldvs.uk ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ 24 ਘੂੰ ਟੇ
ਿਾਲੀ ਹੈੱਲਪ ਲਾਈਨ ਨੂੂੰ 0113 246 0401 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ
ਐੱਬਯੂਜ਼ ਦੀ ਫਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋ ਿ ਇਹ ਿੁੁੱ ਝ ਿਰਣਗੇ :
▪

ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱ ਲ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਣਗੇ

▪

ਸੂੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦੇਣਗੇ

▪

ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੁੱ ਛ ਵਗੁੱ ਛ ਿਰਣਗੇ

▪

ਉਹ ਿੀਚਾਰ ਿਰਣਗੇ ਵਿ ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਐੱਬਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਵਨਗਲੈ ੱਿਟ (ਨਜ਼ਰ ਅੂੰ ਦਾਜ਼) ਿੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਿਾਂ
ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖ ਵਿੁੱ ਚ ਸੁਰੁੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ

▪

ਵਿਚਾਰ ਿਰਣਗੇ ਵਿ ਿੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੋਵਖਮ ਵਿੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ

▪

ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਏਜੈਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਬਾਤ ਿਰਣਗੇ

ਹੋਰ ਫਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ www.leedssafeguardingadults.org.uk

ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਫਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੁੱ ਚ, ਪੁਵਲਸ ਨੂੂੰ 999 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ
ਜੇਿਰ ਬੂੰ ਦਾ ਤਤਿਾਵਲਿ ਖਤਰੇ ਵਿੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਪੁਵਲਸ ਨੂੂੰ 101 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ
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