
 تہاڈی مدد دا منصوبہ
سالویشن آرمی )The Salvation Army( اوناں لوکاں نوں مدد دی 

پیشکش کردی اے جیہٹرے جدید غالمی تے انسانی اسمگلنگ دا شکار نیں۔ 
ایہہ اودوں ہوندا اے جدوں کوئی دوجا اپنے فائدے لئی تہاڈی آزادی چھیندے 

ہوئے تہانوں اوس کم نوں کرنا پوے جو تسی نئیں کرنا چاہندے او۔

ساڈی سروس اچ 
جی آیا نوں

تہاڈا مستقبلاگے ودھناتہاڈی مدد 

سالویشن آرمی دا اک بندہ فون 
تے یا مالقات دے ذریعہ تہاڈے نال 

رابطہ کرے گا.
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تہانوں یا تے نویں محفوظ تھاں تے 
تہاڈے اپنے ذاتی معاون کارکن نال 
متعارف کرایا جائے گا یا جتھے تسی 

ہن رہ رئے اوتھے مدد کیتی جائے گی۔ 

تہاڈا معاون کارکن تہاڈے بارے 
معلوم کرے گا، او تہاڈی حفاظت، 
صحت تے بھالئی بارے جانن لئی 

سواالت پچھے گا۔ 

22

جسمانی تے ذہنی بھالئی  رقم تے مشورے نال مدد

ٹرانسپورٹ اچ مدد

اوناں لوکاں نوں جیل 
بھیجن اچ پولیس دی 

مدد کرو جیہڑے تہاڈے 
توں فیدا چکدے نیں

مشورہ دین تے دوجیاں 
تھراپیاں لبھن لئی مدد۔

ایسی سرگرمیاں تے تھاواں 
دے لنکس جتھے تہانوں 

نوکری حاصل کرن سمیت 
مدد مل سکدی اے۔

انگریزی زبان دی کالساں اچ 
سمجھن تے پہنچ اچ مدد لئی 
کوئی تہاڈی اپنی بولی اچ 
اہم معلومات دا ترجمہ کرے۔

عملی مدد تے رہنمائی

قانونی حقوق تے تعاون

بچیاں نوں اسکول 
چھڈن لئی مدد

شکایات درج کران لئی مدد مترجم تے ترجمے 
دی خدمات

تہذیبی تے روحانی 
ضرورتاں

مستقبل دی منصوبہ بندی

رہن لئی کوئی 
محفوظ تھاں

تہاڈے لئی معلومات

تہاڈے اگے ودھن دے بعد وی تہانوں کجھ چیزاں اچ مدد دی لوڑ پئے 
گی۔ اسی فیر وی تہاڈی مدد کر سکدے ٓاں تے اسی ایس گل نوں 

یقینی بناواں گے کہ تہانوں علم ہووے کہ تسی کیس نال رابطہ کرنا 
اے تے کیس طرحاں رابطے اچ رہنا اے۔

ایہہ عالمتاں نیں کہ ایہہ کم تہاڈے نال ہو چکیا اے۔ UK دی حکومت تہاڈی مدد 
لئی نیشنل ریفرل میکینزم )National Referral Mechanism –NRM( کہالن آلے 

نظام دے ذریعے ادائیگی کردی اے۔ ایہہ فیصلہ ہو چکیا اے کہ تسی جدید غالمی 
 دے شکار او۔ مطلب سالویشن آرمی تہاڈی مدد کر سکدی اے۔ 

ایہہ کتابچہ دسے گا کہ تسی کی مدد حاصل کر سکدے او تے ایہہ کیس طراں کم 
کر دی اے۔

*تہاڈی ضرورتاں دی بنیاد تے، رہنمائی تے 
تہانوں حاصل ہون ٓالی مدد دا پتہ رکھن 
لئی تہاڈی مدد دا منصوبہ تہاڈے لئی 

اک خصوصی منصوبہ اے۔ ایہدے اچ او 
منصوبہ شامل ہوئے گا کہ صحیح ویلے اتے 

سہانوں چھڈ کے زیادہ خودمختار زندگی 
گزارن وچ مدد دے گا۔ ایہہ سانوں یقین 

کرن اچ مدد دے گا کہ سانوں چھڈدے ہوئے 
تہاڈی ضرورت دی ہر چیز تیار اے۔ ایس 

اچ رہن لئی تھاں شامل اے۔ کم از کم ہر 
مہینے اسی تہاڈے نال تہاڈی مدد دے 

منصوبے دا جائزہ لواں گے۔ مہربانی نال 
مشورہ دیو کہ تہاڈے لئی کوئی چیز بدلی 
اے۔ تے فیر اسی تہاڈا خصوصی منصوبہ 

بدل سکدے ٓاں تاں جے اے فیروی تہاڈی 
ضرورتاں نوں پورا کرے۔

تسی ایناں چیزاں 
لئی مستحق ہو!

تسی کیہو جیا 
محسوس کر رئے 

او؟

کی تسی محفوظ 
محسوس کر رئے 

او؟
تہانوں فوری طور تے 
کیس مدد دی لوڑ اے؟

تہاڈا انفرادی مدد دا منصوبہ بنان لئی تہاڈا معاون 
کارکن تہاڈے نال کم کرے گا*۔
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تہاڈا معاون کارکن باقاعدگی نال تہاڈے 
نال ملے گا یا رابطہ رکھے گا۔ 

ایہہ ڈسکس تے فیصلہ کرن لئی کہ جدوں 44
تسی سانوں چھڈ کے جاؤ گے اوہوں کیہ 
ہوئے گا تے اپنی حیاتی اچ اگے قدم چکو 

گے، تہاڈا معاون کارکن تہاڈے نال تہاڈے 
مدد دے منصوبہ دا جائزہ لے گا۔

55

تہانوں NRM ولوں اک خط ملے گا۔ خط دے ذریعے تہانوں پتہ لگے گا 
کہ ایہہ فیصلہ کرن لئی کہ تسی واقعی جدید غالمی دے شکار او، 

معلومات کافی نیں۔

اسی صحیح ویلے تیکر تہاڈی مدد کراں گے جدوں تسی اگے ودھو تے 
خودمختار زندگی گزارو۔

66

جدوں تسی خودمختاری دے نیڑے ہووں 
گے، تہاڈا معاون کارکن مسلسل جانچ 

کرے گا کہ آیا اگے ودھن لئی ہر شے تیار 
اے تے اپنی جگہ تے اے۔
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LANGUAGE

تہاڈا کی حال 
اے؟

اہم 
معلومات

تہانوں جیہڑی 
معاونت چاہیدی سی 
او تہانوں مل گئی 

اے؟

 کی تسی 
اگے ودھن لئی 

تیار او؟

 کی تہاڈی مدد 
دا منصوبہ اجے 
وی تہاڈے لئی 
فائدہ مند اے؟

کی تہاڈے اگے ودھن 
لئی تہاڈے منصوبے 
دی ہر شے تیار اے؟

جے 
NRM دے 

کول ایہہ فیصلہ کرن 
لئی کافی معلومات نیں 
کہ تسی جدید غالمی دا 
شکار او، تے فیر اسی اگلے 

 NRM 45 دیہاڑاں لئی
دے ذریعے تہانوں ساری 
مدد دے سکدے ٓاں۔ 

 NRM جے
 دے کول ایہہ فیصلہ 

 کرن لئی کافی 
معلومات نئیں کہ تسی 

جدید غالمی دے شکار او تے 
فیر اسی اگلے نو دیہاڑاں 
لئی بہت ساری مدد کر 

سکدے ٓاں۔
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