
آپکے تعاون کا منصوبہ
سالویشن آرمی ایسےلوگوں کوتعاون کی پیشکش کرتی ہےجوہوسکتا ہےجدید 

ُغالمی اورانسانی اسمگلنگ کا شکارہوں۔ یہ تب ہوتا ہےجب کسی نےآپ سےآپ 
کی آزادی چھین لی ہوکیونکہ وہ آپ کو ایسے کام کرنےپرمجبورکرنےکےذریع

ےاپنےلئےُکچھ حاصل کرنا چاہتےہوں جوآپ کرنا نہیں چاہتے۔

ہماری خدمت کی 
طرف سےخوش 

آمدید

آپ کا 
تعاون 

آپ کا ُمستقبلزندگی میں آگےبڑھنا

سالویشن آرمی کی طرف سےکوئی آپ 
کےساتھ یا توفون پر یا بعض اوقات 

بالمشافہ رابطہ کرے گا.
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آپ کوآپ کےذاتی سپورٹ ورکرکےساتھ یا 
توقیام کی ایک نئی محفوظ جگہ پرُمتعارف 
کرایا جائےگا یا آپ کو وہاں تعاون مہیا کیا 
جائےگا جہاں آپ اس وقت قیام کررہےہیں۔ 

آپ کا سپورٹ ورکرآپ کےبارےمیں 
جانے گا، وہ آپ کےتحفظ، صحت اوربہبود 

کےبارےمیں پوچھیں گے۔

22

جسمانی اورذہنی 
عافیت 

مالی معامالت 
کےحوالےسےمدد 

اور مشورہ

نقل وحمل 
کےحوالےسےمدد

اُن لوگوں کےخالف قانونی 
کاروائی کرنےمیں پولیس 

کی مدد کریں جنہوں 
نےآپ کا فائدہ اُٹھایا

کاؤنسلنگ اوردیگرتھراپیزتالش 
کرنےمیں مدد۔

اُن سرگرمیوں اورجگہوں تک رابطے 
جہاں آپ مدد حاصل کرسکتےہیں 
بشمول مالزمت تالش کرنےکے۔

کوئی ایسا شخص جواہم معلومات 
کا آپ کی اپنی ُزبان میں ترجمہ 

کرسکےتاکہ آپ کوسمجھنےاورانگریزی 
زبان کی کالسزتک رسائی 

کرنےمیں مدد مل سکے۔

عملی مدد اوررہنمائی

قانونی حقوق اورتعاون

اسکول جانےمیں بچوں 
کےلئےتعاون

شکایات 
کرنےکےحوالےسےمدد

ُمترجم اورترجمہ 
کرنےکی خدمات

ثقافتی اورروحانی 
ضروریات

ُمستقبل کی منصوبہ بندی

قیام کےلئےکوئی 
محفوظ جگہ

آپ کےلئےمعلومات

زندگی میں آگےبڑھنےکےبعد بھی آپ کوُکچھ معامالت کےحوالےسےمدد کی 
ضرورت ہوسکتی ہے۔ ہم تب بھی آپ کی مدد کرسکتےہیں اورہم یہ یقینی بنائیں 

گے کہ آپ کوعلم ہو کہ کس سےرابطہ کرنا ہےاورکیسے رابطہ کرنا ہے۔

اس بات کی عالمات ہوتی ہیں کہ ہوسکتا ہےیہ آپ کےساتھ ہوا ہو۔ برطانوی حکومت اُس تعاون 
کےلئےادائیگی کرتی ہےجو آپ اُس طریق کارکےذریعےحاصل کریں گےجسے نیشنل ریفرل میکنزم 

)NRM( کہا جاتا ہے۔ اس نےفیصلہ کیا ہےکہ ہوسکتا ہےآپ جدید ُغالمی کےشکارہوں۔ اس کا یہ مطلب 
 ہےکہ سالویشن آرمی آپ کی مدد کرسکتی ہے۔ 

یہ پرچہ آپ کویہ بتائےگا کہ آپ کیا مدد حاصل کرسکتےہیں اوریہ کیسےکام کرتا ہے۔

*آپ کا تعاون کا منصوبہ خاص طورپرآپ کےلئے 
ہے، تاکہ یہ آپ کی رہنمائی کرسکےاوراُس 

تعاون کا پتہ لگا سکےجوآپ حاصل کریں گے، 
اُس ُبنیاد پرکہ آپ کوکس چیزکی ضرورت ہے۔ 

اس میں آپ کی طرف سےہمیں چھوڑنےمیں مدد 
کےلئےایک منصوبہ شامل ہوگا تاکہ آپ دُرست 

وقت پرزیادہ آزادانہ طورپررہ سکیں۔ یہ اس بات 
کویقینی بنانےمیں ہماری مدد کرے گا کہ ہروہ 

چیزتیارہوجس کی آپ کو ہمیں چھوڑنےکےوقت 
ضرورت ہوگی۔ اس میں قیام کےلئےایک جگہ 

شامل ہے۔ ہم کم ازکم ہرماہ آپ کےساتھ آپ 
کےپالن کا جائزہ لیں گے۔ اگرآپ کےلئےُکچھ تبدیل 

ہوتا ہےتوبرائےمہربانی ہمیں بتائیں۔ تب ہم آپ 
کےخاص منصوبےکوتبدیل کرسکتے ہیں تاکہ وہ 

تب بھی آپ کی ضروریات کو پورا کرسکتا ہو۔

یہ آپ 
کےاستحقاقات 

ہیں!

آپ کیسا محسوس 
کررہےہیں؟

کیا آپ محفوظ 
محسوس 
آپ کوفوری کرتےہیں؟

طورپرکس تعاون کی 
ضرورت ہے؟

آپ کا سپورٹ ورکرآپ کے تعاون* کا انفرادی منصوبہ )پالن( 
تخلیق کرنےکےلئےآپ کےساتھ کام کرے گا*.
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سپورٹ ورکرباقاعدہ ُبنیادوں پرآپ کےساتھ ملےگا 
یا آپ کےساتھ رابطہ کرے گا۔ 

آپ کا سپورٹ ورکرآپ کےساتھ آپ کےتعاون 44
کےپالن کاجائزہ لےگا، تاکہ اس پربات چیت 

کرسکےاورفیصلہ کرسکےکہ تب کیا ہوگا جب 
آپ ہمیں چھوڑ کرجائیں گےاوراپنی زندگی میں 

اگلے قدم اُٹھائیں گے۔

55

آپ کو NRM کی طرف سےایک خط موصول ہوگا۔ یہ خط آپ کویہ بتائےگا کہ 
کیا یہ فیصلہ کرنےکےلئےکافی معلومات موجود ہیں کہ آپ یقینی طورپرجدید ُغالمی 

کےشکارتھے۔

ہم دُرست وقت تک آپ کوتعاون ُمہیا کریں گےجس کےبعد آپ زندگی میں آگےبڑھ 
سکتےہیں اورآزادانہ طورپرزندگی ُگزارسکتےہیں۔

66

جب آپ ُخودُمختاری کےنزدیک ترہونگے، 
توآپ کا سپورٹ ورکر یہ ُمعائنہ کرنا جاری 

رکھےگا کہ کیا آپ کی طرف سےزندگی میں 
آگےبڑھنےکےلئےسب ُکچھ تیاراوراپنی جگہ 

موجود ہے۔

77
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آپ 
کیسےہیں؟

اہم 
معلومات

کیا آپ کےپاس 
اپنی ضرورت 

کا تعاون موجود 
ہے؟

کیا آپ زندگی 
میں آگے بڑھنے 

کوتیارہیں؟

کیا آپ کے تعاون 
کا منصوبہ آپ 

کےلئےاب بھی کام 
کرتا ہے؟

کیا زندگی میں 
آگےبڑھنےکےلئےآپ 

کےپالن میں 
موجود ہرچیزآپ 
کےلئےتیارہے؟

اگرNRM کےپاس یہ 
فیصلہ کرنےکےلئےکافی 

معلومات موجود ہیں کہ آپ 
جدید ُغالمی کا شکارتھےتوہم 

 NRM مزید 45 دنوں کےلئے
کےذریعےآپ کوبہت زیادہ 
تعاون ُمہیا کرسکتےہیں۔

اگرNRM کےپاس یہ 
فیصلہ کرنےکےلئےکافی 

معلومات موجود نہیں ہیں کہ 
آپ جدید ُغالمی کا شکارتھےتوہم 

مزید نودنوں کےلئےآپ 
کوبہت زیادہ تعاون ُمہیا 

کرسکتےہیں۔
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