
ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਸ਼ੈਫਫ਼ੀਲਡ, ਕਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਨਸਲ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਨਾਰਥ਼ੀ ਬਾਲਿ, ਮਜਬੂਰ ਕ਼ੀਤਾ ਗਿਆਹ, ਮਨ ੱ ਖ਼ੀ 
ਤਸਕਰ਼ੀ, ਔਰਤ ਜਣਨ ਅੰਗ , ਸਮੂਗਹਕ ਗਹੰਸਾ ਅਤ ੇਆਦਰ ਕਰਦੇ-ਅਧਾਗਰਤ ਗਹੰਸਾ ਸਾਮਲ ਹ਼ੈ ਘਰੇਲ ੂਅਤੇ ਗਜਨਸ਼ੀ 
ਬਦਸਲੂਕ਼ੀ ਭੱਜ ਬੱਚ ੇਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 30 ਸਾਲ '' ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹ਼ੈ .  

ਦ ਰਗਿਿਹਾਰ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ, ਸਰ਼ੀਰਕ, ਜ਼ਬਾਨ਼ੀ, ਗਜਨਸ਼ੀ ਅਤ ੇਗਿੱਤ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰੂਪ ਗਿਚ ਆਇਆ ਹ਼ੈ. ਬਦਸਲੂਕ਼ੀ ਦ਼ੀ 
ਇਹ ਗਕਸਮ ਇਕ ਹੋਰ ਗਿਅਕਤ਼ੀ ਨੰੂ,, ਨ ਕਸਾਨ ਧਮਕਾਣਾ ਧਮਕ਼ੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਜ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਿਰਗਤਆ ਜਾਦਾ ਹ਼ੈ. 

ਕਰਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਆਸ਼ੀਆਨਾ,ਇੱਕ ਹ਼ੈ ਅਤ ੇਮਗਹਲਾ ਅਤੇ ਗਹੰਸਾ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕ਼ੀ ਦੇ ਗਕਸ ੇਿ਼ੀ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨ ਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ girls ਨੰੂ 

ਿਰ ੱ ਪ ਦ ੇਸਗਹਯੋਿ ਲਈ ਿ ਪਤ ਇਕ ਦ਼ੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯੋਿ ਕਰਨ ਆਸ਼ੀਆਨਾਸੂਗਚਤ ਗਿਕਲਪ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਬੰਦ 

ਗਹੰਸਕ ਹਾਲਾਤ.  

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿ਼ੀ East Midlands ਅਤੇ ਉੱਤਰ਼ੀ ਇੰਿਲਡ ਭਰ ਗਿੱਚ ਮਨ ੱ ਖ਼ੀ ਤਸਕਰ਼ੀ ਦੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਬਚ ੇਦਾ ਆਊਟਰ਼ੀਚ 

ਸਗਹਯੋਿ ਦੇਣ. 

ਸਾਨੰੂ ਗਰਹਾਇਸ, ਗਨਿੱਜ਼ੀ ਸ ਰੱਗਖਆ, ਗਿੱਤ, ਪੋਸਣ, ਪਦਾਰਥ ਦ ਰਿਰਤ, ਘਰੇਲ ੂਬਦਸਲੂਕ਼ੀ, ਗਸਹਤ, ਗਸੱਗਖਆ ਦ ੇਨਾਲ 

ਸਗਹਯੋਿ ਦੇਣ , ਗਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਗਜਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮ਼ੀਿਰੇਸਨ ਅਤ ੇਸਰਣ ਸਲਾਹ. ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿ਼ੀਕੋਰਸ ਅਤ ੇ

ਿਰ ੱ ਪ ਸਾਡ ੇਿਾਹਕ ਲੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤਆਰ.ਪੇਸ ਕਰਦੇ 

ਸਾਨੰੂ ਗਿਅਕਤ਼ੀਿਤ ਲੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤਆਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਿ ਣਿੱਤਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਗਿਸ, ਮ ਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ, ਜੋ ਗਕ ਇਹ 

ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿਚ-ਹਾਊਸ ਮਾਹਰ ਸਗਹਯੋਿ, ਬਾਹਰ਼ੀ ਭਾਈਿਾਲ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਗਿਆਪਕ 

ਲੜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਕੰਮ ਨੰੂਹਨ. 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਹਹਯੋਗ 

. ਸਾਨੰੂ ਸਿੇਰ ੇ9 ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਗਿਚਕਾਰ ਗਕਸ ੇਿ਼ੀ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ,- ਸਾਮ 5 ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ 

ਘੰਟ ੇਦ ੇਸਗਹਯੋਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਈ, ਮਗਹਲਾ ਦ਼ੀ ਏਡ ਅਤ ੇਪਨਾਹ ਘਰੇਲ ੂਦ ਰਗਿਗ  ਾਰ ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਗਕਰਪਾ 
ਕਰਕ:ੇ 0808 2000 247 

ਘੰਟ ੇਸ਼ੈਫਫ਼ੀਲਡ ਗਿਚ ਹਾਊਗਸੰਿ ਸਗਹਯੋਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਈ, ਕਾਲ ਕਰੋ 0800 7311 689. 

ਤ ਹਾਨੰੂ ਗਕਸ ੇਸੰਕਟ 999ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ਼ੀ ਹ਼ੈ,  

ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੰਬਰਜ:ੇ 

ਸ਼ੈਫਫ਼ੀਲਡ ਘਰੇਲ ੂਦ ਰਗਿਗ  ਾਰ ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ: 0808 8082241 

ਤਸਕਰ਼ੀ ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ - ਮ ਕਤ਼ੀ ਫੌਜ: 03003038151 

ਜਬਰ਼ੀ ਗਿਆਹ ਯੂਗਨਟ ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ: 020 7008 0151 

ਔਰਤ ਜਣਨ ਅੰਗ  ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ - NSPCC: 0800 0283550 

 


