ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਸ਼ੈਫਫ਼ੀਲਡ, ਕਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਨਸਲ਼ੀ ਘੱ ਟ ਗਿਣਤ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਨਾਰਥ਼ੀ ਬਾਲਿ, ਮਜਬੂਰ ਕ਼ੀਤਾ ਗਿਆਹ, ਮਨੱ ਖ਼ੀ
ਤਸਕਰ਼ੀ, ਔਰਤ ਜਣਨ ਅੰ ਗ , ਸਮੂਗਹਕ ਗਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ-ਅਧਾਗਰਤ ਗਹੰ ਸਾ ਸਾਮਲ ਹ਼ੈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਜਨਸ਼ੀ
ਬਦਸਲੂਕ਼ੀ ਭੱ ਜ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਲੋ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ 30 ਸਾਲ '' ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹ਼ੈ .
ਦਰਗਿਿਹਾਰ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ, ਸਰ਼ੀਰਕ, ਜ਼ਬਾਨ਼ੀ, ਗਜਨਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਿੱ ਤ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰੂਪ ਗਿਚ ਆਇਆ ਹ਼ੈ. ਬਦਸਲੂਕ਼ੀ ਦ਼ੀ
ਇਹ ਗਕਸਮ ਇਕ ਹੋਰ ਗਿਅਕਤ਼ੀ ਨੂੰ,, ਨਕਸਾਨ ਧਮਕਾਣਾ ਧਮਕ਼ੀ, ਕੰ ਟਰੋਲ ਜ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਿਰਗਤਆ ਜਾਦਾ ਹ਼ੈ.
ਕਰਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਸ਼ੀਆਨਾ,ਇੱ ਕ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਮਗਹਲਾ ਅਤੇ ਗਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕ਼ੀ ਦੇ ਗਕਸੇ ਿ਼ੀ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ girls ਨੂੰ
ਿਰੱ ਪ ਦੇ ਸਗਹਯੋਿ ਲਈ ਿਪਤ ਇਕ ਦ਼ੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯੋਿ ਕਰਨ ਆਸ਼ੀਆਨਾਸੂਗਚਤ ਗਿਕਲਪ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਬੰ ਦ
ਗਹੰ ਸਕ ਹਾਲਾਤ.
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿ਼ੀ East Midlands ਅਤੇ ਉੱਤਰ਼ੀ ਇੰ ਿਲਡ ਭਰ ਗਿੱ ਚ ਮਨੱ ਖ਼ੀ ਤਸਕਰ਼ੀ ਦੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਬਚੇ ਦਾ ਆਊਟਰ਼ੀਚ
ਸਗਹਯੋਿ ਦੇਣ.
ਸਾਨੂੰ ਗਰਹਾਇਸ, ਗਨਿੱਜ਼ੀ ਸਰੱ ਗਖਆ, ਗਿੱ ਤ, ਪੋਸਣ, ਪਦਾਰਥ ਦਰਿਰਤ, ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕ਼ੀ, ਗਸਹਤ, ਗਸੱ ਗਖਆ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਗਹਯੋਿ ਦੇਣ , ਗਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਗਜਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮ਼ੀਿਰੇਸਨ ਅਤੇ ਸਰਣ ਸਲਾਹ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿ਼ੀਕੋਰਸ ਅਤੇ
ਿਰੱ ਪ ਸਾਡੇ ਿਾਹਕ ਲੋ ੜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤਆਰ.ਪੇਸ ਕਰਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਗਿਅਕਤ਼ੀਿਤ ਲੋ ੜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤਆਰ ਇੱ ਕ ਉੱਚ ਿਣਿੱ ਤਾ, ਸੰ ਪੂਰਨ ਸਰਗਿਸ, ਮਹੱ ਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ, ਜੋ ਗਕ ਇਹ
ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿਚ-ਹਾਊਸ ਮਾਹਰ ਸਗਹਯੋਿ, ਬਾਹਰ਼ੀ ਭਾਈਿਾਲ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਦ਼ੀ ਇੱ ਕ ਗਿਆਪਕ
ਲੜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਕੰ ਮ ਨੂੰਹਨ.
ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਹਹਯੋਗ
. ਸਾਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 9 ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਗਿਚਕਾਰ ਗਕਸੇ ਿ਼ੀ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ,- ਸਾਮ 5 ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ
ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਸਗਹਯੋਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਈ, ਮਗਹਲਾ ਦ਼ੀ ਏਡ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਘਰੇਲੂ ਦਰਗਿਗ

ਾਰ ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਗਕਰਪਾ

ਕਰਕੇ: 0808 2000 247
ਘੰ ਟੇ ਸ਼ੈਫਫ਼ੀਲਡ ਗਿਚ ਹਾਊਗਸੰ ਿ ਸਗਹਯੋਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਈ, ਕਾਲ ਕਰੋ 0800 7311 689.
ਤਹਾਨੂੰ ਗਕਸੇ ਸੰ ਕਟ 999ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ਼ੀ ਹ਼ੈ,
ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੰਬਰਜੇ:
ਸ਼ੈਫਫ਼ੀਲਡ ਘਰੇਲੂ ਦਰਗਿਗ

ਾਰ ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ: 0808 8082241

ਤਸਕਰ਼ੀ ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ - ਮਕਤ਼ੀ ਫੌਜ: 03003038151
ਜਬਰ਼ੀ ਗਿਆਹ ਯੂਗਨਟ ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ: 020 7008 0151
ਔਰਤ ਜਣਨ ਅੰ ਗ ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ - NSPCC: 0800 0283550

