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کـسی بھی ایـسـے فـرد کـے لیـے ایک مـفت، رازدارانـہ اور خـود مـختار 
خـدمـت جـس نـے کـسی بھی طـرح کی جـنـسی بـدسـلوکی یـا عـصمت دری 

کـا سـامـنا کیـا ہـو۔ 

 Shropshire (ایکـسـس) ایک آزاد خیـراتی اداره ہـے جـو Axis
(شـروپ شـائـر)، اور Telford (ٹیـلـفـورڈ) اور Wrekin (ریکـن) میـں 

کـام کرتـا ہـے۔ جـنـسی تشـدد سـے مـتعلق خـود مـختار صـالح کـاران 
 [Independent Sexual Violence Advisors (ISVAs)]
کی ہـماری ٹیـم کـے سـبھی افـراد اعـلی تـربیت یافـتہ، پیـشـہ ور ہیـں اور 

تـمام طـرح کی جـنـسی بـدسـلوکی کـے مـتاثـره افـراد کـے سـاتھ کـام کرنـے 
اور انـہیـں ضـروری تـعاون پـہنچانـے کـا تجـربـہ رکھـتـے ہیـں۔ 

جنسی تشدد سے متعلق خود 
مختار مشاورتی خدمت 

AXIS کاؤنسلنگ 
25 برس سے زائد عرصہ سے Axis (ایکسس) جنسی بدسلوکی، جسمانی اور 
جذباتی بدسلوکی، غیر حالیہ (پرانی) بچپن کی جنسی بدسلوکی، اور کسی بھی 

طرح کی جنسی زیادتی، جنسی تشدد، جنسی استحصال یا عصمت دری کے 
شکار رہے لوگوں کو تعاون فراہم کرتا رہا ہے۔ ہماری راست مشاورتی خدمت 

ایک محفوظ، مامون اور رازدارانہ مقام فراہم کرتی ہیں جہاں آپ کی بات 
احترام کے ساتھ اور پیشگی کوئی رائے قائم کیے بغیر سنی جائے گی۔ 

ہمارے صالح کاران مشاورتی سیشنوں کا ایک منصوبہ بند پروگرام فراہم 
کریں گے جو آپ کی خود کی حالت کے بارے میں زیاده سمجھ حاصل 

کرنے میں مدد کرے گا، کس طرح اور کیوں یہ آپ کی زندگی پر اثر ڈال 
رہا ہے اور آپ کو اس سے نمٹنے کے زیاده قابل ہونے کے لیے وسائل مہیا 

کرے گا۔ 

Axis (ایکسس) آپ کی ان دیگر موزوں ایجنسیوں کی طرف بھی رہنمائی 
کرے گا جو دیگر مختلف پہلوؤں کے سلسلہ میں مدد کر سکتی ہیں جن سے 

ہو سکتا ہے آپ بھی متاثر ہو رہے / رہی ہوں۔ 

ریکوری کی جانب پہال قدم اٹھانے کے لیے حوصلہ درکار ہوتا ہے اور اس 
عمل میں تعاون کے لیے Axis (ایکسس) موجود ہے۔

AXIS LINK (ایکسس لنک) 
Axis Link (ایکسس لنک) ایک خصوصی معاونتی خدمت ہے جو کنبہ کے 
افراد، پارٹنروں، عزیز و اقارب، والدین اور نگہداروں کی متاثرین پر جنسی 

تشدد یا جنسی زیادتی کے ممکنہ اثرات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد 
کرتی ہے اور یہ کہ کس طرح باآلخر ان پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ 

متاثرین مزاج کی شدید تبدیلیوں، مایوسی اور غّصہ، رشتوں سے متعلق 
مسائل، خاموشی کے وقفوں یا بات کرنے کی ضرورت، اور رویوں میں 

تبدیلیاں محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل معمول کے رد عمل ہیں۔ 

اس بات کو سمجھنا کہ ان سے کیسے نمٹا جائے ہر فرد کے لیے مشکل ہو 
سکتا ہے۔ 

ہمارے صالح کار تجربہ کار ہیں اور وه ان سب مسائل میں معاون ہو 
سکتے ہیں۔ 

مفید رابطے 

AXIS Counselling Telford (ایکسس کاؤنسلنگ ٹیلفورڈ):  
 278000 01952

AXIS Counselling Shrewsbury (ایکسس کاؤنسلنگ شروزبری): 
 357777 01743

Sexual Health Clinic (سیکسوئل ہیلتھ کلینک): 
 0994 123 0300

NSPCC ہیلپ الئن: 0808 800 5000 
NSPCC چائلڈ الئن: 0800 1111 

پولیس 999 یا غیر ہنگامی: 101 

رازداری کے ساتھ ہم سے کیسے رابطہ کریں 

بذریعہ فون 
Shrewsbury (شروزبری) 01743 243007   

Telford (ٹیلفورڈ) 01952 586790 
 isva@axiscounselling.org.uk بذریعہ ای میل

یا ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں 
 www.axiscounselling.org.uk

 AxisCounselling@ :یا ہمیں ٹویٹر پر فالو کریں

بذریعہ ڈاک 

 Fletcher House, 15 College (شروزبری) آفس Shrewsbury
 Hill, Shrewsbury, Shropshire SY1 1LY

۔ 
 The Glebe Centre, Glebe Street, (ٹیلفورڈ) آفس Telford

Wellington, Telford, TF1 1JP۔ 

Counselling (ایکسس کاؤنسلنگ) ایک خیراتی غیر منفعتی کمپنی ہے۔ 
رجسٹرڈ چیریٹی 1074830 

کمپنی رجسٹریشن 3224552 

اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لینے کے لیے Axis (ایکسس) کو اپنا 
ٹرننگ پوائنٹ بنائیں۔ 



"مجھے جو تعاون حاصل ہوا ہے وه انتہائی مشکل اوقات میں ایک الئف 
الئن رہا ہے۔ یہ ہمہ وقت ایک محفوظ نگرانی کا نظام رہا ہے، ایک ایسی 
جگہ جہاں احساسات اور جذبات پر محفوظ انداز میں بغیر رائے قائم کیے 

ہوئے بات کی جاتی ہے۔" 

AXIS (ایکسس) کی ISVA خدمت 
ہم سمجھتے ہیں کہ جنسی بدسلوکی کا سامنا کرنے کے بعد تعاون طلب کرنا 
انتہائی مشکل امر ہو سکتا ہے۔ ہمارے ISVAs  آپ کی خواہشات کا احترام 

کریں گے اور آپ کو غیر جانبدارانہ مشوره اور رہنمائی فراہم کریں گے 
تاکہ آپ کے پاس اپنے لیے درست فیصلے کرنے کے لیے مناسب ترین 

سپورٹ اور مفید معلومات ہوں۔ ہم ایک آزاد غیر سرکاری تنظیم ہیں جس 
کے طفیل ہم آپ کو اپنی خصوصی تعاون فراہم کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ 

ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے توسط سے انصاف طلب کرنے کا 
خیال انتہائی مشکل امر ہوگا۔ عدالتوں اور کرمنل جسٹس سسٹم کی ہماری 

تفصیلی واقفیت کا مطلب ہے کہ اگر آپ بہر حال پولیس کو رپورٹ کرنے 
کا فیصلہ کرتے / کرتی ہیں تو ہم اس پورے عمل کے دوران آپ کا تعاون 

کر سکتے ہیں۔ 
ہمارا تعاون آپ کے لیے دستیاب ہے، خواه آپ پولیس کو رپورٹ کرنے کا 

یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں۔ 

ہمارے ISVAs کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ کام کرنے کے لیے 
تربیت یافتہ ہیں جس نے جنسی بدسلوکی کا سامنا کیا ہو نیز ہمارے پاس 
ایسے بھی ISVAs ہیں جو مخصوص گروپوں کے ساتھ کام کرنے کے 

لیے بطور خاص تربیت یافتہ ہیں، جیسے (لیکن انہیں تک محدود نہیں ہیں): 

• گینگس    • مرد 
• LGBT+   • عمر رسیده لوگ 

• سیکس ورکرز   • بچے اور نوجوان لوگ 

ورکر کو جنس کے اعتبار سے انتخاب کے قابل بنانے کے لیے ہمارے پاس 
مرد و خواتین ISVAs ہیں۔

ہم کس طرح آپ کا تعاون کرتے ہیں 
Axis ISVA Service (ایکسس کی ISVA خدمت) جنسی بدسلوکی کے 

تمام متاثرین کے لیے ایک خصوصی راست تعاون کی خدمت ہے۔ 
ہم:- 

• مفت اور غیر جانبدارانہ معلومات، مشوره اور تعاون فراہم کریں گے 
• آپ کے ساتھ آپ کی ضرورتوں کا ایک جائزه مکمل کریں گے 

• تعاون کا ایک انفرادی منصوبہ تیار کریں گے جس سے آپ کی ضرورتوں 
کی تکمیل ہوگی 

• دیگر معاونتی خدمات تک رسائی میں آپ کی مدد کریں گے 
• اگر آپ کی خواہش ہوگی تو آپ کی ضرورتوں اور خواہشات کو دیگر 

ایجنسیوں تک پہنچا دیں گے 
• مختلف مسائل پر آپ کو مشوره اور رہنمائی فراہم کریں گے 

• تحفظ سے متعلق اپنی پالیسیوں اور آپ کی ذمہ داریوں کی وضاحت کریں 
گے 

• ساتھ مل کر اس بات پر اتفاق کریں گے کہ تعاون آپ کے لیے کس طرح 
بہترین کام کرے گا – رو برو، ٹیلی فون، ٹیکسٹ، ای میل وغیره کے ذریعہ۔ 

ہمارے ISVAs درج ذیل میدانوں میں عملی سپورٹ فراہم کرتے ہیں 
جیسے:- 

• حفاظت 
• صحت وعافیت 

• نمٹنے کے طریقے 
• مالزمت اور تعلیم 
• رہائش اور ہاؤسنگ

"ہر بار جب ہم نے بات کی تو مجھے تحفظ کا احساس ہوا۔ اس نے میری 
مدد کی جب میں بالکل بجھ سی گئی تھی۔" 

"جو خدمت فراہم کی گئی وه میری توقعات سے بہت زیاده تھی اور اس 
نے میری زندگی کے ایک انتہائی مشکل وقت میں میری شاندار مدد کی۔" 

عملی تعاون کے عالوه، اگر آپ پولیس کو رپورٹ کرنے کی سوچ رہے / 
رہی ہیں یا پہلے ہی کرچکے / چکی ہیں تو ہم- 

• پولیس اور کرمنل جسٹس سسٹم کو رپورٹ کرنے کے سلسلہ میں معلومات 
اور رہنمائی فراہم کریں گے 

• رپورٹنگ سے لے کر تفتیش تک اور پھر کسی عدالتی مقدمہ میں اور اس 
کے بعد آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ 

فراہم کیا جانے واال تعاون آپ کی ضرورتوں، کوائف اور خواہشات کے 
مطابق مختلف ہوگا۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ کلی طور پر آپ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 

آپ اس سے آگے بڑھ سکتے/ سکتی ہیں، اور ہماری ٹیم اس سفر میں آپ کی 
مدد کے لیے یہاں موجود ہے۔ 

 ISVA نو جوانوں کے لیے
 Children and Young] ہمارے خصوصی چلڈرین اینڈ ینگ پیوپل

People (CYP)] سے متعلق ISVAs، 11-17 سال کے ایسے لوگوں کو 
تعاون فراہم کرتے ہیں جنہوں نے کسی بھی طرح کی جنسی بدسلوکی کا 

سامنا کیا ہو۔ 
ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نوجوان شخص کی زندگی پر یہ ایک تباه کن اثر 
مرتب کر سکتی ہے۔ ہمارے تعاون کا حّصہ اس اثر کا جائزه لینا ہے جو 
اس نے مرتب کیا ہے اور اس سلسلہ میں مدد کے لیے نمٹنے کی حکمت 

عملیاں وضع کرنا ہے۔ اس طرح کے صدمہ کے بعد عزت نفس، بے چینی 
اور خود کو ایذا پہنچانے وغیره جیسے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ 

ہم ان امور میں مدد کر سکتے ہیں۔ 

 ISVAs بچہ اور فیملی سے متعلق
بچہ سے متعلق ہمارے ISVAs ایسے بچوں کو تعاون فراہم کرتے ہیں جن 

کی عمر 5-10 سال ہو اور جنہوں نے جنسی بدسلوکی کا سامنا کیا ہو۔ ہم 
اسکول میں یا بچوں سے مالقات کے اپنے مخصوص کمروں میں کسی بچہ 
سے مالقات کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، تعاون والدین / سرپرست / 

کیئرر کو بھی فراہم کیا جاتا ہے تاکہ بچہ کی تمام معاونتی ضرورتیں راست 
طور پر بچہ کے ساتھ یا والدین کے توسط سے پوری ہو سکیں۔ 

جنسی بدسلوکی کسی بھی متاثره فرد کی زندگی کے ہر حّصہ کو متاثر 
کرتی ہے، جن میں ان کے خویش و اقارب شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کنبہ 
سے متعلق ہمارے ISVA والدین، بھائی بہن، پارٹنرز یا بسا اوقات کنبہ کے 

دیگر افراد کا تعاون کرتے ہیں۔ 

تعاون کنبہ کے ممبران کو درج ذیل کے سلسلہ میں ان کی مدد کے لیے 
فراہم کیا جاتا ہے: 

کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھنے میں •
جس انداز میں یہ انہیں متاثر کر رہا ہے اس سے نمٹنے میں •
اس بات کو سمجھنے میں کہ وه نمٹنے اور ریکور کرنے میں اپنے •

عزیز کا کس طرح تعاون کریں 

"ان سبھی چیزوں کے لیے اور اس بہتر جگہ تک پہنچنے میں میری مدد 
کے لیے میں اپنے ISVA کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اب مجھے ایک 

مستقبل دکھائی پڑتا ہے۔" 


