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ہماری خدمات

کیس ورک

ہم نفرت انگیز جرائم کے شکار افراد کو مفت خفیہ جذباتی 

و عملی معاونت فراہم کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے اس 

کتابچے کے اندر  'SARI کیسے مدد کر سکتا ہے؟' دیکھیں۔

تربیت

ہم کئی مختلف تربیتی تجربات فراہم کرتے ہیں، اپنے 

مقبول ترین 'ثقافتی آگاہی کے ٹور' )جس میں حاضرین 

عبادت کے مقامات پر جاتے ہیں اور ثقافتی اور مذہبی 

قائدین کے ساتھ سوال جواب کے سیشنوں میں حصہ 

لیتے ہیں( سے لے کر مزید روایتی تربیت، بشمول 

پریزنٹیشنز، ورک شاپس اور پینل کی گفتگو تک۔

تعلیم

ہم اسمبلیوں اور کالس رومز میں دلچسپ اور معلوماتی 

پریزنٹیشنز دیتے ہیں۔ ضرورت ہونے پر ان سیشنز کو کسی 

مخصوص موضوع یا مسئلے پر مرکوز کیا جا سکتا ہے۔

اگر آپ نفرت انگیز جرم کا شکار رہے 
ہیں یا کسی واقعے کے گواہ ہیں تو اس کی 

اطالع دیں اور ابھی مدد حاصل کریں۔

کیا آپ نسل پرستی یا نفرت انگیز جرم 
کا شکار رہے ہیں؟

آپ تنہا نہیں ہیں۔

SARI کیا ہے؟

 Stand Against Racism & Inequality )SARI(

برسٹول میں ایک خیراتی ادارہ ہے جو ایون اور سومرسیٹ 

میں نفرت انگیز جرائم کے شکار افراد کی مدد کرتا ہے۔

ہم 1991 سے کام کرتے ہوئے مظلوم افراد کو جذباتی 

و عملی معاونت فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ تعصب اور عدم 

مساوات سے نمٹ سکیں۔



www.saricharity.org.uk
hello@saricharity.org.uk

0117 942 0060
@SARIcharity

نفرت انگیزجرم سے کیا مراد ہے؟
اگر کسی کا رویہ صرف اس وجہ سے آپ کے ساتھ متشدد یا 
جارحانہ ہے کہ آپ کون ہیں، اس کے خیال میں آپ کون ہیں، 

یا آپ کے خیاالت کیا ہیں تو یہ نفرت انگیز جرم ہے۔ اور یہ 
قانون کے خالف ہے۔ 

نفرت انگیز جرائم کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں:

قومیت یا نسل	 

معذوری )بشمول ذہنی صحت(	 

جنسی رجحان	 

صنفی شناخت	 

مذہب یا خیاالت	 

عمر	 

جنس	 

مجھے کیسے معلوم ہو گا کہ یہ نفرت انگیز 
جرم ہے؟

اگر آپ کے خیال میں درج باال وجوہات میں سے کسی کے 
باعث آپ کو ہدف بنایا گیا ہے تو یہ نفرت انگیز جرم ہے۔

عام نفرت انگیز جرائم میں درج ذیل شامل ہیں:

حملہ )کسی بھی طرح کا، بشمول تھوکنا(۔	 

زبانی بدسلوکی )بشمول طرح طرح کے نام پکارنا، 	 
بےعزتی کرنا اور جانوروں سے مالنا(۔

جنسی بدسلوکی اور حملہ۔	 

دھمکیاں، ہراسانی، بدمعاشی، تذلیل یا نیچا دکھانا۔	 

آپ کی جائیداد میں توڑ پھوڑ یا مجرمانہ نقصان 	 
بشمول گرافیٹی۔

ناگوار خطوط، ای میلز، ٹیکسٹ، فول کالیں یا سوشل 	 

میڈیا پیغامات۔

مجھے نفرت انگیز جرم کی اطالع کیوں 
دینی چاہیے؟

نفرت انگیز جرم کی اطالع دے کر:

آپ اسے مزید بڑھنے سے روک لیتے ہیں۔	 

آپ اسے دوسروں کے ساتھ واقع ہونے سے روک 	 
لیتے ہیں۔

آپ مجرموں کی شناخت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔	 

آپ اپنی کمیونٹی کو مزید محفوظ بنانے میں مدد 	 
دیتے ہیں۔

اگر میرے خیال میں، میں نفرت انگیز جرم 
کا شکار ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

آپ کو ہمیشہ نفرت انگیز جرم کی اطالع دینی چاہیے، 
خواہ آپ کو یقین نہ ہو۔ آپ ذیل میں ہماری رابطے کی 

معلومات دیکھ سکتے ہیں۔ 

اگر آپ کی جان کو خطرہ الحق ہے یا کوئی سنگین جرم 
جاری ہے تو ابھی پولیس کو 999 پر کال کریں۔

اگر محفوظ ہو تو تصاویر، ویڈیوز یا مادی ثبوت جمع 
کریں۔ جب واقعات پیش آئیں تو ان کی تفصیالت سمیت 
ڈائری بنائیں، کیوں کہ یہ بعد میں کارآمد ہو سکتی ہے۔

SARI کیسے مدد کر سکتا ہے؟
ہم 7/24 ہنگامی ردعمل کی فون سروس پیش کرتے 	 

ہیں، اس لئے کوئی نہ کوئی ہمیشہ مدد کے لئے 

دستیاب ہوتا ہے۔

ہم آپ کو جذباتی معاونت فراہم کر سکتے ہیں، جو 	 

نفرت انگیز جرم کے نتیجے میں اکثر پیدا ہونے والے 

دباؤ، خوف اور صدمے سے گزرنے میں مددگار 

ہوتی ہے۔

ہم آپ کے لئے دیگر ایجنسیوں کے ساتھ کام کریں 	 

گے؛ ہم انہیں کاروائی کرنے کی ترغیب دے سکتے 

ہیں، آپ کو اپ ڈیٹس دے سکتے ہیں اور یقینی بنا 

سکتے ہیں کہ وہ صحیح کام کریں۔

ہم آپ کے مقدمے کے متعلق قانونی کاروائیوں کے 	 

دوران آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کسی چیز کے متعلق ناخوش ہوں تو ہم آپ کو 	 

دیگر ایجنسیوں کے خالف شکایات دائر کروانے میں 

مدد دے سکتے ہیں۔

ہم دیگر ایسی خدمات کو ریفر کر سکتے ہیں جن سے 	 

آپ کو مدد کی ضرورت ہو۔

ہماری کیس ورک سروس مفت اور خفیہ ہے اور برسٹول، 
ساؤتھ گالسسٹرشائر، باتھ & نارتھ ایسٹ سومرسیٹ، 

نارتھ سومرسیٹ اور سومرسیٹ میں نفرت انگیز جرائم 
کا شکار افراد کے لئے دستیاب ہے۔


