
جسامنی استحصال

جسامنی استحصال کی کچھ مثالیں یہاں دی گئی ہیں - یہ جامع فہرست نہیں ہے  اور اس استحصال کی دیگر 

 کئی شکلیں ہیں:

مکہ مارنا  

ٹھوکر لگانا  

تھپڑ مارنا   

دھکا دینا  

گال دبانا یا سانس روکنا  

آپ یا آپ کے کسی قریبی شخص کو نقصان   

پہنچانے کی دھمکی دینا

آپ کو دوائی استعامل کرنے کی اجازت نہ دینا   

یا بہت زیادہ دے دینا

آپ کے خالف ہتھیار استعامل کرنا  

استحصال کرنے واال اپنے متشددانہ رویے کی ‘وجہ’ اکرث متاثرہ شخص کی کسی بات یا عمل کو ٹھہرائے گا۔ یا 

پھر ہو سکتا ہے وہ کہے کہ اس کے رویے کی وجہ نشے میں ہونا یا ذہنی تنأو یا پریشانی محسوس کرنا ہے۔

جسامنی استحصال اکرث گھریلو استحصال کی سب سے زیادہ واضح شکل ہوتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے 

جب کوئی اپنے جسم اور کبھی کبھار دیگر چیزوں کے ذریعے کسی دورسے شخص کو نقصان یا چوٹ 

پہنچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب آہستہ آہستہ رشوع ہو اور وقت کے ساتھ زیادہ بُرا ہوتا جائے۔



اگر آپ یا آپ کا جاننے واال کوئی شخص استحصالی تعلق کا شکار ہے اور آپ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے 

 تو براہ مہربانی ہم سے رابطہ کریں۔ 

ہم آپ کی بات سنیں گے اور ہم مدد بھی کر سکتے ہیں۔

ڈونکاسٹر ڈومیسٹک ابیوز ہب - 080 737 01302 

IDAS بارنسلی - 110 110 03000 

IDAS شیفیلڈ - 2241 808 0808 

رادرم رائز - 0571 202 0330 

24 گھنٹے کی گھریلو استحصال کی نیشنل ہیلپ الئن - 247 2000 0808 

فوری خطرے کی صورت میں 999 پر کال کریں۔

گھریلو استحصال کے پہلے سے ہو چکے حادثے کی اطالع دینے کے لیے 101 پر کال کریں۔

 استحصال کرنے واال عموماً حملے کے بعد معذرت کرتا ہے۔ 

ہو سکتا ہے وہ معافی طلب کرے اور وعدہ کرے کہ کبھی دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس سے حملے سے متاثر 

ہونے والے شخص کے لیے اس تعلق کو چھوڑنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔


