
گھریلو استحصال سے نوجوان بھی 
متاثر ہوتے ہیں

اس سے بچے اور نوجوان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور بس اسے دیکھنے سے ہی ان کی دماغی صحت پر برا اثر پڑ 

سکتا ہے۔ گھریلو استحصال کے دوران بچوں کو بھی تکلیف دی یا ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔

استحصالی رویے کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں۔ گھریلو استحصال میں درج ذیل چیزیں شامل ہو سکتی ہیں:

مارنا، ٹھوکر لگانا، مکہ مارنا یا کاٹنا  

زنا بالجرب کرنا )زندگی کے ساتھی کے ساتھ ایسا   

کرنا بھی شامل ہے(

کسی کی رقم میں کٹوتی کر کے یا اسے   

کامئی کرنے سے روک کر اس کی مالی حیثیت 

کو کنٹرول کرنا

خاندان کے کسی اور فرد کو دھمکیاں دینا  

کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دینا  

ای میلز، متنی پیغامات یا خطوط پڑھنا  

کسی کو قتل کرنے یا نقصان پہنچانے کی   

دھمکی دینا

رویے کو کنٹرول کرنا، جیسے کسی کو بتانا کہ   

وہ کہاں جا سکتا ہے اور کیا پہن سکتا ہے

گھریلو استحصال سے مراد کسی بالغ فرد کا کسی دورسے شخص کو تکلیف دینا یا ڈرانا دھمکانا ہے۔ 

ہو سکتا ہے ان کا آپس میں تعلق ہو یا الگ ہو گئے ہوں۔ ایسا ایک ہی خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی 

ہو سکتا ہے۔ 



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۔

اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد استحصال کر رہا ہے تو یاد  رکھیں اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ 

اکیلے نہیں ہیں اور مدد کر سکنے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ کو محفوظ رہنے اور محفوظ محسوس کرنے 

کا حق ہے۔

گھریلو استحصال کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی 

www.thehideout.org.uk :مالحظہ کریں


