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تعارف
"ٹروتھ پراجیکٹ انکوائری کے کام کا ایک اہم
حصہ ہے۔ ہم جنسی استحصال کا شکار ہونے
والے اور بچ جانے والے بچوں کی رائے سننا
چاہتے ہیں ،آپ کے تجربات سمجھنا چاہتے
ہیں اور آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ رائے
ہمیں مستقل میں جنسی استحصال کو روکنے
میں مدد دینے کے لیے بامعنی سفارشات دینے
میں مدد دے گی۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی
کروں گی کہ آپ ٹروتھ پراجیکٹ سے رابطہ
کریں اور ہمارے ساتھ بات کریں۔ ہم آپ کی
بات سنیں گے اور آپ کے ساتھ احترام سے
سلوک کریں گے۔ آپ جو کچھ ہمیں بتائیں گے،
وہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنے میں مدد
دے گا۔"
ڈروسیال شارپلنگ سی بی ای
انکوائری پینل کی رکن

3

ٹروتھ پراجیکٹ میں آپ کی دلچسپی کا شکریہ
ٹروتھ پراجیکٹ ،جو بچوں کے جنسی استحصال پر ایک انڈیپینڈینٹ انکوائری کا حصہ ہے ،شکار
ہونے اور بچ جانے والے بچوں کے لیے اپنے تجربات اور یہ کہ ادارے آپ کی حفاظت کرنے میں
کیسے ناکام ہوئے ،کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک رازدارانہ نشت میں شرکت کا موقع
ہے۔ آپ مستقبل میں استحصال کو روکنے میں مدد دینے کے لیے بھی تجاویز دے سکتے ہیں۔ ٹروتھ
پراجیکٹ کو شکار ہونے والے اور بچ جانے والے بچوں کی مشاورت سے بنایا گیا ہے اور ایک
معاون ماحول میں منعقد کیا جاتا ہے ،جو آپ کی ضروریات کو ترجیح دیتا ہے۔ نجی نشست میں بولی
گئی کوئی بھی بات قیاس آرائی اور سواالت سے آزاد ہو گی۔ ان نشستوں سے حاصل ہونے والی
معلومات کو انکوائری کی سفارشات تشکیل دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
ٹروتھ پراجیکٹ میں شرکت کرنے کے لیے رابطہ کرنا ایک بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ٹروتھ پراجیکٹ
کے کچھ شرکاء کے لیے ،بچوں کے جنسی استحصال کی تفصیل بتانا مشکل اور پریشان کن ہو سکتا
ہے۔ آپ کو ٹروتھ پراجیکٹ کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کرنے سے پہلے ،اس دوران اور بعد میں معاونت
کی پیشکش کی جائے گی۔
اگر آپ سمجھتے ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں ،تو آپ ہمارے ساتھ کسی بھی
موزوں طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں:
•  www.truthproject.org.ukپر اپنا آن الئن فارم بھریں
• ہمیں  0800 917 1000پر کال کریں (الئنز پیر تا جمعہ صبح 8-رات  8اور ہر ہفتے کے
روز صبح 10-دن  12بجے تک کھلی رہتی ہیں)
•  share@truthproject.org.ukپر ای میل کریں
•
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کیا شامل ہے
مرحلہ 1

جانیں کہ کیا ٹروتھ پراجیکٹ آپ کے لیے درست ہے۔
اس سے آپ کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے – آپ کسی بھی وقت اس
عمل سے نکل سکتے ہیں۔

مرحلہ 2

ہم رابطہ کریں گے اور آپ کی نجی نشست کا انتظام کریں گے یا آپ کو
آپ کے لیے موزوں وقت پر ہمارے ساتھ تحریری طور پر اپنا تجربہ
شیئر کرنے میں مدد دیں گے۔

مرحلہ 3

اپنا تجربہ تحریری طور پر یا ایک آرامدہ اور رازدارانہ ماحول میں
شریک کریں۔
آپنی مرضی کے مطابق زیادہ یا کم چیزیں شریک کریں۔

مرحلہ 4

اگر آپ اتفاق کریں ،تو ہم آپ کی دی جانے والی معلومات کو ایک گمنام
کردہ خالصے میں تبدیل کر دیں گے مگر آپ کی ذاتی تفصیالت شائع نہیں
کی جائیں گی۔
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مرحلہ 1
جانیں کہ کیا ٹروتھ پراجیکٹ آپ کے لیے
درست ہے

اگر آپ ٹروتھ پراجیکٹ کے ساتھ اپنا تجربہ شریک کرنے کے لیے تیار ہیں ،بے شک ذاتی یا تحریری
طور پر ،تو برائے مہربانی ہمارے ساتھ آن الئن یا بذریعہ فون ،ای میل یا ڈاک رابطہ کریں۔
اس سے آپ کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے اور آپ کسی بھی وقت اس عمل سے نکل سکتے ہیں۔
ٹروتھ پراجیکٹ کی ویب سائیٹ میں 'آپ کا فیصلہ' کا حصہ موجود ہے ،جو آپ کو اس بارے میں
فیصلہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ آیا آپ تیار ہیں یا نہیں۔
اگر آپ ہمارا آن الئن فارم استعمال کرتے ہیں یا ہمیں کال کرتے ہیں ،تو ہم زیادتی کے وقت آپ کی عمر
اور یہ کہ یہ کہاں واقع ہوا ،کے بارے میں چند سواالت پوچھیں گے۔
اس کے بعد ،آپ سے اپنی ترجیحی رابطہ معلومات فراہم کرنے کا کہا جائے گا ،تاکہ ہم آپ اور یہ
کہ آپ کو ٹروتھ پراجیکٹ کے بارے میں کیسے پتا چال ،کے بارے میں مزید جاننے کے لیے رابطہ
کر سکیں۔
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مرحلہ 2
ہم رابطہ کریں گے
ہم اس چیز کا انتظام کرنے کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ،آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے ،کہ
آپ کب اور کیسے اپنے تجربات شیئر کرنا چاہیں گے۔ ہمارے پاس انگلینڈ اور ویلز میں نجی نشستوں
کے لیے کئی جگہیں ہیں اور آپ اس بات کا انتخاب کر سکتے ہیں ،کہ آپ کون سی میں جانا چاہیں
گے۔ متبادل طور پر ،اگر آپ تحریری طور پر اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں ،تو ہم آپ کو ایسا کرنے
کے قابل بنانے کے لیے آپ کو درکار معلومات فراہم کریں گے۔

آپ اپنا ذہن بدل سکتے ہیں۔
آپ ٹروتھ پراجیکٹ میں شرکت کرنے کے متعلق اپنا ذہن بدلنے کے لیے آزاد ہیں اور آپ کسی بھی
وقت پراجیکٹ سے نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا تجربہ شیئر کیا ہے مگر اس کے بعد فیصلہ کیا کہ
آپ نہیں چاہتے کہ ہم انکوائری کے لیے آپ کی معلومات استعمال کریں ،تو ہمیں بتا دیں۔

"میں اس پیشہ ورانہ ،شفیق اور سمجھنے
والے انداز کے لیے پینل کا شکریہ ادا
کرنا چاہوں گی ،جس میں انہوں نے
میری نگہداشت کی۔"
ٹروتھ پراجیکٹ کے شرکت کنندہ
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مرحلہ 3
اپنے تجربات شریک کریں
آپ  60سے  90منٹ کی ایک نجی نشست میں یا تحریری طور پر ہمارے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کر
سکتے ہیں۔

نجی نشست
اگر آپ ذاتی طور پر اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں ،تو ہم آپ کے ساتھ وقت اور جگہ طے کر لیں گے
اور عملی انتظامات ،جیسا کہ آمد و رفت اور ہوٹل کی بکنگ میں مدد دیں گے۔ اگر آپ اپنے ساتھ کوئی
دوست یا رشتہ دار النا چاہیں ،تو ہم ان کے لیے بھی انتظامات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تحریری طور پر
اپنا تجربہ شیئر کرنے کو ترجیح دیں ،تو ہم وضاحت کریں گے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔
ماسوائے یہ کہ آپ نے ہمیں منع کیا ہو ،ایک اسپورٹ ورکر اس بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کی
نجی نشستوں سے تقریبا چار ہفتے پہلے آپ سے رابطہ کرے گا/گی کہ نشست کیسی ہو گی اور کسی
قسم کے سواالت کے جوابات دے گا۔ وہ اس بارے میں بھی پوچھے گا/گی کہ ہم آپ کے لیے اس دن
بہترین ممکن ماحول کیسے فراہم کر سکتے ہیں ،مثالً ،اگر آپ کی کوئی مخصوص ضروریات ہوں۔
اگر آپ نشست سے پہلے کے وقت کے دوران مزید مدد اور معاونت حاصل کرنا چاہیں ،تو آپ اپنے
اسپورٹ ورکر کے ساتھ کئی فون کالز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ،وہ آپ کے ساتھ نشست
میں شرکت کر سکتے ہیں۔
اگر آپ ہماری معاونتی سروس کو استعمال نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں ،تو آپ پھر بھی اس دن
ایک اسپورٹ ورکر سے ملیں گے ،جو آپ کو ضرورت کے مطابق معاونت فراہم کرنے کے لیے
دستیاب ہو گا۔ وہ یقینی بنائیں گے کہ آپ آرام دہ حالت میں ہوں اور تصدیق کریں گے کہ آپ ہی ہمارے
متوقع شخص ہیں۔ اگر آپ اپنے اسپورٹ ورکر کو اپنی نشست سے پہلے اپنی کسی قسم کی مخصوص
ضروریات کے بارے میں تفصیالت دیتے ہیں ،تو ان کے بارے میں سہولت کار سے بات کی جائے
گی ،لہذا آپ کو اپنی نشست کے انتظام کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے بعد آپ کو ایک معاون سہولت کار کے ساتھ متعارف کروایا جائے گا جو آپ کو وہ کمرہ
دکھائے گا/گی جس میں آپ کے ساتھ نجی نشت کی جائے گی۔ یہ کمرہ عمومی اور نجی نوعیت کا ہوتا
ہے اور اس میں رسمی نوعیت کی پُرسکون بات چیت ہو سکتی ہے۔ میٹنگ کے لیے بنائے گئے نجی
کمرے تمام سنٹروں میں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔
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اس کے بعد سہولت کار آپ سے آپ کے تجربہ کے بارے میں بات کرنے کو کہے گا/گی۔ وہ آپ سے
کچھ سواالت بھی پوچھ سکتے ہیں یا آپ سے کچھ مخصوص وضاحتیں طلب کر سکتے ہیں تاکہ وہ
ہر چیز کو درست طور پر سمجھ جائیں۔ بات چیت غیر رسمی نوعیت کی ہو گی اور یہ ایک انٹرویو
کی طرح نہیں محسوس ہو گی تاکہ آپ اپنی مرضی سے زیادہ یا کم بات کر سکیں اور جب چاہیں رک
جائیں یا وقفہ لے سکیں۔ اگر آپ رضامند ہوئے ،تو ہم آپ کی معلومات کو ڈیجیٹل طریقے سے ریکارڈ
کریں گے تاکہ ہم اس کا ایک تحریری خالصہ تیار کر سکیں۔

نجی نشتیں کہاں پر منعقد ہوں گی
آپ کی نجی نشستیں انگلینڈ اور ویلز میں موجود کئی مقامات میں سے کسی ایک پر ہو سکتی ہیں اور
آپ اپنی مرضی کے مطابق دستیاب شدہ کسی بھی مقام کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جب آپ رابطہ کرتے
ہیں ،تو ہم آپ کو نشتیں منعقد کرنے کے انتخابات کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ایسے تمام مقامات جن
کی عوامی تشہیر نہیں کی جاتی ،ان تمام تک بذریعہ روڈ یا ریل آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔
آپ کی اپوائنٹمنٹ سے کافی وقت پہلے ہم آپ کو آپ کے منتخب کردہ مقام کا نقشہ اور تصویر ارسال
کریں گے۔ اگر نشت کے دن پر آپ کو کوئی مسئلہ ہو ،تو اس کے لیے ہم آپ کو اپنا فون نمبر بھی
فراہم کریں گے۔

نجی نشتیں کب ہوں گی
یہ نشتیں منگل تا جمعہ تک منعقد کی جاتی ہیں اور ہم آپ کے لیے ایک باسہولتاپوائنٹمنٹ رکھنے کے
لیے آپ کو کال کریں گے۔ لہٰ ذا نشت سے پہلے تیاری کے لیے آپ کے پاس کافی وقت موجود ہوتا ہے
اور اگر آپ چاہیں تو اپنے اسپورٹ ورکر سے بھی معاونت لے سکتے ہیں۔

اپنا تجربہ تحریری طور پر شیئر کرنا
اگر آپ اپنا تجربہ تحریری طور پر شیئر کرنا چاہیں اور ایسا کرنے کے لیے آپ کو مزید معلومات
درکار ہوں ،تو آپ ہم سے بذریعہ فون ،ای میل یا ڈاک رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری رابطہ تفصیالت
اس کتابچہ کی پشت پر موجود ہیں۔
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"یہ ایک معاون ،حساس اور اچھی
طرح سوچا سمجھا ہوا تجربہ ہے۔ اس
کی مدد سے مجھ میں وہ سب کچھ
بتانے کی ہمت پیدا ہوئی جس کے
بارے میں ،میں کئی سال تک کچھ
بات نہ کر سکی تھی۔"
ٹروتھ پراجیکٹ کی شرکت کنندہ
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مرحلہ 4
مرحلہ  4ہم آپ کے تجربے پر غور کرتے ہیں
ٹوتھ پروجیکٹ میں آپ کی شمولیت سے انکوائری کو اس ضمن میں مدد ملے گی کہ وہ حکومت اور
تنظیموں کو یہ سفارشات فراہم کر سکے کہ پورے انگلینڈ اور ویلز کے اندر مختلف تنظیموں اور
اداروں کے اندر بچوں کے تحفظ کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ہمیں منع نہ کریں ،تو آپ
کے تجربہ سے حاصل شدہ معلومات کو ہم بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور مستقبل میں بچوں کو
محفوظ رکھنے کے بارے میں بہتر طور پر سمجھنے کے لیے استعمال کریں گے۔
اگر آپ اتفاق کریں ،تو ہم آپ کی دی جانے والی معلومات کو ایک گمنام کردہ خالصے میں تبدیل کر
دیں گے۔ آپ کی ذاتی تفصیالت شائع نہیں کی جائیں گی اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ
کی معلومات سے کوئی شخص آپ کو پہچان نہ سکے۔ رپورٹ شائع ہونے تک آپ اپنی معلومات کے
استعمال کے طریقے کے بارے میں کسی بھی وقت اپنا ذہن تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ،اس
کتابچہ کے آغاز میں دی گئی رابطہ تفصیالت کے ذریعے ہمیں بذریعہ فون ،ای میل یا خط بتا دیں۔
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دستیاب معاونت
نشت سے پہلے دستیاب معاونت
پہلی مرتبہ آپ کی نشت سے چار ہفتے پہلے ایک وقف شدہ اسپورٹ ورکر آپ کے ساتھ رابطہ کرے
گا/گی اور اپنا تجربہ بیان کرنے کے پورے عرصے کے دوران آپ کو جذباتی معاونت فراہم کی
جائے گی۔
نشت سے پہلے ،آپ کا/کی اسپورٹ ورکر آپ سے اس بارے میں بات کرے گا/گی کہ کیا توقع رکھنی
چاہیے۔ وہ آپ کے ہر ممکنہ سوال کا جواب دیں گے اور تیاری میں مدد دینے کے لیے موجود رہیں
گے۔ اسپورٹ ورکر آپ کی حالت اور خیریت کے بارے میں بھی آپ سے کچھ سواالت پوچھے گا/گی
اور نشت کے دوران اور اس کے بعد کے لیے اسپورٹ پالن بنانے میں آپ کو مدد فراہم کی جائے گی۔

نشت کے دن دستیاب معاونت
اگر آپ ہماری اسپورٹ سروسز استعمال نہ بھی کرنا چاہیں ،تو نشت والے دن اسپورٹ ورکر پھر بھی
آپ کو خوش آمدید کہے گا/گی۔ اسپورٹ ورکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے اور اس بات
کو یقینی بنائے کہ نشت کے آغاز سے پہلے آپ پرسکون محسوس کریں اور اپنا تجربہ بیان کرنے
کے لیے تیار ہوں۔ وہ آپ سے ہر اس چیز کے متعلق بات کریں گے جو سہولت کار اور معاون سہولت
کار کے ساتھ شیئر کرنا مفید ہو گی ،جس سے وہ آپ کے ساتھ آپ کی ضرورت کے مطابق حساس ہو
سکتے ہیں۔ آپ اپنی معاون اشیاء کو اپنے ساتھ بخوشی ال سکتے ہیں اور یہ پورے مرحلے کے دوران
آپ کے پاس رہ سکتی ہیں – بشمول نشست کے دوران۔

نشست کے بعد کی معاونت
فورا بعد آپ کا/کی اسپورٹ ورکر آپ سے پوچھے گا/گی کہ آپ کیسا محسوس کر
آپ کی نشت کے ً
رہے ہیں۔ وہ آپ کے مقامی عالقہ میں موجود آپ کو دستیاب ممکنہ طور پر مفید اسپورٹ سروسز کے
بارے میں بتا سکیں گے۔
اس کے بعد اسپورٹ ورکر آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ کی تاریخ اور وقت کا تعین کرے گا/گی ،یہ
رابطہ عام طور پر نشت سے دو دن بعد ہوتا ہے جس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کیسا محسوس
کر رہے ہیں اور آپ کے ممکنہ سواالت کے جوابات دیں گے۔
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اس کے بعد دو ہفتوں کے بعد آپ کو ایک اسپورٹ کال کی پیشکش کی جائے گی اور اس طرح
اسپورٹ سروس ختم ہو جائے گی۔
اگر شروع میں آپ نے اسپورٹ سروس لینے سے انکار کر دیا ،تو آپ بعد میں بھی اپنا فیصلہ تبدیل
کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو فالو اپ کالز کے دن اور بعد میں اسپورٹ مہیا کرانے کی یقین دہانی
کرائیں گے۔
یہ اسپورٹ محدود مدت کے لیے اور مرکوز شدہ ہے اور اگرچہ ہم آپ کے ٹروتھ پراجیکٹ کے پورے
تجربے کے دوران آپ کی معاونت کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں ،ہم ریفر کرنے ،تھراپی فراہم
کرنے یا طویل مدتی بحالی کے حوالے سے مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں۔
دیگر ایسی تنظیمیں موجود ہیں ،جو مدد کر سکتی ہیں اور ہم آپ کو ان تک بھیج سکتے ہیں۔ ہیلپ الئنز
اور دیگر تنظیموں ،جو آپ کو اپنے لیے درست اسپورٹ تالش کرنے میں مدد دے سکتی ہیں ،کے
لنکس کے لیے  www.truthproject.org.uk/help-and-supportمالحظہ کریں۔

"رات کو یہ جانتے ہوئے سونا انتہائی
پرسکون ہوتا ہے ،کہ کہیں ،کسی جگہ،
کوئی شخص غیر محفوظ بچوں کے لیے
ایک محفوظ تر مستقبل کو یقینی بنانے کے
لیے کچھ کر رہا ہے۔"
ٹروتھ پراجیکٹ کے شرکت کنندہ
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"مجھے آرام دہ حالت اور حاالت پر قابو
ہونا محسوس کرنے میں مدد دینے کے
لیے فراہم کی گئی معاونت غیر معمولی
تھی؛ کوئی بھی چیز بہت زحمت دینے
والی نہیں تھی اور میری بہبود ہر وقت
اولین ترجیح تھی۔ مجھے محسوس ہوا
کہ مجھے سنا اور سمجھا جا رہا ہے اور
میری رائے اور کہانی کی ہر وقت قدر
کی گئی۔ درحقیقت ،میں نے اپنے بارے
میں بھی چیزیں سیکھیں۔ یہ ایک بامعنی
عمل تھا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ
میں نے اس میں حصہ لیا۔"
ٹروتھ پراجیکٹ کی شرکت کنندہ
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ملوث ہونا
رازداری اور پولیس کا ّ
ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی رازداری اور یہ کہ اس معلومات کے ساتھ کیا ہو گا ،جو آپ ہمیں دیتے
ہیں ،کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتے ،تو آپ کو ہمیں اپنی شناخت کی کوئی معلومات
دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بس یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ اس بارے میں کیا چاہیں گے
کہ ہم آپ کو کیسے پکاریں اور یہ کہ ہم آپ سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں۔
اگر آپ ہمارے ساتھ ذاتی معلومات شیئر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں ،تو ہم آپ کی رازداری کو بہت
سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ہماری ٹرمز آف ریفرنس ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتی ہیں کہ ہم یقینی
بنائیں کہ تمام ذاتی اور حساس معلومات بحفاظت ذخیرہ ہوں اور صرف متعلقہ لوگوں کے ساتھ شیئر
کی جائیں۔ ہمارے پاس اس بات کو یقینی بنانے کے لیے محفوظ سسٹمز موجود ہیں۔ ہمارے پاس قانونی
احکامات زیر نفاذ بھی ہیں (جسے ایک رسٹریکشن آرڈر کہتے ہیں) ،جو کسی بھی شخص کو ان
لوگوں کی شناخت کو ظاہر کرنے سے روکتا ہے ،جنہوں نے انکوائری کے ساتھ اپنے تجربات شریک
کیے ہوں۔ جب انکوائری ختم ہو گئی ،تو آپ کی تمام معلومات کو بحفاظت تباہ کر دیا جائے گا۔
انکوائری کو بچوں کے ساتھ زیادتی کے تمام الزامات کو الزمی طور پر پولیس کے پاس بھجوانا
ہو گا۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں ،جن کی پہلے اطالع دی جا چکی ہے یا جن میں جرم کا ارتکاب
کرنے والے مر چکے ہیں یا سزا پا چکے ہیں۔ ہم پولیس کو بچوں کے ساتھ زیادتی کے الزامات کا
خالصہ دیتے ہیں ،مثال کیا ہوا ،کہاں اور کب ہوا اور مبینہ مجرم کون تھے مگر آپ کے تجربے کی
دیگر تفصیالت نہیں دیتے۔
ہم صرف ،اگر آپ چاہیں ،تو آپ کا نام اور رابطے کی تفصیالت دیتے ہیں ،ماسوائے یہ کہ ہم سمجھتے
ہوں کہ بچوں کے تحفظ کا کوئی خدشہ موجود ہے یا کوئی شخص سخت نقصان کے خطرے میں ہے۔
اس صورت میں ،اگر آپ نے ہمیں اپنی تفصیالت دی ہوں ،تو ہم وہ پولیس یا کسی دیگر سروس کو
فراہم کریں گے۔
اگر آپ ان باتوں ،جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ،کے حوالے سے فوجداری مقدمے میں شامل
ہیں ،تو انکوائری کو اس معلومات کو ظاہر کرنے کا ایک نوٹس موصول ہو سکتا ہے ،جو ہمارے پاس
موجود ہے۔ مثال ،جب کسی شخص پر بچوں کے جنسی استحصال کے حوالے سے قانونی کارروائی
ہو رہی ہو ،تو استغاثہ اور دفاع کی ٹیموں ،دونوں کی جانب سے معلومات کی درخواست کی جا سکتی
ہے۔ ہم یہ معلومات صرف اس صورت میں آپ کی اجازت کے بغیر کسی کو دیں گے ،اگر عدالت نے
ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔
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کثرت سے پوچھے جانے
والے سواالت
کیا میں اپنا ذہن تبدیل کر سکتا ہوں ،اگر میں نے سابقہ طور پر کہا ہو کہ
مجھے معاونت درکار نہیں ہے۔
ہاں ،اگر نشست کے دن ،آپ کو ضرورت پڑنے کی صورت میں آپ کو معاونت فراہم کرنے کے لیے
ایک اسپورٹ ورکر وہاں موجود ہو گا/گی۔ آپ اسپورٹ ورکر سے بعد کی فون کالز موصول کرنے
کے حوالے سے بھی اپنا ذہن تبدیل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ بس ہمیں بتانے کے لیے فون یا ای میل
کریں۔

کیا میں کسی کو ساتھ ال سکتا/سکتی ہوں؟
ہاں ،آپ اپنے ساتھ دو لوگوں کو ال سکتے ہیں۔ وہ نشست میں شامل ہو سکتے ہیں یا کمرے کے باہر
انتظار کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں اپنے اسپورٹ ورکر سے بات کر سکتے ہیں اور اگر
چاہیں ،تو اسی دن اپنا ذہن بدل سکتے ہیں۔

"میرا اب تک کا بہترین کام۔ اس نے مجھے
اپنی آواز بلند کرنے کا موقع دیا اور اس نے
مجھے ایک محفوظ ،سمجھنے والے ماحول
میں اپنا تجربہ بتانے کے قابل بنایا۔"
ٹروتھ پراجیکٹ کی شرکت کنندہ
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کیا ٹروتھ پراجیکٹ پر میرا کوئی خرچ ہو گا؟
ٹروتھ پراجیکٹ مکمل طور پر مفت ہے۔ جب آپ شامل ہونے کا فیصلہ کریں ،تو آپ ذاتی طور پر
ملنے یا تحریری طور پر اپنا تجربہ شیئر کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ذاتی طور پر
ملنے کا فیصلہ کیا ،تو ہم آپ کے سفر ،رہائش اور معقول حد تک جیب خرچ کے اخراجات برداشت
کریں گے۔

کیا میں اپنے ساتھ دستاویزات ال سکتا/سکتی ہوں؟
ہاں ،اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دستاویزات ہمیں آپ کے تجربے کو بہتر سمجھنے میں
مدد دے سکتی ہیں ،تو برائے مہربانی ان کی فوٹو کاپیاں پہلے سے بھیج دیں ،تاکہ ہم
انہیں پڑھ لیں۔ ہم زیادہ ترجیح دیں گے کہ آپ اصلی دستاویزات نہ بھیجیں ،لیکن اگر آپ
کو بھیجنی ہیں ،تو برائے مہربانی انہیں ریکارڈ شدہ ڈیلوری کے ذریعے بھیجیں۔ آپ انہیں
 FREEPOST IICSA INDEPENDENT INQUIRYپر بھیج سکتے ہیں یا آپ ہمیں
 contact@iicsa.org.ukپر وہ ای میل بھی کر سکتے ہیں

کیا پولیس میرے ساتھ رابطہ کرے گی؟
اگر آپ ہماری جانب سے اپنی تفصیالت پولیس کو دیے جانے پر اتفاق کرتے ہیں ،تو ایک مقامی
فورس بچوں کے ساتھ زیادتی کے الزامات کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کر
سکتی ہے۔ انکوائری اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتی کہ یہ کون سی پولیس فورس ہو گی۔ آپ ہمیں
بتا سکتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ پولیس آپ کے ساتھ رابطہ کیسے کرے اور ہم
اس بارے میں انہیں آگاہ کر دیں گے ،مثال ای میل ،ٹیلیفون ،ترجیحی دن/اوقات یا دیگر ترجیحات۔ جیسا
کہ انکوائری پولیس سے علیحدہ ہے ،ہم اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ پولیس آپ سے رابطہ
کرے گی ،کب یا کیسے کرے گی۔
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کیا تجربہ شریک کرنے کا نتیجہ ایک تفتیش ہو گا؟
ٹروتھ پراجیکٹ کے ساتھ معلومات شیئر کرنا کسی قانونی عمل کا حصہ نہیں ہے اگر آپ ہماری جانب
سے پولیس کو اپنی رابطہ معلومات دینے پر اتفاق کرتے ہیں ،تو اس کے نتیجے میں پولیس کی جانب
سے مزید کارروائی یا تحقیق ہو سکتی ہے۔ انکوائری خودمختار ہے اور یہ پولیس کے کسی بھی عمل
میں شامل نہیں ہے۔

میں شمولیت جاری کیسے رکھ سکتا/سکتی ہوں؟
بچوں کو جنسی استحصال سے بچانے میں مدد کرنے کے لیے ٹروتھ پراجیکٹ کے عالوہ بھی
ہمارے ساتھ کام کرنے کئی طریقے ہیں۔ ہمارے پاس ایک وکٹمز اینڈ سروائیورز فورم ہے ،جس
میں آپ تازہ ترین معلومات اور تقریبات کے بارے میں خبریں موصول کرنے کے لیے سائن
اپ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ویب سائیٹ اور مہم کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی جوابی رائے کا
خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہماری ویب سائیٹ پر ہمارے وکٹمز اینڈ سروائیورز فورم پر مزید جانیں:
www.iicsa.org.uk/victims-and-survivors/attend-forum

ہم آپ کے ڈیٹا کو ڈیٹا کے تحفظ کے قوانین کے تحت رکھتے اور منتظم کرتے ہیں۔ اگر
آپ مزید جاننا چاہیں ،تو ب رائے مہربانی ہماری ویب سائیٹ مالحظہ کریں یا انکوائری
کے ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر سے ;dpo@iicsa.org.uk 020 3789 2136پر رابطہ
کریں۔
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آپ کا شکریہ
ہم جانتے ہیں کہ بچوں کے جنسی استحصال کے تجربات شیئر کرنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ
شیئر کر کے ،آپ انکوائری کے کام میں بہت بڑا کردار ادا کریں گے۔ ہمارے لیے آپ سے سننا
انتہائی اہم ہے ،لہذا آپ کی معاونت ہمیں بچوں کی حفاظت کرنے ،قوانین ،پالیسیوں اور عمل درآمد
کو بہتر کرنے اور اداروں کی ناکامیوں سے نمٹنے کے لیے سفارشات میں مدد دیتی ہے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے اس کتابچے میں تمام اہم مسائل کا احاطہ کیا ہے ،لیکن اگر آپ مزید
معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں ،تو برائے مہربانی ہمیں کال ،ای میل کرنے یا خط لکھنے سے نہ
ہچکچائیں:
•	( 0800 917 1000الئنز پیر تا جمعہ صبح 8-رات  8اور ہر ہفتے کے روز صبح 10-دن 12
بجے تک کھلی رہتی ہیں)
•  share@truthproject.org.ukپر ای میل کریں
• Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY
متبادل طور پر ،آپ  www.truthproject.org.ukپر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں

" 37سال کی خاموشی اور اپنے آپ کو
کوسنے کے بعد ،مجھے بولنے کا حوصلہ
مال۔ میں تمام شکار ہونے والے لوگوں کے
لیے ٹروتھ پراجیکٹ کو سراہنا چاہوں گی،
کیونکہ اس نے ایک ایسے عمل ،جو محفوظ
اور باوقار ہے ،کے ذریعے واقعات کی اپنی
جانب کی تصویر پیش کرنے کا موقع دیا۔
اس میں مت ہچکچائیں!"
ٹروتھ پراجیکٹ کی شرکت کنندہ
19
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مزید معلومات کے لیے ،برائے مہربانی مالحظہ کریں:
www.truthproject.org.uk

