
SARCS

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 
 ਜਾ ਂਜਜਨਸੀ ਜਬਰਜਨਾਹ ਹੋਇਆ  

ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ  
ਹੈ ਜਕ ਜਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? 

 SARCS ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋ।

NHS ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਜਤਜਿਜਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਵਾ ਬਾਿੇ 
ਿਾਣਿਾਿੀ



ਮੇਿੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਵਿਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਜਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾ ਂਜਜਨਸੀ ਜਬਰਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ 

ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾ ਂਜਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਂਪੱਕੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਕ ਪੁਜਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ 
ਤਾ ਂSARCS ਇੱਕ ਸਮਰਜਪਤ NHS ਸੇਿਾ ਹੈ ਜੋ ਜਬਰਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਦਨਾ ਂਜਿੱਚ 

ਜਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਪੁਜਲਸ ਜਿਪੋਿਟ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾ ਂਜਜਨਸੀ ਜਬਰਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 
ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਜਲਸ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ 
ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿੇਰਿੇ ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈੱਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਿੱਚ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਬਰਜਨਾਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਜਦਆ ਂਪੁਜਲਸ ਜਕਸੇ SARCS ਕੋਲ 
ਜਾਣ ਜਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਜੱਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਿੇਲੇ ਦੀ ਜਸਹਤ 
ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਚਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜਨਸੀ ਰੂਪ ਜਿੱਚ ਫੈਲਣ 
ਿਾਲੀ ਲਾਗ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਬਰਜਨਾਹ ਜਪਛਲੇ 7 ਜਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ਼ੋਰੈਂਜਸਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਚਂ ਕਰਿਾਉਣੀ ਿੀ 
ਉਜਚਤ ਹੋਿੇ। ਇਹ ਜਾਚਂ ਜਿਸੇਸ ਰੂਪ ਜਿੱਚ ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸੇਿਰ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਇਦ ਅਜਜਹੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਜਬਰਜਨਾਹ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਪੁਜਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹਨਾ ਂਸਬੂਤਾ ਂਜਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਂਿਾਲ ਜੋ ਦੂਜੇ 
ਜਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕਪਜੜਆ ਂ'ਤੇ ਲੱਗ ਜਗਆ ਹੈ।

SARCS ਨੂੰ ਸੈਲਫ਼-ਿੈਫ਼ਿਲ
ਜੇ ਜਪਛਲੇ 7 ਜਦਨਾ ਂਜਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾ ਂਜਜਨਸੀ ਜਬਰਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਜਸਆ ਜਾਿੇ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ SARCS ਨੂੰ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਫ਼ਰ (ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ) 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਸੇ GP ਜਾ ਂਹੋਰ ਜਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ 
ਪੇਸੇਿਰ ਦੁਆਰਾ SARCS ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਫ਼ਰਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਿੇਲੇ ਦੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਇਦ ਫ਼ੋਰੈਂਜਸਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਚਂ 
ਕਰਿਾਉਣੀ ਉਜਚਤ ਹੋਿੇ। ਜਾਚਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾ ਂਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜਜਿੇਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ।

SARCS ਕੁਝ ਫ਼ੋਰੈਂਜਸਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 26 ਮਹੀਜਨਆ ਂਲਈ 
ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਚ ਕਦੇ ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਿੋ ਤਾ ਂਉਸ ਸਜਥਤੀ 
ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਬੂਤਾ ਂਨੂੰ 26 ਮਹੀਜਨਆ ਂ
ਮਗਰੋਂ ਜਮਟਾ ਜਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਫ਼ਰਲ ਸੇਿਾ 16 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 
ਉਮਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਕ 
ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਜਕੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ nhsinform.scot/SARCS



ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਿਾਣਿਾਿੀ
ਪੁਜਲਸ ਜਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਫ਼ਰਲ ਜਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਰੈਂਜਸਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਫ਼ੋਰੈਂਜਸਕ ਸਬੂਤਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪੁਜਲਸ ਆਪਣੀ ਜਾਚਂ 
ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ (ਜਜਿੇਂ ਜਕ ਸੀਸੀਟੀਿੀ ਫੁਟੇਜ, ਅਪਰਾਧ ਿਾਲੀ 

ਜਗ੍ਾ ਤੋਂ ਸਬੂਤ, ਜਬਸਤਰਾ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਤਸਿੀਰਾ)ਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ SARCS ਨੂੰ 
ਸੈਲਫ਼-ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  



ਮੈਂ SARCS ਨੂੰ ਸੈਲਫ਼-ਿੈਫ਼ਿ ਜਿਵੇਂ ਿਿਾ?ਂ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਰਜਪਤ NHS ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਜਦਨ ਫ਼ੋਨ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਸੇਸ ਰੂਪ ਜਿੱਚ ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਕਸੇ ਜਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸੇਿਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇਤੰਿਾਮ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਨੂੰ NHS inform ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ nhsinform.scot/SARCS 'ਤੇ ਇਸ 
ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਿਾਣਿਾਿੀ ਜਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਿ SARCS ਨੂੰ ਸੈਲਫ਼-ਿੈਫ਼ਿ ਜਿਵੇਂ ਿਿਨਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਾਲ ਿਿਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਿ ਜਮਲ ਸਿਦਾ ਹੈ।

SARCS ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਿ ਸਿਦਾ/ਦੀ ਹਾ?ਂ
ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾ ਂਸੈਲਫ਼-ਰੈਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਿੀ 
ਡਾਕਟਰੀ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਜਾ ਂਜਿਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿਸੇਸ ਰੂਪ ਜਿੱਚ 
ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਨਰਸ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਇਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ 
ਸਜਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ ਆਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਿਾਚਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਾਲਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ 
ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਪ ਜਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਜਾ ਂਜਫਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਰੈਫ਼ਰਲਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ SARCS ਨੂੰ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਟਾਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਕ ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਜਗ੍ਾ ਹੋਿੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਲਸ 
ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਉਹ ਜਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਜਿੱਚ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗੇ।

ਿੇ ਮੈਂ SARCS ਨੂੰ ਸੈਲਫ਼-ਿੈਫ਼ਿ ਿਿਾ,ਂ ਤਾ ਂਇਿੱਠੇ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤਾ ਂ
ਦਾ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਜਲਆ ਜਗਆ ਕੋਈ ਿੀ ਫ਼ੋਰੈਂਜਸਕ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਚਂ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 26 ਮਹੀਜਨਆ ਂਲਈ 
SARCS ਜਿੱਚ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਭਂ ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਕ 
ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤਾ ਂਦੀ 
ਸਮੀਜਖਆ ਜਾ ਂਜਿਸਲੇਸਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤ ਜਮਟਾ ਜਦੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾ ਂਕੁਝ ਸਬੂਤ (ਜਜਿੇਂ 
ਜਕ ਜਨੱਜੀ ਸਮਾਨ ਜਾ ਂਕਪੜੇ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਪਸ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਜਾਣ। 26 ਮਹੀਜਨਆ ਂਮਗਰੋਂ, 



ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਲਸ 
ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ Rape Crisis ਐਡਿੋਕੇਸੀ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਜਕ ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਮਲ ਹੋਿੇਗਾ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। Rape Crisis ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈੱਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਿੱਚ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਚ ਸਾਇਦ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾ ਂਹੋਣ ਜਜਹਨਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੇ ਮੈਂ SARCS ਨੂੰ ਸੈਲਫ਼-ਿੈਫ਼ਿ ਿਿਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ 
ਦੱਸਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਿਦਾ/ਦੀ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਅੱਗੇ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 26-ਮਹੀਜਨਆ ਂਦੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਜਲਸ ਜਰਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਚਂ ਬਾਰੇ ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਸ SARCS ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਜਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜਕ ਕੋਈ ਿੀ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਜਦੱਤੇ ਜਾਣ। 

ਜੇ ਪੁਜਲਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਉਹ Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS) ਨੂੰ 
ਜਰਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ। COPFS ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਕੀ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ 'ਤੇ 
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। Victim Information and 
Advice Service (ਪੀੜਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ), ਜੋ ਜਕ COPFS ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਹੈ, 
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਸੇ ਿੀ ਿਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਿੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇ।

ਿੇ ਮੈਂ ਜਿਸੇ SARCS ਨੂੰ ਸੈਲਫ਼-ਿੈਫ਼ਿ ਿਿਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਤਾ ਂਿੀ ਜਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ 
ਲੱਗੇਗਾ?
ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਪਤ NHS ਸੇਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਜਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਏਜੰਸੀਆ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂ
ਦੂਜਜਆ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੁਝ ਖਾਸ ਸਜਥਤੀਆ ਂਜਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਕ ਜਕਸੇ ਜਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸੇਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਂਜਜਨਸੀ ਗਤੀਜਿਧੀ ਜਿੱਚ ਸਾਮਲ 
ਹੋਣ ਲਈ ਿਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਂਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂSARCS ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਜਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਪੁਜਲਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਗਠਨਾ ਂਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 



ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਾਣਿਾਿੀ

NHS inform  
nhsinform.scot/SARCS

Rape Crisis Scotland 
Helpline

(ਿੇਪ ਕ੍ਾਈਜਸਸ ਸਿੌਟਲੈਂਡ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ) 

 ਕਾਲ ਕਰੋ: 08088 010302  
ਸਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ, ਹਰ ਰਾਤ 

ਟੈਕਸਟ: 07537 410 027  
support@rapecrisisscotland.org.uk 

rapecrisisscotland.org.uk

Victim Support Scotland 
(ਜਵਿਜਟਮ ਸਪੋਿਟ ਸਿੌਟਲੈਂਡ) 

ਕਾਲ ਕਰੋ: 0800 160 1985 ਸੋਮ – ਸੁੱਕਰ 
ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8 ਿਜੇ ਤਕ 
victimsupport.scot

Scotland’s Domestic Abuse 
and Forced Marriage 

Helpline  
(ਸਿੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਘਿੇਲੂ ਦੁਿਜਵਹਾਿ ਅਤੇ 
ਜ਼ਬਿਨ ਜਵਆਹ ਬਾਿੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ)
ਕਾਲ ਕਰੋ: 0800 027 1234 ਜਦਨ ਦੇ  

24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਜਦਨ  
sdafmh.org.uk

Police Scotland  
(ਪਜੁਲਸ ਸਿੌਟਲੈਂਡ) 

ਜਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਚੱ 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ 
ਗਰੈ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਜਥਤੀਆ ਂਲਈ 101 

ਡਾਇਲ ਕਰੋ  
scotland.police.uk

Breathing Space  
(ਬ੍ਰ ੀਜਦੰਗ ਸਪਸੇ)

ਕਾਲ ਕਰੋ: 0800 83 85 87  
ਸੋਮ – ਿੀਰ ਸਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇੇ 2 ਿਜੇ ਤਕ 
ਸੁਕੱਰ ਸਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸੋਮ ਸਿਰੇੇ 6 ਿਜੇ ਤਕ 

breathingspace.scot

Childline 
(ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ)

ਕਾਲ ਕਰੋ: 0800 1111  
ਜਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ 7 ਜਦਨ  

childline.org.uk 

ਦੂਜੀਆ ਂਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 
nhsinform.scot/SARCS



ਯਾਦ ਿੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
•  ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਿੱਚ ਜਲਦਬਾਿੀ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ 
ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, 
ਜਜਿੇਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਜਾ ਂਜਰਸਤੇਦਾਰ।

•  ਸਜਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੰਟਿੋਲ ਜਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਪੇਸੇਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣ ਜਾ ਂਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•  ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਿਿਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਿੋਜ਼ਿ਼ਿ ਿਿਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫ਼ੋਰੈਂਜਸਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਚਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਰਫ਼ ਤਾ ਂਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ 
ਹੈ ਜੇ ਜਬਰਜਨਾਹ ਜਪਛਲੇ 7 ਜਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ। ਹਾਲਾਜਂਕ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ 
ਜਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਚਂ ਕਰਿਾਉਣ ਨਾਲ ਿੀ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਜਿਕਲਪਾ ਂਬਾਰੇ ਜਿਚਾਰ-ਿਟਾਦਂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ nhsinform.scot/
SARCS 'ਤੇ ਜਦੱਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•  ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਜਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾ ਂਜਜਨਸੀ ਜਬਰਜਨਾਹ 
ਿਰਗੇ ਜਕਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਨੁਭਿ ਜਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋ, ਤਾ ਂSARCS ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸਨ ਖੁੱਲੇ੍ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸੰਸ (Open Government Licence) v3.0 ਦੀਆ ਂਸਰਤਾ ਂਦੇ ਤਜਹਤ ਲਸੰਸਸੁਦਾ ਹੈ ਜਸਿਾਏ 
ਇਸਦੇ ਜਜੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੋਿੇ। ਇਹ ਲਸੰਸ ਦੇਖਣ ਿਾਸਤੇ, nationalarchives.gov.uk/doc/open-nationalarchives.gov.uk/doc/open-
government-licence/version/3government-licence/version/3 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂInformation Policy Team, The National Archives, 
Kew, London TW9 4DU ਨੂੰ ਜਲਖੋ, ਜਾ ਂਜਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ: psi@nationalarchives.gsi.gov.ukpsi@nationalarchives.gsi.gov.uk

ਜਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਕਸੇ ਤੀਜੀ ਜਧਰ ਦੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾ ਂਤੋਂ ਆਜਗਆ ਲੈਣੀ 
ਹੋਿੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸਨ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ www.gov.scotwww.gov.scot

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿੀ ਪੁੱਛਜਗੱਛ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
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