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نمبر:ٹيليفون

 ای ميل

مرتکبين سے متعلق کوئی بهی اضافی معلومات فراہم کريں۔ فراہم کردہ کسی بهی معلومات کے ساته  برائے مہربانی اگر معلوم ہو تو نام، پتے يا يہاں تک کہ عرف سميت(
 )سخت ترين رازداری برتی جائے گی۔

 ورسٹر شائر ريشيل ايکوالٹی کونسل

 ميں اپنی ذاتی تفصيالت ان ديگر ايجنسيوں کے سامنے ظاہر کئے جانے کی منظوری ديتا ہوں جن کی نشاندہی ذيل ميں کی گئی ہے۔

 مرتکبين کے بارے ميں: Cسيکشن

 )اضافی معلومات(مرتکبين

 منظوری دينا: Dسيکشن

 کتنے مرتکبين تهے؟

رائے مہربانی بيانب(ديگر
 )کريں کہ کون

 )اختياری(رابطہ کی تفصيالت

 وقت/رابطہ کا ترجيحی طريقہ

 پتہ

 رہنمائی کے لئے مالحظات
کی رپورٹنگ کا فارم کسی بهی ايسے شخص کے ذريعہ پر کيا جانا چاہئے جو يہ محسوس يہ نفرت پر مبنی معاملہ 

کرتا ہو کہ وہ نفرت پر مبنی کسی معاملہ کا شکار رہا ہے يا گواہ ہے۔ آپ اس فارم کا استعمال کسی ايسے معاملہ کی 
ے خود نہ ديکها ہو۔ اسےاطالع دينے کے لئے بهی کر سکتے ہيں جس کے بارے ميں آپ جانتے ہوں ليکن آپ نے اس

 کی رپورٹنگ کہا جاتا ہے۔' تيسرے فريق'

 نفرت پر مبنی معاملہ کی رپورٹنگ کا فارم

 حادثہ کے شکار فرد کے بارے ميں: Bسيکشن

 مرد عورت

 سال سے کم 16

 فہرست ميں شامل کردہ تمام ايجنسياں

 دستخط

 نام

 پوسٹ کوڈ

ٹ کر سکتے ہيں، تاہم اگر رام ظاہر کئے بغير بهی رپواگر آپ چاہيں تو اپنا ن
آپ اپنے رابطہ کی تفصيالت فراہم کريں گے تو آپ کو ان ديگر ايجنسيوں کی 

طرف سے اضافی تعاون مل سکتا ہے جو آپ کی طرف سے کارروائی بهی 
 کرسکتی ہيں۔

 نفرت پر مبنی معاملہ کيا ہے؟
نفرت پر مبنی معامالت کا سبب درج ذيل حقيقی يا خيالی چيزوں کی وجہ سے 

 ...دوسرے لوگوں کے تئيں کسی شخص کی نفرت ہوتی ہے

 نسل، رنگ، نسلی اصليت، قوميت ياقومی اصليت 
 مذہب 
 جنسی رجحان 
 جنس يا جنسی شناخت 
 معذوری 
 عمر 

ری ئميں اسٹيفن الرينس کی موت کے ضمن ميں کی جانے والی انکوا 1999
کے نتيجہ ميں نسلی عصبيت پر مبنی معاملہ کی ايک قومی طور پر تسليم کی 

جانے والی تعريف تيار اور قبول کی گئی تهی۔ يہی وہ تعريف ہے جو نفرت 
کرنے، ان کی  ے تمام معامالت کو ريکارڈسے تحريک پاکر پيش آنے وال

ئی  تحقيق کرنے اور ان پر کارروائی کرنے کے ہمارے طريق کار کو رہنما
  ۔فراہم کرتی ہے

 … نی معاملہ کی تعريف يوں کی گئ ہےنفرت پر مب
ير جرم ہو بهی سکتا ہے يا نہيں بهی، جسے ذکوئی ايسا معاملہ، جو قابل تع"

حادثہ کا شکار فرد يا کوئی ديگر شخص عصبيت يا نفرت سے تحريک پاکر 
 ۔"پيش آنے واال تصور کرتا ہو

نفرت پر مبنی معامالت کی بہت سی شکليں 
 :ہوسکتی ہيں جن ميں شامل ہيں

  جيسے جسمانی دست درازی، امالک کو نقصان،  –جسمانی حملہ
 جارحانہ گريفٹی، پڑوسی کے جهگڑے اور آتشزنی

  ر جس ميں شامل ہيں جارحانہ خطوط، گالی گلوج پ –حملہ کی دهمکی
مبنی يا بيہودہ ٹيليفون کاليں، دهمکانے کے لئے گروپوں کا آس پاس 

 منڈالنا اور بے بنياد، عداوت پر مبنی شکايات

  جارحانہ کتابچے اور پوسٹر، ناروا  –زبانی گالی گلوج يا توہين
کنا ناشارے، گهروں کے باہر يا ليٹربکس کے ذريعہ کوڑا کرکٹ پهي

 س جمانے کا معاملہپر دهونکام کی جگہ اور اسکول يا 

نفرت پر مبنی معاملہ کا شکار ہونے والے فرد کيلئے ضروری نہيں ہے کہ 
وہ کسی اقليتی گروپ کا فرد يا کوئی ايسا شخص ہو جسے عام طور پر 

سمجها جاتا ہے۔ کسی شخص کو اقليتی گروپ کے کسی فرد سے ' رضررپذي'
 دوستی يا تعلق کی وجہ سے نشانہ بنايا جا سکتا ہے۔



 

 کی خانہ پری کرنافارم 
وقت کالی يا نيلی روشنائی سے صاف صاف لکهتے ہوئے برائے مہربانی زيادہ سے  کی خانہ پری کرتےفارم 

و ايک الگ ورق استعمال کريں جو پهر ٹهيک سے فارم کے ساته زيادہ تفصيالت فراہم کريں۔ اگر ضروری ہو ت
  منسلک کرديا جانا چاہئے۔

  
 معاملہ کی نوعيت شامل کريں، يہ کب اور کہاں پيش آيا اور آيا آپ اس کی اطالع کی تفصيالت۔) معامالت(معاملہ   – Aسيکشن 
کہ ہميں معلوم ہو کہ آيا يہ معامالت پہلے  ہے ہ بات اہمشکار فرد، گواہ يا تيسرے فريق کی حيثيت سے دے رہے ہيں۔ ي حادثہ کے

بهی پيش آئے ہيں اور آيا ان کی اطالع کسی ديگر ايجنسی کو دی گئی ہے۔ تفصيل فراہم کرتے وقت برائے مہربانی يہ بهی شامل 
  ثر ہوا ہے۔کريں کہ اس معاملہ کی وجہ سے آپ کو کيسا محسوس ہوا اور آيا گهرانے کا کوئی ديگر فرد اس سے متا

  
سے متعلق تفصيالت۔ يہ معلومات ہميں معامالت کو سب سے زيادہ مناسب طريقہ سے ) افراد(شکار فرد  حادثہ کے  – Bسيکشن 

ريکارڈ کرنے اور ان سے نمٹنے کا اہل بنائے گی۔ اگر آپ ايک گواہ يا تيسرے فريق کی حيثيت سے اطالع دے رہے ہيں تو آپ کو 
  کے بارے ميں وہ معلومات فراہم کريں جو آپ جانتے ہيں۔) افراد(فرد  چاہئے کہ حادثہ کے شکار

  
سے متعلق تفصيالت۔ يہ بات اہم ہے کہ ہم ان معامالت کو انجام دينے والے لوگوں کے بارے ) مرتکبين(مرتکب   – Cسيکشن 

يد معامالت پيش آنے کو روک سکيں۔ ميں زيادہ سے زيادہ معلومات اکٹها کريں تاکہ ہم رويے کے انداز کی شناخت کرسکيں اور مز
فراہم کرسکتے ہيں اور مرتکبين سے متعلق فراہم کردہ کسی بهی  تعلق نام، پتے، تفصيالت اور يہاں تک کہ عرف ديگر معامالت سے

  معلومات کے ساته سخت ترين رازداری برتی جائے گی۔
  

ه بانٹنے کی منظوری۔ رپورٹيں نام ظاہر کئے بغير بهی رابطہ کی تفصيالت اور ذاتی معلومات کو دوسروں کے سات  – Dسيکشن 
فراہم کی جاسکتی ہيں، تاہم، ہم چاہيں گے کہ آپ اپنی تفصيالت فراہم کريں تاکہ ہم آپ کو مزيد مدد اور تعاون پيش کر سکيں۔ اگر آپ 

بانٹ سکتے ہيں جو آپ کی طرف  اپنی منظوری ديتے ہيں تو ہم ان معلومات کو جو آپ نے فراہم کی ہيں ديگر ايجنسيوں کے ساته
  سے مزيد کارروائی کرسکتی ہيں۔

  
  

  آگے کيا ہوگا؟

  

 

  
خانہ پری کئے جانے کے بعد فارم فراہم کردہ پری پيڈ لفافہ ميں ريڈچ ٹاؤن 
ے ہال ميں کميونٹی سيفٹی پروجيکٹ افسر کو لوٹائے جانے چاہئيں۔ اگر آپ ن
ہميں اپنے رابطہ کی تفصيالت فراہم کی ہيں تو آپ کی رپورٹ کے بارے 

دنوں کے اندر ايک افسر  5ميں مزيد بات چيت کرنے کے لئے ايام کار کے
  آپ سے رابطہ کرے گا۔

  
اگر آپ اپنی ذاتی تفصيالت کو ظاہر کئے جانے کی منظوری ديتے ہيں تو 

وں کے ساته بانٹی جا آپ کی طرف سے فراہم کردہ معلومات ان ايجنسي
سکتی ہيں جن کی نشاندہی فارم پر کی گئی ہے۔ اس بارے ميں بات چيت 

کرنے کے لئے آپ سے رابطہ کيا جائے گا کہ کون سی کارروائی کی جا 
سکتی ہے اور کونسا اضافی تعاون پيش کيا جا سکتا ہے۔ آپ کو پيش رفت 

آپ کی جانکاری سے آگاہ رکها جائے گا اور کوئی بهی مجوزہ کارروائی
  اور منظوری کے ساته ہی کی جائے گی۔

  
اگر آپ اپنی منظوری نہ دينے کا انتخاب کرتے ہيں تو آپ کی ذاتی 

تفصيالت کسی ديگر تنظيم کے سامنے نہيں ظاہر کی جا سکتيں، آپ کی 
رکهنے کے  نگرانیطرف سے فراہم کردہ معلومات درج کی جائيں گی اور

  جائيں گی۔مقاصد کے لئے استعمال کی
  

کچه حاالت ميں، مخصوص معلومات کو ظاہر کرنا نگہداشت کا فرض ہو 
ہو۔ ان حاالت ) سال سے کم عمر کا 18(سکتا ہے، اگر شکار فرد ايک بچہ

ميں اس بارے ميں بات چيت کرنے کے لئے آپ سے رابطہ کيا جائے گا کہ 
  آپ کو ضروری مدد اور تعاون کس طرح مل سکتا ہے۔

ايک کثير ايجنسی پينل و معاملہ کی اطالع دينے کی اسکيم ک نفرت پر مبنی
) RAHP(ہے جسے ريڈچ انٹی ہراسمنٹ پارٹنرشپ  تعاون ملتاکے ذريعہ 

ميں عمل ميں آيا تها اور وہ جرم نفرت  1995کا قيام  RAHPکہا جاتا ہے۔ 
کے ممبران ميں  RAHPکے شکار افراد اور گواہوں کا تعاون کرتا ہے۔

 :شامل ہيں
يڈچ برو کونسل، ويسٹ مرشيا پوليس، ورسٹر شائر ريشيل ايکوالٹی کونسل، ر

لوکل ہاؤسنگ ايسوسی ايشنز، ويکٹم سپورٹ، ورسٹر شائر کاؤنٹی کونسل،
کميونٹی منٹل ہيلته سروسز، ويسٹ مرشيا پروبيشن سروس، ورسٹر شائر يوته

  آفينڈنگ سروس، سينڈی کروفٹ اور ريڈچ انٹر کلچرل ايسوسی ايشن۔
  

اس کثير ايجنسی طريق کار کا مطلب ہے کہ شراکت داری ميں شامل تمام
تنظيميں حادثہ کے شکار افراد اور گواہوں کو پيشہ ورانہ تعاون اور مدد
پيش کرنے کے لئے مل کر کام کريں گی، کسی مزيد معاملہ کو پيش آنے
سے روکنے کے لئے مؤثر کارروائی کريں گی اور، رضامندی کے ساته،

  کب کے خالف قانونی کارروائی کريں گی۔مرت

  
    

  
ريڈچ اور برومزگرو جوائنٹ ہيٹ کرائم پارٹنر شپ کے بارے ميں مزيد 

يا  534187 01527معلومات کے لئے برائے مہربانی 
nitysafety@redditchbc.gov.ukcommu  پر کميونٹی سيفٹی ٹيم

     سے رابطہ کريں۔
 

 )معلومات کے ساته سخت ترين رازداری برتی جائے گی(

 کيا اس جيسا معاملہ پہلے بهی پيش آيا ہے؟

کيا آپ نے اس معاملہ کی اطالع کسی ديگر ايجنسی کو 
 دی ہے؟

 نہيں

 ہاں نہيں

 اگر ہاں، کب

اگر ہاں، کس کو

 

اگر اس فارم کی خانہ پری کرنے ميں آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو برائے مہربانی عملہ 
پر ريڈچ برو کونسل کے مرکز رابطہ  534123 01527 کے کسی فرد سے بات کريں يا 

کريں۔ درخواست کرنے کی  کو کال کريں اور کسٹمر سروس کے صالح کار سے بات
صورت ميں اس فارم کی نقليں بڑے حروف کی طباعت، بريل يا آڈيو کيسٹ کی شکل ميں 

 فراہم کی جاسکتی ہيں۔

 نفرت پر مبنی معاملہ کی رپورٹنگ کا فارم

 معاملہ کے بارے ميں: Aسيکشن

 اگر موزوں ہو تو ايک سے زايد پر صحيح کا نشان لگائيں - کی نوعيت) معامالت(معاملہ

 يا کارروائيوں کی مختصر تفصيل) تمعامال(معاملہ

 :کيا آپ

 آپ کے خيال کے مطابق اس معاملہ کو کس چيز سے تحريک ملی؟
 حادثہ کے شکارفرد؟

 نسلی عصبيت

 ہم جنسيت سے نفرت

 مذہب

)جنس(دو جنسيت سے نفرت 

 تيسرے فريق ہيں؟ گواہ؟

 معذوری

 عمر

 آتشزنی

 جهگڑے

 ہراسانی

زبانی گالی گلوج

 تکليف

 دهمکی

 دست درازی

 نفرت پر مبنی ميل

  گريفٹی

 امالک کو نقصان

 چوری

 ی فون کالعداوت پر مبن

 ديگر

معاملہ پيش آنے کا وقت
 رات/دن

 گلی/محل وقوع

 ہاں

 پوسٹ کوڈ

 تاريخ

اس معاملہ سے آپ نے کيسا محسوس کيا تها اور آيا گهرانے کے ديگر افراد متاثر اس بارے ميں زيادہ سے زيادہ تفصيل فراہم کريں کہ کيا ہوا تها، يہ شامل کرنا نہ بهوليں کہ ( 
 )ہوئے تهے


