ن
انسا� بازار کاری ےک خالف
میونسپل یونٹ ()UTEH

BCNantimasclista

اُردو

اگر آپ کو مندرجہ ذیل یم� ےس کیس بھی صورت کا سامنا �ے تو ممکن �ے کہ آپ ن
انسا� بازار کاری ےک جرم کا شکار ہوں:
ہ
ہ
بغ� آرام ،گھریلو مالزمہ ےک طور
•آپ کو کیس مالزمت یک پیشکش یک ئگ� لیکن جب آپ
آپ کو کیس گھر پر ی
پر کام کر ن� پر مجبور کیا جاتا ہ�ے۔
پہنچ� تو حقیقت اس پیش کردہ مالزمت
بارسیلونا
ی
ےس مختلف ہ�ے۔
•آپ کو طوائف ن
�ن� یا پورنوگر فا� ُ(فحش نگاری) کر ن� ےک
ب
یل� مجبور کیا جاتا ہ�ے۔
•آپ یا آپ ےک خاندان کو دھمکایا یا زیر دباؤ رکھا جا
رہا ہ�ے۔
آپ کو کیس ےس شادی کر ن� پر مجبور کیا جاتا ہ�ے
چاہت�۔
نہ� کرنا
آپ کو کیس اییس جگہ پر ج ب� ًا رکھا جا رہا ہ�ے جہاں آپ
ی
جس ےس آپ شادی ی
چاہت� یا آپ کو کچھ ایسا کر ن� پر مجبور
نہ� رہنا
•آپ کو گلیوں یم� بھیک ن
ی
ی
مانگ� ےک یل� مجبور کیا جاتا
چاہت�۔
نہ� کرنا
ی
کیا جاتا ہ�ے جو آپ ی
ہ�ے۔
آپ ےس ج ب� ًا کام لیا جاتا ہ�ے۔
آپ کو جرائم یک انجام دہی ےک یل� مجبور کیا جاتا ہ�ے۔
اسپ� یم� ن
ٹ
چھو� /چھو ٹ� یہ� ،اور آپ یک ی ن
قانو� حالت جو بھی ہ�ے،
اگر آپ عورت یا مرد یہ� ،عمر یم� بڑی /بڑے یا
ن
ت
انسا� بازار کاری ےک خالف میونسپل یونٹ ( )UTEHیم� ہم آپ یک مدد کر سک� یہ�۔
نفسیا� اور ن
ت
قانو� مدد فراہم کر ت� یہ� اور آپ کو ایک محفوظ مقام یک سہولت فراہم کر ت
آپ کو سماجی،
سک� یہ�۔
ہم ےس رابطہ کریں:

677 445 190
(فون کال اور واٹس ایپ)

اوقات کار :یپ� تا جمعرات ،صبح  9:00تا شام 6:00
ب ج�� ،اور جمعہ صبح  9:00تا دوپہر  2:00ب ج��

 UTEHےک اوقات کار ےک عالوہ ،بارسیلونا کا مرکز
ئ
برا� فوری اور ہنگامی سماجی مدد ےس رجوع کریں
جو ( )CUESB, c. Llacuna, 25یم�
واقع �ے اور سال یم�  365دن  24ٹ
گھن� خدمت
ہ
فراہم کرتا ہ�ے۔
ٹیلیفون900 703 030 :

