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اداسی اکیال پن

خوفاداسی توہین کی گئی ہے

توہین کی گئی ہےاکیال پناکیال پناکیال پناکیال پنتوہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہےپریشانپریشانپریشانپریشانخوفاداسی

اکیال پن

بے چینی

بے چینی

زخمیزخمیزخمیزخمی توہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہے خوفخوفخوفخوف اکیال پناکیال پناکیال پناکیال پن توہین کی گئی ہے

پریشاناکیال پن توہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہے پریشانپریشانپریشانپریشان خوفخوف اداسی توہین کی گئی ہے

خوف اکیال پناکیال پناکیال پناکیال پن توہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہے پریشانپریشانپریشانپریشان خوف

زخمی توہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہےتوہین کی گئی ہے خوفخوفخوفخوف اداسیاداسیاداسیاداسی اکیال پن توہین کی گئی ہے

پریشاناکیال پن توہین کی گئی ہے خوف اداسی توہین کی گئی ہے

توہین کی گئی ہے خوف پریشان خوف اداسی

بے چینی خوف توہین کی گئی ہے خوف اداسی اکیال پن توہین کی گئی ہے

پریشان خوفتوہین کی گئی ہے خوف اکیال پناداسی اداسی

نفرت سے تکلیف ہوتی ہے۔

اسکی اطالع دیں اور اس کو روک دیں۔

خوف بے چینی

نفرت مجھے
محسوس 

کرواتی 
ہے۔۔۔



اس میں ایسی چیزیں شامل ہوسکتی ہیں:

جسامنی حملہ  •

پراپرٹی کو نقصان پہنچانا  •

جارحانہ وال چاکنگ  •

آتش زنی  •

آن الئن نفرت کیلئے اکسانا  •

نفرت واقعہ کیا ہے؟

پولیس رصف اسی وقت خالِف قانون کاروائی کر سکتی ہے جب 

قانون کو توڑا گیا ہو، لیکن وہ بغیر جرم کے نفرت واقعات کے 

بارے بھی جاننا چاہتے ہیں۔ ایسے واقعات ہوسکتا ہے کہ فوجداری 

جرائم نہ ہوں لیکن جن لوگوں کے خالف یہ کئے گئے ہوں انہیں یہ 

جرم لگتا ہے، اور بعض اوقات اس کے ساتھ جرائم بڑھ جاتے ہیں؛ 

اس لئے ، ہم فریقین کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور اسے روکتے 

ہیں۔ بغیر جرم والے نفرت واقعات میں جارحانہ یا  توہین آمیز رائے 

شامل ہیں جو آن الئین ، یا بذاِت خود یا پھر تحریری طور پر کی 

گئی ہو۔ 
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نفرت ، کوئی بھی واقعہ یا جرم ہوسکتا ہے جس کی تحریک کسی 

شخص کی نسل، مذہب، جنسی واقفیت، مخنث شناخت یا معذوری 

کے خالف تعصب یا دشمنی )یا ایسا ہونا سمجھا جائے( ہے۔ اس 

میں یہ شامل ہیں:

ایک فوجداری جرم ہے جب قانون توڑا گیا ہو یہ ایک نفرت جرم   •

ہے

ایک ایسا واقعہ جوکہ فوجداری جرم نہیں ہے ایک نفرت•   •

واقعہ ہے

متام تفرت کیلئے پولیس تعین کرتی ہے کہ کیا یہ ایک فوجداری 

جرم ہے یا کہ پھر ایک واقعہ۔ متام کیسز فوجداری کی حد کو پورا 

نہیں کرتے ہیں، لیکن جب کسی نفرت کے واقعہ کی رپورٹ کی 

جاتی ہے تومظلوم فرم کی رائے پر ہمیشہ غور کیا جاتا ہے۔

ایک نفرت جرم کیا ہے؟

ایک نفرت جرم کوئی بھی ایسا فوجداری جرم ہے جسکی وجہ 

کسی شخص کے خالف تعصب یا دشمنی )یا ایسا ہونا سمجھا جائے( 

ہوتی ہے:

معذوری ۔  جسامنی، سامعتی اوربرصی نقائص، ذہنی طور   •

پربیامر صحت اور سیکھنے میں مشکالت 

نسل ۔  قومیت، نسل، جلد کا رنگ اور ورثہ  •

ایامن - مذہب، عقیدہ، غیر مذہبی عقیدہ  •

مخنث شناخت ۔ ایسے افراد جنکی شناخت لسبین، گے، بائی   •

سیکشوئیل یا ہیٹرو سیکشوئیل )ہم جنس پرست( ہے۔

صنفی شناخت ۔  ایسے افراد جنکی شناخت ٹرانس کے طور کی   •

جاتی ہے اس میں ٹرانسجنڈر یا ٹرانس سیکشوئل )مخنث( افراد 

شامل ہیں



اسکو رپورٹ کریں

کوئی بھی فرد نفرت کا شکار ہوسکتا ہے۔ نفرت جرم یا واقعات 

کسی بھی جگہ ہوسکتے ہیں ۔ گھر پر، گلی میں ، آن الئین ، کام 

پر یا پھر سکول پر۔ کسی بھی فرد کو نفرت کے خوف ، پریشانی 

اورنتائج کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔  

اگر آپ نفرت کا شکار ہیں یا پھرایک گواہ ہیں ، تو آپ اسکو رپورٹ 

کرنے سے اس سے نپٹنے کیلئے ہامری مدد کریں اور ہوسکتا ہے کہ 

کسی دورسے فرد کے ساتھ ایسے واقعات نہ ہو پائیں۔ آپ اپنے 

مقامی عالقے میں نفرت کے واقعات کی حد تک سمجھنے کے لئے 

بھی ہامری مدد کریں گے تاکہ ہم بہرت طور پر اسکا جواب دے 

سکیں۔

یہ بہت اہم ہے کہ اگر نفرت آپکے ساتھ یا کسی کے ساتھ  ہوتی 

ہے جسکو آپ جانتے ہیں. اس کی اطالع دیں اور اس کو روک دیں.

نفرت کے جرم یا واقعہ کو کیسے رپورٹ کیا جائے؟

اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو101 کو فون کریں یا ایمرجنسی کی   •

صورت میں 999 پر فون لگائیں

اگر آپ بہرے ہیں ، سننے میں دشواری ہوتی ہے یا بولنے میں   •

دقت ہے تو ٹیکسٹ فون 18001101 استعامل کریں یا پھر 

07786220022 پر ایس ایم ایس کریں

مقامی ہیٹ کرائم رپورٹنگ سینٹر پر ترشیف الئیں یا ان کےساتھ   •

رابطہ کریں، اس کی مکمل فہرست ہامری ویب سائیٹ پر 

موجود ہے

آپ ہامری ویب سائیٹ یا ٹرو ویژن کے ذریعہ نفرت جرم کو   •

)report-it.org.uk( رپورٹ کر سکتے ہیں

مزید معلومات کیلئے یہاں جائیں:  • 
southyorks.police.uk/hatehurts
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