
ہر9میں سے1بزرگ شہری
کسی نہ کسی قسم کی
-زیادتی کیاطالع دیتے ہیں

90%

Item 1
10%

جسمانی حملہ - پیٹنا یا دھکیال 

منشیات کا نامناسب استعمال

/فحش مواد دیکھنے
جنسی حرکات کرنے پر مجبور کرنا

کپڑے اتارنے پر مجبور کرنا

نامناسب جسمانی خالف ورزی

زبردستی قید یا پابندی

ہم بچنے والوں پر
یقین رکھتے ہیں

بزرگوں کے ساتھ
جسمانی اور جنسی زیادتی کی شناخت کرنا

جسمانی- طاقت کا استعمال جو

جسمانی تکلیف، چوٹ، یا

معذوری کا باعث بنے

کیس منیجر سے بات کرنے کے لئے

DVRP کو کال کریں جو رازدارانہ اور
مخصوص زبان میں وسائل فراہم

کرنے میں مدد کر سکتا/سکتی ہے
 

جنسی- بزرگ کے ساتھ کوئی بھی

جنسی رابطہ جو بغیر رضامندی سے

ہویا وہ رضامندی دینے سے قاصر ہو۔

بزرگوں کو نظرانداز کرنا: ضروریات فراہم کرنے میں ناکامی: کھانا، لباس،
پناہ گاہ ، دوائی، طبی نگہداشت، جسمانی مدد۔

WWW.DVRP.ORG    (202) 833-2233

٪ 50
زیادتی

بے توجہی کرنا کرنا ہے

90%

زیادتی مرتکب کرنے والوں 90٪
میں سے نوے فیصد گھر کے افراد یا
کوئی اور قابل اعتبار لوگ ہوتے ہیں



CASE 
MANAGEMENT

· ASIAN PACIFIC ISLANDER DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE
PROJECT (A/PI) (DVRP)
ہاٹ الئن: (202) 2233-833

DVRP.org

· ASIAN WOMENS SELF HELP ASSOCIATION (ASHA -1(برائے خواتین
2742-417-888

ASHAforwomen.org

  · HOUSE OF RUTH
(202) 667-7001

HouseofRuth.org

· KOREAN COMMUNITY SERVICE CENTER OF GREATER
WASHINGTON:

ہاٹ الئن::4561-987-888-1

KCSCGW.org

· PRO BONO COUNSELING PROJECT (CHAI)
مشیر) جنوبی ایشیا اور ہندوستان کی مدد کرنا))(410) 1001-825))      

probonocounseling.org/

· VIETNAMESE AMERICAN SERVICES (VAS)
(301) 646-5852
VASUSA.org

قانونی معاونت

ADULT PROTECTIVE SERVICES HOTLINE
ڈی سی: (202) 3950-541

DC VICTIM HOTLINE
844) 443-5732

ELDER SAFE
(301) 816-5099

NATIONAL DOMESTIC VIOLENCE HOTLINE
1-800-799-7233
thehotline.org

RAPE, ABUSE AND INCEST NATIONAL
NETWORK (RAINN)
1-800-656-4673

rainn.org

ہاٹ الئنز
ASIAN AMERICAN ADVANCING

JUSTICE
(202) 296-2300

advancingjustice-AAJC.org

ASIAN PACIFIC AMERICAN LEGAL RESOURCE
CENTER

(202) 706-7150

APALRC.org

NATIONAL KOREAN AMERICAN SERVICE
AND EDUCATION CONSORTIUM

1-844-500-3222

NAKASEC.org

SEXUAL ASSAULT LEGAL INSTITUTE
(301) 565-2277

mcasa.org/survivors/sali

کیس مینجمنٹ



ہر9میں سے1بزرگ شہری
کسی نہ کسی قسم کی
-زیادتی کیاطالع دیتے ہیں

٪ 50
زیادتی

بے توجہی کرنا کرنا ہے

90%

Item 1
10%

زیادتی کا اثر
ترک کیے جانے، ناامید ہونے کا احساس 

شخصیت اور طرز عمل میں تبدیلیاں

خودداری میں کمی

کھانے اور نیند کے انداز میں تبدیلی
بے حد پریشانی اور خوف

دلچسپی یا جوش و خروش کا فقدان 

زیادتی کے طرز عمل کا ایک تسلسل جو

کسی کی حفاظت، شناخت، وقار اور

خودداری کے احساس کو کم کرتا ہے

مثالً : زبانی حملہ، بدسلوکی، ہراساں
کرنا، دھمکیاں دینا، ذلیل کرنا، تنہا

کرنا، نظرانداز کرنا

90%

ہم بچنے والوں پر یقین رکھتے ہیں

کیس منیجر سے بات کرنے

کو کال کریں DVRP کے لئے
جو رازدارانہ اور مخصوص
زبان میں وسائل فراہم کرنے

میں مدد کر سکتا/سکتی ہے

WWW.DVRP.ORG    (202) 833-2233

بزرگوں کے ساتھ
ذہنی اورنفسیاتی زیادتی کی شناخت کرنا

زیادتی مرتکب کرنے 90٪
والوں میں سے نوے فیصد
گھر کے افراد یا کوئی اور قابل

اعتبار لوگ ہوتے ہیں

بزرگوں کو نظرانداز کرنا: ضروریات فراہم کرنے میں ناکامی: کھانا،
لباس، پناہ گاہ ، دوائی، طبی نگہداشت، جسمانی مدد۔

چیخ و پکار اور دھمکیوں کے ذریعے
ہراساں کرنا

ذلت اور تضحیک
مالمت کرنا یا قربانی کا بکرا بنانا

انہیں اور ان کی ضروریات کو نظرانداز
کرنا

دوستوں، خاندان، سماجی مواقع سے 
الگ تھلگ رکھنا

ضروریا ت تک رسائی محدود کرنا



CASE 
MANAGEMENT

· ASIAN PACIFIC ISLANDER DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE
PROJECT (A/PI) (DVRP)
ہاٹ الئن؛: (202) 2233-833

DVRP.org

· ASIAN WOMENS SELF HELP ASSOCIATION (ASHA -1(برائے خواتین
2742-417-888

ASHAforwomen.org

  · HOUSE OF RUTH
(202) 667-7001

HouseofRuth.org

· KOREAN COMMUNITY SERVICE CENTER OF GREATER
WASHINGTON:

ہاٹ الئن::4561-987-888-1

KCSCGW.org

· PRO BONO COUNSELING PROJECT (CHAI)
مشیر) جنوبی ایشیا اور ہندوستان کی مدد کرنا))(410) 1001-825))      

probonocounseling.org/

· VIETNAMESE AMERICAN SERVICES (VAS)
(301) 646-5852
VASUSA.org

قانونی معاونت

ADULT PROTECTIVE SERVICES HOTLINE
ڈی سی: (202) 3950-541

DC VICTIM HOTLINE
844) 443-5732

ELDER SAFE
(301) 816-5099

NATIONAL DOMESTIC VIOLENCE HOTLINE
1-800-799-7233
thehotline.org

RAPE, ABUSE AND INCEST NATIONAL
NETWORK (RAINN)
1-800-656-4673

rainn.org

ہاٹ الئنز
ASIAN AMERICAN ADVANCING

JUSTICE
(202) 296-2300

advancingjustice-AAJC.org

ASIAN PACIFIC AMERICAN LEGAL RESOURCE
CENTER

(202) 706-7150

APALRC.org

NATIONAL KOREAN AMERICAN SERVICE
AND EDUCATION CONSORTIUM

1-844-500-3222

NAKASEC.org

SEXUAL ASSAULT LEGAL INSTITUTE
(301) 565-2277

mcasa.org/survivors/sali

کیس مینجمنٹ



میں1بزرگ شہری9
زیادتی کی کسی نہ کسی
قسم کی اطالع دیتےہیں

استحصال صحت سے متعلق فراڈ اور خطرے میں ڈالنا

ذاتی چیکوں، کریڈٹ کارڈ یا اکاؤنٹس کا

غلطاستعمال

نقد رقم، آمدنی کے چیک، مالی فوائد، ایس
ایسآئی،سوشل سیکورٹییا گھریلو سامان

چوری کرنا

دستخط کی جعلسازی

شناخت کی چوری میں ملوث ہونامشترکہ

بینک کھاتوں کا فائدہ اٹھانا

رقم دینے کے لئے زبردستی کرنا یا دھمکی دینا

کسی دوسرے کی جانب سے وسائل،

رقم، اثاثہ جات کا غیر قانونی/ناجائز
استعمال یا انہیں روکنا

ہر 44 میں سے 1 مالی زیادتی
کے کیس کی رپورٹ کی جاتی

صحت کی دیکھ بھال فراہم نہ کرنا

لیکن اس کا معاوضہ لینا

طبی نگہداشت یا خدمات کے لئے

زیادہ رقم لینا یا دگنی بلنگ
ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم

دوا دینا
جعلی عالج کی تجویز دینا

(Medicaid)میڈیکیڈ فراڈ

بزرگوں کو نظرانداز کرنا: ضروریات فراہم کرنے میں ناکامی: کھانا، لباس، پناہ
گاہ ، دوائی، طبی نگہداشت، جسمانی مدد۔

ہم بچنے والوں پر
یقین رکھتے ہیں

کیس منیجر سے بات کرنے کے لئے

DVRP کو کال کریں جو رازدارانہ اور
مخصوص زبان میں وسائل فراہم

 کرنے میں مدد کر سکتا/سکتی ہے

WWW.DVRP.ORG    (202) 833-2233

بزرگوں کے ساتھ
مالی زیادتی کی شناخت کرنا

٪ 50
زیادتی

بے توجہی کرنا کرنا ہے

 1 
 میںسے

44



CASE 
MANAGEMENT

· ASIAN PACIFIC ISLANDER DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE
PROJECT (A/PI) (DVRP)
ہاٹ الئن؛: (202) 2233-833

DVRP.org

· ASIAN WOMENS SELF HELP ASSOCIATION (ASHA -1(برائے خواتین
2742-417-888

ASHAforwomen.org

  · HOUSE OF RUTH
(202) 667-7001

HouseofRuth.org

· KOREAN COMMUNITY SERVICE CENTER OF GREATER
WASHINGTON:

ہاٹ الئن::4561-987-888-1

KCSCGW.org

· PRO BONO COUNSELING PROJECT (CHAI)
مشیر) جنوبی ایشیا اور ہندوستان کی مدد کرنا))(410) 1001-825))      

probonocounseling.org/

· VIETNAMESE AMERICAN SERVICES (VAS)
(301) 646-5852
VASUSA.org

قانونی معاونت

ADULT PROTECTIVE SERVICES HOTLINE
ڈی سی: (202) 3950-541

DC VICTIM HOTLINE
844) 443-5732

ELDER SAFE
(301) 816-5099

NATIONAL DOMESTIC VIOLENCE HOTLINE
1-800-799-7233
thehotline.org

RAPE, ABUSE AND INCEST NATIONAL
NETWORK (RAINN)
1-800-656-4673

rainn.org

ہاٹ الئنز
ASIAN AMERICAN ADVANCING

JUSTICE
(202) 296-2300

advancingjustice-AAJC.org

ASIAN PACIFIC AMERICAN LEGAL
RESOURCE CENTER

(202) 706-7150

APALRC.org

NATIONAL KOREAN AMERICAN SERVICE
AND EDUCATION CONSORTIUM

1-844-500-3222

NAKASEC.org

SEXUAL ASSAULT LEGAL INSTITUTE
(301) 565-2277

mcasa.org/survivors/sali

کیس مینجمنٹ


