
 

 
 
 
 

 (CEASE) ��# "!�ان �ے ��ٹ�ے �� ادارہ 	��� �� ������ ��ت 	�ں 	�ا��� اور    
ا��اد& %ہ$# �ت �ہ � ���� هے۔ ِاس �� ���� ���� ��� د �ے ���ر ا�اد 
� وہ ����ان 
�$ �ہ -,�
1$ ��� د 
� ����ا�� 0/�ان � ں ِ-,�ے ه$*ے ہ$ں �� �� د ���� ہے۔ ہ'�ر& 

-,�ٹے ٹ �1 $ن 9� را80ہ، �� 56 �ے ��روں �4 ر%�ئ    24 ں  ہ'ہ - � %ہ$# �ت �
 اور �< ��ت �ے # ے ره� *=  �� ��0و 5�0 ���� �� �> ه ں۔

† ‡ ‡ † ‡ ‡ † ‡ ‡ † ‡ ‡ † ‡ ‡ † ‡ ‡ † ‡ ‡ † ‡ ‡ † ‡ ‡ † ‡ ‡ † ‡ ‡ † ‡ ‡ 

 
�$�%	 .۱۱۱۱ 

�  آ��� اور 0�وBC�� 5Dت آ$ روآ�ے اورA*��ہ آے # ے رہ�'� *�'�م #$-$ں آ�  ان
ہ �ہ ہ$اور ا�ہ ں %'� �� اور E%��� �6F ا�Dا��ت آ��� �� آ�Gت � ں اBC�� �
H� ہ

٠%ہ$# �ت %ے رو���س آ�ا��    

� 

�6F اور ���%E %ہ$#5 9ہ����J �� آہ %'��� � 0ے راہ رو& آے ��Cر  #$-$ں ��� 
 آ� ��د آ��� اور ا�ہ ں

 #$گ دو �0رہ 9,�%ے  �� 56 آ� ��Cر �ہ ہ$ں

� 

 
 

�+ اور �*� �:��	�  آے اہ�اف,، ��٠ے ہٹ آ�۔.  .۲۲۲۲ 
�*5 "ے راہ رو4 آے �23ر    ,  

 �  ٠وہ �'�م #$گ 
� ����ان �$ -,�
D �L��$1 $ں آ� ��Cر ہ$ں 
، 0 $& آے �,Qڑے  اور ��رآٹ�*�  
� 0$ڑهے #$-$ں 9� )
� ��و��( 9� ���د  J0$ں
،>1R ہ�� Sے 0ے ��و�  

� 

�ےT�Uت %ے دو �Lر ہ$ں -ے ان آےاوہ �'�م #$گ 
� ����ان �$  V# &ے �,$ڑ 

��٠ت آے # ے رہ� *= آ� ا��WXم آ���  
� 

 
 
 
 
 

�%ہ آ�ر���6	� آ�   .٣ 

�ٹے ہ�ٹ  >;  آ5 �ہ�89>? +�"9@ � 
-,�ٹے آ� %ہ$#5 �ہ �  ^٢
ہ ہ�ٹ Z* T ر��ٹ�ڈ  %'��� آ�ر آZ آ� F�ف %ے 


1$ ٠آ��� ہے �,- �
ان �'�م #$-$ں آے # Vے �$ ���� 0ے راہ رو& ���� ���د 
٠ ں 0�و5D  ا��اد آ� G�ورت ہ$ا�ہ�BX6 ہ$ں  اور �,Qڑوں � ں  

 

  
 � "��و�5 ا	�اد

 �9 ���
%'��� 0 $ر& ادارے آ� F�ف %ے ���� ���د اور  0$ڑهے #$-$ں 9� ذ
a ٹ�*< آے 0`� 0,� د& آ0�و5D ا��اد اور ��D$�� ��$رے A ٹ�*< اور aA 5#$ہ% �

��٠*ے -�   

 

  

  
 

 �E وا ?�وپ Cف ه��Aٹ�#، ��# ��ا>*# ���ٹ�۔
ت 	�ں 	�ا��� اور ا	�اد4 �ہ89��ت�� ���	 

 TWGH     ��# ��ا>*# ���ٹ�



5 	�ت آے 8�Gے@<9ٹ  � 
Xں %ے رہ� *= آ� ا�$Xbہ دو ہC F ��0 م�Wان ��ہ ں %� ذ���� �

�دہ �ہ ں وہ �'�م ا�اد 

��e,Lے اور ���د %ے �J0ے آے # Vے �6d$ًر -,� %ے �0 ہ�ٹ,��� 9ڑ ��*ےِان  دو 
٠آ � �� *ے -�  ہXb$ں آے دورانُ ان آ� �'�م %'��� اور �BC�� �dت آ� ازا#ہ     

 

 

 �   �HIون اور ا	�اد
�Xe#$ں،a #$9 اور دو%�& ��W '$ں آ� �`�ونِ ان %E ا�اد اور %'��� 0 $د ، ہ�

����٠ان آے �/�Wbت آے # Vے ��X'> ہ$-�   
 

 
 

 ۴۴۴۴. آ<��ے آے او�Jت
%�ل �'�م د�$ں � ں %'��� آ�ر آ�$ں آ� F�ف %ے 
ہ %ہ$#5 د& -h ہے 9$رے  � 

 
 

 +�K .۵۵۵۵ 
 

 
 
 
 

 

 ۶۶۶۶. �ہ�89 آے 8�ے در�9ا��
a� ورت ہ�G آے % �ٹ� � ں اس �'6� 9� آ�� آ$ ا��اد آ�H�*آ�ا H % وہ $

-,�ٹ$ں  آے دوران آ�� 0,� و5D را80ہ آ� %�XC ہے 924�  18281  
� 

 
 

 ۷۷۷۷. �ہ�89 آ� ا��MMم

ہ %ہ$#5 �0ہ' 5Dاد  آ�� 0,�  و�� ر����G& %ے %'��� آ�ر آZ اور �X`�1ہ ا

 �X< آ�وا %�XC ہے
� 

 
 

�92ا>�4ا  .۸۸۸۸ 
6/F, TWGHs Wong Fung Ling Memorial Building,  

12 Po Yan Street, Sheung Wan, Hong Kong 

 (Fwd to CEASE Crisis Centre.) 
�Hےذرڈاك آے  :  � 

2703 4111 : K+2�  � 
ceasecrisis@tungwahcsd.org : ا����  � 

http://ceasecrisis.tungwahcsd.org : ٹ�>��و  Q�  � 
  

 

�ڈ آے ��#� �`�ون %ے ��وع ہ$ا ہے اور ا%�C %�را ا��WXم Tٹ� $ % H آ�ا*�H % �ٹ� ڈ�10 %� %� 9 &
اوا���ام آے �`�ون %ے �C'> ہ$  

  5' D �*$5 ۔ آbورت د��G ے آ��
     ں ہے�ہ



  

 
 
 

 

 *�,;<��I 5د آے �Rف ہ��ر4 ��	�ت آے 8�Gے ہ��ر4 ہ� ٹ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ہ��را 	�;
�اہ'
�ِ اس آے ازا#ہ آے دوران �'�م �D< آ� G�ور& %ہ$# �ت آ� �  ��56  � 

 �  ں G�ورت ہ$�,� �a آ� ُا�اہ'%ہ$ # �ت آ� �� 56 ذدہ آ$ �'�م 
�� 56 ذدہ آ� %� �m �6,��� ۔
ہ�ں �l آے وہ �F <'C$ر 9� ا��9 اس �� 56 %ے 

 L,ٹ�Cرا n�U> آ�ے اور A* ��ہ آے # Vے ���%E آ� روا*� آ� �� *ے �� آہ �Aے و

�ے %ے ازا#ہ آ � �� %Cےا#�F o n ں آ�$X6 �� �٠  
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�9T 5ر4 آS39 آ�Iے ہ�ں آہ ,�*��I 5د �ےTا Uہ 
 @<ٹ�2را آ�*ے �� $� آ�� ,�>ے

 � اس %1�1ے � ں
 �  a -,�ٹے ر��ٹ�ڈ %'��� آ� ر آZ آ� %ہ$#5 د& -�V ہےL$0 �'�م %�ل

 � ہ� و5D �� 56 آ� ازا#ہ اور �D �$�� ��$رہ۔
a ٹ�*< آے 0`� 0,�  A م اور�WXور& ا��G ےV # 5 �� 56 آ$ روآ�ے آےDہ� و

� آ� رآZ %ے را 80ہ رآ,�ے آ� ا��WXم%'��  
� 

& ��D$�� ا��اد& �`�ونG�ور   � 
ہ��Xe#$ں آے %��m �> آ� G�ور& �6F %ہ$# �ت اور ���� ���د 
� ���� �Bپ 

 �  ,�1ے آ$ رو آ�ے آے # ے ا���Dت9  '�ر
$ں آے0آے 0`� آ� 
 �� 56 ذدہ آ� ا��زت %ے qb/� ��$��D آے # Vے %'��� آ�ر آZ آ� ��د %ے

r* $� رہ �L &ور�G ے  را80ہ اور% a #$9 � 

&  ��D$�� ��$رےG�ور�� 56 آے ازا#ہ آے 0`� ا�اد اور ����ا�$ں آ$   � 
 � L,$ٹ� ��ت �l آے # Vے %� ��e,Lے آے # Vے �� 56 ذ دہ آ� رہ�*= آ� ا��WXم

��ہ آ� ��ت آے # ے �� آہ �� 56 دو�0رہ ا��s  ��9$رہ آ� %ہ$#5 ،آ< از آ< 
%�ا ��d م دے %Cے� 0/�#  � 

 

  
 

 �E وا ?�وپ Cف ه��Aٹ�#، ��# ��ا>*# ���ٹ�۔
ت 	�ں 	�ا��� اور ا	�اد4 �ہ89��ت�� ���	 

 TWGH     ��# ��ا>*# ���ٹ�



 

*���I 5د آ� ��	�� آ��� Cپ آ5M�V 5 �ہ�ں ہے ۔ ,�*��I 5د آ9 ,
  روآ�ے آے 8�Gے ہU �ے را"�ہ آ��ں

 

 
 

�� @�ہ�ں �� ہ��ر4 ��	� ہC Uپ آے ��WI ہ�ںC8پ 89T�+ آ5 	�د  �9اہ�   
 
 
 

 ہU اس "�ت �T زور د�Mے ہ�ں
  

اXt'�د آے %��mِ اس آ�  %��m 9$ر& رازدار& اور �C'> آے 56 ذدہ ��
 5R�bU آ� ا��WXم آ � �� *ے

�  

�� 56 ذ دہ آ� ہ� �0ت آ$ S$ر %ے %�� �� *ے اور اس آ� ہ� �'ZC ��د آ� 
 �� *ے

�  

اس �0ت آ� ��ص � �ل رآ,� �� *ے آہ �XR�bU %�و% a #$9، H اور �'�م 
دو%�ے %�آ�ر& اور � < %�آ�ر& اداروں آے %��m �> آ� آ�م آ � ��*ے ��آہ 


��  �Dم �ہ ا ٹ,� �� 9ڑ �� *ے �a %ے 0`� � ں ا� 56 ذدہ آ$ �6d$رًا آ$*� �
� ��C> آ� %���� آ��� 9ڑهےآ� ُا%ے  

�  

  56 ذدہ آے # Vے ذ 
�دہ %ے ذ 
�دہ  1n$Uہ اHا*� اور اXt'�د آ� �� U$ل��

����  آ� اRہ�ر آ� %Cے9� �ا آ��� ��آہ وہ آ,> آ� ا��9  �0ت اور ا��9  9  

�  

 

 

�ڈ آے ��#� �`�ون %ے ٹ�  $ % H آ�ا*�H % �ٹ� Tڈ�10 %� %� 9  &
��ام آے �`�ون %ے �C'> ہ$ا��وع ہ$ا ہے اور اس ا��WXم وا�  


