چوکس رہنا اور یقین دہانی
کمبریا کانسٹیبلری ہماری تمام مقامی کمیونٹیز کے ساتھ کام اور مدد کرنے کے لیے پر
عزم ہے .
ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو اور جرم کے خوف سے  ،ہراساں
کیے جانے سے ،تنگ ہونے سے یا زیادتی کیے جانے کے خوف سے آزاد جیے.
آپ کو حالیہ بین االقوامی واقعات کے بعد خدشات درپیش ہو سکتے ہیں  ،تاہم کمبریا پولیس آپکو اس
بات کی یقین دہانی کرواتی ہے کہ نفرت پر مبنی جرائم اور نسلی طور پر ہراساں کرنے کو برداشت
نہیں کیا جائے گا .
عالقے بھر میں اہم مقامات پر ہماری ہائی پروفائل(اعلی مرتبت) گشت موجود ہے اور کمیونٹی اور
مذہبی رہنماؤں کے ساتھ کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہے .

عملی مشورہ :
· چوکس رہیں
· ہر قسم کے ہراساں کیے جانے کی خبر پولیس کو کریں  ،چاہے وہ زبانی ،جسمانی یا نفسیاتی ہیں  .اگر
آپ کسی ایسے حادثے کا شکار ہیں تو  ،جہاں ممکن ہو سکے کسی ناگوار لٹر یچر  ،موبائل فون
پیغامات یا کسی بھی ایسے ہی حملے میں استعمال ہونے والی اشیا برقرار ( پاس) رکھیں  .یاد رکھیں
اگر کوئی آپ پر تھوکتا ہے تو مجرم کو ڈھونڈنے میں مدد کے لیے پولیس ڈی این اے کا ثبوت حاصل
کر سکتی ہے .
· مشکوک گاڑیوں یا لوگوں کی پولیس کو خبر کریں .
· پولیس سے رابطہ کریں اور ہراساں کیے جانے کے مسئلے سے بہتر طریقے سے کیسے نبردآزما
ہونا ہے کے بارے میں مشورہ حاصل کریں.

cumbriapolice

· مشکوک بنڈلوں کو مت کھولیں.
· باقاعدگی سے اپنے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیں .

کوئی بھی سرگرمیاں جو آپ کی وجہ تشویش بنیں ان کی معلومات پولیس کو مہیا کریں .

رابطے کے لیے پولیس کی کلیدی تفصیالت:
· کسی مشکوک سرگرمی کی  101پر پولیس کو خبر کریں.
· آپ جرم کی خبر آن الئن  www.cumbria.police.ukپر کر سکتے ہیں .
· آپ ایک نفرت پر مبنی جرم کی خبر نفرت پر مبنی واقعات کے رپورٹنگ مراکز(
 )Hate Incident Reporting Centersمیں کر سکتے ہیں ،آپ اپنا قریب ترین
مرکز  www.cumbria.police.ukپر تالش کر سکتے ہیں .
· ہنگامی حالت میں  ،یا اگر جرم ہو رہا ہے تو پولیس کو  999پر کال کریں.

آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں :
· گمنام طور پر پر کرائم سٹاپرز سے  0800 555 111پر .

· انسداد دہشت گردی ہاٹ الئن 0800 789 321 :
· آواز کمبریا (آزاد تنظیم – کمبریا میں سیاہ فام اور اقلیتی نسلی لوگوں(بی ایم ای ) اور کمیونٹیز کی آواز)
ہمیں  0800 0232792پر یا  07791 601640پر کال کریں
ہمیں ٹیکسٹ کے ذریعے 07537 402350پر خبر کریں .

ای میل information@awaz.info :
ویبwww.awazcumbria.org :

فون101 :
ویبwww.cumbria.police.uk :

نفرت پر مبنی واقعات کی خبر آن الئن کریں www.reporth8crime.org :

ہماری ویب سائٹ کو مالحظہ کرنے کے لئے اپنے سمارٹ فون سے اس کوڈ کو
اسکین کریں

فون101 :

ویب:

www.cumbria.police.uk
cumbriapolice

