آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں :

بکنگھم شائر  ،برکشائر اور آکسفورڈ شائر بھر
میں نفرت پر منبی جرم سے نمٹنا

دی ہیٹ کرائم نیٹ ورک
MK Equality Council
34 Brunel Centre, Bletchley,
Milton Keynes
MK2 2ES
01908 606828
0300 1234 148

رپورٹ کنندہ
نام :

پتہ :

www.hatecrimenetwork.org.uk
info@hatecrimenetwork.org.uk
ٹیلیفون:
ملٹن کینز مساوات کونسل کی طرف سے چالیا
جانے واال منصوبہ

کیا آپ کو علم ہے نفرت پر منبی
جرم کیا ہے ؟
کیا یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے ؟

تھیمز ویلی پولیس اور کرائم کمشنر کی طرف
سے فنڈ کیا گیا

ہمیں بتائیں کیا ہوا :

آپ نفرت پر مبنی جرم کی رپورٹ کر سکتے ہیں
:
آن الئن :

نفرت پر مبنی جرم کی اقسام ہوسکتی ہیں :

ایک نفرت پر مبنی جرم تب ہوتا ہے جب کوئی
آپ کے خالف جرم کا ارتکاب کرے کیونکہ:

www.hatecrimenetwork.org.uk

نام بالنا



یہ فارم ہمیں واپس بھجواتے ہوئے
(پتہ اس کتابچے کی پشت پر)

اگر کوئی آپ کو جسمانی
طور پر تکلیف پہنچاتا
ہے



آپ کا مذھب یا عقیدہ



آپ کی جنسی شناخت ( اگر
آپ ایک مرد یا عورت ہونا
چاہتے ہیں )

نفرت پر مبنی جرم کی ہاٹ الئن
0300 1234 148

دیواروں پر نقش نگاری

ان بار کوڈز میں سے ایک کو سکین کر کے
ہماری ایپ ڈاون لوڈ کریں !



آپ کا جنسی رجحان ( اگر آپ
ایک ہم جنس پرست ہیں)



آپ کی معذوری

توڑ پھوڑ

اگر ہنگامی صورتحال نہیں ہے تو
پولیس سے رابطہ کریں:
101
اگر ہنگامی صورتحال ہے تو 999
مالئیں

اگر کوئی آپ کی رقم لے
لیتا ہے یا آپ کے علم
کے بغیر اسے خرچ کر
دیتا ہے
اگر مندرجہ باال میں سے
کوئی بھی کام کوئی آپ
کے ساتھ کرتا ہے تو
برائے مہربانی آپ
رپورٹ کریں !

آپ کی نسل ،نسلی تعلق یا
قومیت کی وجہ سے

اگر آپ نے نام پکارے جانے یا
جسمانی تشدد کا سامنا کیا ہے آپ
کو رپورٹ کرنی چاہیے .

