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કોવિડ 19 / કોરોનાિાઈરસ - ઘરલૂે અત્યાચાર, જાવિય વ િંસા, િેમજ 

વલિંગ આધાવરિ અન્ય પ્રકારની વ િંસા  

િમે કેિી રીિે મદદ કરી શકો?  

વમત્રો, કુટુિંબીજનો, પાડોશીઓ િેમજ સમાજનાિં સભ્યો માટે સલા .  

 

 



 

કોપ્રિડ 19ની કટોકટી દરમ્યાન ઘરલેૂ અત્યાચાર, જાપ્રિય પ્ર િંસા િેમજ પ્રલિંગ આધાપ્રરિ 

અન્ય િકારની પ્ર િંસામાિં િધારો થશ.ે  દરકે જણ માટે ઘર સલામિ સ્થળ નથી  ોિ િં, 

અને આપણી અગત્યની સેિાઓ દબાણ  ેઠળ છે.  પ્રમત્રો, ક ટ િંબીજનો, પાડોશીઓ 

અને સમાજનાિં સભ્યો િરીકે, િમે િ ેસિાાઈિરો (િેમાિંથી બચનારાિં લોકો) માટેની 

અગત્યની જીિાદોરી બની શકો છો.  િ ેસિાાઈિરોને આપણે જાણ કરિી જ જોઈએ કે 

િેઓ એકલાિં નથી.  આપણ ેએ સિંદેશો સ્પષ્ટપણ ેમોકલાિિાન િં પણ એટલ િં જ અગત્યન િં 

છે કે અત્યાચાર કરિાન િં કોઈ જ બ ાન િં નપ્ર  ચાલે.     

આ કટોકટીના કાળ દરમ્યાન સમાજોની એકઠાિં મળિાની શપ્રિ આપણે જોઈ ચૂક્ાિં 

છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ સિાાઈિરોને ટેકો આપિા માટે િમારામાિંથી ઘણાિં લોકો 

 જ  િધાર ેમદદ કરિા માગે છે.  આ કઈ ઉત્તમ રીિે કરી શકાય િ ેમાટેની કેટલીક 

પાયાની માગાદપ્રશાકા અમે અ ીિં જણાિી છે.  

એ  િંમેશાિં યાદ રાખિાન િં અગત્યન િં છે કે સિાાઈિરો િેમના પોિાના જીિન પ્રિશે ઉત્તમ 

રીિે જાણ ેછે.   

 

વલિંગ આધાવરિ વ િંસા અને અત્યાચાર કેિી જુદા જુદા પ્રકાર ેકરિામાિં આિે છે? 

 જાપ્રિય પ્ર િંસા, અત્યાચાર અને શોષણ;  

 ઘરલેૂ અત્યાચાર જબરજસ્િીપૂિાકના પ્રનયિંત્રણ સપ્ર િ;  

 ફીમેલ જપે્રનટલ મ્યૂટીલશેન;  

 જબરજસ્િીપૂિાક કરાિાિં લગ્ન;  

 ક ેિાિી 'માન' પર આધાપ્રરિ પ્ર િંસા;  

 પીછો કરિો;  

 માનિ  ેરફેર.  

 

એકમાિંથી બીજાની શરૂઆિ થાય િેિા પ્રકારના જુલમ  

આ િકારના અત્યાચારનો અન ભિ કરિાિં લોકોને અનેક િકારનાિં જ લમોનો સામનો 

કરિો પડે એિ િં બન.ે  જ દા જ દા િકારના જ લમોની કોઈ વ્યપ્રિ કેિી રીિે અત્યાચારનો 

ભોગ બન ેછે અને િેમને કેિી રીિે ટેકો મળે છે િેના પર અસર પડે છે.  િ ેએકબીજાની 

સાથ ેજોડાય છે ('એકમાિંથી બીજાની શરૂઆિ કર ેછે') અને િમેાિં લૈંવગક ભેદભાિ, 

િર્ણભેદ,  ોમોફોવબઆ, ટર ાન્સફોવબઆ િમેજ અસમથણ લોકો સામેના ભેદભાિનો 

સમાિેશ થાય છે.   

નીચે જણાિેલાિં લોકોના અન ભિો િમેજ િેમન ેનડિા િધારાના અિંિરાયો પ્રિશે બ ેિર 

સમજણ મેળિિા માટેેઃ 

https://twitter.com/ukhomeoffice/status/1249005823763808258
https://twitter.com/RespectUK/status/1244897405046329346
https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-information/what-is-sexual-violence/
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/coercive-control/
https://www.forwarduk.org.uk/violence-against-women-and-girls/female-genital-mutilation/
https://southallblacksisters.org.uk/campaigns/forced-marriage-and-honour-based-violence/
https://southallblacksisters.org.uk/campaigns/forced-marriage-and-honour-based-violence/
https://www.suzylamplugh.org/Pages/Category/about-stalking
https://www.refuge.org.uk/our-work/forms-of-violence-and-abuse/modern-slavery/


 

 સ્થળાિંિર કરીને આિેલ સ્ત્રીઓ – અ ીિં પ્રલલક કરો. 

 લેપ્રસ્બયન, ગે, બાય-સકે્સસ્ય અલ અને ટર ાન્સજને્ડર (LGBT) સિાાઈિરો – 

અ ીિં પ્રલલક કરો. 

 કાળા અને લઘ મિી સમાજની સ્ત્રીઓ – અ ીિં પ્રલલક કરો. 

 પ્રડસેબલ્ડ સિાાઈિરો – અ ીિં પ્રલલક કરો. 

 બપ્રધર સિાાઈિરો – અ ીિં પ્રલલક કરો.  

 એક કરિાિં િધાર ેગેરફાયદાનો સામનો કરી ર ેલી સ્ત્રીઓ – અ ીિં પ્રલલક 

કરો.  

 ય .કે.માિં સ્ત્રીઓ અન ેછોકરીઓ સામનેી પ્ર િંસાની વ્યાપકિા – અ ીિં પ્રલલક 

કરો.  

 

કોવિડ 19ની અસરો 

અત્યાચારનો અન ભિ કરી ર ેલાિં લોકો માટે કોપ્રિડ 19ની અસરો પ્રિશે અમને શા 

માટે પ્રચિંિા છે? – અ ીિં પ્રલલક કરો.  

 

ભોગ બનિા પુરૂષો 

ઘરલેૂ અત્યાચારની અસર પ રૂષો પર પણ થઈ શકે છે અને િેમના માટે સલા  અને 

સ ાયિા ઉપલબ્ધ છે. એ યાદ રાખિાન િં પણ અગત્યન િં છે કે સમ-પ્રલિંગી ય ગલોમાિં ઘરલેૂ 

અત્યાચારની વ્યાપકિા પણ પ્રિષમ-પ્રલિંગી ય ગલો જટેલા જ િમાણમાિં છે.  પ રૂષ 

સિાાઈિરોને કેિી રીિે ટેકો આપિો િ ેપ્રિશે સલા  મેળિિા માટે – અ ીિં પ્રલલક કરો, 

અથિા LGBT સિાાઈિરો માટે – અ ીિં પ્રલલક કરો.  

 

સામાન્ય માન્યિાઓ  

ઘરલેૂ અત્યાચાર અને જાપ્રિય પ્ર િંસા પ્રિશે ઘણી માન્યિાઓ છે.  આમાિં ભોગ બનનારી 

વ્યપ્રિને દોષ દેિાિ િં ન ક્સસાનકારક િલણ, જમે કે 'શા માટે િ ેપોિે જ જિી ર ેિી 

નથી' અને એિાિં સૂચનો કરિાિં કે ભોગ બનિી વ્યપ્રિન િં િિાન અત્યાચારને િોત્સાપ્ર િ 

કર ેિેિ િં  શ.ે  આપણા સમાજમાિં આ માન્યિાઓને આપણે પડકારીએ િ ેઅગત્યન િં છે.  

 

ઘરલેૂ અત્યાચાર અિંગનેી માન્યિાઓ પ્રિશે િધાર ેજાણકારી મેળિિા, અ ીિં પ્રલલક કરો.  

જાપ્રિય પ્ર િંસા અિંગેની માન્યિાઓ પ્રિશે િધાર ેજાણકારી મેળિિા અ ીિં પ્રલલક કરો.    

 

 

િમે શુિં કરી શકો?  

https://stepupmigrantwomen.org/2019/05/23/research-righttobebelieved/
http://www.galop.org.uk/
https://www.imkaan.org.uk/
http://staysafe-east.org.uk/index.php/domestic-and-sexual-violence/
https://signhealth.org.uk/with-deaf-people/domestic-abuse/
https://weareagenda.org/wp-content/uploads/2019/01/Multiple-disadvantage-Jan-2019-1.pdf
https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/about/data-on-violence-against-women-and-girls/
https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/covid-19-new-evaw-briefing-urges-government-to-act-now-to-prevent-secondary-abuse-disaster/
https://mensadviceline.org.uk/contact-us/
http://www.galop.org.uk/domesticabuse/
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/myths/
https://rapecrisis.org.uk/get-informed/about-sexual-violence/myths-vs-realities/


 

 

ઈમજણન્સીમાિં  

 ઈમજાન્સી  ોય િો સિાાઈિરોને 999 પર કોલ કરિા િોત્સાપ્ર િ કરો. 

o 999 પર કોલ કરી ર ેલી વ્યપ્રિ જો બોલી ન શકે િેિી પ્રસ્થપ્રિમાિં  ોય 

િો િ ેિખિે િપરાિી સાઈલન્ટ સોલ્યુશન વસસ્ટમ પ્રિશે િેમને જાણ 

કરો.  િધાર ેમાપ્ર િી માટે અ ીિં પ્રલલક કરો.  

o જો સિાાઈિર પોિે બપ્રધર  ોય અથિા બોલીને િાિચીિ કરી શકે િમે ન 

 ોય, િો િેમને ઈમજણન્સી ટેસ્્ટ સેિા પ્રિશે જાણ કરો. માપ્ર િી માટે - 

અ ીિં પ્રલલક કરો.  

 

 જો કોઈ વ્યવિ ખિરામાિં  ોિાની િમને વચિંિા  ોય, િો િમાર ે999 પર 

કોલ કરિો જોઈએ.   

o એ યાદ રાખિાન િં અગત્યન િં છે કે કોઈ વ્યપ્રિ પર િેમના જીિનસાથી, 

ભૂિપૂિા જીિનસાથી, ક ટ િંબના સભ્ય અથિા કેરર દ્વારા અત્યાચાર 

કરિામાિં આિિો  ોઈ શકે.  

o અમ ેસમજીએ છીએ કે પાડોશીઓને કદાચ પોલીસને બોલાિિામાિં 

અચકાટ થાય. એ યાદ રાખિાન િં અગત્યન િં છે કે િમારાિં પગલાિંથી િ ે

વ્યપ્રિને અગત્યની જીિાદોરી મળી શકે છે.  

o િમને કદાચ એ િાિની પણ પ્રચિંિા  ોય કે િમે પોલીસને અત્યાચારની 

જાણ કરી  ોિાની ખબર જ લમ કરનાર વ્યપ્રિને થઈ જશ ેિો શ િં થશ.ે 

ખાિરી કરો કે િમે િમારી પોિાની સ રક્ષા કરિાનાિં પગલાિં લો છો, અને 

જ લમ કરનાર વ્યપ્રિન ેક્ારયે પડકારશો નપ્ર . 

o િમે 101 પોલીસને ફોન કરીને પણ ગ નાની જાણ કરી શકો છો; અથિા 

ક્રાઈમ સ્ટોપસાન ે0800 555 111 પર બેનામી કોલ કરીને અથિા 

ઓનલાઈન ગ નાની જાણ કરી શકો છો. 

 

દરકે જર્ની રક્ષા કરિાની પોલીસની ફરજ છે. કોઈ પર્ વ્યવિની સામે કોઈ 

પર્ કારર્ોસર, િમેની ઈવમગે્રશનની પવરવસ્થવિ સવ િ, ભેદભાિ કરિામાિં 

આિિો જોઈએ નવ .  

 

સિંપકણ માિં ર ો  

 આ કટોકટીના સમય દરમ્યાન સિંપકા  જાળિી રાખિાના રસ્િા આપણે શોધી 

કાઢીએ િ ેઅગત્યન િં છે.  જો િમારાથી બની શકે, િો િમારા પ્રમત્રો, ક ટ િંબીજનો 

િેમજ પાડોશીઓના પ્રનયપ્રમિ સિંપકામાિં ર ો, િેઓ કેમ છે િ ેપૂછિાિં ર ો.  મદદ 

https://www.policeconduct.gov.uk/sites/default/files/Documents/research-learning/Silent_solution_guide.pdf
https://www.emergencysms.net/
https://crimestoppers-uk.org/give-information/forms/give-information-anonymously


 

માગિા માટે આપણે સલામિ સ્થાનો અને િકો ઊભી કરીએ િ ેઅત્યિંિ 

આિશ્કય છે.    

 

 એ યાદ રાખિાન િં પણ અગત્યન િં છે કે િેમનાિં ઘર િેમના માટે સલામિ સ્થળ 

નપ્ર   ોિાને કારણે લોકડાઉનનાિં પગલાિં અમલમા  ોિા છિાિં અમ ક લોકો 

બ ાર જા ેર સ્થળોમાિં  ોઈ શકે છે - આમાિં બાળકો અને ય િાન લોકોનો 

સમાિેશ થાય છે. સરકાર ેએ ચોક્કસ કય ું છે કે જો કોઈ અત્યાચારનો ભોગ 

બની રહ્ુિં  ોય િો િઓે મદદ માગિા માટે ઘર છોડીને નીકળી શકે છે.  

 

 આપણને જ ેિિૃપ્રત્તઓ કરિાની પરિાનગી મળેલી છે, દા.િ. ખોરાકી ચીજોની 

ખરીદી, િબીબી અપોઈન્ટમેન્ટો, આિશ્યક કામો અને કસરિ િગેર ેકરિા માટે 

બ ાર નીકળયાિં  ોય િ ેદરમ્યાન મદદ માગિાની િકો સિાાઈિરો શોધિાિં  ોય 

એિ િં બની શકે.   

 

કેિી રીિે પ્રવિસાદ આપિો  

જો કોઈ િમને ક ે કે િઓે અત્યાચારનો ભોગ બની રહ્ાિં છે, િો ખરખેર અગત્યન િં છે 

કે િમેેઃ  

 કોઈ િમારા મનમાિં કોઈ ચૂકાદો નક્કી કયાા િગર િેમની િાિ સાિંભળો.  

o અત્યાચાર માટે િેમને ક્ારયે દોષ આપશો નપ્ર , જ લમ કરનારી 

વ્યપ્રિના િિાન માટે બ ાનાિં શોધશો નપ્ર , િેઓ શા માટે છોડીન ે

નીકળી ગયાિં નથી િ ેપછૂશો નપ્ર  અથિા િેમને છોડીને નીકળી જિાન િં 

ક ેશો નપ્ર .  

 િેમની િાિ માનો.  

 િેઓ િમને જ ેક ી રહ્ાિં છે િનેો પ્રિચાર કરો.   

o દાખલા િરીકે, 'સારિં  થય િં િમે મન ેઆ કહ્ િં', 'આમાિં િમારો િાિંક નથી', 

'િમે એકલાિં નથી'.  

 િેમને શનેી જરૂર છે િ ેપૂછો અને િેઓ ક ે િમેાિંથી માગાદશાન લો.   

o સિાાઈિર  િંમેશાિં પોિાના જીિનના પ્રનષ્ણાિ  ોય છે. ધીરજ રાખિાન િં 

અને િેમની ગપ્રિ મ જબ આગળ િધિાન િં અગત્યન િં છે. 

 શક્  ોય, િો પ્રનષ્ણાિની સ ાયિા કેિી રીિે મેળિિી િનેી માપ્ર િી િેમને 

આપો.  

 શક્  ોય, િો ફોન અથિા ઓનલાઈન િેમની સાથ ેસિંપકામાિં ર ેિાન િં ક ો અને 

સૌથી સલામિીથી કેિી રીિે આ કરી શકાય િ ેિેમને ક ો.  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-52081280


 

 જો સિાાઈિર સાથ ેિમારા જૂના અને ભરોસાપાત્ર સિંબિંધો  ોય - િો િમે િેમની 

સાથ ેકોઈ કોડિડા  (ખાનગી શબ્દ) નક્કી કરી શકો છો.  જો િેમના િિી પોલીસ 

બોલાિિા માટે િમારી જરૂર પડે, િો િ ેિખિે આ કોડ િડા  િાપરી શકાય છે.   

 

િમારિં  પોિાનુિં ધ્યાન રાખો  

આની િમારી પર શ િં અસરો પડી શકે િ ેઓળખિાન િં પણ અગત્યન િં છે.  બીજાિંને 

સ ાયિા કરિી િખિે િમારિં  પોિાન િં ધ્યાન રાખિાન િં અત્યિંિ અગત્યન િં છે. બ   િધાર ે

પડિ િં  ાથમાિં ન લઈ લો કે િમારી જાિને જોખમમાિં ન મૂકો - પ્રનષ્ણાિોની સ ાયિા 

મળી શકે છે.  

 

રાવરરય  ેલ્પલાઈનો 

પ્રમત્રો, ક ટ િંબીજનો, પાડોશીઓ અને સમાજનાિં સભ્યોને જો કોઈ વ્યપ્રિ પ્રિશે પ્રચિંિા 

 ોય િો િેઓ પણ રાપ્રષ્ટરય  ેલ્પલાઈન પર ફોન કરી શકે છે.  બધી જ રાપ્રષ્ટરય 

 ેલ્પલાઈનો મફિ છે અને જો અિંગે્રજી િમારી પ ેલી ભાષા ન  ોય, િો િઓે 

દ ભાપ્રષયાની સેિાઓ પૂરી પાડી શકે છે.  

ઈિં ગ્લેન્ડઃ  

24 કલાકની નેશનલ ડોમેવસ્ટક અબ્યુઝ  ેલ્પલાઈન 

0808 2000 247  

બપ્રધર અથિા સાિંભળિાની િકલીફિાળાિં લોકો આ  ેલ્પલાઈન BT ટાઈપ ટોક 

સપ્રિાસનો ઉપયોગ કરીને િાપરી શકે છે. 

િમે આ  ેલ્પલાઈનનો ઓનલાઈન સિંપકા  પણ કરી શકો છો.  

 

રપે ક્રાઈવસસ નશેનલ  ેલ્પલાઈન - જાવિય વ િંસા  

08088 029 999  

દરરોજ બપોર ે12-2.30 અને સાિંજ ે7-9.30 સ ધી ખ લ્લી  ોય છે 

0208 239 1124 પર પ્રમપ્રનકોમ દ્વારા મેળિી શકાય છે. 

 

કમાણ વનિાણના - 'માન' - પર આધાવરિ કરિામાિં આિિા અત્યાચાર અને 

જબરજસ્િીથી કરાિાિં લગ્નો માટેની  ેલ્પલાઈન 

0800 5999 247 

િમે િેમનો ઓનલાઈન અ ીિં પણ સિંપકા  કરી શકો છો. 

 

https://www.nationaldahelpline.org.uk/Contact-us
https://karmanirvana.org.uk/contact/


 

નેશનલ લેવસ્બયન, ગ,ે બાય-સે્સ્યુઅલ અને ટર ાન્સજને્ડર + ડોમવેસ્ટક 

અબ્યુઝ  ેલ્પલાઈનઃ  

0800 999 5428  

help@galop.org.uk 

 

પુરૂષ સિાણઈિરો  

પ રૂષો માટેની એડિાઈઝ લાઈન 

0808 801 0327  

info@mensadviceline.org.uk   

 

િેલ્સઃ 

સ્ત્રીઓ સામે કરિામાિં આિિી વ િંસા, ઘરલેૂ અત્યાચાર અને જાવિય વ િંસા 

માટેની 24 કલાકની વલિ ફીઅર ફ્રી  ેલ્પલાઈન  

0808 80 10 800 

ટેક્સસ્ટેઃ 07800 77333 

info@livefearfreehelpline.wale  

 

સ્કોટલને્ડઃ  

24 કલાકની ઘરલેૂ અત્યાચાર અને જબરજસ્િીથી કરાિિાિં લગ્નો સામેની 

 ેલ્પલાઈન 

0800 027 1234 

િમે ટેક્સસ્ટ રીલ ેસેિાનો ઉપયોગ કરીને  ેલ્પલાઈનને કોલ કરી શકો છો 

helpline@sdafmh.org.uk 

 

રપે ક્રાઈવસસ સ્કોટલને્ડ  ેલ્પલાઈન 

08088 01 03 02 

ટેક્સસ્ટેઃ 077537 410 027 

support@rapecrisisscotland.org.uk  

 

નોધણન આયરલને્ડઃ  

24 કલાકની ડોમેવસ્ટક એન્ડ સે્સ્યુઅલ િાયોલન્સ  ેલ્પલાઈનઃ  

0808 802 1414 

help@dsahelpline.org 

 

વમત્રો, કુટુિંબીજનો અને પાડોશીઓ માટે ઉપયોગી સિંસાધનો 

mailto:help@galop.org.uk
mailto:info@mensadviceline.org.uk
mailto:info@livefearfreehelpline.wales
mailto:helpline@sdafmh.org.uk
mailto:support@rapecrisisscotland.org.uk
mailto:help@dsahelpline.org


 

અત્યાચારનો અન ભિ કરી ર ેલ કોઈ વ્યપ્રિને કેિી રીિે સ ાયિા કરિી િેના િધાર ે

ઉપયોગી સિંસાધનો માટેેઃ 

 રપે ક્રાઈપ્રસસ – જાપ્રિય પ્ર િંસાનો ભોગ બનેલી વ્યપ્રિને ટેકો આપિો  

 સલામિ જીિનો બ્લોગ - પ્રમત્રો અને ક ટ િંબીનો માટે સલા  [ઘરલેૂ અત્યાચાર] 

 સલામિ જીિનો પોડકાસ્ટ - પ્રમત્રો અન ેક ટ િંબીજનો કેિી રીિે મદદ કરી શકે? 

[ઘરલેૂ અત્યાચાર] 

 પ્રિમેન્સ એઈડ - ઘરલે ૂઅત્યાચાર, અને જબરજસ્િીથી રખાિા પ્રનય િંત્રણોની 

પ્રનશાનીઓ કેિી રીિે પકડી પાડિી  

 પ્રિમેન્સ એઈડની સિાાઈિરો માટેની  ેન્ડબ ક – બીજા કોઈ માટે પ્રચિંપ્રિિ  ોિ િં 

[ઘરલેૂ અત્યાચાર] 

 કમાા પ્રનિાાનાના જબરજસ્િીથી કરાિિામાિં આિિાિં લગ્નો અને ક ેિાિા 

'માન'ન ેકારણે કરિામાિં આિિા અત્યાચાર પ્રિશે અિારનિાર પૂછિામાિં આિિા િશ્નો 

 માનિ  ેરફેર અને આધ પ્રનક જમાનાની ગ લામીની પ્રનશાનીઓ પકડી પાડિી  

 આપ્રથાક અત્યાચારમાિંથી બચિ િં - કોરોનાિાઈરસના ફેલાિા દરમ્યાન આપ્રથાક 

અત્યાચારની પ્રનશાનીઓ ઓળખિી - પ્રમત્રો, ક ટ િંબીજનો અને સાથી 

કમાચારીઓ માટે.  

 જ ેLGB અન/ેઅથિા T+ લોકો કદાચ અત્યાચારી સિંબિંધોમાિં  ોય િેમનાિં 

વમત્રો/કુટુિંબીજનો માટે સલા  

 જ ેLGB અન/ેઅથિા T+ લોકો અત્યાચાર કરનારાિં/કાબ ૂરાખનારાિં 

જીિનસાથી  ોય િ ેલોકોનાિં વમત્રો/કુટુિંબીજનો માટે સલા   

 

 

જાગૃવિ ફેલાિો  

સમાજ િરીકે આપણ ેઅત્યાચારને લગિ િં મૌન િોડિામાિં મદદ કરી શકીએ છીએ.  

આપણે એ સ્પષ્ટ સિંદેશો મોકલિો જ રહ્ો કે, અત્યાચાર કરિા માટે કોઈ જ બ ાન િં 

નથી, િેમજ િેનો ભોગ બનનારાિં લોકો એકલાિં નથી.   

ઉપલબ્ધ સ ાયિા વિશેની માવ િી ફેલાિોઃ 

િમે એ ખાિરી કરિામાિં મદદ કરી શકો છો કે સિાાઈિરોને જાણ  ોય કે નેશનલ 

 ેલ્પલાઈનો, ઓનલાઈન ટેકો િેમજ સ્થાપ્રનક સ ાયિા  જ  પણ મળી શકે છે.   

સેિાઓ પ્રિશેની માપ્ર િી િમે િમારા સોપ્રશયલ મીડીયા પર પોસ્ટ કરીને, િમારી 

બારીઓ પર લગાિીને િેમજ જા ેર સ્થળોમાિં અને અન્ય નજર ેપડે િિેાિં સ્થળો પર 

લગાિીને જાગૃપ્રિ ફેલાિી શકો છો.  જો િમે બીજી ભાષાઓ બોલિાિં  ો િો આ 

માપ્ર િી િમે િ ેભાષાઓમાિં પણ લોકોને આપી શકો છો અને સિાાઈિરોને જાણ કરી 

https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-information/supporting-a-survivor/
https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/Friends%20and%20family%20blog%20covid-19.pdf
https://soundcloud.com/domestic-abuse-podcast/how-can-family-and-friends-help-someone-experiencing-domestic-abuse
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/recognising-domestic-abuse/
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/coercive-control/
https://www.womensaid.org.uk/the-survivors-handbook/im-worried-about-someone-else/
https://karmanirvana.org.uk/about/faq/
https://karmanirvana.org.uk/about/faq/
https://www.antislavery.org/slavery-today/spot-the-signs-of-slavery/
https://survivingeconomicabuse.org/resources/
https://survivingeconomicabuse.org/resources/
https://survivingeconomicabuse.org/resources/
http://www.galop.org.uk/wp-content/uploads/National-Guidance-for-Friends-Family-of-LGBT-victims-final.pdf
http://www.galop.org.uk/wp-content/uploads/National-Guidance-for-Friends-Family-of-LGBT-victims-final.pdf
http://www.galop.org.uk/wp-content/uploads/National-Guidance-for-Friends-Family-of-LGBT-Users-of-Violence-Abuse-final.pdf
http://www.galop.org.uk/wp-content/uploads/National-Guidance-for-Friends-Family-of-LGBT-Users-of-Violence-Abuse-final.pdf
https://twitter.com/RespectUK/status/1244897405046329346
https://twitter.com/RespectUK/status/1244897405046329346
https://twitter.com/ukhomeoffice/status/1249005823763808258


 

શકો છો કે નેશનલ  ેલ્પલાઈનો દ ભાપ્રષયાની સેિાઓ પૂરી પાડી શકે છે. મળી શકિી 

સ ાયિા પ્રિશે િધાર ેમાપ્ર િી માટે, કૃપા કરીને અ ીિં પ્રલલક કરો અને સરકારી 

માગાદપ્રશાકા માટે, અ ીિં પ્રલલક કરો.  

મૌન િોડો  

િમે માપ્ર િી િમેજ સિંસાધનો પ્રિશે પ્રમત્રો, ક ટ િંબીજનો, સાથી કમાચારીઓ િમેજ 

સામાપ્રજક જૂથો સાથ ેઆપ-લે કરી શકો છો.  િમે જન જાગૃપ્રિની ઝૂિંબેશો પ્રિશે િમારા 

સોપ્રશયલ મીડીયા પર પણ જણાિી શકો છો.  

અત્યાચાર - જુલમ કરનારાિં માટે કોઈ જ બ ાનુિં નથી  

જ લમ કરનારી વ્યપ્રિનો સામનો કરિી િખિે ધ્યાન રાખિ િં જોઈએ કારણ કે િેનાથી 

ભોગ બનિી વ્યપ્રિ પરન િં જોખમ િધી શકે છે, અને િમાર ેિમારી જાિને જોખમમાિં 

ન મૂકિી જોઈએ.   

પોિાનાિં િિાનની બીજાિં લોકો પરની અસરો પ્રિશ ેપ્રચિંપ્રિિ લોકો માટે પણ મદદ મળી 

શકે છે. પોિાના િિાનને સિંભાળિામાિં મદદ મળેિિા ઈચ્છિી કોઈ પણ વ્યપ્રિ માટે 

રીસ્પકે્સટ દ્વારા એક  ેલ્પલાઈન ચલાિિામાિં આિે છે. આ  ેલ્પલાઈન કોઈના િિાન 

પ્રિશે પ્રચિંપ્રિિ  ોય િેિાિં પ્રમત્રો, ક ટ િંબીજનો, સમાજનાિં સભ્યો અને વ્યિસાપ્રયકો માટે 

પણ ખ લ્લી છે.  

 

 રીસ્પે્ટ  ેલ્પલાઈન 

0808 8024040. 

િેબચટેની સેિા પણ ઉપલબ્ધ છે 

િધાર ેમાપ્ર િી િેમની િેબસાઈટ પરથી મળી શકે છે.  

 

ટેકો આપિાની બીજી રીિો  

 સ્થાપ્રનક સ ાય સેિાઓને દાન કરો.  

 િમારી સ્થાપ્રનક ફૂડબેન્કને દાન આપો.  

 િમારા એમ.પી. (ય .કે.માિં), એ.એમ. (િેલ્સમાિં), એમ.એસ.પી. (સ્કોટલને્ડમાિં) 

અથિા એમ.એલ.એ.નો (નોધાન આયરલને્ડમાિં) સિંપકા  કરો અને કોપ્રિડ 19 

સામેના િેમના િપ્રિસાદમાિં અત્યાચારનાિં સિાાઈિરોને સરકાર અગ્રિા આપ ે

િેની ખાિરી કરિા માટે િેમને ક ો.   

o િમે અ ીિંથી જાણી શકો છો કે િમારા એમ.પી. કોણ છે, એ.એમ. કોણ 

છે, એમ.એસ.પી. કોણ છે, એમ.એલ.એ. કોણ છે 

o મપ્ર લાઓના ક્ષતે્રમાિંથી િધાન મિંત્રીને મોકલિામાિં આિેલ ખ લ્લો પત્ર 

િમે અ ીિં િાિંચી શકો છો.   

https://www.womensaid.org.uk/covid-19-coronavirus-safety-and-support-resources/
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-and-domestic-abuse/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-domestic-abuse
https://respectphoneline.org.uk/
https://www.trusselltrust.org/get-help/find-a-foodbank/
https://www.theyworkforyou.com/
http://senedd.assembly.wales/mgFindMember.aspx
http://senedd.assembly.wales/mgFindMember.aspx
https://www.parliament.scot/msps.aspx
http://www.niassembly.gov.uk/your-mlas/
https://www.womensaid.org.uk/covid-19-an-open-letter-to-the-prime-minister/


 

 પ્રલિંગ આધાપ્રરિ પ્ર િંસા પ્રિશે અને િમારા સમાજમાિં િમે િેનો કેિી રીિે સામનો 

કરી શકો િ ેપ્રિશે િધાર ેજાણકારી મેળિોેઃ  

o ઈ-લપ્રનુંગ કોસાેઃ 

 સ્ત્રીઓ સામેની પ્ર િંસા સમજિી 

 બળાત્કાર અને જાપ્રિય પ્ર િંસા 

o જાપ્રિય પ્ર િંસા અને અત્યાચાર ઉપર પ્રનષ્ણાિ રપે ક્રાઈપ્રસસ િાલીમ માટે, 

કૃપા કરીને સિંપકા  કરો training@rapecrisis.org.uk. 

o પ્રિમેન્સ એઈડના 'મને પૂછો' સામાપ્રજક એમ્બસેેડર બનો. 

 ઈિં ગ્લેન્ડ  

 િેલ્સ  

o પ્રિમેન્સ એઈડની ઝ િંબશેના સમથાક બનો.  

 

https://www.futurelearn.com/courses/understanding-violence-against-women
https://www.idas.org.uk/rapesupport/training/
mailto:training@rapecrisis.org.uk
https://www.womensaid.org.uk/our-approach-change-that-lasts/askme/
https://www.welshwomensaid.org.uk/what-we-do/change-that-lasts/south-wales/ask-me-project/
https://www.womensaid.org.uk/campaign-champions/

