
طلباء جنسی بدسلوکی کے بارے 
میں اطالع کس طرح دے سکتے ہیں

مدد دستیاب ہے

دیں اطالع  کو   CPS
(OSP) IX آفس آف اسڻوڈنٹ پروڻیکشنز اور ڻائڻل

cps.edu/osp پر آن الئن اطالع دیں
یا 4400-535-773 کو کال کریں

OSP آپ کی رپورٹ سننے، تفتیش کرنے، اور اسکول میں حفاظتی اقدامات تخلیق کرنے کے لیے آپ کے 
ا مشاورت جیسے دیگر تعاون حاصل کرنے کے بارے میں  ساتھ کام کرے گا۔ OSP پولیس کو اطالع دینے ی

ا ہے۔ رہنمائی بھی فراہم کر سکت

ای

کریں وصول  معاونت  رازدارانہ 
شکاگو ریپ کرائسس ہاٹ الئن

2080-293-888 کو کال کریں
ریپ کرائسس ہاٹ الئن جنسی تشدد کے متاثرین اور ان کے نگرانوں کو

فوری تعاون، بحرانی مداخلت اور سڻی آف شکاگو اور نواحی بستیوں کے لیے حوالے فراہم کرتی ہے۔
گرد و پیش کے مضافاتی عالقے۔

*برائے مہربانی نوٹ کریں: آپ کے صرف کال کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں، کہ یہ ایک تفتیش بن جائے گی۔

”میرے سابقہ نے میری نجی تصاویر 
کا اشتراک کیا ہے اور مجھے نہیں 

معلوم کہ کیا کرنا ہے۔“

”یہ ڻھیک نہیں ہے۔ 
آپ کو محفوظ محسوس کرنے کا حق 
حاصل ہے۔ ہم مدد کے لئے OSP کو 

کال کر سکتے ہیں۔‘‘
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ریپ کرائسس ہاٹ الئن جنسی تشدد کے متاثرین اور ان کے نگرانوں کو
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گرد و پیش کے مضافاتی عالقے۔

*برائے مہربانی نوٹ کریں: آپ کے صرف کال کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں، کہ یہ ایک تفتیش بن جائے گی۔

”یہ درست نہیں ہے، یہ آپ کی 
غلطی نہیں ہے۔ ہم مدد کے لئے 

OSP کو کال کر سکتے ہیں۔“

”میرے اہم دیگر فرد نے مجھے 
تکلیف پہنچانے کی دھمکی دی اور 

اب مجھے اسکول آنے میں ڈر 
لگتا ہے۔“
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*برائے مہربانی نوٹ کریں: آپ کے صرف کال کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں، کہ یہ ایک تفتیش بن جائے گی۔

”اسکول میں ایک بڑا آدمی مجھے 
ڻیکسٹ کرتا رہتا ہے اور مجھے 

تحائف دیتا ہے۔“

”یہ ڻھیک نہیں ہے، میں خوش ہوں کہ 
آپ نے مجھے بتایا۔ ہم مدد کے لئے 

OSP کو کال کر سکتے ہیں۔“
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”میرا دوست مجھے ہمیشہ ایسے 
انداز میں چھوتا ہے جو مجھے 

پسند نہیں ہے۔“

”یہ ڻھیک نہیں ہے، مجھے افسوس ہے کہ 
آپ کے ساتھ ایسا ہوا۔ ہم مدد کے لئے 

OSP کو کال کر سکتے ہیں۔“
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”میرا کوچ مجھے گلے لگاتا ہے 
اور میری ظاہری ہیئت کی ستائش 

کرتا ہے، اور اس سے مجھے 
تکلیف ہوتی ہے۔“

”یہ ڻھیک نہیں ہے۔ 
آپ اکیلے نہیں ہیں۔ 

ہم مدد کے لئے OSP کو کال 
کر سکتے ہیں۔“


