
 ہمارے بارے میں

لنکا شائر وکڻم سروسز    کو  لنکا شائرکے لیے   پولیس اور کرائم  کمشنر  نے  جرم کے  مظلومین  اور گواہان کو 
 کاونڻی  بھر میں مدد فراہم  کرنے کے لیے   قائم کیا ہے .  

اس کے گواه ہیں   تو چاہے ٓاپ نے اس کی پولیس کا اطالع نہیں دی ہے    اگر ٓاپ کسی جرم کا شکار ہوئے ہیں یا
 پھر بھی ہم ٓاپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔  

ہم کسی بھی ضرورت مند شخص کو جذباتی معاونت، معلومات اور عملی مدد فراہم کرتے ہیں۔ 

 ہماری تمام سروسز مفت اور رازدارانہ ہیں

 ہم ٓاپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں

ہم فون پر، ذاتی طور پریا ٓان الئن جذباتی معاونت فراہم کرتے ہیں تا کہ ٓاپ کو جرم کے بعد ٓاگے  •
 بڑھنے میں مدد دی جا سکے

کے گواه بننے کے بعد ٓاپ کو جو بھی پریشانیاں یا تشویشات ہو سکتی    جرم کا شکار ہونے یا جرم  •
 نے کے لیے حاضر ہیںہیں ہم اُنھیں سننے اور اُن کے بارے میں بات چیت کر

اگر ٓاپ بات کرنے پر ٓاماده نہیں ہیں  توٓاپ کومعاونت فراہم کرنے کے لیے ہمارے ٓان الئن وسائل بھی  •
 ہیں

ہم ٓاپ کو یہ سمجھنے کے لیے معلومات اور مدد فراہم کریں گے کہ اگر ٓاپ کا کیس عدالت میں جاتا  •
 ہے تو کیا ہو گا

پیش ٓاتے ہیں ہم ٓاپ کو اُن سے نمڻنے کے لیے عملی مدد فراہم  جرم کے نتیجے میں ٓاپ کو جو مسائل •
 کرتے ہیں

ہم ٓاپ کو معاونت فراہم کرتے ہیں اس بات سے قطع نظر کہ ٓایا ٓاپ نے اس جرم کی پولیس کا اطالع •
 دی ہے یا نہیں یا یہ واقعہ کب ہوا تھا

 رابطہ کریں

ب مالقات طے کر سکتے ہیں یا ہماری وی  بھیج سکتے ہیں،  ٓاپ ڻیلیفون پر ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل
سائٹ مالحظہ کر سکتے ہیں۔ ٓاپ جب بھی تیار ہوں ہم معاونت کے لیے حاضر ہیں۔ 
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