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!ےہ یتکسوہ نشپآ



کیا آپ کو اس شخص یا ان افراد سے یا ان کے رشتہ داروں سے بات کرنے کی رضورت ہے جو 

آپ کے جرم کا نشانہ بنے تھے؟ 

–  قومی ثالثی رسوس ان لوگوں کے درمیان مالقاتوں کو آسان بنا سکتی ہے جو ایک دورسے 

سے متصادم ہیں یا جنہیں جرم واقع ہونے کے بعد ایک دورسے سے بات کرنے کی 

رضورت ہے۔ 

–  قومی ثالثی رسوس کی میٹنگ آپ کو جو کچھ ہوا اس کے بارے میں سواالت کے جوابات 

حاصل کرنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ آپ کو اس بارے میں بات کرنے کا موقع ملے 

گا کہ آپ آگے چل کر ایک دورسے سے کیسے منٹیں گے۔ 

اگر آپ قومی ثالثی رسوس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا 
ہوتا ہے؟ 

–  قومی ثالثی رسوس آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ ابتدائی میٹنگز میں مدعو کرے گی تاکہ 

یہ جاننا ممکن ہو کہ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ 

–  اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملنا چاہتے ہیں جو اس جرم کا شکار تھا تو نیشنل ثالثی 

رسوس آپ کے کیس کی تفصیالت پڑھنے کی درخواست کرے گی۔ 

–  اگر ہر کوئی ملنے پر رضامند ہو جائے تو نیشنل ثالثی رسوس میٹنگ کا وقت طے کر سکتی 

ہے۔  

–  قومی ثالثی رسوس ایک مفت اور رضاکارانہ سہولت ہے اور ہم ترجامن کا انتظام بھی 

کرسکتے ہیں۔    

 



قومی ثالثی رسوس کی میٹنگ کیا ہے؟ 

–  قومی ثالثی رسوس کی میٹنگ کی صدارت غیر جانبدار ثالث کرتے ہیں۔ 

–  ہر رشکت کنندہ پر میٹنگ میں اٹھائے گئے ہر موضوع کے حوالے سے رازداری کا فرض عائد 

ہوتا ہے۔ 

–  آپ اور کسی بھی جرم یا تصادم کے نشانہ بننے والے افراد کو واقعے اور اس کے نتائج اور 

نتیجے میں پیدا ہونے والی رضوریات کے متعلق بات کرنے کا موقع ملے گا۔  

–  میٹنگز میں رشکت کرتے وقت آپ کسی کو معاونت کے لئے اپنے ساتھ ال سکتےہیں۔  

–  قومی ثالثی رسوس اس بات کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہے کہ مالقاتوں کے لئے اچھے 

سے تیاری کی جائے اور انہیں محفوظ سمجھا جائے۔ 

آپ کس سے رابطہ کر سکتے ہیں؟  

–  آپ ہامری ویب سائٹ کے ذریعے اپنی مقامی ثالثی رسوس سے رابطہ کرسکتے ہیں۔ 

–  یا آپ کسی مالزم سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے ملک 

میں ثالثی کی 12 سہولیات میں سے کس کے پاس جا سکتے ہيں۔  

–  متاثرہ شخص یا ان کے قریبی رشتہ دار بھی قومی ثالثی رسوس سے رابطہ کرنے میں پہل 

کر سکتے ہیں۔
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