
ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਨਸੀ ਜਹੰਸਾ ਸਲਾਹਕਾਰ (ISVA) ਸੇਵਾਵਾਂ 
 

ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਨਸੀ ਜਹੰਸਾ ਸਲਾਹਕਾਰ (Independent Sexual Violence Advisors – ISVA) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇ। 

ISVAs – ਉਹ ਕੀ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਇੱਕ ISVA ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਜਨਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਕਵੇਂ ਕਾਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ 
ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁ੍ਜਲਸ ਕੋਲ ਜਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪ੍ਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਜਸੰਕ (forensic) DNA ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। 

ਇੱਕ ISVA ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੇਵਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ  ਜਕਸੇ ਅਪ੍ਰਾਧ ਦੀ ਪੁ੍ਜਲਸ ਕੋਲ ਜਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ। 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਜਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ – ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਨ ੰ  
ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣ ੇਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਦਜਕ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ੍ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ 

ਅਕਸਰ ਜਕਸੇ ISVA ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਜਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਜਹਲਾ ਕਦਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 
ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੈ ਜਕ ਇੱਕ ISVA ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਜਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੁ੍ਜਲਸ ਕੋਲ ਜਰਪੋ੍ਰਟਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ 
ਸਕਦੇ। 

ISVAs ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਜਮਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ISVAs ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ – ਪ੍ਰ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ ੇ

ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਕਸੇ ISVA ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਜਭੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰੇਗਾ। ਿੇ ਕੋਈ ਮੁਵੱਕਲ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਜਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ  
ਜਨਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸੰਜਮਲਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ISVA ਤਦ ਤੱਕ 
ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਦ ਤੱਕ ਮੁਵੱਕਲ ਜਕਸੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖਤਰੇ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ISVA ਮੁਵੱਕਲ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗ  ਉਹ 
ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਹੈ – ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਜਨਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਸਤੇ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਣਾਉਣ 
ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਜਵਕਲਪ੍ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪੁ੍ਰਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਨ ੰ ਨੀ ਚਾਰਾਿੋਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਨਾ (learn more) ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/question/male-sexual-abuse-and-the-law/
http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/question/male-sexual-abuse-and-the-law/


ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਪੁ੍ਰਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਗੇ , ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ISVA ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੈੈੱਬ ਚੈਟ (Web Chat) ਿਾਂ ਜਲਖਤ (SMS) ਚੈਟ (Text (SMS) Chat) ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

 

http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/web-chat/
http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/web-chat/
http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/sms-chat/
http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/sms-chat/

