
( اسمگلنگ اور یاسنگین استحصال کے
شکار افراد کی مدد کیلےٹول فری

نمبروں کی سرگرمیاں )!

-پورے ملک سے مدد
کیلئےدرخواستےاوریارپورٹیے موصول ھوتی ھے!

-متعلقےفون کالزکی شناختپر مشتمل ایک فلٹر
کاروائی کرتاہے! 

-امیگریشن اور اسمگلنگ سے متعلق موجودہ
قانون سازی اور فرار کےبارےمۓاگاہ کرتا ہے! 

-جبر اور شدید استحصال کےحاالت کےبارےمے! 
-متعلقےرپورٹوں کوانسداداسمگلنگ پروجیکٹ
کو بھیجتاھےجوکےابھرنےمدداورسماجی انضمام

کے پروگراموں کونافذکرتاھے۔انکی عالقائ

بنیادوں پرھوتاھے۔ادارہ جاتی اور نجی سماجی

مظامئن کومشورےفراھم کرتاہے ۔جواسمگلنگ

اور سنگین استحصال کےممکن متاثرین
کےساتھ رابطےمۓ اتےھے!

-انچارج صارفین کیلئے ایک نیااستقبالۓ(گھر)
فراھم کرتاہے۔اورقومی انسداد اسمگلنگ نیٹ

ورک کی مدد کرتا ھے !

 -مرکزی سوشلزمیڈیاکےاستعمال کےذریعےبھی
ٹول فری نمبرکےپیھلوواوراسمگلنگ کےموضوع

پر بیداری کوفروغ دیتاھے!
-کثیرلسانی ویب سائیٹ کانضام

(it۔www.osservatoriointerventitratta)
اورقومی ڈیٹابیس جسے(SIRIT)کھتےھے!

-گھرائ سےاورموازن میٹنگوں کی ذریعے بھی
قومی نیٹ ورک کی دیھک بھال اور اپ گریڈنگ

کی جاتی ہے !

کےمطابق کےقانون  کےکونسل  -یورپ 
کی حقوق  انسانی  اسمگلنگ  انسانی 

انسان ور  ا ورذی  حالف 
سنگین ایک  کیلئے  راورسالمیت  کےوقا

 ! ! ھے! جرم 
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ادارے ۔سرکاری اور نجی ادارے ۔قانون نافذ کرنے والے

-! ادارے ۔اور نجی شہری رابطہ کرنے کے اہل ہیں
ٹول فری نمبر ایک آپریشنل سروس پر مشتمل ہے ۔جو

ہفتے میں سات دن اور دن میں 24 گھنٹے پغال ہوتا ہے۔

جس کا انتظام پیشہ وارانہ آپریٹروں کے ہاتھوں میں ہے ۔

جو اسمگلنگ کے شکار افراد کے ساتھ اہم زبانوں میں
بات چیت کرتے ہیں ۔

ساری سرگرمیاں ایک کثیر پیشہ وارانہ ٹیم کے ذریعے کی

جاتی ہے ۔جو درخواست جمع کرنے قابل ہے۔درج ذیل

زبانوں کی سہولت موجود ہے ۔

البانیا ۔عرب ۔
بنگلہ دیش ۔
بیالروس ۔

بلغاریا ۔

چائنی ۔

فرانس ۔

پرتگال ۔

روس ۔

سربیا ۔
اسپین ۔

یوکرین ۔

پاکستان ۔

انڈیا ۔

اور افغانستان ۔

 
محکمابرایےمساوی مواقع کی جانب سے ٹول فری نمبر

ایک ایسا االھے۔جسےوزراءکی صدارت نے قایم کیاہے !

انسانوں کی اسمگلنگ کامطلب کسی شحص کا-

طاقت کااستعمال دھوکہ دھی کےذریغےجنسی

استحصال۔ عیرقانونی کام( بغیرکنٹریکٹ)۔بیھک مانگنا۔

اوریاانسانی اغضاءکی اسمگلنگ شامل ھے۔

قومی سطح پرمخکمےبرائےمساوی مواقع کے ذریغےمالی-

مدد فراہم کی جاتی ہے ۔ان افراد جو اسمگلنگ

یاشدیداستحصال کےشکارافرادکےضہور

کےبغدامداداورسماجی انظمام کیلئے واحدپروگرام

! تک رسائی حاصل کرلیتے ہیں
وزراءکی کونسل کی صدارت ھرپروجیکٹ۔اور ادارہ-

بطورتجویزعوامی یاپرایویٹ ھے۔نفاذکرنے والےادارےاس

!نیٹ ورک کااستعمال کرتاہے جوکے نیچے درج ھے
اسمگلنگ یاسنگین استحصال کےممکن متاثرین-

خطرے سے دوچار افراد سےرابطےکرنا۔جسکا مقصدانکی

صحت کی حفاظت اور محفوظ جگہ پر اہم کرناہے ا

اسمگلنگ اور یا شدید استحصال کے شکار افراد کی 

حیثیت کی نشاندہی کرنے کے لئ کثیر ایجنسیوں کے

فعال کارواییاں بشمول بین االقوامی تحفظ کی شناخت

! کیلئے عالقائی کمیشنوں کا قیام
قانون کے آرٹیکل228/2003دفعہ 13 کے مطابق فوری-

جگہ گھر فراہم کرنا ۔صحت کی دیکھ بھال اور قانونی
تحفظ سمیتااسمگلنگ اور شدید استحصال کے متاثرین

! کیلئے فوری تحفظ اور پہلی مدد فراہم کرنا ہے
 
 

یہ سروس سن دو ہزار 2000 سے فغال ہے.فلحال
venetoصوبےکے زیر انتظام ہیں !

اسمگلنگ یا ہر قسم کے استحصال کے شکار افراد ٹول

! فری نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے
 

SCAN TO
TRANSLATE

 
آرٹیکل-18فرمان286/98دفع کے مطابق رہائشی اجازت

! حاصل کرنا (permesso di soggiorno)..نام
ایسے اقدامات کرنا جنکا مقصد لوگوں کے سماجی

محنت روزگار کی حوصلہ افزائی کرناہے۔اور ہاؤسنگ کی

! خود مختاری کے حصول کو یقینی بنانا ہے
 

ان سب ممالک کے زبانوں کے ترجمان مدد کے لیے دستیاب

!!! ہیں


