Domestic Abuse Policy ઘરેલું દરુપયોગ નીતિ
Summary (Gujarati) સારાુંશ
Co-op માું જો તમે અથવા તમારી નજીકની કોઈ વ્યક્તિ ઘરેલુ દુવ્ યયવહારથી પ્રભાક્તવત
હોય તો સહકારમાાં અમે તમને ટે કો આપવા માટે બધુાં કરીશુાં.અમે માનીએ છીએ કે દરેક
વ્યતિને કોઈપણ સ્વરૂપમાું દરુપયોગથી મિ રહેવાનો અતિકાર છે. જો િમે આ વાુંચી
રહ્યા છો કારણ કે િમે પ્રભાતવિ થયા છો, િો અમે િમને જાણવા માગીએ છીએ કે અમે
અહીું સાુંભળવા માટે છીએ અને જો િમે બોલો િો કામ પર સલામિ લાગવા માટે િમને
ટે કો આપીશું.

ઘરેલું દરુપયોગ શું છે?
ઘરેલુાં દુ રુપયોગ (Domestic Abuse) એટલે અપમાનજનક વતયણૂક જે 16 વર્યથી વધુ
ઉાંમરના અને વ્યક્તિગત રીતે એકબીજા સાથે જોડાયેલા બે લોકો વચ્ચે થાય છે . આમાું
એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે કે જેઓ અગાઉ નાગતરક ભાગીદારીમાું અથવા
સુંબુંિોમાું, અથવા અગાઉ લગ્ન કરી ચૂક્યા છે; અથવા એક સાથે બાળક હોય; અથવા
સુંબુંિીઓ છે , જેમાું પખ્િ માિાતપિા અથવા પખ્િ બાળકોના દરુપયોગનો સમાવેશ
થાય છે. ઘરેલું દરુપયોગ તલુંગ તવતશષ્ટ નથી અને તલુંગ, જાતિ, િમો અથવા જાિીય
અતભગમને ધ્યાનમાું લીિા વગર કોઈપણને થઈ શકે છે. િે એક ફોજદારી ગનો
(ગુનાખોરી)છે અને ફોજદારી દોષ િરફ દોરી શકે છે. િેમાું શારીતરક, તહું સક, િમકી,
તનયુંત્રણ અથવા બળજબરી િેમજ આતથિક, જાિીય, મનોવૈજ્ાાતનક અથવા ઓનલાઇન
દરુપયોગનો સમાવેશ થાય છે.

કોઈને કહેવું
જો તમને ખાતરી છે કે તમે ઘરેલુાં દુ રુપયોગ (Domestic Abuse) અનુભવી રહ્યા છો
અથવા જો તમને લાગે કે તમે ઘરેલુ દુવ્ યયવહાર અનુભવી રહ્યા છો , િો શક્ય તેટલી વહે લી
તકે તમારા મેનજ
ે ર અથવા તમારા ક્તવશ્વાસપાત્ર અન્ય કોઈ સાથે વાત કરવી અગત્યનુાં છે
જેથી અમને ખબર પડે કે શું થઈ રહ્યું છે અને અમે િમને કે વી રીિે ટે કો આપી શકીએ. જો
તમે અમને જણાવો તો અમે તમને સુરક્તિત રાખવા માટે જરૂરી છે તે કરી શકીએ છીએ,
દાખ્લા તરીકે ખાતરી કરો કે તમે તમારા પગારનો ઉપયોગ કરી શકો છો,કામ પર
ગોઠવણોનુાં અન્વેર્ણ કરો અને કોઈપણ ક્તદવસની રજા કે જેની તમને જરૂર પડી શકે .

િમારો મેનજ
ે ર પ્રારું તભક સપોટિ પૂરો પાડી શકે છે, તમને સાંસાધનોની જાણ
કરી શકે છે અને િમે િમારા સાથીદારો સાથે વાિચીિ કરવા માુંગિા હો િે કોઈપણ
ખલાસાની વાિચીિમાું િમને મદદ કરી શકે છે. જો િમે િમારા મેનજ
ે રને િમારા અનભવ
તવશે કહો છો, િો િેઓ આ ગપ્ત રાખશે અને જ્ાું સિી િમે િેને ઠીક ન કહો તયાું સિી
આ માતહિીને શેર કરશો નહીું - તસવાય કે અમને િમારી સલામિી અથવા અન્ય લોકોની
ગુંભીર તચુંિા હોય. જો િમને એવું લાગે કે િમે િમારા મેનજ
ે ર સાથે વાિ ન કરી શકો િો
યાદ રાખો કે અમારી પાસે કમિચારી સહાય કાયિક્રમ (EAP) છે જે સહાય પૂરી પાડી શકે છે.
િમે 0800 069 8854 પર EAP નો સુંપકિ કરી શકો છો.

ઉપલબ્ધ સપોટય
જો તમને ખાતરી ન હોય કે શુાં કરવુાં િો જો તમારા માટે આમ કરવુાં સલામત છે તો અમે
તમને સ્થાક્તનક સપોટય મેળવવાના પ્રથમ પગલા તરીકે બ્રાઇટ સ્કાય એપ ડાઉનલોડ
કરવાની સલાહ આપીએ છીએ. જો િમને િાતકાતલક મદદની જરૂર હોય, િો િમે ભાગ
લેિી ફામિસીમાું ANI માટે પૂછી શકો છો. 'એએનઆઈ' એટલે િાતકાતલક તક્રયાની જરૂર
છે પણ એની નામ જેવું લાગે છે. જો કોઈ ફામિસીમાું 'Ask for ANI' લોગો તડસ્્લે હોય, િો
િેનો અથિ એ કે િેઓ મદદ કરવા માટે િૈયાર છે. િેઓ િમને ખાનગી જગ્યા ઓફર કરશે,
ફોન આપશે અને પૂછશે કે શું િમને પોલીસ અથવા અન્ય ઘરેલ દરુપયોગ સપોટિ
સેવાઓની મદદની જરૂર છે.

ગનેગારો

Co-op કોઈ પણ સ્વરૂપે ઘરેલું દવ્યિવહાર સહન કરિું નથી અથવા િેને માફ કરિું નથી.
અમે જાણીએ છીએ કે ઘરેલું દરુપયોગની જવાબદારી ગનેગારની છે. જો કે , જો કોઈ
સહકમી અમને િેમના અપમાનજનક વિિન તવશે જણાવે અને સાચા અથિમાું બદલવા
માુંગે, િો અમે િેમની સાથે યોગ્ય બાહ્ય સમથિનની ઓળખ માટે જોડાઈશું. એટલું જ
સ્પષ્ટ છે કે , ઘરેલ દરુપયોગ કરવા માટે સહકારી સાિનોના ઉપયોગ સતહિ કોઈપણ ઘરેલ
દરુપયોગ જેમ કે મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ અથવા અન્ય મોબાઈલ ઉપકરણોને ગુંભીર
ગેરવિિન િરીકે જોવામાું આવે છે. િે બરિરફી સિી અને તશસ્િભુંગની કાયિવાહીમાું
પતરણમી શકે છે.

જો િમને વિ સપોટિ ની જરૂર હોય
યાદ રાખો કે અમારી પાસે Employee Assistance Programme (EAP) છે જે
સહકાયિકરોને સહાય પૂરી પાડી શકે છે. િમે 0800 069 8854 પર EAP નો સુંપકિ કરી
શકો છો. િે સ્વિુંત્ર અને સુંપૂણિપણે ગપ્ત છે. અને સહકાયિકરો માટે કોઈ ચાજિ નથી.

જો મેનજ
ે રોને સલાહની જરૂર હોય િો િેમણે ER સેવાઓનો સુંપકિ કરવો જોઈએ

ઘણાું સખાવિી સુંસ્થાઓ અને અન્ય તનષ્ણાિ સહાયક જૂ થો છે જે ઘરેલું દરુપયોગ તવશે
માતહિી અને સહાય આપે છે.

અહીું કે ટલાક છે જે િમને મદદરૂપ થઈ શકે છે:

24 કલાક નેશનલ ડોમેતસ્ટક એબ્યઝ હેલ્પલાઇન - 0808 2000 247 - રેફ્યજ દ્વારા
સુંચાતલિ
મતહલા સહાય 0117 944 44 11
બ્રાઈટ સ્કાય એપ અને વેબસાઈટ - ઘરેલ દવ્યિવહારનો અનભવ કરનારી અથવા પોિાના
પતરતચિ વ્યતિને મદદ કરવા ઈચ્છિી વ્યતિ માટે મોબાઈલ એપ અને વેબસાઈટ.
સ્થાતનક સપોટિ માટે સાઇનપોતસ્ટું ગ ઘરેલું તહું સા માટે રાષ્ટર ીય કે ન્ર 0800 970 2070
તરટે લ ટર સ્ટ 0800 801 0808
પરુષોની સલાહ રેખા 0808 801 0327
માનવજાિ 01823 334 244
ગાલોપ - એલજીબીટી+ સમદાયમાું ઘરેલું દવ્યિવહારના પીતડિોને ટે કો આપવો - 0800
999 5428
જબરદસ્િી લગ્ન એકમ - 020 7008 0151
સઝી લેમ્પલગ ટર સ્ટ - નેશનલ સ્ટોતકું ગ હેલ્પલાઇન - 0808 802 0300
હેલ્પલાઇનનો આદર કરો - કોઈપણ પોિાના વિિનથી તચુંતિિ હોય િેના માટે - 0800
802 4040

કતરયાણાની સહાય - તરટે લમાું કામ કરિા લોકો માટે વ્યવહારુ, નાણાકીય અને
ભાવનાત્મક સહાય પૂરી પાડવી
હેતસ્ટયા એબ્યઝ હેલ્પલાઇનનો જવાબ આપે છે - નોકરીદાિાઓ માટે મફિ સ્રોિ.
રોજગારદાિાઓ 020 3879 3695 ને સોમવારથી શક્રવાર, સવારે 9 થી સાુંજ 5 વાગ્યા
સિી અથવા ઘરેલ દવ્યિવહાર અુંગે કમિચારીઓ અને સહકમીઓને કે વી રીિે ટે કો આપવો
િે અુંગે સહાય, માગિદશિન અથવા માતહિી માટે ઇમેઇલ કરી કે છે.

