
ہم کیا کرتے ہیں؟
ہامری ترجیح ان خاندانوں کی وکالت کرنا ہے جو گھریلو قتل یا خودکشی کے غم سے دوچار ہیں۔

ایسا کرنے کے لیے ہم:

• سمجھ بوجھ اور ہمدردی کے ساتھ آپ کی بات سنتے ہیں۔

• یقینی بناتے ہیں کہ آپ کا موقف سنا جائے۔

• خصوصی اور ماہر وکال فراہم کرتے ہیں۔

)domestic homicide( کے جائزوں، سنگین  • ہم اس مہارت کو استعامل کر کے گھریلو قتل 

استفسارات کے  دیگر  اور اس جیسے  تفتیشوں  قانونی  مقدمات کے جائزوں، دماغی صحت کے جائزوں،  

دوران آپ کی وکالت کرتے ہیں۔

• خاندانوں کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی کہانی سب کو سنا کر رفقاء کی اعانت سے فائدہ اٹھائیں۔

خاندانوں کے لیے اکٹھا ہونے کے مواقع پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی کہانی سب کو سنا کر رفقاء کی اعانت • 

سے فائدہ اٹھائیں۔

ہم آزاد، مفت اور ایسی رسوس فراہم کرتے ہیں جس کی قیادت آپ کرتے ہیں۔

ہم بھی ایسی ہی صورِت حال کا شکار رہے 

ہیں اور جانتے ہیں کہ حد سے زیادہ معلومات 

نے آپ کو پریشان کر رکھا ہو گا۔ 

ہامرے ماہر وکال مدد کر سکتے ہیں۔

آپ کے خاندان کے کسی 
فرد کے گھریلو قتل یا 

خودکشی کے بعد خصوصی 
اور ماہرانہ مدد



خاندانوں نے ہمیں کیا بتایا ہے:

ہم کون ہیں؟

AAFDA کے پاس ایسے گھرانوں کی وکالت کا 11 سال سے زیادہ تجربہ ہے جن کے خاندان کا کوئی فرد یا 
دوست گھریلو تشدد کے نتیجے میں قتل ہو گیا ہو یا اس نے خودکشی کر لی ہو۔ AAFDA کا قیام ہامرے بانی 

کے خاندان کے افراد کے گھریلو قتل کے بعد عمل میں آیا۔

 

ہامرے خصوصی اور ماہر وکال نے گھریلو تشدد کے متام پہلوؤں اور گھریلو قتل یا خودکشی کے بعد کی کارروائیوں 

کی اعلی تربیت حاصل کر رکھی ہے اور ان سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ہامرے متام وکال کو گھریلو تشدد کے بعد گھریلو 

قتل یا خودکشی کے بارے میں تجربہ حاصل ہے، جس سے ہامری رسوس رفقاء کی قیادت سے چلتی ہے۔
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"AAFDA نے مجھے ہمت 

دی کہ اپنی بیٹی کا موقف 

پیش کر سکوں"
"AAFDA نے زندگی 

بچانے کا کام کیا"
"AAFDA نے مجھے 

سوالوں کا جواب حاصل کرنے 

کی راہ دکھائی"

"میں اپنے وکیل کے بغیر 

اس عمل سے نہیں گزر 

سکتا تھا"

اگر آپ گھریلو تشدد کے بعد 
گھریلو قتل یا خودکشی کی وجہ سے 

اپنے خاندان کے کسی فرد
یا دوست سے محروم ہو گئے ہیں تو ہم مدد کے لیے حارض ہیں۔

info@aafda.org.uk پر ہم سے رابطہ کریں یا    پر کال کریں

ہامرے عمومی دفرتی اوقات صبح 9 بجے سے شام 5 بحے تک ہیں لیکن ہم ان اوقات کے عالوہ بھی کالیں 

موصول کر سکتے ہیں۔

اگر ہم دستیاب نہ ہوں تو براہ مہربانی پیغام چھوڑ دیں اور ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
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