بریص ہبؤگیص گبتے  ،1براگرًیص تھورگ کے
ضبتھ هرکسی طورپر واقع ہے۔
Haugesgate 1, sentralt ved Bragernes
torg
پیر ضے جوعرات  9 :تب  11بجے.
هٌگل اور جوعرات  :بغیرپیػگی هعبہذے کے 11
تب  11بجے.
دوضرے اوقبت هیں هالقبت کیلئے یب هسیذ هعلوهبت
کیلئے آپ ہویں فوى کرضکتے ہیں یب
پھر bris@drmk.noپر ای هیل لکھ ضکتے ہیں.
زیبدٍ دور رہٌے کی صورت هیں فوى پر
ایک گفتگو کیلئے بھی وقت حبصل
.کرضکتے ہیں

بریس میں خوش آمدید
بریص کی پیػکع ًوجواى ،ببلغ ،هرد،
عورتیں جو کہ زًب ببلوحرم یب دیگر جٌطی
زیبدتی کب غکبر ہوئے ہوں کیلئے ہے۔
لواحقیي جي هیں والذیي ،ضرپرضت ،فیولی ،
پبرٹیساور اى هظلوم افراد کے گرد حلقہ
احببة کو بھی خوظ آهذیذ کیب جبتب ہے۔
بریص ،بوضکیرود کویوى اور ًوردرے
ویطت فولذ کے ضکولوںً ،رضریوں،تعلیوی
اداروں اور هذدگبر اداروں ضے تعبوى کرتب
ہے ۔

-

کیا آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں
کسی شریک گفتگو کی؟
ملک بھر شبانہ روز کھلے فون نمبرز:
Incesttelefonen: 800 57 000
آپ هکول طور پر Kirkens SOS: 815 33 300
!گوٌبم رٍ ضکتے ہیں
-

بریس BRiS
زنب ببلمحرم اور جنسی زیبدتی کے خالف ایک
مددگبر مبہر ادارہ۔

)(Urdu
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ہمبری پیشکص

مسید پڑھیے ہمبری پیشکص کے ببرے میں

پر www.brisenter.org

اچھی گفتگو.
هذد گبر گروپ.
صبرفیي گروپ.
عٌواًبتی غبهیں.
هختلف ضرگرهیبں.
عٌواًبتی دى .
تعلین و بیبى.

بریس کے مقبصدی گروپ
۱۔ بوضکیرود اور ًوردرے ویطت فولذ کے
رہبئػی
ببلوحرم ،زًب ببلجبر اور جٌطی زیبدتی کے ۲۔ زًب
غکبر افراد
۳۔ لواحقیي
۴۔ هعبوًتی اور پیػہ وراًہ افراد
۵۔ گروپ برائے هعلوهبت اور حفبظتی تذابیر

بریس مدنظر رکھتب ہے
عست ًفص-
راتی و ضبئل -
راتی قوت -
ترقی اور بڑھو تری-

بریس آپ کے لئے کیب کرسکتب
ہے؟
حبدثبت ،تببہی اور زیبدتی کی صورت هیں یہ
ًہبیت ضروری ہےکہ حقیقت بتبئی جبئے اور
هذد حبصل کی جبئے۔ ہن خود کو
الچبر،خوفسدٍ اور غیر هحفوظ هحطوش
کرتے ہیں اور ہویں اپٌے اًذروًی اور
بیروًی زخووں کو بھرًے کیلئے ضکوى کی
ضرورت ہوتی ہے۔ ہویں کطی ضے ببت
کرًے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہ اپٌے
تجرببت کے ببرے هیں کطی کو بتبًب ،غبیذ
کطی ایطے غخص کو بتبًب جو خود اى حبالت
ضے گسر چکب ہو ،تبکہ ہن خود کو اکیال
هحطوش ًہ کریں۔اکثر جٌطی زیبدتی ضے
هتعلق ببت کرًب بہت هػکل ہوتب ہے۔ بریص
هیں آپ ایطے لوگوں ضے هلتے ہیں جي کے
پبش علن اور تجربہ ہے اور جو آپ کو اپٌے
وضبئل ڈھوًڈًے هیں هذد دیتے ہیں تبکہ آپ
اپٌی هرضی کے هطببق اپٌی زًذگی کب رخ
.
هوڑ ضکیں۔
بریص زیبدٍ زوراپٌی هذد آپ پر دیتب ہے۔ اش
ببت کو هذًظررکھب جبتب ہے کہ اًطبى خود
اپٌی صالحیتوں کو اضتعوبل کرتے ہوئے
اپٌے جیطے اور هبہریي ضے هذد حبصل
کرکے اپٌی زًذگی کو آگے بڑھب ضکے۔بریص
آپ کے وضبئل ،ضروریبت اور خواہػبت کو
ضبهٌے رکھتب ہے۔

