
 

 

تجاويزبچوں کے لئے 

Kidscape  کی مدد جا رہا ہے ان  ہراساں کيا کو ستايا يا جن  فيمليزور بچوں ا جن بچوں کی مدد کے لئے حاضر ہے۔
، اور بچوں کو محفوظ رکهنے کے لئے اساتذه اور ديگر پيشہ ور افراد کے ساته حاضر ہيںہم يہاں کے لئے کرنے 

کو روک سکتے ہيں۔ ں کرنے ہراساہی کے  کام کر ايک ساتهہم ہيں۔ موجودمل کر کام کرنے کے لئے ہم يہاں 

؟ہے ہراساں کرنا کيا  دهونس جمانا

شخص يا  متاثر اور جہاں جاتا ہےدہرايا، اسےہوتا ہےپہنچانا تکليفہے جس کا مقصد برتاؤايسا  ايک ہراساں کرنا
)۔ہے  ہوتی طاقت  ميںہراساں   ونسده(دوسرے لفظوں ميں تا ہےجا مشکل ہوا رندفاع ک اے لئے اپنلوگوں ک

۔ہراساں کرتے ہيںبهی   ے، ليکن بڑہراساں کرتے ہيںبچے   اکثر دوسرے کوبچوں 

ہے؟  اتبظاہر کيسا لگ  ہراساں کرنا
يہ نہ سمجهيں کہ ہے (  پکارنا نامشکل سے پيش آنے والی کی سب سے کثرت  ہراساں کرنےبچے ہميں بتاتے ہيں کہ 

ہوتا   گہراسے زياده کے زخم  کا زخم تير و تلوارالفاظ بلکہ    – تکليف صرف تير و تلوار کے زخم سے ہوتی ہے
ہے   اسکت ہوبهی اور آن الئن بهی ہو سکتا ہے ، آمنے سامنے ہے اسکت جسمانی اور جذباتی بهی ہو ہراساں کرنا)۔ہے

ونس)(سائبر ده

بنانا  ہدففرق' کو 
ہم سب انوکهے ہيں ليکن ہم  تے ہيں۔لي  وه کسی بهی طرح کے 'فرق' کو نشانہ بنا ہراساں کرتے ہيں  بکثرتبچے  جو

ممتاز   دوسروں سے ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم یسکت ہو کی خصوصيتالگ قسم  لوگوں ميں ميں سے کچه
آپ کی   اس ميںيا جاتا ہے تو پر دهونس جما اور اگر آپ  ۔فخر کرنا چاہئےجيسے بهی ہيں، ہميں خود پر ہم خواه ہيں۔

۔ےنہيں ہ غلطیکوئی 

کے مابين فرق   ہنسی مذاقاور  ہراساں کرنے 
  تو  وں گےہ يںا ہے ليکن اگر ہم محتاط نہ ہوتتفريح بغرض کے مابين اکثر  فيمليز، يا چهيڑنا دوستوں اور 'ہنسی مذاق

کے جذبات کو  لوگوں سے  کی باتوںاس بات کو يقينی بنائيں کہ آپ  سکتا ہے۔ کی شکل اختيار کر ہراسان کرنے  یيہ
، اور جائيں ايسا کرنے سے باز آہيں تو ہو جاتے ہيں يا پريشان ہو جاتے  اگر وه غمگين ۔ےپہنچ ٹهيس نہبالکل بهی 

۔ان سے معافی مانگيں

نا چاہيےکيا کر جهےتو مجائے ے ہراساں کيا اگر مجه

لوگ  جو شخص يا  جوليکن  يںہ  ےسکت ہو هآپ خوفزده، غمگين اور شرمنديہ آپ کی غلطی نہيں ہے۔ يںياد رکه ) 
، آپ کو نہيں۔کو تبديل کرنے کی ضرورت ہے انہيں خودہيں ايسا کر رہے 

جو آپ کی مدد کر  يںکے بارے ميں سوچ شخص کسی ايسے بالغ ں۔بيٹهينہ  وشخاممدد حاصل کريں۔ ) 
آپ کو ان کی  يے ہے اور اسے روکنے کے ل ارہ جا  پر دهونس جماياآپ  ے خيال ميںانهيں بتائيں کہ آپ کسکے۔

تک   يہاںشخص کے پاس جائيں  کسی اور،  تو ےہ ا وه آپ کو مطلوبہ مشورے نہيں ديت اگرمدد کی ضرورت ہے۔
آپ کو تکليف دينے کا کسی  ے جو اسے روکنے ميں آپ کی مدد کر سکے۔جائ  کہ آپ کو کوئی ايسا شخص مل

ہے۔ مضبوط جو مدد طلب کرتا شخص  یہو کو حق نہيں ہے۔

اور کس  ہوا ، کب ہونا چاہئے کہ کيا ہوا  اس بات کا ذکراس ميں رکهيں۔ بنا کرواقعات کی ڈائری ريکارڈ رکهيں۔ ) 
مدد کرسکتے ہيں۔ یآپ کايسا کرنے ميں  فراہم کنندهآپ کے والدين يا نگہداشت ہوا۔   کے ساته



 

 

  يقينی بنائيں کہ آپ صرف ان لوگوں کےنيں۔پہچااپنے دوستوں کو  ) 
ہوتا آپ کو اچها محسوس   ن کے ساته رہنے ميںہيں جرساته ہی 

جو آپ نہيں کرنا   تا ہو آپ کو ايسا کام کرنے پر مجبور کريا کرتا ہو ، خوفزده آپ کو غمزدهشخص اگر کوئی ۔ہو
دوست نہيں ہيں۔ ےآپ ک وهچاہتے ہيں تو 

 

  آنکه مال کر، آنکه سے ربيٹه ک  سيدهےيا  کر ہو اکهڑسيدها  کے سامنےآئينے  نے کی مشق کريں۔ا دفاع کراپن ) 
ميں مدد مل سکتی  ، ايسا کرنے سے اپنا دفاع کرنے  'نہيں'لہجے ميں کہيں مضبوط  صاف لفظوں ميں اوراور 
يں۔کرنہ ظاہر ردعمل  اپنا ے سامنےک شخصنے والے دهونس جما  ہے۔

دور رکهنے ميں  تو خود کو صورتحال سے  ونے کا خطره ہپہنچ اگر آپ کو نقصان حفاظت کی جگہ تالش کريں۔ ) 
  اگر اس کا مطلبوه کريں۔ کام کر سکتے ہيںنے کے لئے جو بهی سے بچتکليف ۔ نہيں ہے شرم کی کوئی بات

بس  يں۔ڈهونڈکالس روم يا الئبريری تو نا ہے جيسے کہ يا لنچ کے وقت کوئی محفوظ جگہ ڈهونڈہ کے دوران وقف
مدد طلب کريں۔ از جلد جلد  آپ اس بات کو يقينی بنائيں کہ

اگر کسی نے آپ کو کسی طرح سے جسمانی  تکليف دينے کا حق نہيں ہے۔آپ کو کسی کو بهی  يں کہياد رکه ) 
کوئی   سےيا آپ    ئی ہوس سے آپ کو تکليف ہو کہ اا ہو تکليف پہنچائی ہو، اس طرح آپ کو چهوطور پر 

بات   ےسآپ جس ۔ کريں طلبدد کی مپهر آپ   ،ہو تو ارہ نے کی کوشش کراکام کر ضرر رساںخطرناک يا 
ئيں،  ے يا سنجيدگی سے نہيں ليتا ہے تو، اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹهہراسنتا ہآپ کی بات نہيں کرتے ہيں وه 

سکے۔ مدد کرآپ کی شخص تالش کريں جو  اکوئی ايس

تا ہے  ہو سکآپ افسرده اور تنہائی کا احساس  اس سے کو ہراساں کيا جاتا ہے توجب آپ  کريں۔ سے محبتخود  ) 
ہيں اور زندگی  شاندارآپ حيرت انگيز اور نہيں ہيں۔ بيکارپ ۔ آںوہ بيکارجيسے آپ آپ کو ايسا محسوس ہو اور 

کہ کسی پالتو جانور    ہو۔ جيسےآپ کو اپنے بارے ميں اچها محسوس   س سےکريں ج  ا کامايسگی۔جائے  بہتر ہو
،  ںيکهيل گيم، ںيويڈيوز ديکه زے دار، مگائيں، گانے کهيليںکهيل   کوئی، ئيںير کے لئے جا، سيںکے ساته کهيل

وزانہ ۔ رآپ جان ليں کہ آپ تنہا نہيں ہيں م چاہتے ہيں کہہ ۔ے انداز ميں لکهيںاپنے جذبات کو نظموں يا گانوں ک
اور آپ ٹهيک ہوجائيں گے۔يک ساته مل کر ہم اسے روکيں گے اوں پر دهونس جمايا جاتا ہے۔ ہزاروں بچ

بچوں کو ديکهيں جو   يسےاگر آپ اميں ہم سب کا حصہ ہے۔ کو روکنے ہراسانی ی حمايت کريں۔دوسروں ک ) 
و  ظالمانہ پوسٹس ک اي ہنس کر  ۔يںيا ان کے ساته بيٹهتو ان کو سپورٹ کريں ں وہ محسوس کر رہےخوفزده يا تنہا 

يں کہ آپ کو يہ  د والوں پر يہ واضح کر ہراساں کرنے شامل نہ ہوں۔ ںيکے برتاؤ م   ہراساں کرنےکر کے  شيئر
زبردست کردار  یکہ وه بہت ہ ںيدکهائ ںيانهيں۔ی حمايت کرک آيا۔ جو مختلف ہيں انيا پسند نہيں  اچها نہيں لگا

۔ںيکے حامل ہ

کون مدد کرسکتا ہے

جن پر دهونس جمايا جاتا ہے: بچوں اور نوعمروں کو مشورے اور مدد فراہم کرتی ہيں انيہ وه تنظيميں ہيں جو 


