
 

 
  

  تجاویزبچوں کے لئے 
 

Kidscape  کو ستایا یا جن پر دھونس جمایا جا رہا ہے ان ور کنبوں بچوں ا جن بچوں کی مدد کے لئے حاضر ہے۔

، اور بچوں کو محفوظ رکھنے کے لئے اساتذہ اور دیگر پیشہ ور افراد کے حاضر ہیںہم یہاں کے لئے کرنے کی مدد 

  کو روک سکتے ہیں۔  ہی ایسی دھونسکے  کام کر ایک ساتھہم  ہیں۔ موجودساتھ مل کر کام کرنے کے لئے ہم یہاں 

 
  ؟کیا ہے  دھونس جمانا

 

شخص یا  متاثر اور جہاں  جاتا ہے دہرایا ، اسےہوتا ہے پہنچانا تکلیف ہے جس کا مقصد برتاؤایسا  ایک دھونس

اکثر   پربچوں  (۔ہے ہوتی طاقت میں ونسدھ - )دوسرے لفظوں میں تا ہےجا مشکل ہوا رندفاع ک اے لئے اپنلوگوں ک

  ۔یںہ  ےسکت  امج  دھونسبھی  ے، لیکن بڑدھونس جماتے ہیںبچے  دوسرے
 

  ہے؟ اتبظاہر کیسا لگ یک  دھونس جمانا
یہ نہ سمجھیں کہ تکلیف  ہے )  پکارنا نامشکل سے پیش آنے والی کی سب سے کثرت  ونس ہیں کہ دھبچے ہمیں بتاتے 

ہوتا   گہراسے زیادہ کے زخم  کا زخم تیر و تلوارالفاظ بلکہ   – صرف تیر و تلوار کے زخم سے ہوتی ہے

ہے    اسکت ہوبھی ئن اور آن البھی ہو سکتا ہے ، آمنے سامنے ہے اسکت جسمانی اور جذباتی بھی ہو دھونس (۔ہے

  ونس()سائبر دھ
 

 بنانا  ہدففرق' کو '

ہم سب انوکھے ہیں لیکن ہم   تے ہیں۔لی تے ہیں وہ کسی بھی طرح کے 'فرق' کو نشانہ بنادھونس جما  بکثرتبچے  جو

ممتاز   دوسروں سے ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم یسکت ہو الگ قسم کی خصوصیت لوگوں میں میں سے کچھ

آپ کی   اس میںیا جاتا ہے تو پر دھونس جما اور اگر آپ  ۔فخر کرنا چاہئےجیسے بھی ہیں، ہمیں خود پر ہم خواہ  ہیں۔

  ۔ےنہیں ہ غلطیکوئی 
 

 کے مابین فرق  ہنسی مذاقاور  جمانے دھونس
  ییہ  وں گےہ یںا ہے لیکن اگر ہم محتاط نہ ہوتتفریح بغرض کے مابین اکثر  وںکنب ، یا چھیڑنا دوستوں اور 'ہنسی مذاق

کے جذبات کو  لوگوں سے  کی باتوںاس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ  سکتا ہے۔ جمانے کی شکل اختیار کر دھونس

، اور جائیں ایسا کرنے سے باز آہیں تو ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے  اگر وہ غمگین  ۔ےپہنچ ٹھیس نہبالکل بھی 

  ۔ان سے معافی مانگیں

 
  نا چاہیےکیا کر جھےتو مجائے  پر دھونس جمایا اگر مجھ

 

لوگ  جو شخص یا  جولیکن  یںہ  ےسکت ہو ہآپ خوفزدہ، غمگین اور شرمند یہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ یںیاد رکھ (1

  ، آپ کو نہیں۔کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے انہیں خودہیں ایسا کر رہے 
 

جو آپ کی مدد کر  یںمیں سوچ کے بارے شخص کسی ایسے بالغ  ں۔بیٹھینہ  وشخام مدد حاصل کریں۔ (2

آپ کو ان کی  یے ہے اور اسے روکنے کے ل ارہ جا  پر دھونس جمایاآپ  ے خیال میںانھیں بتائیں کہ آپ ک سکے۔

تک   یہاںشخص کے پاس جائیں  کسی اور،  تو ےہ ا وہ آپ کو مطلوبہ مشورے نہیں دیت اگر مدد کی ضرورت ہے۔

آپ کو تکلیف دینے کا کسی   ے جو اسے روکنے میں آپ کی مدد کر سکے۔جائ  کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل

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

اور کس  ہوا ، کب ہونا چاہئے کہ کیا ہوا  اس بات کا ذکراس میں  رکھیں۔ بنا کرواقعات کی ڈائری  ریکارڈ رکھیں۔ (3

 مدد کرسکتے ہیں۔ یآپ کایسا کرنے میں  فراہم کنندہآپ کے والدین یا نگہداشت ا۔ ہو  کے ساتھ

 



آپ کو   ن کے ساتھ رہنے میںہیں جریقینی بنائیں کہ آپ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہی  نیں۔پہچااپنے دوستوں کو  (4

تا  کرنے پر مجبور کرآپ کو ایسا کام یا کرتا ہو  ، خوفزدہ آپ کو غمزدہشخص اگر کوئی  ۔ہوتا ہواچھا محسوس 

  دوست نہیں ہیں۔ ےآپ ک وہجو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو  ہو
 

  آنکھ مال کر، آنکھ سے ربیٹھ ک  سیدھےیا  کر ہو اکھڑسیدھا  کے سامنےآئینے   نے کی مشق کریں۔ا دفاع کراپن (5

میں مدد مل سکتی  ، ایسا کرنے سے اپنا دفاع کرنے  'نہیں'لہجے میں کہیں مضبوط  صاف لفظوں میں اوراور 

  یں۔کرنہ ظاہر ردعمل  اپنا ے سامنےک شخصنے والے دھونس جما  ہے۔
 

تو خود کو صورتحال سے دور رکھنے میں   ونے کا خطرہ ہپہنچ اگر آپ کو نقصان  حفاظت کی جگہ تالش کریں۔ (6

  اگر اس کا مطلب وہ کریں۔ کر سکتے ہیں کامنے کے لئے جو بھی سے بچتکلیف ۔ نہیں ہے شرم کی کوئی بات

بس   یں۔ڈھونڈکالس روم یا الئبریری تو نا ہے جیسے کہ یا لنچ کے وقت کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈہ کے دوران وقف

  مدد طلب کریں۔ از جلد جلد  آپ  اس بات کو یقینی بنائیں کہ
 

اگر کسی نے آپ کو کسی طرح سے جسمانی   تکلیف دینے کا حق نہیں ہے۔آپ کو کسی کو بھی  یں کہیاد رکھ (7

کوئی   سےیا آپ    ئی ہوس سے آپ کو تکلیف ہو کہ اا ہو تکلیف پہنچائی ہو، اس طرح آپ کو چھوطور پر 

بات   ےسآپ جس ۔ کریں طلبمدد کی پھر آپ   ،ہو تو ارہ نے کی کوشش کراکام کر ضرر رساںخطرناک یا 

ئیں،  ی سے نہیں لیتا ہے تو، اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہراے یا سنجیدگسنتا ہآپ کی بات نہیں کرتے ہیں وہ 

  سکے۔ مدد کرآپ کی کوئی ایسی شخص تالش کریں جو 
 

تا  ہو سکآپ افسردہ اور تنہائی کا احساس  اس سےتو   پر دھونس جمایا جاتا ہےجب آپ   کریں۔ سے محبتخود  (8

ہیں اور  شاندارآپ حیرت انگیز اور  نہیں ہیں۔ بیکارپ ۔ آںوہ  بیکارجیسے آپ آپ کو ایسا محسوس ہو ہے اور 

کہ کسی پالتو   ہو۔ جیسےآپ کو اپنے بارے میں اچھا محسوس   س سےکریں ج ا کامایس گی۔جائے   زندگی بہتر ہو

 گیم، ںیویڈیوز دیکھ زے دار، مگائیں، گانے کھیلیںکھیل  کوئی، ئیں، سیر کے لئے جایںجانور کے ساتھ کھیل

۔ آپ جان لیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں م چاہتے ہیں کہہ  ۔ے انداز میں لکھیںکو نظموں یا گانوں ک اپنے جذبات ، ںیکھیل

یک ساتھ مل کر ہم اسے روکیں گے اور آپ ٹھیک ہوجائیں  وں پر دھونس جمایا جاتا ہے۔ وزانہ ہزاروں بچر

  گے۔
 

بچوں کو دیکھیں جو  یسےاگر آپ ا میں ہم سب کا حصہ ہے۔ دھونس کو روکنے ی حمایت کریں۔دوسروں ک (9

ظالمانہ پوسٹس کا   ای ہنس کر  ۔یںیا ان کے ساتھ بیٹھتو ان کو سپورٹ کریں ں وہ محسوس کر رہےخوفزدہ یا تنہا 

یں کہ آپ د نے والوں پر یہ واضح کردھونس جما  شامل نہ ہوں۔ ںیاشتراک کر کے دھونس جمانے کے برتاؤ م

زبردست   یکہ وہ بہت ہ ںیدکھائ ںیانھ یں۔ی حمایت کرک مختلف ہیں ان آیا۔ جویا پسند نہیں  اچھا نہیں لگاکو یہ 

  ۔ںیکردار کے حامل ہ
 

  کون مدد کرسکتا ہے
 

  جن پر دھونس جمایا جاتا ہے: بچوں اور نوعمروں کو مشورے اور مدد فراہم کرتی ہیں انیہ وہ تنظیمیں ہیں جو 
 
Kidscape: www.kidscape.org.uk  
 
Childline: www.childline.org.uk  
 
The Mix: www.themix.org.uk (for under 25s)  
 
YoungMinds: www.youngminds.org.uk 


