والدين اور ديکه بهال کرنے والوں کے ليے اہم تجاويز۔
بچوں اور فيمليز کی مدد کے لئے حاضر ہے۔ چاہے آپ کا بچہ پہلی بار اسکول شروع کر رہا ہو يا سکول تبديل
کر رہا ہو اور آپ ہراسانی يا بدمعاشی سے پريشان ہيں  ،يا آپ ہراسانی کی صورتحال سے گزر رہے ہيں اور غير يقينی کی
صورتحال سے دوچار ہيں کہ کيا کرنا ہے  ،تو ہم آپ کی مدد کے ليے حاضر ہيں۔

اپنے ﺑﭽے ﮐﻮ سکﻮل ﮐﯽ زندگﯽ ﮐے ﻟيے ﺗيار ﮐﺮنا۔
( ضﺮورت سے زياده پﺮيشان نہ ہﻮنے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮيﮟ۔ يہ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ ﻟيﮑﻦ بچوں کﯽ اکثريﺖ اسﮑول ﻣيﮟ اچها وقﺖ گزارتﯽ
ﮨﮯ۔ وه چيلنجوں سﮯ نمٹنﮯ کﮯ قابﻞ ﮨوتﮯ ﮨيﮟ جب وه پيدا ﮨوتﮯ ﮨيﮟ اور خوش نوجوان ﮨوتﮯ ﮨيﮟ۔
( آپ ﮐﻮ يہ ﻣﻞ گيا ہے۔ اگر چيلنجز آتﮯ ﮨيﮟ تو آپ کﮯ پاس اپنﮯ بچﮯ کﯽ ﻣدد کرنﮯ کﯽ طاقﺖ اور ﻣہارت ﮨوتﯽ ﮨﮯ۔ اگر آپ
بهﯽ آپ کﯽ ﻣدد کﮯ ﻟيﮯ
کو يﻘيﻦ نہيﮟ ﮨﮯ کہ کيا کرنا ﮨﮯ تو بہﺖ سارے ﻟوگ ﮨيﮟ جو آپ کﯽ ﻣدد کر سﮑتﮯ ﮨيﮟ۔
ﺣاﺿر ﮨﮯ۔
( ﻣشﻖ ﮐﺮيﮟ۔ اپنﮯ بچﮯ سﮯ دوسﺖ بنانﮯ کﮯ طريﻘﮯ کﮯ بارے ﻣيﮟ بات کريﮟ )ﻣثال کﮯ طور پر ﮨيلو کہنا  ،ﻟوگوں سﮯ
ان کﮯ بارے ﻣيﮟ پوچهنا  ،با اخﻼق ﮨونا يا اچهﮯ طريﻘﮯ سﮯ بات کرنا(  ،اور اچهﮯ دوسﺖ بنانﮯ کا کيا ﻣﻄلب ﮨﮯ )جيﺴﮯ
دوسﺖ آپ کو تﮑليﻒ نہيﮟ پہنچاﺋيﮟ گﮯ(۔ کردار ادا کر کﮯ دکهاﺋيﮟ ،اگر آپ نﮯ کوﺋﯽ ناپﺴنديده تبصره کيا يا آپ کو تﮑليﻒ
پہنچاﺋﯽ تو آپ کيا کريﮟ گﮯ۔ ﻣضبوط کريﮟ کہ ان کﮯ پاس کاررواﺋﯽ کرنﮯ کا اختيار ﮨﮯ اور انہيﮟ بار بار بتاﺋيﮟ کہ آپ ان کﮯ
ﻟيﮯ ﻣوجود ﮨيﮟ۔
( رحم دﻟﯽ سکهائيﮟ۔ آپ کا بچہ آپ کﯽ ﮨر ﺣرکﺖ ديﮑه رﮨا ﮨﮯ اس ﻟيﮯ سوچيﮟ کہ آپ دوسرے ﻟوگوں کﮯ بارے ﻣيﮟ کيﺴﮯ
بات کرتﮯ ﮨيﮟ۔ ان کﯽ ﺣوصلہ افزاﺋﯽ کريﮟ کہ وه ايﺴا بچہ بنيﮟ جو دوسروں کﮯ ﻟيﮯ کهڑا ﮨو  ،جو ﮨر کﺴﯽ کو اپنﮯ کهيلوں
ﻣيﮟ خوش آﻣديد کہﮯ  ،وه کون ﮨو اور دوسرے ﻟوگوں سﮯ ﻣحبﺖ کرے۔
غنڈه گردی يا ﮨراسانﯽ کرنا ايک ايﺴا رويہ ﮨﮯ جس کا ﻣﻘصد چوٹ پہنچانا دل آزاری کرنا ﮨوتا ﮨﮯ  ،اسﮯ دﮨرايا جاتا ﮨﮯ اور
جہاں فرد يا ﻟوگوں کﮯ ﻟيﮯ اپنﮯ دفاع کﮯ ﻟيﮯ ﻣﺸﮑﻞ ﮨوتا ﮨﮯ )دوسرے اﻟفاظ ﻣيﮟ  -بدﻣعاش کﯽ طاقﺖ ﮨوتﯽ ﮨﮯ(۔ بچوں کو
اکثر دوسرے بچوں کﯽ طرف سﮯ ﮨراساں کرنا يا دهمﮑياں دی جاتﯽ ﮨيﮟ  ،ﻟيﮑﻦ بڑوں کﯽ طرف سﮯ بهﯽ ان کو دهمﮑايا جا
سﮑتا ﮨﮯ۔
غنڈه گﺮدی ہراسانی ﮐيﺴﯽ ﻟﮕﺘﯽ ہے
تﮑليﻒ ده رويہ کﺌﯽ طرح کا ﮨوتا ﮨﮯ ﻟيﮑﻦ بچﮯ ﮨميﮟ بتاتﮯ ﮨيﮟ کہ غنڈه گردی ﮨراسانﯽ کﯽ سب سﮯ عام شﮑﻞ نام پﮑارنا ﮨﮯ
)بچوں کﯽ شاعری (پر يﻘيﻦ نہ کريﮟ ،اﻟفاظ کﯽ تﮑليﻒ ﮨر چيز سﮯ زياده ﮨوتﯽ ﮨﮯ( غنڈه
)
گردی جﺴمانﯽ اور جذباتﯽ بهﯽ ﮨو سﮑتﯽ ﮨﮯ  ،اور آﻣنﮯ ساﻣنﮯ اور آن ﻻﺋﻦ بهﯽ ﮨو سﮑتﯽ ﮨﮯ )ساﺋبر دهونس(۔ دﻟچﺴﭗ بات يہ
ﮨﮯ کہ بچﮯ ﮨميﮟ بتاتﮯ ﮨيﮟ کہ آﻣنﮯ ساﻣنﮯ چيزيﮟ سب سﮯ ﻣﺸﮑﻞ ﮨوتﯽ ﮨيﮟ۔
'فرق' کو نشانہ بنانا
وه بچﮯ جو غنڈه گردی کرتﮯ ﮨيﮟ اکثر کﺴﯽ بهﯽ قﺴم کﮯ سمجهﮯ جانﮯ واﻟﮯ 'فرق' کو نﺸانہ بناتﮯ ﮨيﮟ۔ افﺴوسناک طور پر
اس کا ﻣﻄلب يہ ﮨﮯ کہ ﻣعذور بچﮯ اور خاص تعليمﯽ ﺿروريات کﮯ ﺣاﻣﻞ بچﮯ  ،کﺴﯽ بهﯽ قﺴم کﯽ بگاڑ کﮯ بچﮯ  ،نوجوان
نگہداشﺖ کرنﮯ واﻟﮯ  ،ديﮑه بهال کرنﮯ واﻟﮯ بچﮯ  ،اقليتﯽ نﺴلﯽ پس ﻣنﻈر کﮯ بچﮯ  ،غربﺖ ﻣيﮟ رﮨنﮯ واﻟﮯ بچﮯ ،
سوگوار بچﮯ  ،اﻟرجﯽ واﻟﮯ بچﮯ  ،جو بچﮯ صنﻒ کﮯ اصوﻟوں کﮯ ﻣﻄابق نہ ﮨوں يا ان کﯽ جنﺴيﺖ کﯽ تﻼش کر رﮨﮯ ﮨيﮟ
اکثر ﮨدف ﮨوتﮯ ﮨيﮟ۔

يہ نشانياں ﮐہ آپ ﮐے ﺑﭽے ﮐﻮ ہﺮاساں ﮐيا ﺟا سکﺘا ہے۔
ان عﻼﻣات ﻣيﮟ آپ کﮯ بچﮯ کﮯ رويﮯ ﻣيﮟ تبديلﯽ )اونچﯽ آواز ﻣيﮟ  ،پرسﮑون(  ،اسﮑول جانﮯ يا اپنﯽ ﻣعمول کﯽ سرگرﻣيوں
ﻣيﮟ ﺣصہ ﻟينﮯ سﮯ خوفزده ﮨونا  ،پيﭧ ﻣيﮟ کيڑے اور سر درد جيﺴﯽ ناﻣعلوم بيماری  ،نيند ﻣيﮟ پريﺸانﯽ  ،بﺴتر گيﻼ ﮨونا ،
چوٹيﮟ اور گمﺸده يا چوری شده ساﻣان شاﻣﻞ ﮨوسﮑتا ﮨﮯ۔

اگﺮ آپ ﮐﻮ ﻟﮕﺘا ہے ﮐہ آپ ﮐے ﺑﭽے ﮐﻮ ہﺮاساں ﮐيا ﺟا رہا ہے ﺗﻮ ﮐيا ﮐﺮنا چاہيے
( گهبﺮائيﮟ نﮩيﮟ يہ خوفناک ﮨﮯ اگر آپ کو شک ﮨﮯ کہ آپ کﮯ بچﮯ کو ﮨراساں کيا جارﮨا ﮨﮯ ،ﻟيﮑﻦ آپ صحيﺢ ﻣدد کﮯ
ذريعﮯ اس سﮯ گزر جاﺋيﮟ گﮯ۔ آپ کﮯ بچﮯ کو آپ کﮯ پرسﮑون رﮨنﮯ کﯽ ﺿرورت ﮨﮯ۔ آرام سﮯ سوچيﮟ ،بہادر واﻟديﻦ کﯽ
طرح۔
( ﺑات ﮐﺮنے ﮐے ﻟيے ﻣﻮاقع يا ﻣاحﻮل ﺑنائيﮟ۔ ﮨم سب ﻣصروف تريﻦ زندگﯽ گزارتﮯ ﮨيﮟ ﻟيﮑﻦ بچوں کو آپ کﮯ ساته ﮨونﮯ کﯽ
ﺿرورت ﮨﮯ اگر وه آپ کو بتاﺋيﮟ کہ کيا ﮨو رﮨا ﮨﮯ۔ کبهﯽ کبهﯽ براه راسﺖ سوال کام کرتا ﮨﮯ  ،ﻟيﮑﻦ دوسری صورت ﻣيﮟ ايک
ساته چلنﮯ  ،ڈراﺋيو کرنﮯ يا کهانﮯ کﮯ ﻟيﮯ باﮨر جانا ﻣددگار ثابﺖ ﮨوسﮑتا ﮨﮯ اور آﮨﺴتہ سﮯ پوچه سﮑتﮯ ﮨيﮟ کہ وه زندگﯽ
اور اسﮑول کﮯ بارے ﻣيﮟ کيﺴا ﻣحﺴوس کر رﮨﮯ ﮨيﮟ۔ واقعﯽ انہيﮟ سنيﮟ۔ ان کﯽ باڈی ﻟينگويﺞ ديﮑهيﮟ اور اگر وه اس ﻣوقع پر
کهﻞ کر بات نہ کريﮟ تو ﻣواقع پيدا کرتﮯ رﮨيﮟ جب تک وه تيار نہ ﮨوں۔
( دوسﺮے ﻟﻮگﻮں سے پﻮچهيﮟ۔ دوسرے بچوں کﮯ دوستوں سﮯ يہ پوچهنا ﻣددگار ثابﺖ ﮨو سﮑتا ﮨﮯ کہ کيا وه کچه بهﯽ سمجه
پار رﮨﮯ ﮨيﮟ۔ اسﮯ اﺣتياط سﮯ سنبهاﻟنا ﮨوگا تاکہ يہ کهيﻞ کﮯ ﻣيدان کﯽ گﭗ شﭗ کﮯ ﻣوﺿوع کﮯ طر پر تبديﻞ نہ ﮨو ﻟيﮑﻦ
دوسرے بچﮯ ﻣعلوﻣات کﮯ بہتريﻦ ذراﺋع بﻦ سﮑتﮯ ﮨيﮟ۔ ان کﮯ استاد سﮯ پوچهيﮟ کہ کيا وه آپ کﮯ بچﮯ ﻣيﮟ تبديلياں ديﮑه
رﮨﮯ ﮨيﮟ۔

ﻣيﺮے ﺑﭽے ﮐﻮ ہﺮاساں ﮐيا ﺟا رہا ہے ﻣيﮟ ﮐيا ﮐﺮوں؟
( يﻘيﻦ دہانﯽ ﮐﺮانا۔ اپنﮯ بچﮯ کو بتاﺋيﮟ کہ يہ ان کﯽ غلﻄﯽ نہيﮟ ﮨﮯ اور آپ ﻣﻞ کر اسﮯ ﺣﻞ کريﮟ گﮯ۔
( ريکارڈ ﮐﺮنا ۔ نوٹ کريﮟ کہ کيا کيا ﮨوا ﮨﮯ  ،کس کﮯ ساته  ،اور کتنﮯ عرصﮯ تک۔ پهر واقعات کﯽ ڈاﺋری رکهيﮟ۔
( اپنے ﺑﭽے سے پﻮچهيﮟ ﮐہ اسے ﮐﺴﯽ چيز ﮐﯽ ضﺮورت ہے۔ ان سﮯ پوچهيﮟ کہ انہيﮟ کيﺴا ﻣحﺴوس ﮨو رﮨا ﮨﮯ  ،اور انہيﮟ
آپ سﮯ سب سﮯ زياده کس چيز کﯽ يا کيا ﺿرورت ﮨﮯ۔ يہ ﺿروری ﮨﮯ کہ آپ کا بچہ صورتحال پر قابو پاﺋﮯ۔ وه دوسروں
کو بتانﮯ کﮯ اثرات سﮯ بہﺖ خوفزده ﮨو سﮑتﮯ ﮨيﮟ )ﻣثﻼ ﻣﺨبر کہﻼنا( ﻟہذا ﻣﻞ کر بہتريﻦ عمﻞ کريﮟ۔
( سکﻮل ﮐﻮ ﺑﺘائيﮟ۔ آپ کا بچہ اس سﮯ بہﺖ خوفزده ﮨو سﮑتا ﮨﮯ اس ﻟيﮯ ﻣﻞ کر اتفاق کريﮟ کہ کون بہتريﻦ شﺨص ﮨﮯ اور آپ
کو ان سﮯ کيا کرنﮯ کﯽ ﺿرورت ﮨﮯ۔ توجہ اس بات کو يﻘينﯽ بنانا ﮨو کہ دهونس کا رويہ رکا جا سﮑتا ﮨﮯ۔
( اپنے ﺑﭽے ﮐﻮ ﻣحفﻮظ رﮐهيﮟ۔ اگر انہيﮟ کﺴﯽ طرح سﮯ نﻘصان پہنچايا گيا ﮨو يا نﻘصان کا خﻄره ﮨو تو انہيﮟ ايﺴﯽ صورتحال
ﻣيﮟ نہ بهيجيﮟ جہاں وه ﻣحفوظ نہ ﮨوں۔ ان کﯽ ﺣفاظﺖ پہلﮯ آتﯽ ﮨﮯ۔ اسﮑول کا قانونﯽ فرض ﮨﮯ کہ وه انہيﮟ ﻣحفوظ رکهﮯ اور
انہيﮟ آپ کﮯ ساته کام کرنا چاﮨيﮯ۔ اگر ان پر ﺣملہ کيا گيا ﮨﮯ يا نﻘصان کﯽ دهمﮑﯽ دی گﺌﯽ ﮨﮯ تو آپ اپنﯽ ﻣﻘاﻣﯽ بچوں کﯽ
سروسز ٹيم )کونﺴﻞ ﻣيﮟ( اور/يا پوﻟيس سﮯ بهﯽ رابﻄہ کر سﮑتﮯ ﮨيﮟ۔
( غﻮر ﮐﺮيﮟ ﮐہ آپ ﮐﯽ ﮐﻮن ﻣدد ﮐﺮ سکﺘا ہے۔ آپ کﮯ بچﮯ کو اس وقﺖ ﻣدد کﯽ ﺿرورت ﮨﮯ ﻟہذا اسﮑول ﻣيﮟ ان ﻟوگوں کﮯ
بارے ﻣيﮟ سوچنﮯ ﻣيﮟ ان کﯽ ﻣدد کريﮟ جو ان کﮯ ساته ﮨيﮟ اور ان کﯽ ﻣدد کر سﮑتﮯ ﮨيﮟ۔ يہ دوسرے بچﮯ يا اساتذه ﮨوسﮑتﮯ
ﮨيﮟ جنہيﮟ وه پﺴند کرتﮯ ﮨيﮟ اور ان پر اعتماد کرتﮯ ﮨيﮟ۔ ان کﯽ ﺣوصلہ افزاﺋﯽ کريﮟ کہ وه ايﺴﯽ سرگرﻣيوں ﻣيﮟ ﺣصہ ﻟيﮟ
جس سﮯ وه اپنﮯ بارے ﻣيﮟ اچها ﻣحﺴوس کريﮟ اور اسﮑول سﮯ باﮨر دوستﯽ کريﮟ۔
ﮐﻮ ديکهنے سے نہ گهبﺮائيﮟ۔ اگر ﮨراسانﯽ نﮯ آپ کﮯ بچﮯ کﯽ جﺴمانﯽ يا ذﮨنﯽ صحﺖ کو ﻣتاثر کيا ﮨﮯ )ﻣثال
( اپنے
سﮯ بات کريﮟ۔
کﮯ طور پر وه بہﺖ خوفزده يا پريﺸان ﮨيﮟ( اپنﮯ
( ﻣدد  -اسﮑول کارواﺋﯽ نہيﮟ کر رﮨا ﮨﮯ۔ غصہ نہ ﮨونﮯ کﯽ کوشﺶ کريﮟ  -واﺿﺢ رﮨﮯ کہ جب تک ﮨراساں کرنﮯ کﯽ
صورتحال رک نہيﮟ جاتﯽ آپ کو ﻣﻞ کر کام کرنﮯ کﯽ ﺿرورت ﮨﮯ۔ اگر آپ کو اسﮯ ﻣزيد آگﮯ تک جانﮯ کﯽ ﺿرورت ﮨﮯ
تو اسﮑول کﯽ شﮑايات کﮯ پروسيس پر عمﻞ کريﮟ اور کونﺴﻞ ﻣيﮟ اپنﯽ ﻣﻘاﻣﯽ بچوں کﯽ خدﻣات کﯽ ٹيم سﮯ رابﻄہ کريﮟ۔
اسﮑول اور کونﺴﻞ کا قانونﯽ فرض ﮨﮯ کہ وه آپ کﮯ بچﮯ کو نﻘصان سﮯ ﻣحفوظ رکهﮯ۔ ﻣحﮑمہ براﺋﮯ تعليم کﮯ پاس يہ بهﯽ
تفصيﻼت ﮨيﮟ کہ شﮑايﺖ کو کيﺴﮯ بڑهايا جاﺋﮯ اس پر ﻣنحصر ﮨﮯ کہ آپ کا بچہ کس سﮑول ﻣيﮟ جاتا ﮨﮯ۔ اسﮑوﻟوں ﻣيﮟ
ﮨراسانﯽ کو روکنﮯ اور اس سﮯ نمٹنﮯ کﮯ ﻟيﮯ ﻣحﮑمہ تعليم کا ﺣواﻟہ دينا اور بچوں کو تعليم ﻣيﮟ ﻣحفوظ رکهنا يہ ظاﮨر کرنﮯ
کﮯ ﻟيﮯ ﻣددگار ثابﺖ ﮨو سﮑتا ﮨﮯ کہ آپ اپنﮯ بچﮯ کﮯ ﺣﻘوق کو جانتﮯ ﮨيﮟ۔

ﻋﻤﻠﯽ اقداﻣات
کڈزکيﭗ بچوں اور خاندانوں کﮯ اعتماد اور عزت کو بڑهانﮯ ﻣيﮟ ﻣدد کرتا ﮨﮯ جو ﮨراسانﯽ کﯽ صورتحال سﮯ گزر رﮨﮯ ﮨيﮟ۔
وه بچﮯ جو دوسروں کو ﮨراساں کرتﮯ ﮨيﮟ وه دوسروں کﯽ کمزوريوں کو ديﮑهتﮯ ﮨيﮟ۔ اس کا ﻣﻄلب يہ ﮨﮯ کہ وه اکثر ايﺴﮯ
بچوں کو نﺸانہ بناتﮯ ﮨيﮟ جو شرﻣيلﮯ يا اپنﮯ آپ سﮯغير يﻘينﯽ نﻈر آتﮯﮨيﮟ۔
ﮨم بچوں کو ﻣضبوطﯽ رﮨنﮯ کﯽ ﻣہارتيﮟ سﮑهاتﮯ ﮨيﮟ جيﺴﮯ ثابﺖ قدم رﮨنا  ،آنﮑهوں سﮯ رابﻄہ کرنا  ،اعتماد کﮯ ساته 'نہيﮟ'
کہنا سيﮑهنا  ،آپ کو دهمﮑانﮯ واﻟﮯ يا ﮨراساں کرنﮯ واﻟﮯ شﺨص کو رد عمﻞ دينﮯ سﮯ انﮑار کرنا جو وه چاﮨتﮯ ﮨيﮟ۔
ﮨم ﻣلک بهر ﻣيﮟ ﻣفﺖ

ورکﺸاپس چﻼتﮯ ﮨيﮟ جو ان ﻣہارتوں کو سﮑها سﮑتﮯ ﮨيﮟ  -ﻣزيد تفصيﻼت کﮯ ﻟيﮯ
ديﮑهيﮟ۔

اگﺮ ﻣيﺮا ﺑﭽہ دوسﺮوں ﮐﻮ ہﺮاساں ﮐﺮ رہا ہےﺗﻮ ﮐيا ہﻮگا؟
ايﮏ ﺑار پهﺮ  ،گهبﺮائيﮟ نﮩيﮟ۔ بچﮯ کﺌﯽ وجوﮨات کﯽ بنا پر بدﻣعاشﯽ کرتﮯ ﮨيﮟ۔ بعض اوقات اس کﯽ وجہ يہ ﮨوتﯽ ﮨﮯ کہ وه
ﻣﻘبول اور اچهﯽ طرح سﮯ پﺴند کيﮯ جاتﮯ ﮨيﮟ اور وه اس عہدے پر فاﺋز رﮨنا چاﮨتﮯ ﮨيﮟ  ،يا يہ اس کﮯ برعﮑس ﮨو سﮑتا ﮨﮯ
کہ بعض اوقات وه بچﮯ جنہيﮟ ﮨراساں کيا جاتا ﮨﮯ پهروه دوسروں کو دهمﮑاتﮯ يا ﮨراساں کرتﮯ ﮨيﮟ۔ ﮨم سب ﮨراساں کرنﮯ
اور بدﻣعاشﯽ کﮯ رويﮯ کﮯ قابﻞ ﮨيﮟ۔

اپنے بچے کو اس کی تکليف کو ديکهنے ميں مدد کريں اور واضح کريں کہ اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ ان
سے بات کريں کہ وه جو کچه کر رہے ہيں وه کيوں کر رہے ہيں اور مثبت طريقے سے وه دوست بنا سکتے ہيں
اور دوسرے لوگوں کو تکليف پہنچائے بﻐير دوست رکه سکتے ہيں۔ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کريں کہ وه اب وه
شخص ہوں جو دوسرے لوگوں کے ليے کهڑے ہوں جو اداس يا تنہا ہيں۔ وه اپنی طاقت کو اچهے کے ليے استعمال
کر سکتے ہيں!

مدد! غنڈه گردی آن ﻻئن ہے
اگر آپ کﮯ بچﮯ کو سوشﻞ ﻣيڈيا  ،گيمز يا ويب ساﺋٹس کﮯ ذريعﮯ ﮨراساں کيا جا رﮨا ﮨﮯ تو اسﮯ سنبهاﻟنا يا اس سﮯ بچنا
ﻣﺸﮑﻞ ﻣحﺴوس ﮨو سﮑتا ﮨﮯ۔ ﮨوسﮑتا ﮨﮯ کہ آپ ان ساﺋٹس سﮯ واقﻒ نہ ﮨوں جو وه استعمال کر رﮨﮯ ﮨيﮟ يا وه کهيﻞ جو وه کهيﻞ
رﮨﮯ ﮨيﮟ اور يﻘيﻦ نہيﮟ ﮨﮯ کہ کيا کرنا ﮨﮯ۔
( ﻋﻼﻣات ديکهيﮟ۔ اگر آپ کا بچہ آن ﻻﺋﻦ ﮨونﮯ کﮯ بعد پريﺸان يا افﺴرده ﮨﮯ تو يہ اس بات کﯽ عﻼﻣﺖ ﮨو سﮑتا ﮨﮯ کہ وه
ساﺋبر ﮨراسانﯽ کا شﮑار ﮨﮯ۔
( ان سے ﺑات ﮐﺮيﮟ کہ ساﺋبر ﮨراسانﯽ کيا ﮨﮯ )ﻟوگ جان بوجه کر آپ کو تﮑليﻒ دے رﮨﮯ ﮨيﮟ( اور اپنﮯ بچﮯ کو ﺣوصلہ ديﮟ
کہ وه جوابﯽ کاررواﺋﯽ نہ کريﮟ۔ اس کا ﻣﻄلب ﮨو سﮑتا ﮨﮯ کہ بات چيﺖ چهوڑ ديﮟ يا آن ﻻﺋﻦ واپس جانﮯ سﮯ پہلﮯ ﻣﺨتصر
وقفہ ﻟيﮟ۔
( يﻘيﻦ دہانﯽ  ،ريکارڈ اور رپﻮرٹ ﮐﺮيﮟ۔ اپنﮯ بچﮯ کو يﻘيﻦ دﻻﺋيﮟ کہ سب کچه ٹهيک ﮨو جاﺋﮯ گا اور آپ اسﮯ ﻣﻞ کر ﺣﻞ
کريﮟ گﮯ۔ اگر آپ کﮯ بچﮯ نﮯ کوﺋﯽ ايﺴﯽ چيز پوسﭧ کﯽ ﮨﮯ يا شيﺌر کﯽ ﮨﮯ جس کﯽ وجہ سﮯ ﮨراسانﯽ ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ تو غصہ
نہ ﮨونﮯ کﯽ کوشﺶ کريﮟ۔ ﮨم سب غلﻄياں کرتﮯ ﮨيﮟ اور يہ تﻘويﺖ دينﮯ کا ايک ﻣوقع ﮨﮯ کہ کچه بهﯽ شيﺌر کرنﮯ سﮯ پہلﮯ
اﺣتياط سﮯ سوچنا کتنا ﺿروری ﮨﮯ۔ اگر ساﺋبر ﮨراسانﯽ کرنﮯ واﻟﮯ آپ کﮯ بچﮯ کﮯ اسﮑول کﮯ بچﮯ ﮨيﮟ تو يہ ﺿروری
ﮨﮯ کہ واقعات کا ريﮑارڈ رکهيﮟ اور اسﮑول کﮯ ساته شيﺌر کريﮟ۔

( آن ﻻئﻦ رپﻮرٹ ﮐﺮيﮟ۔ زياده تر پليﭧ فارﻣز کﮯ پاس ايﺴﮯ طريﻘﮯ ﮨيﮟ جﻦ سﮯ آپ غنڈه گردی کﮯ رويﮯ
کﯽ اطﻼع دے سﮑتﮯ ﮨيﮟ۔ آن ﻻﺋﻦ غنڈه گردی اور نﻘصان ده رويﮯ کﯽ اطﻼع دينﮯ کﮯ ﻟيﮯ ﻣﺸورے اور تجاويز
ﻣﻼﺣﻈہ کر سﮑتﮯ ﮨيﮟ
يا
کﮯ ﻟيﮯ آپ

ﻣزيد ﻣعﻠﻮﻣات
ورکﺸاپس کﮯ بارے ﻣيﮟ ﻣزيد ﻣعلوﻣات اور واﻟديﻦ اور بچوں کﮯ ﻟيﮯ ﻣﺸورے اور رﮨنماﺋﯽ کﮯ ﻟيﮯ
ديﮑهيﮟ
ايﮏ والدين کی ايڈوائس ﻻئن بهی چﻼتا ہے  -مزيد تﻔصيﻼت کے ليے
ديکهيں۔

