بچوں کے لئے تجاويز
 Kidscapeبچوں کی مدد کے لئے حاضر ہے۔ ﺟﻦ بچوں اور فيمليز کو ستايا يا ﺟﻦ ہراساں کيا ﺟا رہا ہے ان کی مدد
کرﻧے کے لئے ہم يہاں حاضر ہيں ،اور بچوں کو محفوظ رکهنے کے لئے اساتذه اور ديگر پيشہ ور افراد کے ساته
مل کر کام کرﻧے کے لئے ہم يہاں موﺟود ہيں۔ ﮨﻢ ايک ساته کام کر کے ﮨﯽ ﮨراساں کرنے کو روک سکتے ﮨيں۔

دهونس جمانا ﮨراساں کرنا کيا ﮨے؟
ہراساں کرﻧا ايک ايسا برتاؤ ہے ﺟﺲ کا مﻘﺼد تکليف ﭘﮩﻨچانا ہوتا ہے ،اسے دﮨرايا ﺟاتا ہے اور ﺟہاں متاﺛر شخص يا
لوگوں کے لئے اپنا دفاع کرﻧا مشﮑل ہو ﺟاتا ہے )دوسرے لفظوں ميں دهونس ﮨراساں ميں طاقت ﮨوتﯽ ﮨے(۔
بچوں کو اکثر دوسرے بچے ہراساں کرتے ہيں ،ليﮑﻦ بڑے بهی ہراساں کرتے ہيں۔
ﮨراساں کرنا بظاﮨر کيسا لگتا ﮨے؟
بچے ہميں بتاتے ہيں کہ ہراساں کرﻧے کی سب سے کثرت سے پيش آﻧے والی شﮑل ﻧام پﮑارﻧا ہے )يہ ﻧہ سمجهيں کہ
تﮑليف صرف تير و تلوار کے زخم سے ہوتی ہے – بلﮑہ الفاظ کا زخم تير و تلوار کے زخم سے زياده گہرا ہوتا
ہے(۔ ہراساں کرﻧا ﺟسماﻧی اور ﺟذباتی بهی ہو سﮑتا ہے ،آمنے سامنے بهی ہو سﮑتا ہے اور آن ﻻئﻦ بهی ہو سﮑتا ہے
)سائبر دهوﻧﺲ(
فرق' کو ﮨدف بﻨانا
ﺟو بچے بﮑثرت ہراساں کرتے ہيں وه کسی بهی طرح کے 'فرق' کو ﻧشاﻧہ بنا ليتے ہيں۔ ہم سب اﻧوکهے ہيں ليﮑﻦ ہم
ميں سے کچه لوگوں ميں الگ قسم کی خﺼوصيت ہو سﮑتی ہے ﺟﺲ کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں سے ممتاز
ہيں۔ خواه ہم ﺟيسے بهی ہيں ،ہميں خود پر فخر کرﻧا ﭼاہئے۔ اور اگر آپ پر دهوﻧﺲ ﺟمايا ﺟاتا ہے تو اس ميں آپ کی
کوئی ﻏلطی ﻧہيں ہے۔
ﮨراساں کرنے اور ﮨﻨسﯽ مذاق کے مابين فرق
ہنسی مذاق' ،يا ﭼهيڑﻧا دوستوں اور فيمليز کے مابيﻦ اکثر بغرض تفريح ہوتا ہے ليﮑﻦ اگر ہم محتاط ﻧہيں ہوں گے تو
يہی ہراسان کرﻧے کی شﮑل اختيار کر سﮑتا ہے۔ اس بات کو يﻘينی بنائيں کہ آپ کی باتوں سے لوگوں کے ﺟذبات کو
بالﮑل بهی ٹهيﺲ ﻧہ پہنچے۔ اگر وه ﻏمگيﻦ ہو ﺟاتے ہيں يا پريشان ہو ﺟاتے ہيں تو ايسا کرﻧے سے باز آ ﺟائيں ،اور
ان سے معافی ماﻧگيں۔

اگر مجهے ﮨراساں کيا جاﺋے تو مجهے کيا کرنا چاﮨيے
( ياد رکهيں يہ آپ کﯽ غلطﯽ نﮩيں ﮨے۔ آپ خوفزده ،ﻏمگيﻦ اور شرمنده ہو سﮑتے ہيں ليﮑﻦ ﺟو شخص يا ﺟو لوگ
ايسا کر رہے ہيں اﻧہيں خود کو تبديل کرﻧے کی ضرورت ہے ،آپ کو ﻧہيں۔
( مدد حاصل کريں۔ خاموش ﻧہ بيٹهيں۔ کسی ايسے بالغ شخص کے بارے ميں سوﭼيں ﺟو آپ کی مدد کر
سﮑے۔ اﻧهيں بتائيں کہ آپ کے خيال ميں آپ پر دهوﻧﺲ ﺟمايا ﺟا رہا ہے اور اسے روکنے کے ليے آپ کو ان کی
مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وه آپ کو مطلوبہ مشورے ﻧہيں ديتا ہے تو ،کسی اور شخص کے پاس ﺟائيں يہاں تک
کہ آپ کو کوئی ايسا شخص مل ﺟائے ﺟو اسے روکنے ميں آپ کی مدد کر سﮑے۔ آپ کو تﮑليف دينے کا کسی
کو حق ﻧہيں ہے۔ وہی شخص مدد طلب کرتا ﺟو مضبوط ہے۔
( ريکارڈ رکهيں۔ واقعات کی ڈائری بنا کر رکهيں۔ اس ميں اس بات کا ذکر ہوﻧا ﭼاہئے کہ کيا ہوا ،کب ہوا اور کﺲ
کے ساته ہوا۔ آپ کے والديﻦ يا ﻧگہداشت فراہم کننده ايسا کرﻧے ميں آپ کی مدد کرسﮑتے ہيں۔

( اﭘﻨے دوستوں کو ﭘﮩچانيں۔ يﻘينی بنائيں کہ آپ صرف ان لوگوں کے
ساته ہی رہيں ﺟﻦ کے ساته رہنے ميں آپ کو اﭼها محسوس ہوتا
ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو ﻏمزده ،خوفزده کرتا ہو يا آپ کو ايسا کام کرﻧے پر مجبور کرتا ہو ﺟو آپ ﻧہيں کرﻧا
ﭼاہتے ہيں تو وه آپ کے دوست ﻧہيں ہيں۔
( اﭘﻨا دفاع کرنے کﯽ مشق کريں۔ آئينے کے سامنے سيدها کهڑا ہو کر يا سيدهے بيٹه کر ،آﻧﮑه سے آﻧﮑه مﻼ کر
اور صاف لفظوں ميں اور مضبوط لہجے ميں کہيں 'ﻧہيں' ،ايسا کرﻧے سے اپنا دفاع کرﻧے ميں مدد مل سﮑتی
ہے۔ دهوﻧﺲ ﺟماﻧے والے شخص کے سامنے اپنا ردعمل ظاہر ﻧہ کريں۔
( حفاظت کﯽ جگہ تﻼش کريں۔ اگر آپ کو ﻧﻘﺼان پہنچنے کا خطره ہو تو خود کو صورتحال سے دور رکهنے ميں
شرم کی کوئی بات ﻧہيں ہے۔ تﮑليف سے بچنے کے لئے ﺟو بهی کام کر سﮑتے ہيں وه کريں۔ اگر اس کا مطلب
وقفہ کے دوران يا لنچ کے وقت کوئی محفوظ ﺟگہ ڈهوﻧڈﻧا ہے ﺟيسے کہ کﻼس روم يا ﻻئبريری تو ڈهوﻧڈيں۔ بﺲ
اس بات کو يﻘينی بنائيں کہ آپ ﺟلد از ﺟلد مدد طلب کريں۔
( ياد رکهيں کہ کسﯽ کو بهﯽ آپ کو تکليف ديﻨے کا حق نﮩيں ﮨے۔ اگر کسی ﻧے آپ کو کسی طرح سے ﺟسماﻧی
طور پر تﮑليف پہنچائی ہو ،اس طرح آپ کو ﭼهوا ہو کہ اس سے آپ کو تﮑليف ہوئی ہو يا آپ سے کوئی
خطرﻧاک يا ضرر رساں کام کراﻧے کی کوشش کر رہا ہو تو ،پهر آپ مدد کی طلب کريں۔ آپ ﺟﺲ سے بات
کرتے ہيں وه آپ کی بات ﻧہيں سنتا ہے يا سنجيدگی سے ﻧہيں ليتا ہے تو ،اپنے آپ کو قﺼوروار ﻧہ ٹهہرائيں،
کوﺋﯽ ايسا شخص تﻼش کريں جو آپ کﯽ مدد کر سکے۔
( خود سے مﺤﺒت کريں۔ ﺟب آپ کو ہراساں کيا ﺟاتا ہے تو اس سے آپ افسرده اور تنہائی کا احساس ہو سﮑتا ہے
اور آپ کو ايسا محسوس ہو ﺟيسے آپ بيﮑار ہوں۔ آپ بيﮑار ﻧہيں ہيں۔ آپ حيرت اﻧگيز اور شاﻧدار ہيں اور زﻧدگی
بہتر ہو ﺟائے گی۔ ايسا کام کريں ﺟﺲ سے آپ کو اپنے بارے ميں اﭼها محسوس ہو۔ ﺟيسے کہ کسی پالتو ﺟاﻧور
کے ساته کهيليں ،سير کے لئے ﺟائيں ،کوئی کهيل کهيليں ،گاﻧے گائيں ،مزے دار ويڈيوز ديﮑهيں ،گيم کهيليں،
اپنے ﺟذبات کو ﻧظموں يا گاﻧوں کے اﻧداز ميں لﮑهيں۔ ہم ﭼاہتے ہيں کہ آپ ﺟان ليں کہ آپ تنہا ﻧہيں ہيں۔ روزاﻧہ
ہزاروں بچوں پر دهوﻧﺲ ﺟمايا ﺟاتا ہے۔ ايک ساته مل کر ﮨﻢ اسے روکيں گے اور آپ ٹهيک ﮨوجاﺋيں گے۔
( دوسروں کﯽ حمايت کريں۔ ہراساﻧی کو روکنے ميں ہم سب کا حﺼہ ہے۔ اگر آپ ايسے بچوں کو ديﮑهيں ﺟو
خوفزده يا تنہا محسوس کر رہے ہوں تو ان کو سپورٹ کريں يا ان کے ساته بيٹهيں۔ ہنﺲ کر يا ظالماﻧہ پوسٹﺲ کو
شيئر کر کے ہراساں کرﻧے کے برتاؤ ميں شامل ﻧہ ہوں۔ ہراساں کرﻧے والوں پر يہ واضح کر ديں کہ آپ کو يہ
اﭼها ﻧہيں لگا يا پسند ﻧہيں آيا۔ ﺟو مختلف ہيں ان کی حمايت کريں۔ اﻧهيں دکهائيں کہ وه بہت ہی زبردست کردار
کے حامل ہيں۔

کون مدد کرسکتا ﮨے
يہ وه تنظيميں ہيں ﺟو ان بچوں اور ﻧوعمروں کو مشورے اور مدد فراہم کرتی ہيں ﺟﻦ پر دهوﻧﺲ ﺟمايا ﺟاتا ہے:

