
 

 

۔زياہم تجاو ےي بهال کرنے والوں کے ل  کهياور د نيوالد
  لي سکول تبد ا ي سکول شروع کر رہا ہو ابار  یچاہے آپ کا بچہ پہلبچوں اور فيمليز کی مدد کے لئے حاضر ہے۔  

غير يقينی کی    اور ںي صورتحال سے گزر رہے ہ  یک ہراسانیآپ  اي ،  ںي ہ  شاني سے پر يا بدمعاشی ہراسانیکر رہا ہو اور آپ 
  ۔ںي حاضر ہ  ےي مدد کے ل  آپ کی ہمتو کرنا ہے ،  ا ي ک سے دوچار ہيں کہ صورتحال 

کرنا۔ اريتےيلکےیزندگیکسکول کوبچےاپنے

  یاچها وقت گزارت  ںي اسکول م تي اکثر یبچوں ک کني مشکل ہے ل ہي ۔ ںيکوشش کر ینہ ہونے ک شانيپر  ادهي ) ضرورت سے ز
۔ںي اور خوش نوجوان ہوتے ہ  ںي ہوتے ہ  داي جب وه پ  ںي سے نمٹنے کے قابل ہوتے ہ   لنجوںي ہے۔ وه چ

ہے۔ اگر آپ   یطاقت اور مہارت ہوت   یمدد کرنے ک یتو آپ کے پاس اپنے بچے ک ںي آتے ہ  لنجزي اگر چہے۔  ايمل گ ہي ) آپ کو 
کی مدد کے ليے  آپ  یبه ۔ ںي مدد کر سکتے ہ   یجو آپ ک ںي کرنا ہے تو بہت سارے لوگ ہ  اي ہے کہ ک ںي نہ ني قي کو 

حاضر ہے۔ 

کہنا ، لوگوں سے   لوي (مثال کے طور پر ہ  ںي بات کر ںي کے بارے م قےي اپنے بچے سے دوست بنانے کے طر ۔ںي ) مشق کر
  سےي مطلب ہے (ج اي کا ک بنانے) ، اور اچهے دوست بات کرنابا اخالق ہونا يا اچهے طريقے سے پوچهنا ،  ںي بارے م ان کے

 في آپ کو تکل اي  اي تبصره ک دهي ناپسند یاگر آپ نے کوئ  کهائيں،کر کے دگے)۔ کردار ادا  ں يپہنچائ  ںي نہ  في دوست آپ کو تکل
کہ آپ ان کے   ںيبار بار بتائ  ںي ہے اور انہ  اري کرنے کا اخت  یکہ ان کے پاس کارروائ  ںي گے۔ مضبوط کر ںي کر اي تو آپ ک یپہنچائ 

۔ںي موجود ہ  ےي ل

  سےي ک ںي کہ آپ دوسرے لوگوں کے بارے م ںي سوچ ےي رہا ہے اس ل کهي ہر حرکت د یآپ کا بچہ آپ ک۔ ںي سکهائ رحم دلی ) 
 لوںي که اپنے کو  یہر کسجو کهڑا ہو ،  ےي جو دوسروں کے ل ںي بچہ بن  ساي کہ وه ا ںي کر یحوصلہ افزائ  ی۔ ان کںي بات کرتے ہ 

محبت کرے۔  سےکہے ، وه کون ہو اور دوسرے لوگوں  دي خوش آمد ںي م
جاتا ہے اور   اي ہوتا ہے ، اسے دہرادل آزاری کرنا  ہے جس کا مقصد چوٹ پہنچانا  ہي ويا ہراسانی کرنا ايک ايسا ر یغنڈه گرد

ہے)۔ بچوں کو   یطاقت ہوت  یبدمعاش ک -  ںي مشکل ہوتا ہے (دوسرے الفاظ م ے ي اپنے دفاع کے ل ےي لوگوں کے ل اي جہاں فرد 
جا  اي ان کو دهمکا یبه  ےطرف س  یبڑوں ک کني، ل ںي ہ  یجات  ید اںي دهمکہراساں کرنا يا طرف سے  یاکثر دوسرے بچوں ک

سکتا ہے۔

ہے ی لگتیسي ک ہراسانی یگردغنڈه
سب سے عام شکل نام پکارنا ہے  یک ہراسانی یکہ غنڈه گرد ںي بتاتے ہ  ںي بچے ہم کني ل ہوتا ہےطرح کا  یکئ  ہي ده رو في تکل

غنڈه    ہر چيز سے زياده ہوتی ہے)شاعری )پر يقين نہ کريں، الفاظ کی تکليف کی  (بچوں  (
  ہي بات  چسپ ہے (سائبر دهونس)۔ دل  یہو سکت  یہے ، اور آمنے سامنے اور آن الئن به یہو سکت  یبه یاور جذبات  یجسمان  یگرد

ہوتی ہيں۔ سب سے مشکل   ںي زي کہ آمنے سامنے چ ںي بتاتے ہ  ںي ہے کہ بچے ہم
  
  

'فرق' کو نشانہ بنانا 
۔ افسوسناک طور پر  ںي قسم کے سمجهے جانے والے 'فرق' کو نشانہ بناتے ہ  یبه یاکثر کس ںي کرتے ہ  یوه بچے جو غنڈه گرد 

بگاڑ کے بچے ، نوجوان   ی قسم ک  یبه یکے حامل بچے ، کس اتي ضرور یمي ہے کہ معذور بچے اور خاص تعل ہي اس کا مطلب 
ے والے بچے ، رہن  ںي پس منظر کے بچے ، غربت م ینسل یت ي اقلبهال کرنے والے بچے ،  کهي نگہداشت کرنے والے ، د

 ںي تالش کر رہے ہ  یک  تي جنس یان ک اي والے بچے ، جو بچے صنف کے اصولوں کے مطابق نہ ہوں  یسوگوار بچے ، الرج 
۔ںي اکثر ہدف ہوتے ہ 

ہے۔ سکتاجاايکہراساںکوبچےکے آپکہاںينشانہي
  وںي سرگرم یمعمول ک یاپن  اي ، پرسکون) ، اسکول جانے  ںي آواز م ی(اونچ یلي تبد ںي م ےي آپ کے بچے کے رو ميں عالمات ان 

ہونا ،   الي ، بستر گ نيند ميں پريشانی،  یماري نامعلوم ب  یس ي اور سر درد ج ڑےي کميں   ٹي ، پ ہونا سے خوفزده  نےي حصہ ل ںي م
شده سامان شامل ہوسکتا ہے۔   یچور اي اور گمشده  ںي چوٹ 



 

 

چاہيےرناکايک توہےرہاجاکياہراساںکو بچےکےآپکہہےلگتاکوآپاگر

مدد کے   حي آپ صح کني ل،ہے کو ہراساں کيا جارہا خوفناک ہے اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے بچے  ہ ي  ںينہ  ںي ) گهبرائ
بہادر والدين کی آرام سے سوچيں، ضرورت ہے۔  یپرسکون رہنے ک ےگے۔ آپ کے بچے کو آپ ک ںي اس سے گزر جائ  عےي ذر

طرح۔ 

  یبچوں کو آپ کے ساته ہونے ک  کني ل ںي گزارتے ہ  یزندگ ترينہم سب مصروف  ۔ںيبنائ مواقع يا ماحول ےي ) بات کرنے کے ل
  کي ا صورت ميں  یدوسر کني براه راست سوال کام کرتا ہے ، ل یکبه یہو رہا ہے۔ کبه اي کہ ک  ںي ضرورت ہے اگر وه آپ کو بتائ 

 یکہ وه زندگ ے ہيںمددگار ثابت ہوسکتا ہے اور آہستہ سے پوچه سکت  ا باہر جان  ےي کهانے کے ل اي کرنے  وي ساته چلنے ، ڈرائ 
اور اگر وه اس موقع پر    ںيکهي د جينگوي ل یباڈ ی۔ ان کانہيں سنيں ی۔ واقعںي محسوس کر رہے ہ  ساي ک ںي اور اسکول کے بارے م

  نہ ہوں۔ اري جب تک وه ت  ںي کرتے رہ   داي تو مواقع پ  کهل کر بات نہ کريں

سمجه   یوه کچه به اي پوچهنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ ک ہي ۔ دوسرے بچوں کے دوستوں سے ںيدوسرے لوگوں سے پوچه) 
  کني نہ ہو ل لي تبد کے موضوع کے طر پرگپ شپ  یک  داني کے م لي که ہي سے سنبهالنا ہوگا تاکہ  اطي ۔ اسے احت ںي رہے ہ  پار

  کهيد اںي لي تبد ںي وه آپ کے بچے م اي کہ ک ںي ۔ ان کے استاد سے پوچهںي ذرائع بن سکتے ہ  نيدوسرے بچے معلومات کے بہتر
  ۔ںي رہے ہ 

کروں؟ ايک ںيمہےرہاجاايکہراساںکوبچے رےيم
  گے۔  ںي ہے اور آپ مل کر اسے حل کر ںي نہ  یغلط یان ک ہي کہ  ںياپنے بچے کو بتائ  کرانا۔  یدہان ني قي) 

  ۔ںي رکه یڈائر یہوا ہے ، کس کے ساته ، اور کتنے عرصے تک۔ پهر واقعات ک  اي ک اي کہ ک ںي نوٹ کرکرنا ۔  کارڈي ) ر

  ںي رہا ہے ، اور انہ  ہومحسوس  ساي ک ںي کہ انہ  ںي ان سے پوچه ضرورت ہے۔ کسی چيز کیکہ اسے  ںي) اپنے بچے سے پوچه
ہے کہ آپ کا بچہ صورتحال پر قابو پائے۔ وه دوسروں   یضرور  ہي ضرورت ہے۔  يا کيا کس چيز کی  ادهي آپ سے سب سے ز

۔ ںي عمل کر ني مل کر بہتر ہذاکہالنا) ل مخبر (مثال  ںي کو بتانے کے اثرات سے بہت خوفزده ہو سکتے ہ 

شخص ہے اور آپ   ني کہ کون بہتر ںي مل کر اتفاق کر ےي آپ کا بچہ اس سے بہت خوفزده ہو سکتا ہے اس ل۔ ںي ) سکول کو بتائ
ا جا سکتا ہے۔رک ہي کہ دهونس کا روہو بنانا  ین ي قي ضرورت ہے۔ توجہ اس بات کو   یکرنے ک اي کو ان سے ک

صورتحال   یسي ا ںي نقصان کا خطره ہو تو انہ  اي ہو  اي گ اي طرح سے نقصان پہنچا یکس ںي اگر انہ  ۔ںي ) اپنے بچے کو محفوظ رکه
محفوظ رکهے اور   ںي فرض ہے کہ وه انہ  یہے۔ اسکول کا قانون  یحفاظت پہلے آت  یجہاں وه محفوظ نہ ہوں۔ ان ک ںيجي نہ به ںي م

  یبچوں ک یمقام یہے تو آپ اپن  یگئ  ید یدهمک ینقصان ک اي ہے  اي گ اي ان پر حملہ ک اگر۔ ےي آپ کے ساته کام کرنا چاہ  ںي انہ 
۔ںي رابطہ کر سکتے ہ  یسے به سي پول اي ) اور/ںي (کونسل م مي سروسز ٹ 

ان لوگوں کے   ںي ضرورت ہے لہذا اسکول م  یآپ کے بچے کو اس وقت مدد ککون مدد کر سکتا ہے۔   آپ کی کہ  ںي) غور کر
اساتذه ہوسکتے   اي دوسرے بچے  ہي ۔ ںي مدد کر سکتے ہ  یاور ان ک ںي جو ان کے ساته ہ  ںي مدد کر یان ک ںي سوچنے م ںي بارے م

 ںي حصہ ل ںي م وںي سرگرم یسي کہ وه ا ںي کر یحوصلہ افزائ  ی۔ ان کںي ہ  رتےاور ان پر اعتماد ک ںي وه پسند کرتے ہ  ںي جنہ ںي ہ 
۔ںي کر یاور اسکول سے باہر دوست  ںي اچها محسوس کر ںي جس سے وه اپنے بارے م

ہے (مثال   اي صحت کو متاثر ک یذہن  اي  یجسمان   ینے آپ کے بچے ک ہراسانی اگر ۔ ںي سے نہ گهبرائ  کهنےيکو د  ) اپنے 
۔ںي سے بات کر ) اپنے ںي ہ  شاني پر اي کے طور پر وه بہت خوفزده 

  یک کرنے ہراساںواضح رہے کہ جب تک  -  ںي کوشش کر ینہ ہونے ک غصہکر رہا ہے۔  ںي نہ  یاسکول کاروائ  - ) مدد 
آگے تک جانے کی ضرورت ہے   دي ضرورت ہے۔ اگر آپ کو اسے مز  یآپ کو مل کر کام کرنے ک یجات  ںي صورتحال رک نہ 

۔  ںي سے رابطہ کر مي ٹ  یخدمات ک یک وںبچ یمقام یاپن  ںي اور کونسل م ںي پر عمل کر پروسيسکے  اتي شکا  یاسکول کتو 
  یبه ہي کے پاس  مي فرض ہے کہ وه آپ کے بچے کو نقصان سے محفوظ رکهے۔ محکمہ برائے تعل یاسکول اور کونسل کا قانون 

 ںي جاتا ہے۔ اسکولوں م ںي جائے اس پر منحصر ہے کہ آپ کا بچہ کس سکول م اي بڑها سے ي کو ک تي کہ شکا ںي ہ  التي تفص
ظاہر کرنے    ہي محفوظ رکهنا  ںي م مي اور بچوں کو تعل ناي کا حوالہ د مي محکمہ تعل ےي اور اس سے نمٹنے کے ل کنےکو رو ہراسانی

  ۔ ںي مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے حقوق کو جانتے ہ  ےي کے ل



 

 

اقدامات یعمل
۔ ںي صورتحال سے گزر رہے ہ  یک ہراسانیمدد کرتا ہے جو  ںي بچوں اور خاندانوں کے اعتماد اور عزت کو بڑهانے م پي کڈزک

  سےي ہے کہ وه اکثر ا ہ ي ۔ اس کا مطلب ںي ہ  کهتےي کو د وںي کمزور یوه دوسروں ک ہراساں کرتے ہيںوه بچے جو دوسروں کو 
  ۔ ےہيںنظر آت  ین ي قي  ري غاپنے آپ سے اي شرميلے جو  ںي کو نشانہ بناتے ہ  وںبچ

'  ںي ، آنکهوں سے رابطہ کرنا ، اعتماد کے ساته 'نہ  رہنا ثابت قدم سےي ج ںي سکهاتے ہ ںي مہارت  رہنے کی  ی ہم بچوں کو مضبوط
  ۔ںي سے انکار کرنا جو وه چاہتے ہ  نےي شخص کو رد عمل د يا ہراساں کرنے والے  ، آپ کو دهمکانے والے کهناي کہنا س

  ےي کے ل التي تفص دي مز -  ںي جو ان مہارتوں کو سکها سکتے ہ  ںي ورکشاپس چالتے ہ  مفت  ںي ہم ملک بهر م
۔ ںي کهي د  

ہوگا؟ايکتوہےرہاکرہراساںکودوسروںبچہراي ماگر

ہے کہ وه   یہوت  ہ ي وجہ   ی۔ بعض اوقات اس کںي کرتے ہ  یبنا پر بدمعاش یوجوہات ک یبچے کئ  ۔ںينہ  ںي بار پهر ، گهبرائ کيا
  اس کے برعکس ہو سکتا ہے ہي   اي ،  ںي اور وه اس عہدے پر فائز رہنا چاہتے ہ  ںي جاتے ہ  ےي طرح سے پسند ک یمقبول اور اچه

ہراساں کرنے  ۔ ہم سب يا ہراساں کرتے ہيں دوسروں کو دهمکاتے ه وپهرہراساں کيا جاتا ہے  ںي بعض اوقات وه بچے جنہ  کہ
۔ ںي کے قابل ہ  ےي کے رواور بدمعاشی 

ضرورت ہے۔ ان   یکہ اسے روکنے ک  ںياور واضح کر ںيمدد کر ںيم کهنےيکو د فيتکل یاپنے بچے کو اس ک
 ںيسے وه دوست بنا سکتے ہ  قےياور مثبت طر  ںيکر رہے ہ وںيوه ک  ںيکہ وه جو کچه کر رہے ہ ںيسے بات کر

کہ وه اب وه  ںيکر یافزائ لہحوص  ی۔ ان لوگوں کںيدوست رکه سکتے ہ ريپہنچائے بغ فياور دوسرے لوگوں کو تکل
استعمال  ےيطاقت کو اچهے کے ل ی۔ وه اپنںيتنہا ہ ايکهڑے ہوں جو اداس  ےيدوسرے لوگوں کے ل شخص ہوں جو

  !ںيکر سکتے ہ 
  

آن الئن ہے یمدد! غنڈه گرد
اس سے بچنا   اي جا رہا ہے تو اسے سنبهالنا  اي ہراساں ک عےي سائٹس کے ذر بي و اي  مزي ، گ اي ڈي اگر آپ کے بچے کو سوشل م

  لي جو وه که لي وه که اي  ںي مشکل محسوس ہو سکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ ان سائٹس سے واقف نہ ہوں جو وه استعمال کر رہے ہ 
۔ےکرنا ہ   اي ہے کہ ک ںي نہ ني قي اور  ںي رہے ہ 

عالمت ہو سکتا ہے کہ وه   یاس بات ک ہي ہے تو  افسرده اي  شاني اگر آپ کا بچہ آن الئن ہونے کے بعد پر۔ ںي کهي د عالمات) 
کا شکار ہے۔ ہراسانیسائبر 

 ںي ) اور اپنے بچے کو حوصلہ دںي دے رہے ہ  في ہے (لوگ جان بوجه کر آپ کو تکل اي ک ہراسانیکہ سائبر  ںي) ان سے بات کر
آن الئن واپس جانے سے پہلے مختصر   اي  ںي چهوڑ د تي ۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بات چ ںي نہ کر یکارروائ  یکہ وه جواب 

۔ ںي وقفہ ل
ہو جائے گا اور آپ اسے مل کر حل   کي کہ سب کچه ٹه ںي دالئ  ني قي اپنے بچے کو ۔ کريں اور رپورٹ کارڈ ي، ر یدہان ني قي) 
  غصہہے تو  یہوئ  ہراسانیوجہ سے   یہے جس ک یک ئري ش اي ہے  یپوسٹ ک زي چ یسي ا یگے۔ اگر آپ کے بچے نے کوئ  ںي کر

کرنے سے پہلے   کچه بهی شيئرموقع ہے کہ  کي کا ا نےي د تي تقو ہي اور  ںي کرتے ہ  اںي ۔ ہم سب غلطںي کوشش کر ینہ ہونے ک
  یضرور ہي تو  ںي آپ کے بچے کے اسکول کے بچے ہ  ہراسانی کرنے والےہے۔ اگر سائبر  یسے سوچنا کتنا ضرور اطي احت 

۔ںي کر ئري اور اسکول کے ساته ش ںي رکه کارڈي ہے کہ واقعات کا ر

  ےيکے رو یجن سے آپ غنڈه گرد ںيہ  قےيطر سےيفارمز کے پاس ا ٹي تر پل ادهيز ۔ ںي) آن الئن رپورٹ کر
 زيمشورے اور تجاو   ےيکے ل  نےياطالع د  یک ےياور نقصان ده رو ی۔ آن الئن غنڈه گردںياطالع دے سکتے ہ  یک

  ں يمالحظہ کر سکتے ہ  اي آپ  ےيکے ل

معلوماتمزيد 
 ےي کے ل یمشورے اور رہنمائ  ےي اور بچوں کے ل ني معلومات اور والد دي مز ںي ورکشاپس کے بارے م 

  ں ي کهي د  

  ےي کے ل التي تفص  دي مز - چالتا ہے   یالئن به ڈوائسي ا یک ني والد  کي ا 
 ۔ںي کهي د 


