
માતા�પતા અને
સંભાળકતા�ઓ માટ ેઉ�મ

�ૂચનો 
Kidscape અહ� બાળકો અને પ�રવારોને મદદ કરવા માટ ેછે. અમે
અ�હયાં �ંુડાગીર�ની પ�ર��થ�તમાંથી પસાર થઈ રહેલા બાળકો અને
પ�રવારોને મદદ કરવા માટ ેછ�એ, અને બાળકોને �ુર��ત રાખવા માટે
અમે �શ�કો અને અ�ય �યાવસા�યકો સાથે કામ કરવા માટ ેઅહ�
છ�એ. આપણે સાથે મળ�ને કામ કરવાથી જ �ંુડાગીર� રોક� શક�એ
છ�એ. 

Kidscape ��લે�ડ અને વે�સમાં �વ�વધ સ�ુદાયોને સમથ�ન આપવા
માટ ે��તબ� છે. અમે એવા તમામ બાળકો અને પ�રવારો �ુધી
પહ�ચવા માંગીએ છ�એ જેમને �ંુડાગીર�ના સંબંધમાં મદદની જ�ર હોય
છે. આ કારણોસર, અમે તમારા માટ ેતમાર� ભાષામાં અ�ુવા�દત આ
ઉ�મ �ૂચનો �ૂચવવામાં ગવ� અ�ુભવીએ છ�એ, અને આશા છે કે તે
તમારા માટ ેમદદ�પ થશે.

�ંુડા
ગીર

� �ંુ છે? 

�ંુડાગીર� એ એ�ંુ કોઈપણ વત�ન છે કે જેનો હે�ુ દઃુખ પહ�ચાડવાનો હોય, જે �ુનરાવ�ત�ત થાય છે
અને �યાં પીડાતા હોય તે �ય��ત અથવા લોકો માટ ેપોતાનો બચાવ કરવો �ુ�કેલ હોય (બી�
શ�દોમાં - સતાવનાર પાસે તાકાત હોય છે). બાળકોને મોટાભાગે અ�ય બાળકો �ારા ધમકાવવામાં
આવે છે, પર� �ુ �ુ�ત વયના લોકો �ારા પણ ધમકાવવામાં આવી શકે છે. 

�ંુડાગીર� શાના જે�ંુ લાગે છે 
હા�નકારક વત�ન ઘણા �વ�પો લે છે પર� �ુ બાળકો અમને કહે છે કે �ંુડાગીર��ંુ સૌથી વાર�વાર થ�ંુ �વ�પ નામ
બોલ�ંુ છે (જૂની લાકડ�ઓ અને પ�થરોની ક�વતા પર �વ�ાસ કરશો નહ� - શ�દો ક�ઈપણ કરતાં વ�ુ પીડા
પહ�ચાડ ેછે). �ંુડાગીર� શાર��રક અને ભાવના�મક પણ હોઈ શકે છે, અને સામસામે અને ઑનલાઇન
(સાયબર ધમક�) થઈ શકે છે. 

'તફાવત' ને લ��ત કર�ંુ 
ધમકાવતા બાળકો ઘણી વાર કોઈપણ �કારના ક�થત 'તફાવત' ને �નશાન બનાવે છે. આપણે બધા અન�ય
છ�એ પર� �ુ આપણામાંના કેટલાક લોકોમાં ક�ઈક એ�ંુ હોઈ શકે છે જેનો અથ� છે કે આપણે અલગ છ�એ.
આપણે જે છ�એ તેના પર આપણે બધાને ગવ� હોવો જોઈએ અને જો તમાર� સાથે �ંુડાગીર� કરવામાં આવે
તો તે �ારેય તમારો દોષ નથી. 

�ંુડાગીર� અને મ�કર� વ�ચેનો તફાવત 
�મ�ો અને કુટુ�બીજનો વ�ચે ‘મ�કર�’ અથવા ચીડવ�ંુ ઘણી વાર આનંદદાયક હોય છે પર� �ુ જો આપણે
સાવચેત ન હોઈએ તો તે �ંુડાગીર��ંુ વત�ન બની શકે છે. ખાતર� કરો કે તમે અ�ય લોકોને જે કહો છો તેનાથી
તેમની લાગણીઓને ઠેસ ન પહ�ચે. જો તેઓ દઃુખી હોય અથવા �ય�થત હોય તો રોકો અને માફ� માંગો. 



જો માર� સાથે �ુંડાગીર�
કરવામાં આવી રહ� હોય
તો �ું કર�ુ ં
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આ એવી સં�થાઓ છે જે �ંુડાગીર�ની પ�ર��થ�તમાંથી પસાર થતા બાળકો અને
�કશોરોને સલાહ અને મદદ આપે છે: 

Kidscape: www.kidscape.org.uk 

Childline: www.childline.org.uk 

The Mix: www.themix.org.uk (25 વષ�થી ઓછ� વયના લોકો માટ)ે 

YoungMinds: www.youngminds.org.uk

કોણ મદદ કર� શકે 

યાદ રાખો કે તે તમારો દોષ નથી. તમે ભયભીત, દ:ુખી અને શરમ અ�ુભવી
શકો છો, પર� �ુ તે �ંુડાગીર� કરનાર �ય��ત અથવા લોકો છે કે જેને બદલવાની
જ�ર છે, તમારે નહ�. 

મદદ મેળવો. �ૂપચાપ સહન ન કરો. એવી કોઈ �ુ�ત �ય��ત �વશે �વચારો જે
તમને મદદ કર� શકે. તેમને કહો કે તમને લાગે છે કે તમાર� સાથે �ંુડાગીર�
કરવામાં આવી રહ� છે અને તે રોકવા માટ ેતમને તેમની મદદની જ�ર છે. જો
તેઓ તમને જોઈતી સલાહ ન આપે, તો �યાં �ુધી તમને કોઈ એવી �ય��ત
ન મળે કે જે તમને તેને રોકવામાં મદદ કર� શકે �યાં �ુધી બી� �ય��ત પાસે
�ઓ. તમને દઃુખ પહ�ચાડવાનો કોઈને અ�ધકાર નથી. મદદ માટ ે�ૂછનાર
�ય��ત જ બળવાન હોય છે. 

એક ન�ધ રાખો. ઘટનાઓની ડાયર� રાખવાનો �ય�ન કરો અને રાખો. આમાં �ંુ
થ�ંુ, �ારે અને કોની સાથે થ�ંુ તે શામેલ હો�ંુ જોઈએ. તમારા માતા-�પતા
અથવા સંભાળકતા� તમને આ કરવામાં મદદ કર� શકશે. 

તમારા �મ�ોને ઓળખો. ખાતર� કરો કે તમે ફ�ત એવા લોકો સાથે જ ફરો છો
જે તમને તમારા �વશે સારો અ�ુભવ કરાવે છે. જો કોઈ તમને દઃુખી,
ભયભીતનો અ�ુભવ કરાવે અથવા તમને એ�ંુ કામ કરાવે જે તમે કરવા નથી
માંગતા તો તેઓ તમારા �મ� નથી. 

તમારો પોતાનો પ� લેવાની �ે��ટસ કરો. તે અર�સા સામે ઉભા રહેવા કે
બેસવા, આંખનો સંપક�  બનાવવા અને �પ�, મ�મ ર�તે 'ના' કહેવાની �ે��ટસ
કરવામાં મદદ કર� શકે છે. તમાર� સાથે �ંુડાગીર� કરનાર �ય��તને તમારા
તરફથી કોઈ ��ત��યા ન આવવા દો. 

સલામતી�ંુ �થળ શોધો. જો તમને �ુકસાન થવા�ંુ જોખમ હોય તો
તમાર� �તને પ�ર��થ�તમાંથી દૂર કરવામાં કોઈ શરમ નથી. �ુકસાન ન
થાય તે માટ ેગમે તે કરો. જો તેનો અથ� એ છે કે �વરામ અથવા લંચ
સમયે વગ�ખંડ અથવા �ુ�તકાલય જેવામ સલામત �થાન શોધવા, તો તે
કરો. ફ�ત ખાતર� કરો કે તમે શ� તેટલી વહેલી તકે મદદ મેળવો છો. 

યાદ રાખો કે તમને દઃુખ પહ�ચાડવાનો કોઈને અ�ધકાર નથી. જો કોઈ
�ય��તએ તમને કોઈપણ ર�તે શાર��રક ર�તે �ુકસાન પહ�ચા�ંુ હોય,
તમને એવી ર�તે �પશ� કય� હોય કે જેનાથી તમે અ�વ�થતા અ�ુભવી
હોય અથવા તમને ક�ઈક ખતરનાક અથવા જોખમી કરવા માટ ે�ે�રત
કરવાનો �યાસ કર� ર�ાં હોય, તો મદદ લો. જો તમે જેની સાથે વાત કરો
છો તે �ય��ત તમને સાંભળ�ંુ નથી અથવા તમને ગંભીરતાથી લે�ંુ નથી,
તો તમાર� �તને દોષ ન આપો, મદદ કરે એવી કોઈ �ય��તને શોધો. 

તમાર� �ત ને �ેમ કરો. �યારે તમાર� સાથે �ંુડાગીર� કરવામાં આવે છે
�યારે તમે ઉદાસી અને એકલતા અને તમે કોઈ કામના નથી તે�ંુ અ�ુભવી
શકો છો. તમે નકામી �ય��ત નથી. તમે અ� �ત અને �ૂબ સારા છો અને
�વન વ�ુ સા��  બનશે. એવી વ��ુઓ કરો જે તમને તમારા �વશે સા��
અ�ુભવ કરાવે. તે કદાચ પાળ�ુ �ાણી સાથે રમ�ંુ, ચાલવા જ�ંુ, રમત
રમવી, ગા�ંુ, ર�ુ� �વ�ડઓ જોવા, ગે�સ રમવી, તમાર� લાગણીઓને
ક�વતાઓ અથવા ગીતો તર�કે લખ�ંુ હોય શકે. અમે તમને �ણવા
માંગીએ છ�એ કે તમે એકલા નથી.દરરોજ હ�રો બાળકો
�ંુડાગીર�માંથી પસાર થાય છે. આપણે સાથે મળ�ને તેને રોક��ંુ અને તમે
ઠ�ક થઈ જશો. 

અ�ય લોકોની મદદ કરો. �ંુડાગીર� રોકવામાં આપણે બધાએ ભાગ
ભજવવાનો છે. જો તમે એવા બાળકોને જુઓ કે જેઓ ડર� ગયા છે
અથવા એકલા છે તો તેમની સાથે ઉભા રહો અથવા બેસો. હસીને
અથવા �ૂર પો��સ શેર કર�ને �ંુડાગીર�ભયા� વત�નમાં જોડાશો નહ�.
�ંુડાગીર� કરનારાઓને તે �પ� કરો કે તમને તે ર�ુ� લાગ�ંુ નથી અથવા
ગમ�ંુ નથી. અ�ય લોકો જેઓ અલગ છે તેઓની મદદ કરો. તેમને
બતાવો કે તમને લાગે છે કે તેઓ જેમ છે તેમ �ૂબ સારા છે. 
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