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دهونس جمانے اور ستانے سے باز رکهنے اور 
 اسکی روک تهام کے لئے بالغان کيا کرسکتے ہيں

 
ہزاروں بچے دهونس جمانے اور ستانے کا شکار ہونے ،  ذلت سہنے ،  برے گريڈز اور پست اور پامال حوصلے کے ڈر ميں جيتے ہيں ۔  اور اگر آپ 

ے بچوں کو گزرنا ہے ،  تو آپ غلط ہيں ۔  بچوں کو دهونس اور ستائے جانے سے مکمل تحفظ يہ سمجهتے ہيں کہ يہ محض ايسی چيز ہے جس ميں س
 دينے کے لئے آپ اپنی زندگی ميں بہت کچه کرسکتے ہيں ۔

 
دهونس جمانا اور ستانا کهيل کود کے ميدان ميں ہر سات منٹوں ميں ايک بار اور جماعت کے کمرے ميں ہر پچيس منٹوں ميں 

 )1997پيپلر اور دوسرے ۔،  (ا ہے ۔ايک بار پيش آت
 

 کيا ہے ؟) ُبلی کرنا(دهونس جمانا اور ستانا 
ايک جان بوجه کر کيا گيا ،  خود سر ،  دانستہ ،  بار بار کيا گيا اور دشمنانہ فعل جس کی :   کی وضاحت يوں کی جاتی ہے دهونس جمانے اور ستانے

يا جارحيت کی دهمکی  ہيں ۔  جب دهونس جمانا اور ستانا بد سے بدتر ہو جائے ،  تو يہ /رادہ ،  اورخصوصيات قوت کا غير توازن ،  گزند پہنچانے کا ا
اس شخص کے لئے جس پر دهونس جمائی جارہی ہو اور جسے ستايا جا رہا ہو خوف کے احساس کا باعث ہوسکتا ہے ۔  بچہ جو دهونس جماتا اور ستاتا 

 کا شکار ہے ان کے درميان دهونس جمانے اور ستانے کے نتيجے ميں اکثر برعکس احساسات ہوتے ہيں ۔  جو دهونس اور ستائے جانے) بچہ(ہے اور 
وہ شخص جو دهونس جماتا اور ستاتا ہے پرجوش ،  طاقتور ،  يا دل لگی اور تفريح محسوس کر سکتا ہے ،  جبکہ اس کا شکار خوفزدہ ، شرمسار ،  يا  

 دکهی محسوس کرتا ہے ۔
 

 ا اور ستانا نظم و ضبط کا مسئلہ نہيں ،  يہ ايک رشتے ناطے کا مسئلہ ہے ۔دهونس جمان
 

اگر آپ اس کے بارے ميں سوچيں ،  تو اپنی زندگيوں کے کسی نہ کسی موڑ پر زيادہ تر لوگ دهونس اور ستانے کا شکار ہو چکے ہيں ۔  وہ ايک ايسا 
  يا ،  يقينَا ،  جس نے کسی کو دهونس اور ستائے جانے کا شکار بنتے ديکها ہو ۔شخص بهی ہوسکتے ہيں جو دهونس جماتا رہا اور ستاتا رہا ہو

 
 :دهونس جمانا اور ستانا مختلف  صورتيں اختيار کرسکتا ہے ،  بمعہ 

 طنز ،  نام بگاڑنا ،  گالی گلوچ ،  بے عزتی ،  دهمکياں اور ڈرانا دهمکانا:  زبانی 
 ے گروپ سے الگ تهلگ کرنا ،  کسی کے خالف گروپ بندی ،  يا بحثيت گروپ چهيڑناک) نوجوانوں(ہم عمر ) :  معاشرتی(سوشل 

 جارحيت ، حملہ:  جسمانی 
 کمپيوٹر يا دوسری ٹيکنولوجی کے استعمال سے ہراساں کرنا يا دهمکی دينا:  سائبر يعنی کمپيوٹر کے ذريعے 

 

کا نارمل ) يعنی جوان ہونے(ہ ہے اور يہ  بڑے ہونے دهونس جمانے اور ستائے جانے کا شکار ہونا اذيت ناک اور نقصان د
 حصہ نہيں ۔

 

 کيسے کہہ سکتے ہيں آيا ايک بچے پر دهونس جمائی جارہی ہے اور اسے ستايا جا رہا ہے
ہ وہ شخص جو ان پر بچے ہميشہ  بتاتے نہيں کہ ان پر دهونس جمائی جا رہی ہے اور انہيں تنگ کيا جاراہا ہے کيونکہ وہ شرمسار ہيں يا ان کو ڈر ہے ک

دهونس جما رہا ہے اور ان کو ستا رہا ہے بدلہ لينے کے لئے ان کے پيچهے آئے گا ۔  کئی  بچے يہ سمجهتے ہيں کہ اکثريت کا حصہ ہونے کے لئے ان 
ت کرنے کے خواہاں کے لئے خاموش رہنا ضروری ہے ۔  ايک بچے کا طور طريقہ دهونس کا سراغ ہوسکتا ہے حتٰی کہ ان کے اس کے بارے ميں با

 ہونے سے بهی پہلے ۔
 

 دهونس جمانے اور ستانے کے بارے ميں کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے ؟
 پر فون کريں ۔2323-456-888-1نمبر ) ۔گهنٹے ،  بغير چارج  کے24البرٹا ميں (
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 خطرے کی نشانياں

 سکول جانے سے ڈرنا يا صبح کو بيمار محسوس کرنے کی شکائت کرنا ۔ •
 سکول سے غير حاضر ہونا يا سکول ميں کارکردگی خراب ہونے کی شروعات ۔ •
  يا پهٹے کپڑوں اور کتابوں کے ساته گهر آنا ۔“کهو دينا”چيزيں  •
 گهر يا سکول ايسی چوٹوں يا زخموں کے ساته آنا جن کی وجہ بيان نہ کی گئی ہو ۔ •
 ں پر دهونس جمانا اور انہيں ستانا شروع کرنا ۔ڈراٶنے خواب ديکهنا ،  الگ تهلگ بن جانا يا دوسرے بچو •
 خود کشی کرنے کی کوشش کرنا يا اس کے بارے ميں بات کرنا ۔ •
 

 ہماری کميونٹيز اور آباديوں ،  گهروں اور سکولوں کو ُپراميد اور خوش و خرم جگہيں بنانے ميں ہر ايک کو کردار ادا کرنا ہے ۔
 

 آپ کيا کرسکتے ہيں
اگر آپ کو شک ہے کہ ايک بچہ دهونس اور ستائے جانے کا شکار ہورہا ہے ،  تو ان سے براِہ راست پوچهيں ۔  اگر جواب ہاں ہے ۔۔ تو فوری مدد 

 :کرنے کے سات طريقے ہيں 
س کرنے ميں مدد  کے لئے جو سب بچے کو يہ احساس دالئيں کہ ان کی مدد کے لئے آپ وہاں ہيں اور يہ کہ ان  کو محفوظ محسو  تسلی دالسا ديں ۔ 1.

آپ سے ہوسکا وہ آپ کريں گے ۔  بچے  کو احساس دالئيں کہ دهونس جمانے کا شکار ہونا اس کا قصور نہيں ۔  بچے کی حوصلہ افزائی  کريں کہ 
 وہ مدد مانگے اور جبتک کہ مدد نہيں مل جاتی ُرکيں نہ ۔

 

سکول اور والدين کو مل کر کام کرنا چاہيئے ۔  والدين   از رکهنے اور اسکی روک تهام کے لئےدهونس جمانے اور ستانے سے ب  مل کر کام کريں ۔ 2.
کو فورَا سکول سے رابطہ کرنا چاہيئے اس بات کو يقينی بنانے کے لئے کہ صورِت حال پر نظر رکهی جائے گی تاکہ ان کا بچہ محفوظ ہوگا ۔  

 پالن بنائيں اور ايسے ماحول کی نشوونما کريں جہاں سب  ات کے دوران نگرانی اور مداخلت کیسکولوں کو چاہيئے کہ وہ وقفہ اور دوپہر کے اوق
 طلبا محفوظ ہيں ، ان کا خيال رکها  جاتا ہے اور اگر اس کی ضرورت پڑے تو وہ مدد مانگنے آ سکتے ہيں ۔

 

ے راستے ميں ہوتا ہے ،   تو والدين کو چاہيئے کہ وہ بندوبست اگر دهونس جمانا اور ستانا سکول کو جاتے ہوئ   تحفظ کے لئے بندوبست کريں ۔ 3.
کريں کہ ان کا بچہ بڑے ،  مددگار بچوں کے ساته  جائے ،  يا وہ ذاتی طور پر بچوں کو سکول چهوڑنے جائيں جبتک کہ دهونس جمانے کا خطرہ 

 کے بارے ميں کہ وہ ايک  گروپ کا حصہ ہيں اور الگ تهلگ نہيں ۔ٹل نہيں جاتا ۔  اپنی زندگی ميں بچے سے بات کريں ،  اس بات کو يقينی بنانے 
 

  بچے جو دهونس جماتےاور ستاتے ہيں ان بچوں کو شکار بناتے ہيں جو الگ تهلگ ہوں ،  اس لئے بچوں خوداعتمادی پيدا کرنے ميں مدد کريں ۔ 4.
 ڈال سکتا ہے ۔  ان کی حوصلہ افزائی کريں کہ وہ ايسے کلبوں اور کی ان کی سوشل مہارتوں ميں خوداعتمادی پيدا کرنے ميں مدد کرنا بڑا فرق

 سوشل گروہوں کی سرگرميوں ميں حصہ ليں جن کی دلچسپياں ان سے ملتی  ہوں ۔
 

ئے اپنی زندگی ميں ايک بچے کے ساته کام کريں ،  اس بات کی مشق کرنے کے لئے کہ کسی ايسے کو کيا کہا جا  مئوثر رِدعمل کی مشق کريں ۔ 5.
 “ُرک جائيں ۔  مجهے يہ پسند نہيں”جو ان پر دهونس جما رہا ہے اور ان کو  ستا رہا ہے ۔  مثال کے طور پر ،  ايک بچہ سختی سے کہہ سکتا ہے ،  

 اور اپنا راستہ لے ۔
 

مواقع پيدا کريں ۔۔ ايک کام ،  اپنی زندگی ميں ايک بچے کو کوئی چيز بڑے اچهے  طريقے سے کرنے کے   خودداری يا خود پسندی پيدا کريں ۔ 6.
 ايک کهيل يا مشغلہ ۔۔ اور اس کے لئے اس کی تعريف کريں تاکہ خودداری اور خود پسندی پيدا کرنے ميں مدد ہو ۔

 

يں کئی  اپنی زندگی ميں ايک بچے کی حوصلہ افزائی کريں کہ وہ اپنے احساسات اور خياالت کے بارے ميں آپ سے بات کرے ۔  اس م  بات کريں ۔ 7.
 کوششيں لگ سکتی ہيں پيشتر اس کے کہ وہ فضول باتيں کرنے کے ڈر سے اپنے آپ کو آزاد کرسکے ۔

 

 پر جائيں ۔ www.bullyfreealberta.caدهونس جمانے اور ستانے پر مزيد معلومات کے لئے ،  
 

 دهونس جمانے اور ستانے کے بارے ميں کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے ؟
  پر فون کريں ۔2323-456-888-1نمبر ) ۔گهنٹے ،  بغير چارج  کے24البرٹا ميں (
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