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 ثقافتی تنوع کا احترام کرنا
دهونس جمانے اور نسل يا ثقافت کی وجہ سے کسی کو تکليف پہنچانے کی نيت کرنا ہے ۔   ) ايتهِنک ُبلی۔انگ(بوجہ نسل دهونس جمانا اور ستانا 

ہی ہوتے ) ُبليز(جمانے اور ستانے والے جو نسلی بنياد پر قائم کردہ عقائد اور رويوں کے پيچهے چهپتے ہيں وہ پهر بهی دهونس ) ُبليز(ستانے والے 
  ہيں ۔  دراصل ،  قانون نافذ کرنے والے نسل کے باعث دهونس جمانے اور ستانے کو نفرت کا ُجرم قرار دے سکتے ہيں اور مقدمہ چال سکتے ہيں۔ 

 
 سے ان پر دهونس جمائی گئی ہے اور ان کو ستايا ايليمينٹری يا ابتدائی سکول کے چودہ فيصد بچے رپورٹ کرتے ہيں کہ ان کی نسل اور ثقافت کی وجہ

ئی سکول کے ان طلبا کے مقابلے ميں جو کينيڈا مہں پيدا ہوئے ان طلبا کو جن کی پيدائش کينيڈا ميں نہيں ہوئی نماياں طور  ہا  اس کے عالوہ ، 1گيا ہے ۔
2سلی پس منظر سے منسلک تها ۔پر زيادہ دهونس جمانے ، نسل پرستی اور تعصب کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے ن

  البرٹا ايجوکيشن کے لئے کئے گئے  
ايک سروے نے يہ انکشاف کيا کہ البرٹا ميں کچه بچوں اور نوعمر نوجوانوں کو کهيل کود يا سوشل سرگرميوں سے ان کی نسل کی وجہ سے خارج کيا 

3گيا ۔
 

 
 ؟نسل کی بنا پر دهونس اور ستائے جانے کا تجربہ کس کو ہوتا ہے 

 :اس قسم کی دهونس اور ستايا جانا کسی پر بهی اثر انداز ہوسکتا ہے ، بمعہ ان کے جو 
 اپنے آپ کو اميگرنٹ يا نسلی کميونٹی کے ساته شناخت کرتے ہيں •
 ايک اميگرنٹ يا ثقافتی کميونٹی کا حصہ تصور کئے جاتے ہيں •
 يت کا حصہ نہيں ليکن جو اس مسئلے کا احساس رکهتے ہيںاستاد ،  والدين ،  کوچ اور کميونٹی کے ممبر جو نسلی اکثر •
 

 :نسل کی بنا پر دهونس اور ستائے جانے ميں شامل ہوسکتے ہيں 
 گندے اور کينہ پرور ناموں سے پکارنا •
  بے ہودہ اور فحش اشارے •
 نسل کے باعث تنگ کرنا ،  فقرے کسنا ،  پہلے سال کے طلبا کو تنگ کرنا ،  يا دهمکانا •
 سی شخص کی ثقافتی پہچان کے بارے ميں افواہيں پهيالنا اور لگائی بجهائی کرناک •
 جسمانی جارحيت جيسا کہ مارنا ،  دهکا دينا ، التيں مارنا ، ُمکا مارنا ،  گال دبانا ،  اور پيچها کرنا •
 کسی کو اپنے دوستوں يا ہم عمر نوجوانوں کے گروپ سے الگ تهلگ کرنا •
ينٹ ميسِجنگ يعنی فوری پيغام رسانی ، اور سوشل نيٹ ورکنگ سائٹس پر دوسرے کو ڈرانا ،  نيچا کرکے دکهانا ،  افواہيں پهيالنا ،  مذاق انٹرنيٹ ، ِانسٹ •

 اڑانا ،  دهمکياں دينا يا کسی کی اصلی يا تصور کردہ ثقافتی پہچان کے باعث اسے خارج يا الگ تهلگ کرنا ۔
 

احساس رکهنا جو نسل کی بنا پر دهونس اور ستائے جانے کا شکار ہوں اور نسلی تعصب کی عالمات پر نظر ان لوگوں کے تجربے کے بارے ميں 
 رکهنا جو بچوں يا نوعمر نوجوانوں ميں نماياں ہو رہے ہوں ، اہم ہے ۔

 
 دهونس اور ستائے جانے کے بارے ميں کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے ؟

  پر فون کريں ۔2323-456-888-1 نمبر)  کے۔گهنٹے،  بغير چارج 24 البرٹا ميں (
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 :محسوس کرسکتے ہيں ) يوں( جانے کا شکار پاتے ہيں ،  تو اگر آپ اپنے آپ کو نسل کی بنا پر دهونس اور ستائے
 اکيال اور تنہا •
 مضطرب يا شرمسار •
 پژمردہ اور اپنے اور اپنے مستقبل کے بارے ميں غير يقينی •
 غصيلہ اور شکست کو فتح ميں بدلنے اور بذاِت خود دهونس جمانے اور ستانے واال بننے کا خواہشمند •
 ونٹی يا آبادی ميں غير محفوظاپنے سکول اور کمي •
 دباٶ ميں اور جو دهونس جمانے اور ستانے والوں سے بچنے کے لئے اکثر سکول سے غير حاضر ہونے کے بارے ميں سوچتا ہے •
 اپنے ثقافتی گروپ سے الگ تهلگ ،  جيسے آپ اب مزيد اپنے ورثہ کا اعتراف نہ کرنا چاہتے ہوں •
 الگ تهلگ اور سوشل سرگرميوں سے دور رہنے اور کہيں چهپ جانے کا خواہشمند •
 

 يہ سب نارمل اور قدرتی احساسات ہيں ،  ليکن ياد رکهيں کہ آپ ہميشہ مدد کے لئے ہاته بڑها سکتے ہيں ۔
 

 :ر ہے اگر آپ ،  يا کوئی اور جسے آپ جانتے ہيں ،  نسل کی بنا پر دهونس جمانے اور ستائے جانے کا شکا
 ۔۔ کسی قابِل بهروسہ بالغ يا دوست کو بتائيں ۔  يہ ايک بزرگ ،  ايک مذہبی رہنما ،  استاد ،  والدين کسی ايسے کو بتائيں جس پر آپ کو بهروسہ ہے 1.

نس اور ستائے   جانے کا  ميں سے ايک ،  رشتہ دار ،  نوجوانوں  کے ساته کام کرنے واال يوته ورکر ،  کونسلر ،  يا کوچ ہوسکتا ہے ۔  کوئی دهو
 مستحق نہيں ،  آور آپ کو خاموشی ميں تکليف اٹهانے کی کوئی ضرورت نہيں ۔  آواز   بلند  کرتے رہيں ،  جبتک کہ کوئی آپ کی مدد نہيں کرتا ۔

 

اثرانداز ہوتی ہيں کہ لوگ دهونس جمانے اور  ۔۔  تہذيبی اور ثقافتی اقدار اکثر اس  بات پر جو کردار تہذيب يا ثقافت ادا کرتی ہے اس کو تسليم کريں 2.
ستائے جانے کی کيسے وضاحت کرتے  ہيں ۔  دهونس جمانے اور ستانے کے مسائل کے ساته ايک گروپ کيسے نپٹتا ہے وہ ايک  دوسرے گروپ کی 

 امل کريں ۔روايات اور اقدار کے برعکس ہوسکتا ہے ۔   تمام تہذيبيں جو اس ميں ملوث  ہيں ان کوجہاں تک ہوسکے ش
 

توجہ مانگتے ہيں اور جوابَا لڑنا ان کو وہ دے ديتا ہے جو وہ چا ہتے ہيں ۔  ) ُبليز( ۔۔  جوابَا مت لڑيں ۔ دهونس جمانے اور ستانے والے محفوظ رہيں  3.
ماشائی ہيں ،  تو مدد  کے لئے جائيں اگر آپ جوابَا لڑتے ہيں ،  تو ہوسکتا ہے کہ آپ کو گزند پہنچے يا صورِت حال مزيد بگڑ جائے ۔  اگر آپ ايک ت

 اور پهر اس شخص  کی اخالقی اور جذباتی مدد کريں جس پر دهونس جمائی  جا رہی ہے ۔
 

 ہے يا ستايا جا واقعہ کا رکارڈ رکهيں ،  بمعہ تاريخ ،  وقت ،  کہاں ہوا ،  اور کيا کہا يا کيا  گيا تها ۔  اگر آپ پر آن الئن دهونس جمائی جا رہی  ۔۔ہر چيز لکهيں 4.
رہا ہے ،  تو پيغام کو  نہ مٹائيں ۔  آپ کو اسے پڑهنے کی ضرورت نہيں ،  ليکن اس کو رکهيں ۔  يہ ثبوت ہے ۔  پوليس ،  آپ کو انٹرنيٹ سروس فراہم کرنے 

 مال کرسکتے ہيں ۔واال يا آپ کے سکول کے بااختيار لوگ آپ کو مزيد  بدسلوکی سے تحفظ دينے ميں مدد کے لئے يہ معلومات استع
 

 ۔۔ خيال رکهنے والے اور بااعتبار بالغاان اور دوست آپ کی مدد اور حمايت کے لئے دستياب ہيں ۔  اپنی کميونٹی يا آبادی ميں ان وسائل مدد حاصل کريں 5.
 جمانے اور  ستانے والے او اس کے کو ڈهونڈيں جو زخم بهرنے کی  ثقافتی طور پر مناسب راہيں فراہم کرسکتے ہيں ۔  اگرچہ عام طور پر دهونس

شکار کے ساته اکهٹے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنے کی سفارش نہيں کی جاتی ،  کچه تہذيبيں يہ محسوس کرسکتی ہيں کہ يہ ايک دهونس جمانے 
 کے رويے سے نپٹنے کا  موزوں طريقہ ہے ۔

 

 کی کميونٹی ميں کوئی مقامی  گروپ ہے جہاں آپ ايسے دوسروں کو مل سکتے ہيں ۔۔ چيک کريں کہ آپاپنی کميونٹی يا آبادی ميں حمايت ڈهونڈيں  6.
جن کو ايسے ہی تجربات ہوئے ہيں ۔  اگر ايسے گروپ وجود ميں نہيں ، توامدادی گروہوں کو يا کميونٹی ميں دوسری طرح کے وسائل شروع کرنے کا 

افتی طور پر موزوں ہے اور اس ميں  مذہبی رہنما اور کميونٹی کے باعزت ارکان شامل کئے سوچيں ۔  اس بات کو يقينی بنانا اہم ہے کہ کوئی بهی مدد ثق
 گئے ہيں ۔

 

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

سرگرمياں شامل کرنی چاہيئيں جو  تہذيب اور عقائد کی آگہی اور ہر دهونس جمانے اور ستانے کی روک تهام کے لئے بنائے گئے پروگرام ميں ايسی 
 سمجه کو پيدا کريں ۔

 

 دهونس جمانے اور ستائے جانے کے بارے ميں کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے ؟
  پر فون کريں ۔2323-456-888-1نمبر ) ۔گهنٹے بغير چارج کے24 البرٹا ميں (

http://www.bullyfreealberta.ca



