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 انګلستان ته ښه راغالست

 د خپلو ماشومانو ساتنه په انګلستان کې
( پالنه کول = د مور او پالر په توګه د ماشوم راپورته کولو فعالیت*   )  

ټول والدین غواړي د دوی ماشومان خوندي ، صحتمند او د دوی راتلونکي لپاره فرصتونو 

څخه خوښ وي. مګر دوی په نوي هیواد کې له ډیری ننګونو سره مخ دي چیرې چې بیالبیل 

قانونونه ، مختلف سیسټمونه ، مختلف توقعات او البته یوه بله ژبه شتون لري. دا رساله په 

انګلستان کې د ماشوم راپورته کولو په اړه مهم معلومات ورکوي. دا د تعلیم سیسټم ګوري ، 

ترڅو تاسو سره مرسته وکړي ستاسو د ماشوم زده کړه او راتلونکي مالتړ وکړي. او دا ځینې 

قوانین ګوري چې د فزیکي او احساساتي زیان څخه د ماشومانو ساتنې لپاره ډیزاین شوي ، 

کوم چې د والدین تمه کیږي هغه طریقه اغیزه وکړي چې د خپلو ماشومانو نظارت او ډسپلین 

 کوي.

دا معلومات د هغه خلکو لخوا غوره شوي چې پخپله یې په انګلستان کې د پناه غوښتنه کړې ، د هغه څه پراساس چې دوی یې هیله لري 

پیژندل شوي کله چې دوی لومړی راځي. د دې دمخه پوهیدل کولی شي د رامینځته کیدو ستونزو مخه ونیسي ځکه چې هغه څه چې تاسو 

 ته عادي ښکاري ممکن واقعیا دلته ستونزه رامینځته کړي.

 ښوونځي ته تلل

 61څخه تر  5د انګلستان قانون سره سم ، ماشومان باید د 

 61کلونو عمرونو کې بشپړ وخت زده کړې ولري ، او له 

کلونو پورې عمرونه باید د تعلیم یا روزنې په به  61څخه تر 

وي. والدین په قانوني ډول اړ دي چې ډاډ ترالسه کړي چې 

ماشوم یې ښوونځی ته ځي. دا انتخاب نه دی. د ښوونځي 

پرېښودل پدې معنی دي چې یو ماشوم د دوی په زده کړه کې 

شاته پاتې کیدی شي. تاسو باید یو ماشوم په کور کې وساتئ 

مګر غیر مناسب دلیل شتون نلري ، او تاسو خبرداری 

 ورکړی ښوونځي ته.

. والدین کولی شي جریمه یا د محکمې په حکمونو سره صادر شي. ښوونځي حاضرۍ له نږدې څارنه کوي نو 

لخوا ښوونځي ته زنګ ووهئ ترڅو روښانه کړئ چې آیا ستاسو ماشوم نشي کولی  13.8دا مهمه ده چې تاسو د 

 ګډون وکړي. نور معلومات په

https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education 

 د فزیکي او احساساتي زیان څخه د ماشومانو ساتنه )د ماشوم ساتنه(

 سیمه ییز چارواکي په انګلستان کې د ماشوم په ژوند کې لوبوي.

 ممکن ستاسو د هیواد سره خورا توپیر ولري.  

ډیری خلک دوی د ماشوم په ژوند کې د ال ډیر واک سره مداخلې لپاره خورا ډیر ښکیلوي کله چې دوی باور لري یو ماشوم د زیان   

خطر سره مخ دی. والدین مسؤلیت لري ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې د دوی ماشومان خوندي او ښه دي ، مګر سیمه ایز چارواکي هم 

قانوني دنده لري چې د دوی په سیمه کې د ماشومانو ساتنه او ساتنه وکړي. د روغتیا لیدونکي ، ښوونکي ، ټولنیز کارګران ، ځایی 

 شورا او پولیس ټول د خطر سره مخ شوي ماشومانو په پیژندلو او مالتړ کې رول لوبوي.

دوی د ماشومانو د ناوړه ګټه اخیستنې یا غفلت نښو لپاره څارنه کوي. لکه نامعلوم زخمونه ، احساساتي تکلیف ، ناپاک یا لوږه کیدل یا 
 پخپله بې نظمه پاتې کیدل.  که چیرې یو ښوونځی ، یا روغتیا لیدونکی ، یا د خلکو غړي د 

ماشوم خوندیتوب او پولیسو یا ټولنیزو کارمندانو ته د هوساینې په اړه اندیښنې راپور کړي ، دوی باید پلټنه وکړي.  دوی د دې  
اندیښنو سپړلو لپاره والدین سره لیدنه کوي او بحث کوي که چیرې کوم بدلون ته اړتیا وي د دوامداره خطر لرې کولو لپاره.  مګر 

که دوی په دې باور وي چې ماشوم الهم د زیان خطر لري. دوی قانوني حق لري  چې ماشوم له کورنۍ څخه لرې کړي او د 
ځایی شورا پاملرنې ته یې ځای ورکړي. نو د انګلستان قانون د ماشومانو د ناوړه ګټه اخیستنې او غفلت څخه د ساتنې په اړه اغیزه 

  کوي چې والدین تمه لري څنګه د یو ماشوم نظارت وکړي ، او دوی څنګه دوی ته امتیاز ورکوي.

 د ماشومانو څارنه

که چیرې یو والدین د ماشوم څارنه ونه کړي نو دا دوی ته زیان رسوي ، دوی 

به غفلت وګل شي. د مثال په توګه ، یو بې سرپرسته ماشوم د زیان سره مخ 

دی که چیرې دوی خطر ونه پیژني ، نه پوهیږئ چې څنګه یې مخنیوی وکړئ 

یا په بیړني حالت کې څه وکړئ. ملي الرښوونې بیانوي چې ماشومان او ډیر 

کالو  61دقیقو لپاره. د  65کوچني ماشومان باید هیڅکله هم پاتې نشي ، حتی د 

څخه کم عمر لرونکي ماشومان خورا لږ بالغ کیږي ترڅو یوازې پاتې شي ، یا 

د کوچني ماشومانو څارنه وکړي ، یا د لوی څارنې پرته د ځان لپاره پخلی 

کالو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید شپه شپه یوازې پاتې  61وکړي. د 

نشي  قانون دقیقا عمر نه ورکوي کله چې یو ماشوم په خوندي ډول یوازې پاتې 

کیدی شي ، ځکه چې دا پیژني چې ماشومان په مختلف نرخ کې لویږي. نو یو 

والدین باید د خپل ماشوم بالغ والي ته پام وکړي او خطرونه لرې کړي ، لکه 

تیز چاقو یا خالصې کړکۍ چې ماشوم یې کولی شي بهر شي او ډاډ ترالسه کړي چې دوی پوهیږي چې په بیړني حالت کې څه 

 وکړي..

 کوچني ماشومان هم باید د بهر لوبې کولو په وخت کې نظارت شي ، لکه په پارک کې.

لومړني ښوونځي له والدینو تمه لري چې خپل ماشوم ښوونځي ته راولي . هر 
ښوونځی به پدې اړه خپله پالیسي ولري کله چې دوی د ماشوم لپاره خوندي نه ګ .ي 

چې بې اړیکه وي. تاسو اړتیا لرئ ښوونځي ته خبر ورکړئ که تاسو د کوم بل چا 
لپاره د خپل ماشوم د راټولولو بندوبست وکړئ ، لکه څنګه چې ښوونځي به هیڅکله 

. اجازه ورنکړي چې یو ماشوم د اجنبی سره پریږدي  

دا ټول ممکن د هغه څه سره توپیر ولري چې ستاسو په هیواد کې د منلو وړ وي ،  
چیرې چې ماشومانو ته باید په لومړي عمر کې مسؤلیت ورکړل شي.  مګر دا خورا 
مهم دي چې په انګلستان کې د مختلف چلند پوهیدلو او د والدینو لپاره د هغې اغیزې 

  باندې پوه شو.

 نور معلومات پدې  ویب پاه  کې لري

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/  

 د ماشومانو تعلیم ) ډسپلین(

لکه څنګه چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ، د فزیکي سزا کارول ماشومانو ته دسپلین لپاره ،لکه بری کول ، په انګلستان کې بدل 

شوی. دا اوس د ناوړه ګټه اخیستونکي او زیان رسونکي په توګه لیدل 

والدین باید د خپلو ماشومانو دسپلین لپاره کیږي. ساده پیغام دا دی چې 

 هر ډول فزیکي سزا نه کاروي ، یا یې ګواښوي. 

 
د مجازاتو هیڅ ډول باید هیڅکله ماشوم د پوټکي پړسوب ، غوټیو ، 

کټونو او سور پوټکي سره پریږدي.رغونه یا خارښتونه   سیمه ییز 

چارواکي باید هر هغه راپورونه چې دا د یوه ماشوم د وهلو په اړه 

ترالسه کوي وپلټي. که دوی باور لري چې ماشوم د نور ناوړه ګټه 

اخیستنې خطر لري دوی ممکن ماشوم لرې کړي  پاملرنه کې. دا په 

ځانګړي توګه احتمال شتون لري که چیرې کوم پلي کول د ماشوم ټوپ 

 کولو لپاره کارول کیږي ، لکه چمچ ، بیلټ یا بوټان.

https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/
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نو که تاسو د خپل ماشوم چلند اداره کولو لپاره د فزیکي مجازاتو کارولو باندې 

تکیه وکاروئ ، نو مالتړ شتون لري ترڅو والدین سره مرسته وکړي چې بدیل 

درک کړي او وکاروي  میتودونه اوس تاسو دلته په انګلستان کې یاست. تاسو 

کولی شئ اړیکه ونیسئ یا د خپلې سیمه ایزې شورا لومړنۍ مرستې ډلې ته راجع 

کیدو غوښتنه وکړئ. دوی به داسې میتودونه توضیح کړي چې د فزیکي ځای په 

ځای د زدکړې او انعام کاروي سزا ورکول. دوی د والدینو لپاره ورکشاپونه 

پرمخ وړي او دوی حتی کولی شي ستاسو کور ته راشي ترڅو د میتودونو تمرین 

 کولو کې مرسته وکړي.

 نور معلومات:

https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/
early-help-early-intervention  
https://www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/
positive-discipline/ 

 
دا به منعکس کولو کې ګټور وي چې ماشومان چې د صدماتو تجربه لري ، 

لکه جنګ او د دوی کور له السه ورکول ، په ژور احساساتي ډول اغیزمن 

 کیدی شي. دا کولی شي

داسې چلند ته الر پیدا کړئ چې په ځانګړي توګه د والدینو لپاره ستونزمن 

او ننګونکي وي. لویان هم د ویره او زیان له امله اغیزمن کیږي ، او 

سربیره پردې به فشار او اضطراب پداسې حالت کې وي کله چې د دوی د ادعا په اړه پریکړې ته سترګې په الر وي. پدې وخت کې د 

کور کې سره یوځای شي. دا ټول کولی شي په کور کې د سخت فشار  1/42کار کولو اجازه نه ورکول پدې معنی چې والدین ممکن په 

المل شي ، او والدین ممکن شیانو باندې عکس العمل او د معمول څخه ډیر قهر سره ګړندي وي. نور څوک چې ستاسو د تجربې له 

الرې شوي دي د ځایی ټولنیزو شبکو او فعالیتونو سره اړیکې وړاندیز کوي چې تاسو له کور څخه وباسي او ستاسو په ژوند کې د فشار 

اداره کولو کې مرسته کولی شي. تاسو کولی شئ پدې اړه معلومات د ځایي استقبال کڅوړه کې چې ستاسو د کور چمتو کونکي لخوا چمتو 

 شوي ، او د مهاجرت شراکت ویب پا .ه کې ومومئ

مور پالر  چې په خپل ماشوم د صدماتو اغیزې په اړه اندیښمن دي کولی شي د محرم ، ماهر مشورې لپاره د ځوان ذهنونو وړیا مرستې 
 لینک سره اړیکه ونیسي. 

https://youngminds.org.uk/find-help/for-parents/parents-helpline/  

 
 د ښوونځي او ټولنیزو کارګرانو سره د اړیکې جوړول

ښوونځي باید ماشومان د ناوړه ګټه اخیستنې او غفلت نښو لپاره وڅاري. ښوونکي اړ دي چې په مرکزي کمپیوټر سیسټم کې ټولې اندیښنې 

ثبت کړي. ښوونځی به د مور او پالر سره اړیکه ونیسي ترڅو د څو یا تکراري اندیښنو په اړه وغږیږي او هڅه به وکړي چې څه 

پیښیږي. که والدین مبارزه کوي یا په انګلستان کې د تمې څخه خبر ندي ، ښوونځی کولی شي د لومړنۍ مرستې ډلې څخه مالتړ وړاندیز 

وکړي چې د کورنۍ لپاره د مالتړ پالن رامینځته کړي. مګر که والدین له ښوونځي سره اړیکه ونلري یا د مالتړ وړاندیز ونه کړي ، 

 ښوونځی به خپلې اندیښنې ټولنیز کار ته راجع کړي.

ځینې مسلې به له ښوونځي څخه یو ټولنیز کار ته د اتوماتیک راجع کولو المل شي. دا د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې په اړه اندیښنې دي. 

که چیرې یو ماشوم ووایی چې "مور مې په ما برید وکړ" یا "هغې ماته د چمچ وهلو ګواښ وکړ" یا ټپي یا نښه درلوده چې د دې لپاره 

معقول توضیح شتون نلري ، ښوونځی مسؤلیت لري چې دا ټولنیز کار ته راجع کړي. د همدې لپاره دا د مور او پالر لپاره حیاتي دي 

تلیفون وکړي ترڅو د کوم ټپ یا نښې څخه خبر کړي او تشریح کړي چې دا څنګه پیښ شوي. د محدود   813.8چې ښوونځي ته د 

 انګلیسي ژبې والدین باید له یو چا څخه وغواړي چې له پیغام سره مرسته وکړي.

 

ټولنیز کارګران به د اندیښنو د سپړلو لپاره د والدینو سره اړیکه ونیسي او د اړتیا په صورت کې د ماشوم 
پاملرنې ته وده ورکولو لپاره د عمل پالن رامینځته کړي. دا خطرناک کیدی شي ، مګر غوره عکس العمل 

د ټولنیز کارګر اندیښنو ته غوږ نیول دي ، له هغوی سره خبرو کولو ته چمتو اوسئ ترڅو هغه مسلې 
خالصې کړئ چې ممکن د ماشوم خوندیتوب یې له خطر سره مخامخ کړي او د معالجې پیژندلو لپاره 
چمتو وي. دا ممکن پدې معنی وي چې والدین اړتیا لري هغه الرې بدل کړي چې دوی ترسره کوي. 

 والدین کولی شي د مالتړ سره وصل شي ترڅو د دې ننګونې سره مقابله کې مرسته وکړي.

. مګر که والدین خاموش پاتې شي ټولنیز کار کوونکی نشي کولی د خپل ماشوم محافظت دنده سرته 
ورسوي ، دا د دې لپاره چې ځان مطمین کړي چې یو ماشوم له زیان څخه خوندي دی. که دوی پلټنه 

ونشي ، دوی نشی کولی ماشوم ته خطرات له مینځه یوسي ، نو امکان لري دوی د کورنۍ څخه د 
ماشوم لرې کولو په لټه کې وي. هیڅ څوک نه غواړي دا په حقیقت کې پیښ شي. هرڅه چې اندیښنه 
وي ، مداخله به تل وده ومومي که والدین په بحثونو کې دخیل نه وي یا د مالتړ وړاندیزونه ونه مني یا د 

 کارونو په الره بدله کړي.

 په کور کې د والدینو تر مینځ اړیکې

ماشومان کولی شي جدي او اوږد مهاله احساساتي زیان سره مخ شي که چیرې دوی د تاوتریخوالي شاهد یا واوري یا د مور او پالر 

ترمینځ نور ناوړه چلند ترسره کړي ، حتی که ماشوم پخپله د دې ناوړه چلند 

هدف نه وي. شواهد ښیې چې کورني ناوړه ګټه اخیستنه کولی شي د دوی 

ژوند په جدي ډول اغیز وکړي ، په ځانګړي توګه که چیرې دا په ډیر ځوان 

عمر کې څرګند شي. دا کولی شي په ښوونځي کې د دوی تمرکز او 

پرمختګ باندې تاثیر وکړي ، او د اضطراب او خواړو اختالالتو المل شي 

او ډیر ناوړه یا وتلی چلند. کوچنیان هم د لویانو په توګه د تاو تریخوالي څخه 

ډیر زیان لیدونکي دي ، هم دواړه د مرتکبین او قربانیان. کورني ناوړه ګټه 

اخیستنه د قانون خالف ده. که پولیس یا ټولنیز کارګران د کورنیو ناوړه چلند 

 راپورونه وڅیړي

ومومئ چې یو ماشوم هلته ژوند کوي ، دوی کولی شي پریکړه وکړي چې د 

مور او پالر څخه یو څوک اړتیا لري چې کور پریږدي ماشوم ته د زیان 

رسونکي اضافي خطر مخنیوي لپاره ، یا ماشوم د محلي شورا پاملرنې ته 

 اړول.

 د ښځینه سنتول

دا غیرقانوني ده چې د ښځینه صحنې تنظیم ، ترسره کول ، مرسته یا وهڅوئ ، چې په انګلستان کې د ښځینه تناسلي تخفیف په نامه 

پیژندل کیږي. دا د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه ده ځکه چې دا ماشوم ته اوږدمهاله فزیکي او احساساتي زیان رسوي. جریمه تر 

 کالو پورې په بند کې ده /6

 ماشومان او موټر

کلونو  61د دوی روغتیا ساتلو لپاره ، دا غیرقانوني ده چې سګرټ څښل یا سګرټ څښل اجازه ورکړي که چیرې په موټر کې د 

سانتي میترو څخه کم وي باید د  615کلونو څخه کم وي یا د  61څخه کم عمر ماشوم ولري. ماشومان او ماشومان چې عمر یې د 

مناسب ماشوم څوکۍ کې وي استثنا یوازې په بیړني حالت کې کیږي ، ناڅاپي سفر له لږ واټن څخه یا که د ټیکسي چلوونکی د 

 ماشوم څوکۍ نه چمتو کوي.

https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/early-help-early-intervention
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/early-help-early-intervention
https://www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/positive-discipline/
https://www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/positive-discipline/
https://youngminds.org.uk/find-help/for-parents/parents-helpline/
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 ستاسو د ماشوم سره مرسته کول چې قانون کې پاتې شي

والدین کولی شي ډاډ ترالسه کړي چې د دوی ماشوم پوهیږي چې څنګه د 

 انګلستان قانون له هغه څه څخه توپیر لري چې دوی یې کاروي.

کالو څخه الندې د هرڅوک لپاره غیرقانوني دی  61دوی ته ووایاست چې د   

چې الکول یا سګرټ واخلي. او دا د هر بالغ نارینه لپاره د دې لپاره دا پیرل 

غیرقانوني دي. هر څوک چې د ناقانونه مخدره توکو کارولو ، ساتلو یا پلورلو کې 

نیول شوی وي نیول کیدی شي ، پشمول که یو څوک د دوی څخه د کوم مخدره 

توکو استولو غوښتنه وکړي. دا د هر چا ، نارینه یا ښځینه سره جنسي اړیکې 

کلونو څخه کم عمر ولري حتی که دوی  61غیرقانوني دي ، څوک چې د 

کالو څخه پورته د هرچا سره جنسي اړیکه باید د دوی  61رضایت ولري. د 

رضایت سره وي ، که نه نو دا د جنسي تیری یا جنسي تیریو لپاره دی. کوم جرم 

 کلونو پورې په بند محکوم کیدی شي. 65چې تر 

 .کې 61وي که دوی د مور او پالر رضایت ولري ، که نه نو په  61ځوانان کولی شي واده وکړي کله چې دوی   

 

د خپل ماشوم ساتل له ځورونه ، کرکه او 
 سایبر ناوړه ګټه اخیستنه

خپل ماشوم وهڅوئ چې څنګه د نورو ماشومانو سره په ښوونځي کې د دوی 

سره چلند کولو په اړه اندیښنې شریک کړئ. که بل ماشوم دوی په نښه کوي ، 

ترڅو دوی ته فزیکي یا احساساتي زیان ورسوي ، دې ته "ځورونه" ویل 

کیږي. که چیرې دوی د دوی د نژاد یا مذهب له امله په نښه شي نو دې ته 

"نفرت" ویل کیږي. دواړه د ماشوم هوساینې ته ډیر زیان رسونکي دي او باید 

ودرول شي. تاسو باید هڅه ونکړئ پخپله د نږدې کیدو سره دې سره معامله 

وکړئ بل ماشوم یا مور او پالر. 

تاسو باید غوښتنه وکړئ د ټولګي 

ښوونکي سره وغږیږئ ترڅو دوی خبر کړئ چې څه پیښیږي او پدې اړه بحث وکړئ چې 

ښوونځي د کومې کړنې په ترسره کولو سره کولی شي د دې پیښې مخنیوی وکړي. ټول 

ښوونځي به د چلند پالیسي ولري ، او ستاسو د ماشوم پاملرنې دنده به ولري. که ناوړه چلند 

 تکرار شي ، د کال له ښوونځي مشر سره د خبرو کولو غوښتنه وکړئ.

تاسو کولی شئ له پولیسو سره هم خبرې وکړئ ، په ځانګړي توګه د ډیر جدي ناوړه ګټه 

اخیستنې لپاره لکه تاوتریخوالی ، غال ، ډارونې ، ځورونې او د نفرت جرم. د نورو مشورې 

 لپاره چې څنګه والدین کولی شي خپل ماشوم د ځورونې څخه خوندي کړي

https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-

child-s-school-about-bullying/  

ماشومان په ځوان عمر کې آنالین ځي او ژر تر ژره د خپلو سمارټ فونونو یا نورو ډیجیټل 

دوی ممکن د سایبر ځورونې او ناوړه ګټه اخیستنې او نامناسب او  وسیلو له الرې د ویب او ټولنیزو رسنیو غوښتنلیکونه لټول زده کوي.

زیان رسونکي موادو ته د السرسي له خطر سره مخ وي دا د ټولو والدینو لپاره ریښتینې اندیښنه ده او کولی شي د ماشوم اعتماد ، ځان 

باور او روغتیا باندې جدي تاثیر وکړي. یوځل بیا ، خپل ماشوم وهڅوئ چې اندیښنې له تاسو سره شریکې کړئ. داسې سازمانونه شتون 

لري چې مور او پالر ته د دې خطراتو اداره کولو او پیښو راپور ورکولو لپاره عملي الرښوونې چمتو کوي نو د دې پیښې مخنیوي لپاره 

 ګامونه اخیستل کیدی شي

 https://www.bullying.co.uk/cyberbullying/  

 

 د والدینو او ماشومانو حقونه

که چیرې ځایی اداره د ماشوم د خوندیتوب په اړه اندیښنې وڅیړي ، نو والدین 

او ماشوم دواړه حق لري. مسلکي کسان به له مور او پالر او ماشوم سره خبرې 

 وکړي.

دوی به هڅه وکړي دا ومومي چې ماشوم څه پیښیږي ، ځکه چې ماشوم حق 

 لري د دوی راتلونکي په اړه په هرډول محافظت پریکړې کې واوریدل شي.

والدین حق لري د ترجمان څخه غوښتنه وکړي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې   

 دوی کولی شي په معلوماتو پوه شي

دوی ته ورکړل شوي او کولی شي خپل ځان څرګند کړي خپل ځان څرګند کړئ. یوازې 

 سندونه السلیک کړئ که تاسو د دوی معنی او کومې پایلې درک کړئ.

که د محافظت قضیه جوړه شي ، والدین د کورنۍ قانون وکیل 

 لخوا قانوني نمایندګۍ مستحق دي. دا ممکن الندې وړیا وي

د قانوني مرستې سکیم که تاسو د کورنیو چارو وزارت پناه 

غوښتنې مالتړ کې یاست. ټولنیز کارکوونکی باید تاسو ته پدې 

اړه معلومات درکړي او تاسو وړیا ، بې پرې ، خپلواک او 

 محتاط هم ترالسه کولی شئ.

 Citizens Advice Bureauستاسو نږدې نږدې د ښاریانو مشورې بورډ لخوا معلومات او مشوره.  

 په دې پانه کې د ټولو مسلو په اړه بشپړ جزییات کولی شي په انګلستان کې والدیني 'ای زده کړې بیا سرچینې کې وموندل شي

 د شمال ختیځ مهاجرت شراکت ویب پانه.   

https://www.nemp.org.uk/  

 

https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/
https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/
https://www.bullying.co.uk/cyberbullying/
https://www.nemp.org.uk/

