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مدید
ٓ
 برطانیہ میں خوش ا

 برطانیہ میں والدین بننا
 والدین بننا = والدین یک حیثیت ےس کیس بچے یک پرورش کرنے یک رسگریم( *)

تمام والدین چاہتے ہیں کہ ان ےک بچے محفوظ ، صحتمند اور اپتے مستقبل ےک مواقع ےس خوش 

ے ،  ہوں۔ لیکن انہیں ایک نئے ملک میں بہت ےس چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں مختلف قوانیں

۔ یہ کتابچہ برطانیہ میں  مختلف نظام ، مختلف توقعات اور یقینا ایک مختلف زبان ہوتے ہے

۔ یہ آپ ےک بچے یک تعلیم اور مستقبل ےک حواےل  بچوں یک پرورش ےک بارے میں اہم معلومات دیتا ہے

۔ اسےک عالوہ یہ بچوں کو جسماتے اور جذباتے نقصان ےس بچانے  ےس نظام تعلیم پر روسشنے ڈالتا ہے

ے ےک بارے میں بیھ معلومات فراہم کرتا ہے جو کہ والدین یک اپتے بچوں   ےک لئے بنانے گئے کچھ قوانیں

۔  یک نگراتے اور انہیں ڈسپلن سکھانے ےک طریقوں کو متاثر کرنے ہیں

مہیا کردہ معلومات کا انتخاب ان لوگوں نے کیا تھا جنہوں نے خود برطانیہ میں سیایس پناہ یک 

  ائلخواہش یک تیھ ، اس بنیاد پر کہ  کاش جب وہ پہیل بار یہاں پہنچے تھے تو انھیں یہ سب معلوم ہوتا۔ ان معلومات کو جلد جانئے ےس کچھ مس

پےک لئے پریشاتے کا باعث بن 
ٓ
پ ےک لئے نارمل ہو وہ در حقیقت اس ملک میں ا

ٓ
 ۔جانے کو پیدا ہونے ےس روکا جا سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جو ا

 سکول جانا

سال یک عمر ےک  11ےس  5برطانوی قانون ےک تحت ، بچوں کو 
 ، اور 

ی
سال ےس زیادہ  11درمیان کل وقنے تعلیم حاصل کرنا ہو یک

سال تک یک عمر ےک بچوں کو کیس نہ کیس شکل میں  11اور 
۔ والدین کو قانوتے طور پر یہ 

ی
تعلیم یا تربیت حاصل کرتے ہویک

۔ اس میں کوتے  یقینے بنانا ہوتا ہے کہ ان کا بچہ اسکول جانے
۔ اسکول نہ جانے کا مطلب ہے کہ بچہ تعلیم  چوائس نہیں ہے
۔ آپ کو کیس بچے کو گھر میں نہیں رکھنا  میں پیچھے رہ گیا ہے

چاہتے جب تک کہ کوتے معقول وجہ نہ ہو ، اور آپ نے اسکول  
کو اس ےس آگاہ نہ کردیا ہو۔ بصورِت دیگر والدین کو جرمانہ یا 

ی یک  عدالنے احکامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسکولوں میں حاضے
وری ہے کہ اگر آپکا بچہ حاضے نہیں ہوسکتا تو آپ  تک اسکول کو فون کردیں ۔  13.8نگراتے یک جاتے ہے ہے لہذا یہ ضے

 مزید معلومات ےک لئے 

https://www3gov3uk/browse/childcare-parenting/schools-education 

 نقصان ےس بچانا 
ی

 اور جذبان
ی

 ’(سیف گارڈنگ)‘بچوں کو جسمان

۔ بہت ےس لوگوں کو اسکا سامنا کرنا پڑتا ہے   میں مقایم حکام کا کردار آپ ےک ملک ےس بالکل مختلف ہوسکتا ہے
ی

جب برطانیہ میں بچے یک زندیک

 میں زیادہ دخل اندازی کرنے ہیں اور مداخلت کرنے ےک لئے زیادہ
ی

ےک خیال میں کیس بچے کو نقصان ہونے کا خطرہ ہو تو وہ بچے یک زندیک
ُ
تیارات اخ ان

داری مہ بیھ رکھتے ہیں ۔ والدین اپتے بچوں کو محفوظ اور اچیھ طرح ےس رکھتے کو یقینے بنانے ےک ذمہ دار ہیں لیکن مقایم حکام پر بیھ قانوتے ذ

 عائد ہوتے ہے کہ وہ اپتے عالقے میں بچوں یک ویلفئیں کو تحفظ فراہم کریں۔

صحت ےس متعلق وزٹر ، اساتذہ ، سوشل ورکرز ، لوکل کونسل اور پولیس سبیھ خطرے میں سمجھے جانے واےل بچوں یک شناخت اور ان یک مدد  

۔ وہ بچوں ےک ساتھ بدسلویک یا انہیں نظرانداز کرنے یک عالمات یک نگراتے کرنے ہیں جیےس نامعلوم زخ جذباتے  م ،کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے ہیں

 رہنا یا بغیں کیس نگراتے  ےک اکیےل رہنا۔ اگر اسکول ، یا صحت ےس متعلق وزٹر ، یا  
ی

 بیھ کوتے پریشانیوں ، نجاست یک حالت میں ہونا یا بھوک لگ

۔ وہ 
ی

یت ےک بارے میں خدشات یک اطالع پولیس یا سوشل ورکر کو دیتا ہے تو انہیں اسیک تفتیش کرتے ہویک شخص کیس بچے یک حفاظت اور خیں

ورت پر تبادلہ خیال  اور ان کیساتھ موجودہ خطرہ کو دور کرنے ےک لئے تبدیلیوں یک ضے
ی

یں کر   ان خدشات یک جانچ پڑتال ےک لئے والدین ےس ملیں ےک

۔  لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ بچے کو ابیھ بیھ نقصان ہونے کا خطرہ ہے  تو ان ےک پاس یہ قانوتے اختیار ہے کہ وہ بچے کو فیمیل ےس ا
ی

 لگ ےک

 کر دیں اور اےس لوکل کونسل یک نگہداشت میں دے دیں۔ 

لہذا بچوں کو بدسلویک اور نظرانداز ےس بچانے ےک لئے برطانیہ کا قانون اس بات پہ اثرانداز ہوتا ہے کہ والدین یک طرف ےس  

۔ ، اور وہ بچوں کو کس طرح ڈسپلن کرنے ہیں  کیس بچے یک نگراتے کرنے یک توقع کس طرح یک ہے

 کرنا
ی

 بچوں یک نگران

اگر والدین کیس بچے یک نگراتے کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور اسےک نتیچے میں انہیں 
۔ مثال ےک 

ی
نقصان پہنچتے کا خطرہ ہو ، تو وہ غفلت ےک مرتکب سمجھے جائیں ےک

طور پر ، کیس غیں نگراتے شدہ  بچے کو نقصان کا خطرہ ہے اگر وہ خطرے کو نہیں 
پہچانتا ، نہیں جانتا کہ اس ےس کیےس بچنا ہے یا کیس ہنگایم صورتحال میں کیا کرنا 

ے میں کہا گیا ہے کہ بچوں اور بہت چھونے بچوں کو  ۔ نیشنل گائیڈ الئیے منٹ  15ہے
۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ  سال ےس کم  12ےک لئے بیھ کبیھ تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے

عمر ےک بچے بالغ ہوں اس حد تک کہ انہیں تنہا چھوڑا جا سےک ، یا وہ اپتے ےس چھونے 
۔  سال  11بچوں یک دیکھ بھال کر سکیں ، یا بالغ یک نگراتے ےک بغیں خود کھانا بنا لیں

۔ قانون  اس بارے میں کیس  ےس کم عمر بچوں کو رات ےک لئے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے
ے نہیں کرتا کہ کب کیس بچے کو محفوظ طریقے ےس تنہا چھوڑا جاسکتا ہے   عمر کا تعیں

کیونکہ اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ بچے مختلف عمروں میں بالغ ہو سکئے 
۔ لہذا والدین کو اپتے بچے یک یک حد بلوغت پر غور کرنا چاہتے اور اس حساب ےس  ہیں

ے چھریوں کو چھپانا یا کھیل کھڑیک ےس بچے ےک گرنے کا امکان ہو سکتا ہے اور اس بات کو یقینے بنا نا  خطرات کو دور کرنا چاہتے جیےس کہ تیں
۔ ےس کیا کرنا ہے

ُ
  کہ بچہ جانتا ہو کہ کیس ہنگایم صورتحال میں ا

ےس سکو 
ُ
۔ پرائمری اسکول توقع کرنے ہیں کہ والدین اپتے بچے ےک ساتھ ا ل چھونے بچوں یک باہر پارک میں کھیلتے وقت بیھ نگراتے کرنا چاہتے

 کہ 
ی

۔ ہر اسکول یک اپنے پالییس ہویک
ی

  اور واپیس پر انہیں ےل کر جائیں ےک
ی

ئیں ےک
ٓ
چھوڑنے ا

۔ اگر آپ اپتے بچے کو ےل جانے ےک لئے   نا جانا محفوظ سمجھتے ہیں
ٓ
وہ کب کیس بچے کا اکیےل ا

 کیونکہ اسکول  
ی

ورت ہو یک کیس کا بندوبست کریں تو آپ کو اسکول کو آگاہ کرنے یک ضے
۔

ی
  کبیھ بیھ کیس بچے کو اجننے ےک ساتھ رخصت نہیں ہونے دیں ےک

یہ سب کچھ آپ ےک ملک میں قابل قبول باتوں ےس متصادم ہوسکتا ہے جہاں ممکن ہے  

کہ ابتداتے عمر میں یہ بچوں کو انیک اپنے ذمہ داری دے دی جاتے ہو۔ لیکن برطانیہ میں 

وری  طرز عمل مختلف ہے اور والدین کا اس ےس ےس متعلقہ مضمرات کو سمجھنا بہت ضے

۔  ہے

 پر safe/-children-https://www3nspcc3org3uk/keepingمزید معلومات 

  

 بچوں کو ڈسپلن سکھانا

ےک لئے جسماتے  برطانیہ میں دنیا ےک بہت سارے ممالک یک طرح بچوں کو ڈسپلن سکھانے
۔ اب اےس مکروہ اور  ا ےک استعمال ےک بارے میں رویہ تبدیل ہو گیا ہے رسے

اس بارے میں سیدیھ بات ییہ ہے کہ والدین کو  نقصان دہ سمجھا جاتا ہے
ا کا  ےک لئے کیس بیھ قسم یک جسمانی سی اپنی بچوں کو ڈسپلن سکھانی

۔   استعمال یا استعمال کرنی یک دھمیک نہیں دینا چاہنے

 
ا ےک نتیجہ میں کیس بچے پر سوجن ، چوٹ ، خراش ،  کیس بیھ قسم یک رسے

۔  یا جلد یک رسخ رنگت ، کھرچتے یا خروںچ ےک نشانات نہیں ہونا چاہتے

مقایم حکام کو کیس بیھ بچے کو یک گنے کیس بیھ نوعیت یک مار پیٹ یک 

ے ہو کہ بچہ کو  ۔ اگر انہیں یقیں رپورٹ ےک بارے میں تفتیش کرتے چاہتے

مزید زیادتے کا خطرہ ہے تو وہ اےس وہاں ےس نکال کر نگہداشت میں لیجا 

۔ایسا ہونے کا امکان بالخصوص زیادہ ہے اگر بچے کو مارنے ےک لئے  سکئے ہیں

 چمچ ، بیلٹ یا جوتا استعمال کیا گیا ہو۔

https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/
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ا ےک استعمال پر  لہذا اگر آپ اپتے بچے ےک طرز عمل کو درست کرنے ےک لئے جسماتے رسے
انحصار کرنے تھے تو برطانیہ  میں والدین کو متبادل طریقوں کو سمجھتے اور استعمال  

۔ آپ اپنے مقایم کونسل یک اریل ہیلپ ٹیم  کرنے میں مدد ےک لئے سپورٹ موجود ہے
  جن میں  جسماتے مار پیٹ یک 

ی
پکو ایےس طریقے سمجھائیں ےک

ٓ
ےس رابطہ کرسکئے ہیں وہ ا

۔ وہ والدین ےک لئے تربینے  بجانے سمجھداری کو انعام ےک ساتھ استعمال کرنے ہیں
۔  سکئے ہیں

ٓ
پےک گھر بیھ ا

ٓ
  روکشاپس کا اہتمام کرنے ہیں اور ان طریقوں کو سکھانے ا

 مزید معلومات 
https://learning3nspcc3org3uk/safeguarding-child-protection/early-
help-early-intervention  پر اورhttps://www3familylives3org3uk/
advice/primary/behaviour/positive-discipline/ 

 
یہاں اس بات کو بیھ یاد رکھنا چاہتں کہ جن بچوں کو صدمات کا سامنا کرنا پڑتا 

ہے  جیےس کہ جنگ اور اپنا گھر کھونا ، وہ جذباتے طور پر شدید متاثر ہوسکئے 

ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اسےک نتیچے میں وہ ایےس طرز عمل یک طرف راغب ہو 

جائیں جو والدین ےک لئے خاص طور پر مشکل ثابت ہو۔ بالغ افراد خوف اور 

نقصان ےس بیھ متاثر ہونے ہیں  اور اس ےک عالوہ اپنے پناہ ےک کیس کا فیصلہ 

۔ اس دوران کام کرنے   ہونے ےک انتظار میں دباؤ اور پریشاتے کا شکار ہوجانے ہیں

سارا وقت گھر میں ہوسکئے   2442یک اجازت نہ ہونے کا مطلب ہے کہ والدین 

وں پر کہیں  ے ۔ اس سب ےس گھر میں تناؤ بڑھتا ہے ، اور والدین معمول یک چیں ہیں

۔ دورسے لوگ جو   کا مظاہرہ کرنے ہیں
ی

زیادہ ردعمل دیتے ہیں اور زیادہ ناراضیک

ایےس تجرنے ےس گزر چےک ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو چاہتں کہ مقایم 

سوشل نیٹ ورکس اور اییس رسگرمیوں ےس روابط بنائیں جو آپ کو گھر ےس 

۔ آپ انےک بارے میں معلومات اپتے رہائش فراہم کرنے   میں تناؤ کو سنبھالئے میں مدد کرسکئے ہیں
ی

ےل ےک وا باہر ےل جانے ہیں اور آپ کو اپنے زندیک

۔ شپ یک ویب سائٹ ےس حاصل کرسکئے ہیں  ویلکم پیک یا مائیگریشن پارٹیے

۔مز  ید اپتے بچے پر صدےم ےک اثرات ےس پریشان والدین رازدارنہ ، ماہرانہ مشورے ےک لئے ینگ مائنڈز یک مفت ہیلپ الئن پر رابطہ کرسکئے ہیں
 معلومات ےک لئے 

https://youngminds3org3uk/find-help/for-parents/parents-helpline/    

 
 اسکول اور سوشل ورکرز ےک ساتھ تعلقات استوار کرنا

۔ اساتذہ ےک لئے الزیم ہے کہ وہ کو اپتے  ات  خدشاسکولوں کو بچوں کیساتھ بدسلویک اور نظرانداز کئے جانے یک عالمتوں یک نگراتے کرتے ہوتے ہے

نیواےل خدشات پر تبادلہ خیال کرنے ےک لئے والدین ےس رابطہ کرے گا ا
ٓ
یہ جانئے  ور کیس مرکزی کمپیوٹر سسٹم پر ریکارڈ کریں۔ اسکول بار بار سامئے ا

ن ےس کس سلوک  
ُ
۔ اگر والدین مشکالت کا سامنا کر رہے ہیں یا اس بات ےس ناواقف ہیں کہ برطانیہ میں ا یک یک کوشش کرے گا کہ کیا ہو رہا ہے

۔ لیک
ی

ن توقع یک جاتے ہے تو  اسکول اریل ہیلپ ٹیم ےس مدد حاصل کرنے یک پیش کش کرسکتا ہے جو اس کنئے ےک لئے ایک  سپورٹ پالن  بنانے یک

 اگر والدین اسکول ےس بات چیت نہیں کرنے یا سپورٹ یک پیش کش قبول نہیں کرنے تو اسکول اپتے خدشات ےک لئے سوشل ورکر ےس رجوع کرے گا۔

۔ اگر کوتے بچہ کہتا  ۔ یہ خدشات بچوں ےک ساتھ بدسلویک ےس متعلق ہیں
ی

کچھ معامالت اسکول ےس سوشل ورکر کو خودبخود ریفر ہو جائیں ےک

" یا اس پر کوتے چوٹ یا نشان ہے جس یک کوتے معقول  ی ماں نے مجھے مارا" یا "اس نے مجھے چمچ ےس مارنے یک دھمیک دی ہے ہے کہ "میں

۔ ییہ وجہ ہے کہ کیس چوٹ یا نشان ےس سکول کو آگاہ   وضاحت نہیں ہے تو اسکول کا فرض ہے کہ وہ اس معامےل کو سوشل ورکر ےک پاس بھیچے

وری ہے کہ  ۔ انگریزی میں  813.8کرنے ےک لئے والدین ےک لئے یہ ضے تک اسکول کو کال کریں اور اس بات یک وضاحت کریں کہ یہ کیےس ہوا ہے

 محدود  بول چال رکھتے واےل والدین کو چاہتں کہ اییس بات چیت میں کیس ےس مدد حاصل کریں۔

ی النے ےک لئے عمیل منصوبہ تی ورت ہوتے تو بچے یک دیکھ بھال میں بہیے ار  سوشل ورکر خدشات یک کھوج ےک لئے والدین ےس رابطہ کرے گا اور ضے

کرے گا۔ یہ سب والدین ےک لئے تشویشناک ہوسکتا ہے لیکن بہیے رِدعمل یہ ہے کہ سوشل ورکر ےک خدشات کو سنیں ، کیس بیھ ایےس معامےل کو  

پکو اپتے طور طریقے تبدیل کرنا پ
ٓ
۔ ڑیںکھل کر بیان کریں جس ےس بچے کو خطرہ الحق ہو اور اسےک حل ےک لئے تیار ہوں۔ہوسکتا ہے اسےک نتیچے ا

 والدین کو اس چیلنج کا مقابلہ کرنے میں مدد ےک لئے تعاون 

۔ لیکن اگر والدین کچھ نہیں بتانے تو سوشل ورکر بچوں یک حفاظت کا فرض ادا نہیں کرسکتا  اور  اےس اس بات کا  ےس منسلک کیا جاسکتا ہے

۔ اگر سوشل ورکر تفتیش نہیں کرسکتا تو وہ بچے کو الحق خطرات  وری ہے کہ بچہ ہر طرح ےک نقصان ےس محفوظ ہے اطمینان ہونا ضے

ےس بچے کو فیمیل ےس ہٹانا پڑے۔ یقینے طور پر کوتے بیھ نہیں چاہے گ
ُ
ہ ا کختم نہیں کرسکتا ، لہذا اس صورت میں زیادہ امکان ییہ ہو گا کہ ا

  ایسا ہو۔ جو بیھ تشویش ہو ، اگر والدین بات چیت میں حصہ نہیں لیتے یا تعاون یک پیش کش قبول نہیں کرنے یا اپتے طور طریقے تبدیل نہیں 

۔ تو  مداخلت یک حدود ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں  کرنے

ی تعلقات  گھر میں والدین ےک مابیں

ے تشدد یا دیگر زیادتیوں کا مشاہدہ کرنے یا سنئے  ے اور دیرپا جذباتے نقصان کا شکار ہوسکئے ہیں اگر وہ اپتے والدین ےک مابیں چاہے   ہیں بچے سنگیں

، خاص طور پ ر بچہ خود اس زیادتے کا نشانہ نہ ہو۔ شواہد ےس پتہ چلتا ہے کہ گھریلو زیادتے ان یک زندگیوں کو ٹھیک ٹھاک متاثر کرسکنے ہے

اگر اس کا سامنا چھوتے عمر میں کرنا پڑے۔ اس ےس بچوں یک اسکول میں توجہ مرکوز کرنے اور ترقے کرنے یک صالحیت متاثر ہوسکنے ہے ، 

۔ با لغ ذہنے دباؤ اور خوراک لیتے میں خراتے پیدا ہوسکنے ہے اور زیادہ جارحانہ سلوک یا الگ تھلگ رہتے کا طرزعمل اختیار کر لیا جاتا ہے

۔ اگر  ۔ گھریلو بدسلویک قانون ےک خالف ہے افراد یک نسبت چاہے وہ مجرم ہوں یا شکار بچے تشدد ےس متاثر ہونے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں

پولیس یا سوشل ورکرز کو گھریلو زیادتیوں یک اطالعات یک تحقیقات ےک دوران معلوم ہو کہ کوتے بچہ وہاں رہ رہا ہے تو وہ فیصلہ کرسکئے 

 یک  ہیں کہ والدین میں ےس کیس ایک ےک گھر کو چھوڑ نے ےس بچے کو پہنچتے واےل نقصان کا مزید خطرہ روکا جا سکتا ہے یا بچے کو مقایم کونسل

  نگہداشت میں دینا ہوگا۔

 

 عورت کا ختنہ کرنا

ے کا ختنہ کرنے کا اہتمام کرنا ،اسکو رسانجام دینا ، اس میں مدد کرنا یا ااسیک  خواتیں

حوصلہ افزاتے کرنا، سب غیں قانوتے ہے ، جےس برطانیہ میں فیمیل جنیٹل 

۔ یہ بچوں ےک ساتھ بدسلویک یک ایک FGMمیوٹیلیشن ) ( ےک نام ےس جانا جاتا ہے

شکل سمجیھ جاتے ہے کیونکہ اس ےس بچے کو دیرپا جسماتے اور جذباتے نقصان 

ا  ۔ اس یک رسے ۔ 14ہوتا ہے  سال تک قید ہے

 

  بچے اور گاڑیاں

سال ےس کم عمر کا بچہ ہے تو  11ان یک صحت یک حفاظت ےک لئے  اگر گاڑی میں 

۔ بچوں یک عمر   12سگریٹ نویسی یا تمباکو نویسی یک اجازت دینا غیں قانوتے ہے

سیننے مییے ےس کم قد واےل بچوں ےک لئے مناسب نشست ہوتے  125سال ےس کم یا 

۔ مستثنیات ضف ہنگایم صورتحال میں ہیں یعنے غیں متوقع سفر تھوڑے فاصےل کا ہو یا اگر کوتے ٹیکیس ڈرائیور بچوں کو نشستیں  چاہتے

 فراہم نہیں کرتا۔

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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 اپنی بچے کو قانون ےک دائرے میں رہنی میں مدد دینا

والدین اس بات کو یقینے بنا سکئے ہیں کہ ان کا بچہ جانتا ہو کہ برطانیہ کا قانون ان ےک 

پ انھیں بتائیں کہ 
ٓ
۔ا سال ےس کم عمر ےک   11پرانے معموالت ےس کس طرح مختلف ہے

۔ اور کیس بیھ بالغ ےک لئے انہیں یہ خرید کر  اب یا سگریٹ خریدنا غیں قانوتے ہے لئے رسی

۔ جو بیھ غیں قانوتے منشیات استعمال ، فروخت یا فروخت   دینا بیھ غیں قانوتے ہے

کرنے ہونے پکڑا جاتا ہے اےس گرفتار کیا جاسکتا ہے ، بشمول اگر کوتے اور ان ےس 

سال ےس کم عمر کیس بیھ مرد یا عورت ےک ساتھ  11منشیات فراہم کرنے کو کہے۔ 

سال ےس زیادہ عمر ےک  11جنیس تعلقات رکھنا غیں قانوتے ہے چاہے وہ راضے یہ ہو۔ 

ہر انسان ےک ساتھ جنیس تعلقات ان یک رضامندی ےک ساتھ ہونے چاہییں بصورت 

ا ہوسکنے  15دیگر یہ جنیس زیادتے یا عصمت دری ہے جس ےک لئے  سال تک قید یک رسے

۔ نوجوان  سال یک  11سال یک عمر میں والدین یک رضامندی اور بصورت دیگر  11ہے

۔  عمر ےک بعد شادی کر سکئے ہیں

 

ن الئن بدسلویک ےس بچانا
ٓ
 اپنی بچے کو دھونس ، نفرت اور ا

گاہ کرے۔ اگ
ٓ
پکو ا

ٓ
وتے ر کاپتے بچے کو اس بات یک ترغیب دیں کہ اگر انےک ساتھ اسکول میں دورسے بچوں کا سلوک ٹھیک نہیں تو وہ اس بارے میں ا

کہا ‘ دھونس’دورسا بچہ اےس جسماتے یا جذباتے طور پر تکلیف پہنچانے تو  اےس 

۔ اگر اےس اپنے نسل یا مذہب یک وجہ ےس نشانہ بنایا جارہا ہے تو اےس  جاتا ہے

۔ دونوں یہ بچے یک فالح و بہبود کو بہت نقصان دہ ہیں اور  "نفرت" کہا جاتا ہے

۔ آپکو خود ےس اس ےس نمٹئے یک کوشش نہیں کرتے چاہتے  ورت ہے انہیں روکتے یک ضے

پ کالس ٹیچر ےس بات  
ٓ
۔ ا اور نہ یہ دورسے بچہ یا اسےک والدین ےس پوچھنا چاہتے

س ےس آگاہ کریں اور اس پر گفتگو کریں کہ اسکول دوبارہ 
ُ
کیجتے اور جو ہو رہا ہے ا

۔ تمام اسکولوں میں طالب  ایسا ہونے ےس بچتے ےک لئے کیا اقدامات کر سکتا ہے

علموں ےک طرز عمل یک متعلقہ پالییس ہوتے ہے اور آپ ےک بچے یک دیکھ بھال کرنا 

۔ اگر کوتے زیادتے دوبارہ  انکا فرض ہے

پ اسکول ےک رسبراہ ےس 
ٓ
ہوتے ہے تو ا

ے زیادتیوں جیےس تشدد ،  بات کریں۔ آپ پولیس ےس بیھ بات کر سکئے ہیں خاص طور پر زیادہ سنگیں

۔ اپتے بچے کو دھونس ےس بچانے ےک   ے جرم ےکبارے میں چوری ، دھمیک ، ہراساں کرنا اور نفرت انگیں

 لئے مزید معلومات یہاں دیکھیں 

https://www3bullying3co3uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-

child-s-school-about-bullying/  

بچے چھوتے عمر میں یہ آن الئن ہو جانے ہیں اور جلد یہ اپتے اسمارٹ فونز یا دورسے ڈیجیٹل 

۔ انہیں سائیے بدمعایسی  آالت ےک ذریعہ ویب اور سوشل میڈیا ایپس کو استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں

۔ یہ تمام  اور بدسلویک اور نامناسب اور نقصان دہ مواد تک رساتے ےس خطرہ الحق ہوسکتا ہے

والدین ےک لئے ایک حقیقے پریشاتے ہے اور اس ےس بچے ےک اعتماد ، خود اعتمادی اور صحت پر شدید 

۔ ان معامالت ےک لئے بیھ اپتے بچے کو اپتے ساتھ تشویش کا اظہار کرنے یک ترغیب دیں۔  اثر پڑ سکتا ہے

اییس تنظیمیں موجود ہیں جو والدین کو ان خطرات کا انتظام کرنے اور واقعات یک اطالع دیتے ےک لئے 

 3قابل عمل ہدایات مہیا کرتے ہیں تاکہ اس ےک دوبارہ ہونے ےس بچتے ےک لئے کاررواتے یک جاسےک

  مزید معلومات ےک لئے 

https://www3bullying3co3uk/cyberbullying/  

 

 

 والدین اور بچوں ےک حقوق

اگر ایک مقایم اتھارتے کیس بچے یک حفاظت ےس متعلق خدشات یک تحقیقات کر ریہ 

۔ پیشہ ور افراد والدین اور بچے دونوں ےس  ہے تو ، والدین اور بچے دونوں ےک حقوق ہیں

 کہ بچہ کیا چاہتا ہے کیوںکہ بچے کو 
ی

۔ وہ یہ جانئے یک کوشش کریں ےک
ی

بات کریں ےک

اپتے مستقبل ےک بارے میں کیس بیھ تحفظ ےک فیصےل میں ُسئے جانے کا حق حاصل 

جم یک طلب کریں تاکہ وہ یقینے  ۔ والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کیس میے ہے

بنائیں کہ وہ ان کو فراہم یک گنے معلومات کو سمجھ سکئے ہیں اور اپتے نکتہ نظر کو 

پ ضف اس صورت میں دستاویزات پر دستخط  
ٓ
۔ ا واضح طور پر ظاہر کرسکئے ہیں

۔ اگر بچے ےک تحفظ کا   کریں جب آپ ان ےک معنے اور اس ےک نتائج کو سمجھتے ہیں

کوتے کیس بنتا ہے تو ، والدین فیمیل الء 

۔ اگر آپ ہوم آفس میں سیایس پناہ ےس متعلقہ   ےک حقدار ہیں
ی

وکیل ےک ذریعہ قانوتے نمائندیک

پکو قانوتے امداد مفت میرس ہو۔ سوشل 
ٓ
سپورٹ پر ہیں تو ممکن ہے لیگل ایڈ اسکیم ےک تحت ا

ن ایڈوائس بیورو  ے ورکر کو آپ کو اس ےک بارے میں معلومات دینے چاہتے اور آپ اپتے قرینے سٹیں

جانبدار ، آزادنہ اور رازدارنہ معلومات اور  ےس بیھ مفت ، غیں

۔  مشورے حاصل کرسکئے ہیں

اس کتابچے میں شامل تمام امور ےک بارے میں مکمل تفصیالت نارتھ 

نٹنگ ان  شپ ویب سائٹ پر موجود 'پیں ایسٹ مائیگریشن پارٹیے

۔ //:httpsیوےک' ای لرننگ ےک ذریعہ ےس مل سکنے ہیں

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



