
د مضرو باورونو مخې د دریدلو او د ښځو پر  
څخھ د ډک   مقابل کې د نامناسب او د ځورونې

چال چلند د مخنیوي لپاره ډیر کارونھ شتھ چې  
 تاسې یې کوالی شی. 

 چې دا پکې شامل دي: 

د کورني، فامیلي او جنسي   د پوھاوي رامنیځتھ کول:
) او ددې د علتونو پھ ھکلھ د DFSVتاوتریخوالي ( 

معلوماتو نھ شتون یا د لږو معلوماتو شتون ډار را مینځتھ  
تاوتریخوالي او ځورونې څخھ کوي او ھغھ ښځې چې د 

تیریږي د مرستې د غوښتلو څخھ منع کوي. مذھبي او  
ټولنیز مشران کوالی شي چې خاصې زده کړې ترسره 

باندې ښھ پوه شي او داچې څرنګھ  DFSVکړي ترڅو پھ  
یې مخنیوی وکړي. تاسې کوالی شی چې د معلوماتي پاڼې  

یا یې  څخھ معلومات د ټولنې پھ خبرپاڼو کې نشر کړی او
ھم د معلوماتي پاڼې پھ شکل وویشی؛ داسې پوسټرونھ  

وځړوی چې د ټولنې پوھھ پرې زیاتھ کړی؛ او یاھم  
پریکړه لیک جوړ کړی ترڅو ستاسې ټولنھ پھ دې پوه شي 

چې ستاسې موقف د ښځو سره پھ خپلویو یا رابطو کې د 
نارینھ و د خوندي رویي د ودې پھ ھکلھ ښکاره کړي او 

ښځو حقوق چې د تاوتریخوالي او ځورونې ھمدارنګھ د 
 څخھ پرتھ ژوند وکړي ښکاره کړي.

پھ ھکلھ او ھمدارنګھ د جنسیت  DFSVد  د بحثونو کول:
یا جندر د مساواتو د اھمیت پھ ھکلھ چې د ښځو پھ مقابل 

کې د نرانو د تاوتریخوالي مخنیوی کوي د خبرو کولو  
خطبې پھ  لپاره فرصتونھ برابروي. دا کیدای شي چې د 

ډول ترسره شي، او یا ھم پھ کوچنیو غیر رسمي ډلو کې د  
بحثونو پھ ډول او یا ھم د متخصصینو پھ رابللو سره ترڅو  
ستاسې ټولنې تھ خبرې وکړي. پھ خپلھ ټولنھ کې ټول پکې 

 شامل کړئ، نارینھ، ښځینھ او نوي ځوانان. 

دا پھ نظر کې ونیسئ چې ستاسې پھ مذھبي رسومو کې  
نرانو تر مینځ څھ ډول احترام او مساوات  د ښځو او

شتھ دي، او دا چې د ښځې ونډه د نر څخھ څھ توپیر  
لري او داچې تاسې نور څھ کوالی شی چې ښځې پھ  

 پریکړه کولو او مشرتابھ کې شاملې کړی. 

د ټولنې پھ ھغھ نوښتونو کې ونډه  ونډه اخیستل:
اخیستل چې د نرانو او ښځو پھ مینځ کې احترام تھ  

وده ورکوي، لکھ د ښځو پھ مقابل کې د تاوتریخوالي  
مھ ۲۵د لھ مینځھ وړلو نړیوالھ ورځ چې د نومبر پھ  

ورځنی فعالیت چې د   ۱۶لمانځل کیږي او ھمدارنګھ  
جنسیت پھ اساس د تاوتریخوالي کمپاین دی چې د 

مې پورې دوام   ۱۰مې څخھ د ډیسیمبر تر  ۲۵نومبر 
شی چې د ښځو  لري. او ھمدارنګھ تاسې کوالی 

لمانځل کیږي   ۸نړیوالھ ورځ چې د مارچ پھ 
ولمانځی چې ستاسې ټولنې او دین تھ د ښځو خذمت 

 او ونډه و پیژندل شي.

د جنسیت یا جنډر مساواتو تھ پھ خپلھ ټولنھ  اقدام وکړئ:
کې د بدلونونو پھ راوستلو سره وده ورکړئ تر څو ښځو  

سي  تھ مساوات او احترام وھڅول شي. چې د جن
مساواتو/د ښځو پھ مقابل کې د تاوتریخوالي د مخنیوی 

پالن یا د عمل ډلھ؛ د پیغلو نجونو ھڅول ترڅو پھ 
مشرتابھ کې ونډه واخلي؛ او د نویو مشرانو یا رھبرانو 

 لپاره د زده کړو برابرول. 

د مشارکتونو جوړول او دبدلون لپاره غږ پورتھ  
ټولنو سره    د نورو ټولنیزو ډلو، شبکو او مذھبي کول:

ملګرتیا او کار کول، کیدای شي چې تاسې سره پھ  
زده کړه او د کار پھ تقویت کې مرستھ وکړي تر څو  

مخنیوی وکړی. دا کوالی شي چې داسي  DFSVد 
فرصتونھ برابر کړي چې ستاسې د مذھب او ټولنې  
غړي د خوندیتوب د خذمتونو سره وصل کړي، او 

 واړي. ویې ھڅوي ترڅو مرستھ او مالتړ وغ 

مھ معلوماتي پاڼھ ۴

 تھ  احترام او  مساواتو جنډر یا  جنسیت د
 ورکول وده

Fact Sheet 4 – Pushto 



 پھ ھکلھ معلوماتي منابع  DFSVد 

ګڼ شمېر معلوماتي منابع شتھ دي ترڅو تاسې سره  
مرستھ وکړي چې د تاوتریخوالي او ځورونکي چال  
چلند پیژندنھ وکړی او مخې تھ یې ودریږی. چې دا 

 پکې شامل دي: 

1800RESPECT –  د جنسي تیري ملی خذمتونھ او د کورني او
 مشورې خذمتونھ  فامیلي تاوتیرخوالي د

 پھ ھکلھ پھ مختلفو ژبو کې معلومات DFSVد 
languages different in DFSV about Information 

Anglican Diocese Melbourne 
 د ښځو پھ مقابل کې د تاوتریخوالي د مخنیوي پروګرام 

Program Women Against Violence Preventing 

ښځو پھ مقابل کې د تاوتریخوالی د مخنیوي د رھبرۍ یا  د   AMESد 
 مشرتابھ پروژه 

 برخھ ۲او  ۱ –د روزمره جنسیت مخنیونھ 
Part 1 and 2 –Challenging Everyday Sexism  

 پروژه  مخنیونې د تاوتریخوالي کورني د
 چې ھمکاري مینځ تر  مذھبونو ډول ډول د: ورکول وده تھ احترام او مساواتو

 کوي  مخنیوی تاوتریخوالي کورني د
 collaboration interfaith An Respect: and Equality Promoting

violence family preventing on 

   تګالره عزت یا احترام د – کلیسا سکاټلنډ د
 کوي کار لپاره ایښودو د ټکي د پای د تھ تاوتریخوالي کې لمقاب پھ ښځو د

لپاره حل د ستونزې د تاوتریخوالي د کې مقابل پھ ښځو د چې وماتمعل ھغھ
 دي

 for Resources Working to end violence against women
women against violence ingtackl 

 حل د  تھ تاوتریخوالي کې مقابل پھ  کورنیو او ښځو  د چې ټولنې مذھبي
 :کوي کار چې  څھ  ھغھ – کوي  پیدا الره

 لپاره  مخنیوي مؤثر د کې شرایطو یا ټولنھ مذھبي پھ الرښوونې مھمې
Settings Faith in Prevention Effective for Tips Key 

  وخلک د کلتورنو ډول ډول د لپاره روغتیا د ښځو او پوھنتون ملبورن د
 مرکز لپاره

InTouch کورني د  چې  مرکز لپاره خلکو د  کلتورنو ډول ډول  د  
 دی  کې مقابل پھ تاوتریخوالي

 د کې مقابل پھ ښځو د څو تر ورکول وړتیا تھ ومشران ټولنیزو او مذھبي د
 وکړي  مخنیوی تاوتریخوالي

to  Empowering Faith and Community Leaders
Prevent Violence Against Women 

Our Watch )الندې   څار  تر زمونږ( 
 تاوتریخوالی  کې مقابل پھ ښځو د کې اسټرالیا پھ: کړو بدلھ  قیصھ چې راځئ

Violence against women  change the story:Let’s 
Australia in 

 Our Watch)الندې  څار تر زمونږ ( 
 الرښود مأمور د مخنیوي د

Prevention Practitioner Guide 
) ولري شرایط مذھبې چې سره مثالونو داسې  د(

 Our Watch)الندې  ترڅار زمونږ ( 
 کیږی؟  تاوتریخوالی کې مقابل پھ ښځو د ولي

Women? Against Violence Drives What 

 روابط  احترامانھ او مساوي  کې ټولنو مذھبي پھ
 معلومات  او الرښود

toolkit Manual and 

SASA! Faith 
الرښود  لپاره تاوتریخوالي د کې مقابل پھ  HIV او ښځو د کې ټولنو مذھبي ھپ

Violence Against  Prevent to Communities Faith for Guide A
HIV Women and 

Raising Voices Trocaire and   

The Man Box  :سړی  ځوان یو کې اسټرالیا پھ مطالعھ 
Jesuit Social Services –The Men’s Project  

White Ribbon Australia
resources  

 د او مخنیوي پھ DFSV  د   چې   شی   کوالی   تاسې 
او ولوبوی رول مھم کې کولو پیدا پھ الرې د حل

 .ساتیو خوندي ماشومان او ښځې

1800RESPECT (1800 737 732)  پھ معلومات نور
 شتھ  کې www.1800RESPECT.org.au یا او

 وي کط خطر پھ څوک کوم کھ ھم یا او کې حاالتو عاجلو پھ
 . ووھئ زنګ فوراً  تھ 000

۳  پھ   معلومات   نور   اړه   پھ   ودې   د   احترام   او   مساواتو   د   جنسیت   یا   جنډر   د   . ده   یوه   څخھ   پاڼو   معلوماتي   ۴  د   ھکلھ   پھ   DFSV  د  دا
 . وګورئ   پاڼې   معلوماتي   مھ   ۲  او   ۱  لپاره   کولو   اقدام   د   اړه   پھ   ھغې   د   او   پیژندې   د   DFSV  د .  شتھ   کې   پاڼھ   معلوماتي   مھ 

https://www.1800respect.org.au/languages
https://www.1800respect.org.au/languages/
http://www.melbourneanglican.org.au/pvaw/
http://www.melbourneanglican.org.au/pvaw/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr2ovjL6seelMiCzlMsyJ8y1pyQrfuoP-
http://www.youtube.com/playlist?list=PLr2ovjL6seelMiCzlMsyJ8y1pyQrfuoP-
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
https://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women
https://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women
https://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women/violence-against-women-resources
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women/violence-against-women-resources
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women
https://www.partnersinprevention.org.au/wp-content/uploads/Faith-Communities-Addressing-Violence-Against-Women-and-Family-Violence-What-Works.pdf
https://www.partnersinprevention.org.au/wp-content/uploads/Faith-Communities-Addressing-Violence-Against-Women-and-Family-Violence-What-Works.pdf
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
https://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
https://d2bb010tdzqaq7.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/07042017/Putting-prevention-into-practice-AA-web.pdf
https://d2bb010tdzqaq7.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/07042017/Putting-prevention-into-practice-AA-web.pdf
https://www.ourwatch.org.au/the-issue/
http://www.ourwatch.org.au/the-issue/
http://www.ourwatch.org.au/the-issue/
https://www.vichealth.vic.gov.au/-/media/ResourceCentre/PublicationsandResources/PVAW/guide-to-equality/Promoting-Equal-and-Respectful-Relationships-Manual-and-Tool-Kit-Web.pdf?la=en&hash=CA0CEFE1875A3D3A8D88E94A9F4019451EA90ACD
https://www.vichealth.vic.gov.au/-/media/ResourceCentre/PublicationsandResources/PVAW/guide-to-equality/Promoting-Equal-and-Respectful-Relationships-Manual-and-Tool-Kit-Web.pdf?la=en&hash=CA0CEFE1875A3D3A8D88E94A9F4019451EA90ACD
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://jss.org.au/what-we-do/the-mens-project/the-man-box/
http://www.whiteribbon.org.au/Learn-more/Available-Resources
http://www.1800respect.org.au/
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