
ف اور ان � بچوں کو کئئ مختلف قسموں � متشّدد طرز عمل اور بدسلو� کا سامنا ہو   خواتنی
۔ اعدادوشمار � پتہ چلتا �� کہ یہ طرزعمل رکھ�ف والوں منی  ۔سکتا ��  بھاری تعداد مردوں � ��

کا سامنا ہو سکتا   (DFSV)جن افراد اور گھرانوں کو گھ��لو �شّدد، عائ� �شّدد اور جن� �شّدد 
، آپ کا یہ جاننا اہم �� کہ یہ   ، ان � مؤثر شناخت، مدد اور جوایب اقدام منی آپ � مدد � ل�ی ��

۔  طرزعمل ک�ا �� اور آپ کس ط�ح مدد کر سک�ت ہنی

؟   گھ��لو �شّدد، عائ� �شّدد اور جن� �شّدد ک�ا ��

ک�    گھ��لو �شّدد، عائ� �شّدد اور جن� �شّدد 
، مظلوم شخص � ازدوا�ب �ا   ، سابقہ پارڻ�ن پارڻ�ن

جن� رشتہ رکھ�ن وا� ک� شخص �ا اس � گھرا�ن  
� مختلف �سلوں � ک� فرد � ا�� بدسلو� ہو  

ول کر�ن �ا ڈرا�ن �   سکتا �� جو مظلوم شخص کو کن�ٹ
۔  ل�ی استعمال ک�ا جا�ئ

 یہ �ف جسمایف �شّدد نہنی �� 

: گھ��لو �شّدد مںی   یہ شامل ہو سکتا ��

ر پہنچا�ن واال جسماین �شّدد  • مارنا،   –چوٹ �ا �ن
 دانت کاڻنا، دھکا دینا، ڻھوکر مارنا، گال دبانا۔ 

ک� کو س�کس � ل�ی مجبور کرنا۔ اس    –جن� �شّدد  •
مںی زنا بالج�ب اور جن� حملہ، محرم رشتوں مںی  

 جن� فعل اور بچوں � ساتھ جن� ز�ادیت شامل �� 

بر� ناموں � پکارنا �ا   – �ا نفس�ایت بدسلو�  جذبایت  •
مندە کرنا  لوگوں � سام�ن پارڻ�ن کو �ش

پارڻ�ن پر چ�خنا، گال�اں دینا �ا    –ز�این بدسلو�  •
 مسلسل تنق�د کرنا 

ک� کو دوستوں اور رشتہ داروں    –سما�ب بدسلو�  •
 � الگ کر دینا اور مل�ن � روکنا

مذہئب عقائد اور  روحاین �ا  –روحاین بدسلو�  •
رواجوں � اجازت نہ دینا �ا ان عقائد اور رواجوں کو  

ول کر�ن اور مغلوب رکھ�ن � ل�ی   ک� کو کن�ٹ
 استعمال کرنا 

ن وں  کو نقصان پہنچانا –  تا�ہ ک�  کو   • امال� �ا  چ�ی
، �ا  ذل�ل ، دھمکا�ا   جا�ئ ، خوفزدە ک�ا  جا�ئ ول ک�ا   جا�ئ کن�ٹ

 ک�ا  جا�ئ 

ور ی • ول کرنا  �ا  �ن ما� بدسلو� – ما� معامالت کو کن�ٹ
 پی � نہ دینا 

نقصان پہنچا�ن � دھمک�اں – جس مںی  پالتو جانوروں   •
 اور بچوں کو نقصان پہنچا�ن �  دھمک�اں ب�  شامل ہںی 

پ�چھا   کرنا  –  ک�  �  مر�ن   � خالف اس کا ذایت   طور پر   •
 �ا  آن الئن پ�چھا   کرنا

  م ںی  جن� طور پر ستانا   •
گ

کام پر اور لوگوں � موجود�
 اور ڈرانا

 لڑکیوں اور عورتوں � جن� اعضا کو کاڻنا  •

ن �  شاد� اں  •  ج�ب ی شاد�اں اور بچںپ

نام نہاد 'غ�ی ت' � نام پر جرائم  – جس مںی   ک�  عورت   •
ول کر�ن � ل �ی  �شّدد کرنا اور خوفزدە کرنا شامل   کو کن�ٹ
، اس تصّور �  بن �اد  پر کہ اس �ن خاندان کو �ب عزت   ��

کر�ن وا�  حرکت � �� 

ن   � سلس� م ںی   بدسلو�  –  جہاں دلہا اور/ �ا  اس کا   • جہ�ی
  بخش

�
ن   � تحائف کو غ�ی   �س� خاندان جہ�ی

ہوں۔  یہ دلہن کو شاد ی � پہ�، شادی  �   سمجھ�ت
ن  ہتھ�ا�ن  � ل�ی    دوران اور بعد مںی  ستا�ن اور ز �ادە جہ�ی

۔ نہا�ت شد�د  بدسلو�  اور �شّدد �  وجہ بن سکئت  ��
 صورتوں م ںی  یہ موت پر منتج ہو سکئت  �� 

 1پرچہ  یمعلومات 

اور جن�  �شّدد ، عائ� �شّدد گھ��لو 
 �شّدد کو پہچاننا 
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 قانون � تحت 
ام � برتاؤ کا   ہر شخص کو حفاظت � ر��ن اور اح�ت

�ل�ا مںی قانون مردوں اور عورتوں   ۔ آس�ٹ حق حاصل ��
۔   کو قبول نہںی ک�ا جاتا    DFSV� برابر سلوک کرتا ��

 ۔ اور یہ قانون � خالف جرائم ہںی 

، قانون � تحت،  �ل�ا مںی � مرتکب   DFSVساؤتھ آس�ٹ
ر  پہنچا�ا گ�ا ہو تو،   افراد پر حم� �ا، ا�ر چوٹ �ا �ن

ر رساین � فردجرم عائد � جا سکئت ��   ۔ �ن

کا سامنا ہو�ف � بار� منی   DFSVک� کو 
؟   مجھ� کی� پتہ چل سکتا ��

DFSV   مظلوم افراد، ان � بچوں، رشتہ داروں اور
، جن�   ۔ عمر، طب�ت دوستوں کو نقصان پہنچاتا ��

یہ  رجحان، اہل�ت، �سل، صنف �ا مذہب � قطع نظر، 
۔  ک� � ساتھ ب� ہو سکتا ��

کا سامنا ہو�ن � کچھ اشار�    DFSVک� خاتون کو 
 :  یہ ہو سک�ت ہںی

 اچانک، بغ�ی وجہ �، باہر جانا چھوڑ دینا  •

یہ بہت فکر کرنا کہ ا�ک مخصوص شخص کو ان   •
 � وجہ � غصہ آ جا�ئ گا

 ک� � من�ن طرزعمل � ل�ی بہت � عذر تراشنا •

پر �شان �ا چوڻںی ہونا جن � کویئ  خاتون � جسم  •
 وجہ نہ پتہ چلئت ہو 

دوستوں اور رشتہ داروں � ساتھ وقت گزارنا   •
 چھوڑ دینا

ا�ک مخصوص شخص � آس پاس خوفزدە �ا   •
 محتاط دکھایئ دینا 

•   ، فکرمند دکھایئ دینا کہ ان پر نظر رک� جا ر� ��
ول   پ�چھا ک�ا جا ر�ا �� �ا ک� اور ط�ح انہںی کن�ٹ

 ا ر�ا �� ک�ا ج

دد �ا بدسلو� � �شاند� کن اشاروں �  
ّ

�ش
؟  ہویت ��

 �شّدد �ا بدسلو� کا مرتکب شخص: 

ا�� حرکتںی کر سکتا �� جن � اس � بیوی/گرل   •
 ف��نڈ/ پارڻ�ن ڈر جا�ئ 

� تحق�ی کر سکتا ��   بیوی/گرل ف��نڈ/ پارڻ�ن سارا وقت اپئن   •

پہنچا�ن �بیوی/گرل ف��نڈ/ پارڻ�ن کو تکل�ف اپئن   •
 سکتا ��  دھمک�اں دے

ول کر  •  جس  سکتا ��  اپئن بیوی/گرل ف��نڈ/ پارڻ�ن کو کن�ٹ
ول کرنا  مںی یہ     ب� شامل �� کہ: کن�ٹ

o کہ وە کہاں آ�ت جا�ت ہںی 
o وە کس � مل�ت ہںی اور کس � بات کر�ت ہںی 
o �� ان � پ�سوں کا ک�ا ہوتا 
o استعمال کر  وە کی� اور کب اپنا فون، کار �ا کمپیوڻر

 سک�ت ہںی 
o  � اور ان � ل�ی بہت ، انہںی کی� طرزعمل � اجازت ��

 اصول ہوں
o ا�ر وە ان � اصولوں پر عمل نہ ک��ں تو غصہ کرنا 

 ا�ال قدم ا ڻھانا 

� �ا تہذ�ب مںی  ۔  DFSVک� معا�ش  قابل قبول نہںی ��

� روک تھام اور اس � حل � ل�ی اور    DFSVآپ 
ن اور بچوں کو محفوظ رکھ�ن � ل�ی اہم کردار ادا   خواتںی

۔   کر سک�ت ہںی

،    DFSVیہ پتہ کر�ن � ل�ی کہ ک�ا ک� کو  کا سامنا ��
۔   بات سن�ن اور انہںی سہارا دی�ن � ل�ی وقت نکالںی

م��د معلومات یہاں دست�اب ہںی  
1800RESPECT (1800 737 732)     ا�

www.1800RESPECT.org.au 

ہنگا� صورتحال منی �ا ک� � خطر� منی ہو�ف پر  
 
�
 کو کال ک��ں۔  000  فورا

۔ اس بار� مںی م��د معلومات کہ آپ   4� متعلق  DFSVیہ   � دوچار ک�    DFSVمعلومایت پرچوں مںی � ا�ک پرچہ ��
، معلومایت پرچہ   ام � فروغ � بار� مںی جان�ن � ل�ی  2شخص � مدد � ل�ی ک�ا کر سک�ت ہںی ۔ صن�ن برابری اور اح�ت مںی ہںی

۔ د�ک   4اور    3معلومایت پرچہ    ھںی

http://www.1800respect.org.au/
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