
ن ان قوان  ن ہ �� کہ خوات ی  کا مطلب نی ہ حق حاصل �� کہ  ی  کو نی
 وە: 

ول کر  اپین  • لحاظ �    � ما� آمدن کما کر اور ا� کن�ٹ
 ؛ نی خودمختار بن

 ں؛ � مالزمت ک�  ب� کوئئ  •
�  یدا�ش پر بامعاوضہ رخصت ج� پ  اوالد � •

ذمہ    � کام � ساتھ ساتھ نگہداشیت � استحقاقات � ذر 
 ؛ اور نی وں کا توازن رکھ� دار 

طور پر ستا�ئ   سلوک اور جن�  ی از �اد پر امت� بن صنف �  •
 ۔ نی ر�  جا�ن � ب�� 

برابر طور پر   ہر شخص کو اپنا کردار ادا کر�ن اور  نی ا م�ل�آس�ٹ 
ن خوات   ۔ک ہو�ن کا حق حاصل �� ��ش     عم� نی

گ
� تمام    زند�

ن خوات ی اور دو� نی ک ہ� �ش نی شعبوں م نی وں می  اور لڑکنی
 ۔ نی ہ  ار حاصل کر�ن کا جذبہ جگا ر� �اخت معا�ش 

ن کو ر�نماؤں اور ف�صلہ سازوں � طور پر اپ�ن تمام   خواتنی
امکانات حاصل کر�ن � قابل بنانا ب� صن�ن برابری قائم  

ن حکومت اپنا نمونہ   کر�ن � ل�ی  �لنی ۔ ساؤتھ آس�ٹ اہم ��
پ�ش کر � ر�نمائئ کرئت �� �عین ہمار� تمام بورڈز اور  

 
گ

ن � نمائند� ۔  50کمیٹیوں منی خواتنی  ف�صد ر�یت ��

�ل�ا منی   ن � کام�ابیوں پر پور� آس�ٹ کھ�لوں منی خواتنی
ن � کھ�لوں � مقبول�ت   خو�ش منائئ جائت �� اور خواتنی

، بالخصوص ا�ل�ٹ بڑھیت جا ر �� �AFLW  ن رولز �لنی ، آس�ٹ
وع ہو�ن �   کت �ش ن کھالڑ�وں � �ش فٹ بال ل�گ منی خواتنی

 بعد �۔ 

�ل�ا منی ر��ن وا� سب لوگوں �   یہ حقوق اور توقعات آس�ٹ
۔   ل�ی ہنی

ن ل�آس�ٹ  � � نی  انصاف، مواقع  �ی اد سب � ل �بن  معا�ش
�  ہم مردوں اور عورتوں اور  ۔اور انتخاب پر �� 

ہر شخص کو  اور  ،نی قدر کر�ت ہ   �  یان برابر �درم
 �ی �شّدد � بغ

گ
 ۔ گزار�ن کا حق ��    زند�

� عورتوں �   ایب � کامنی قائم کر�ن م ی برابر  صن�ن 
ہیا �ن حال �ل�آس�ٹ  ۔ خالف �شّدد � بچاؤ ہو سکتا �� 

�  تر�ت  بہت  نی � معام� م  یبرابر   صن�ن نی وں میدہائ
۔�� 

یابر بر   صن�ن نی ا م�ل�آس�ٹ 

ن ل� آس�ٹ  ن ل�  حکومت اور ساؤتھ آس�ٹ نی  حکومت افراد،  نی
  وں، کام � اداروں، کارو�اروں اور مذہیب یونٹیگھرانوں، کم

ام اور برابر  � ماحول قائم    یگرو�وں � ساتھ مل کر اح�ت
  اور جن�  لو، عائ��  تا�ہ گھ� نی ہ   کام کرئت �ی کر�ن � ل

 ۔ روک تھام ہو  �   (DFSV) �شّدد 

ا �ل� آس�ٹ  نی �ن می عورتوں کو ووٹ کا حق د ا  �ل� ساؤتھ آس�ٹ 
ا  �ہ دنی   ۔ چوتھ� نم�ب پر تھا نی ا م� پہ� نم�ب پر اور دن نی م
ن تھا جہاں خوات  جگہ ب�   وە پہ�نی م   منٹ �� کو پارل نی
ر�نما اور ف�صلہ ساز   کھڑ� ہو�ن اور � طور پر  دوار �ام

�ک ہو�ن کا   � کو ڈھال�ن منی �ش بن کر ہمار� معا�ش
 موقع مال۔ 

�ل� ساؤتھ ا  آس�ٹ �ل�  اور  ن  آس�ٹ قواننی  � فروغ  ا  مواقع کو  برابر 
حوصلہ   تعّصب �   ، ہنی روک�ت  سلوک کو  امت�ازی   ، ہنی دی�ت 
اور  معا�ش  عوا�،  ہماری  کو  لوگوں  اور  ہنی  کر�ت  شکین 

۔   �ک ہو�ن � قابل بنا�ت ہنی  منی �ش
گ

ن �ن  سما�ب زند� ان قواننی
ن کو صنف � بن�اد پر امت�ازی سلوک اور جن� طور پر   خواتنی

۔ س  تا�ئ جا�ن � قانوئن تحفظ ب� فراہم ک�ا ��

 3 پرچہ معلومائت  

ام کا فروغ ی برابر  صن�ن   اور اح�ت
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 منی ک�ا کر سکتا/سکیت ہوں؟

ن  � خالف �شّدد کو فروغ دی�ن وا� رجحانات،  خواتنی
ّ س�کھ� گ�ئ ہو�ت ہنی ل�کن انہنی چ�لنج  

نظ��ات اور رو�ی
۔  وری �� اور انہنی بدال جا سکتا ��  کرنا �ن

نظ��ات کو چ�لنج کر ر�   نقصان دە افراد اور کمیونٹ�اں  
ہنی اور اس ط�ح نامناسب طرز عمل اور بدسلو� کو  

:  روک�ن � ل�ی قدم ا ڻھا   ر� ہنی

�ک ہونا جن � مردوں اور   اقداماتا��  • منی �ش
ام بڑ�؛   عورتوں � درم�ان اح�ت

ام � حوصلہ افزائئ � ل�ی قدم اڻھانا؛  •  برابری اور اح�ت

• DFSV   بار� منی شعور پ�دا کرنا؛ � 

• DFSV   متعلق بات چ�ت کرنا؛ اور � 

• DFSV    � ل�ی  کو روک�ن منی اپ�ن کام کو تق��ت دی�ن
ا� کار قائم کرنا اور    � ل�ی آواز اڻھانا۔  تبد��اش�ت

۔مل کر ہم   ہم � ہر شخص کو اس منی کردار ادا کرنا ��
DFSV   ۔  کو روک�ن منی مدد دے سک�ت ہنی

 

صن�ن عدم مساوات اور گھ��لو، عائ� اور جن�  
 (DFSV)�شّدد 

امت�ازی   کیئ � پ�چھ�    DFSV  �� کہتحقیق � پتہ چلتا 
: اور نقصان دە نظ��ات    ہو�ت ہنی

مردوں اور عورتوں منی عدم مساوات (برابری   •
 نہ ہونا)؛ 

مردوں اور عورتوں � کردار � متعلق   •
 س�چ؛ اور ج� ہوئئ توقعات اور 

سما�ب رجحانات جو عورتوں پر مردوں �   •
۔   �شّدد � ل�ی عذر فراہم کر�ت ہنی

 
ن ہ ممکن ہوتا �� کہ خوات یوجہ �   ات ��ان نظ�   �  نی

� منی ساتھ رشتوں م ام اور وقار کا  نی  اور معا�ش  کم اح�ت
 ۔ا جا�ئ �برتاؤ ک

لنج کرنا اور ان � وا�ستہ طرزعمل کو  � ات کو چ�ان نظ� 
کم کر�ن � کن�ب    DFSVحاصل کر�ن اور  ی برابر   بدلنا صن�ن 

۔  �� 
 
 

 

ام � فروغ � بار� م   ی برابر   صن�ن   ۔ ک پرچہ �� �  � ا نی پرچوں م   معلومائت   4� متعلق    DFSVہ  ی  ل نی اور اح�ت   �ی  جان�ن � 
 ۔ نی  ہ نی م   2اور    1د معلومات پرچہ  � اقدام کر�ن � متعلق م�   کو پہچان�ن اور جوائب   DFSV  ۔   نی کھ � د   4پرچہ    معلومائت 
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