
وجیکٹڈیجیٹل تفویض اختیار اور کنیکٹ پر

ینریفیوجی خوات

خواتین، بچے اور تحفظ کے حقوق–5سیشن 



!خوش آمدید

:آج ہم

اس پر ' کیا مراد ہےسے ذاتی حفاظت'•

گفتگو کریں گے

' ہےکمیونٹی کی حفاظت سے کیا مراد'•

اس پر گفتگو کریں گے

تحفظ کے حقوق اور جرم کی رپورٹ•

کرنے کے طریقوں کے بارے میں 

معلومات فراہم کریں گے

گےبچوں کے حقوق پر گفتگو کریں•



بنیادی اصول

خفیہ جگہ•

محفوظ جگہ•

فونز خاموشی پر•

مؤدب بنیں•

غیر فیصلہ کن•

ایک بار میں ایک سے بات کریں•

کو میوٹ پر Zoomاگر بات نہیں کر رہے ہیں تو •

رکھیں

اگر آپ کسی بات کا اعادہ کروانا چاہتے ہیں تو•

!ضرور کہیں

معلوم نہیں ہونا ٹھیک ہے•



؟ذاتی حفاظت سے کیا مراد ہے

ی دوسروں کی جانب سے نفسیاتی، جذباتی یا جسمانی ضرر ک"

دھمکی یا خوف سے پاک اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں

"کی اہلیتفردآگے بڑھنے کی کسی 



کیا تشدد اور بدسلوکی کا مطلب ایک ہی ہے؟•

بدسلوکی اور طاقت کے بیچ کیا رشتہ ہے؟•

کیا متاثر اور شکار کا مطلب ایک ہی چیز ہے؟•

ے متاثرین کون ہوت/ بدسلوک افراد کون ہوتے ہیں؟ شکار•

ہیں؟

•GBVکی وجوہات اور اس میں معاون عوامل کیا ہیں؟

کیا ہے؟(GBV)صنف پر مبنی تشدد 



کیا آپ متفق یا غیر متفق ہیں؟

کا شکار بننے کا ایک برابر امکان ہے؟  بدسلوکیکیا تمام لوگوں کے لیے 

کسی اجنبی کے ذریعے عصمت دری کی طرح سنگین نہیں ہےعصمت دریرشتہ ازدواج میں 

بدسلوک افراد پرتشدد گھروں میں پلتے بڑھتے ہیں  

الکحل اور منشیات لوگوں کو مزید پرتشدد بناتے ہیں



م کون سے رویے تعزیری جر

بن سکتے ہیں؟



عے بھی، سخت بیشتر معامالت میں پارٹنر، سابق پارٹنر کے ذریعے، لیکن فیملی ممبر یا نگراں کے ذری•

واقعات کا گیری، اجباری، دھمکی آمیز، رسوا کن اور پرتشدد رویہ، بشمول جنسی تشدد کا کوئی واقعہ یا

طرز۔

یعے اس یہ کافی عام ہے۔ کافی اکثریتی معامالت میں اس کا سامنا خواتین کو ہوتا ہے اور مردوں کے ذر•

کا ارتکاب ہوتا ہے۔

:گھریلو بدسلوکی میں درج ذیل باتیں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ انہیں تک محدود نہیں ہیں

وائی، جسمانی یا جنسی تشدد کے استعمال یا اس کی دھمکی کے ساتھ تخویف، رس)اجباری کنٹرول •

(علیحدگی یا کنٹرول کا ایک طرز

یا جذباتی بدسلوکی/نفسیاتی اور•

جسمانی یا جنسی بدسلوکی•

مالی یا معاشی بدسلوکی•

ہراسانی اور تعاقب•

آن الئن یا ڈیجیٹل بدسلوکی•

گھریلو بدسلوکی کیا ہے؟



ے؟مالی بدسلوکی کیا ہ

ے فیملی ممبر، دوست، پارٹنر، یا نگراں کی جانب س

:مالی بدسلوکی یوں نظر آ سکتی ہے

م پر جانکاری یا اجازت کے بغیر کسی کا آپ کے نا•

پیسے لے لینا یا کریڈٹ حاصل کر لینا

رنے پر کسی کا آپ کے اکاؤنٹس کا کنٹرول حوالے ک•

مجبور کر دینا

یا آپ کی اجازت کے بغیر کسی کا آپ کے پنشن•

دیگر چیکوں کو کیش کروا لینا

ا انہوں نے اپنا نام آپ کے اکاؤنٹ میں شامل کر دی•

ہے

کہا انہوں نے آپ سے اپنی وصیت تبدیل کرنے کو•

ہے

لوں کسی نے آپ کے لیے خریداری کرنے کی یا ب•

ن آپ کو کی ادائیگی کرنے کی پیشکش کی ہے، لیک

ایسا ہوتا نظر نہیں آتا ہے

آپ کو دوسرے دوستوں یا فیملی سے ملنے سے•

روکا جا رہا ہے۔

:ی ہےپارٹنر کی جانب سے مالی بدسلوکی یوں نظر آ سکت

وہ آپ کو کام کرنے یا کام کے لیے جانے سے روک˂
رہے ہیں

ہیںوہ آپ کو کالج یا یونیورسٹی جانے سے روک رہے˂

آپ جو بھی چیز خرچ کر رہے ہیں ان سبھی کا حساب˂
دینے کو کہا جا رہا ہے

آپ اپنے مالی خدمات فراہم کنندہ کے اکاؤنٹس تک˂
رسائی حاصل کرنے پر مزید قادر نہیں ہیں

آپ کے پارٹنر نے آپ کو ضروری چیزوں پر خرچ ˂
کرنے سے روک دیا ہے

یا لونز/انہوں نے آپ کے نام سے کریڈٹ کارڈز اور˂
لے لیے ہیں

دوسری انہوں نے آپ کو بتائے بغیر آپ کا گھریلو بجٹ˂
چیزوں پر خرچ کر دیا ہے

آپ کے پارٹنر نے سارے بل آپ کے نام پر ڈال دیے˂
ہیں۔



سماج مخالف رویہ–کمیونٹی میں حفاظت 

:سماج مخالف رویہ

پہنچاتی یا جارحانہ، خوف میں مبتال کرنے والی یا تباہ کن سرگرمی جو دوسرے فرد کے معیار زندگی کو نقصان•

تباہ کرتی ہے۔

ر سماج آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی واقعہ اتنا چھوٹا یا غیر اہم ہے کہ اس سے شروعات نہیں ہو سکتی، مگ•

درجہ مخالف رویہ طویل وقت تک جاری رہ سکتا ہے، اور کافی سنگین ہو جاتا ہے۔ تمام سماج مخالف رویے کی

بندی جرم کے بطور نہیں کی گئی ہے لیکن بہت سارا رویہ جرم ہے، یا بن سکتا ہے۔

:آپ درج ذیل کو رپورٹ کر سکتے ہیں

رتے ہیں آپ کا مکان مالک، جس پر یہ یقینی بنانے کی ذمہ داری ہے کہ کرایہ داران ایسے انداز کا برتاؤ نہیں ک•

جس سے ان کی کرایہ داری کا معاہدہ ٹوٹتا ہے

ئی ٹیمآپ کی لوکل کونسل میں حقوق محکمہ، جیسے ہاؤسنگ، ماحولیاتی صحت یا سماج مخالف رویے کی کو•

پولیس، اگر آپ کے خیال سے جرم کا ارتکاب ہوا ہے۔•

راہم اگر آپ کو سماج مخالف رویے کا سامنا ہوتا ہے تو، قبل اس سے کہ کارروائی کی جا سکے آپ کو ثبوت ف

دنظر آپ کرنے میں مدد کرنی پڑ سکتی ہے، جیسے پیش آنے والے معامالت کی ایک ڈائری رکھنا۔ شوروغل کے م

پر پولیس کو یا اگر ہنگامی 101سے اپنی پراپرٹی میں ریکارڈنگ ایکوپمنٹ رکھنے کو کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو 

پر بھی کال کرنی پڑ سکتی ہے۔999حالت ہو تو

http://tel:%20101/
http://tel:%20999/


یہ کیا ہے؟–امتیازی سلوک 

اص کسی فرد یا لوگوں کے مخصوص گروپ کے ساتھ مختلف انداز کا برتاؤ کرنا، خ
اتھ طور پر اس طریقے سے بدتر انداز میں جس طریقے سے آپ دوسرے لوگوں کے س

برتاؤ کرتے ہیں، ان کی جلد کی رنگت، جنس، جنسیت وغیرہ کی وجہ سے۔

عمر•

صنفی تفویض نو                                                                                   •

شادی شدہ یا سول پارٹنرشپ میں ہونا•

حاملہ یا زچگی کی چھٹی پر ہونا•

معذوری•

نسل بشمول رنگ، قومیت، نسل یا ملکی بنیاد•

مذہب یا عقیدہ•

جنس•

جنسی رجحان•



2010ایکویلیٹی ایکٹ 

قانونی طور پر 2010ایکویلیٹی ایکٹ •
جائے کار میں اور وسیع تر معاشرے 
فظ میں امتیازی سلوک سے لوگوں کا تح

کرتا ہے۔

یہ ایک واحد ایکٹ میں پچھلے امتیاز•
مخالف قوانین کی جگہ لیتا ہے، جس 

سے قانون کو سمجھنا اور کچھ حاالت 
ر ہو میں تحفظ کو مستحکم بنانا آسان ت

اتا جاتا ہے۔ یہ ان مختلف طریقوں کو بت
ہے جن طریقوں سے کسی کے ساتھ 

برتاؤ کرنا غیر قانونی ہے۔

ہ ہے، امتیازی سلوک سے کون تحفظ یافت•
امتیازی سلوک کی قانون کے تحت 

اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپقسمیں
یا کے خالف غیر منصفانہ برتاؤ کیا گ

آپ کیا کارروائی کر سکتے ہے تو 
ں۔اس کے بارے میں مزید پتہ کریہیں

https://www.gov.uk/discrimination-your-rights/how-you-can-be-discriminated-against
https://www.gov.uk/discrimination-your-rights/what-you-can-do


منافرت کا جرم–کمیونٹی میں حفاظت 

منافرت کا جرم کیا ہے؟

۔کسی فرد کی شناخت کے ایک حصے کی بنیاد پر ان کے خالف کوئی واقعہ یا جرم

'  شناخت'تب جب کسی فرد کی درج ذیل خصوصیت کے تئیں انہیں عداوت یا تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے

:کے پانچ زمرے ہیں

معذوری•

نسل یا نسلیت•

(جس میں بے عقیدہ بھی شامل ہیں)مذہب یا عقیدہ •

جنسی رجحان•

صنفی شناخت۔•

منافرت کا جرم یا

منافرت کا واقعہ؟



ناپولیس کو جرم کی رپورٹ کر

اگر آپ ایسے جرم کی رپورٹ کر رہے ہیں جو جاری ہے یا اگر کوئی شخص فوری خطرے میں ہو تو•

پر کال کریں۔999

پر کال کریں یا اپنی مقامی پولیس سے رابطہ کریں۔101اگر جرم کوئی ہنگامی حالت نہیں ہے تو، •

۔پر کال کر سکتے ہیں101آپ پولیس کو معلومات دینے یا کوئی استفسار کرنے کے لیے بھی •



جب کوئی فرد پولیس کو کسی جرم کی

رپورٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟



کیبچے کے ساتھ بدسلو

:بدسلوکی کی چار قسمیں

جسمانی بدسلوکی•

کیبچے کے ساتھ جنسی بدسلو•

بے توجہی•

جذباتی بدسلوکی•



سماجی خدمات

(  بچوں کے لیے سماجی خدمات)کیا آپ جانتے ہیں کہ چلڈرن سوشل سروسز 
کیا کرتی ہیں؟

کیا آپ ایڈلٹ اور چلڈرن سوشل سروسز کے بیچ فرق جانتے ہیں؟

تحفظ " )چائلڈ پروٹیکشن"اور ( ضرورت مند بچہ" )چائلڈ ان نیڈ"کیا آپ 
کے بیچ فرق جانتے ہیں؟( اطفال

کیا آپ کے خیال سے چلڈرن سوشل سروسز کے پاس بچوں کو ان کے 
والدین کی نگہداشت سے آسانی سے نکال لے جانے کی طاقت ہے؟



سماجی خدمات 

دینے کی سماجی خدمات پر خطرے میں مبتال بچوں اور بالغوں کی نگہبانی کرنے اور ان کے بہبود کو فروغ

آئینی جوابدہی عائد ہے

بالغوں کے لیے سماجی خدمات

یں جسمانی یا ذہنی کیفیت کے نتیجے م1.
نگہداشت اور تعاون کی ضروریات۔ 

جیسے ڈیمینشیا، ممنوعات کا بیجا )
استعمال، عمر یا معذوری، وغیرہ کے سبب

(  دوسروں پر منحصر

بدسلوکی یا ضرر کے خطرے میں مبتال2.
ہے

ڑتا ان کے بہبود یا سالمتی پر نمایاں اثر پ3.
ہے

چلڈرن سوشل سروسز

ر کوئی بھی بچہ جو بدسلوکی یا ضر1.
کے خطرے میں مبتال ہے۔

ا بچوں کا تعاون ان کے ذریعے کیا ج2.
:سکتا ہے

(بروقت مدد)ارلی ہیلپ •

چائلڈ ان نیڈ•

چائلڈ پروٹیکشن•



چلڈرن سوشل سروسز کا کردار کیا ہے

بچوں کی نگہبانی کرنے اور ان کے بہبود کو فروغ دینے کا آئینی فریضہ۔•

تی ہے، بچوں اور ان کی فیملیز کو وسیع پیمانے کی نگہداشت کی خدمات پیش کر سک•

پر عمل کرتے ہوئے۔" ضروریات کی تشخیص"

بنائے گی کہ بہت سارے پیشہ ور افراد، چیریٹیز اور تنظیموں کے ساتھ کام کر کے یقینی•

فیملی کو درکار مدد انہیں موصول ہوتی ہے

چلڈرن سوشل سروسز کے ساتھ فیملیز کی شمولیت کس طرح ہوتی ہے؟•

فیملی براہ راست چلڈرن سوشل سروسز سے مدد طلب کرتی ہے•

والہ اس کی جانب سے حوالہ۔ ح( پولیس، اساتذہ، عوام کے دیگر ممبر)دیگر پیشہ ور افراد •

الحق ہیں۔کے بارے میں نگہبانی یا بہبود کی تشویشات( بچوں)لیے دیا جائے گا کہ بچے



ضہنگہبانی اورتحفظ کرنے کا چلڈرنز سروسز کا فری

(ضرورت مند بچہ)چائلڈ ان نیڈ 

17کا سیکشن 1989چلڈرن ایکٹ 

اس کو معقول معیار کی صحت یا •

یں نشوونما حاصل کرنے کا امکان نہ

ہے، یا

اس کی صحت یا نشوونما کو زک •
پہنچنے کا امکان ہے، یا

وہ معذور ہے۔•

چائلڈ پروٹیکشن

47کا سیکشن 1989چلڈرن ایکٹ 

جہ اس امر کا شبہ کرنے کی معقول و

ال بچی مصیبت میں مبت/ہے کہ بچہ

میں مبتال ہونےنمایاں ضررہے، یا 

کا امکان ہے۔



ںقانون کی قسمی

•UKیا کے قانونی نظام کے بارے میں آپ ک

جانتے ہیں؟

یچ کیا آپ دیوانی اور فوجداری قانون کے ب•

فرق جانتے ہیں؟

جرم کی ایک مثال دیں۔•

•UKمیں عدالت کی قسم کی ایک مثال دیں



قانون کی قسمیں

دیوانی اور عائلی قانون

نجی افراد کے بیچ، افراد اور سرکاری اداروں کے بیچ •

اختالفات۔

ں آپ آپ کسی وکیل سے اپنا کیس تیار کرنے اور عدالت می•

کی نمائندگی کرنے کو کہتے ہیں۔

دہ دیوانی معاملے میں عدالت کا فیصلہ جوابدہ ہے یا جواب•

نہیں ہے۔

مالی امور سے متعلق معاوضہ یا اتفاق رائے یا فیصلہ•

عائلی عدالت، مالزمتی عدالت اور کاؤنٹی کورٹ•

:مثالیں

ہیسڑک ٹریفک کے حادثات، طبی اور کلینکل بے توج•

معاہدے کی خالف ورزی•

قرض اور ہاؤسنگ•

کوئی مالزم امتیازی سلوک میں مبتال ہوتا ہے•

عائلی عدالت

طالق، سول پارٹنرشپ کا انقطاع، بچوں کے مسائل، •

نگہداشت طفل کے انتظامات اور گھریلو تشدد

فوجداری قانون

ےفوجداری جرم جو پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہ•

روس پولیس کی شمولیت اور کراؤن پروزیکیوشن س•

(CPS)

ر فوجداری معاملے میں عدالت کا فیصلہ قصوروا•

ہے یا قصوروار نہیں ہے۔

ابی قصوروار پائے گئے کسی فرد کے لیے سزا ی•

اور حواالت کی سزا، جرمانے یا کمیونٹی سروس

کی شکل میں سزا

مجسٹریٹ کی عدالت یا کراؤن کورٹ۔•

:مثالیں

نقب زنی، چوری، آگ زنی اور مجرمانہ نقصان•

قتل، دست درازی، جنسی دست درازی اور مارپیٹ•

ہراسانی اور سخت گیری کا رویہ•

وں کی جبری شادی، زنانہ تناسلی اعضاء کاٹنا؛ انسان•

غیر قانونی تجارت

فراڈ، منی النڈرنگ اور نشے کا دھندہ•



کلیدی الفاظ

لوکی طاقت کا غلط استعمال ہوتی ہے۔ اس میں جسمانی، جذباتی، مالی اور جنسی بدس-بدسلوکی

شامل ہو سکتی ہے۔

ا سکتا ہے مرضی سے کسی چیز پر متفق ہونا۔ اسے تبدیل نہیں کرنا فرض نہیں کیا ج-منظوری

اور اسے واپس لیا جا سکتا ہے۔

کوئی عمل جو قانون کے تحت قابل سزا ہے۔-تعزیری جرم

تکاب ایک مجرمانہ عمل، جو شکار کی تحفظ یافتہ خصوصیات کی وجہ سے ار–منافرت کا جرم 

پایا ہو۔

رکھتا ایک اقدام، بشمول قانونی اقدامات، جو کسی فرد کی آزادی اور برابری کو برقرار–تحفظ

ہے۔

ا ارادہ جسمانی جبر کا ایک عمل جس سے کسی کو ضرر پہنچتا ہے یا ضرر پہنچانے ک-تشدد 

۔ہوتا ہے۔ تشدد کی وجہ سے ہونے واال نقصان جسمانی اور نفسیاتی دونوں ہو سکتا ہے


