
 م�ی
گ

بار�ن ہا�
؟  ایک ساتھ کیےس کام کر سک�ت ہ�ی

گ
گھر اور بار�ن ہا�



 م�ی موبنگ
گ

 با ر�ن ہا�
 م�ی موبنگ ک�ئ مختلف طریقوں ےس ہو�ت ہے جیےس کیس ب�چ کو تنگ کیا جاتا

گ
 بار�ن ہا�

، تو کبیھ  م�ی
گ

 ہے یا کھیل م�ی شامل نہ�ی ہو�ن دیا جاتا اور یہ کبیھ بڑوں � موجود�
 م�ی کیا جاتا ہے۔ جب بچوں ےک ساتھ موبنگ ہو تو وہ اچیھ رفاقت، کھیل اور

گ
موجود�  غ�ی

۔ سیکھ�ن ےس محروم ہو جا�ت ہ�ی

-Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barne تحقی�ت رپورٹ
hagen  (م�ی موبنگ، از 

گ
 Lund مکّمل بچہ؛ تمام عرصہ؛ بار�ن ہا�

، عملہ اور والدین، ، 2015) ےس پتہ چلتا ہے کہ ب�چ ن  اور دیگر محقق�ی
 م�ی موبنگ ہو�ت ہے۔

گ
سبیھ ےک خیال م�ی بار�ن ہا�

 م�ی بچوں ےک ل�ی کھیل اور
گ

 رپورٹ تصدیق کر�ت ہے کہ بار�ن ہا�
ویوز م�ی سام�ن آیا ہے کہ  دوس�ت سب ےس اہم ہے اور بچوں ےک ان�ٹ

گ
 بچوں ےک ل�ی دوس�ت اور کھیل م�ی شامل ک�ی جا�ن کا احساس بار�ن ہا�

 م�ی ان � خو�ش و اطمینان ےک ل�ی فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔ اس ل�ی
ن الزیم ہے۔  اور کردار ع�ی

گ
بچوں ےک کھیل م�ی بڑوں � موجود�

 کا
گ

 ایےس حاالت � روک تھام کرے گا کہ بچوں کا بار�ن ہا�
گ

 بار�ن ہا�
 ماحول محفوظ اور اچھا نہ ہو اور اس مقصد ےک ل�ی بچوں � صحت،

خو�ش و اطمینان، کھیل اور سیکھ�ن ےک فروغ ےک ل�ی مسلسل کام کرے گا۔

 تحقی�ق رپورٹ م�ی موبنگ
 :یک تعریف یوں یک گ�ئ ہے

 م�ی بچوں ےک ساتھ موبنگ ےس“
گ

 بار�ن ہا�

 مراد بڑوں اور/یا بچوں � اییس حرکت�ی ہ�ی
 اور اپ�ن

گ
 جن ےس بچوں ےک احساس وابست�

 سما�ج ماحول م�ی ایک اہم انسان ہو�ن کا
”احساس مجروح ہوتا ہے۔



FUB موبنگ
شپ کا ایک حصہ ہے  ...ےک خالف پارٹ�ن

ن اور والدین کو ...  مالزم�ی
گ

 جو قائدین، بار�ن ہا�
، اور قابلیت اور علم کو پھیال�ن م�ی مدد  مضبوط کر�ن

دے گا۔

 ایےس حاالت � روک تھام کرے گا کہ بچوں کا بار�ن
گ

 بار�ن ہا�

 کا ماحول محفوظ اور اچھا نہ ہو اور اس مقصد ےک ل�ی
گ

 ہا�
 بچوں � صحت، خو�ش و اطمینان، کھیل اور سیکھ�ن ےک

فروغ ےک ل�ی مسلسل کام کرے گا۔

 کا ماحول محفوظ اور اچھا نہ
گ

 جب کیس ب�چ ےک ل�ی بار�ن ہا�
 کا عملہ جلد اور درست قدم اٹھا�ئ گا

گ
ہو تو بار�ن ہا�

 اور اگر
گ

 م�ی کام کر�ن واےل سب لوگ نظر رکھ�ی ےک
گ

 بار�ن ہا�
 م�ی کیس ب�چ کا ماحول محفوظ اور اچھا نہ

گ
 انہ�ی بار�ن ہا�

 ےک رسبراہ کو اطالع
گ

 ہو�ن کا شبہ یا علم ہو تو وہ بار�ن ہا�
گ

دیں ےک

 � ذمہ داری ہے کہ مناسب اقدامات واال ایک
گ

 بار�ن ہا�
تحریری پالن بنا�ئ



 چھو�ٹ بچوں ےک درمیان موبنگ
کییس ہو�ق ہے؟

 اور والدین کیا کر
گ

 بار�ن ہا�
؟ سک�ق ہ�ی

ن االقوایم تحقیق ےس حاصل ہو�ن واےل اعدادوشمار مختلف  قویم اور ب�ی
ہ�ی لیکن

 م�ی 6 ےس 12 فیصد
گ

 بالعموم نتائج ےس یہ سام�ن آیا ہے کہ بار�ن ہا�
 ؛Lund، 2016 اور Helgeland) بچوں کو موبنگ کا سامنا ہوتا ہے

Kirves&Sajaniemi 2012؛ Perren 2000)
موبنگ � پہچان ان حرکتوں ےس ہو سک�ت ہے:

• کھیل اور رسگرمیوں م�ی شامل نہ ہو�ن دینا
نا، مذاق اڑانا، دل دکھا�ن واےل نام رکھنا یا دل دکھا�ن وایل بات�ی کہنا ٹ • چھ�ی

یں خراب � جائ�ی اور چھپا دی جائ�ی ن • ایک ب�چ � چ�ی
• مارنا، دھےک دینا اور بال کھینچنا

 اور والدین
گ

 موبنگ � روک تھام کا اچھا کام والدین � شمولیت ےس ہوتا ہے۔ بار�ن ہا�
 مل کر اس م�ی کردار ادا کر سک�ت ہ�ی کہ کیس ب�چ کو با�ت بچوں � طرف ےس الگ چھوڑ

د�ی جا�ن کا تجربہ نہ ہو۔
FUB � م�ی موبنگ 

گ
 والدین اور عمےل ےک درمیان مکالمہ بڑھانا چاہ�ت ہے کیونکہ بار�ن ہا�

روک تھام اس مکالےم پر منحرص ہے۔

 موبنگ ےس واسےط م�ی والدین اور عمےل ےک افراد، دونوں کو اس وجہ ےس الجھن محسوس
 ہو سک�ت ہے کہ ان � بات س�ن اور سمجیھ نہ�ی جا ریہ۔ سب فریقوں کو اس قابل

۔ ہونا چاہ�ی کہ وہ دورسوں ےک نقطۂ نظر ےس صورتحال کو دیکھ سک�ی
وری ہے کہ سب لوگ اپ�ن  موبنگ ےک مسائل پر کام کر�ت ہو�ئ اچھے مکالےم ےک ل�ی �ن

۔ پوری توجہ موبنگ پر رکھ�ی

 اچھا مکالمہ وہ ہوتا ہے جس م�ی سب لوگوں کا مؤقف سام�ن آ�ئ اور یہ ممکن بنا�ن ےک ل�ی
وری ہے کہ سب لوگ دورسوں ےک نقطۂ نظر اور طریقۂ اظہار ےک سلسےل م�ی فراخدیل  �ن



۔ فراخدیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دورسے ےک ل�ی اچیھ تمنائ�ی رکھ�ت ہوں۔ ےس کام ل�ی

 اک�ث موبنگ بڑوں � نظروں ےس دور ہو�ت ہے اور اس کا پتہ چالنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس ل�ی یہ
 الزیم ہے کہ بڑے بالکل قریب رہ کر بچوں ےک اکٹھے وقت گزار�ن اور کھیل کا مشاہدہ کریں تاکہ
 انہ�ی علم رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑوں کو “موبنگ دیکھ�ن وایل عینک” لگا�ن چاہ�ی اور دل شک�ن
۔ جب موبنگ کا پتہ چےل تو  اور کیس ب�چ کو الگ چھوڑ دی�ن ےک واقعات پر ذمہ داری لی�ن چاہ�ی
، انہ�ی نریم ےس بتانا چاہ�ی کہ موبنگ کو قبول نہ�ی کیا جاتا اور  بڑوں کا روّیہ واضح ہونا چاہ�ی

۔ جس ب�چ کو موبنگ کا نشانہ بنایا گیا ہو، اس ےک ل�ی یہ اہم ہے کہ ا� وقت  اقدامات کر�ن چاہی�ئ
۔ اور ا� جگہ اس� حمایت � جا�ئ

۔ بچوں پر ایےس لیبل لگا  بڑے بیھ اپ�ن الفاظ اور طور طریقوں ےس بچوں � دل شک�ن کر سک�ت ہ�ی
 کر کہ وہ “بدمزاج” ہ�ی یا کچھ بچوں کو زیادہ اہمیت دے کر عملہ اور والدین بچوں کو بدنام کر�ن

 ےک عمےل کو بچوں ےک سلسےل
گ

۔ بار�ن ہا� یک ہو سک�ت ہ�ی  اور ان ےک ساتھ امتیازی سلوک م�ی رسش
ام اور اچیھ ن نظریہ رکھنا چاہ�ی تاکہ بچوں ےک ساتھ بات کر�ت ہو�ئ اح�ت کہ مع�یّ  م�ی ایک مش�ت

۔ بچوں ےک آس پاس رہ�ن واےل بڑوں کو بطور نمونہ اپ�ن  نگہداشت جییس بنیادی اقدار نمایاں رہ�ی
 کردار کا بیھ شعوری اور گہرا احساس ہونا چاہ�ی اور بچوں، اپ�ن رفقا�ئ کار اور والدین ےک ساتھ

۔ ن انداز ہونا چاہ�ی واسےط م�ی ان کا ایک مع�یّ
۔ جب ب�چ ایک یک ہو سک�ت ہ�ی  ب�چ خود بیھ بچوں ےک گروپ م�ی ایک اچھا ماحول بنا�ن م�ی رسش

 اچھا ماحول بنا�ن ےک
 م�ی سب لوگوں

گ
یک ہوں تو وہ بڑوں ےک ساتھ مل کر یہ بات کر سک�ت ہ�ی کہ بار�ن ہا�  کام م�ی رسش



کو ایک دورسے ےک ساتھ
 ےک قانون سیکشن 3 م�ی 

گ
یک ہونا بار�ن ہا� ۔ بچوں کا رسش  کس طرح پیش آنا چاہ�ی

کت کار کا حق :مذکور ہے۔ بچوں کا رسش
“  ےک لحاظ ےس اس ےک خیاالت کو بیھ اہمیت دی جا�ئ

گ
 ب�چ � عمر اور شعوری پخت�

۔
گ

�”

ام اور برداشت کو فروغ دی�ن ےک ل�ی باقاعدہ نظام ےک   م�ی بچوں ےک درمیان اح�ت
گ

 بار�ن ہا�
 م�ی رجحانات کو فروغ دی�ن واال کام بہت حد تک بچوں

گ
۔ بار�ن ہا�  تحت کام ہونا چاہ�ی

 ےک دور م�ی بیھ اور
گ

 ےک درمیان موبنگ اور دل شک�ن � روک تھام کر سکتا ہے، بار�ن ہا�
 م�ی بیھ۔ بچوں ےک درمیان دوس�ت بیھ موبنگ � روک تھام � ایک اہم بنیاد

گ
 آئندہ زند�

 ہے۔ والدین اور عمےل کا یہ بہت اہم فرض ہے کہ وہ بچوں ےک درمیان دوس�ت ےک ل�ی موزوں
۔ حاالت فراہم کریں اور دوس�ت کو بڑھائ�ی

 

وری ہے کہ بڑے :یہ �ن

• بچوں ےک ساتھ رہ�ی تاکہ موبنگ کا پتہ چل سےک

• اتنا قریب رہ�ی کہ وہ دیکھ اور سن سک�ت ہ�ی
•مستعد، جذبات کا اظہار کر�ن واےل اور دلچس�پ لی�ن واےل بن�ی  

• پروا کریں



 کا باہیم تعاون
گ

گھر اور بار�ن ہا�
 م�ی موبنگ � روک تھام، دریافت اور خاتےم ےک کام م�ی والدین کا شامل ہونا

گ
 بار�ن ہا�

 بہت اہم ہے۔ اگر والدین کو بچوں ےک درمیان موبنگ کا پتہ چےل تو والدین کو اس �
۔یہ بہت اہم ہے کہ والدین اور عملہ آپس م�ی بات کریں اور ور دی�ن چاہ�ی  اطالع بیھ �ن

 موبنگ اور دل شک�ن ےک خاتےم ےک ل�ی مل کر کام کریں اور اس سلسےل م�ی ایک پالن بنایا
جا�ئ کہ روک تھام، دریافت اور خاتمہ کیےس ہو سکتا ہے۔

 اپ�ن ب�چ � خو�ش و اطمینان اور بہبود کا خیال رکھ�ن ےک ساتھ ساتھ یہ بیھ بہت اہم ہے
 م�ی شامل کریں۔ یہ کام بار�ن

گ
 کہ والدین دورسے بچوں � پروا کریں اور انہ�ی اپ�ن زند�

، دورسے لوگوں ےس بات�ی کر�ن اور ان ےک بچوں  م�ی دورسے بچوں کو ہیلو کہ�ن
گ

 ہا�
 م�ی اچیھ فضا کو

گ
 کو اپ�ن گھر آ�ن � دعوت دی�ن ےک ذریےع ہو سکتا ہے۔ والدین بار�ن ہا�

، عمےل اور دورسے بچوں
گ

 فروغ دی�ن م�ی بیھ اس طرح مدد کر سک�ت ہ�ی کہ بار�ن ہا�
اور ان ےک گھرانوں ےک بارے م�ی اچھے طری�ت ےس بات کریں۔



 م�ی
گ

بار�ن ہا�
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