
 

  

�ں جی� کھانا،  • ض وری چ�ی �ض
سینیڻائزر �ا جراث�م دوائ�اں، ہینڈ 

 کش محلول روک کر رکھنا

ول �ا خوفزدە کر�ض �  • آپ کو کن�ٹ
ل�ی انف�کشن � خطر� � بار� 

 منی غلط معلومات دینا

مصیبت � حاالت کو بہانہ بنا کر  •
ول بڑھانا  ما� معامالت پر اپنا کن�ٹ

ول حاصل کرنا  �ا  کن�ٹ

 آپ کو �ا آپ � بچوں کو  •
COVID-19   � دھم� دینالگا�ض 

، صحت �ا  • اپیض نوکری ختم ہو�ض
ر�ا�ش � مسائل کو وجہ بنا کر آپ 
پر اثر ڈالنا کہ آپ ا� اپ�ض گھر منی 

 ر��ض دیں 

آپ �ا آپ � بچوں کو طیب  •
نگہداشت حاصل کر�ض � روکنا �ا 

 آپ کا م�ڈی کی�ئ کارڈ چھپا دینا۔

COVID-19  اور گھ��لو
 اور عائ� �شّدد

آپ کو اور آپ � بچوں کو گھر منی م��د الگ  •
کر دینا، گھر منی آپ � حرکت پر پابند�اں لگا 

کر �ا آپ کو گھر � مخصوص حصوں منی 
 رکھ کر۔

 
 منی ر��ض � پابندی کو استعمال کر  •

گ
عل�حد�

� آپ کو رشتہ داروں �ا دوستوں � رابطہ 
 رکھ�ض � روکنا

 
 منی ر��ض � پابندی کو استعمال کر  •

گ
عل�حد�

 � آپ کو دکانوں �ا فارم�� پر جا�ض � روکنا

قانون �ا ام�گ��شن � حوا� �  
 دھمک�اں

یہ سمجھ کر گھ��لو �شّدد � وجہ �  •
پابندیوں � آرڈر � خالف ورزی کرنا کہ 

 کہ آپ � کال پر 
گ

پول�س اتیض م�وف ہو �
۔کوئئ 

گ
 قدم نہنی اڻھا�ئ �

اور آپ � و�ز�   COVID-19آپ کا پارڻ�ض  •
ول کر�ض � مقصد  � حیث�ت کو آپ کو کن�ٹ

۔  � بطور دھم� استعمال کر سکتا ��

آپ اور آپ � بچوں � ساتھ  •
 ّ

اپیض بدسلو� اور متشّدد رو�ی
کو بہانہ   COVID-19 � ل�ی 

ّ کو 
بنانا �ا دوش دینا �ا اپ�ض رو�ی

 درست قرار دینا
 

نگرائض بڑھا دینا، ا�ر ب�� �ب  •
ض ہوں تو آپ � ت���ت پر  چنی

 تنق�د کرنا اور الزام دینا۔

آپ � م��ائل پر کالوں، ای  •
م�لز اور سوشل م�ڈ�ا پ�غامات 

 � نگرائض بڑھا دینا۔

� بچوں �  آپ اور آپ
خالف دھمکیوں کا 

 

 م�ڈ�ا آالت کا استعمال

 � پابندی کو 
گ

عل�حد�
 استعمال کرنا

COVID 19  کو بہانہ بنانا 

COVID 19  � و�ا � نتی�ب منی ہم گھ��لو اور عائ� �شّدد
۔ ہمنی تحقیق اور شواہد  واقعات منی اضا�ض � توقع کر ر��  ہنی

ہنگا� زمانوں منی �شّدد ز�ادە عام اور � ذر�� علم �� کہ 
۔ ذہیض دباؤ اور مشکالت � دور کو  ز�ادە شد�د ہو جاتا ��

 کب� �شّدد � ل� بہانہ نہنی بنا�ا جا سکتا۔

آپ �ا آپ � ب�� کب� اس 

۔  � ذمہ دار نہنی ہو�ت

تمام بچوں اور عورتوں کا حق �� 

گھ��لو اور عائ� �شّدد � کہ وە  

 گزار�ں۔
گ

 خطر� � بغ�ی زند�

عائ� �شّدد کر�ض واال شخص اپیض بدسلو� اور 
۔ ّ کا خود ذمہ دار ��

 متشّدد رو�ی



 
، گھر چھوڑ�ض � منص��ہ  ورت � ل�ی بنا�ا گ�ا، عم� پالن ہوتا �� جس منی ا�ک رش�ت منی ر��ت ہو�ئ محفوظ ر��ض س�فیٹ پالن ذائت �ض

۔ س�فیٹ پالن ہو�ض � آپ کو اس مشکل بندی کر�ت ہو�ئ محفوظ ر��ض �ا چھوڑ جا�ض � بعد محفوظ ر��ض � ط���ت  شامل ہو�ت ہنی
۔ ۔ ان منی � کچھ تجاو�ز � فائدە ہو سکتا ��  وقت منی محفوظ ر��ض منی مدد مل سکیت ��

 

�   ائ� �شّدد ہنی �ا آپ کو ع بچ�ن � ل�ی گھر � نکل ر�نقصان �  ا�ر آپ
۔ ا�ر آپ  وجہ � نقصان پہنچ�ن کا خطرە �� تو آپ اپنا گھر چھوڑ سکیت ہنی

ک� خطرنا� صورتحال � نکل ر� ہوں تو آپ کو جرمانہ نہنی ہو گا۔ 
گھ��لو اور عائ� �شّدد � تمام خدمات اب ب� کھ� ہنی اور مدد فراہم کر�ن 

    � 

 

 محفوظ ر�نا

 

 مدد لی�ن � ل�ی رابطہ ک��ں

بچوں � عمر اور اہل�ت � 
مناسبت � بچوں � ل�ی 

ان پالنز  –س�فیٹ پالنز بنائنی 
� فون کر � مدد بال�ض �ا 

ا�� جگہ پہنچ�ض � متعلق 
پتہ چلتا ہو جہاں وە ز�ادە 

۔
گ

 محفوظ ر�نی �

پر  000بچوں کو سکھائنی کہ 
پول�س کو کی� کال کر�ت ہنی 

اور بچوں کو گھر کا پتہ �اد 
۔  کروائنی

ا�� اشار� � ک��ں جن � 
آپ � ہمسایوں/رشتہ داروں 

کو پتہ چل جا�ئ کہ آپ کو مدد 
۔ مثال � طور  ورت �� � �ض
پر پورچ � بیتّ جال دیں، پرد� 
بند کر دیں �ا فون کر � کہنی 

"ہم �ض جمعرات کو مل�ض � 
بات � ت� ل�کن منی نہنی آ 

 "۔سکیت 

ا�� اشار� �ا کوڈ ورڈز � 
ک��ں جن � آپ � بچوں کو 

پتہ چل جا�ئ کہ انہنی باہر نکلنا 
�� اور پہ� � � کردە 

۔  محفوظ جگہ پر پہنچنا ��

 

جہاں ممکن ہو، فون چارج کر � 
 حت�اطارکھنی اور 

�
ا�ک ب�ک اپ  ا

(متبادل) انتظام ب� رکھنی جی� 
ون ا�ر یہ محفوظ ہو تو ا�ک اور ف

۔  چھپا کر رکھنی

نکل�ض کا پالن اور ا�ک ب�ک اپ 
۔ ا�ر  (متبادل) پالن ب� ت�ار رکھنی

� منی  یہ محفوظ ہو تو اندھ�ی
نکل�ض اور بچوں � ساتھ نکل�ض � 

 ر�ہرسل ک��ں۔

چابیوں کا دو�ا س�ٹ اور اہم 
کاغذات ا�� جگہ رکھنی جہاں � 

آپ انہنی جلدی � نکال سکیت 
 ہوں۔

� ل�ی کچھ پی� ہنگا� حاالت 
چھپا کر �ا ک� محفوظ ا�اؤنٹ 

۔   منی رکھنی

وقت � مہلت بڑھا�ن اور/�ا فاصلہ 
ن  ، صورتحال کو سنگنی بڑھا�ن � ل�ی
بن�ن � روک�ن � ل�ی �ا اپین اور اپ�ن 

بچوں � حفاظت � ل�ی آپ کو 
 جو ب� کرنا پڑ�، ک��ں۔

ا�ر آپ کو خطر� کا احساس 
 تو 

گ
ہو �ا آپ کا جھگڑا ہو�ض ل�
'کم خطر� وا� جگہ' پر 

: ا�� کمر� جن  چ� جائنی
� نکل�ض � دو راس�ت ہوں اور 

ہتھ�ار استعمال  جہاں بطور 
�ں کم  ض � جا سک�ض وا� چ�ی

ہوں، جہاں باہر � کوئئ آپ 
کو د�کھ سکتا ہو �ا آپ � 

 آواز سن سکتا ہو۔

، غسلخا�ض اور  باور�� خا�ض
اج ز�ادە خطرنا� جگہنی  گ�ی

ہنی بنسبت الؤنج روم، 
ڈرائنگ روم �ا ب�ڈ روم �۔ 

اپ�ض بچوں کو سکھائنی کہ وە 
نکل�ض خطر� � دور اور باہر 

۔  � درواز� � ق��ب ر�نی

 

مدد  ازدارانہ ملیٹ کلچرل سپ�شلسٹ
(دو�� ممال� � آ�ن وا� عورتوں � 
 9ل�ی خاص مدد) � ل�ی پ�ی تا جمعہ صبح 

ب�ب تک مندرجہ ذ�ل  4ب�ب � سہ پہر 
 خدمات � رابطہ ک��ں: 

 

بچوں � ساتھ 
 پالن بنائنی 

مدد اور اشار� 
 استعمال ک��ں

 

 پالن بنائنی 

 

محفوظ 
 فاصلہ رکھنا

 Ishar Women’sپر 08 93455335 •
Health  

 Multiculturalپر  93281200 08 •
Womens Advocacy Service 

 Ethnic Advocacyپر 0452399717  •
and Support Team 

 

پر فون  000ا�ر آپ خطر� منی ہنی تو براە مہ��این 
مصیبت منی رازادارانہ مدد، معلومات اور ر�ا�ش   

  199 1800�ا  1111 9223� ل�ی براە مہ��این 
 گھن�ٹ   24 –پر کرا�سس کی�ئ کو فون ک��ں  008
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