
 
 

 نامناسب صورتحال 
 کا جواب دینا

 
 

 عزیز اہل خانہ، 
 

ہماری کالس اچھے اور برے چھونے اور برے چھونے کے جواب دینے کے طریقوں کے بارے میں سیکھ 
رہی ہے۔  کالس میں ہم نے پیار کے مناسب اور غیر مناسب اظہار کے درمیان فرق کے بارے میں بات چیت 

ہم نے اس بات پر زور دیا کہ بچے غیرمناسب چھونے کو نا کہنے کے حقدار ہیں اور انہیں جلدازجلد کی ۔  
ایسے شخص سے دور چلے جانا چاہیۓ۔  ہم نے برے چھونے کے بارے میں کسی بھروسہ مندبالغ، جیسے 

 والدین یا ڻیچر، سے بات کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ 
 

کا ایک اور پہلو  نامناسب الیکڻرانک مواصالت جس میں ڻیکسٹ پیغامات اور  نامناسب حاالت کا جواب دینے
ں بچوں کو یہ سکھایا گیا کہ انہیواب دینے کے بارے میں جاننا ہے۔ دیگر آن الئن پیغام رسانی شامل ہے، کو ج

نا چاہیۓ۔  یسیل فون یا دیگر آالت جیسے آن الئن گیمنگ سسڻم پر کسی بھی نامناسب پیغامات کا جواب نہیں د
گر بچہ اھروسہ مندبالغ کو بتانا چاہیۓ۔ انہیں یہ بھی سکھایا گیا کہ ایسے پیغامات کو مڻانے کے بجاۓ، کسی ب

آپکو کسی پیغام کے بارے میں بتاتا ہے، تو پیغام کو محفوظ کرلینا چاہیۓ اور مناسب حکام کو رپورٹ کرنی 
 چاہیۓ۔

 
نے یا جنسی تشدد کے بارے میں بتاۓ اسے آپ کی مدد کی ضرورت یاد رکھیۓ کہ جو بچہ آپکو نامناسب چھو

ہے۔  اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جسے غلط انداز میں چھوا گیا ہو ہا کوئ جنسی زیادتی کی گئ 
پر رابطہ کریں۔  آپ کسی  7400-324 (703) ہو ، تو فیرفیکس کاؤنڻی چائلڈ پروڻیکڻو سروسز کی ہاٹ الئن،

رسکتے ہیں، دن یا رات۔  چائلڈ پروڻیکڻو سروسز کے سماجی کارکن، جو بچے تشدد کا نشانہ بھی وقت فون ک
 بنے ہیں، کی مدد کرنے کے لیۓ تربیت یافتہ ہیں۔

 
کول ک س، تو براه مہربانی مجھ سے بالجھجاگر آپ اس سبق کے بارے میں کوئ بھی سواالت کرنا چاہتے ہیں

 میں رابطہ کریں۔
 

 آپ کا شکریہ،
 
 
 

 آپ کے بچے کی/ کا ڻیچر
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