
کو تالش کرنے اور ایک محفوظ جگہ دوران ایک پرتشدد واقعے
:سفارش کی سیفڻی کی تجاویز
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حفاظت کی منصوبہ بندی کے لئے خواتین اور نوجوانوں
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مدد کے لئے بال
:سفارش کی سیفڻی کی تجاویز

 آپ ذمہ دار نہیں ہیں رکھنے کے لئے ، آپ کی ماں یا دیکھ بھال کرنے والے محفوظ, لیکن آپ کر سکتے ہیں کے قابل ہو جائے کرنے
 کے لئے حاصل کرنے میں مدد. بات کرنے کے لئے اپنی ماں کے بارے میں ایک کوڈ یا خاص لفظ صرف دو کا آپ کو پتہ چل جائے گا

.کہ وه کر سکتے ہیں کا کہنا ہے کہ بلند آواز سے بتائیں جب آپ کو فون کرنا چاہئے کے لئے میں مدد

 آپ کر سکتے ہیں بھی بات چیت کے ساتھ آپ کی ماں یا دیکھ بھال کرنے والے کے بارے میں ایک سگنل صرف دو کا آپ کو پتہ چل
 جائے گا کہ وه کر سکتے ہیں استعمال کرنے کے لئے آپ کو کچھ معلوم ہو رہا ہے. (مثال کے طور پر, اگر آپ گھر پر نہیں ہیں جب
 لڑائی شروع ہو رہا ہے, آپ کی والده اور آپ کر سکتے ہیں کہ اتفاق کرتا ہوں, اگر ممکن ہو تو, وه بند ہو جائے گا پورچ پر روشنی یا

.(قریبی بعض کھڑکی کے پردے کے لئے آپ کو مطلع کرنے کے لئے کہیں جانا محفوظ

 کس طرح پتہ کرنے کے لئے حاصل کرنے کے لئے فون کی مدد سے ایمرجنسی سروسز اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو تکلیف ہو رہی
.ہے, آپ کو نہیں لگتا محفوظ, یا اگر آپ سن کر آپ کی والده کا کہنا ہے کہ کوڈ لفظ ہے

 کی کوشش کرنے کے لئے استعمال ہے کہ ایک فون نہیں ہے کمرے میں جہاں لڑائی ہو رہا ہے یا ایک موبائل فون کا استعمال. یہاں تک
 کہ اگر آپ کے سیل فون منٹ استعمال کر رہے ہیں ، آپ کر سکتے ہیں اب بھی 119 ڈائل کریں اور اس کے ذریعے حاصل. اگر یہ

 محفوظ ہے ایسا کرنے کے لئے ، جانے کے لئے ایک پڑوسی کے گھر اور فون کا استعمال نہیں ، یا کرنے کے لئے ایک محفوظ جگہ,
.اس طرح کے طور پر ایک مقامی سڻور بنانے کے لئے ایک کال

:یہ ہے کس طرح آپ کو ایک ہنگامی کال

.دھکا بڻن 9-1-1 کے لئے فون پر ہنگامی خدمات

 جو لوگ جواب میں کہیں گے ، "یہ ہنگامی خدمات. کیا آپ کی ضرورت ہے ، پولیس ، آگ ، یا ایمبولینس?"آپ کا کہنا ہے: "پولیس" آپ
".کا کہنا ہے: "میرا نام ہے _____. ہوں ___ پرانے سال

”.آپ انہیں بتا مسئلہ: "مجھے مدد کی ضرورت ہے. بھیج پولیس. کسی کو ستا رہا ہے میری ماں

”___ (آپ کہتے ہیں: "میں ہوں بال سے (مکمل ایڈریس دے
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 کے بعد آپ کو کہا ہے ان چیزوں میں سے بہترین چیز آپ کے لئے ایسا کرنے کے لئے, اگر آپ کر سکتے ہیں ، رہنے کے لئے ہے
 فون پر. اس شخص کے فون پر ہو سکتا ہے کی ضرورت ہے کرنے کے لئے تم سے پوچھنا مزید سواالت, یا ہو سکتا ہے کہ آپ بات

 کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کچھ زیاده ہے ۔ اگر آپ ایسا کرتے ، فون کو پھانسی ، 119 آپریڻر کال کر سکتے ہیں ، واپس کر سکتا ہے
.جس میں اس کے بنانے کے لئے خطرناک آپ کو اور آپ کے ماں یا دیکھ بھال کرنے والے

 اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں فون پر رہنا نہیں ہے کیونکہ آپ کو محفوظ محسوس بتا شخص کے فون پر آپ کو صرف ڈال ، فون نیچے
.کے بغیر یہ پھانسی ، پولیس تک پہنچ

 کوئی بات نہیں کیا ، جنگ میں آپ کی غلطی نہیں ہے, یہاں تک کہ اگر آپ کو سن کر آپ کے نام میں لڑنے یا اگر آپ فکر مند ہیں
.جنگ ہے آپ کی وجہ سے, مثال کے طور پر ، کیونکہ آپ کو صاف نہیں کیا اپنے کھلونے یا ایک اچھا گریڈ اسکول میں

.بڑوں نے بہت سے طریقوں سے حل کرنے کے تنازعات اور مسائل ہیں لیکن تشدد نہیں کرنا چاہئے ان میں سے ایک ہو

 آپ نہیں کر سکتے ہیں ایک شخص کے برتاؤ ، تشدد یا بدسلوکی; کس طرح ایک شخص کے برتاؤ کرتی ہے ، اپنی پسند اور آپ نہیں
.کر رہے ہیں کے لئے ذمہ دار ان کے رویے

.خواتین کے خالف تشدد خطرناک ہے اور لوگوں کو حاصل کر سکتے ہیں چوٹ لگی ہے

.یہ قانون کے خالف ہے کسی کو چوٹ پہنچائی




