بات چیت

کا گائیڈ
برا�ئ

والدین

ا� ن� بچوں کو بدسلویک یا ت
زیاد� ےس محفوظ
پ
ن
رکھ� یم� مدد ےک ئل� آسان بات چیت

آپ کا نام
یہ رہنما کتابچہ اس ب� چ� کا ہ�ے

اور

آپ ےک ب� چ�
کا نام

ن
چا� ت� یہ�
ہم سب پا�� بچوں کو محفوظ رکھنا ہ
آپ ن� غالباً ان ےس پہےل بھی ڑ
طر� ق� ےس عبور
سک کو
محفوظ ی
گ
ن
ج�ےس امور ےس متعلق بات چیت یک ہو�۔ لیکن کیا آپ ن�
کر � ی
ان ےس اس بارے یم� بات یک ہ�ے کہ جنیس استحصال ےس یک�ےس
ہم� معلوم ہ�ے کہ یہ ایک اییس گفتگو ہ�ے جس
رہ�؟ ی
محفوظ ی
گ
پر ئ
ن
یق� ہ�ے
ہم� ی
چاہ� � ،لیکن ی
نہ� کرنا ی
کو� بھی والدین بات ی
کہ یہ عمل اتنا ہی فطری محسوس ہو سکتا ہ�ے ،اور اتنا ہی آسان
بھی ہو سکتا ہ�ے ،جتنا ڑ
سک پر تحفظ ےس متعلق بات چیت کرنا۔
ہم اےس پینٹس ( )PANTSپر بات کرنا ت
کہ� یہ�۔  Pےس لیکر  Sتک،
ہر حرف چار سال تک ےک کم عمر بچوں ےک ئل� ایک اہم پیغام
ر� ن� یم� ان یک مدد یک جا سےک۔
دیتا ہ�ے تاکہ ان ےک محفوظ ہ

چا� ت� یہ� کہ تمام والدین پینٹس ()PANTS
یہی وجہ ہ�ے کہ ہم ہ
ت
پر بات کریں – کیوںکہ ہم جان� یہ� کہ بچوں ےک ساتھ ان اہم
گ
انہ�
پیغامات ےک بارے یم� باقاعد� ےس بات چیت کر ن� ےس ی
واقعی یم� محفوظ ر� ن� یم� مدد مل ت
سک� ہ�ے۔
ہ
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پینٹس ( )PANTSیک
بات کیوں کریں؟
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ایک اہم گفتگو جو ن
چاہئ�
کر�
ی
ہم ت
جان� یہ� کہ آپ سوچ ہر�ے ہوں
گ
ئ
نہ� ہ�ے۔
� کہ :یہ یم�ے ب� چ� ےک ل� ی
یقیناً ،ئ
کو� بھی والدین کبھی بھی یہ
ت
چا�� یہ� کہ ان کا بچہ
ی
نہ� سوچنا ہ
جنیس استحصال ےس متاثر ہوگا۔ لیکن
بالکل ایس وجہ ےس یہ نہایت ض�وری
ہ�ے کہ آپ اس بارے یم� گفتگو کریں
– تاکہ ان کو محفوظ ن
رکھ� یم� مدد
یک جا سےک۔
ت
ہم یہ بھی سمجھ� یہ� کہ اس
ن
موضوع پر بات کرنا ن
دھمکا�
ڈرا�
کا احساس پیدا کر سکتا ہ�ے۔ لیکن
نہ� کہ ایسا ہی ہوگا۔ پینٹس
ض�وری ی
( )PANTSکو والدین اور پیشہ ورانہ
افراد یک مدد ےس خصویص طور پر
تخلیق کیا گیا �ے – تاکہ یہ ن
یقی� بنا
ہ
سک� کہ چار سال یا اس ےس زیادہ
ی
ےک کم عمر بچوں ےک ئل� یہ بات چیت
ممکنہ حد تک آسان اور مناسب ہ�ے۔

پینٹس ( )PANTSیم� کبھی بھی
نہ� کیا جاتا ہ�ے
جنیس عمل کا تذکرہ ی
ہم ت
جان� یہ� کہ آپ کو ایسا
محسوس ہوگا کہ آپ کا بچہ بہت
زیادہ چھوٹا ہ�ے اور اس ےس جنیس
نہ� یک جا
عمل ےک بارے یم� بات ی
ت
سک� ہ�ے۔ اور یہی وجہ ہ�ے کہ پینٹس
نہ� کرتا
( )PANTSکبھی اس کا تذکرہ ی
ہ�ے۔ یہ پرندوں اور شہد یک مکھیوں
ےس متعلق ن
نہ�
جان� ےک بارے یم� ی
ئ
ن
ہ�ے ،بلکہ یہ محفوظ ہر�� ےک ل� عمیل
یق� ن
اور ی ن
دہا� ےک پیغامات یہ�۔
ہم کبھی بھی خوفزدہ کرنیواےل الفاظ
نہ� کر ت�
استعمال ی
ت
چا�� یہ� وہ
آخری کام جو ہم کرنا ہ
آپ ےک ب� چ� کو پریشان کرنا یا ڈرانا ہ�ے۔
پینٹس ( )PANTSپر بات کر ن� ےس
مراد آپ ےک �� ےک محفوظ ر� ن� ےک ل�ئ
ہ
بچ
ض�وری اعتماد اور علم فراہم کر ن�
ےک ئل� آسان ،بچوں ےک ئل� دوستانہ
زبان استعمال کرنا ہ�ے۔
ت
سوچ� ہوں کہ
م� صدق دل ےس
" ی
ڑ
سک عبور کر ن� ےک ط یر� ق� ےک ساتھ
پینٹس ( )PANTSپر بھی ایس طرح
ن
چا� ئ�۔"
ےس بات یک جا� ہ
چھ سالہ بچی ےک والدین
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صحیح لمحات تالش کرنا
ہر خاندان دورسے یک نسبت مختلف ہوتا
�ے اور آپ کو یہ گفتگو کب ن
چاہئ�
کر�
ی
ہ
اس کا انحصار آپ ےک ب� چ� یک عمر پر ہو
سکتا �ے یا وہ ن
کت� بڑے یا سمجھدار یہ�
ہ
ز
چ� آپ کو اور
– اہم بات یہ ہ�ے کہ کیا ی
انہ� فطری محسوس ت
ہو� ہ�ے۔
ی
ن
ئ
ش
کیا بات چیت �وع کر � ےک ل� چا�ےھ
مثال�
وقت یک تالش یم� یہ�؟ یہاں چند ی
ہم�
دی ئگ� یہ� کہ جو دیگر والدین ن� ی
ہوئ�:
بتائ� کہ یہ ان ےک ئل� کارگر ثابت ی
ی

صحیح وقت
کون سا ہ�ے؟
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جب آپ پا� ن� ب� چ� کو نہال ہر�ے ہو ت�
پہن� یا کریم ن
ک�ے ن
یہ� ،یا پ ڑ
لگا�
ج�ےس کاموں یم� ان یک مدد کر ہر�ے
ی
ہو ت� یہ�۔

اگر وہ اسکول یم� ت
ذا� تعلقات
پڑھ� ،تو ان ےک
ےک بارے یم� سبق ی
پوچھ� کہ
پہن� ن� پر ان ےس
ی
گھر چ
انہ� کیا یاد ہ�ے۔
ی

کار کا سفر بات کر ن� ےک ئل� ت
بہ�ین
وقت ہوتا ہ�ے۔

ہمارے دوستانہ ڈائنوسار
پینٹوسورس یک مدد ےک ساتھ ہمارا
گانا ایک ساتھ ن
گا� ےس ایک صحیح
وقت ن
بنا� یم� مدد مل ت
سک�
ہ�ے (صفحہ  6پر مزید معلومات
حاصل کریں)۔

چا�ے آپ اسکول ےس گھر جا ہر�ے
ہ
ہوں ،یا اختتام ہفتہ پر دکانوں پر
گھوم پھر ہر�ے ہوں ،آپ ایک ساتھ
چہل قدمی اور گپ شپ کر ن� کو
گ
زیادہ پرسکون محسوس کریں �۔
اس خیال پر بات کر ن� ےک ئل� یت�ایک
ےک ئل� جانا ایک زبردست وقت ہ�ے
کہ آپ یک پتلون اور آپ ےک یت�ایک
ےک لباس یم� ڈھانپا گیا حصہ نجی
ن
یع� پوشیدہ ہوتا ہ�ے۔

اگر ان کا پسندیدہ ٹ� وی پروگرام
کو� حساس ن
ئ
کہا� پیش کر رہا ہ�ے
ن
پریشا� کا باعث �ن�ن
تو ان ےک ل�ئ
ب
وایل کیس بھی ش� ےک بارے یم�
ان ےک بات کر ن� یک حوصلہ
افز ئا� کریں۔

5

یم� صحیح
الفاظ یک�ےس
تالش کروں؟
یک�ےس ش�وع کریں

ہمارے آئس بریکرز یا آغاز کار!

آپ کو یک�ےس اور کب پینٹس ( )PANTSپر
بات ن
چاہئ� یہ ہمیشہ آپ کا انتخاب
کر�
ی
انہ�
ہوتا ہ�ے۔ بہر حال کیوںکہ آپ ہی ی
بہ� طور پر ت
سب ےس زیادہ ت
جان� یہ�۔
جب آپ تمام پیغامات (صفحات  )9-8پر
اطمینان محسوس کر ت� یہ� تو یہ ہمارے
دوستانہ ڈائناسارس پینٹوسورس یک مدد
ےس ،ہمارے ’آئس بریکرز‘ ےک سلسلہ
پینٹس ( )PANTSپر بات ش�وع کرنا آسان
بنا دیتا ہ�ے۔ کھیلوں ،گانوں اور رسگرمیوں
ےک ذریعہ وہ تفریح اور دلچسپ طریقوں
ےس اہم پیغامات کو متعارف کر تا� یہ�۔
اور آپ آج ےس ہی ش�وع کر ت
سک� یہ� …

رکھ� اور
ہمارے بچوں کا پُل آؤٹ ی
سیکھ� برعکس کا ت
اش�اک کریں – اور
ی
قواعد یاد ن
بنائ�۔
رکھ� کو تفریحی ی
آپ ےک ب� چ� پینٹوسورس ےک ساتھ بھی
گا ت
سک� یہ� – اس کا گانا اہم پینٹس
( )PANTSپیغامات کا دلکش تعارف ہ�ے۔
پینٹوسورس ےک ساتھ کھیل کا وقت بھی
آن الئن ،ایک ٹیبلٹ یا فون پر موجود ہ�ے،
اس مفت کھیل ےس وہ باسکٹ بال اور
ڈوبیک کھیل ت
سک� یہ� ،جبکہ ایس دوران
ت
سیکھ� یہ�۔
وہ پینٹس ( )PANTSقواعد
یہ تفریحی آغاز کار یہاں تالش کریں

nspcc.org.uk/pants

کیا قواعد کو یاد ن
رکھ� ےک ئل� واقعی ایک زبردست
چا� ت� یہ�؟ پینٹوسورس کا بچوں کا پیک تفریحی
طریقہ ہ
رسگرمیوں ،اسٹیکرز ،ایک ڈور ہینگر اور ایک بک مارک ےک
ساتھ ماال مال ہ�ے۔ اپنا پیک nspcc.org.uk/shop
پر آرڈر کریں
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پوشیدہ ا
ہ تعضاء نجی
و � ہ ی�
ہمیشہ ی
آپ کا ج اد رکھ ی� کہ
س
م
آ
پ کا ہ�ے

نہ

ی� کا مطلب
نہ ی� ہ�ے

ان را
زوں ےک بار
کریں جو آپ ے م ی� بات
کر ت کو پریشان
� ہ ی�

آواز اٹھ
مدد ائ ی� ،کو ئ�
ر
ک سکتا ہ�ے

اب پینٹس پر بات کر ن� کا وقت ہ�ے

چونکہ اب آپ ہمارے آغاز کار ےک بارے
یم� ت
جان� یہ� اور آپ ن� جان لیا ہ�ے کہ
ش
پا� ن� ب� چ� ےک ساتھ کب بات چیت �وع
ن
کر� ہ�ے۔
اب آپ پا� ن� ب� چ� کو پانچ پینٹس ()PANTS
ن
سیکھا� ےک ئل� تیار یہ�۔ ہم آپ
قواعد
کو پینٹس ( )PANTSےک ہر ایک حرف
گ
ےک بارے یم� آگاہ کریں � تاکہ آپ کو
معلوم ہو کہ ہر ایک حرف ےک بارے یم�
کیا کہنا ہ�ے۔
آپ پا� ن� ب� چ� ےس محفوظ ہر� ن� ےک بارے
یم� آسان گفتگو کر ےک ش�وع کر ت
سک� یہ�
جائ�
– اور پھر جب آپ دونوں تیار ہو ی
تو مزید تفصیل یم� جا ت
سک� یہ�۔

پینٹس ()PANTS

ین
قوان� کیا
یہ�؟
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پوشیدہ اعضاء نجی
ہو ت� یہ�

پا� ن� ب� چ� کو یہ بات واضح کریں کہ آپ
کا زیر جامہ آپ ےک پوشیدہ اعضاء
کو چھپاتا ہ�ے اور ’پوشیدہ/نجی‘ کا کیا
مطلب ہوتا ہ�ے۔
ئ
انہ� کو� بھی
انہ� وضاحت دیں کہ ی
ی
ن
دیکھ�
شخص ان یک ش�مگاہوں کو
نہ� کہہ سکتا ،یا نہ ہی
یا چھو ن� کا ی
ن
ن
کیس اور یک کو دیکھ� یا چھو � کا کہہ
سکتا ہ�ے۔
ٹ
بعض اوقات ڈاک�وں ،نرسوں یا گھر
والوں کو ایسا کرنا پڑ سکتا ہ�ے۔ تو پھر
وضاحت کریں کہ ایسا کرنا ٹھیک ہ�ے،
لیکن یا�ےس لوگوں کو ہمیشہ ایسا کر ن�
ن
چا� ئ� ،اور پہےل ان ےس
یک وضاحت کر� ہ
چا� ئ� کہ یہ ٹھیک ہ�ے۔
پوچھنا ہ

رکھ� کہ آپ کا
ہمیشہ یاد ی
جسم آپ کا ہ�ے

بتائ� کہ اس کا جسم اس کا
پا� ن� ب� چ� کو ی
نہ�۔ کیس شخص کو
ہ�ے ،اور کیس کا ی
نہ� ہ�ے
ان ےک ساتھ کچھ ایسا کر ن� کا حق ی
انہ� � ن
چی� محسوس ہو۔
جس ےس ی ب
اگر ئ
ن
دیکھ�
کو� ان ےک زیر جامہ ےک ین� چ�
ن
کا کہتا ہ�ے یا چھو � یک کوشش کرتا ہ�ے تو
کہ� – اور
'نہ�' ی
چا� ئ� کہ وہ فوراً ی
ی
انہ� ہ
قابل اعتماد بڑے فرد کو آگاہ کریں۔ یہ
فرد گھر کا ئ
کو� فرد ،استاد ،معاون کارکن
یا ٹ
ڈاک� ہو سکتا ہ�ے۔

نہ� ہ�ے
نہ� کا مطلب ی
ی

ن
بنائ� کہ آپ کا بچہ یہ بات سمجھتا
یقی� ی
ن
'نہ�'
پر
�
چھو
ناپسندیدہ
وہ
کہ
ہ�ے
ی
ن
کہ� کا حق رکھتا ہ�ے – یہاں تک کہ کیس
ن
خاندا� فرد یا یا�ےس فرد کو بھی �ج ےس وہ
جانتا ہ�ے یا جس ےس پیار کرتا ہ�ے۔
انہ� پا� ن� جسم پر اختیار حاصل �ے اور
ی
چ� ہیں کر �ن
انہ� اییس ی ز
کیس فرد کو کبھی ی
انہ�
چا� ئ� جس ےس ی
پر مجبور ی
نہ� کرنا ہ
ن
سکو� محسوس ہو۔
ب�
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ان رازوں ےک بارے یم� بات
کریں جو آپ کو پریشان
کر ت� یہ�

انہ� یا�ےس
پا� ن� ب� چ� کو بیان کریں کہ ی
معامےل ےک بارے ہمیشہ یم� بات ن
کر�
ن
پریشا� کا باعث
چاہئ� جو ان ےک ئل�
ی
ن
ہ�ے – اور یہ کہ بات بتا� ےس وہ کیس
گ
نہ� یآئ� �۔
مشکل یم� ی
ن
ماب� فرق یک
’ا�ےھ‘ اور ’برے‘ رازوں ےک ی
چ
وضاحت کریں۔ برے راز آپ کو غمزدہ،
پریشان یا خوفزدہ کر ید� ت� یہ� ،جبکہ
چا�ےھ راز دورسوں لوگوں ےک ئل� رسپرائز
چ�یں ہو ت
پارٹیاں یا تحائف جییس ی ز
سک�
یہ� جس ےس آپ پرجوش محسوس
کر ت� یہ�۔
ئ
کو� بھی راز ہمیشہ آخر یم� بتانا
ئ
چا��۔
ہ

اٹھائ� ،ئ
کو� مدد کر
آواز ی
سکتا ہ�ے

بتائ� کہ پا� ن� اعتماد ےک
پا� ن� ب� چ� کو ی
ز
چ� ےک بارے یم� بات
شخص ےس اییس ی
کرنا ہمیشہ اچھا ثابت ہوتا �ے ،جو ی ز
چ�
ہ
انہ� افرسدہ ،پریشان یا خوفزدہ ت
کر� ہ�ے،
ی
اس ےس وہ ان یک مدد کر ت
سک� یہ�۔ اور یہ
ن
خاندا� رکن ہی ہو۔
نہ� کہ وہ
ض�وری ی
مثال ےک طور پر یہ ئ
کو� استاد یا دوست
ےک والدین بھی ہو ت
سک� یہ�۔
انہ� ی ن ن
چا�ے
ی
یق� دہا� کر یائ� کہ مسئلہ ہ
نہ�
جو بھی ہو ،اس یم� ان یک غلطی ی
�ے اور یہ کہ آواز ن
اٹھا� پر وہ کبھی بھی
ہ
گ
نہ� پڑیں �۔
مشکل یم� ی
وہ چائلڈ الئن  0800 1111پر بھی کال کر
ت
سک� یہ� اور ایک دوستانہ شخص مدد
فراہم کرے گا۔

9

والدین پینٹس
( )PANTSےک بارے
یم� کیا ت
کہ� یہ�
پینٹس ( )PANTSکو متعارف ن
کرا� ےک
بعد ہم ن� بہت ےس والدین ےس بات یک
ہ�ے جنہوں ن� اس پر بات چیت یک تھی...
اپ� چھ سالہ ٹ
یم� ن
بی� ےک ساتھ
بات چیت کر ن� ےک ئل� یت�ایک کو
ایک ت
بہ�ین موقع ےک طور پر
ن
ت
استعمال کر� تھی۔ یم� � اس
سوال ےس ش�وع کیا کہ لڑکوں کا
یت�ایک کا لباس لڑکیوں ےک یت�ایک
لباس ےس مختلف کیوں ہ�ے اور اس
سبب ہم ن� رازداری ےک بارے یم�
بات چیت یک۔ اس ےس م�ج ےھ ایک
نازک موضوع کو بڑی ن
آسا� ےس
متعارف کر نا� کا ایک بہت اچھا
نقطہ آغاز مل گیا تھا۔
کیتھرین یک امی
10

400
،
000
ےس زیادہ والدین پہےل ہی

 pantsپر بات چیت کر چ�ےک
ہم� معلوم ہ�ے
یہ� لہذا ی
کہ اس ےس واقعی یم� مدد
حاصل ت
ہو� ہ�ے
یم� ن� پا� ن� پانچ سالہ ب� چ� کو یہ
بالکل واضح پیغامات بیان کر ن� کو
بیحد تقویت بخش محسوس کیا۔
یم� اےس جو بتا رہی تھی وہ اےس
سمجھ رہا تھا – حقیقت یم� ایک
دن اسکول ےک بعد اس ن� م�ج ےھ
ہنسا دیا تھا جب وہ کھڑا ہوا اور
فخر ےس ن
کہ� لگا "م�ج ےھ معلوم ہ�ے
کہ جو کچھ یم�ی پینٹ یم� ہ�ے وہ
پوشیدہ �ے اور یم� ن� ن
اپ� ٹیچر کو
ہ
اس بارے یم� بتایا ہ�ے!"

اگر ئ
کو� ناقابل تصور واقعہ پیش
ن
ٹ
آیا اور کیس � یم�ی بی� ےک ساتھ
ن
جسما� حدود کو پار کیا ،تو کیا
گ
وہ جان ےل � کہ کیا کرنا ہ�ے؟ کیا وہ
ئ گ
بتا� �؟ کیا اےس بھی پتہ چل
م�ج ےھ
ئ
جا� گا کہ یہ غلط تھا؟
ہماری بات چیت ےک بعد م�ج ےھ
بہت فخر محسوس ہوا اور راحت
نہ�
میل کہ یم� ن� اےس خوفزدہ ی
کیا یا کیس طرح ئ
کو� برا طریقہ
نہ� سکھایا تھا ،بلکہ اےس محفوظ
ی
ن
رکھ� یم� مدد ےک ئل� آخر کار ایک
اہم قدم اٹھایا تھا۔ ایس ئل� یم�
ت
چاہ� ہوں کہ تمام والدین پینٹس
( )PANTSپر بات کریں۔
میبل یک امی

سیم یک امی
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بہت
خوب!
پا� ن� ب� چ� ےس پینٹس ( )PANTSپر بات کرنا ش�وع کر ن� ےس آپ
انہ� محفوظ ن
رکھ� یم� مدد ےک ئل� واقعی یم� اہم اقدامات
ی
ح�ت ی ز
انگ� کر ن� پر فخر محسوس کرنا
ر�ے یہ�۔ آپ کو کچھ ی
کر ہ
چاہئ�۔
ی
ن
نہ� �ے۔ بہ�ت
لیکن یاد ی
رکھ� کہ یہ رصف ایک مرتبہ کر � وایل گفتگو ی ہ
ن
ث
ہ�ے کہ یہ بات چیت مخترص اور اک� کریں اور ب� چ� یک عمر بڑھ� ےک
ساتھ ساتھ بات چیت کو اس یک عمر ےک مطابق ت
جائ� – اس
بنا� ی
رکھ� کو ن
انہ� یہ بات یاد ن
یقی�
ےس پیغامات کو
تقویت ید� ن� اور ی
گ
ن
ئ
بنا� یم� مدد مےل �۔ رصف وہی لمحات ُچ ین� جو آپ ےک ل� فطری
محسوس ہو ت� یہ�۔
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پا� ن� ئل� صحیح پینٹس ( )PANTSرہنما
کتابچہ حاصل کریں
ہمارے پاس والدین ،نگہداشت کاروں اور
بچوں ےک ئل� بڑی تعداد یم� دیگر پینٹس
کتا� چ� موجود یہ� ،جن
( )PANTSرہنما ب
یم� متعدد مختلف زبانوں یم� رہنما
کتا� چ� اور معذوری ےک حامل افراد ےک ئل�
ب
کتا� چ� بھی شامل یہ�۔
رہنما ب
رضاعی نگہداشت کاروں ےک ئل� رہنما
کتابچہ
ن
سیکھ� یک معذوری ےک ساتھ والدین
ےک ئل� رہنما کتابچہ
آٹزم ےس متاثرہ بچوں ےک والدین ےک
ئل� رہنما کتابچہ
سماعت ےس محروم بچوں ےک ئل�
ایک فلم
انہ�
آپ ی
پر تالش کر ت
سک� یہ�

nspcc.org.uk/pants

آپ ےک ب� چ� ےک فطری طور پر کچھ
سواالت ہو ت
سک� یہ�
لیکن پریشان مت ہوں – ہم ان کا جواب
د� ن� یم� آپ یک مدد کر ت
سک� یہ�۔ آپ
ی
پینٹس ( )PANTSپر بات کر ن� ےک بارے
یم� التعداد مزید معلومات اور معاونت
یہاں ےس حاصل کر ت
سک� یہ�
nspcc.org.uk/pants
ہم ےس بات کریں
اگر آپ کو کبھی بات کر ن� یک ض�ورت
ہم�
ہو ،تو ہم ۔ �یہ دوجوم ںاہی  24/7ی
 0808 800 5000پر کال کریں یا
 help@nspcc.org.ukپر ای میل کریں

تعم� نو یم� مدد کر
ہم سب مل کر ان بچوں یک زندگیوں یک ی
ت
سک� یہ� جن کا غلط استعمال کیا گیا ہ�ے۔ ہم ایک ساتھ مل
ت
کر خطرے ےس دوچار بچوں یک حفاظت کر سک� یہ�۔ اور،
ایک ساتھ مل کر ،ہم بچوں ےس ت
زیاد� ےک واقعات دوبارہ
بہ�ین طر� ق� تالش کر ت
رونما ہو ن� یک روک تھام ےک ت
سک� یہ�۔
ی
لیکن یہ سب آپ ےک تعاون یک بدولت ہی ممکن ہ�ے۔ پونڈ جو
آپ جمع کر تا� یہ� ،عر�ض جس پر آپ دستخط کر ت� یہ� ،آپ
یقی� ن
ےک وقت کا ہر ایک لمحہ ،اس بات کو ن
بنا� یم� مدد کرے
بچ� ےک ئل� لڑ ت
گا کہ ہم ہر �� ےک پ ن
سک� یہ�۔
بچ
nspcc.org.uk
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