Side 2
Bobletekst øverst
"ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﻴﻠﺌﮯ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻗﻴﻤﺘﯽ اﺛﺎﺛہ ان ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
اور ﺑﭽﮯ ﮐﺎ اﭘﻨﯽ روزﻣﺮّﮦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺧﻮش رﮨﻨﺎ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﮯ ﺳﮑﻮن اور
اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻔﻆ ﮐﻴﻠﺌﮯ ﻋﻴﻦ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ۔"
Avsnittene
ﮐﻴﺎ ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ؟
ﮨﺎں ،ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ ﺑﭽﮯ دوﺳﺮے ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﺪﺳﻠﻮﮐﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻳہ ﻣﺸﮑﻞ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ
ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ ﺟﻮ روﻳّﮯ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ،اﻧﮩﻴﮟ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﻴﺎن
ﮐﺮﻳﮟ۔ اس ﮐﯽ اﻳﮏ وﺟہ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮔﮩﺮاﺋﯽ ﻣﻴﮟ ﺟﺎ ﮐﺮ ﻳہ ﺳﻮﭼﻨﮯ
ﺳﮯ "ﮐﺘﺮاﺗﺎ" ﮨﮯ ﮐہ ﭼﻬﻮﭨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻣﻨﻔﯽ روﻳّﮯ ﺳﮯ دوﺳﺮوں ﭘﺮ ﮐﻴﺎ اﺛﺮ
ﭘﮍ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
اﮔﺮﭼہ ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﻮﺋﯽ اﺗﻨﺎ ﻋﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﭼﻬﺎ
ﺟﺎۓ ،ﭘﻬﺮ ﺑﻬﯽ ﺟﻮ ﺑﭽﮯ اس ﺳﮯ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮں ،ان ﮐﻴﻠﺌﮯ ﻳہ اﻳﮏ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠہ
ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﻦ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ دوﺳﺮے ﺑﭽﮯ ﺧﻮد ﺳﮯ دور رﮨﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﻳﮟ،
ﺟﻨﮩﻴﮟ دل دﮐﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ اﻟﻔﺎظ اور ﺣﺮﮐﺘﻮں ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے ،اﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ اﺗﻨﯽ
ﮨﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ﭼﺎﮨﮯ ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﺎ ﻧﺎم دﻳﮟ ﻳﺎ ﻧہ دﻳﮟ۔
) FUBﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﮐﻴﻠﺌﮯ واﻟﺪﻳﻦ ﮐﯽ ﮐﻤﻴﭩﯽ( "ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﮯ ﺧﻼف اﻋﻼن ﻋﻤﻞ"
) (Manifest Mot Mobbingﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﻮﺑﻨﮓ
ﮐﮯ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻻﺗﯽ اور اس ﭘﺮ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﭼﻬﻮﭨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﯽ ﮐﻴﺎ ﺻﻮرﺗﻴﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ؟
ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺠﺮﺑﺎت ﭘﺮ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﮯ ﭘﺘہ
ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮ دس ﺑﭽﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ دوﺳﺮے اﺳﮯ
ﺗﻨﮓ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻨﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﻳہ ﺣﺮﮐﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ:
• ﻣﺎرﻧﺎ ،دهﮑّﮯ دﻳﻨﺎ اور ﺑﺎل ﮐﻬﻴﻨﭽﻨﺎ
• ﭼﻬﻴﮍﻧﺎ ،ﻣﺬاق اڑاﻧﺎ ،ﺑﺮﯼ ﺑﺮﯼ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﮩﻨﺎ
• اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺗﻮڑﻧﺎ اور ﭼﻬﭙﺎﻧﺎ
• اﭘﻨﮯ ﺳﮯ دور رﮐﻬﻨﺎ/ﺷﺎﻣﻞ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ دﻳﻨﺎ
Bobletekst nederst
"اس ﻣﻴﮟ ﺣﻴﺮت ﮐﯽ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ دوﺳﺮے ﺑﭽﮯ ﻧﻴﻨﺎ ﮐﻮ

Side 3
Bobletekst øverst
ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ ﻋﻤﻠہ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﺎت ﭼﻴﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﭘﺘہ ﭼﻠﮯ ﮐہ
اﻳﮏ ﮔﺮوپ ﮐﺘﻨﺎ اﭼﻬﺎ ﭼﻞ رﮨﺎ ﮨﮯ اور ﺑﭽﻮں ﮐﺎ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻴﺴﺎ
ﺗﻌﻠﻖ ﮨﮯ۔
Avsnittet
ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ اور واﻟﺪﻳﻦ ﮐﻴﺎ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟
ﻳہ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮍوں ﮐﺎ روﻳّہ واﺿﺢ ﮨﻮ اور وﮦ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﮯ ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮ
ﻧﺮﻣﯽ ﺳﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺋﻴﮟ ﮐہ اﻳﺴﺎ روﻳّہ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ۔ ﻳہ ﻳﺎد رﮐﻬﻨﺎ اﮨﻢ
ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺳﺐ ﺑﭽﮯ اﻳﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮﺷﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﮯ اور ﺑﭽﻮں
ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻪ ﺗﺎﭼﻪ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﺑﺎت ﺳﻨﯽ ﺟﺎۓ ﮔﯽ ﺟﻮ "ﺳﺐ ﺳﮯ زورﺁور"
ﮨﻮ۔
ﺟﺐ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ زﻳﺎدﮦ وﻗﺖ ﺑﮍوں ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﭼﻬﻮڑ دﻳﺎ ﺟﺎۓ ﺗﻮ ﻳہ
ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺐ ﺳﮯ زورﺁورﺑﭽہ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﮯ۔
ﻳہ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮍے:
• ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ رﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﮯ واﻗﻌﺎت ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ﺳﮑﮯ
• اﺗﻨﮯ ﻗﺮﻳﺐ رﮨﻴﮟ ﮐہ دﻳﮑﻪ اور ﺳﻦ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮں
• ﻣﺴﺘﻌﺪ رﮨﻴﮟ ،ﺧﻠﻮص ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﻴﮟ اور دﻟﭽﺴﭙﯽ ﻟﻴﮟ
• ﭘﺮواﮦ ﮐﺮﻳﮟ
"اﻳﮏ اﻳﺴﺎ ﺑﮍا ﺟﻮ ﭘﺮﺧﻠﻮص اور واﺿﺢ اﻧﺪاز ﻣﻴﮟ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﺣﺪود ﺑﺘﺎﻧﮯ
ﮐﯽ ﺻﻼﺣﻴﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﻮ ،وﮦ ﻣﻮﺑﻨﮓ اور دوﺳﺮے اﻳﻨﭩﯽ ﺳﻮﺷﻞ روﻳّﻮں ﮐﻮ روﮐﻨﮯ
ﻣﻴﮟ ﮐﺎﻣﻴﺎب رﮨﮯ ﮔﺎ۔ اﻳﺴﮯ ﺑﮍے ﮐﻮ ﺑﭽﮯ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺳﻤﺠﻬﻴﮟ ﮔﮯ ،اﺳﮯ ﺑﭽﻮں
ﻣﻴﮟ رﺳﻮخ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ اور اﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺑﭽﻮں اور ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﻮ
ﺿﺮورت ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔"
ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺑﻴﭻ اﺣﺘﺮام اور ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮ ﻓﺮوغ دﻳﻨﮯ ﮐﻴﻠﺌﮯ
ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮦ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ۔ ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ رﺟﺤﺎﻧﺎت اور روﻳّﻮں ﮐﻮ ﻓﺮوغ
دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﮐﺎم ﺳﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﻣﻮﺑﻨﮓ اور اﻣﺘﻴﺎزﯼ ﺳﻠﻮﮎ ﮐﯽ ﺑﮍﯼ ﺣﺪ
ﺗﮏ روﮎ ﺗﻬﺎم ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ،ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﮐﮯ ﻋﺮﺻﮯ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ اور ﺁﺋﻨﺪﮦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ۔ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﯽ روﮎ ﺗﻬﺎم ﮐﻴﻠﺌﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺑﻴﭻ دوﺳﺘﯽ اﻳﮏ اور
اﮨﻢ ﺑﻨﻴﺎد ﮨﮯ۔ واﻟﺪﻳﻦ اور ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﮐﮯ ﻋﻤﻠﮯ ﭘﺮ ﻳہ اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺑﺎﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮﻳﻀہ
ﻋﺎﺋﺪ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ درﻣﻴﺎن دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ راﮦ ﮨﻤﻮار ﮐﺮﻳﮟ۔

Side 4
Bobletekst
"ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ ﺑـﭽﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ اﻳﮏ اﮨﻢ ﮨﺪف ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮ
ﺑﭽﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ ﮨﻮ اور ﮨﺮ ﺑﭽہ ﺧﻮد ﺑﻬﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ دوﺳﺖ ﮨﻮ۔ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﮯ
ﺧﻼف ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﮨﺘﻬﻴﺎر دوﺳﺘﯽ ﮨﮯ۔"
Avsnittet
ﮔﻬﺮ اور ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﺗﻌﺎون:
ﻳہ ﺑﮩﺖ اﮨﻢ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮﻧﮩﯽ ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﮐﮯ ﻋﻤﻠﮯ ﮐﻮ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﺎ ﺷﺒہ ﮨﻮ ،واﻟﺪﻳﻦ
ﮐﻮ اﺳﯽ وﻗﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻴﺎ ﺟﺎۓ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﻳہ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ اﮨﻢ ﮨﮯ ﮐہ
Sideواﻟﺪﻳﻦ ﮐﻮ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ،وﮦ ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﮐﻮ اﻃﻼع دﻳﮟ۔
4ﺟﺐ
ﺑﮩﺖ ﻓﺮق ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﭽﮯ ،واﻟﺪﻳﻦ اور ﻋﻤﻠہ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﮯ ﺗﺪارﮎ
ﺳﮯ
اس
Bobletekst
ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﯽ
ﭘﻼن
ﮐﻴﻠﺌﮯ
ﻣﻘﺼﺪ
اس
ﺑﮍے
اور
ﮐﺮﻳﮟ
ﺑﺎت
ﻣﻴﮟ
ﺁﭘﺲ
ﮐﻴﻠﺌﮯ
"ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﻣﻴﮟ ﺑـﭽﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ اﻳﮏ اﮨﻢ ﮨﺪف ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮ
ﮨﮯ۔
ﻣﻤﮑﻦ
ﮐﻮﺋﯽﮐﻴﺴﮯ
روﮎ ﮐﺎﺗﻬﺎم
ﺑﭽہ ﺧﻮد ﺑﻬﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ دوﺳﺖ ﮨﻮ۔ ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﮯ
اور ﮨﺮ
دوﺳﺖ ﮨﻮ
ﺑﭽﮯ
ﺧﻼف ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﮨﺘﻬﻴﺎر دوﺳﺘﯽ ﮨﮯ۔"

اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﯽ ﺧﻮﺷﯽ اور ﺧﻴﺮﻳﺖ ﮐﺎ ﺧﻴﺎل رﮐﻬﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺳﺎﺗﻪ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ
Avsnittet
ﮐﮯ :ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﺑﻬﯽ ﭘﺮواﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮں اور اﻧﮩﻴﮟ اﭘﻨﯽ
اﮨﻢ ﮨﮯ ﮐہ واﻟﺪﻳﻦ دوﺳﺮوں
ﮔﻬﺮ اور ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﺗﻌﺎون
واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرﻧﮯ ﮨﺎﮔﮯ
ﺳﮑﺘﮯﮨﻮ،ﮨﻴﮟ ﮐہ
ﻃﺮح ﮐﺮ
ﻳہ اس
ﮨﻮں۔
ﮐﺮﺗﮯ
ﺷﺎﻣﻞ
زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻮﺑﻨﮓ ﮐﺎ ﺷﺒہ
ﻋﻤﻠﮯ ﮐﻮ
ﺁپﮐﮯ
ﮨﺎﮔﮯ
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