
 

Women Abused Urdu Info Sheet                          March 2011   
PFVB0009    

 
 
 
 
 
 

  جن کے ساته  گہرے قريبی رشتوں ميں بدسلوکی کی گئیعورتيں
 معلوماتی صفحہ

 
 : ميں بيان کيا گيا کہ 1 ميں ،  سٹيٹسٹکس کينيڈا کی  ايک رپورٹ2006
  کے اپنے  گہرے قريبی ساتهی    کے درميان 2004  اور1999 فيصد ، نے 10فيصد ، بمعہ البرٹا ميں عورتوں کے  7کينيڈين عورتوں کے

 ہاتهوں بدسلوکی کا شکار ہونا رپورٹ کيا ۔
 1999جنسی دست درازی يا مجرمانہ طور پر ہراساں کيا جانا  فيصد نے 7 سال سے کم عمرعورتوں کے 25البرٹا ميں   کے درميان  2004  اور

 رپورٹ کيا
  فيصد نے بدسلوکی رپورٹ کی24عورتوں کے ) ايب اوِرجنل(کينيڈا کی قديم  
 فيصد پر دست درازی ان کے حاملہ ہونے کے دوران کی گئی21اته بدسلوکی کی گئی ،  ان کے عورتيں جن کے س  
 5 ميں مقتول گہرا قريبی ساتهی ہوتا ہے1 قتلوں ميں سے  

 

 بدسلوکی کيا ہے ؟
 بدسلوکی کنٹرول قائم کرنے کے طور طريقوں کا سانچہ ہے

  دوسرے ساتهی پر کنٹرول قائم کرنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے ۔  بدسلوکی گہرے قريبی رشتوں ميں بدسلوکی تب ہوتی ہے جب ايک ساتهی
 اپنی من مانی کرنے کے لئے کئی ہتهکنڈے استعمال کرتا ہے ، يہ دکهانے کے لئے کہ عورت پر اس کا تسلط ہے ،  اور *کرنے واال ساتهی

ے کرنے کے لئےعورت اپنا طور طريقہ بدلنے کی عورت کو  رشتے کے بندهن کو چهوڑنے سے روکنے کے لئے ۔  مرد کے مطالبات پور
 کوشش کرتی ہے ،  اس اميد پر کہ مزيد بدسلوکی کی روک تهام ہوجائے گی ۔

  بدسلوکی کرنے کے طور طريقے ہميشہ ايک اختياری فعل ہوتے ہيں ۔  اس سے کوئی فرق نہيں پڑتا کہ بدسلوکی کرنے والے کا پس منظر يا
ہے کہ وہ اپنے اعمال کی ذمہ داری لے ۔  کسی کو يہ حق نہيں کہ وہ کسی دوسرے کے ساته بدسلوکی کرے ،  اور تجربہ کيا ہے ،  اس پر الزم 

 کوئی بهی بدسلوکی کا حق دار نہيں ہوتا ۔
  سب عمروں ،  سب نسلی اور ثقافتی پس منظروں ،  اور آمدنی کی سب سطحوں کی عورتيں بدسلوکی کا شکار ہو سکتی ہيں ۔  بدسلوکی

 رشتوں ميں ہوتی ہے ۔  يہ بدسلوکی جسمانی ، جنسی ، جذباتی اور مالی نقصان کا سبب LGBTQ**/ ۔عورت اورايک ہی جنس کے درميانمرد
 ہے ۔  تشدد کی دهمکيوں کا يا تشدد کا شکار ہونا اہوسکتی ہے ۔  بدسلوکی کا شکار ہونا ايک عورت ميں ذاتی قوت اور قدر کا احساس کم کرديت

 وف کے سانچے کو جنم ديتا ہے ۔ايک مسلسل خ
  وقت کے ساته( بار نہيں ہوتا ۔  يہ مہينوں اور سالوں بهر ہوتا رہتا ہے ، اور عمومَا “صرف ايک”گہرے قريبی رشتوں ميں بدسلوکی اور تشدد (

 بکثرت اور شديد تر ہوجاتا ہے ۔
 

 بدسلوکی کے ہتهکنڈے
ہے ، ليکن کم نماياں صورتيں اتنی ہی تباہ ُکن ہوسکتی ہيں  دہ ظاہری صورت جسمانی بدسلوکی بدسلوکی کئی صورتيں اختيار کرسکتی ہے ۔  سب سے زيا

 :۔  بدسلوکی کے ہتهکنڈوں کی مثالوں ميں شامل ہيں 
 

ص پرجذباتی جذباتی کرب اور چوٹ کا سبب ہوتے ہيں ۔  بدسلوکی کرنے واال جسمانی حملے کی بجائے بدسلوکی کے شکار شخ نفسياتی بدسلوکی کے ہتهکنڈے
  جيساکہ زبانی بدسلوکی ، مالی يا روحانی بدسلوکی يا اس شخص کی سرگرميوں کو کنٹرول کرنا ۔“ہتهيار” استعمال کرتا ہے ۔۔۔۔ “ہتهيار”اور ذہنی 

 
 Men“ (“ته  گہرے قريبی رشتوں ميں بدسلوکی کی گئی مرد جن کے سا”  بدسلوکی کرنے والے عورتيں يا مرد ہوسکتے ہيں ۔  يہ اشاعت مظلوم عورتوں کے بارے ميں ہے ، ديکهيئے  *

Abused by Women in Intimate Relationships” ( کا معلوماتی صفحہ يا کتابچہ جوwww.familyviolence.alberta.ca پر دستياب ہے ۔ 
،  مرد يا عورت جو پيدائشی دوسری ) bisexual(رد اور عورت دونوں سے ہے ،  ايک مرد يا عورت جس کا جنسی رشتہ م )lesbian, gay(جنسی بندهن ميں دو عورتيں ،  دو مرد   **

،  فرد جس ميں عورت اور ) trans-identified(،  مرد جس ميں عورت کی خصوصيات نماياں ہوں يا عورت جس ميں مرد کی خصوصيات نماياں ہوں ) transgendered (جنس کے تهے 
  ۔ ) queer(،  ايسے شخص جن کا جنسی رجحان نارمل نہ ہو ) two-spirited(مرد دونوں کی خصوصيات ہوں 
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MBINU ZA UNYANYASAJI WA KIMWILI inahushika na mashambulizi ya mbalimbali kutoka kwa mnyanyasaji 
kama vile kusukuma, kupiga, kunyonga, kuvuta nywele au kutisha kutumia silaha. Nia yao ni ya kuumiza au kujeruhi 
kimwili ananyanyaswa. Unyanyasaji wa kimwili unaweza pia kuwa kufunga mtu ndani au kumfunga na kamba, au 
kumzuia  mtu kupata matibabu. 
 
MBINU ZA UNYANYASAJI YA KIJINSIA inahushika mashambulizi ya kimwili kwa matiti na / au sehemu za siri za 
mwili, na kulazimishwa kufanya ngono. Vitendo vya ngono zinaweza kuwa unyanyasaji kama aliyenyanyaswa anaviona 
kama hazina salama, havihitajiki, zinaleta haya au vinaumiza. 
 
MBINU ZA VITISHO ni maneno au matendo yoyote mpenzi anayenyanyanyasa anatumia kwa kutisha mpenzi wake. 
Kwa mfano: kuharibu mali, kutisha, kufuata mtu kisirisiri au kutesa mtu. 
 

Mambo tisa unaweza kufanya, ikiwa unanyanyaswa 
1. Kwanza, hakikisha kama wewe na watoto wote muko salama kimwili. 

 Kama uko katika hatari piga simu 911. 
 Fanya mpango wa usalama. Ikiwa mpenzi wako aliwahi kuwa mdhalimu hapo awali, dhuluma inaweza 

kutokea tena wakati wowote. Utahitaji mpango wa usalama ili uweze kufika kwenye  mahali salama haraka 
ikiwa inatakikana. Tazama mapendekezo ya "mpango wa usalama" ("safety plan") katika 
www.familyviolence.alberta.ca au pigia simu kwa malazi ya wanawake (women’s shelter) au Huduma ya 
Walioathiriwa inayoshugulikiwa na Polisi (police-based Victim Services Unit). 

2. Elewa kwamba wewe haujawajibika kwa unyanyasaji. Unyanyasaji ni wajibu ya mtu ambaye ni mnyanyasaji. 
3. Elewa kwamba unyanyasaji na vurugu vitaendelea bila shaka kama hakuna mtu mwingine kuingilia. 
4. Mwambie mtu mweye unamwamini kuhusu unyanyasaji. Kuikweka unyanyasaji siri unaipatia nguvu zaidi. 

Usiachilie kamwe. 
5. Jijulishe zaidi juu ya unyanyasaji kwenya mahusiano ya watu. Hauko peke yako. Wanawake wengine kuwa 

walishuhudia mambo haya na waliweza baadaye kujenga wenyewe maisha mapya yenye ya afya njema. Ukianza 
kutafuta msaada, utapata watu ambao wanaelewa hali yako. 

6. Jijulishe na msaada inayopatikana  katika au karibu na mtaa yako. Piga simu ya saa  bure inayopatikana masaa 
ishirini na nne kwa Family Violence Info kwenye 310-1818 au www.familyviolence.alberta.ca kwa taarifa zaidi. 

7. Tafuta msaada wa kitaalamu kutoka kwa mshauri aliyehitimu. 
8. Jichunge. Lolote unao fanya kuinua mwili wako, hisia, akili au roho itakusaidia kupitia hali hii ngumu na kujenga 

maisha unaotaka mwenyewe. 
9. Tumia muda na watu wenye afya njema.  Hata kama hawawezi kukusaidia moja kwa moja, kuwa na watu wazima 

inakukumbusha kwamba watu wengi wana uhusiano mwema na wa kutunza.Wewe pia unaweza. 
 

Tafuta msaada 
Ikiwa wewe au mtu unayemjua yuko katika hali ya hatari , piga simu 911. Kupata usaidizi ndani ya mtaa yako au kwa 
habari zaidi, tafadhali piga simu kwa Huduma ya ya Dhuluma za Familia inayopatikana masaa-isirini na nne kwa Laini ya 
Habari 310-1818. Au tembelea www.familyviolence.alberta.ca Huduma wa Watoto na Vijana wa Alberta inafurahi 
kuongoza hatimu za kuzuia ukatili na Dhuluma katika Familia. (Alberta’s Prevention of Family Violence and Bullying 
Initiative) 
 
1 Halmashauri ya Takwimu Canada (Oktoba, 2006). Measuring violence against women: Statistical trends 2006 (Catalogue No 85-570-XIE). Ottawa, 
ON: Author. Imetolewa http://www.statcan.ca/english/research/85-570-XIE/85-570-XIE2006001.pdf 
 

Kwa habari zaidi juu ya mada hii, rejea kwa kijitabu cha Wanawake kuteswa katika uhusiano wa karibu sana; inapatikana online kwenye 
www.familyviolence.alberta.ca au kwa njia ya simu 310-1818, toll-free katika Alberta. 

http://www.familyviolence.alberta.ca
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ميں بدسلوکی کرنے والے کی طرف سے حملوں کا ايک وسيع سلسلہ شامل ہے جيسا کہ دهکے دينا ،  مارنا ،  گال  جسمانی بدسلوکی کے ہتهکنڈوں

ن کا مقصد بدسلوکی کے شکار شخص کو تکليف دينا يا جسمانی گزند پہنچانا ہے ۔  گهونٹنا ،  بال نوچنا يا ايک ہتهيار استتعمال کرنے کی دهمکی دينا ۔  ا
 کسی کو کمرے ميں بند کرکے تاال لگا دينا يا بانده دينا ، يا کسی کو طبی مدد لينے سے روکنا بهی جسمانی بدسلوکی ہوسکتی ہے ۔

 
يا اعضائے تناسل پر حملہ ،  اور زبردستی جنسی فعل ۔   جنسی اعمال بدسلوکی / ميں شامل ہيں سينے يا پستانوں پر اورجنسی بدسلوکی کے ہتهکنڈوں

 ميں شمار ہوتے ہيں اگر بدسلوکی کا شکار شخص ان کو غير محفوظ ، مرضی کے خالف ، باعِث ذلت يا تکليف دہ پاتا ہے ۔
 

اعمال ہيں جو بدسلوکی کرنے واال ساتهی اپنے ساتهی کوڈرانے دهمکانے کے لئے استعمال کرتا ہے ۔   ايسے الفاظ اور ڈرانے دهمکانے کے ہتهکنڈے
 جائداد کو تباہ و برباد کرنا ،  دهمکياں دينا ،  تعاقب کرنا يا ہراساں کرنا ۔:  مثال کے طور پر 

 

  جو آپ کرسکتے ہيں اگر آپ کو بدسلوکی کا شکار بنايا جارہا ہےنو چيزيں
   اس بات کو يقينی بنائيں کہ آپ اور بچے جسمانی طور پر محفوظ ہيں ۔اول ، .1

  پر فون کريں ۔911اگر آپ کو فوری خطرہ الحق ہے تو  
  حفاظت کی پالن بنائيں ۔  اگر آپ کا ساتهی کبهی بهی تشدد کرتا رہا ہو ، تو تشدد کسی وقت بهی دوبارہ ہوسکتا ہے ۔  آپ کو تحفظ کی پالن

 “تحفظ کی پالن”پر   www.familyviolence.alberta.caاکہ آپ بوقِت ضرورت محفوظ جگہ تک پہنچ سکيں ۔   کی ضرورت ہوگی ت
کو مدد کے ) Victim Services Unit( کی تجاويز ديکهيئے يا عورتوں کی پناہ گاہ يا پوليس کی مظلوموں کے لئے خدمات کے دستے

 لئے کال کريں ۔
  بدسلوکی کررہا ہے ۔ ہ دار نہيں ہيں ۔  بدسلوکی اس شخص کی ذمہ داری ہے جويہ جانيں کہ آپ بدسلوکی کے لئے ذم .2
 يہ سمجه ليں کہ مداخلت کے بغير بدسلوکی اور تشدد غالبَا جاری رہے گا ۔ .3
اری جس کسی پر آپ بهروسہ کرتے ہيں اسے بدسلوکی کے بارے ميں بتائيں ۔  کسی ايسے کا انتخاب کريں جو آپ کا يقين کرے گا ۔  پردہ د .4

 چهوڑيں  مت ۔ بدسلوکی کو طاقت ديتی ہے ۔  اسے
عورتوں کو يہ تجربہ ہوچکا ہے اور آخر کار  رشتوں ميں بدسلوکی کے بارے ميں مزيد معلومات حاصل کريں ۔  آپ اکيلے نہيں ہيں ۔  دوسری .5

ے وسائل کو ڈهونڈنا شروع کرديں ،  تو آپ ايسے وہ اپنے لئے نئی اور صحت مندانہ زندگياں بنانے  کے قابل ہوگئی تهيں ۔  ايک دفعہ آپ مدد ک
 لوگوں کو مليں گی جو آپ کی صورِت حال کو سمجهتے ہيں ۔

۔گهنٹے گهريلو تشدد کی معلوماتی الئن 24ارج کے  معلوم کريں کہ آپ کی کميونٹی يا آبادی ميں يا اس کے نزديک کيا مدد دستياب ہے ۔   بغير .6
)Family Violence Info Line (310-1818 پر فون کريں يا انٹرنيٹ پر مزيد معلومات کے لئے www.familyviolence.alberta.ca  

 پر جائيں ۔
 ايک سند يافتہ کونسلر سے پيشہ ورانہ مدد ليں ۔ .7
 ميں اپنا خيال رکهيں ۔  جو کچه بهی آپ کے جسم ،  جذبات ،  دماغ يا حوصلے کو بلند کرے وہ آپ  کو اس مشکل صورِت حال ميں سے گزرنے .8

 اور ايسی زندگی بنانے ميں جو آپ اپنے لئے چاہتی ہيں  مدد دے گا ۔
صحت مند لوگوں کے ساته وقت گزاريں ۔  اگرچہ وہ آپ کی براِہ راست مدد نہيں کرسکتے ،  صحت مند لوگوں کے ساته ہونا آپ کو ياد دہانی  .9

  آپ بهی ايسا کرسکتی ہيں ۔کرائے گا کہ زيادہ تر لوگ شفيق اور صلہ آور رشتوں ميں منسلک ہيں ۔ 
 

 مدد ليں
اپنی کميونٹی يا آبادی ميں مدد کے لئے يا مزيد معلومات کے  کو فون کريں ۔ 911اگر آپ کو يا کسی ايسے کو جسے آپ جانتے ہيں فوری خطرہ ہے ، تو 

پر فون کريں يا  1818-310کو ) Family Violence Info Line(۔گهنٹے گهريلو تشدد کی معلوماتی الئن 24لئے ،  مہربانی کرکے بغير چارج کے 
 Alberta Children and Youth( پر جائيں ۔  البرٹا بچوں اور نوعمر نوجوانوں کی سروسز  www.familyviolence.alberta.caانٹرنيٹ پر 
Services (روعات کو فخر ہے کہ وہ البرٹا ميں گهريلو تشدد اور دهونس جمانے اور ستانے کی روک تهام کے لئے ش)Alberta’s Prevention of 

Family Violence and Bullying Initiative (کی قيادت کررہا ہے ۔ 
 
1    Statistics Canada (2006, October). Measuring violence against women: Statistical trends 2006 (Catalogue No. 85-570-XIE). Ottawa, ON: Author. 

http://www.statcan.ca/english/research/85-570-XIE/85-570-XIE2006001.pdfسے ليا گيا ۔   
 

 Women Abused in Intimate( اس موضوع پرمزيد معلومات کے لئے ،  اس کتابچے سے رجوع کريں جس کا نام عورتيں جو گہرے قريبی رشتوں ميں بدسلوکی کا شکار ہوئيں
Relationships (ے ہے ؛  جو آن الئن دستياب ہwww.familyviolence.alberta.ca  پر ۔ 1818-310پر يا البرٹا ميں بغير چارج کے فون 
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www.familyviolence.alberta.ca au pigia simu kwa malazi ya wanawake (women’s shelter) au Huduma ya 
Walioathiriwa inayoshugulikiwa na Polisi (police-based Victim Services Unit). 

2. Elewa kwamba wewe haujawajibika kwa unyanyasaji. Unyanyasaji ni wajibu ya mtu ambaye ni mnyanyasaji. 
3. Elewa kwamba unyanyasaji na vurugu vitaendelea bila shaka kama hakuna mtu mwingine kuingilia. 
4. Mwambie mtu mweye unamwamini kuhusu unyanyasaji. Kuikweka unyanyasaji siri unaipatia nguvu zaidi. 

Usiachilie kamwe. 
5. Jijulishe zaidi juu ya unyanyasaji kwenya mahusiano ya watu. Hauko peke yako. Wanawake wengine kuwa 

walishuhudia mambo haya na waliweza baadaye kujenga wenyewe maisha mapya yenye ya afya njema. Ukianza 
kutafuta msaada, utapata watu ambao wanaelewa hali yako. 

6. Jijulishe na msaada inayopatikana  katika au karibu na mtaa yako. Piga simu ya saa  bure inayopatikana masaa 
ishirini na nne kwa Family Violence Info kwenye 310-1818 au www.familyviolence.alberta.ca kwa taarifa zaidi. 

7. Tafuta msaada wa kitaalamu kutoka kwa mshauri aliyehitimu. 
8. Jichunge. Lolote unao fanya kuinua mwili wako, hisia, akili au roho itakusaidia kupitia hali hii ngumu na kujenga 

maisha unaotaka mwenyewe. 
9. Tumia muda na watu wenye afya njema.  Hata kama hawawezi kukusaidia moja kwa moja, kuwa na watu wazima 

inakukumbusha kwamba watu wengi wana uhusiano mwema na wa kutunza.Wewe pia unaweza. 
 

Tafuta msaada 
Ikiwa wewe au mtu unayemjua yuko katika hali ya hatari , piga simu 911. Kupata usaidizi ndani ya mtaa yako au kwa 
habari zaidi, tafadhali piga simu kwa Huduma ya ya Dhuluma za Familia inayopatikana masaa-isirini na nne kwa Laini ya 
Habari 310-1818. Au tembelea www.familyviolence.alberta.ca Huduma wa Watoto na Vijana wa Alberta inafurahi 
kuongoza hatimu za kuzuia ukatili na Dhuluma katika Familia. (Alberta’s Prevention of Family Violence and Bullying 
Initiative) 
 
1 Halmashauri ya Takwimu Canada (Oktoba, 2006). Measuring violence against women: Statistical trends 2006 (Catalogue No 85-570-XIE). Ottawa, 
ON: Author. Imetolewa http://www.statcan.ca/english/research/85-570-XIE/85-570-XIE2006001.pdf 
 

Kwa habari zaidi juu ya mada hii, rejea kwa kijitabu cha Wanawake kuteswa katika uhusiano wa karibu sana; inapatikana online kwenye 
www.familyviolence.alberta.ca au kwa njia ya simu 310-1818, toll-free katika Alberta. 

http://www.familyviolence.alberta.ca
http://www.familyviolence.alberta.ca
http://www.familyviolence.alberta.ca
http://www.familyviolence.alberta.ca
http://www.statcan.ca/english/research/85-570-XIE/85-570-XIE2006001.pdf



