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روﻧﺎ
ﺳﻤﺠﻬﻨﺎ ﮐہ ﮐﻴﻮں ،ﭘﺮﺳﮑﻮن رﮨﻨﺎ ،ﻣﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ
ﺳﺎرے ﺑﭽﮯ روﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﮯ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﮨﻔﺘﻮں ﻣﻴﮟ۔ روﻧﺎ ان ﮐﺎ ﺁپ ﮐﻮ ﻳہ ﺑﺘﺎﻧﮯ ﮐﺎ اﻳﮏ ﻃﺮﻳﻘہ
ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮩﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﻳﺎ اﻧﮩﻴﮟ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮨﮯ۔ اﻧﮩﻴﮟ ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ،وﮦ ﺑﻬﻮﮐﮯ ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻳﺎ
ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اﻧﮩﻴﮟ ﺻﺮف ﺳﻴﻨﮯ ﺳﮯ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮ۔
ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﭽہ روﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﮐﻦ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،اﻓﺴﺮدﮦ ﺧﺎﻃﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﺁﺳﺎن ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺁپ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ
ﻧہ ﺳﻮ ﭘﺎﺗﯽ ﮨﻮں۔ ﻳہ ﺑﮩﺖ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺮﺳﮑﻮن رﮨﻴﮟ اور ﻣﺪد ﻣﺎﻧﮕﻨﮯ ﺳﮯ ﻧہ ڈرﻳﮟ۔ اس ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺁپ ﮐﺘﻨﯽ
ﺗﻬﮑﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻳﺎ اﻓﺴﺮدﮦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻴﮟ ،ﮐﺒﻬﯽ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﺟﻬﻨﺠﻮڑﻳﮟ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﮐﺴﯽ دوﺳﺖ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﺳﮯ
ﺑﺎت ﮐﺮﻳﮟ۔
اﮔﺮ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ اﭼﺎﻧﮏ اور اﮐﺜﺮ روﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻟﻴﮑﻦ ﺑﺼﻮرت دﻳﮕﺮ وﮦ ﺧﻮش اور ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺁﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﮐﻮﻟﮏ
)ﭘﻴﭧ ﮐﺎ درد( ﮨﻮ۔ ﮐﻮﻟﮏ اﻳﮏ ﻋﺎم ﭼﻴﺰ ﮨﮯ اور اﮔﺮﭼہ ﺗﮑﻠﻴﻒ دﮦ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﻳہ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ اور ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ان
ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺻﺮف اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﮩﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﻮﻟﮏ ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻋﺎم ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﻠﺴﻞ روﻧﺎ ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻃﻮر
ﭘﺮ ﺳہ ﭘﮩﺮ ﻳﺎ ﺷﺎم ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺶ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ۔ دﻳﮕﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻴﮟ ﺗﻤﺘﻤﺎﺗﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻇﺎﮨﺮﯼ ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ،ان ﮐﺎ اﭘﻨﯽ ﭨﺎﻧﮕﻮں ﮐﻮ
ﺳﻴﻨﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮐﻬﻴﻨﭽﻨﺎ ،ﻣﭩﻬﯽ ﺑﻬﻴﻨﭽﻨﺎ ،ﮨﻮا ﺧﺎرج ﮐﺮﻧﺎ اور ﺳﻮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﮨﻮﻧﺎ۔
روﻧﺎ )ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ دوده ﭘﻴﻨﮯ ﮐﮯ دوران ﻳﺎ اس ﮐﮯ ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ( رﻳﻔﻠﮑﺲ )ﺗﻴﺰاﺑﯽ ﺑﺪﮨﻀﻤﯽ( ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻋﺎم ﻃﻮر
ﭘﺮ اﻳﮏ ﺑﭽہ اﺳﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻬﻮڑ دے ﮔﺎ۔ اﮔﺮ ﻳہ ﺟﺎرﯼ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﺳﮯ اس ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻳﮟ۔

ﺟﯽ ﭘﯽ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ
اﮔﺮ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﺎ روﻧﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻃﺮح ﺳﮯ اﻟﮓ ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ )ﺟﻴﺴﮯ ﺑﮩﺖ اوﻧﭽﯽ ﺁواز ﻣﻴﮟ ﻳﺎ ﮔﻬﭩﯽ ﮔﻬﭩﯽ ﺁواز ﻣﻴﮟ روﻧﺎ(
ﺗﻮ ﻃﺒﯽ ﺻﻼح ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻳﮟ۔ روﻧﺎ ﮐﺒﻬﯽ ﮐﺒﻬﯽ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﯽ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺎﺳﺎز ﮨﮯ۔ اﭘﻨﮯ
وﺟﺪان ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ ﮐﺮﻳﮟ  -ﺁپ اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔

 Cry-sisﮨﻴﻠﭗ ﻻﺋﻦ
 Cry-sisﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ روﻧﮯ واﻟﮯ ،ﺑﮯ ﺧﻮاﺑﯽ واﻟﮯ اور ﭘﺮﻳﺸﺎن ﮐﻦ ﺑﭽﻮں واﻟﮯ ﮔﻬﺮاﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻌﺎون ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
 08451 228 669ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮﻳﮟ ﻳﺎ دﻳﮑﻬﻴﮟ www.cry-sis.org.uk

ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ
اﭘﻨﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻴﮟ۔ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻳﮟ ﮐہ اﻧﮩﻴﮟ ﮐﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ۔ ﻳہ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ ﺁپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﮐﻴﻮں رو رﮨﺎ
ﮨﮯ اﮐﺜﺮ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻴﺎرات ﺳﮯ ﮔﺰرﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺟﻦ ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ وﮦ ﮨﻴﮟ:








ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻴﮟ ﮐﻮﻟﮏ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟
ﮐﻴﺎ ان ﮐﺎ ﻧﻴﭙﯽ ﺑﺪﻟﻨﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ؟
ﮐﻴﺎ وﮦ ﺑﻬﻮﮐﮯ ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟
ﮐﻴﺎ وﮦ ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ ﮔﺮم ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟
ﮐﻴﺎ وﮦ ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ ﺳﺮد ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟
ﮐﻴﺎ ان ﮐﺎ روﻧﺎ اﻟﮓ ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ؟
ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ داﻧﺖ ﻧﮑﻞ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ؟

ﻳہ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ روﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﻴﮟ۔
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اﻳﮏ
ﻣﻴﺮا ﺑﭽہ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ رو رﮨﺎ ﮨﮯ۔

دو
ﮐﻴﺎ ﺁپ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ دﯼ ﮔﺌﯽ ﺻﻼح ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ ﮐﻴﺎ ﺁپ ﻧﮯ اس ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺳﻮﭼﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺁپ ﮐﺎ
ﺑﭽہ ﺁپ ﺳﮯ ﮐﻴﺎ ﮐﮩﻨﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﮯ؟

ﺗﻴﻦ
اﮔﺮ ﺁپ ﻧﮯ اس ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﮨﮯ اور اس ﻧﮯ ﮐﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﺋﻨہ ﮐﺎر ﺻﺤﺖ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﻳﮟ ،ﻳﺎ اﮔﺮ ﺁپ ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ
ﮨﻮں ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺟﯽ ﭘﯽ ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﺮﻳﮟ۔

ﺻﻔﺤہ  2از 2

