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ی شادی اور امدادی خدمات   ول، جٹر
 ۔یک فہرستسوشل کنٹر

ی شادی اور  ول، جٹر
ول، مذہب اور سوشل کنٹر ج نیچے آپکو سوشل کنٹر یک   (بڑوں یک ےط کردہ شادی) ارینجڈ مٹر

۔ ہر 
ی

۔شامل ہ ت میر اس تحریر ےس متعلق غور کرنے ےک لیر سوال  حےصوضاحت مےل یک رے یک نے عام خط ہم یر

۔ آخر میر آپکو  نشانیوں اور ان خطرے یک نشانیوں یک ایک فہرست بیھ بنائی ہے جن کا تعلق خاص مذہب ےس ہے

ورت ہونے پر استعمال کر سکیے   جنہیر آپ خود کو یا اپنے کیس واقف کو مدد یک ضے
ی

امدادی خدمات یک فہرست مےل یک

۔ ایس موضوع پر دورسے آن لئن وسائل یک  ۔ فہرستہیر  بیھ موجود ہے

 

ول اور  مثبت )اچھا( ول (برامنفی )سوشل کنٹر  سوشل کنٹر

وں ےس  منفے  ے وری ہے کہ یہ کیا ہے اور اسکا اظہار کن چٹر ول کا کوئی حل نکالیے ےک لیر آپکو یہ پتا ہونا ضے سوشل کنٹر

۔ ے نہیر ہے  بری چٹر
ول پایا جاتا ہے اور یہ اپنے آپ میر کوئی وں اور تہذیبوں میر سوشل کنٹر ۔ تمام معارسر  ہوتا ہے

ول یک مثالیر یہ ہ ، سکرین ٹائ  جیےس والدین بچوں ےک یر سوشل کنٹر م محدود کرنے گھر میر رہنے ےک اوقات ےط کرنے ہیر

۔ آپ کچھ غٹر تحریر شدہ اصولوں یک روشنے میر  ہیر یا انہیر تعلیم یا دورسوں یک مدد کرنے یک ترغیب دینے ہیر

انسان  اعدے قےک مطابق عمل کرنا چاہینی لیکن یہ توقعات اور  قاعدوںسیکھنے ہیر کہ آپکو کچھ توقعات اور سماجر 

۔ڑھب فحا  یک  انے واےل بیھ ہو سکیے ہیر اور اسکا راستہ روکنے واےل بیھ ہو سکیے ہیر

ولجب  ، دھمکیاںاکٹر لمبا عرصہ چلنے رہباقاعدہ دباؤ یک مختلف قسمیر  منفے ہو تو  سوشل کنٹر یا نگرائے  نے ہیر

و یا خاندان ےک قاعدوں ےک مطابق عمل کرے۔   ئے گروہ(معارسر کمیوننر )ہوئے ہے تاکہ ایک شخص   ہونے  منفے ل ےک کنٹر

کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرد ےک ان حقوق ےک خحاف ہوتا ہے جو انسائے حقوق، بچوں ےک کنونشن یا نارویجن قانون میر 

۔ نی بیان ہو  ہیر

ول یہ نہیر ہے کہ والدین بچے ےس فون ےل لیر اور کہیر کہ فون دیکھنے منفے  ۔   نی  بجارہنے یکسوشل کنٹر کچھ اور کرنا ہے

سب چہ بلیکن اگر والدین روزانہ سکول ےک بعد بچے ےک موبائل فون پر سب کچھ کھول کر دیکھیر اور چیک کریں کہ 

۔کر رہا "  ٹھیک"  ہے تو یہ خطرے یک بھرپور نشائے ہے

 

ولمثبت اور منفی   ےک بیچ فرق سوشل کنٹر

ولمثبت اور منفے  ول  سوشل کنٹر دود کرتا ہے کہ وہ محباقاعدہ فرد یک اس آزادی کو ےک بیچ فرق یہ ہے کہ منفے کنٹر

 گزارے۔ 
ی

نہ کہ حوصلہ  یہ انسان ےک طرزعمل پر پابندیاں لگاتا ہے خود اپنے فیصےل کرے اور اپنے اصلیت ےک مطابق زندیک

ر  افزائی کرتا  ۔ اسیک مثالیر یہ ہو سکنے ہیر کہ ایک شخص ےک دوستوں، کٹ  رینڈ ےک انتخاب وں، گرل فرینڈ یا بواۓ فہے

 میر دورسے انتخابوں پر بار بار حملہ کیا جاۓ۔
ی

 یا زندیک

ول یک تعریف اس طر  یک گنی   ےک فیصےل خود کرنے کا حق" میر منفے سوشل کنٹر
ی

حکومت ےک ایکشن پحان "اپنے زندیک

 :  ہے

، دباؤ، دھمکیاں اور زبردسنے سمجھنے ہیر جو یہ یقینے بنانے ےک   ول کا مطلب مختلف قسموں یک نگرائے "یہاں ہم منفے سوشل کنٹر

 گزاریں۔ 
ی

ول یک پہچان یہ ہے کاس  لیر کیا جاتا ہے کہ افراد اپنے خاندان یا گروہ ےک قاعدوں ےک مطابق زندیک انداز  ہ یہ باقاعدہکنٹر

ہ ےک مطابق فرد کو حاصل حقوق ےک خحاف ہو روا رکھا جاتا  میر  ۔"کس ہے اور یہ بچوں ےک کنونشن اور نارویجن قانون وغٹر  تا ہے
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ول بالعموم اس خوف ےس کیا جاتا ہے کہ فرد گروہ کو  خحاف عمل   گا یا گروہ ےک اصولوں ےک  ےوڑ دچھمنفے سوشل کنٹر

ے ےک قاعدوں یا عزت اکٹر دباؤ اور دھمکیاں اس بات کا نتیجہ ہوئے ہیر کہکرے گا۔   وہ شخص گروہ، خاندان یا معارسر

۔ اسکا مقصد "روک تھام" بیھ ہو سکتا ہے جس میر فرد یک آزادیوں پر اس لیر ےک نظرنے ےک خحاف عمل کرتا ہے 

پابندی لگائی جائے ہے کہ اےس قاعدوں ےک خحاف عمل کرنے کا موقع نہ مےل۔ اییس وجوہ بیھ ہو سکنے ہیر جیےس کوئی 

یا زیادہ "نارویجن" نہ بن جائیر یا کوئی اییس صورتحال نہ پیدا ہو کہ خاندان  نر دین  زیادہےس ڈرتا ہو کہ بچے  اس بات

 ےک فیص۔نی ختم ہو جا نیک نایمیک عزت یا 
ی

، انسان اپنے حقوق اور اپنے زںدیک ےل  تاہم نتائج اکٹر ایک جیےس یہ ہونے ہیر

ے کیسوں  ، یا سنگیر  ششدد میر شدید صدےم ےک اثرات، نفسیائے صحت ےک مسائل اور جسمائے کرنے کا حق کھو بیٹھتا ہے

۔  جیےس نتائج واقع ہونے ہیر

ولماکٹر  میر  ںو ، محبت کرنے والوں یا میاں بیوی ےک بیچ، چھونر یا بڑے گروہوں اور کمیونٹیخاندانوں نفے سوشل کنٹر

 مثیوننر خاندان یا جوڑے کا تعلق کیس مخصوص کم ایک تب بیھ جب اور  ،ہوتا ہے 
ا
 ہو۔ کیس مذہنر تحریک ےس  حا

ول استعمال کر یہ ذہن میر رکھنا بیھ اہم ہے کہ جب کیس خاندان میر والدین اپنے بچوں پر  رہے  منفے سوشل کنٹر

طرف ےس  یا کمیوننر یک وںہوں تو اسیک وجہ یہ بیھ ہو سکنے ہے کہ خود والدین کو انیک مذہنر جماعت، رشتہ دار 

۔ یہ مسئلہ ضف دباؤ کا سامنا ہے  ے وطن کا مسئلہ" نہیر ہے ول "تارکیر ۔ یہ ذکر کرنا بیھ اہم ہے کہ منفے سوشل کنٹر

ے وطن ےک گھروں میر موجود نہیر ہے بلکہ   یا نہ ہوں۔ چاہے وہ مذہنر ہوں –سبیھ گھروں میر ہو سکتا ہے یہ تارکیر

 

 غور کرنی ےک لیے سوال: 

ولہم  ؟یک تعریف کیےس کر سکیے  مثبت سوشل کنٹر وع ہوئے ہیر ول یک حدود رسر  ہیر اور کہاں ےس منفے کنٹر

؟ ول یک تعریف ےک کوئی اور طریقے ہیر  کیا منفے سوشل کنٹر

؟ ول ایک مسئلہ کیوں ہے  منفے سوشل کنٹر
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ول  (بنانا)مذہب کو وجہ ہ یج وو ےک لیے مذہبر  منفی سوشل کنٹر

ول یھ یک جا سکنے ب توجیہاتبہت ےس مختلف طریقوں ےس سامیے آتا ہے اور اسیک بہت یس مختلف  منفے سوشل کنٹر

۔ مثال ےک طور پر مذہب یا تہذیب۔  ہیر

۔  " جییس باتیر قانون ےس چھوٹ نہیر دل سکتیر " یا "ہماری مقدس کتاب میر یہ لکھا ہے "ہمارا مذہب یہ بتاتا ہے

قانوئے ہیر چاہے مذہب یا تہذیب ےس انیک  انداز میر باقاعدہ کو آزادیوں   محدود کرنے وایل روایات یا رواج بہرحال غٹر

اع ہے مذہنر آزادی افراد کا دف، توجیہ یک جاۓ۔ مذہنر آزادی بیھ اس قسم ےک عمل ےک خحاف دفاع فراہم نہیر کرئے 

 نہ کہ مذہب کا دفاع۔

ول ۔ مذہنر  بیھ کا ذریعہ   مذہب مثبت سوشل کنٹر اور قرینر  اکٹر مضبوط ےک درمیانکمیوننر لوگوں ہو سکتا ہے

، اپنے   بندھن بننے ہے
ی

 دد اور م ےک حواےل ےس مضبویط ےک ساتھ، اور کمیوننر ےک ارکان ایک دورسے کو  دینے وابستیک

۔ مذہب اکٹر اخحاقیات کا  ، اس طر  کہ یہ لوگوں کو سماجر مدد، مشکحات کا شکار  ماخذ سہارا دینے ہیر بیھ ہوتا ہے

۔ یہ قواعد فرد ےک  لوگو  ے یک ترغیب دیتا ہے اب یا تمباکو ےک استعمال میر میانہ روی یا ان ےس پرہٹر ں کو سہارا دینے یا رسر

۔  بڑھانے کا لیر بیھ اور اجتمایع طور پر گروہ ےک لیر بیھ فحا    باعث ہو سکیے ہیر

وشل  سپہنچ جاتا ہے تو اکٹر تبیھ  جب ان قواعد اور دورسے قواعد کو لگو کرنے ہوۓ معاملہ دباؤ اور دھمکیوں تک

ول ۔ یہ قابل قبول نہیر ہے خواہ مذہب کو اسیک توجیہ بنایا جاۓ۔ ناروے ےک قانون میر فرد یک  کنٹر منفے بن جاتا ہے

مآزادی 
ّ
۔ مسل وع ہوئے ہے  ہے اور ایک شخص یک آزادی یک حد وہیر تک ہے جہاں ےس دورسے شخص یک آزادی رسر

 اور عورتیر بچوں ےک بنیر  کاریگر کچھ الگ تھلگ عیسائی کمیونٹیوں میر مثال ےک طور پر یہ توقع یک جائے ہے کہ مرد  

۔ اگر کوئی شخص "غلط" تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو تو اےس دھمکیوں اور بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑ  ساتھ گھر پر رہیر

۔ ناروے میر اس مسئےل کا بہسکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اےس اپنے گھر وال ت ذکر وں ےس ملیے یک اجازت نہیر ہوئے

۔ دھمکیوں یا نگرائے   ، حجاب پہنیے ےک لیر دباؤ ڈال جاتا ہے ے پر اکٹر انیک اپنے مرضے ےک بغٹر ہوتا ہے کہ مسلمان خواتیر

اندان یک  ہے اور خکہ ایک خاتون حجاب استعمال کرئے   نی سکتا ہے تاکہ یہ چیک کیا جا دباؤ ڈال جا یک صورت میر 

ول ےک طریقوں میر قتل یک دھمکیاں یا ششدد بیھ شامل ہو سکتا ہے  ۔ انتہائی صورتوں میر کنٹر عزت برقرار رکھنے ہے

مثال ےک طور پر اگر کوئی اپنے خاندان ےک مذہب کو چھوڑنے یک کوشش کرے یا کیس اور طر  خاندان یک عزت یا گروہ  

عقیدہ نہ ئی کوکہ مذہنر آزادی میر یہ بیھ شامل ہے کہ انسان    اہم ہے ہ وضاحت ۔ یہاں ینی یک عزت کو ٹھیس پہنچا

۔تک پہنچانفوری طور پر پولیس معاملہ رکھے اور مذہب چھوڑ دے۔ ایےس کیسوں میر   ا چاہینی

 

 غور کرنی ےک لیے سوال: 

ولاس یک کیا مثالیر ہیر کہ مذہب کو منفے اور  ؟ مثبت سوشل کنٹر  یک وجہ بنایا جاتا ہے

؟ ول ےس مختلف ہوتا ہے ول دورسے ماحولوں میر سوشل کنٹر  کیا مذہنر ماحولوں میر سوشل کنٹر

ول مذہنر ماحولوں میر  ؟ےس کیےس بچا جا سکتا منفے سوشل کنٹر  ہے
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ج ) ی شادی (بڑوں یک ےط کردہ شادیارینجڈ مٹے  اور جٹر

ی شادی ا گھر والدین اور/ی، جو عام طور پر اور نے کیس   نی یک بجاشادی کرنے والوں  دو میر  ساییس شادی ہے ج جٹر

جانےک ساتیھ کو چنا ہو۔  ،واےل ہونے ہیر  ساتیھ کا مشورہ دیں، ون جی و اپنے بینر یا بینر کجس میر گھر واےل  ارینجڈ مٹر

ی شاد ۔ اگر شادی کرنے والوں میر ےس ایک یا دونوں فریق یہ شادی نہ کرنا چاہنے ہوں تو یہ جٹر  یغٹر قانوئے نہیر ہے

، نہ کہ  جہے ا ہو سکنے ہے  ۔ارینجڈ مٹر ی شادی غٹر قانوئے ہے اور اس پر چھ سال تک رسے  عانتااس جرم میر  –جٹر

۔ ا ہے ی شادی کا مطلب ہے جٹر ےس یعنے زبردسنے ہونے وایل شادی  بیھ قابل رسے شدد، جیےس دھمکیوں، ش –جٹر

جنفسیائے دباؤ کا استعمال۔  ی شادی ےک درمیان توازن مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ےس لوگ  ارینجڈ مٹر پنے ااور جٹر

، عزت سحامت رکھنے ےک لیر یا خوف یک وجہ ےس  چھ کرنے پر کاپنے مرضے ےس ہٹ کر  خاندان کو خوش کرنے ےک لیر

۔  ور بیھ زیادہ اہم ہے  ا لہذا جہاں کہیر گھر واےل لڑےک لڑیک یک شادی ےط کر رہے ہوں، یہ یقینے بنانا راضے ہو سکیے ہیر

ا ےک خوف  کہ دونوں فریق اپنے مرضے ےس شادی کر رہے ہیر اور وہ خود پر کوئی دباؤ محسوس نہیر کرنے اور نہ یہ رسے

۔  ےس شادی کر رہے ہیر

ی شادی کا شک ہونے پر اسیک رپورٹ کریں۔ ے پر لزم ہے کہ جٹر ا وں کسکول اور دورسے رسکاری ادار  رسکاری محازمیر

ے یک طر  رپورٹ کرنے ےک پابند نہیر ہیر لیکن ان پر بیھ ب۔پابند ہے  ا رپورٹ کرنے ک ہعمل  مذہنر رہنما رسکاری محازمیر
ے
اق

۔   ذمہ داری عائد ہوئے ہے
ے
ی یسب شہریوں یک طر  کیس بیھ غٹر قانوئے حرکت یک رپورٹ کرنے یک اخحاق ہ بات جٹر

۔ شادی، اور دیکھ بھال میر کوتایہ ےک سلسےل میر بیھ در  ول ہو سکتا ہے ست ہے جس یک وجہ منفے سوشل کنٹر

 مذہنر اور  اماموںمیر لکھا ہے کہ  284سیکشن  نارویجن پینل کوڈ ےکجانے ےک سلسےل میر  پانی جنیس اعضا کاٹیے کا شبہ 

۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ "۔۔۔ جنیس اعضا کاٹیے ےک  وشش روکنے یک ک کو   واقےعرہنماؤں پر اس فعل کو روکنا لزم ہے

ا ہو سکنے ہے  اور رپورٹ کرنے ےس مراد کو روکنے   واقےع۔ 1ےس گریز کریں" تو اس پر جرمانے یا ایک سال تک قید یک رسے

۔  پولیس کو آگاہ کرنا یا پولیس میر رپورٹ درج کروانا ہے

ی شادی اور جنیس اعضا  وزارت انصاف نے  ، دونوں کتجویز کیا ہے کہ روکنے یک عام ذمہ داری ےک احاےط میر جٹر اٹیے

ی ۔ نی ت کو لیا جامعامحا  ی شادی ہونے وایل ہے یا جٹر  جٹر
اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص جےس شک ہو کہ کوئی

۔  ، وہ قانون ےک تحت اسیک رپورٹ کرنے کا پابند ہے انصاف یک تجویز  میر تبدییل ےک لیر وزارتپینل کوڈ شادی ہوئی ہے

ی شادی کو قانون ےس باہر ہونے وایل  نظاممیر یہ بیھ شامل ہے کہ  ی شادی ےس متعپینل کوڈ جٹر لق سیکشن ےک جٹر

 الحال میر منتقل کیا جاۓ۔  253
ے
ڈ شادی، پ ےس باہر ہونے وایل قانون نظامق ی شادی، جیےس مذہنر غٹر رجسٹر ر جٹر

ے جٹر ےس تعلق رکھنے  252اور  251اکٹر سیکشن  ا دی جائے ہے جو جٹر اور سنگیر ۔ ےک تحت رسے ویز نامناسب تج یہ ہیر

 دباؤ ےک پہلو کو بیھ تقویت د
ی

۔ے یک   جس کا تعلق نفسیائے دباؤ ےس بیھ ہے

ے اور تبدیلیوں ےک لیر تجاویز ےک بارے میر مزید معلومات ےک لیر وزارت انصاف یک اس سماعت یک  موجودہ قوانیر

۔ یہ دیگر معامحات ےک عحاوہمیر تبدییل ےس متعلق پینل کوڈ تفصیل پڑھیے کا مشورہ دیا جاتا ہے جو  ن ےک قانو نظام  ہے

ی شادیوں، جنیس اعضا کاٹیے اور ان معامحات یک رپورٹہونے وایل قانون ےس باہر  نظاماور  تحت /روکنے یک ذمہ کرنے   جٹر

۔ سماعت آپکو  ۔ یہاںداری ےس بیھ تعلق رکھنے ہے
ی

 مےل یک

رپورٹ"  علقےس متگروہوں   حیات رکھنے واےل نظریات ر و کمیونٹیوں ا  میر تجویز "نیا قانون اور مذہنر  2019موسم گرم 

۔ عد یہ قانون اور رپورٹ حکومنے امداد لینے ےک لیر زیادہ کڑے تقاضے متعارف کرانے ہیر اور اسےک آنے ےک ب یہ پیش یک گنی

 کو امداد ےس محروم کر دینا چاہنر کیونکہ وہ اپنے ان ارکان کو خارج کر  ہاو بحث چلنے ریہ ہے کہ آيا 'یہو 
ے
ےک گواہ' فرق

ا دینے ہیر  ی شادی  جیہ ذہن میر رکھنا اہم ہے کہ  جو عام انتخابات میر ووٹ کا حق استعمال کریں۔ دینے ہیر اور رسے ٹر

بل اور مذہنر رہنماؤں کا اےس قبول کر لینا یا کوئی قدم اٹھانے یک صحاحیت نہ رکھنا بیھ مستقاماموں نے پر جا نی پاکا شبہ 

۔  میر امداد ےس محروم ہونے یک وجہ بن سکتا ہے

 

 

                                                           
 https://lovdata.no/lov/2005-05-20-284§/28۔   ےس 284 سیکشنےک پینل کوڈ 1 

https://www.regjeringen.no/contentassets/219155389605490381b813ed4cb82ce2/horingsnotat---endringer-i-straffeloven-mv..pdf
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§284
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 سوال:  غور کرنی ےک لیے 

ی شادی کیوں غٹر   ؟قانوئے ہے  جٹر

ج ی شادی ےک درمیان حد  ارینجڈ مٹر ؟کہاں فاصل  اور جٹر  ہے

؟سکتا  نے کو کیےس روکا جا  ٹوٹحد ےک اس  ہے

 

ول کا شکار ہونی  یا نوجوان ےک بچ  کیس اییس کچھ نشانیاں جن ےس   ۔کا اظہار ہو س  منفی سوشل کنٹر  2کتا ہے

  یک  ۔نہیر ہوتا وہ سماجر پروگراموں میر رسر
  ۔وہ سوشل میڈیا پر نہیر ہے 
  ۔سکول ےک بعد سیدھا گھر جاتا ہے 
  ی سکول ےس غٹر  ۔حاضے
 ۔والدین یا بڑے بہن بھائیوں میر ےس کوئی اسےک ساتھ ہوتا ہے  نی سکول آنے اور جانے ہو 
  والدین یا رشتہ دار اسیک نگرائے کرنے ہیر ،  ۔بڑے بہن بھائی
   موبائل فون  ا کسکول ےس چھنر ےک بعد میسیج کا جواب نہیر دیتا )یہ اس بات یک نشائے ہو سکنے ہے کہ اس

(گیلیا   ضبط کر   ۔ا ہے
  ایکاےس صنف مخالف ےک ساتھ فزیکل ایجوکیشن یا یڈ ےک  تٹر یک ہونے یک اجازت نہیر  پٹر   ہوئے میر رسر
  وع کر دیتا ہے  ۔وہ مختلف لباس استعمال کرنا رسر
  ۔ لڑکیاں سکول  گزارتا ہے

ی
ے، میک اپ، لگوہ دوہری زندیک ر ہ   کا سکارفرس یے ےس پہےل اور چھنر ےک بعد کٹ  وغٹر
۔  بدل لینے ہیر

  ول کرتا ہے نیٹ ےک استعمال کو کنٹر  خاندان میر ےس کوئی اس نوجوان ےک پیسوں، موبائل اور انٹر
  مذہب ےک میوننر  کت نہیر ہوئے یا ضف اپنے اےس گرل فرینڈ/بواۓ فرینڈ بنانے یا دوستوں ےس ملیے یک اجاز/

۔اندر اندر    گرل فرینڈ/بواۓ فرینڈ یا دوست بنانے یک اجازت ہوئے ہے
 ۔ وع کرنے یا جاری رکھنے یک اجازت نہیر ملنے  اےس اعیل تعلیم رسر
   ۔وہ خفیہ طور پر  گرل فرینڈ/بواۓ فرینڈ بنا کر اےس راز رکھنے یک کوشش کرتا ہے
 ۔ اسےک بھائی یا بہن یک  مرضے ےک خحاف شادی کر دی جائے ہے
 ۔  بہن یا بھائی یک شادی کم عمری میر ہو جائے ہے
  ۔ ہٹا والدین/رسپرست اےس سکول ےس  لینے ہیر
 ۔زیادہ لمنر تعطیحات یک درخواست 
  ۔وہ تعطیحات ےک بعد سکول ےک آغاز پر واپس نہیر آتا 
 ۔خاندان میر اچانک تبدیلیاں 
  دکھاتا ہے شادی کو مؤخر  مستقبل میر ےط 

ی
 ۔کرنے ےک لیر پڑھائی میر بہت اچیھ کارکردیک

  ۔جارحانہ روّیہ، زیادہ غصہ یا اپنے ذات میر بند رہنا 
  یہ تبدیلیاں : ۔ اکٹر یاد رکھیر  بلوغت یک عمر میر ہوئے ہیر
 ہ ےک حواےل ےس کوئی منصونر نہیر بناتا یا کوئی خواہش نہیر رکھتا۔  مستقبل، تعلیم وغٹر

 

 

 

 

                                                           
Rettentil.no  2 ے کچھ حصہ  ےس ہے  STLےس لیا گیا نٹر
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 یک نشانیاں   رےمیے خطمیونٹیوں کمذہبر  

   ۔نہیر کرئے کہ انسان کو کوئی مذہب نہ رکھنے یا مذہب بدلیے کا حق حاصل ہے ذکر کمیوننر کھل کر مذہنر 

  نہ کہ  مذہب ےک تحفظمذہنر آزادی اور آزادئ اظہار نے ہے کہ سمجھکمیوننر یہ ، ےک تحفظ  رد فےک لیر ہے

 ۔ےک لیر 

  ۔ ہیر اس ےس مختلف باتیر بتائے ہے جو باہر ےک لوگوں کو بتائی جائے خود کو بند رکھنے ہے اور اپنے ارکان کو 

   یک نہیر ہونے یا کمیوننر یککو الگ رکھنے ان لوگوں /انکا بائیکاٹ کرئے ہے جو رسر ۔دی چھوڑ نیت  رکہے  نے ہیر

 ۔، بالخصوص لڑکیوں ےک حقوق میر میر رکاوٹ ڈالنے ہے  حقوق ےک متعلق آگاہ نہیر کرئے یا حقوق 

  تنقید ، ۔ نی نے یک بجاکر  پر غور تنقید برداشت نہیر کرئے  غےص میر آجائے ہے

 ہ کیا کچھ پیش کرتا ہے )ادارہ تحفظ بچاان یک نارویجن اقدار یک  طرف منفے روّیہ، یہ نہیر بتائے کہ معارسر

ہ(۔  مدد، والدین ےک لیر مدد وغٹر

  ۔کا یہ ذک  روشکو جگہ دیتا ہے بلکہ خطرناک جنیس   حیاتیہ نہیر بتائے کہ ناروے تمام نظریات  ر کرئے ہے

  مستقبل یک طرف۔سابقہ پیچھے مڑ کر 
ے
، نہ کہ آگ  وطن یک طرف دیکھنے ہے

  ۔سابقہ وطن  غر  ےس یے یکڈالر  اثمذہنر  میر طویل قیام یک ترغیب دینے ہے

 ۔  نارویجن قانون اور مذہنر اصولوں ےک درمیان فرق کو قبول نہیر کرئے

  مذہنر  کرنے   ئے کہ شادیتانہیر بیہ ، ج۔ دستور  ےک دو طریقے ہیر  ےک مطابق شادی اور سول مٹر

 ۔یک اہمیت نہیر سمجھنے نکو منظور نہیر کرئے یا ا  ی اداروں یا اہلکاروںرسکار  روانے ےک مجاز شادی ک 

 ۔  اس کمیوننر میر ایک ےس زیادہ بیویاں رکیھ جائے ہیر اور اےس قبول کیا جاتا ہے

  ایےس کام ےک لیر مجبور کرئے آپکو ، ۔ ہے  یا دھمکائے  ہے دباؤ ڈالنے  ہے   جو آپ نہیر کرنا چاہنے

  فرد یک آزادی ، ۔وہگنجائش نہیر ےک لیر کوئی  کمیوننر کو ہمیشہ فرد پر فوقیت دی جائے ہے  ئے

  ۔ جنیس اعضا کاٹیے ےس وابستہ صحت ےک خطرات   لڑکیوںیہ کہنے ہے کہ مذہب و کےک ختیے کا حکم دیتا ہے

۔ معمویل  قرار دینے ہے

 ۔  دورسی مذہنر کمیونٹیوں یا رسکاری اداروں ےک ساتھ مکالمہ نہیر رکھنے

 ۔  کھل کر بات نہیر کرئے کہ ایک اچیھ مذہنر کمیوننر کو کیسا ہونا چاہینی
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 : جن ےس آپکو مدد مل سکبی ہے  اداروں یک فہرست ان

 111 116ادارہ تحفظ بچاان کا الرم ٹیلیفون: 

)https://www.politiet.no/kontakt- 40 800  008جرائم کا نشانہ بننے والوں ےک لیر پولیس کا امدادی مرکز: 

)kriminalitetsutsatte/-for-oss/stottesenter 

: فون  ایس یس ایمریڈ کراس یک فون اور ا  488 26 926، ایس ایم ایس 201 55 815رسوس جس میر نام خفیہ رکھا جاتا ہے

 /https://barnevernvakten.noرسوس:  ہناایمادارہ تحفظ بچاان یک 

Hjelpekilden  :  www.hjelpekilden.noوالدین کا نیٹ ورک اور بات چیت ےک گروپ پیش کرتا ہے

ے وطن اور پناہ گزینوں ےک لیر اپنے مدد آپ   00 97 30 97 : رسوس ےک لیر فون نوعمر افراد  یک(SEIF)تارکیر

Dinutvei.no  اور عورتوں یک پناہااہوں یک فہرست بنا رکیھ ہے  اداروںنے ملک بھر میر کنی مقامات پر امدادی :

https://dinutvei.no/hjelpetilbud 

Dinutvei.no  نے  : نیٹ رسچ کو چھپانے ےک لیر بیھ ایک گائیڈ تیار یک ہے uten-https://dinutvei.no/nettlesing- انٹر

spor-uten-nettlesing-spor/4 

 

 : 3وہ دورسے لوگ جن ےس آپ بات کر سکیی ہیے 

 سکول کاؤنسلر )صحا  کار(
 اقلینے طالبعلموں ےک لیر سکول کاؤنسلر

 پبلک ہیلتھ نرس
 ادارہ تحفظ بچاان
Kors på halsen 

Ung.no 
 

  دورسے وسائل اور ادارے: 

RVTS ØST : rettentil.no/https:// 

ئے وحدت و تنوع ٹ یڈائریکٹور   /raNo  https://www.imdi.no/nora کا صفحہ  MDi)(Iبراۓ معارسر

www.stortro.no  

www.fritro.no 

 

                                                           
 3 https://rodekorstelefonen.no/ekstremkontrollےس لیا گیا 

https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/
https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/
https://barnevernvakten.no/
http://www.hjelpekilden.no/
https://dinutvei.no/hjelpetilbud
https://dinutvei.no/nettlesing-uten-spor/4-nettlesing-uten-spor
https://dinutvei.no/nettlesing-uten-spor/4-nettlesing-uten-spor
https://www.korspahalsen.no/
http://www.ung.no/
https://rettentil.no/
https://www.imdi.no/nora/
http://www.stortro.no/
http://www.fritro.no/
https://rodekorstelefonen.no/ekstremkontroll

