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ماں باپ کيلئے زندگی کا سب سے قيمتی اثاثہ ان کے بچے ہوتے ہيں "
اور بچے کا اپنی روزمّرہ زندگی ميں خوش رہنا ماں باپ کے سکون اور  

 "کيلئے عين الزمی ہے۔ احساس تحفظ
  

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 روّيے ديکهتے ہيں، انہيں موبنگ کے طور پر بيان 

ی ہے کہ انسان گہرائی ميں جا کر يہ سوچنے کريں۔ اس کی ايک وجہ يہ به
ہے کہ چهوٹے بچوں کے منفی روّيے سے  دوسروں پر کيا اثر " کتراتا"سے 

  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۔

  
 FUB ) اعالن عملموبنگ کے خالف ") والدين کی کميٹیکيلئےبارنے ہاگے  "

(Manifest Mot Mobbing) ميں شامل ہے اور بارنے ہاگے ميں موبنگ 
  کے موضوع کو سامنے التی اور اس پر کام کرتی ہے۔

    
  چهوٹے بچوں کے بيچ موبنگ کی کيا صورتيں ہوتی ہيں؟

کے احساسات و تجربات پر ہونے والی تحقيق سے پتہ بارنے ہاگے ميں بچوں   
 ميں سے ايک بچے کو لگتا ہے کہ دوسرے اسے چلتا ہے کہ ہر دس بچوں

  :تنگ کرتے ہيں۔ تنگ کرنے سے مراد يہ حرکتيں ہيں
 مارنا، دهّکے دينا اور بال کهينچنا•
 چهيڑنا، مذاق اڑانا، بری بری باتيں کہنا•
 ايک دوسرے کی چيزيں توڑنا اور چهپانا•
 شامل نہ ہونے دينا/اپنے سے دور رکهنا•

  
 

Bobletekst nederst 

 ميں حيرت کی تو کوئی بات نہيں کہ دوسرے بچے نينا کو اس"

 !"چهيڑتے ہيں، وہ اتنی جلدی جو رو پڑتی ہے
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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 

 ہے۔تعلق 
    
 Avsnittet 
  بارنے ہاگے اور والدين کيا کر سکتے ہيں؟ 
يہ ضروری ہے کہ بڑوں  کا روّيہ واضح ہو اور وہ موبنگ کے مواقع پر   

نرمی سے بچوں کو بتائيں کہ ايسا روّيہ قبول نہيں کيا جا سکتا۔ يہ ياد رکهنا اہم 
نہيں ہوتے اور بچوں ہے کہ جب موبنگ ہو تو سب بچے ايک برابر ہوشيار 

" سب سے زورآور"سے پوچه تاچه کرنے پر اسی کی بات سنی جاۓ گی جو 
  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  
 نگ کے واقعات کا علم ہو سکےبچوں کے ساته رہيں تاکہ موب•
 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 صالحيت رکهتا ہو، وہ موبنگ اور دوسرے اينٹی سوشل روّيوں کو روکنے 
يں کامياب رہے گا۔ ايسے بڑے کو بچے طاقتور سمجهيں گے، اسے بچوں م

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 

روّيوں کو فروغ باقاعدہ کام کرنا ضروری ہے۔ بارنے ہاگے ميں رجحانات اور 
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 

تہائی بامعنی فريضہ اہم بنياد ہے۔ والدين اور بارنے ہاگے کے عملے پر يہ ان
  عائد ہوتا ہے کہ بچوں کے درميان دوستی کی راہ ہموار کريں۔



(Foreldreutvalget for barnehager)
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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 

  "۔خالف سب سے اہم ہتهيار دوستی ہے
  

Avsnittet    
  :ہاگے کے بيچ تعاونبارنے گهر اور  
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 
جب والدين کو بچوں کے بيچ موبنگ کا علم ہو، وہ بارنے ہاگے کو اطالع ديں۔ 

س سے بہت فرق پڑتا ہے کہ بچے، والدين اور عملہ موبنگ کے تدارک ا
کيلئے آپس ميں بات کريں اور بڑے اس مقصد کيلئے پالن بنائيں کہ موبنگ کی 

  روک تهام کيسے ممکن ہے۔
  
اپنے بچے کی خوشی اور خيريت کا خيال رکهنے کے ساته ساته يہ بهی بہت   

ی پرواہ کرتے ہوں اور انہيں اپنی اہم ہے کہ والدين دوسروں کے بچوں کی به
زندگی ميں شامل کرتے ہوں۔ آپ يہ اس طرح کر سکتے ہيں کہ بارنے ہاگے 

ميں دوسرے بچوں کو ہيلو کہيں، حال چال پوچهيں اور دوسرے بچوں کو اپنے 
  گهر آنے کی دعوت ديں۔

  
  2012 - (FUB)  والدين کی کميٹیکيلئےبارنے ہاگے 
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