
 
۲۰۲۰گوینٹ وہائٹ ربن ڈے   

چیلنج میں شامل ہوجائیں149♯  

نومبر ۲۵اس سال وہائٹ ربن ڈے  اور ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کو آرہا ہے  بدھ   

کے موقع پر اقوام متحدہ کے عالمی دن  لیے تشدد کے خاتمے کےپروہائٹ ربن ڈے ایک ساالنہ تقریب ہے جو عورتون

تشدد کو ختم کرنے کے لیے کام  میں اضافہ کرنااور عورتوں پر مردوں کے شعورہے اور اس کا مقصد منعقد کی جاتی 

ہے۔  ناکر  

وں عورتوں اور ان کے کنبوں پر اثرانداز ہوتے ہیں اوراس سال بہت سے معامالت میں ارگھریلو زیادتی کے واقعات ہز

کے کے موقع پر عورتوں پر تشدد الک ڈاؤن کی بندشوں کے دوران اس میں اور بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ وہائٹ ربن ڈے 

ہوچکا ہے۔  ضروری حوالے سے آگاہی پیدا کرنا آج پہلے سے بھی کہیں زیادہ   

یلنج کیاہے؟چ 149♯  

میں سے نصف سے زائد عورتوں کو ان کے پارٹنروں یا  انعورتیں ہالک کردی گئیں۔ *  ۱۴۹میں برطانیہ میں  ۲۰۱۸

سے شناسا تھے۔ عورتوں سابقہ شوہروں نے ہالک کیا اور تقریباً سبھی قتل ایسے اشخاص کے ہاتھوں ہوئے جو مقتول   

ہیں اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ دوستوں، ساتھیوں اور پیش کر رہے چیلنج کے لیے ایک ہم کمیونٹی 

لوں کی ٹیموں اور کمیونٹی کنبوں میں اس حوالے سے شعور اجاگر کریں۔ گوینٹ میں لوگوں، سکولوں، تنظیموں، کھی

پر مرکوز   ۱۴۹س عدد ل کریں جو اکے گروپوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اس نومبر میں ایک چیلنج مکم

ہے یا جو کچھ بھی آپ پسند کریں۔ ایک بار جب آپ چیلنج مکمل بھی ہوسکتا ۔  یہ سیکنڈوں، منٹوں کی صورت میں ہو

استعمال کریں:   درج ذیل کو  میں اجاگر کریں اور کرلیں تو اسے سوشل میڈیا میں اپنے اکاؤنٹس  

@GwentVAWDASV @GwentPCC @GwentPolice #WhiteRibbonDay 

#NoExcuseForAbuse      

دسمبر کو ختم ہوں   ۱۰دنوں میں سے کسی وقت بھی رونما ہوسکتا ، جو  ۱۶ ان کارروائی کےکو یا نومبر  ۲۵یہ چیلنج 

 گے۔

 

 ہاتھوں ہالک ہوئیں۔ اس 1عورت کشی کی مردم شماری کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ۲۰۱۸ میں برطانیہ میں ۱۴۹ عورتیں مردوں کے  

reports/org.femicidescensus//http/ رپورٹ کے مطالعے اور دیگر معلومات کے لیے مالحظہ کیجئے:  

 



 
 کچھ ایسا ہوسکتا ہے جو آپ اکیلے ہی ، یا اپنے گھر کے چند افراد کے ساتھ مل کر یا ایک گروپ  چیلنج149♯آپ کا 

 کے حصے کے طور پر مکمل کریں۔ (اس وقت رائج قوانین کے مطابق ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہوئے)ریلے 

 مثال کے طورپر آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں:

منٹ پیدل چلیں یا دوڑیں۔  ۱۴۹   ●  

۔ بار سیڑھیاں چڑھیں ۱۴۹   ●  

کلومیٹر سائیکل چالئیں۔ ۱۴۹ ریلے دوڑ میںاکیلے یا دوستوں کے ساتھ    ●  

چیلنج میں بدل لیں۔   ۱۴۹اپنے سکول میں ’یومیہ میل‘ کی سرگرمی کو    ●  

یسے سٹار چمپس، برپیز، ج خوب محنت کریںسیکنڈوں پر مشتمل دوروں کی صورت میں  ۱۴۹ہر ورزش کے    ●

   پالنکس۔

منٹ کوئی ایسا کام کریں جو آپ کو پسند ہو یا جس سے آپ کو نفرت ہو۔ چاہے یہ کوئی ساز بجانا ہو)بطور  ۱۴۹   ●

  تفریح( یا گھریلو کام کاج کرنا ہو )جو کہ تفریحاً نہیں ہوگا(

اروں یا کمیونٹی گروپ کو اس میں شامل کیجئے۔اپنا ایک حقیقی ڈنڈا دوڑ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے رشتہ د   ●

کوئی منتخب کردہ کام کرنے میں لطف اٹھائیں۔ چیلنج مکمل کرتے ہوئے اپنی ویڈیو تیار کریں اور یوں سوشل میڈیا کے 

 ذریعے اپنا ’ڈنڈا‘ آگے کسی کو منتقل کردیں۔

  ۱۴۹خیل استعمال کرتے؟ آپ اپنے گروپ یا تنظیم میں اگر آپ کو کھیلوں میں دلچسپی نہیں ہے تو کیوں نہیں اپنا ت   ●

الفاظ پر مشتمل نظم لکھیں۔  ۱۴۹کیک پکاسکتے ہیں یا   

چیلنج مکمل کریں۔ پھر سوشل میڈیا پر اس کی  ۱۴۹ ♯اپناجو کچھ بھی آپ کریں، اسے اپنے لیے ایک چیلنج بنالیں۔ 

آپس میں بات کر رہی ہوں۔ وہحمایت کریں۔  آپ اپنی انگلیوں کو یوں دکھا سکتے ہیں جیسے   

 

 

 

 

 

 

 

 

چیلنج سوچنا مشکل ہورہا ہے؟ ۱۴۹ ♯اپنے لیے ایک  



 
وہائٹ ربن  خود سےڈیا چینلوں کے لیے اور اپنی کھڑکی اور اپنے سوشل میکرسکتے ہیں ہے۔ آپ تخلیقی کام  ایسا ہوتا 

اس پیک کے ساتھ موجود سانچے کو پرنٹ کرسکتے ہیں یا سکول یا گھر میں نیچے دی گئی ۔ آپ سکتے ہیںڈیزائن کر

تصویری ہدایات کی مدد سے اپنا ڈیزائن تیار کرسکتے ہیں۔ پس منظر میں وہائٹ ربن ڈے کے بارے میں بالجھجھک 

میڈیا کے لیے اس کی ۔ سوشل کے لیے ایسے ہی لکیریں کھینچ دیں وہائٹ ربن کو نمایاں کرنے یا لگائیںاپنے پیغامات 

  کھڑکی پرلگادیں۔یا اپنی حمایت ظاہر کرنے کے لیے انھیں اپنی  تصویر کھینچیں

 

 

 کسی اپنے جاننے والی کے بارے میں پریشان ہیں؟

زیادتی کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں جن میں مالی، جسمانی، جنسی اور نفسیاتی طور پر چھپ کر وار کرنا یا ہراساں 

‘ ہیلپ  24 /7، ’فیئر فریںادتی کا شکار ہوزیہوسکتا ہے کہ جو  کوکرنا شامل ہے۔ اپنے چینلز پر اور ایسی خواتین 

یوں، اس سے بچ جانے والیوں اور ان کی قریبی  شکار ہونے والالئن کے بارے میں بتائیں۔ یہ ہیلپ الئن زیادتی کی 

کرتی ہے۔ فراہم مدد  کوخواتین   

08088010800ہیلپ الئن:   

07860077333لکھائی کے لیے:   

پر فون کریں۔  999کسی بھی ہنگامی صورت حال میں   

01232133030کنیکٹ گوینٹ کے متاثرین کے مرکز سے بھی اس نمبر پر مدد حاصل کی جا سکتی ہے:   


