
માતા�પતા અને સંભાળકતા�ઓ માટે
ઉ�મ�ૂચનો

Kidscape અહ� બાળકો અને પ�રવારોને મદદ કરવા માટ ેછે. તમા��  બાળક
�થમ વખત શાળા જવા�ંુ શ� કર� ર�ંુ હોય કે પછ� શાળાઓ બદલી ર�ંુ હોય
અને તમે �ંુડાગીર� �વશે �ચ��તત હોવ, અથવા તમે �ંુડાગીર�ની પ�ર��થ�તમાંથી
પસાર થઈ ર�ાં હોવ અને �ંુ કર�ંુ તેની ખાતર� નથી, તો અમે અહ� મદદ કરવા
માટ ેછ�એ.

Kidscape ��લે�ડ અને વે�સમાં �વ�વધ સ�ુદાયોને સમથ�ન આપવા માટે
��તબ� છે. અમે એવા તમામ બાળકો અને પ�રવારો �ુધી પહ�ચવા માંગીએ
છ�એ જેમને �ંુડાગીર�ના સંબંધમાં મદદની જ�ર હોય છે. આ કારણોસર, અમે
તમારા માટ ેતમાર� ભાષામાં અ�ુવા�દત આ ઉ�મ �ૂચનો �ૂચવવામાં ગવ�
અ�ુભવીએ છ�એ, અને આશા છે કે તે તમારા માટ ેમદદ�પ થશે.

�ંુડાગ
ીર� �ંુ

 છે? �ુંડાગીર� એ એ�ું કોઈપણ વત�ન છે કે જેનો હે�ુ દઃુખ
પહ�ચાડવાનો હોય, જે �ુનરાવ�ત�ત થાય છે અને �યાં પીડાતા
હોય તે �ય��ત અથવા લોકો માટ ેપોતાનો બચાવ કરવો �ુ�કેલ
હોય (બી� શ�દોમાં - સતાવનાર પાસે તાકાત હોય છે).
બાળકોને મોટાભાગે અ�ય બાળકો �ારા ધમકાવવામાં આવે છે,
પર��ુ �ુ�ત વયના લોકો �ારા પણ ધમકાવવામાં આવી શકે છે. 

તમારા બાળકને શાળાના �દવસો માટે
તૈયારકર�ંુ

1) વ�ુ પડતા ઉ��ુક ન થવાનો �યાસ કરો. 

આ કર�ંુ અઘ��  છે પર� �ુ મોટાભાગના બાળકો
શાળામાં સારો સમય પસાર કરે છે; પડકારો આવે
�યારે તેનો સામનો કરવામાં સ�મ હોય છે અને �ુખી
�કશોરો બને છે. 

2) તમે આહા�સલ કર� શકો છો. 

જો પડકારો આવે તો તમાર� પાસે તમારા બાળકને ટકેો આપવા માટ ેતાકાત અને કુશળતા છે. જો
તમને ખાતર� નથી કે �ંુ કર�ંુ જોઈએ તો ઘણા બધા એવા લોકો છે જે તમને મદદ કર� શકે છે.
Kidscape પણ તમારા માટ ેઅહ� હાજર છે.

3) �ે��ટસ કરો. 

તમારા બાળક સાથે �મ�ો કેવી ર�તે બનાવવા (દા.ત. હેલો કહે�ંુ, લોકોને તેમના �વશે �ૂછ�ંુ, દયા�ુ
બન�ંુ), અને એક સારા �મ� બન�ંુ કેટ�ંુ મહ�વ�ૂણ� છે (દા.ત. �મ�ો તમને દઃુખ ન પહ�ચાડ)ે તે
�વશે વાત કરો. જો કોઈ �ય��ત ખરાબ �ટ�પણી કરે અથવા તમને દઃુખ પહ�ચાડ ેતો તમે �ંુ કરશો
તેની �ૂ�મકા ભજવો. આમ કહ�ને ટકેો આપો કે તેઓ પગલાં લેવા�ંુ સામ�ય� ધરાવે છે અને તેમને
વાર�વાર કહો કે તમે તેમના માટ ેઉપલ�ધ છો.

4) દયા શીખવો.

તમા��  બાળક તમાર� દરેક ચાલ જોઈ ર�ંુ છે તેથી તમે અ�ય લોકો �વશે કેવી ર�તે વાત કરો છો તે
�વશે �વચારો. તેમને એવા બાળક બનવા માટ ે�ો�સા�હત કરો જે અ�ય લોકોને ટકેો આપે છે, દરેકને
તેમની રમતોમાં આવકારે છે, તેઓ જેવા છે તેનાથી �ુશ છે અને અ�ય લોકોને ચાહે છે. 



�ુંડાગીર� �ું છે?
�ુંડાગીર� શાના જે�ું લાગે છે

હા�નકારક વત�ન ઘણા �વ�પો લે છે પર��ુ બાળકો અમને કહે
છે કે �ુંડાગીર��ું સૌથી વાર�વાર થ�ું �વ�પ નામ બોલ�ું છે
(જૂની લાકડ�ઓ અને પ�થરોની ક�વતા પર �વ�ાસ કરશો
નહ� - શ�દો ક�ઈપણ કરતાં વ�ુ પીડા પહ�ચાડ ેછે). �ુંડાગીર�
શાર��રક અને ભાવના�મક પણ હોઈ શકે છે, અને સામસામે
અને ઑનલાઇન (સાયબર ધમક�) થઈ શકે છે. રસ�દ વાત એ
છે કે, બાળકો અમને કહે છે કે સામ-સામે થતી �ુંડાગીર� સૌથી
�ુ�કેલ છે. 

'તફાવત' ને લ��ત કર�ું

ધમકાવતા બાળકો ઘણી વાર કોઈપણ �કારના ક�થત 'તફાવત'
ને �નશાન બનાવે છે. દભુા��યે આનો અથ� એ છે કે �વકલાંગ
બાળકો અને ખાસ શૈ��ણક જ��રયાતો ધરાવતા બાળકો,
કોઈપણ �કારની �વકૃ�ત ધરાવતા બાળકો, �ુવાન સંભાળ
રાખનારાઓ, સંભાળમાં હોય તેવા બાળકો, લ�ુમતી વંશીય
�ૃ��ૂ�મના બાળકો, ગર�બીમાં �વતા બાળકો, શોક��ત
બાળકો, એલ��  ધરાવતા બાળકો, જે બાળકો �લ�ગ 'ધોરણો'ને
અ�ુ�પ નથી અથવા તેમની લ��ગકતા�ું અ�વેષણ કર� ર�ાં છે
તે ઘણી વાર લ�ય હોય છે. 

તમારા બાળક સાથે �ુંડાગીર� કરવામાં આવી રહ� હોવાના
સંકેતો

�ચ�ોમાં તમારા બાળકની વત��ૂકમાં ફેરફાર (જોરથી બોલ�ું,
શાંત રહે�ું), શાળાએ જવા અથવા તેમની સામા�ય
��ૃ��ઓમાં ભાગ લેવાથી ડર�ું, પેટમાં દખુાવો અને માથાનો
દખુાવો જેવી અ�પ� બીમાર�, �ઘમાં ખલેલ, પથાર�માં
પેશાબ, ઇ�ઓ અને ખોવાઈ ગયેલ અથવા ચોરાયેલ
વ��ુઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. 

જો તમને લાગે કે તમારા બાળક સાથે
�ંુડાગીર� કરવામાં આવી રહ� છે તો �ંુ
કર�ંુ

1) ગભરાશો નહ�. 

જો તમને શંકા હોય કે તમારા બાળક સાથે �ંુડાગીર� કરવામાં આવી
રહ� છે તો તે ભયાનક છે પર� �ુ તમે યો�ય સમથ�ન સાથે આમાંથી
પસાર થઈ શકશો. તમારા બાળક માટ ેતમારે શાંત રહેવાની જ�ર
હોય છે. શાંત, સ�મ યો�ા હોવ તેવા માતા�પતાની જેમ �વચારો. 

2) વાત કરવા માટ ેસમય કાઢો.

આપણે બધા �ય�ત દોડધામવા�ંુ �વન �વીએ છ�એ પર� �ુ જો
બાળકો તમને જણાવે કે �ંુ થઈ ર�ંુ છે તો તમારે �યાં હો�ંુ જ�ર�
છે. કેટલીકવાર સીધો �� કામ કરે છે, પર� �ુ અ�ય સમયે એક સાથે
ફરવા, �ાઇવ કરવા અથવા ખાવા માટ ેબહાર જ�ંુ અને હળવાશથી
�ૂછો કે તેઓ �વન અને શાળા �વશે કેવી લાગણી અ�ુભવે છે તે
મદદ�પ થઈ શકે છે. ખરેખર સાંભળો. તેમની બોડ� લ��વેજ જુઓ
અને જો તેઓ તે �સંગે ન બોલે તો તેઓ તૈયાર ન થાય �યાં �ુધી
તકો ઊભી કરતા રહો.

3) અ�ય લોકોને �ૂછો. 

 અ�ય બાળકોના �મ�ોને �ૂછ�ંુ મદદ�પ થઈ શકે છે કે �ંુ તેઓ શેના
�વશે ચચા� કર� ર�ા છે. આને કાળ��ૂવ�ક મેનેજ કર�ંુ જોઈએ
જેથી તે રમતના મેદાનની ગપસપમાં ફેરવાઈ ન �ય પર� �ુ અ�ય
બાળકો પાસેથી મા�હતીના �ે� �ોત બની શકે છે. તેમના �શ�કને
�ૂછો. જુઓ કે �ંુ તેઓ તમારા બાળકમાં બદલાવ જોઈ ર�ા છે. 

મારા બાળક સાથે �ુંડાગીર�
કરવામાં આવી રહ� છે - મારે �ું
કર�ું?
1) આ�ાસન આપો. 

તમારા બાળકને જણાવો કે આ તેમની �ૂલ નથી અને સાથે મળ�ને
તમે તેને ઉકેલી શકશો. 

2) ન�ધો. 

�ાં, કોની સાથે અને કેટલા સમયથી �ંુ થ�ંુ છે તેની ન�ધ બનાવો.
પછ� ઘટનાઓની ડાયર� રાખો. 

3) તમારા બાળકને �ૂછો કે તેમને �ંુ જોઈએ છે. 

તેમને �ૂછો કે તે તેઓ કે�ંુ અ�ુભવી ર�ા છે અને તેઓને તમાર�
પાસેથી સૌથી વ�ુ �ંુ જોઈએ છે. તમા��  બાળક પ�ર��થ�ત પર
�નયં�ણ અ�ુભવે તે મહ�વ�ંુ છે. તેઓ અ�ય લોકોને કહેવાની
અસરથી �ૂબ જ ભયભીત હોઈ શકે છે (દા.ત. �ણકાર કહેવા�ંુ)
તેથી સાથે મળ�ને �ે� કાય� કરો. 

4) શાળાને કહો. 

તમા��  બાળક આનાથી �ૂબ જ ડર�ંુ હોઈ શકે છે તેથી એકસાથે
સંમત થાઓ કે સંપક�  કરવા માટ ે�ે� �ય��ત કોણ છે અને તમારે
તેમની પાસેથી �ંુ કરાવવાની જ�ર છે. �ંુડાગીર�ની વત��ૂક બંધ થાય
તેની ખાતર� કરવા પર �યાન કે���ત હો�ંુ જોઈએ. 

5) તમારા બાળકને �ુર��ત રાખો. 

જો તેમને કોઈપણ ર�તે �ુકસાન થ�ંુ હોય અથવા �ુકસાન�ંુ જોખમ
હોય તો તેમને એવી પ�ર��થ�તમાં ન મોકલો કે �યાં તેઓ �ુર��ત
ન હોય. તેમની સલામતી સૌથી વ�ુ મહ�વની છે. તેમને �ુર��ત
રાખવાની શાળાની કા�ૂની ફરજ છે અને તેઓએ તમાર� સાથે કામ
કર�ંુ જોઈએ. જો તેઓ પર હુમલો કરવામાં આ�યો હોય અથવા
�ુકસાન પહ�ચાડવાની ધમક� આપવામાં આવી હોય તો તમે તમાર�
�થા�નક બાળકોની સેવા ટ�મ (કાઉ��સલમાં) અને/અથવા પોલીસનો
પણ સંપક�  કર� શકો છો. 



�યવહા� પગલાં
Kidscape �ંુડાગીર�ની પ�ર��થ�તમાંથી પસાર થઈ રહેલા બાળકો અને
પ�રવારોનો આ�મ�વ�ાસ અને સ�માન વધારવામાં મદદ કરે છે. જે બાળકો
અ�ય લોકો સાથે �ંુડાગીર� કરે છે તે તેઓ અ�ય લોકોની નબળાઈઓ જુએ છે.

આનો અથ� એ છે કે તેઓ ઘણી વાર એવા બાળકને લ�ય બનાવશે જે શરમાળ
લાગે છે અથવા પોતા માટ ેઅચો�સ લાગે છે.

અમે બાળકોને �ઢતાના કૌશ�યો શીખવીએ છ�એ જેમ કે મજ�ૂત શાર��રક ઢબ
રાખવી, આંખનો સંપક�  કરવો, આ�મ�વ�ાસ સાથે 'ના' કહેવા�ું શીખ�ું, તમાર� સાથે
�ુંડાગીર� કરનાર �ય��તને તેઓને જોઈએ તે ��ત��યા આપવાનો ઇનકાર કરવો.

અમે દેશભરમાં મફત ZAP વક�શોપ ચલાવીએ છ�એ જે આ કૌશ�યો શીખવી
શકે છે – વ�ુ �વગતો માટ ેwww.kidscape.org.uk/zap જુઓ.

જો મા��  બાળક અ�ય લોકો સાથે �ુંડાગીર�
કર�ું હોય તો �ું?

ફર�થી, ગભરાશો નહ�. બાળકો ઘણા કારણોસર �ુંડાગીર� કરે છે. કેટલીકવાર તે
એટલા માટ ેછે કારણ કે તેઓ લોક��ય છે અને બધાને ગમતા હોય છે અને તે પદ પર
રહેવા માંગે છે, અથવા તે �વપર�ત હોઈ શકે છે - તેઓ દઃુખી અને અ�ુર��ત અ�ુભવે
છે અને તેને અ�ય લોકો પર આ ઉતારે છે. �ારેક જેની સાથે �ુંડાગીર� કરવામાં આવે
છે તે બાળકો પછ� બી� સાથે �ુંડાગીર� કરતા હોય છે. આપણે બધા �ુંડાગીર�ભયા�
વત�ન માટ ેસ�મ છ�એ.

તમારા બાળકને જે �ુકસાન થ�ું છે તે જોવામાં મદદ કરો અને તેને રોકવાની જ�ર છે તે
�પ� કરો. તેઓ જે કર� ર�ા છે તે શા માટ ેકર� ર�ા છે અને અ�ય લોકોને �ુકસાન
પહ�ચા�ા �વના તેઓ �મ�ો બનાવવા અને �મ�ો બનાવી રાખવાની સકારા�મક ર�તો
�વશે તેમની સાથે વાત કરો. ઉદાસ અથવા એકલતાનો અ�ુભવ કરતા અ�ય લોકો માટે
વળગી રહેનાર �ય��ત બનીને તેમને તે બદલવા માટ ે�ો�સા�હત કરો. તેઓ તેમની
શ��તનો સારા માટ ેઉપયોગ કર� શકે છે!

મારા બાળક સાથે �ુંડાગીર�
કરવામાં આવી રહ� છે - મારે �ું
કર�ું?
6) અ�ય કોણ મદદ કર� શકે તે �યાનમાં લો. 

તમારા બાળકને આ સમયે સમથ�નની જ�ર છે તેથી તેમને શાળામાં
એવા લોકો �વશે �વચારવામાં મદદ કરો કે જેઓ તેમની પડખે છે
અને તેમને મદદ કર� શકે છે. આ અ�ય બાળકો અથવા �શ�કો
હોઈ શકે છે જે તેઓને ગમે છે અને �વ�ાસ કરે છે. તેમને એવી
��ૃ��ઓમાં ભાગ લેવા માટ ેકે જેનાથી તેઓ પોતાના �વશે સા��
અ�ુભવે અને શાળાની બહાર �મ�તા કરવા �ો�સા�હત કરો.

7) તમારા GP ને મળવામાં ડરશો નહ�. 

જો �ંુડાગીર�એ તમારા બાળકના શાર��રક અથવા માન�સક
�વા��ય પર અસર કર� હોય (દા.ત. તેઓ �ૂબ જ ડરેલા અથવા
બેચેન હોય) તો તમારા GP સાથે વાત કરો. 

8) મદદ - શાળા પગલાં લઈ રહ� નથી. 

�ુ�સે ન થવાનો �યાસ કરો - �પ� રહો કે �ંુડાગીર�ની ��થ�ત બંધ
ન થાય �યાં �ુધી તમારે સાથે કામ કરવાની જ�ર છે. જો તમારે
તેને આગળ લઈ જવાની જ�ર હોય તો શાળાની ફ�રયાદ ���યાને
અ�ુસરો અને કાઉ��સલમાં તમાર� �થા�નક બાળકોની સેવા ટ�મનો
સંપક�  કરો. તમારા બાળકને �ુકસાનથી �ુર��ત રાખવા માટ ેશાળા
અને કાઉ��સલની કા�ૂની ફરજ છે. �શ�ણ �વભાગ પાસે તમા��
બાળક કઈ શાળામાં �ય છે તેના આધારે ફ�રયાદ કેવી ર�તે
વધાર� શકાય તેની �વગતો પણ છે. તમે તમારા બાળકના અ�ધકારો
�ણો છો તે દશા�વવા માટ ે�શ�ણ �વભાગના દ�તાવેજો
શાળાઓમાં �ંુડાગીર� અટકાવો અને તેનો સામનો કરો અને
બાળકોને �શ�ણમાં �ુર��ત રાખો નો સંદભ� લેવો મદદ�પ થઈ
શકે છે. 

http://www.kidscape.org.uk/


3) આ�ાસન આપો, ન�ધો અને �રપોટ�  કરો. 

તમારા બાળકને આ�ાસન આપો કે બ�ંુ બરાબર થઈ જશે અને તમે તેને સાથે મળ�ને ઉકેલી
શકશો. જો તમારા બાળકે એવી કોઈ વ��ુ પો�ટ કે શેર કર� હોય જેનાથી �ંુડાગીર� થઈ
હોય તો �ુ�સે ન થવાનો �યાસ કરો. આપણે બધા �ૂલો કર�એ છ�એ અને શેર કરતા પહેલા
કાળ��ૂવ�ક �વચાર�ંુ કેટ�ંુ મહ�વ�ૂણ� છે તે સમ�વવાની આ એક તક છે. જો સાયબર
�ંુડાઓ તમારા બાળકની શાળાના બાળકો હોય તો ઘટનાઓની ન�ધ રાખવી અને શાળા
સાથે શેર કર�ંુ મહ�વ�ૂણ� છે.

4) ઑનલાઇન �રપોટ�  કરો. 

મોટાભાગના �લેટફોમ� પાસે એવી ર�તો હોય છે કે જેનાથી તમે �ુંડાગીર�ની વત��ૂકની
�ણ કર� શકો. �ુંડાગીર� અને હા�નકારક વત��ૂકની ઓનલાઇન �ણ કરવા અંગેની
સલાહ અને ટ��સ માટ ેતમે www.internetmatters.org અથવા
www.childnet.com ની �ુલાકાત લઈ શકો છો

જો તમારા બાળક સાથે સો�શયલ મી�ડયા, ગે�સ અથવા વેબસાઇ�સ �ારા �ુંડાગીર�
કરવામાં આવી રહ� હોય તો તેને હે�ડલ કર�ું અથવા તેનાથી બચ�ું �ુ�કેલ લાગી શકે
છે. તેઓ જે સાઇ�સનો ઉપયોગ કર� ર�ાં છે અથવા તેઓ રમી ર�ાં છે તે રમતોથી
તમે કદાચ પ�ર�ચત ન હોવ અને �ું કર�ું તે અંગે અચો�સ હોવ. 

1) �ચ�ો માટ ેજુઓ. 

જો તમા��  બાળક ઓનલાઈન થયા પછ� બેચેન અથવા અ�વ�થ હોય તો આ તે �નશાની
હોઈ શકે છે કે તેઓ સાથે સાયબર �ંુડાગીર� થઈ રહ� છે.

2) સાયબર �ંુડાગીર�ક� (લોકો તમને �ણીજોઈને �ુકસાન પહ�ચાડ ેછે) 

�ંુ છે તે �વશે તેમની સાથે વાત કરો અને તમારા બાળકને બદલો ન લેવા માટ ે�ો�સા�હત કરો.
આનો અથ� એ થઈ શકે છે કે વાતચીત છોડ� દો અથવા પાછા ઓનલાઈન જતા પહેલા થોડો
�વરામ લો. 

મદદ કરો! �ુંડાગીર� ઓનલાઈન છે

વ�ુ મા�હતી
આ એવી સં�થાઓ છે જે �ુંડાગીર�ની પ�ર��થ�તમાંથી પસાર થતા બાળકો અને �કશોરોને સલાહ અને
મદદ આપે છે: 

Kidscape: www.kidscape.org.uk 

Childline: www.childline.org.uk 

The Mix: www.themix.org.uk (25 વષ�થી ઓછ� વયના લોકો માટ)ે 

YoungMinds: www.youngminds.org.uk

Kidscape ZAP વક�શોપ �વશે વ�ુ મા�હતી અને માતા�પતા અને બાળકો માટ ેસલાહ અને
માગ�દશ�ન માટ ેwww.kidscape.org.uk/zap ની �ુલાકાત લો

Kidscape માતા�પતા માટ ેસલાહ લાઇન પણ ચલાવે છે – વ�ુ �વગતો માટે
www.kidscape.org.uk/parentsupport જુઓ.
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