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01
والدین ہونے کا منصوبہ کیا
ہوتا ہے؟

• والدین ہونے کا منصوبہ ایک تحریری منصوبہ ہوتا ہے جو
علیحدگی کے بعد والدین (اور بعض اوقات دادا دادی  /نانا نانی
اور خاندان کے دیگر ارکان) کے درمیان طے پاتا ہے۔ اس
منصوبے میں والدین ہونے کے عملی امور ہوتے ہیں۔
• یہ آپ کو آپ کے بچوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا
ہے اور یہ کہ ان کی جنس ،عمر اور شخصیات کی بنیاد پر کیا
ضروریات ہیں۔
• یہ ضروری ہے کہ والدین ہونے کا منصوبہ بچے کے بہترین
مفاد کو اوّ لین ترجیح دے۔
• والدین ہونے کا منصوبہ آپ کے بچوں اور ان کے مستقبل کے
لئے ایک مشترکہ عزم کا تعین کرتا ہے۔

والدین ہونے کے منصوبے
کو کیوں تشکیل دیا جائے؟
• والدین ہونے کا منصوبہ آپ کے بچوں کے دوسرے والدین یا
نگراں کے ساتھ رابطے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔
• طالق اور علیحدگی متعلقہ افراد میں سے سب کے لئے تکلیف
دہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر بچوں کے لیئے جن کو دونوں
والدین کی طرف سے مدد ،محبت اور اچھے تعلقات کی
ضرورت ہوتی ہے۔
• والدین کے درمیان تنازعات بچوں کے لیئے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔
• سب کے لیئے یہ بات بہت اہم ہے کہ مستقبل کے بارے میں پُر
یقینی کا عالم ہو۔
• والدین ہونے کی ذمہ داریوں کا ایک تحریری منصوبہ آپ کو
آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کے لئے ضروری انتظامات کی
وضاحت میں مدد دے گا۔
• اس سے تمام متعلقہ فریقین کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ ان
سے کیا توقع کی جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اور حاالت
میں تبدیلی کی صورت میں یہ ایک کار آمد حوالہ ثابت ہو گا۔

اگر آپ اس منصوبے کو آن الئین کی صورت میں
کرنا چاہیں تو اس ویب سائیٹ کو مالحظہ کیجئے:
علیحدگی اختیار کر رہے ہیں؟  ،بچوں کو ّاولین
ترجیح دیجئے(www.splittingup- :
)putkidsfirst.org.uk/parenting-plan

یہ کس پر مشتمل ہوتا ہے؟
آپ کا منصوبہ درج ذیل شعبوں میں بچوں کی دیکھ بھال کے
بارے میں عملی فیصلوں کو بیان کرے گا:
• رابطوں اور اختالفات کے ساتھ نمٹنا؛
• رہنے کے انتظامات  -آپ کے بچے کس کے ساتھ وقت گزاریں
گے (اس میں ُکنبے کے دیگر ارکان جن میں نانا  /نانی اور
دادا  /دادی بھی شامل ہیں) ،کتنی کثرت سے اور کب؛
• رقم؛
• مذہب؛
• تعلیم؛
• صحت کی دیکھ بھال؛ اور
• جذباتی بہبود۔

والدین ہونے کے منصوبے
میں کیا شامل نہیں ہو گا؟
والدین ہونے کے منصوبے میں آپ کے پیسے ،گھر اور اثاثوں
کی تقسیم کرنے کی تفصیالت نہیں ہوں گی۔
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02
تحفظ کے بارے میں سوچ

محفوظ رہنا
عام طور پر والدین کے لیئے تعاون کرنا ہی سب سے بہتر راستہ
ہوتا ہے۔ تاہم ،خصوصی حاالت کے سلسلے میں خصوصی توجہ
کی ضرورت ہوتی ہے جن میں درج ذیل شامل ہیں:
• کسی والدین کے خالف گھریلو تشدد یا بدسلوکی ( ،جسمانی ،جذباتی،
جنسی یا مالی)؛
• ایک بچے کے ساتھ جسمانی ،جذباتی یا جنسی بدسلوکی؛
• منشیات کےغلط استعمال کےمسائل؛
• بچے کے سلسلے میں غفلت یا دست برداری۔
اگرچہ بچوں کا دونوں والدین کے ساتھ ایک پُر شفقت تعلقات
برقرار رکھنا ضروری ہے ،بچوں کی حفاظت اور ان کے جسمانی
اور جذباتی مفاد کو ہمیشہ سب سے پہلے آنا چاہئے۔
والدین ہونے کے منصوبے کے ساتھ مزید کسی پیش رفت سے
پہلے آپ کو مندرجہ ذیل پر غور کرنا چاہئے:

کیا آپ کے خیال میں کوئی شخص جو آپ کے بچوں کے ساتھ
رابطے میں ہو یا مستقبل میں اس سے رابطے کے امکانات
ہوں آپ یا آپ کے بچوں کو مندرجہ ذیل کے حوالے سے
نقصان کے خطرے میں ڈال سکتا ہے؟
• گھریلو بدسلوکی یا تشدد کی کوئی بھی صورت
• بچے کو اغوا کرنے کا کوئی واقعہ یا کوشش
• بچوں سے کسی قسم کی بدسلوکی
• منشیات ،شراب یا دیگر اشیاء کا غلط استعمال
• تحفظ یا فالح و بہبود کے کوئی بھی دیگر خدشات

آگے بڑھتے ہوئے
اگر آپ نے ان سارے سوالوں کے جوابات نفی میں دیئے ہیں تو
آپ اس منصوبے کی تکمیل کر سکتےہیں۔
اگر آپ نے ان سواالت میں سے کسی کا جواب ہاں میں دیا یا
آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے یا آپ کا
جواب کیا ہے تو آپ کو مزید مدد حاصل کرنی چاہیے۔ علیحدگی
کے معامالت کو حل کرنے والی ویب سائیٹ پر مدد کی پیشکش
کرنے والی تنظیموں کی ایک فہرست موجو د ہے
()www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.aspx
ان سواالت میں سے کسی کا جواب ہاں میں دینے سے یہ ضرور
ی نہیں ہے کہ یہ والدین کے درمیان باہمی تعاون میں ایک رکاوٹ
ہوگا۔ لیکن آپ کو اگلے اقدامات پر غور کرنے سے پہلے ایک ماہر
کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے ہی تنازعات کے حل والی خدمات
کے ساتھ ان مسائل کے بارے میں بات کی ہو (مثال کے طور پر
ثالثی خدمات یا ایک رابطہ مرکز)۔ اگر آپ مستقبل میں تنازعات
کے حل کی خدمات کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ
ایک بار پھر ان سواالت کی پڑتال کریں گے اور آپ کو کسی
ممکنہ تشویش کا اظہار کرنے کا موقع دیں گے۔ ان خدمات میں
سے کوئی بھی سابقہ شریک حیات کو ایک دوسرے کے ساتھ کام
کرنے کے لئے نہیں کہے گا جب تک وُ ہ اس بات کا یقین نہ کر لیں
کہ ایسا کرنا محفوظ ہے اور یہ کہ آپ دونوں اس پررضامند ہوں۔
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03
والدین ہونے کے منصوبے
کی تشکیل

والدین ہونے کا منصوبہ
کیسے تشکیل دیا جائے
والدین ہونے کےمنصوبے والدین کے درمیان طے
پا سکتے ہیں:
• اپنے طور پر؛ یا
• تنازعات کے حل کی ایک سروس کی مدد سے۔
آپ علیحدگی میں رہنے والے والدین کے لیئے معلوماتی
پروگرام ( )SPIPمیں شرکت کر سکتے ہیں۔
(صفحہ  10مالحظہ کریں).
یہ منصوبہ درج ذیل کے ذریعے تشکیل دیا جا سکتا ہے:
•
•
•
•

آمنے سامنے؛
ٹیلی فون کے ذریعے؛
ن الئن؛
ای میل کے ذریعے۔

مجھے منصوبے کی تشکیل
کب کرنی چاہئے؟
آپ کسی بھی وقت منصوبے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔
آپ حسب ضرورت منصوبہ کئی حصوں میں بنا سکتے ہیں۔آپ
کے لیئے ایک کامل منصوبہ بنانے کے لیئے انتظار کرنے کی
بجائے یہ بہتر ہو گا کہ آپ وقتی طور پر ایک مختصر منصوبہ
ترتیب دیں (مثال کے طور پر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے
کے لئے دونوں والدین میں سے ہر ایک کے لئے انتظامات کے
بارے میں)۔ جب آپ دوسرے والدین یا نگراں کے ساتھ معامالت
کو طے کر رہے ہوں تو جن امور کے بارے میں آپ نے پہلے
ہی اتفاق کیا ہوا ہو آپ اُس کا جائزہ لے کر اُس میں ضروری
تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔
شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہئے کہ کیا آپ ایک
منصوبے کی تشکیل کے لئے تیار ہیں۔
• کیا آپ ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں؟
• کیا آپ اپنے بچوں کی بات سن سکتے ہیں اور جو اُن کی
ضروریات ہوں اُن کو پورا کر سکتے ہیں؟
• کیا آپ ایک یکساں طریقے سے گفت و شنید کر سکتے ہیں؟
علیحدگی کے معامالت کو حل کرنے والی ویب سائیٹ (سورٹنگ
ٔآوٹ سیپیریشن) پر مدد دستیاب ہے۔
(www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.aspx).
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علیحدگی میں رہنے والے
والدین کے لیئے معلوماتی
پروگرام
انگلینڈ بھر میں ہنر مند ،تربیت یافتہ اور تجربہ کار رضاکارانہ
تنظیموں کا ایک نیٹ ورک موجود ہے جو علیحدگی میں رہنے
والے والدین کے لیئے معلوماتی پروگرام ( )SPIPکی فراہمی
کرتی ہیں ۔ یہ پروگرام آپ کے والدین ہونے کی مہارت کے
بارے میں نہیں ہے ،لیکن یہ آپ کو شراکت میں والدین ہونے کے
بارے میں معلومات اور تراکیب مہیا کرتا ہے۔ کورس میں شرکت
کرنے والے  50000افراد میں سے تقریبا تمام نے اس کورس
کے بارے میں مثبت رائے دی اور باوجود اس کے کہ وہ پہلے
اس میں شرکت کرنے سے گریزاں تھے لیکن بعد میں اُنھوں نے
اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش اُنھوں نے اس سے پہلے اس
میں حصہ لیاہوتا۔
یہ پروگرام بہترین طریقے سے کارآمد تب ثابت ہوتا ہے جب
دونوں والدین اس میں شرکت کریں۔ یہ اس لیئے ہے کہ ایسی
چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو مزید جاننے کی
ضرورت ہو اور ہر ایک کو دوسرے شخص کے نقطہ نظر کے
بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو ہمیشہ الگ
الگ گروپوں میں رکھا جائے گا۔ گروپ کی قیادت کرنے والے
شخص سے آپ کو ممکنہ اگلے اقدامات کے بارے میں سوچنے
میں بھی مدد ملے گی۔
ایک ثالثی خدمت ،تعلقات کے سلسلے میں ایک سروس یا بچے
کے رابطہ کے لیئے ایک مرکز کی طرف سے آپ کو کسی
گروپ میں شرکت کرنے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔کیف کاس
( )Cafcassکی ویب سائیٹ ()www.cafcass.gov.uk
پر علیحدگی میں رہنے والے والدین کے لیئے معلوماتی پروگرام
 SPIPکے بارے میں مزید وضاحت کے لیئے ایک معلوماتی
پرچہ دستیاب ہے۔
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ثالثی عمل
خاندانی ثالثی عمل علیحدگی یا طالق کے دوران اور اس کے بعد
اختالفات کو حل کرنے کا ایک عام طریقہ ہے۔ ایک تربیت یافتہ
ثالثی اہلکار آپ اور دوسرے فریق یا دیکھ بھال کرنے والے فرد
کو بچوں کی دیکھ بھال کے انتظامات پر اتفاق کرنے میں مدد
مہیا کریں گے۔
ثالثی اہلکار ایک تربیت یافتہ غیر جانبدار فرد ہوتا ہے جو کسی
ایک فریق کی حمایت نہیں کرتا اور نہ ہی آپ کے دوبارہ اکٹھے
ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ثالثی اہلکار آپ اور دوسرے والدین
یا دیکھ بھال کرنے والے فرد کے ساتھ بات چیت کر کے بچوں
کی دیکھ بھال کے انتظامات پر اتفاق کرنے میں مدد مہیا کرے
گا۔ ایک ثالثی اہلکار آپ کو مشورہ نہیں دے گا کہ آپ کو کیا
کرنا چاہئے لیکن وُ ہ آپ کے بچوں کے لئے سب سے بہتر نتائج
پر اتفاق کرنے کے لئے آپ کی اور دوسرے والدین یا دیکھ بھال
کرنے والے کی مدد کر سکتے ہیں۔

ایک تربیت یافتہ ثالثی اہلکار آپ اور دوسرے شخص کے درمیان
اُن امور کے بارے میں بات کرنے میں مدد مہیا کر سکتے ہیں
جن پر آپ اتفاق نہیں کر سکتے ہیں۔ ثالثی اہلکار آپ دونوں کے
درمیان ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے کوئی راستہ
نکالنے میں مدد کریں گے۔
ثالثی عمل تمام صورتوں کے لئے موزوں نہیں ہوتا خاص طور
پر اگر تعلقات میں تشدد کا عمل رہا ہو یا فالح و بہبود کے دیگر
سنگین خدشات موجود ہوں۔ ثالثی اہلکار آپ کو یہ فیصلہ کرنے
میں مدد کریں گے کہ آیا آپ کے حاالت ثالثی عمل کے لئے
موزوں ہیں اور اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو وُ ہ
ثالثی عمل کا آغاز نہیں کریں گے۔
ثالثی عمل کے لئے ایک فیس ادا کرنا ہوتی ہے ،لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ
اس کے لئے ادائیگی کرنے کے لئے قانونی امداد یعنی لیگل ایڈ حاصل
کرنے کے مستحق ہوں۔ قانونی امداد کے بارے میں مزید معلومات کے
لئے مالحظہ کریں www.gov.uk/legal-aid :اپنے قریب ترین
خاندانی ثالثی اہلکار کی تالش کرنے کے لئے مالحظہ کیجئے:
www.familymediationhelpline.co.uk/find-service.php.

رابطوں میں مدد
مؤثر منصوبے کی تشکیل کا انحصار دونوں والدین کے درمیان اچھے رابطوں پر ہوتا ہے۔ درج ذیل مہارتوں کے بارے میں سوچ و
بچار سے مدد مل سکتی ہے:
موثر رابطے کرنے کے لئے ہنر
اپنے بچوں کے لئے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لئے مہارت :تنازعات کو حل کرنے اور ٔ
پرسکون رہیں:
• اپنے کندھوں کو ڈھیال چھوڑ دیں۔
• بجائےسینے کے باالئی حصے سے ہلکے سانس لینے کے سینےکی گہرائی سے گہرے سانس لیں۔
• گہری سانسیں لیں اورقدرے آہستہ سانس لیں۔
سننا سیکھیں:
• توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں تا کہ آپ کی توجہ تقسیم نہ ہو۔
• تجسس کی عادت اپنائیں :آپ کوجو سننے کی توقع ہو آپ اُس کے بارے میں غلط ہو سکتے ہیں یا شاید آپ کو حیرانگی ہو کہ یہ
آپ کی توقع کے برخالف ہو۔
• صرف سُنیئے :اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سُن نہیں سکتے  -آپ ایک ہی وقت میں دونوں کام نہیں کر سکتے ہیں!
• سُننے کے بعد بات کرنے کی باری لیں :اگر آپ کسی کو اچھی طرح سے سُنیں گے تو آپ کی بات کو اچھی طرح سے
سنے جانے کے امکانات زیادہ ہیں۔
ُ
• بات کرنے کے دوران رُکیئے اور دوسرے شخص کے اس طرح رُکنے کے دوران بیچ میں مت کود پڑیں۔
“میں” کے بیانات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کیجئے
چیزوں کو اس طرح بیان کریں جس سے آپ کے خیاالت ،مشاہدات اور خواہشات کی عکاسی ہو نہ کہ مفروضات کی اور نہ ہی
اس بات کی کہ آپ کو علم ہے کہ دوسرا فریق کیا کرتا ہے!
مثال کے طور پر“ :جب تم بچوں کے سامنے میرے مالی امور کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو تو مجھے غصہ آتا ہے”.
کی بجائے
“تم ہمیشہ پیسوں کے بارے میں پوچھ کرمعامالت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو ،تم جانتے ہو مجھے اس سے نفرت ہے!”
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عیاں طور پر بیان کیجئے ،نقطے پر رہیئے ،قواعد کی پابندی کیجئے:
• سادہ اور واضح انداز میں درخواست کریں۔
• باہمی احترام کے سادہ قواعد کی پابندی کیجئے (رسمی انداز میں)۔
• ایک ہی موضوع پر رہیں۔
• سب سے زیادہ اہم نقطے کے بارے میں سوچیں۔ اور اسی نقطہ پر رہیں  -ایک وقت میں ایک بات کریں۔
• بات کاٹنے کی کوشش نہ کریں۔ گہری سانس لیں اوراپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔
• جلد بازی ،کثرت اور طویل مدت کے لیئے مت بولیں۔ چیزوں کو مختصر اور سادہ رکھیں۔
کسی تعطل کی صورت میں ،اگرچہ آپ کو امید ہو کہ دوسرے والدین باآلخر مان جائیں گے ،آپ بھی کچھ وقت کے لیئے صبر کریں۔
• ایک گہری سانس لیں ،پھر رُکیں ،اورسوچیں کی آپ اس صورت حال کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟
جب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو ،مندرجہ ذیل قوائد پر عمل کریں:
• ایک ‘پیشکش کی صورت’ میں جملہ کہیں (مثال کے طور پر “میں آپ کے لئے سکول کے ساتھ پڑتال کر سکتا ہوں کہ آیا اُن کے پاس
آپ کا نیا ای میل ہے”)۔
• شائستہ اور رسمی انداز اپنانا یاد رکھیں.
• اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ دونوں کے پاس پس منظر کی وُ ہ معلومات ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہو اور اس بات پر غورکیجئے
کہ آپ کے بچوں کے لئے کیا بہتر ہو سکتاہے۔
• علیحدگی میں رہنے والے والدین کے لیئے ایک خصوصی پروگرام  SPIPمیں شرکت کریں (آپ دونوں کو ایک ہی ساتھ ایسا کرنے
کی ضرورت نہیں ہے)۔ اس امر کے بارے میں سوچیئے کہ آپ نے  SPIPمیں کیا مفید پایا اور آپ آگے کیا کر سکتے ہیں۔
• اگر رابطوں میں مشکالت ہوں تو “بچوں کے لیئے معامالت کو بہتر بنانے” کے لیئے خصوصی ویب سائیٹ سے مدد دستیاب ہے:
(www.theparentconnection.org.uk/programmes/programmes/getting-it-right-for-children-when) parents-partیا آپ ایک ثالثی اہلکار ،تعلقات کی خدمات سے بات کر سکتے ہیں ،ہو سکتا ہے وُ ہ مدد کر سکتے ہوں۔ ایک بار پھر،
آپ دونوں کو ایک ہی ساتھ میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
• اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور ایسا کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ چھوٹے اقدامات سے آگے بڑھیں اور آپ کو اس امر پر توجہ
مرکوزکرنی چاہئے کہ آپ اپنے بچوں کے لئے کیا کر سکتے ہیں۔ عدالت میں جانا شاذ و نادر ہی رابطوں کو بہتر بناتا ہے اور اس سے
معامالت اور بھی خراب ہو سکتے ہیں۔
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علیحدگی کے بعد اپنے بچوں کی بات سننا
عام طور پر علیحدگی جذباتی لحاظ سے والدین کے لئے اور بچوں کے لئے مشکل ہوتی ہے ،لیکن اپنے بچوں کی حقیقی طور پر بات
سننا ان کی مدد کرنے کے لئے بہت اہم ہو سکتا ہے اور آپ کے لیئے بھی۔ تاہم آپ جتنی بھی کوشش کریں یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے
بچے کو آپ کی فکر مندی ،پریشانی یا منفی جذبات کا احساس ہو جائے گا اوریہ احساسات سننے کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو سکتے ہیں،
لیکن ان کی بات کو اچھی طرح سے اور کھل کر سننے سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو کیا امر پریشان کر رہا ہے۔
لیکن جب آپ کے اپنے احساسات غصہ ،اداسی اور فکر کا ایک مرکب ہوں تواُن کوپس پردہ کر کے اپنے بچے کی بات سننا اتنا آسان
نہیں ہوتا ہے۔ اُن کے احساسات آپ سے مختلف ہو سکتے ہیں اور آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے یہ اُن کی فالع اور بہبود کو نمایاں طور پر
متاثر کر سکتا ہے۔
آپ کے لیئے جو چیز مدد گار ہو سکتی ہے وُ ہ یہ ہے کہ آپ خود میں سننے کی ‘رضامندی’ پیدا کریں تا کہ آپ سُن سکیں اور جواب دے
سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے احساسات اور دوسرے والدین کے بارے میں منفی خیاالت کو تسلیم کریں اور اُن کوپس پردہ کر دیں،
تب آپ واقعی اپنے بچے کی بات سن سکتے ہیں۔ پھر آپ ان کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور ایسے طریقے سے جواب دے سکتے
ہیں جو سب سے زیادہ مفید ہو۔

اقدام نمبر 1
ایک علیحدگی کے دوران بہت سے منفی احساسات محسوس
کرنا بہت عام بات ہے مثال کے طور پر ،فکر ،غصہ،
اداسی ،خوف یا بے بسی۔ بعض اوقات یہ ایک بہت بڑا
بوجھ ثابت ہوتے ہیں۔ احساسات سے نجات نہیں ملتی چاہے
آپ بیشک یہ تصور کریں کہ اُن کا کوئی وجود نہیں۔ بعض
اوقات وُ ہ ایک غیر متوقع طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں۔
اقدام نمبر  1میں آپ ان جذبات میں سے کچھ کی شناخت
خود کریں گے ،اور قبول کریں کہ وہ پریشان کن ہو سکتے
ہیں اور یہ بھی کہ علیحدگی کے ابتدائی مراحل میں وُ ہ
عام طور پر پائے جانے والے احساسات ہیں۔ شاید آپ کے
لیئےتحریری طور پراُن کا لکھنا مدد گار ثابت ہو سکتا ہے۔
یہی وُ ہ احساسات ہیں جن پرآپ نے اپنے بچے کی بات سنتے
ہوئے قابو پانا ہے۔اس امر کی نشاندہی کرنا کہ آپ کیسا
محسوس کرتے ہیں آپ کوحاالت پر قابو پانے میں مددگار
ثابت ہو گا۔
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اقدام 2
یہ اقدام رابطوں کی مہارت کے بارے میں ہے اور منصوبے
کے صفحات  12اور  13پر اس کے بارے میں مزید
تفصیالت دی گئی ہیں۔
پرسکون رہنے سے آپ کو اپنے احساسات پر اختیار رکھنے
میں مدد ملے گی  -صفحہ 12پر کچھ سادہ لیکن مؤثر مشقیں
دی گئی ہیں۔ یہ آپ کو آپ کے احساسات کوپس پردہ کرنے
اور آپ کے بچے کی بات سننے پر توجہ مرکوز کرنے میں
مدد کر سکتی ہیں۔ ان مشقوں کو کئی بار ُدہرانا مفید ثابت ہو
سکتا ہے۔
سننے کا ڈھنگ سیکھنا ایک بہت اہم ہنر ہے ،اس لئے اس
کے بارے میں سوچنے کے لیئے کچھ وقت نکالئیے اور
صفحہ  12پر سننے کی مہارت کی مشق کیجئے -آپ اپنے
بچے کے ساتھ سننے کی مشق کر سکتے ہیں ،اور آپ اُن
سے ان کی روز مرہ زندگی کی عام پریشانیوں یا خوشیوں
کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بڑے
امور کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔
چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنا آپ کے بچے کے
نقطہ نظر کو سمجھنا اور دوسرے والدین کے بارے میں
اپنے احساسات کو پس پردہ رکھنے کے بارے میں ہے۔ آپ
کے بچے کی بات کو سننے کے بارے میں ایک بہت مفید
مشورہ یہ ہے کہ جب آپ اُس کی بات سُن رہے ہوں تو اپنے
نظریات یا حل کو فوری طور پر مت پیش کریں  -تھوڑا
موقع دیں اور اپنے بچے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی
کوشش کریں۔

اقدام 3
یہ آپ کے بچے کو یقین دہانی کے لیئے تسلی دینے کے بارے
میں ہے  -وہ جو کچھ ہو رہا ہے کے بارے میں بے بس محسو
س کر سکتا ہے۔
تاہم ،یقین دہانی صرف تب کام کرتی ہے جب:
•	یہ ممکن ہو  -آپ اپنے بچے کو یقین دہانی صرف اُس امر کے
بارے میں کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ
آپ اسے کر سکتے ہیں ؛
•	یہ ایک حقیقی مثال ہو کہ چیزیں ہوں گی اور وہ کیسے کام
کریں گی  -اس کو حقیقی اور ٹھوس بنائیں؛ اور
•	ایماندارانہ اور مسلسل ہو  -اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن
کے بارے میں یہ بات یقینی نہ ہو کہ آپ اُن کو ابھی فراہم
کر سکتے ہیں یا نہیں ،تواپنے بچے کی مدد کرنے کا بہترین
طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ‘ہم ابھی نہیں جانتے ،لیکن ہم اس
کی پڑتال کریں گے اور اُن کو اس سلسلے میں باخبر رکھیں کہ
آپ اُن کو اس کے بارے میں کچھ معلومات کب تک بتائیں گے۔
جب آپ اپنے بچے کو یقین دہانی کروائیں تواُن چیزوں کو مد
نظر رکھیں جو تبدیل نہیں ہو سکتیں۔ یہ اس کے دونوں والدین
کے ساتھ تعلقات ،یا سکول ،دوست یا معموالت ہو سکتےہیں۔
کسی قسم کی ممکنہ تبدیلی کو عیاں طور پر بیان کریں اور یہ
کہ آپ کس طرح اس کے دوران ان کی مدد کریں گے۔ کوشش
کریں کہ دوسرے والدین کے ساتھ رابطے اور ان کی زندگی میں
دادا دادی  /نانا نانی یا دیگر اہم لوگوں کے ساتھ رابطے کے ایک
منصوبے پر اتفاق کریں۔
ان کی عمر اور سمجھنے کی صالحیت کی مطابقت سے کسی
قسم کی تبدیلی کے بارے میں اُن کو اپنے نقطہ نظر کا اظہار
کرنے کا موقع دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے جو کہا ہو
کہ کریں گے آپ وُ ہ کریں۔
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کچھ تراکیب جو مددگار ثابت ہوں گی
•	کسی احساس کو ایک نام دینے میں اپنے بچے کی مدد کریں۔ بعض اوقات ایک بھاری احساس کو ایک نام دے کر اس پرایک بہتر
طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے۔
•	اپنے بچے کی ‘جسمانی زبان’ اور رویے کا مشاہدہ کریں  -اس سے آپ کو ایک اچھا اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کا
بچہ کیا محسوس کررہا ہے۔ آپ کسی فیصلے کے بغیر ،ایک ممکنہ احساس تجویز کر سکتے ہیں ،اور اپنے بچے کی طرف سے اُس
احساس کو ایک نام دینے میں اُس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح اُن کے لیئے اپنے احساسات کے بارے میں بات کرنے میں مدد
ملتی ہے۔ آپ کے پاس ان کے بارے میں بات کرنے کے لئے الفاظ اور ایک محفوظ جگہ ہے۔
• جب آپ ایک احساس کو نام دے چکیں تو اُن کو یقین دہانی کروائیں کہ ایسے حاالت میں یہ احساس ایک عام بات ہے۔
• ایک بچے کے پریشان کن جذبات کے اظہار میں مشکالت کی نشاندہی کرنے کے لیئے اُن کے رویے میں تبدیلی ،سکول میں پریشانی،
دوستوں کے ساتھ ناراضگی ،یا غیر معمولی طور پر خاموشی کا جائزہ لیں۔
•	علیحدگی یا دوسرے والدین کے بارے میں بات چیت کو ختم کرنے میں آپ کے بچے کی طرف سےعجلت  -اس کا مطلب یہ ہو سکتا
ہے کہ کچھ اور بھی ہے جس کے بارے میں آپ کا بچہ بات کرنا چاہتا ہے۔
•	اگر اس امر کے بارے میں کہ آپ کا بچہ کیا محسوس کرتا ہے آپ کوکچھ مدد کی ضرورت ہو تو اپنے جی پی ،سکول کے مشیر،
سکول نرس یا دیگر صحت کے ماہرین سے بات کریں۔

بہتر یہی ہے کہ والدین اپنے بچے کی بات سننے کے بارے میں
تعاون کریں اور حقیقت پسندانہ اور طویل مدتی منصوبہ بندی کے
ساتھ جواب دیں۔ تاہم ،بعض اوقات ایک بچے کو کسی اور کے
ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر اگر اُس
کے سلسلے میں عدالتی کارروائی ہو رہی ہو۔ ثالثی اہلکار ،عدالت
کو رپورٹ کرنے والے کیف کاس ( )Cafcassکارکن اور خود
عدالتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ وہ
بچے کی خواہشات اور احساسات کو سمجھتے ہوں اور اُن کی
نمائندگی کرسکیں۔ اور ساتھ ہی اس بات کا یقین بھی کہ تحفظ و
سالمتی کے اقدامات بھی کیئے گئے ہوں۔
بچے اور ثالثی عمل
اس میں برائے راست ثالثی عمل میں شریک بچے اور نوجوان
افراد بھی شامل ہیں تا کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ جب
والدین فیصلے کریں تو وُ ہ بچے کی بات سنیں۔ جہاں بہت سے
بچے ثالثی عمل میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہاں کچھ اپنے خاندان
سے باہر کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں ،اس لیئے اس عمل
میں حصہ لینا ہمیشہ رضاکارانہ ہوتا ہے۔ ثالثی اہلکار اور دیگر
ماہرین جو بچوں کے ساتھ بات کرنے میں ہنر مند ہوتے ہیں ایک
بچے کو اپنے خیاالت کا اظہار کرنے کے لیئے ایک غیر جانبدار
شخص سے بات کرنے کا موقع دے سکتے ہیں اور وہ محسوس کر
تے ہیں کہ اُن کی بات سنی گئی ہے۔ آپ ایسے ثالثی اہلکاروں کے
بارے میں معلومات اس ویب سائیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں:
 www.familymediationcouncil.org.uk.حالیہ طور
پر تمام ثالثی اہلکار بچوں کو برائے راست حصہ لینے کے موقع
کی پیشکش نہیں کرتے ہیں لیکن تمام ثالثی اہلکار والدین کی اپنے
بچے کے ساتھ بات کرنے اور اُن کی بات سُننے میں مدد کرتے
ہیں تا کہ والدین ایسے فیصلے کر سکیں جو بچے کے لیئے سب
سے بہتر ہوں۔
کیف کاس ( )Cafcassکا کردار
سی اے ایف سی اے ایس ایس یعنی کیف کاس کے اہلکار تمام
بچوں سے نہیں ملتے کیونکہ بعض اوقات ُکنبے اپنے طور پر
معامالت کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر عدالت کی طرف سے کیف
کاس کو رپورٹ تیار کرنے کے لئے کہا جائے توکیف کاس کے
کارکن تقریبا ہمیشہ آپ کے بچے سے ان کے احساسات اور
خواہشات کے بارے میں بات کریں گے (جو ان کی عمر اور سمجھ
پر منحصر ہے) اور یہ کہ وُ ہ کیا ہونا پسند کریں گے۔ کیف کاس
کے کارکن آپ کے بچے کو ایک فیصلہ کرنے کے لئے یا دونوں
والدین میں سے ایک کو منتخب کرنے کے لئے نہیں کہیں گے۔
کیف کاس کے کارکن عام طور پر آپ کے بچے سے اکیلے بات
کریں گے۔ اس سلسلے میں کیف کاس کی ویب سائیٹ پر مزید
معلومات دستیاب ہیںwww.cafcass.gov.uk/leaflets- :
resources/our-work-with-children.aspx.

بچے اور خاندانی عدالتیں
بعض اوقات ایک بچے کا عدالت میں برائے راست اپنے
خیاالت کے بارے میں بات چیت کرنا مناسب ہوتا ہے اور کیف
کاس( )Cafcassکے کارکن اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں۔
الگ رہنے والے والدین کے لئے بچوں اور خاندانی عدالتوں کے
بارے میں معلوماتی کتابچہ ‘ CB7گائیڈ فار سیپیریٹیڈ پیرنٹس:
چلڈرن اینڈ فیملی کورٹس خاندانی عدالتوں کی ویب سائیٹ سے
دستیاب ہے اور یہ بچوں کے عدالت سے رابطوں کے بارے
میں مزید معلومات مہیا کرتا ہےwww.hmctsformfinder. :
justice.gov.uk/courtfinder/forms/cb007-eng.pdf
اگر کسی اور کی طرف سے آپ کے بچے کی بات سننا ضروری
ہو تو یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ آپ اپنے بچے کی حوصلہ
افزائی کریں کہ وُ ہ اپنے (نہ کہ آپ کے) خیاالت کا اظہار کرے۔
درج ذیل ویب سائیٹ سے آپ مزید ایسی معلومات حاصل کر
سکتے ہیں جو آپ کے بچے کے لیئے اپنے خیاالت کا اظہار
کرنے میں مدد گار ثابت ہو سکتی ہیںwww.cafcass. :
gov.uk/grown-ups/listening-to-your-child-afterseparation.aspx.

تاہم ،آپ کو اس بات کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے
بچے آپ کے اختالفات کی زد میں نہ آ جائیں یا اُن پر طرفداری
کے لیئے دباؤ نہ ڈاال جائے۔ یہ بچوں کے لئے بہت پریشان کن
ہو سکتا ہے اور یہ دونوں والدین کے ساتھ ان کے تعلقات
کو نقصان پہنچا سکتا ہے (اور اس کی عالمات اکثر آپ کے
ساتھ کام کرنے والے پیشہ ور ماہرین کے لئے واضح ہو
سکتی ہیں)۔
دباو سے بچانے کے لیئے
ایک بچے کو ایسی ‘تربیت’ اور ٔ
کچھ سادہ تراکیب درج ذیل ہیں:
•	اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے احساسات کو سمجھتے
ہوں اور اُن کو اپنے بچے سے بات کرنے سے پہلے بالکل
عالدہ رکھیں(جذباتی طور پر تیار ہوں)  -اوپر مالحظہ کریں۔
•	اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچوں کو یہ علم ہو کہ دونوں
والدین اُن کی بات سن رہے ہیں ،اور وہ جو سن رہے ہیں اس
کے بارے میں ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں۔
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آپ کے منصوبے
کے لیئے اصول
• اپنے بچوں میں سے ہر ایک کی ضروریات کے بارے میں
سوچیں۔
• آپ کا منصوبہ منفرد ہو گا۔ کوئی دو والدین اور دو بچے ایک
جیسے نہیں ہوتے۔
• آپ کا منصوبہ عملی ،سادہ اور ہر ممکن ٹھوس ہونا چاہئے۔
• آپ اس کو جتنا چاہیں تفصیلی بنا سکتے ہیں۔ یہ جتنا زیادہ
تفصیلی ہو گا اُتنا ہی واضح ہو گا ،لیکن آپ کو اس کی زیادہ
کثرت سے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
• اپنے بچوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے دیجئے۔ تحقیق سے
پتہ چال ہے کہ اگر اُن کو کسی وفاداری کے امور کے بغیر
محفوظ مواقع فراہم کیئے جائیں کہ وُ ہ بیان کر سکیں کہ اُن کا
معامالت کے بارے میں کیا موقف ہے تو یہ تمام متعلقہ فریقین
کے لیئے مفید ہو سکتا ہے ۔ یہ بچوں سے فیصلے کرنے کے
لیئے کہنے سے بہت مختلف ہے۔ آپ کے بچوں کی بات کو
سننا اہم ہے۔

آپ کا تکمیل شدہ منصوبہ
جب آپ والدین ہونے کےاپنےمنصوبے کی تکمیل کر لیں تو آپ
کو اس کی فوٹو کاپی بنانی چاہئے اور آپ دونوں کو اسے ایک
حوالے کے طور پراپنے پاس رکھنا چاہئے۔

آگے بڑھنا
تبدیلیاں اور نظر ثانی
جیسے آپ کے حاالت تبدیل ہوں گے آپ کے والدین ہونے کے
منصوبے میں ان کی عکاسی ہو گی۔
آپ اپنے والدین ہونے کے منصوبےپر کسی بھی وقت نظر ثانی
کر سکتے ہیں بشرطیکہ آپ دونوں اس پر رضامند ہوں۔ کچھ
والدین نظرثانی کی ایک باقاعدہ تاریخ کا تعین کرنے کو ترجیح
نہیں دیتے ہیں۔

پوچھنے والے سواالت
آگے آنے والے صفحات پر دیئے گئے سواالت کو اس طرح سے
ترتیب دیا گیا ہے کہ وُ ہ آپ کو اپنے منصوبے پر کام کرتے ہوئے
متعدد امور کے بارے میں غور کرنا یاد دالئیں گے۔
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آپ کا منصوبہ
ہم درج ذیل کے والدین ہیں:
[بچے کا نام]

[تاریخ پیدائش]

[بچے کا نام]

[تاریخ پیدائش]

[بچے کا نام]

[تاریخ پیدائش]

[بچے کا نام]

[تاریخ پیدائش]

ہم والدین کے طور پر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں اپنی اہمیت کا بھی۔
ہم نے والدین ہونے کا منصوبہ اس لیئے تیار کیا ہے کہ یہ ہمیں اپنے بچوں کی عمر اور ضروریات کی
مطابقت سے اُن کے لئے ایک پُر شفقت  ،مستحکم ،دیکھ بھال کرنے واال اور محفوظ ماحول فراہم کرنے میں
ہمیں مدد دے۔
ہم اپنے بچوں کے درج ذیل حقوق کو تسلیم کرتے ہیں:
•
•
•
•

جذباتی اور جسمانی حفاظت ،استحکام اور تحفظ؛
ہم دونوں کی طرف سے اور ہمارے خاندان کے اہم ارکان کی طرف سے پیار و محبت کو محسوس کریں؛
اُن کی ہم دونوں کی طرف سے اور ہمارے خاندان کے اہم ارکان کی طرف سے دیکھ بھال اور جان پہچان
ہو ؛ اور
اُن کے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ آزاد اور بامعنی تعلقات کی تشکیل ہو۔

والدین کے طور پر ہم درج ذیل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں:
•
•
•
•
•
•

ہمارے بچوں کی جسمانی دیکھ بھال ،صحت اور تحفظ؛
ہمارے بچوں کا جذباتی استحکام؛
جیسے وُ ہ بڑے ہوں ہمارے بچوں کی بدلتی ہوئی ضروریات؛
والدین کے طویل یا جارحانہ تنازعات کے مشاہدات کےنقصان سے اپنے بچوں کا تحفظ ؛
اپنے بچوں کے بہترین مفاد میں فیصلے کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون؛ اور
ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنے بچوں کے تعلقات کا احترام۔

ہمارے پاس والدین ہونے کا ایک موجودہ منصوبہ ہے [تاریخ ڈالیں]۔ ہم اس منصوبے کا [تاریخ ڈالیں] از سرنو
جائزہ لیں گے (اختیاری ،صفحہ  18دیکھیں).
تحفظ
ہم نے اپنے بچوں اوراپنی حفاظت اور فالح و بہبود کے بارےمیں غور کیا ہے اور ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ہم
ایک محفوظ طریقے کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔

		
[والدین کے دستخط]

[تاریخ ]

		
[والدین کے دستخط]

[تاریخ ]
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پوچھنے والے سواالت...
		   رابطے کے بارے میں

• والدین ہونے کے سلسلے میں ہمیں کن فیصلوں پر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے؟
• والدین ہونے کے سلسلے میں ہمیں کن فیصلوں پر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟
• ہمیں بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے کس قسم کا برتاؤ کرنا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اُن کو علم ہو کہ ہم ایک دوسرے کے
برتاو کر رہے ہیں اور ہماری سوچ میں اُن کا بہتر مفاد ہے۔
ساتھ اچھا
ٔ
• ہم کس طرح ،ایک دوسرے کے ساتھ اہم معلومات کا اشتراک کریں گے (مثال کے طور پر ،سکول کی رپورٹ کے مطابق ،صحت کے مسائل)
•

کیا ہمیں والدین ہونے کے معامالت پر بات چیت کرنے کے لئے باقاعدگی سے مالقاتوں کی ضرورت ہے؟

• ہم کس طرح جانیں گے کہ بچے کیا چاہتے ہیں اور ہم کس طرح اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کریں اُس میں
اُن کی رائے بھی ہو؟
• وُ ہ کونسے اوقات ہیں جب والدین کے لیئے ایک دوسرے سے رابطہ کرنا مناسب ہے اور کب مناسب نہیں ہے؟
• ہم تنازعات کو کس طرح حل کریں گے؟
• کیا ہمیں بچوں سے بات کرنی چاہئے کہ ہمیں اُن سے دوسرے والدین کے بارے میں کس طرح بات کرنا چاہئے؟
• ہم طے کردہ انتظامات کے بارے میں بچوں سے کس طرح بات کریں گے؟
• ہم ہنگامی حاالت (مثال کے طور پر طبی ،ڈینٹل ،یا حادثات) کے بارے میں کیا کریں گے؟
• ہم اس بات کا یقین کیسے کریں گے کہ ہمارے بچے خاندان کے دیگر دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رابطے رکھ سکیں؟
• ہم اپنے بچوں کی زندگیوں میں نئے شراکت داروں کو کس طرح متعارف کرائیں گے؟
• کیا کوئی اہم قوائد ہیں جن کو ہم بچوں کے لئے ضروری سمجھتے ہیں (مثال کے طور پر ،سونے کا وقت ،ہوم ورک کب کیا جاتا
ہے ،دیر تک باہر رہنا)؟ کیا ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ان قوائد کی پابندی کی جائے؟
• ہم بڑے فیصلے کرنے کے لیئے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے (مثال کے طور پر سکول ،کورس کا انتخاب
اور پیشے کے سلسلے میں مشورہ)؟
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ہمارے فیصلے...
رابطے کے بارے میں
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پوچھنے والے سواالت...

رہائش اور بچے کی دیکھ بھال کے بارے میں انتظامات

•

بچوں کی رہائش کے لیئے کوئی مرکزی جگہ ہو گی؟ اور اگر ایسا ہے تو ،یہ کہاں ہو گی؟

• اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تو متبادل نگران کون ہو گا؟ اورسکول کی چھٹیوں کے دوران کیا ہو گا؟
• کیا کوئی ایسے اوقات ہوں گے جب ہمارے بچوں کو فون کرنا مناسب نہیں ہو گا؟
• ہمارا بچوں کے ساتھ رابطہ کیسے ہو گا فون ،ٹیکسٹ ،ای میل ،یہ کتنی کثرت سے ہو گا اور وہ اس کی کب توقع کر سکتے ہیں؟
• ہر بچہ ہر والدین کے ساتھ کتنا وقت گزارے گا؟
• وہ ہم دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ کون سے دن ہوں گے؟
• ہم اس بات کو کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں کہ بچے ہم دونوں کے ساتھ خصوصی مواقع کا اشتراک کر سکیں  -سالگرہ اور مذہبی تہوار؟
• قریبی اور بامعنی رابطے کو برقرار رکھنے کے لئے کونسی مختلف تراکیب ہیں  ،چاہےبچے اور والدین طویل مدت کے لئے الگ کیوں نہ
رہ رہےہوں؟
• اگر ایک والدین طویل گھنٹے کام کرتا ہے تو ہم اس سلسلے میں کیسے انتظامات کریں گے؟
• بچوں کی منتقلی کے وقت کونسے کپڑے اور دیگر سامان لے جایا جائےگا اور واپس الیا جائے گا؟
• ہم بچوں کو لینے اور چھوڑنے کا کیا بندوبست کریں گے؟
• بچوں کو ویک اینڈ یعنی اختتام ہفتہ  /سکول کے بعد کی باقاعدہ کھیلوں کی مصروفیات کے لیئے کون لے کر جائے گا؟
• ہم اس بات کا کب اور کیسے یقین کر رہے ہیں کہ بچے اپنے دادا دادی  /نانا نانی کو بھی دیکھ سکیں؟
• کیا کوئی اور بھی بچوں کی دیکھ بھال کرے گا (مثال کے طور پر ،چائیلڈ مائنڈر ،بے بی سٹر ،رشتہ دار ،نئے شریک حیات ،دوست اور
پڑوسی) ؟ اگر ایسا ہے تو کب؟
• سکول کی چھٹیوں کے دوران بچوں کے لئے انتظامات کیا ہیں؟ (بینک ہالیڈے اور اساتذہ کی تربیت کے دنوں کے ساتھ ساتھ سکول کی
تعطیالت پر غور کریں)۔
• ہم کس طرح اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم دونوں بچوں کے ساتھ چھٹیاں گ ُزار سکیں اور اگر ہم متفق ہوں تو بچوں کے
ساتھ بیرون ملک جانے کی منصوبہ بندی کر سکیں؟
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ہمارےفیصلے...

رہائش اور بچے کی دیکھ بھال کےانتظامات کے بارے میں
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پوچھنے والے سواالت...
مالی اموراوربچوں کے بارے میں

• ہم روز مرّ ہ کے اخراجات کا اشتراک کس طرح کریں گے ،کپڑے ،سکول کے
دورے اور بڑی اشیاء جیسا کہ کمپیوٹر اور موسیقی کے آالت؟
• جیب خرچ کو کس طرح دیا جائے گا؟
•

اگر ہمارے مالی حاالت تبدیل ہوں تو ہم کیا کریں گے؟

• بچوں کی افزائش کے ساتھ ساتھ ہمارے مالی انتظامات کس طرح تبدیل ہوں گے
(مثال کے طور پر کالج یا یونیورسٹی کے لئے انتظامات)؟
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ہمارے فیصلے...
مالی اموراوربچوں کے بارے میں

پوچھنے والے سواالت...
تعلیم کے بارے میں

• ہم سکول کے امور کو کس طرح ترتیب دیں گے کہ وُ ہ ہم دونوں کو سکول کےخطوط،
رپورٹیں اور بچوں کی کارکردگی سے متعلقہ دیگر مواد کیسے بھیجیں؟
• ہم والدین کے طور پرسکول کے امور میں کس طرح الگ الگ شرکت کر سکتے ہیں؟
• ہمیں سکول کے مشیروں کے ساتھ کس طرح رابطہ کرنا چاہئے تاکہ وہ ہماری
علیحدگی کے بارے میں جانتے ہوں اور اس سے بچے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟

			

ہمارے فیصلے...
تعلیم کے بارے میں
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پوچھنے والے سواالت...
دیگر امور کے بارے میں

• صحت کے معمول کے مسائل کو کون منظم کرے گا؟
• کیا صحت کے کوئی طویل مدتی مسائل ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے؟
• ہم مذہبی سرگرمیوں اور پرورش کے بارے میں کس پر اتفاق کرتے ہیں؟
• کیا کوئی دیگر ثقافتی امور بھی ہیں جن کے سلسلے میں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہو کہ اُن کا احترام کیا جائے؟
• کیا کھیلوں سے متعلقہ یا فنکارانہ کوئی ایسی سرگرمیاں ہیں جن کے لیئے ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہے؟
•  ُکنبے کے کسی پالتو جانور کے سلسلے میں انتظامات کرنے کی ضرورت ہے؟

ہمارے فیصلے...
دیگر امور کے بارے میں
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والدین ہونے کے منصوبے کا استعمال
آپ کو کیف کاس ( )Cafcassکی درج ذیل ویب سایئٹ پر پیرینٹنگ پالن یعنی والدین ہونے کے منصوبےکے بارے میں مزید راہنمائی
مل سکتی ہے جس میں پیشہ ور ماہرین کے لئے ہدایات بھی شامل ہیںwww.cafcass.gov.uk/grown-ups/parenting-plan :
اس کے عالوہ ویب سائیٹ پر ‘پیش رفت کا ایک خالصہ’ بھی ہے۔ اگر آپ والدین ہونے کے منصوبے کا استعمال کرتے ہوئے ،گیٹنگ
اٹ رائیٹ (بچوں کے لیئے معامالت کا سلجھانا-صفحہ  13دیکھیں) ،اور جہاں مناسب ہو ثالثی عمل (صفحہ 11دیکھیں) کے ذریعے اپنے
تنازعات کو حل نہیں کر سکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ والدین اپنی پیش رفت کا خالصہ درج کرنا چاہیں ،اور اُن مسائل ،جو ابھی حل نہ
ہوئے ہوں۔ ،کا خاکہ ‘پیش رفت کے خالصہ’ میں درج کریں۔ اگر والدین ایک عدالتی درخواست دے رہے ہیں تو اس کا خالصہ درخواست
کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہئے۔ عدالتیں والدین سے توقع کریں گی کہ عدالت سے باہر دستیاب مدد کا استعمال کرتے ہوئے والدین آپس
میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ‘والدین کی ذمہ داریاں عملی طور پر نبھائی جائیں’  -اُن حاالت میں جہاں ایسا کرنا محفوظ ہو
(صفحہ  5دیکھیں)۔
آپ اس منصوبے کی پرنٹ ُ
شدہ نقلیں اس ویب سائیٹ سے آرڈر کر سکتے ہیں(بغیر الگت کے):
 www.tsoshop.co.uk/bookstore.asp?DI=586230&CLICKID=002289یہ لنک اوراس کی دیگر صورتیں کیف کاس
( )Cafcassکی ویب سائیٹ پر بھی دستیاب ہیں (اوپر مالحظہ کریں).

علیحدگی میں رہنے والے ُکنبے کے لیئے مدد و
مشورے( )HSSFمارک
علیحدگی میں رہنے والے خاندانوں کے لئے مدد اور معاونت ( )HSSFمارک حکومت کی طرف سے علیحدگی میں رہنے والے ُکنبوں
کے لیئے مدد و معاونت کا حصہ ہے۔ یہ پروگرام کئی اقسام کے امدادی ذرائع و وسائل مہیا کرتا ہے جو ایک جوڑے کو اُن کےکئی
ایسے حاالت سے نپٹنے میں مدد دیتے ہیں جو اُن کی علیحدگی کے دوران پیش آ سکتے ہیں۔ اس کا مرکزی مقصد والدین کے درمیان انُ
کی علیحدگی کے بعد باہمی تعاون کے نقطہ نظر کو فروغ دینا اور بچوں پرعلیحدگی کے اثرات کو کم سے کم کرنا ہے۔
 HSSFمارک اُن تنظیموں کو دیا جا تا ہے جو اس امر کا مظاہرہ کر سکتی ہیں کہ ان کی خدمات جوڑوں کو تنازعات کو حل
کرنے اور (جہاں ایسا کرنا مناسب اور محفوظ ہو) مل کر کام کرنے اوراپنے بچوں کے مفادات پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد
و معاونت فراہم کرتی ہیں۔
مزید معلومات علیحدگی کے معامالت کو طے کرنے کے لیئے خصوصی ویب سائیٹ پر دستیاب ہیں:
www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.aspx.

پیرینٹنگ پالن کو فیملی
جسٹس کونسل کی حمایت حاصل ہے

Family
Justice
ہم فیملی جسٹس سسٹم کا
استعمال کرنے والے ُکنبوں اور بچوں کے
لیئے بہتر اور فوری نتائج کو فروغ دیتے ہیں۔
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the services that are available to you. We want to know what
works and what doesn’t. Please let us know your comments:
 CandPmonitoring@cafcass.gsi.gov.uk
 0300 456 4000
 www.cafcass.gov.uk
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