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تعارف
اس دستی کتاب میں آپ کو والدین کے علیحدہ ہونے کے عمل کے بارے میں
معلومات ملیں گی ،یہ آپ اور آپ کے بچوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں اور چیزوں
کو کیسے بہتری کے لئے تبدیل کیا جائے۔ پوچھنے کے لئے بہت سی باتیں ہیں لیکن
ایک چیز مختلؾ طریقے سے کرنے کی بنا پر کئی ممکنات نکل آتی ہیں جن کے
ہونے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔
اس کتاب کو آپ ‟علیحدہ شدہ والدین کے لیے معلوماتی پروگرام„ یا ون ٹو ون والدین کی معلوماتی مالقاتوں کے
ساتھ مال کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ معلومات طالق یا علیحدگی کے بعد پرورش کرنے کے بارے میں وسیع جامع
تحقیق سے لی گئی ہے۔ اس کو مختلؾ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو کہ آپ کی طالق یا علیحدگی کے،
قانونی ،اقتصادی ،تربیتی اور جذباتی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ ہر حصے کی رنگوں کی سکیم مختلؾ ہے تاکہ
آپ اپنی مرضی کے حصے کو باآسانی پہچان سکیں۔
جب آپ بطور والین علیحدگی کے عمل سے گزرتے ہیں تو یہ ایک ایسے سفر کی شروعات کی طرح ہے جس کا آپ
نے کبھی ارادہ نہیں کیا تھا۔ جب آپ کے تعلقات برقرار ہوتے ہیں ،آپ کے پاس مستقبل کی امیدیں ہوتی ہیں اپنے
ساتھی سے جدا ہونے کا مطلب ان امیدوں اور توقعات کو کھو دینا ہے۔ اور آپ کو علم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی
زندگی کس سمت میں جائے گی۔
آپ کے بچے کی شخصیت کی تعمیر کا انحصار اس بات پر ہو گا کہ آپ اس نقصان کے متعلق ان کے ساتھ کیسا
رویہ اپناتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اہم فیصلے مثالً آپ کے بچے کہاں رہیں
گے ،اسی طرح آپ کے اور آپ کے سابقہ ساتھی کے مابین تنازعہ کی حد اور کتنی بار وہ اپنے والد /والدہ سے
مل سکیں گے ،ان پر بالشبہ بہت اثرانداز ہوں گے۔ تنازعہ کی حد میں آپ کے عمل دخل کے بارے میں آپ شاید نہ
سوچیں یا آپ محسوس کریں کہ بس یہ ہوجاتا ہے۔ تاہم ،جیسے جیسے آپ یہ کتاب پڑھیں گے ،ہم امید کرتے ہیں کہ
آپ دیکھیں گے کہ ،چاہے تنازعات کا کوئی بھی ذمہ دار ہو ،دونوں معامالت کو اس طرح سے سنبھال سکتے ہیں
کہ یہ ان کے بچو ں کے لئے کم سے کم نقصان دہ ہوں۔ اس کتاب اور اس کورس ،جس کا یہ حصہ ہے ،میں
علیحدہ ہونے والے والدین کے درمیان نااتفاقیوں اور بلند جذبات کو اچھی طرح سنبھالنے کے لئےکچھ خیاالت
ترتیب دیئے گئے ہیں۔ اسی طرح وہ علیحدگی والے بچوں کی مدد کے لئے ان کے احساسات اور ردعمل سے اچھی
طرح نپٹنے کے طریقے بتاتے ہیں۔
اگرچہ علیحدہ شدہ والد /والدہ ہونے سے مانوس ہونے کا عمل کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا ،لیکن زندگی بھر بچوں
کے ساتھ آپ کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ بطور والدین آپ کے لئے بنیادی تبدیلی اپنے سابقہ ساتھی کے ساتھ تعلقات کی
ہوتی ہے۔ شاید آشنا ساتھیوں سے کاروباری شراکت داری کے تعلق کی تبدیلی ایک دشوار جدوجہد محسوس ہو ،لیکن
آپ اس کتاب کو صحیح سمت کی نشاندہی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔
بے شک اس عمل کے چند حصے ایسے بھی ہونگے جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے یا جن پر آپ اثرانداز نہیں ہو
سکتے ،لیکن آخر میں آپ کو یہ حقیقت شاید سکون دے کہ آپ کو درپیش مشکالت سے نپٹنے کے لئے کچھ تراکیب
مل گئی ہوں گی۔ کیونکہ ،اگر ابھی آپ چھوٹا سا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں ،تو آپ اپنے اور اپنے بچوں کے لئے نئے
سفر کے آؼاز پر ہیں۔

دو چیزیں جو حقیقتا ً آپ کی مدد کر سکتی ہیں:
*

پرورش کرنے کا منصوبہ :اپنے بچوں کے لئے منصوبہ بندی میں مدد کے
لئے www.cafcass.gov.uk/parentingplanمالحظہ کیجئے

*

بچوں کے لئے درست کرنا :ان مہارتوں سے مدد کرنا جو علیحدگی کے
بعد بطور والد /والدہ ضروری ہیں – درج ذیل کی تالش کریں
”“Getting it Right for Children - the Parent Connection

آپ کا سفر

علیحدہ شدہ والدین کے لئے معلوماتی پروگرام

آپ اپنے لئے اہم
حصوں کو
منتخب کر
سکتے ہیں۔

آپ کا علیحدہ
والدانہ سفر
علیحدگی کے دوران ،بعض اوقات یہ محسوس
ہوتا ہے کہ واقعات بس ہوتے جارہے ہیں اور آپ
کے پاس راستہ اپنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔
تاہم ،اگرچہ یہ آسان نہیں ہے ،آپ کچھ ایسے
فیصلے کر سکتے ہیں جو اس علیحدگی کے عمل
کے حوالے سے آپ کے بچوں پرمثبت اثرڈال
سکتے ہیں۔
اگر آپ اپنی طالق یا علیحدگی کو بطور سفر تصور کرتے ہیں ،تو
کیا یہ بل کھاتی سڑک ہے جہاں خطرناک موڑ ہیں یا یہ ایک سیدھی
سڑک ہے جس پر سفر کرنا آسان ہے؟
درج ذیل صفحہ پر جدول کو دیکھیں اور اپنے آپ سے متعلقہ خانوں
میں نشان لگائیں۔ پھر ہر سفر کے نشانوں کی تعداد کو جمع کر لیں۔
یہ کرتے ہوئے ہر ممکنہ حد تک ایمانداری سے کام لیں کیونکہ یہ
معلومات آپ کے لئے ہیں۔ کوئی بھی آپ جانچ پڑتال نہیں کرے گا اور
نہ ہی اپنے لکھے ہوئے کا آپ کسی کے ساتھ اشتراک کریں گے۔
کچھ خالی جگہیں شامل کی گئیں ہیں تا کہ جو چیزیں آپ کے مطابق
فہرست میں نہیں ہیں آپ ان کے بارے میں لکھیں۔
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ػلیحذٍ والذیي کے لئے هؼلوهبتی پشوگشام

ہائی وے کوڈ
جیسے جیسے آپ یہ کتاب پڑھیں گے آپ کو مختلؾ خیاالت ملیں گے جو کہ آپ کے بچوں کی زندگیوں میں
فرق ال سکتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ اہم یہ ہیں:
• کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں یا انہیں دونوں میں سے ایک کو چننے کے لئے کہیں۔
• یہ بات مان لیں کہ آپ کے بچوں کے احساسات آپ سے مختلؾ ہو سکتے ہیں۔
• یہ سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں نا کہ یہ کہ آپ کے سابقہ ساتھی کو یہ کرنا
چاہیئے تھا اور یہ نہیں۔
• قابل عمل چیزوں پر توجہ دیں نا کہ ناقابل عمل باتوں پر۔
• یاد رکھیں کہ چھوٹے قدم بڑی تبدیلیاں ال سکتے ہیں۔
• اپنا خیال رکھیں اور بہترین والدین بننے کی کوشش کریں۔
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طالق یا علیحدگی کا عمل
آپ کی جذباتی علیحدگی
• جب آپ علیحدہ ہوتے ہیں تو آپ کو ممکنہ طور پر کھو دینے کے احساس کا تجربہ ہو گا۔
• آپ کے احساسات ناقابل توقع ہو سکتے ہیں اور یہ معلوم ہو گا کہ آپ اونچ نیچ کے
جھولے یعنی رولر کوسٹر پر سوار ہیں۔
• ہو سکتا ہے کہ آپ مؽلوب محسوس کریں اور آپ صحیح نہ سوچ سکیں۔
• والدین اور بچے سب کو تبدیل شدہ زندگی کے ساتھ مانوس ہونے کے لئے وقت کی
ضرورت ہوتی ہے۔
تعلقات کے خاتمے کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ سخت مایوسی ،پریشانی اور صدمہ
کا عالم ہوسکتا ہے اور آپ کو شاید محسوس ہو کہ آپ کے جذبات آپ کی زندگی پر
حاوی ہو رہے ہیں جب آپ جذباتی ہوتے ہیں تو ایک متوازن انداز میں سوچنا یا
صورتحال کا جائزہ لینا تا کہ آپ اپنے بچوں کے لئے بہترین فیصلہ کرسکیں مشکل ہوتا
ہے۔ بہت سی علیحدگیاں تناؤ اور روابط کے مسائل کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ یہ کتابچہ
آپ کو اپنے جزبات پر قابو پانے کے لئے بہت سی مفید تراکیب مہیا کرتا ہے۔
اگر آپ کے جذبات آپ کو مؽلوب کر رہے ہیں ،تو آپ اپنے پر گزرنے والے احساسات
کو سمجھنے میں مدد کے لئے کاؤنسلر کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے جی
پی ،بچوں کے سکول کے ذریعے بچوں کے کاؤنسلر کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔
کاؤنسلنگ کے بارے میں مزید معلومات آپ کو صفحہ  47پر مل سکتی ہیں۔
والدین کے طور پر آپ کی علیحدگی۔
• اگرچہ آپ مزید ساتھی نہیں رہے لیکن ابھی بھی آپ دونوں والدین ہیں۔
• اگر تنازعہ تھوڑا ہو اور ان کی والدین اور باقی خاندان کے ساتھ رسائی ہو تو
بچے اپنے والدہن کی علیحدگی سے اچھی طرح نبرد آزما سکتے ہیں۔
• آپ کی پرورش کرنے کا تعلق جاری رہتا ہے۔ اگرچہ آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے
شروع میں ،اپنے سابقہ ساتھی کے بارے میں شدید احساسات کو ایک طرؾ کرنا ناممکن
نظر آتا ہے اس لئے آپ اپنے بچوں کی وجہ سے تعاون کر سکتے ہیں یاد رکھنے کی اہم
بات یہ ہے کہ آپ نے دوست نہیں بننا ،آپ کو ایک کاروباری تعلق قائم کرنا ہے ،تا کہ
آپ عقلمندی سے اپنے سابقہ ساتھی کے ساتھ بچوں کے بارے میں تبادلہ خیال کر سکیں۔
اگر آپ ضروری تبدیلیاں کرنے کے لئے رضامند ہیں تو آپ کے بچے اس علیحدگی کے
تجربے سے کس طرح نبردآزما ہوتے ہیں یہ ایک اہم امر ہوگا۔ والدین اور بچوں سب کو
تبدیل شدہ زندگی سے مانوس ہونے کے لئے وقت کی ضرورت ہے۔

والدین کے طور پر آپ
کی علیحدگی – بچے
بچوں کے والدین ہونے کے حوالے سے سوالنامہ
اس سوالنامہ کا مقصد آپ کے والدین ہونے کے بارے میں مثبت اور
طاقتور صالحیتوں پر توجہ دینے کے لئے آپ کی مدد کرنا ہے۔
اپنے بارے میں تین چیزوں کا نام بتائیں جن پر آپ کو فخر ہے  -چیزیں جو آپ کو اپنے بارے میں پسند ہیں۔

بطور والدین آپ کا رول ماڈل کون ہے اور آپ نے اس شخص سے کون سی بہت اہم باتیں
سیکھیں؟ (ضروری نہیں کہ یہ آپ کے اپنے والدین میں سے ایک ہو۔)

بطور والدین آپ کی اچھی بات کیا ہے اور بطور والدین آپ کی خوبیاں کیا ہیں؟

اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ،آپ کیسے جانتے ہیں کہ کب چیزیں ان کے حق میں اچھی جا
رہی ہیں؟

اپنی پہچان کردہ مثبت صالحیتوں اور خوبیوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک مثبت تبدیلی کا نام بتائیں
جو کہ آپ بچوں کی مدد کے لئے کریں گے۔
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بچے کیا کہتے ہیں
تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ والدین جس طرح قطع تعلقی کے متعلق بچوں سے بات کرتے ہیں اور علیحدگی کے
دوران اور بعد میں جس طرح وہ ان کو اس فیصلے میں شامل کرتے ہیں یہ چیز بچوں کوحاالت سے سمجھوتہ
کرنے میں مدد دیتی ہے۔
بہت سے بچے اور نوجوان کہتے ہیں وہ علیحدگی کے بعد بھی اپنے والدین سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایسے بچے ،جو
علیحدگی کے بعد والدین سے رابطہ رکھتے ہیں ،ان کو ہم آہنگ ہونے کے چند مسائل درپیش ہوتے ہیں بہ نسبت ان
بچوں کہ جو اپنی مرضی کے والدین سے رابطہ نہیں رکھتے۔

بچے

ذیل میں ایسے بچوں اور جوانوں کی آراء ہیں جن کے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی۔

لڑکی عمر 14

لڑکی عمر 17
”بچوں کے رہنے کے فیصلے کے بارے میں
بچوں کو شامل کرنا چاہیئے ،کتنی بار وہ
دوسرے والدین سے ملیں گے۔ کیا اُن کو
رہائش و سکول تبدیل کرنے ہوں گے۔ آیا وہ
اپنے دادا یا دادی ،کزنز یا رشتہ داروں سے
ملیں گے۔ ان کی رائے ہونی چاہیئے کیوں کہ
یہ بھی ان کی فیملی ہے اور ان سے پوچھنا
چاہیئے کہ وہ اس بارے میں کیسا محسوس
کرتے ہیں“

(حوالہ جات لئے گئے از ”نوجوان آوازیں
اہمیت رکھتی ہیں“ شمارہ  3ایمامیکمینس)

لڑکی عمر 11
”اگر والدین میں سے ایک دھوکہ دے
رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں نہیں
جاننا چاہیں گے“

”انہیں ایسے نہیں کہنا چاہیئے کہ والدہ کی
یا والد کی ؼلطی ہے۔ یا والدہ اور والد
تعلقات ختم کر رہے ہیں کیونکہ اس نے یہ
کہا اور وہ کہا ،آپ کو کہنا چاہیئے کہ ہم
ایک مشکل وقت کے نشیب و فراز سے
گزر رہے ہیں اور آپ کو مسئلہ بیان نہیں
کرنا چاہیئے ،کیونکہ اس سے ساری
چیزوں پر منفی اثر پڑتا ہے“
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بچوں کی آوازوں کو سننا اور توجہ دینا:

”میں جانتا ہوں کہ میری دونوں ماں مجھ
سے پیار کرتی ہیں؛ میں بس یہ خواہش
کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے یہ پوچھنا چھوڑ
دیں کہ میں کس کو زیادہ پیار کرتا ہوں۔“

”میری بس یہ خواہش ہے کہ والدہ اور والد ایک
دوسرے پر چیخنا چھوڑ دیں ،میں نے ان کو بتانے
کی کوشش کی ہے لیکن وہ میری بات نہیں سنتے۔
وہ پہلے اس طرح نہیں چیختے تھے ،میں چاہتا
ہوں کہ سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے۔“

”میں اپنے دادا کے ساتھ رہتا ہوں کیونکہ میری والدہ
میری دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ میری مم کہتی ہیں کہ
اب وہ بہتر ہیں اور مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں۔
لیکن دادا کہ میں نہیں رہ سکتاکہتے ہیں۔“

”مجھے اچھا نہیں لگتا جب میری والدہ
مجھ سے والد کی نئی گرل فرینڈ کے
بارے میں پوچھتی رہتی ہیں۔“

”جب میں اپنے والد سے ملنے جاتی ہوں تو وہ
مجھے گوشت کھالتے ہیں اور مجھے اپنی مم
سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے مجھے اپنے بارے میں
فیصلہ کرنے کے قابل ہونا چاہیئے۔“

بچے
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زیادہ تر بچے اپنے والدین سے کیا کہنا چاہتے ہیں
• ”کوشش کریں کہ ہمارے سامنے بحث نہ کریں “
• ”ہمیں بتائیں کہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے لیکن ہم ذاتی تفصیالت نہیں سننا چاہتے یا اس میں شامل نہیں ہونا
چاہتے کہ یہ کس کی ؼلطی تھی۔“
• ”ان چیزوں کے بارے میں جو بطور خاص ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں آپس میں بات کرتے رہیں۔“
• ” اگر آپ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں تو ہمیں یہ پسند نہیں ،ہمیں برا لگتا ہے اور یہ سکول اور
دوسری جگہوں پر بھی اثرانداز ہوتا ہے۔“
• ”ہم اکثر اداس یا ناراض ہوتے ہیں کہ اب آپ لوگ مزید اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لیکن ہم اس سے نپٹ سکتے ہیں اور جب
تک آپ زندگی بسر کر سکتے ہیں ،ہم بھی اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔“
• ”ہمیں آپ دونوں کے قریب رہنے کی ضرورت ہے۔“
• ”اس کا مطلب ہے کہ ہمیں روزمرہ کی عام چیزیں آپ دونوں کے ساتھ کرنی ہیں ۔ کھانا پینا ،کھیلنا ،بستر میں
جانا اور بیدار ہونا (سونا جاگنا) ،سکول جانا ،ٹی وی دیکھنا۔۔۔“
• ”ہم جانتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں رہنا ہے اور کب آپ لوگوں
سے ملنا ہو گا۔“
• ”یاد رکھیں کہ ہماری اپنی زندگیاں اور مالقات کے لئے دوست ہیں۔ اس لئے براہ مہربانی ہمیں اجازت دیں کہ
کبھی کبھی تبدیلی کا کہہ سکیں۔“
• ”ہمیں اپنے گھر میں اپنی مرضی کے مطابق پر سکون زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔“
• ”ہمیں برا نہیں لگتا اگر والدہ اور والد چیزیں مختلؾ طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم مختلؾ جگہوں پر مختلؾ
اصولوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔“
• ہمیں بچے بننا پسند ہے ہم آپ دونوں سے پیار کرتے ہیں لیکن بالػ دوست نہیں بننا چاہتے جن سے آپ
رازداری کی باتیں کریں

حوالہ جات ”بچے کیا کہتے ہیں والدین کی پاکٹ گائیڈ“
سے لئے گئے از کینٹ فیملی میڈی ایشن سروس
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بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے
علیحدگی ہر ایک کے لئے مشکل ہوتی ہے اور آپ شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کو ان سے دور کر کے
اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں تاہم اگر انہیں گزرنے والے حاالت کا پتہ نہ ہو تو بچے اکثر بے بسی اور الجھن محسوس
کرتے ہیں۔ آپ ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق اُن کو ایک آسان طریقے سے بتا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ انہیں
مکمل تفصیالت جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن انہیں ،ان پر اثرانداز ہونے والی باتوں کے بارے میں ،آگاہی کی
ضرورت ہوتی ہے۔
بچوں کو اکثر یقین ہوتا ہے کہ ان کے کچھ کرنے کی وجہ سے قطع تعلقی ہوئی ہے اور یہ کہ ان کی ؼلطی کی وجہ
سے آپ الگ ہو رہے ہیں۔ دونوں والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ انہیں یہ بتائیں کہ یہ ان کی ؼلطی نہیں ہے۔ آپ
کو انہیں یہ ایک سے زیادہ بار بتانا پڑتا ہے۔
اپنے بچوں کے احساسات کو پہچاننا مشکل ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی اپنے بچے کو تکلیؾ میں دیکھنا پسند نہیں کرتا،
اور یہ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش میں ان کے لئے دعوتیں کرنا اور مہنگے تحائؾ کے ساتھ ان کو خراب
کرنے کی طرؾ راؼب کر سکتا ہے۔ یہ مستقبل میں مسائل پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وہ جلد ہی یہ بات سیکھ لیں گے
کہ افسردہ ہونے اور رونے پر والدہ اور والد ان کو چیزیں لے کر دیتے ہیں۔ فوری حل کی طرؾ جانے کا سکھائے
بؽیر ان کو جذبات کا اظہار کرنے کے قابل بنانا ضروری ہے۔ ان کی مدد کریں کہ وہ آپ کو اپنے احساسات بتائیں
اور صحتمندانہ طریقوں سے اظہار کریں۔ ان کو بتائیں کہ افسردہ ہونا اور رونا ٹھیک ہے اور آپ بھی کبھی کبھی
افسردہ ہوتے ہیں۔
بچوں کو یہ احساس دالنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں ،لیکن ان سے مشورہ کرنا
اور یہ احساس دالنا کہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں ،ضروری ہے۔ جب وہ آپ کو اپنی مرضی کے بارے میں بتاتے
ہیں تو آپ ان کو سن سکتے ہیں ،اور یہ بھی واضح کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی مرضی کا خیال رکھیں گے ،اگرچہ
آپ ہمیشہ ان کو ان کی مرضی کی چیز نہیں دے سکتے۔ یہ کر کے آپ ان پر ظاہر کریں گے کہ آپ ان کے احساسات
کو سمجھتے ہیں۔
بچے اکثر والدین سے بچھڑنے کے متعلق پریشان ہوتے ہیں۔ آخرکار ،اگر آپ ایک دوسرے کو
چھوڑتے ہیں ،آپ یہی ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ
اگرچہ والدین ایک دوسرے سے محبت کرنا ختم کر سکتے ہیں ،ان سے آپ کی محبت ہمیشہ
رہے گی اور وہ دونوں میں سے صرؾ کسی ایک کی حمایت کیئے بؽیر دونوں والدین سے
محبت کر سکتے ہیں۔
آپ شاید بچوں کی بہترین پرورش کے بارے میں مختلؾ احساسات رکھتے ہیںٰ ،
حتی کہ
اس وقت بھی جب آپ اکٹھے تھے۔ اب جب کہ آپ جدا ہو چکے ہیں ،آپ ابھی بھی
اکٹھے مل کر کام کر سکتے ہیں اور ہر گھر میں تقریبا ً ایک جیسے اصولوں کو الگو
کرنے پر متفق ہو سکتے ہیں،اگرچہ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔
یہ بہت ضروری ہے کہ بچے محفوظ محسوس
کریں ،جانیں کہ چیزیں ٹھیک ہیں ،اور
ہر والدین اپنے گھر میں فیصلہ کرتے ہیں۔
بچوں کو اکثر یقین ہوتا ہے کہ ان
جب تک وہ جانتے ہوں کہ ہر گھر
کے کچھ کرنے کی وجہ سے قطع
میں کیا متوقع ہے ،بچے اختالفات
تعلق ہوا ہے اور یہ کہ ان کی ؼلطی
کے ساتھ مانوس ہو سکتے ہیں۔

کی وجہ سے آپ الگ ہو رہے ہیں۔
دونوں والدین کے لئے ضروری ہے
کہ وہ انہیں یہ بتائیں کہ یہ ان کی
ؼلطی نہیں ہے۔

بچے
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والذیي کو ایک دوعشے کے عبتھ هغلغل لڑتے جھگڑتے
دیکھٌب اوس عٌٌب ثچوں کو قطغ تؼلقی عے هبًوط ہوًے هیں
ثڑا کشداس ادا کشتب ہے۔ یہ ضشوسی ہے کہ وٍ اپٌے آپ کو
جھگڑے عے ػلیحذٍ سکھیں اوس ایغب ًہ هحغوط کشیں کہ وٍ
دسهیبى هیں پھٌظ گئے ہیں۔

آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں
کہجھگڑے سے نبٹنے کے لئے مثبت
طریقے ہوتے ہینان طریقوں کو خود
سکیھ کر

ثچے تجذیلی کو قجول کش عکتے ہیں ثششطیکہ یہ ایک ہی وقت هیں ثہت صیبدٍ ًہ ہوں ،اوس وٍ جبًتے ہیں کہ کیب توقغ
سکھٌی ہے۔ اگش اًہیں هؼلوم ہو کہ دوًوں گھشوں هیں اى کے لئے جگہ ہے تو وٍ صیبدٍ هحفوظ هحغوط کشیں گے۔
ثچے ثؼض اوقبت ثہت صیبدٍ رهہ داسی لے لیتے ہیں اوس هحغوط کشتے ہیں کہ اًہوں ًے اپٌے والذیي اوس ثہي
ثھبئیوں کب خیبل سکھٌب ہے۔ اط طشح کب ثشتبؤ کشًے والے ثچے کو جت کوئی دیکھتب ہے تو شبیذ یہ عوچے کہ وٍ
اچھی طشح عے پیش آ سہے ہیں اوس پشیشبى ًہیں ہیں۔ یہ اکثش اط وقت ہوتب ہے جت والذیي خود پشیشبى ہوتے ہیں۔
تبہن ،اط کب اثش اط وقت تک ظبہش ًہیں ہوتب جت تک آپ کب ثچہ ثبلغ ًہ ہو جبئے اوس یہ اط کے هغتقجل کے ثلوغت
کے تؼلقبت پش اثشاًذاص ہوتب ہے۔
آپ شبیذ دیکھیں کہ آپ کے ثچے آپ کے لیئے ثہت ثڑا عہبسا ثبثت ہوں اوس ُوٍ حبالت کب اچھے
طشیقے عے هقبثلہ کش سہے ہیں ،لیکي جیغے جیغے آپ اپٌے تؼلقبت کے خبتوے کے ػول عے
ثبہش ًکلٌب ششوع کشتے ہیں ،ہو عکتب ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ثچے هؼبهالت عے طیح
طشح عے ًپٹ ًہیں سہے اوس ُوٍ کبفی رہٌی دثبؤ هیں ہیں۔ تت آپ کو ضشوست ہو گی کہ آپ اًہیں
ثچوں کی طشح ثشتبؤ کشًے دیں اوس اًہیں ثتبئیں کہ اداط ہوًب ٹھیک ہے۔ ہو عکتب ہے کہ کچھ
ثچے اپٌی ػوش کے لحبظ عے کن ػوشی کب هظبہشٍ کشیں۔ یہ ػبسضی ہوتب ہے۔ اپٌے ثچوں کو
وقت اوس توجہ دیں اوس اى کی حوطلہ افضائی کشیں کہ وٍ کغی ثباػتوبد شخض عے ثبت کشیں
هثال ٹیچش ،خبًذاى کب کوئی فشد یب کبؤًغلش۔ ُوٍ جلذ ہی ثہتشی کی طشف لوٹ آئیں گے۔
جت والذیي هیں قطغ تؼلقی ہوتی ہے تو ثچے ثہت صیبدٍ ًقظبى هحغوط کش عکتے
ہیں۔ تبہن ،دادا ،دادی اوس خبًذاى کے دوعشے افشاد اى کی صًذگی هیں حقیقتب ً ایک
اہن کشداس ادا کش عکتے ہیں۔ اى کے عبتھ ساثطہ سکھٌے عے خبًذاى ،هحجت اوس
قشثت کب احغبط هل عکتب ہے چبہے چیضیں اى کے لئے ثہت هشکل ہی کیوں ًہ
ہوں۔ آپ کے ثچوں کے لئے دوعت ثھی عکوى کب اچھب رسیؼہ ہیں۔ اپٌے ثچوں عے
اى کے اسدگشد اہن لوگوں کے ثبسے هیں ثبت کشیں اوس یہ کہ وٍ کیغے اى کے
عبتھ ساثطے هیں سٍ عکتے ہیں ،خبص طوس پش اگش آپ سہبئش کی هٌتقلی کے
هتؼلق عوچ سہے ہیں۔ ثچوں کو ثؼض اوقبت اضبفی عہبسے کی ضشوست ہوتی
ہے۔ اگش آپ عوچتے ہیں کہ آپ کے ثچے کے لئے کبؤًغلٌگ ہوًی چبہیئے تو آپ
اپٌے ثچے کے اعبتزٍ یب اپٌے  GPعے ثبت کش عکتے ہیں۔

بچے
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والدین کے درمیان جھگڑا بچوں کے لئے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے،
خاص طور پر اگر آپ ان کے متعلق لڑ رہے ہوں تو وہ اپنے آپ کو اس
بحث اور قطع تعلقی کا ذمہ دار سمجھ سکتے ہیں۔
جب آپ اپنے بچوں کے دوسرے والدین پر نکتہ چینی کرتے ہیں ،یا ان
کے بارے میں طنزیہ رائے بیان کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو جھگڑے
میں شامل کر رہے ہیں اور وہ محسوس کرسکتے ہیں کہ انہیں آپ دونوں
میں سے ایک کو چننا ہے۔
اگرچہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایمانداری سے کام لینا چاہیئے ،لیکن
انہیں علیحدگی کی وجہ اور معاشی تفصیالت کے بارے میں مکمل
جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معلومات ان پر تذبذب اور ٖؼیر محفوظ
ہونے کا احساس پیدا کرے گی۔ ان کو پیؽام رساں بنانے کی کوشش نہ
کریں اور نہ ہی دوسرے گھر میں ہونے والی باتوں کے متعلق ؼیر
منطقی سواالت پوچھیں۔ بچے بہت خفا ہوتے ہیں اگر وہ یہ سوچیں
کہ انہیں جاسوس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
اپنے سابقہ ساتھی کے ساتھ براہ راست اور
سادگی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔
آپ کی پرورش کرنے کی صالحیت ان چیزوں
سے متاثر ہو سکتی ہے کہ آیا آپ چھوڑ کر جا
رہے ہیں یا چھوڑ دیا ہے ،اپنے سابقہ ساتھی
کے ساتھ تنازعہ کی سطح ،معاشی حاالت میں
تبدیلیاں ،آپ کا قانونی کاروائیوں میں کردار،
اور آپ کو کیا معلومات یا مدد مل سکتی ہے۔ یہ
آپکے اندر پچھتاوے یا دھوکہ دہی ،پریشانی اور
دباؤ کا احساس پیدا کر سکتی ہے۔ آپ میں بچوں
پر طالق کے اثرات کے متعلق بے حسی
آسکتی ہے اور شاید آپ جذباتی اور جسمانی
طور پر اُن کے لیئے کم دستیاب ہوں۔ یہ ؼیر
متوازن دیکھ بھال کا باعث بن سکتا ہے۔
یاد رکھیں ـ اکثر بچے ٹھیک رہیں گے اور آپ کے رویہ
میں چھوٹی تبدیلیاں بڑا فرق ال سکتی ہیں۔


علیحدگی کے بچوں پر اثرات سے
آگاہ ہو کر ،والدین کچھ منفی اثرات
کو کم یا ختم کر سکتے ہیں۔

(معلومات Shifflett & Cummings
 1999سے لی گئی)
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بچے

اپنے بچوں سے بات کرنا
•

اپنے بچوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ان کی ؼلطی نہیں ہے۔

•

بچوں کی عمر اور مزاج کے لحاظ سے تبادلہ خیال کرنا

•

ان کو بتانا کہ وہ دوبارہ بھی اس بارے میں آپ سے بات کر سکتے ہیں۔

•

ان کو سننا اور ان کے احساسات کے بارے میں ان سے بات کرنا۔

•

بچوں کو کسی ایک والدین کا ساتھ دینے کے لئے مت کہیں۔

•

کوشش کریں ان کے سامنے بحث کرنے ،توہین آمیز تبصروں اور ؼصے میں
آنے سے گریز کریں۔

بعض اوقات بچوں کو سب سے آخر میں قطع تعلقی کا پتہ چلتا ہے۔آخری لمحہ تک انتظار کرنا درست
معلوم ہوتا ہے ،لیکن اگر ایک ساتھی اچانک چھوڑ جائے تو یہ بہت بڑا صدمہ ہو سکتا ہے اور مستقبل میں
آنے والی تبدیلی کی تیاری کے لئے موقع نہیں ملتا۔ ان کو بتانے سے گریز کرنا قابل فہم لگتا ہے کیونکہ اُن
کو بتانا تو کیا آپ کو اپنے جذبات اور احساسات پر قابو پانا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔
جب آپ ان کو بتاتے ہیں ،تو ان کے سواالت کے جوابات ایمانداری اور سادگی سے دیں۔ اور گفتگو کے
لئے کافی وقت دیں تا کہ کسی کو بھی جلدی محسوس نہ ہو۔ انہیں بتائیں کہ آپ علیحدہ ہونے یا طالق لینے
جا رہے ہیں ،اور ان کو یقین دالئیں کہ آپ اور آپ کا سابقہ ساتھی متواتر ان سے پیار کرتے ہیں ،اور
علیحدگی کے فیصلہ میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔
اُن کو یہ احساس دالنے کے لئے کہ آپ ان کے احساسات کا خیال کرتے ہیں اگر ممکن ہو تو آپ اور آپ
کے سابقہ ساتھی اکٹھے اپنے بچوں سے بات کریں اور اس بات کی یقین دہانی کریں کہ پریشان ہونا فطری
بات ہے۔ کہیں ،کہ آپ سب بہتری کے لئے اکٹھے مل کر کام کریں گے ،لیکن اس میں شاید وقت لگے۔
احساسات کے اظہار کے لئے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں ،چاہے آپ کے لئے یہ سننا مشکل ہو۔
ان کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ دونوں ان سے محبت کرنا جاری رکھیں گے اور ان کی زندگیوں
میں شامل رہیں گے ،اور خاندان کی قطع تعلقی کے متعلق آپ اداس ہیں اور اسی طرح وہ بھی اداس ہیں۔ یہ
بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ اس وقت شاید آپ کے ساتھ اپنے احساسات کے بارے میں بات نہ کریں۔ اگر
ایسا ہو تو ،انہیں بتا دیں کہ جب وہ بات کرنا چاہیں گے آپ دستیاب ہوں گے۔
ایک ہی سوال کا بہت دفعہ جواب دینے کے لئے تیار رہیں ،اور اپنے بچوں سے توقع نہ رکھیں
کہ وہ آپ دونوں کے درمیان کسی ایک کا ساتھ دیں گے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ایمانداری سے کام
لیں اور اپنے سابقہ ساتھی پر الزام لگانے ،نکتہ چینی اور بےعزتی کرنے سے گریز کریں۔
جب آپ طالق یا علیحدگی کے بارے میں
تفصیل کی سطح بچوں کو بتانے کے بارے
میں سوچیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کس
سطح کی تفصیالت ان کی مدد کریں گی۔

یاد رکھیں کہ بطور جوڑا تعلقختم
ہو گیا ہے لیکنبطور والدین تعلق
ختم نہیں ہوا
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علیحدگی کے بعد اپنے بچوں کی بات کو سننا
علیحدگی عموما ً والدین اور بچوں کے لئے جذباتی طور پر مشکل ہوتی ہے ،لیکن اپنے بچوں کی بات کو اچھی طرح سننا ان
کے اور آپ کے لیئے مدد گار ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے اضطراب ،مایوسی اور منفی احساسات کو جتنا بھی چھپانے کی
کوشش کریں ،یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بچے اسے بھانپ لیں گے۔ یہ احساسات اُن کی بات سننے کے راستے میں حائل
ہوسکتے ہیں ،لیکن صرؾ کھلے ذہن سے اور ان کی بات کو اچھی طرح سن کر ہی آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اصل میں آپ
کے بچے کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔
لیکن جب آپ کے اپنے احساسات ؼصہ ،اداسی اور پریشانی کا مرکب ہوں ،تو ان احساسات کو ایک طرؾ رکھ کر صیح طرح
سے اپنے بچے کی بات کو سننا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کے احساسات آپ سے مختلؾ ہو سکتے ہیں ،اور آپ کے ردعمل کا ان
کی بھالئی پر بہت زیادہ اثر ہو سکتا ہے۔
اس سلسلے میں آپ کو جذباتی طور پر 'تیار' رہنے کے لیئے کیا مدد گار ہو سکتا ہےـ ؼور سے سننا اور جواب دینا۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے احساسات ،اور دوسرے والدین کے بارے میں کسی منفی خیال کو پہچانیں ،اور پھر انہیں ایک طرؾ
رکھنے کے قابل ہوں تا کہ آپ اپنے بچے کی بات کو صیح طرح سے سن سکیں۔ پھر آپ ان کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور
ایک زیادہ مددگار انداز میں جواب دے سکتے ہیں۔
مرحلہ 1
علیحدگی کے دوران بہت سارے منفی احساسات کو محسوس کرنا عام بات ہے مثالً ،پریشانی ،اداسی ،خوؾ یا کمزوری۔ بعض
اوقات یہ ناقابل برداشت دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ ظاہر کریں کہ وہ وہاں نہیں ہیں تو احساسات بھاگ نہیں جاتےـ بلکہ بعض
اوقات ؼیر متوقع انداز میں باہر آتے ہیں۔
مرحلہ  Iمیں آپ اپنے ان احساسات کو پہچان سکتے ہیں ،تسلیم کریں کہ یہ اذیت ناک ہوسکتے ہیں اور یہ بھی کہ علیحدگی کے
ابتدائی مراحل میں یہ معمول کے احساسات ہوتے ہیں۔ ان کو لکھنے سے آپ کو شاید کافی مدد مل جائے۔ آپ کو ان احساسات
کو اپنے بچےکی بات سنتے ہوئے قابو میں رکھنا ہو گا۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس کو پہچاننے سے آپ کو معامالت
کو قابو میں رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
مرحلہ 2
یہ مرحلہ رابطوں کی مہارتوں کے بارے میں ہے اور اس کے متعلق مزید تفصیل اس کتابچہ کے رابطہ سے متعلقہ حصے
میں ہے جس کا آؼاز صفحہ  26پر ہو رہا ہے۔
پرسکون رہنا آپ کے احساسات کو قابو میں رکھنے میں آپ کی مدد کرے گا ـ رابطہ سیکشن میں چند سادہ لیکن مؤثر مفید
تراکیب دی گئی ہیں۔ یہ آپ کو آپ کے احساسات ایک طرؾ رکھنے اور اپنے بچہ کو دھیان سے سننا شروع کرنے میں مدد
دے سکتے ہیں۔ مشقوں کو بار بار دہرانا آپ کے لئے فائدہ مند ہو گا۔
سننے کے بارے میں سیکھنا واقعی ایک اہم مہارت ہے ،اس لئے کچھ وقت سوچنے کے لئے نکالیں اور صفحہ  27پر سننے کی
مہارت کی پریکٹس کریں ـ آپ کا بچہ جو کچھ بھی آپکو بتا رہا ہے اس کے ساتھ سننے کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ بڑی
چیزوں کے بارے میں باتیں کرنے سے پہلے روزمرہ کی پریشانیوں اور کامیابیوں کے بارے میں بات کر کے کر سکتے ہیں۔
چیزوں کو مختلؾ اندازسے دیکھنے سے مراد اپنے بچہ کے نکتہ نظر سے دیکھنا اور علیحدہ ہونے والے دوسرے والدین کے لئے
احساسات رکھنا ہے۔ اپنے بچہ کو سننے کے دوران ایک بہت مددگار مشورہ یہ ہے کہ اُن کی بات کے دوران فوراً اپنے نظریات یا
حل کے ساتھ چھالنگ مت لگائیں ـ تھوڑا موقع دیں اور اپنے بچہ کا نکتہ نظر دیکھنے کی کوشش کریں۔
مرحلہ 3
یہ آپ کے بچہ کا حوصلہ بڑھانے کے بارے میں ہے ـ ہوسکتا ہے کہ وُ ہ جو کچھ ہو رہا ہے کے بارے میں
بے بس محسوس کرتے ہوں۔ تاہم ،حوصلہ بڑھانا صرؾ درج ذیل کی صورت میں وقت کام کرتا ہے:
• ممکن ہو ـ آپ اپنے بچے کو صرؾ اسی چیز کے بارے میں یقین دہانی کر سکتے ہیں جو آپ کو معلوم ہو
کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؛
• ایک حقیقی مثال کہ چیزیں کیسی ہوں گی اور کس طرح کام کریں گی ـ اسے حقیقی اور ٹھوس بنائیں؛ اور
• ایمااندارانہ اور متواتر۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں کہ آپ کر سکتے ہیں ،تو بچے کی
مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں‟ ،ابھی ہمیں نہیں معلوم لیکن اس پر کام کریں گے„ ،اور انہیں بتائیں کہ
آپ اس کے بارے میں کچھ معلومات کب دیں گے۔
جب آپ اپنے بچے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں جہاں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ دونوں والدین کے ساتھ
تعلقات ،یا سکول ،دوست یا روز مرّہ کا معمول ہو سکتی ہیں۔ بتائیں کہ کیا تبدیلیاں آئیں گی اور آپ کیسے اس میں ان کی مدد
کریں گے۔ رابطہ کے لئے دوسرے والدین اور دادا /دادی یا ان کی زندگیوں میں موجود اہم لوگوں کے ساتھ ایک منصوبہ بنائیں
اور اس پر کاربند رہیں۔ ان کی عمر اور سمجھ یعنی فہم کے مطابق ،تبدیلی کیسی ہو گی کے بارے میں ان کی سوچ کے اظہار
کے لئے اپنے بچوں کو شامل کریں۔ اس امر کو یقینی بنائیں کہ آپ وہی کریں جو کچھ کرنے کا آپ نے کہا تھا۔
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بچے

کچھ مشورے جو کہ مدد کر سکتے ہیں:
•

اپنے بچے کے احساس کو نام دینے میں مدد کریں ،بعض اوقات نام دینے سے پریشان کن احساسات پر قابو
پایا جا سکتا ہے۔

•

اپنے بچے کے جسمانی طور طریقے اور برتاؤ پر نظر رکھیں۔ اس سے آپ کو اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ وُ ہ کیا
محسوس کر رہے ہیں ۔ آپ کوئی فیصلہ اخذ کیئے بؽیر ممکنہ احساس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور اپنے بچے
کی ان کے احساسات کو نام دینے میں مدد کر سکتے ہیں ،یہ ان کے احساسات کے بارے میں بات کرنے کو ایک
درست بات قرار دینے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کے پاس ان سے بات کرنے کے لئے الفاظ اور محفوظ جگہ ہو۔

•

ایک دفعہ جب آپ اکٹھے مل کر کسی کیفیت کو ایک نام دے دیتے ہیں تو ان کا حوصلہ بڑھایئے کہ ان
حاالت میں یہ معمول کے احساسات ہیں۔

•

تکلیؾ دہ احساسات کے اظہار میں بچے کی مشکالت کی نشاندہی کرنے کے لیئے ان کے رویّے میں تبدیلی ،
سکول میں مشکالت ،دوستوں کے ساتھ باہر رہنا یا ؼیر معمولی طور پر خاموش رہنا جیسے امور پر نظر رکھیں۔

•

دیکھیں کہ کیا آپ کا بچہ علیحدگی یا دوسرے والدین کے بارے میں گفتگو کو جلدی سے ختم کردیتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کے متعلق آپ کے بچے کو مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔

•

اگر آپ کو اپنے بچے کے احساس کے بارے میں مزید مدد درکار ہے تو اپنے ڈاکٹر ،سکول کاؤنسلر،
سکول نرس یا دیگر ہیلتھ ورکر سے بات کریں۔

اپنے بچہ کی بات سننے اور ایک حقیقی اور لمبے عرصے کے منصوبے کے ساتھ جواب دینے کے لیئے والدین کا
تعاون بہت مفید ہوتا ہے۔ تاہم ،بعض اوقات بچے کو کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر اگر
ان کے سلسلے میں عدالتی کارروائی چل رہی ہو۔ عدالت کو رپورٹ کرنے والے مصالحت کار ،کیؾ کاس ()Cafcass
کارکنان اور عدالت خود بھی اس امر کو یقینی بنانا چاہے گی کہ بچے کے احساسات اور خواہشات کی نمائندگی ہو سکے
اور اس کے ساتھ ساتھ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ حفاظتی امور کا انتظام کیا جائے۔
بچوں اور نوجوان لوگوں کو براہ راست ثالثی عمل میں شامل کرکے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ فیصلہ کرنے
کے دوران والدین اپنے بچوں کی بات سنیں۔ جہاں بہت سے بچے مصالحت میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہاں دیگر بچے
خاندان سے باہر کسی دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے ،اس لیئے حصہ لینا ہمیشہ رضاکارانہ ہوتا ہے۔ مصالحت کار
اور پری کٹیشنرز جو کہ بچوں سے بات کرنے میں ماہر ہوتے ہیں ایک ؼیر جانبدار شخص کے ساتھ بچوں کو بات کرنے
کا موقع دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے خیاالت کا اظہار کر سکیں اور محسوس کریں کہ ان کی بات سنی گئی ہے۔ آپ
 www.familymediationcouncil.org.ukپر جا کر حالیہ خدمات پیش کرنے والے مصالحت کار تالش کر سکتے
ہیں۔ حالیہ طور پر تمام مصالحت کار بچوں کو برائے راست حصہ لینے کا موقع نہیں دیتے ،لیکن تمام مصالحت کار
والدین کی بچوں کے ساتھ بات کرنے اور اُن کی بات سننے میں مدد کریں گے تاکہ والدین ایسا فیصلہ کر سکیں جو ہر
بچے کے لئے بہترین ہو۔
 sfacfCCکارکنان سب بچوں سے مالقات نہیں کرتے بعض اوقات خاندان خود ہی مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ اگر عدالت
 Cafcassکو رپورٹ تیار کرنے کو کہے تو  Cafcassکا ایک کارکن ہمیشہ آپ کے بچے سے (ان کی عمر اور فہم کے
مطابق) ان کی خواہشات اور احساسات کے بارے میں بات کرے گا۔ اور یہ کہ وہ کیا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ Cafcass
کارکن آپ کے بچے کو فیصلہ کرنے یا آپ اور دوسرے والدین میں سے ایک کو چننے کے لئے نہیں کہے گا۔ Cafcass
کارکن عموما ً اکیلے میں آپ کے بچے سے بات کرتا ہے۔  Cafcassکی ویب سائٹ
 children.aspx. www.cafcass.gov.uk/leaflets-resources/our-work-withپر مزید معلومات دستیاب ہیں۔بعض اوقات عدالت کے سامنے براہ راست اپنے خیاالت کا اظہار بچے کے لئے مناسب ہوتا ہے اور کیؾ کاس کارکن
اس میں مدد کر سکتا ہے۔ راہنمائی کے لیئے کتابچہ ’ sBCعلیحدہ شدہ والدین :بچوں اور فیملی کورٹس کے لئے„
‟ www.hmctsformfinder.justice.gov.uk/courtfinder/forms/cb007-eng.pdfبھی عدالت میں بچوں
کے رابطے کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔
یہ ضروری ہے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے بچہ کو سنے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کی ان کے اپنے
خیاالت (نہ کہ آپ کے) کے اظہار کے لئے حوصلہ افزائی کریں یہ معلومات آپ یہاں
 www.cafcass.gov.uk/grown-ups/listening-to-your-child-after-separation.aspxسے معلوم کر
سکتے ہیں۔
تاہم ،آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا بچہ درمیان میں نہ پھنس جائے یا دونوں والدین میں سے ایک کو چننے کے
لیئے دباؤ محسوس نہ کرے۔ یہ بچے کے لئے بہت پریشان کن ہو سکتا ہے اور دونوں والدین کے ساتھ ان کے تعلقات کو
نقصان پہنچا سکتا ہے (آپ کے ساتھ کام کرنے والے ماہرین پر یہ اکثر واضح ہوتا ہے)۔
بچوں کو پڑھانے یا اُن پر دباؤ ڈالنے سے گریز کرنے کے لئے مددگار مشورے:
•

اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچے سے بات کرنے سے پہلے آپ اپنےاحساسات کو سمجھتے ہوں اور انہیں
ایک طرؾ رکھنے پر تیار ہوں (جذباتی طور پر تیار ہوں) ۔ مندرجہ باال کو دیکھیں۔

•

اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ جانتا ہے کہ دونوں والدین سن رہے ہیں اور جو وہ سن رہے ہیں اس کے
بارے میں آپس میں بات کر رہے ہیں۔
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درج ذیل صفحہ پر عمر سے
متعلقہ ردعمل پر ایک جدول
ہے جو کہ بچے اپنے والدین
کی قطع تعلقی پر اختیار کرتے
ہیں۔ عمر کے درجات الزمی
نہیں ہیں اور بچوں کے ردعمل
مختلؾ ہو سکتے ہیں۔

علیحدہ شدہ والدین کے لئے معلوماتی پروگرام

بچے

بچے علیحدگی پر کیسا ردعمل ظاہر کرتے
ہیں اور کیسے ان کی مدد کی جائے۔
عمر

ردعمل

کیسے مدد کی جائے

ایک سال تک

• رونا ،چمٹنا ،چڑچڑا پن

• اپنے بچہ کی دیکھ بھال میں ثابت قدم
رہیں رہیں۔ ان کے ساتھ صبر کا
مظاہرہ کریں کریں۔

دو سے پانچ سال تک

•
•
•
•
•
•

اپنی عمر سے کم عمر بچے کا سا رویّہ • روزمرہ کا معمول (خاص طور پر
سونا) برقرار رکھیں تا کہ آپ کا بچہ
پراسرار دردوں کی شکایت کرنا اور
زیادہ محفوظ محسوس کرے۔
ذہنی دباؤ میں ہونا۔
جارحانہ ،ضدی ،جھگڑیلو ،توجہ مانگنا • اگر آپ مرکزی دیکھ بھال کرنے
چمٹنا اور ساتھ نہ چھوڑنا
والے ہینہیں تو کوشش کریں کہ
لمبے عرصے کے لئے ان سے دور
اچھی طرح نہ سونا
نہ ہوں کہ وُ ہ ؼیرمحفوظ محسوس نہ
اپنے آپ کو الزام دینا ،اور چھوڑے
کریں
جانے یا دور بھیجے جانے کے بارے
میں پریشان ہونا۔
• اپنے بچے کو یقین دالئیں کہ
علیحدگی میں ان کا کوئی کردار نہیں
اور دونوں والدین اب بھی ان سے
پیار کرتے ہیں۔
• ان کی نرسری یا سکول کو بھی
صورتحال سے اور کسی بھی تبدیلی
سے باخبر رکھیں۔

پانچ سے آٹھ سال تک

•
•

•
•
•
•
•
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گم صم ،مسترد شدہ ،پچھتاوا محسوس
کرناوالدین کے ساتھ وُ ہ نہیں رہتے اُن
جن
سے بےوفائی محسوس کرنا اُن کے
لیئے اور چاہت کا اظہار کرنا
فکر
جب دوسرے والدین سے ملیں تو جس
والدین کے ساتھ وہ رہتے ہیں اُن سے
بے وفائی محسوس کرنا۔
اپنی عمر سے کم عمری کا رویّہ اپنانا
رونا
سمجھ دار دکھانا ،معامالت سے اچھی
طرح سے نپٹنا اور ثابت قدم رہنا
یہ سوچنا کہ یہ ان کی ؼلطی ہے۔

•
•
•

•

اپنی زندگیوں میں تبدیلی کے لئے
وضاحت پیش کرنا۔
ناراض ہونے سے گریز کرنا۔
ان کو یقین دالنا کہ ان سے محبت
کی جاتی ہے یہ ان کی ؼلطی نہیں
ہے اور پریشا اُن کا اُداس محسوس
کرنا فطری ہے۔
ان کے سکول کو بھی صورتحال
اور اس میں کسی بھی تبدیلی سے
باخبر کریں۔
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عمر
نو سے  12سال کی عمر تک

ردعمل
•
•
•
•

کیسے ان کی مدد کی جائے
•

ایک والدین کی طرؾ داری کرنا
رونا
بہت جلدی سے بڑے ہونے کی خواہش •
•
یا اپنے والدین یا نعم البدل ساتھی کی
طرح کا رویّہ اختیار کرنا
بچے کی بجائے ایک بالػ ،شاید بھائی •
یا بہن کی طرح برتاؤ کرنا
•

 13سے  18سال کی عمر تک

•
•
•
•
•
•

 18سال سے بڑے

ماضی کا کوئی بھی ردعمل
اپنے آپ کو فاصلے پر رکھ کر اپنے
احساسات سے فرار حاصل کرنا
ایک یا دونوں والدین کے لئے تحقیر
کا اظہار
اپنی عمر سے زیادہ یا ضرورت سے
زیادہ خود مختاری دکھانا
گھر پر اور سکول میں نظم و ضبط
کے مسائل کا شکار ہونا
خود ترس ،متکبر ،ناراض اور اعلی
خیال ہونا یا تھکن کا شکار ہونا اور
جسمانی جسمانی تکالیؾ میں مبتال ہونا۔

ان کو یقین دالئیں کہ آپ ان کا خیال اور
دیکھ بھال جاری رکھیں گے
دوسرے ساتھی کے بارے میں مثبت رہیں۔
ان کے سامنے بحث کرنے سے گریز ک
ک کرنا
ان کے سکول کو بھی صورتحال اور اس
اس میں کسی بھی تبدیلی سے باخبر کریں
اس میں کسی تبدیلی سے باخبر کریں۔
ان کے دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے می
میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔

• ان کو اپنے احساسات کےبارے میں بات
کرنے کا موقع دیں۔
• اس کو یقینی بنائیں کہ کہ آپ جذباتی
تسکین کے لئے ان پر انحصار نہ کریں۔
• دوستوں کو ان سے ملنے کے لئے دونوں
گھروں میں آنے کی اجازت دیں.

• جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ایمانداری
• اپنے تعلقات میں شدید ردعمل ظاہر
ثبوت دیں اور ان کے تعلقات کےمستقبل
کرنا
کے لئے امید مہیا کریں۔ کیونکہ اگر یہ
• اعتماد کھو دینا اور اپنے آپ کو فاصلہ
آپ کے لئے مفید نہیں رہا تو اس کا یہ
پر رکھنا۔
مطلب نہیں کہ ان کے تعلقات بھی ناکام ہو
جائیں گے۔
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جب آپ شدید جذباتی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو
دوسرے افراد (بشمول آپ کے بچے) کے احساسات کے
بارے میں خیال رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔
بچوں کے احساسات اہم ہیں اور وہ بھی شاید بہت وسیع
جذباتی تجربہ سے گزر رہے ہوں۔

بچے

آپ ان کے ساتھ ان کے احساسات کے بارے میں بات کر
کے ان کے احساسات سمجھ سکتے ہیں اور ان کی مدد کر
سکتے ہیں۔
آپ کو شاید معلوم ہو کہ آپ کو ان کی مدد کرنے کی
ضرورت ہے تو ان کے احساسات کو لفظوں کی شکل دیں۔
ان کے رویوں سے رہنمائی لیں اور انہیں سننے کی کوشش
کریں اور فوری حل پیش کئے بؽیر انہیں اپنے احساسات کا
اظہار کرنے دیں۔
آپ کہہ سکتے ہیں ”یہ لگتا ہے کہ ابھی آپ اداس ہو رہے
ہیں یا کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو اتنا زیادہ اداس
کر رہی ہے؟“ آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کس
چیز سے وہ اچھا محسوس کریں گے اور اگر وہ اپنے
بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتے تو انہیں چند تجاویز پیش
کریں۔
آپ دوستوں ،دادا /دادی ،اساتذہ ،ہمسایوں یا کسی بھی
دوسرے شخص جس کے ساتھ وہ سکون محسوس کریں
سے بات کرنے کے لئے بھی ان کی حوصلہ افزائی کر
سکتے ہیں۔

آپ کے بچے کیا محسوس کر
سکتے ہیں
•

ناراض ،حاسد ،قصوروار

•

پریشان حال ،افسردہ ،مایوس

•

مسترد شدہ ،دکھی ،کمزور

•

محفوظ ،پرسکون ،آزاد

•

پرامید ،رضامند ،خوش

•

بے یقینی ،صدمہ سے دوچار ،حیران

•

مایوس کن ،مذبذب ،مضطرب

•

تنہا ،سہما ہوا ،خوفزدہ

والدین کے طور پر آپ کی علیحدگی
– رابطے
مستقبل کی گفتگو کا تصور کرنا

اس مشق کا مقصد آپ کے بچوں کے نکتہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے
میں آپ کی مدد کرنا ہے۔ آپ کے اپنے بچوں کے لئے امیدیں اور خواب
ہوں گے ،لیکن اپنی زندگیوں کے روزمرہ معموالت میں مشؽول ہونا اور
ان کے بارے میں بھول جانا واقعی بہت آسان ہے۔ یہ حقیقتا ً مفید ہو سکتا
ہے کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں اور سوچیں کہ آپ ان کے مستقبل کے
بارے میں کیا چاہتے ہیں۔
تصور کریں کہ آپ کے بچے اب سے  10سے  15سال بعد اپنے ایک دوست سے بات کر رہے ہیں۔

آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہ کیا نہیں کہیں گے؟

آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟
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مشکل گفتگو کرنا
بعض اوقات یہ محسوس ہوسکتا ہے کہ ہر گفتگو ایک پیچیدہ محور پر ختم ہوتی ہے۔ ‟الزامات„ کی زبان استعمال ہوتی
ہے اور کسی کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ہر ایک اپنا موقؾ بیان کرنے کی کوشش میں مصروؾ ہوتا ہے۔
اگر آپ ؼصے میں ہوں تو یہ آسان ہے کہ آپ سننا بند کر دیں اور دفاعی موقؾ اختیار کر لیں۔
پھر آپ ذہنی دباؤ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کے جسم میں بہت سے کیمیائی مادے پیدا ہوتے ہیں جو کہ
آپ کی سوچ پر اثرانداز ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ؼصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔
اگر آپ کے ساتھ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو درج ذیل تکنیک استعمال کرنے کی کوشش کریں۔
اپنے تناؤ کی سطح کم کریں
پرسکون رہنا :اپنے آپ کو سنبھالنے کی تراکیب
• اپنے کندھوں کو ڈھیال چھوڑیں.
• اپنے پیٹ سے آہستگی سے گہری سانس لیں (اپنے سینے سے کم گہری سانس
لینے کی بجائے)۔
• گہری سانس لیں اور جان بوجھ کر بہت آہستگی سے سانس لیں۔ یہ آپ کے
جسم میں بننے والے دباؤ سے متعلقہ کیمیائی مادوں میں تبدیلی النے میں مدد
کرتا ہے اور آپ کو پرسکون محسوس کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔
• ایک وقفہ لیں:
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• جب آپ ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ واضح طریقے سے نہیں سوچ سکتے۔
• ٰ
حتی کہ ایک مختصر سا وقفہ جس میں آپ گہری سانسیں لے کر آرام کریں ،آپ کو
واضح سوچنے میں مدد دیتا ہے۔

جو کچھ کہا گیا ہے اسے سنیں
• توجہ سے سنیں۔ جتنا زیادہ آپ سنیں گے اور کم بولیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔
• ؼور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی توجہ منقسم نہ ہو۔
• تجسس کی حالت اپنائیں۔ شاید آپ جو سُننے کی توقع کی اس کے بارے میں حیران ہوں یا ؼلط ہوں۔
• صرؾ سنیں۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سن نہیں رہے۔ آپ دونوں کام ایک
وقت میں نہیں کر سکتے۔
• سننے کے بعد اپنی باری پر بات کریں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اچھی طرح سنا ہے تو آپ کو بؽور سنا
جائے گا۔
• وقفہ چھوڑیں۔ ایک دم کسی بات پر چھالنگ نہ لگائیں۔
• دھیان سے الفاظ سنیں اور باڈی لینگوئج دیکھیں۔
•

اگر آپ پرسکون نہیں بھی ہیں ،تب بھی پرسکون رہنے کی کوشش کریں.

• خاموشی کے بڑے وقفے لیں۔
• جب صورت حال میں گرمی آنا شروع ہو جائے تو دوسرے شخص کے پرسکون ہونے کا انتظار مت
کریں ،وقفہ لینے کی تجویز دیں۔
• اگر آپ دونوں مختصر وقفہ سے پر سکون نہیں ہو سکتے:
• بات چیت کے عمل کو روک دیں۔
• تجویز کریں کہ آپ اس پر بہتر وقت میں بات کریں گے اور اگر ممکن ہو تو بچوں سے دور کسی
ؼیر جانبدار جگہ پر۔
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بؽیر محاذ آرائی کے جواب دیں :واضح رہیں اپنے موقؾ اور اصولوں پر کاربند رہیں۔
 .1موضوع تبدیل کرنے اور ؼیر ضروری طور پر مداخلت سے گریز کریں۔
 .2بہت جلدی ،اکثر اور بہت لمبا بولنے سے گریز کریں۔
 .3سادہ براہ راست بیانات اور درخواستی لہجے کا استعمال کریں۔
• ایک موضوع پر توجہ مرکوز کریں۔
• سوچیں کہ سب سے اہم نکتہ یا درخواست کیا ہے اور اسی پر کاربند رہیں۔ ایک وقت میں ایک بات
کریں۔
• بحث میں مداخلت پر بیٹھ جائیں۔ گہری سانس لیں اور زبان پر اختیار حاصل کریں۔
• بہت جلدی ،اکثر اور بہت لمبا بولنے سے گریز کریں۔ چیزوں کو سادہ اور مختصر رکھیں۔
• وقفہ میں گہری سانسیں لیں تا کہ آپ یہ کر سکیں۔
اپنے لئے بولیں۔
•

‟میں„ کے بیانات کا استعمال کریں۔
• فقرے کو اس طرح ترتیب دیں کہ وہ جو آپ سوچتےسمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں اس کی نمائندگی
کرے نہ کہ جو آپ نے فرض کیا ہے یا جانتے ہیں کہ دوسرا شخص کرتا ہے۔
مثال کے طور پر:

”جب آپ بچوں کے سامنے پیسوں کے بارے میں مجھ سے پوچھتی ہو ،مجھے ؼصہ آتا ہے“
بجائے اس کے

”آپ پیسوں کے بارے میں پوچھ کر ہمیشہ معامالت کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ آپ جانتی
ہیں کہ اس سے مجھے نفرت ہے۔“
• جب ایک مشکل نکتہ پر ہوں ،اگرچہ امید ہو کہ دوسرا فریق مان جائے گا ،چھوٹا سا وقفہ لے لیں۔
• ایک گہری سانس لیں ،رکیں اور سوچیں۔

”میں خود کون سی ایک سادہ چیز کر سکتی/کرسکتا ہوں؟
پھر اس کو پیشکش کی شکل میں ترتیب دیں۔
مثال کے طور پر۔

”میں آپ کے لئے سکول سے پوچھ سکتی /سکتا ہوں کہ آیا ان کے پاس آپ کا نیا ای
میل ایڈریس ہے۔“
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اپٌے خیبالت کے اظہبس کے لئے دسج ریل طشیقہ اعتؼوبل کشًے کی
کوشش کشیں۔
 .1جو کچھ ہوا ہے اعے ثغیش الضام و تٌقیذ اوس سائے ثغیش ثیبى کشیں
 .2ثتبئیں کہ جو کچھ ہوا ہے جت آپ وٍ عٌتے یب دیکھتے ہیں تو آپ کیغب
هحغوط کشتے ہیں۔
 .3ثتبئیں کہ آپ کیب چبہتے ہیں۔
 .4تجذیلی کے لئے کہیں ،دوعشے
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لفظوں هیں دسج ریل کہیں۔

اوسهیں چبہتب ہوں
کہ آپ۔۔۔

اگلے صفحہ پر کچھ مثالیں ہیں

آپ ”ہم“ کہنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلے
کو کسی کے قصور کی بجائے ”ایک امر“ قرار دیں
اور پھر پیشکش کریں۔ اس طرح دوسرا شخص اتنا
زیادہ محسوس نہیں کرتا۔
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مثالوں میں درج ذیل شامل ہیں۔
‟جب آپ بچوں کو لے کر آتے ہیں اور دیر ہو جاتی ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں بے چینی کیونکہ مجھے
ضرورت ہےطے شدہ روٹین کی اور یہ میں چاہتی ہوں آپ وقت پر آئیں۔„
جب آپ نے رات بھر مجھے بچوں کو دیکھتے رہنے سے روکا ،میں پریشانی محسوس کرتی ہوں کیونکہ
مجھے ضرورت ہے انکے ساتھ رابطہ رکھنے کی اور میں چاہوں گی آپ اس کے انتظام میں مدد کریں۔
آپ اپنا نقطہ نظر فیصلہ صادر کیئے بؽیر بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنی
ضرورت اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں سے اسے جوڑتے ہوئے آپ کیسا
محسوس کرتی /کرتے ہیں۔
ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں یا ان
اوقات کے بارے میں جو ممکنہ طور پر بحث کا باعث بنتی ہیں اور چیزوں
کو مختلؾ انداز سے کہنے کی مشق کریں۔
اپنی مثال سے پر کریں۔
کب
میں محسوس کرتا
/کرتی ہوں
میں نے محسوس کیا
کیونکہ مجھے
ضرورت ہے اور
میں آپ سے چاہتا/
چاہتی
اگر یہ کام نہیں کرتا تو تھوڑا سا مختلؾ طریقے سے اپنی بات کا اظہار کریں
”جب ہم بچوں کے سامنے پیسوں کی بات کرتے ہیں تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ کیا ہم کسی اور
وقت اس پر بات کر سکتے ہیں؟“ تجویز کریں” :آپ کے لئے یہ کب مناسب ہو گا؟“
اپنی ذاتی مثال سے پر کریں.
جب ہم
یہ تبدیل ہو جاتا ہے
کیا ہم؟
یہ کب مناسب ہوگا؟

علیحدہ شدہ والدین کے لئے معلوماتی پروگرام

رابطے کے لئے مفید مشورے

•

بچوں کو محسوس ہونا چاہیئے کہ دونوں والدین کے ہاں ان کے پاس ایک گھر ہے چاہے وُ ہ وہاں
کتنا ہی وقت گزارتے ہوں۔

•
•
•

حاالت سے مانوس ہونے کے دوران بچوں سے مزاحمت کی توقع رکھیں۔
بچوں کو اپنے درمیان پیؽام رساں بنانے سے گریز کریں۔
دونوں گھروں کے موازنے ،ؼلطیاں ڈھونڈنے اور تنقید کرنے سے گریز کرنے کی کوشش کریں۔

جہاں کہیں ممکن اور محفوظ ہو ،بچوں کو دونوں والدین تک رسائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ کہتا
ہے کہ وہ آپ سے یا اپنے دوسرے والدین سے نہیں ملنا چاہتا ،ان کے احساسات کو رد نہ کریں یا ان سے اختالؾ
نہ کریں۔ جو وہ کہتے ہیں وہ سنیں ،وجہ تالش کرنے کی کوشش کریں اور اس انکار پر ان کو الزام نہ دیں۔
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بعض اوقات بچے ایک والدین کو بالکل اچھا اور دوسرے کو بالکل برا دیکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو انہیں
علیحدگی سے پہلے گزرے ہوئے اچھے وقت کے بارے میں یاد دالئیں۔ بچے اپنے آپ کو آدھا والدہ اور آدھا
والد کا سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں دونوں والدین سے محبت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو وہ اپنے آپ کے
ایک حصہ کو مسترد کر سکتے ہیں۔ اس لئے اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو الزام دینے یا تنقید
کرنے کی کوشش نہ کریں ،بلکہ انہیں یاد دہانی کرائیں کہ ہم سب میں اچھائی اور برائی ہے۔
بچے پرعزم ہوتے ہیں اور اگر انہیں معلوم ہو کہ کیا توقع رکھنی ہے تو وُ ہ مختلؾ خاندانی قواعد کے ساتھ رہ
سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے اس طرح کہتے ہیں کہ والدہ یہ مختلؾ طرح سے کرتی ہیں یا والد چیزوں کو
اس طرح سے نہیں کرتے تو انہیں یاد دہانی کرائیں کہ حدود کا تعین کرنا والدین کا کام ہے اور اگرچہ آپ
دونوں مختلؾ طریقوں سے کام کرتے ہیں لیکن آپ دونوں ان سے پیار کرتے ہیں اور مختلؾ گھروں میں
مختلؾ قواعد کا ہونا ایک فطری بات ہے۔
دوسرے گھر میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بچوں سے سوال کرنے سے گریز کریں۔ یہ تفتیش کا تاثر
دے سکتا ہے۔ جب کبھی ممکن ہو اپنے سابقہ ساتھی کے ساتھ براہ راست رابطہ کریں۔
دوسرے والدین سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کریں ،کہ کون سالگرہ کا تحفہ بڑا دیتا ہے ،یا شرائط کے ساتھ
تحائؾ دیتے ہیں۔ بڑے تحفے دیتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ کسی گھر میں رہے گا ،اگر یہ آپ کے گھر میں
رہتا ہے تو یہ بہتر ہو گا کہ بچہ کو پہلے سے معلوم ہو۔
ہونے والے واقعات اور توقعات کے بارے میں بچوں کو معلومات
دینے سے وہ زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر
آپ کیلنڈر پر اکٹھی تاریخیں لکھ سکتے ہیں۔ تاہم ،زندگی میں ہر چیز
کے بارے میں پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی اور تبدیلیاں وقوع پذیر ہو
سکتی ہیں۔
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گفتگو کو اس بات پر مرکوز رکھیں کہ آپ کے بچے کے لئے کیا چیز بہترین ہے۔ اپنے بچے
کی ضروریات کے بارے میں کاروباری طرز پر رابطہ رکھیں۔ جیسا میڈیکل اپوائنٹمنٹ،
سکول میں والدین کی شام ،کھیلوں کے دن اور سالگرہ کی تقریبات۔
اگر بچہ کوئی ایسی بات کرتا یا کہتا ہے جو کہ آپکے سابقہ ساتھی نے کی یا کہی ہوئی ہے تو آپ کے
اندر شدید جذبات پیدا ہوں گے ،آپ بیجا شدید ردعمل اور جوابی کارروائی نہ کریں کیونکہ اس سے بچے
درمیان میں پھنس جاتے ہیں۔
اگر آپ کو بچے کی منتقلی کے وقت جھگڑے کی حد کے بارے میں شدید تحفظات ہیں ،تو اس لحاظ
سے آپ چند اقدامات کر سکتے ہیں ،مثالً آپ کسی اور بالػ کو اس میں شامل کریں ،بچوں کو دن کی
روشنی میں عوامی جگہ پر حوالے کریں ،آپ کی طرؾ سے کوئی دوست یا خاندان کا فرد حوالے
کرے یا رابطہ مرکز کا استعمال کریں۔
اگرچہ ہر شخص مختلؾ ہوتا ہے ،اگر آپ کے بچے آپ
کے ساتھ رہتے ہیں ،آپ شاید محسوس کریں کہ آپ کے
اوپر ساری ذمہ داری ہے اور یہ کہ آپ کے پاس اپنے
لئے وقت نہیں ہے۔ اگر بچے آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو
شاید آپ خاندان کی خواہش کریں اور آپ کو کھو دینے کا
احساس ہو اور معلوم نہ ہو کہ وقت کیسے گزاریں۔
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مشکل گفتگو کے حوالے سے مفید تراکیب
• چاہے آپ کا سابقہ ساتھی تعاون نہ بھی کرے تو پھر بھی عملی اقدامات اپنائیں۔
• ان چیزوں پر دھیان دیں جن پر آپ کا اختیار ہے نا کہ جن پر نہیں ہے
• اپنے آپ اور اپنے احساسات کو قابو میں رکھنا سیکھیں اور ردعمل ظاہر نہ کریں۔

ابالغ

• چیزوں کو اپنے بچے کے نکتہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں۔
• اپنے آپ سے پوچھیں” :ایک سال میں یہ کتنا فرق الئے گا؟“
• جو کچھ ہو چکا ہے اس کے متعلق بحث کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھیں ہر ایک کا چیزوں
کے بارے میں تجربہ مختلؾ ہوتا ہے۔
بہترین وقتوں میں بھی اچھے والدین بننے کی کوشش کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ محسوس کریں کہ
آپ کے سابقہ ساتھی تعاون نہیں کر رہے یا اپنے بچوں کی ضروریات کو ترجیح نہیں دے رہے ،آپ کو چند
حکمت عملییوں پر ؼور کرنا ہو گا جو شاید مدد کریں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے اپنی توانائی
دوسرے والدین کے متعلق چیزوں پر اختیار حاصل کرنے میں ضائع نہیں کرنی ہے اور اپنے آپ کو بہترین
والدین بنانے پر دھیان دینا ہے۔
چاہے آپ کو مکمل یقین ہو کہ آپ درست ہیں اور آپ کا سابقہ ساتھی ؼلط ہے اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ
ہی نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے ،یاد رکھیں آپ اپنے سابقہ ساتھی کی تبدیلی کے ذمہ دار نہیں۔ آپ صرؾ
اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تاہم ،آپ کی طرؾ سے چھوٹی تبدیلی آپ کے والدین ہونے اور بچے میں
بڑی تبدیلیاں ال سکتی ہے۔
ماضی کے متعلق شدید احساسات کی بجائے اپنے بچے کی ضروریات پر دھیان دینے کی کوشش کریں۔
سوچیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت – اگلے پانچ سے دس سال میں ،آپ کا بچہ اپنی زندگی کے
ان لمحات کو کیسے یاد رکھے گا۔ یہ آپ کو حاالت کو مختلؾ نقطہ نظر سے دیکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔
اگر آپ اپنے بارے میں اپنے سابقہ ساتھی کی کہی ہوئی کوئی بات سنتے ہیں ،تو فوری ردعمل اور نتیجہ
اخذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پرسکون ہونے کے لئے کچھ وقت لیں اور چیزوں کو اچھی طرح سوچیں۔
اگر آپ کا سابقہ ساتھی میں جارحانہ پن پایا جاتا ہے اور بچوں کے سامنے آپ پر تنقید کرتا ہے ،تو جوابی
کارروائی نہ کریں۔ اپنے احساسات پر قابو پانا سیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بحث کے نہ ختم ہونے
دباو محسوس کریں تو اپنے آپ کو کچھ وقت اور وقفہ
والے سلسلے میں نہیں پڑیں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ ٔ
دیں۔ فوری ردعمل سے گریز کریں اور کہیں کہ‟مجھے اس بارے میں سوچنے کے لئے کچھ وقت چاہیئے۔„
مثال کے طور پر ،اگر آپ کا سابقہ ساتھی بچوں کے سامنے آپ بدکالمی کرتا ہے تو بعد میں جب آپ بچوں
کے ساتھ اکیلے ہوں تو اُن سے ہونے والے واقعہ کے بارے میں عام الفاظ میں بات کریں۔ انہیں بتائیں کہ
بعض اوقات لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں لیکن کسی سے بدکالمی کرنا ؼلط ہے۔ وقار کے
ساتھ پیش آنے کی کوشش کریں۔ آپ کو دوسرے والدین کے اعمال پر اختیار نہیں ،لیکن آپ اپنے جوابی رویہ
پر قابو پا سکتے ہیں۔
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اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے
گر آپ کو اپنے سابقہ ساتھی کے ساتھ کٹھن تعلقات کی وجہ سے بچوں کے ساتھ باقاعدگی سے ملنا مشکل
لگتا ہے ،یا آپ ملک سے باہر یا بہت دور رہتے ہیں تو ذیل میں دی گئی تجاویز آپ کے لیئے ہیں۔

خطوط


باقاعدگی سے لکھنا مت بھولیں۔ چاہے ڈاک کے ذریعہ یا ای میل کے ذریعہ۔

 نوجوان بچوں کے لئے کاپی کتابیں ،کمپیوٹر آرٹ ،سٹکرز ،رنگین پین اور اسی طرح کی چیزیں خریدیں۔

ڈی وی ڈی


کچھ کرتے ہوئے یا خاص پیؽام دیتے ہوئے اپنی ڈی وی ڈی  DVDریکارڈ کریں۔

فون کالز
 اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ سنیں بھی اور بات بھی کریں اور فون کے اخراجات کے بارے میں پریشان ہونے کی کوشش نہ کریں۔


ان کے سکول ،ان کے دوستوں اور اسی طرح کی معلومات کے بارے میں تازہ ترین کو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو
گفتگو کے لیئے موضوع نہیں ملتا تو ان کے ساتھ کوئی کتاب یا ویڈیو شیئر کریں اور فون پر اس کے بارے میں بات کریں

 بہت سے بچوں کے پاس موبائل فون ہوتے ہیں ۔ اس لیئے آپ ٹیکسٹ مسیج کے ذریعے بھی رابطہ میں رہ سکتے ہیں۔

رہائش
 جب آپ ان سے ملیں تو کھلونوں ،زائد کپڑوں اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے گھر کو ُکنبے کے لئےدوستانہ بنائیں۔
اگر ممکن ہو تو اس امر کو بھی یقینی بنائیں ان کی اپنی الگ جگہ (کمرہ) ہو۔

سالگرہ اور خاص مواقع


خاص دن یاد رکھیں۔ آپ ان مواقع کو سوچ سمجھ کر بھیجی گئی چیزوں کے ساتھ مزید خاص بنا سکتے ہیں۔ ایک کارڈ
یا خط سے بھی یہ ظاہر ہو گا کہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔

بعض اوقات والدین ہونا دباؤ کا باعث ہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے بچے شاید آپ کی کوششوں کو نہ سراہیں۔ یہ ایک
معمولی بات ہے ،اس لیئے ہمت مت ہاریں۔ کیونکہ خطوط اور فون کالز ذاتی موجودگی کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔
آپ اپنے سابقہ ساتھی کے ساتھ رابطے کی نئی کوششیں یا رہائش
کو قریب النے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ معامالت پر
بات کرنے میں مدد کے لئے مصالحت کا استعمال
کر سکتے ہیں یا اگر بہت ضروری
ہو تو واپس عدالت میں
جا سکتے ہیں
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نئے ساتھی
علیحدگی کے ابتدائی دنوں میں بچوں کو اکثر والدین کی زیادہ ضرورت ہوتی
ہے اور اگر آپ زیادہ باہر جانا یا دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیں
تو وہ الوارث محسوس کرتے ہیں۔ وہ اکثر آپ کے نئے تعلقات کو ایک خطرہ
سمجھ سکتے ہیں کی مخالفت ظاہر کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔
یہ ضروری ہے کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں بتدریج آئیں۔ تاہم ،انہیں بھی
نہیں محسوس کرنا چاہیئے کہ وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کیا
کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔
یہ شاید بہتر ہو گا کہ بچوں کے سامنے اپنے نئے ساتھی کو متعارؾ کروانے
سے پہلے اُن کے ساتھ تعلقات کے سنجیدہ ہونے کا انتظار کریں۔ بچے نئے
لوگوں سے جلدی وابستہ ہو جاتے ہیں ،اور ایسے ساتھیوں سے متعارؾ کروانا
جو زیادہ عرصہ آپکے ساتھ نہیں رہتے ،زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ
بھی کہ ،جب آپ نئے تعلقات قائم کرتے ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ نئے
ساتھی کی موجودگی بچوں کے لئے محفوظ ہے۔

ابالغ

نئے ساتھی سے بچوں کا تعارؾ ان کے والدین کے دوبارہ ملنے کی امید کو
توڑ دیتا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ نئے ساتھی کو ایک مختصر مدت کے لیئے،
ایک گھنٹہ سے شروع کرتے ہوئے ایک احساس طریقے سے متعارؾ کروانا
چاہئے۔
بچے اس بات سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کی نسبت نئے ساتھی کو
ترجیح دیں گے اور وہ آپ کو بھی کھو دیں گے۔ وہ پہلے کی نسبت زیادہ قربت
اور جذباتی رد عمل کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے احساسات سن سکتے
ہیں ،ان کو تسلی دیں کہ آپ ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اس بات کو
سمجھیں کہ ان حاالت میں ان کی حسد کی کیفیت ایک فطری بات ہے۔
بچوں کے ساتھ وقت اور توانائی صرؾ کرنے کی وجہ سے آپ کا نیا ساتھی
بھی حسد اور تحفظ کی کمی محسوس کر سکتا ہے۔ اگرچہ آپ اپنے نئے ساتھی
کو تسلی دینے کی کوشش کر سکتے ہیں ،ایسا کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ پھر
آپ کو شاید اپنے نئے تعلقات کی اہمیت کے بارے میں دوبارہ سوچنا پڑے۔
آپ کے سابقہ ساتھی کے نئے ساتھی کی وجہ سے
بھی آپ کے اندر شدید احساسات پیدا ہو سکتے ہیں،
اور ؼصہ اور حسد کی کیفیت کی ہلچل پیدا ہو سکتی
ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایسے میں
اپنے بچوں کو مقدم رکھیں۔ آنے والی تبدیلیوں
سےمانوس ہونے کے لئے آپ کو اور آپ کے بچوں
کو وقت کی ضرورت ہو گی۔ اگر آپ سوچتے ہیں
کہ آپ نئے تعلقات کے لئے تیار ہیں تو یہ ضروری
نہیں کہ آپ کے بچے بھی تیار ہوں۔ آپ کو اس امر
کو یقینی بنانا ہو گا کہ کسی بھی نئے تعلقات سے
مانوس ہونے کے لئے ان کو مناسب وقت دیا جائے۔
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گھریلو بدسلوکی
اگر تشدد یا بدسلوکی ہوتی ہے تو یاد رکھنے کے لئے اہم بات یہ ہے کہ بچوں یا جس والدین کے ساتھ بدسلوکی
کی گئی اُن کی حفاظت اولین ترجیح ہوتی ہے۔
اگر آپ تربیتی کورس پر ہیں یا انفرادی سیشن کر رہے ہیں اور اپنے یا اپنے بچوں کو درپیش کسی خطرے کے
بارے میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے ،تو کورس ٹرینر یا سیشن لینے والے پریکٹیشنر سے بات
کریں۔ وہ آپ کو سہارا دیں گے اور آپ کو درکار مدد کی دستیابی میں مدد بھی کریں گے۔
اگر بدسلوکی ہوئی ہے ،تو والدین کے درمیان اور بچوں کے ساتھ محدود رابطہ بچوں کے بہترین مفاد میں ہوگا۔
قانونی مدد بھی ہر ایک کو محفوط رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
اگر آپ کو بدسلوکی کی صورتحال درپیش ہو ،تو فوراً اپنے اور اپنے بچوں کے لئے مدد حاصل کریں۔
• آپ معلومات اور  24گھنٹے ہنگامی رہائش تک رسائی کے لئے قومی گھریلو تشدد کی امدادی الئن
( )0808 2000 247پر مفت فون کر کے یا  www.refuge.org.ukویب سائٹ کو مالحظہ کرکے
رابطہ کر سکتے ہیں۔
• آپ  NSPCCکی بچوں کے تحفظ کی امدادی الئن
 0808 800 5000پر فون کر سکتے ہیں یہ خطرے
سے دوچار بچوں کو مفت میں خفیہ خدمات مہیا کرتی
ہے۔
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اگش ثچے اپٌے آپ کو ًقظبى پہٌچبًے اوس صًذٍ نہ رہنے کے
بارے میں بات کریں ،اگر سکول مہینوں سے جاری رہنے
والے مسائل کی رپورٹ کریں ،یا اگر آپ محسوس کریں کہ
آپ اپنے بچے کے رویے سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے تو
آپ کو مدد تالش کرنی چاہئے۔ آپ درج ذیل کر سکتے ہیں:

ابالغ

• اپنے جی پی سے مالقات کریں
• اپنے بچے کی ٹیچر ،ساالنہ ہیڈ یا
ہیڈ ٹیچر سے بات کریں
• کاؤنسلر سے مالقات کریں
• اپنے کیفکاس کارکن سے بات کریں
• اپنے سماجی کارکن یعنی سوشل ورکر سے بات کریں۔

آپ کی جذباتی علیحدگی
ایک رشتہ کھو دینا
دکھ علیحدگی کے عمل کا ایک اہم حصہ ہے ،اور کھو دینے کے مراحل کے بارے میں علم آپ کو
اس میں سے گزرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب ساتھی فوت ہو جاتا ہے تو مقررہ رسم ہوتی ہے ̶ جنازہ اور
اسی طرح ۔۔۔ اور ؼم کو ایک فطری امر مانا جاتا ہے۔ قطع تعلقی کے لئے ،ؼم کو تسلیم نہیں کیا جاتا
اور نا ہی مقررہ رسم ہوتی ہے (اگرچہ کچھ لوگ اس کی جگہ عدالتی کارروائی کو اپنا لیتے ہیں)۔
آپ دونوں ؼم کے بہت مختلؾ درجوں پر ہوسکتے ہیں۔ وہ جو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ
پہلے ہی ؼم اور خسارے سے منسلک بہت سے احساسات کا تجربہ کر چکا ہوتا ہے ،جب کہ
دوسرے شخص نے ابھی ان کا تجربہ کرنا ہوتا ہے۔
ایک تعلقات کے خاتمہ پر بہت سے نقصانات جنم لیتے ہیں – خاندان کے ٹوٹنے کا نقصان ،ساتھی کا
نقصان ،بطور جوڑا مستقبل کے منصوبوں اور منزلوں کا نقصان ،شوہر بیوی یا محبت کرنے والے
کی حیثیت سے نقصان اور جوڑے کا حصہ دار ہونے کی حیثیت کا نقصان۔
بہت سے لوگوں کو جہاں وہ رہتے تھے اس گھر سے جانا پڑتا ہے ،اس لئے اُن کو اپنے گھر کے
نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بچے جب دوسرے والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو دونوں والدین کو
اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات میں خلل کے نقصان کو بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ محرومی کے احساس کا
تجربہ صرؾ بڑے ہی نہیں کرتے بلکہ بچے بھی اسے محسوس کرتے ہیں۔

جذبات
طالق یا علیحدگی ذاتی امور ہوتے ہیں اور ہر شخص کا تجربہ مختلؾ ہو گا۔ آپ تعلقات کے خاتمہ پر
اطمینان کا سانس لے سکتے ہیں یا آپ ناکامی کی کیفیت محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کو ختم ہونے
سے روکنے کے لئے بے بس ثابت ہوئے۔ شاید آپ دونوں نے فیصلہ کیا ہو کہ آگے جانے کے لئے طالق
بہتر راستہ ہے ،یا آپ میں سے ایک فریق دوسرے کی نسبت قطع تعلقی پر زیادہ یقین رکھتا ہو۔
اگر آپ نے تعلقات توڑنے کا فیصلہ کیا ہے ،تو آپ بہت عرصہ سے اس بارے میں سوچ رہے ہوں
گے ،چھوڑنے کے لئے ہمت کرنا ،جس کے نتیجے میں شاید آپ مالمت محسوس کریں۔ اگر آپ کو
چھو ڑا گیا ہے تو شاید آپ کے لئے یہ ایک دھچکا ثابت ہوا ہو اور شاید آپ محسوس کریں کہ آپ کو
مسترد کیا گیا ہے اور اکیلے چھوڑ دیا گیا ہے۔
اگر قطع تعلقی اچانک اور بؽیر کسی تنبیہہ کے ہو تو آپ کے احساسات
لمبے عرصہ میں ٹوٹنے والے تعلق کی نسبت انتہائی شدید ہوں گے۔
چھوڑ کر جانے والے کی نسبت چھوڑ دیئے گئے شخص کے احساسات
قدرے شدید ہوتے ہیں۔
قطع تعلقی کا درد بہت گہرا اور شدید ہو سکتا ہے۔ اس کو جسمانی طور
پر بھی محسوس کیا جاسکتا ہے جیسا کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل
حقیقتا ً ٹوٹ چکا ہے۔ آپ کے جذبات آپ کی فیصلہ سازی پر بھی اثرانداز
ہوتے ہیں اور آپ تھکن اور کمزوری محسوس کرتے ہیں ،اگرچہ ان
احساسات کی شدت حاالت پر منحصر ہوتی ہے۔

جذب ات
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خسارے کے مراحل ہیں:

انکار
غ صہ
سودے بازی
ذہ نی دب اؤ
تسلیم کرنا

خسارے کے مراحل
ضروری نہیں کہ آپ اوپر دی گئی ترتیب کے لحاظ سے خسارے کے مراحل کا تجربہ کریں گے اور آپ
شاید ایک مرحلے کو ایک سے زیادہ بار دیکھیں .بعض اوقات آپ کو لگتا ہو گا کہ آپ ایک قدم آگے اٹھاتے
ہیں تو دو قدم پیچھے جاتے ہیں۔ جن احساسات کا آپ کو تجربہ ہو سکتا ہے چاہے وہ کم ہوں یا شدید ،سب
طالق یا علیحدگی کا حصہ ہیں۔ تاہم ،اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کافی دیر کے لئے کسی خاص مرحلے
میں پھنس گئے ہیں تو شاید آپ کو اس مرحلے سے نکلنے کے لئے کاؤنسلر سے ملنا چاہیئے۔

خسارے کا چکر
غصہ
یہ ان کی ؼلطی ہے توانائی کی
سطح بڑھتی ہے

تسلیم کرنا
آگے بڑھنا ،مستقبل کے لئے امید
زیادہ توانائی

موڈ

انکار
صدمہ
بہتر نیند
توانائی کی سطح بڑھتی ہے

سودے بازی
کیوں؟ میں پچھتاوا ،شرم ،یہ میری
ؼلطی ہے توانائی کی سطح کم ہونا
شروع ہوتی ہے۔

ذہنی دباؤ
اس کا کیا فائدہ؟
مایوس ،خود ترسی ،بے خوابی ،توانائی کی سطح سب سے کم ترین

وقت
اخذ کیا گیا
Kubler-Ross 1969
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انکار
• ایک احساس کہ یہ نہیں ہو رہا ہے
• اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے چیزوں کو چھپانا
• تصورات میں رہنا اور حقیقت کا سامنا نہ کرنا
یہ احساس کہ آپ کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں ،آپ کو صدمہ کی حالت میں چھوڑ
سکتا ہے۔ آپ ؼیر حاضر دماؼی کا شکار ہو سکتے ہیں اور شاید یہ محسوس کریں
کہ یہ حقیقتا ً آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔
مستقبل کا اکیلے سامنا کرنے کا خوؾ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کے اسباب میں سے ایک ہے۔ اپنے
خوؾ کا سامنا کرنا برداشت سے باہر محسوس ہو سکتا ہے۔
آپ ملے جلے جذبات محسوس کرسکتے ہیں اور آپ کا مزاج تیزی سے تبدیل ہوسکتا ہے۔ آپ کی کیفیت میں
یکدم تبدیلی آ سکتی ہے کہ آپ کو ایک لمحہ گونگے پن کا احساس ہو کہ آپ بات کرنے کے قابل بھی نہ ہوں اور
دوسرے لمحے جذباتی طور پر بے قابو احساس کے ساتھ شاید چیخنا چالنا چاہیں۔ آپ یہ بھی محسوس کرسکتے
ہیں کہ آپ کے زخم ہرے ہیں اور یہ کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔
آپ تنہائی کے احساس سے گزر سکتے ہیں ،ایک دھندالہٹ میں جیسے آپ فلم دیکھ رہے ہوں۔ آپ خوؾ و
اضطراب ،اور کچھ کرنے کے دباؤ جیسے احساسات بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ اکثر آپ کی کام یا کسی
عملی سرگرمی میں گہری مصروفیت کی شکل اختیار کرسکتا ہے۔

ؼصہ
• شدید ردعمل اور اکثر ؼیر منطقی انداز میں کام کرنا
• اپنے آپ کو بے قابو محسوس کرنا
• چھوٹی چھوٹی باتوں پر برہم ہونا اور جارحانہ رویّہ اختیار کرنا

جذبات

ؼصہ تباہ کن ہو سکتا ہے ،آپ کے احساسات نفرت اور انتقام سے اداسی اور ؼیر محفوظ ہونے کے جھولے پر
جھول سکتے ہیں ان احساسات کی گہرائی اکثر خوفناک ہوتی ہے۔
اگر آپ نے تعلقات توڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو شاید آپ اپنے ؼصے کے اظہار میں مشکل محسوس کریں کیونکہ
آپ پچھتاوا محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو چھوڑا گیا ہے تو شاید آپ دوسرے شخص کی مزید دوری کے ڈر
سے ؼصے کے اظہار میں مشکل محسوس کریں۔
ؼصہ اکثر علیحدگی کے عمل سے پہلے آتا ہے۔ اپنے ؼصے کی سمت کو موڑنے کے لئے کوئی عملی کام کرنا
مدد گار ہو سکتا ہے۔ ؼصے کو اپنے اندر بند کر لینا یا جارحانہ انداز میں اس کا اظہار صحت مند بات نہیں ہے۔
آپ بہتر طریقے سے ؼصے کا اظہار کر سکتے ہیں :دوستوں یا فیملی سے بات کر کے ،ورزش کر کے یا
کاؤنسلر سے بات کر کے۔

سودے بازی
یہ سوچنا کہ :شاید ہمیں دوسرا موقع ملے اگر وہ:
• تبدیل ہو جائے
• جانتا /جانتی تھی کہ میں کتنا چاہتا  /چاہتی ہوں
• جانتا یا جانتی کی میں نے ُکنبے کے لیئے کیا کچھ کیا۔
آپ شبیذ اپٌے عبثقہ عبتھی عے عودے ثبصی کشًب چبہیں تب کہ حبالت ویغے ہو جبئیں جیغے ُوٍ پہلے تھے یب دسد
کی شذت کو کن کشًے کے لیئے۔ یہ عودے ثبصی کے لئے اچھب وقت ًہیں ہے۔ آپ شبیذ غیش حقیقی وػذے کشیں
اوس هؼبهالت کو صیبدٍ خشاة کش دیں۔
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ذہنی دباؤ (ڈیپریشن)
• بےاختیار رونا
• کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہ لینا
• محسوس کرنا کہ آپ کے دماغ پر دھندالہٹ چھائی ہوئی ہے
• اچھی طرح سو نہ سکنا
• دوسروں سے الگ تھلگ محسوس کرنا۔
اس مشکل وقت کے دوران تنہائی ،اداسی اور ذہنی دباؤ کے احساسات معمول کی بات ہیں۔ افسوس اور اپنے تعلقات اور
ان کی آپ کے لیئے اہمیت کو کھو دینے کے احساس کو برداشت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو نیند کے مسائل ہو
سکتے ہیں اور جذباتی طور پر کھوکھال پن محسوس کر سکتے ہیں۔
کیونکہ ہماری پہچان رشتوں میں بندھی ہوتی ہے ،اپنے آپ کو مکمل اور علیحدہ شخص کے طور پر تصور کرنا مشکل
ہو سکتا ہے۔ آپ کی خود اعتمادی کم ہو سکتی ہے جو روزمرہ کے کاموں کو مشکل بنا دیتی ہے۔
آپ بیشتر وقت رونا چاہتے ہیں۔ اگر ڈیپریشن کے احساسات دور نہ ہوں یا شدید ہو جائیں ،آپ کو اپنے ڈاکٹر یا کاؤنسلر
سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

قبولیت:
• آپ کے جذبات زیادہ متوازی ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے تعلقات کی اچھی اور بری دونوں باتوں کو مان
لیتے ہیں۔
• آپ اپنے شدید جذبات پر اچھی طرح قابو پانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
• آپ کے پاس مستقبل کے لئے امید ہوتی ہے۔
کچھ لوگوں کے لئے یہ مرحلہ نئے راستوں کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کی نشانی ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے
لئے یہ عروج کا اختتام ہو سکتا ہے۔ علیحدگی اختیار کرنے والے والدین کے درمیان تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ
ممکن ہے کہ بچوں کے ساتھ بعض اوقات یہ مسئلہ دوبارہ پیدا ہو جائے۔
ہر مرحلہ پر احساسات مؽلوب کر دینے والے ہوتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ پاگل ہو رہے ہیں۔ اگرچہ
وقتی طور پر ایسا محسوس نہیں ہوتا لیکن ؼم کے عمل پر تحقیق سے ہم جانتے ہیں کہ ان احساسات کو اپنے آپ سے
اور قریبی دوست یا خاندان کے سامنے مان لینا بہتر ہوتا ہے ،اور تسلیم کریں کہ یہ دردناک عمل کا حصہ ہیں جو کہ
وقت کے ساتھ آسان ہو جائے گا۔
ان مراحل سے ایک ایک کر کے گزرنے کی توقع مت رکھیں۔ یہ بہت ممکن ہے اکثر چند منٹوں میں آپ ایک سے
دوسرے مرحلے میں چلے جاتے ہیں۔
ان مراحل کو سمجھنے سے درد دور نہیں ہو جاتا ،لیکن یہ آپ کو احساس دالنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ ایک فطری
عمل ہے جس سے دوسرے لوگ بھی گزرتے ہیں۔
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اپنے آپ سے پوچھیں اگر میں جسمانی ،ذہنی اور جذباتی طور پر تھک جاؤں گا /گی ،تو میں کیسے اپنے بچوں
کا خیال رکھ پاؤں گا /گی؟
آپ کا اپنے احساسات پر حق ہے۔ تاہم ،آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ آپ کے بچہ کی زندگی میں بڑی تبدیلی
ال سکتا ہے۔ اپنا ؼصہ اپنے اندر رکھنا ،جارحانہ طریقے سے اس کا اظہار کرنا ،یا اپنے سابقہ ساتھی کے خالؾ
اقدامات کرنے کے لیئے بچوں کو استعمال کرنا صحت مندانہ اقدامات نہیں ہیں۔
اپنے آپ کو بتائیں کہ ؼصہ یا اداسی محسوس کرنا ایک فطری عمل ہے۔ آپ اپنے جذبات کا اظہار اپنے دوست یا
کاؤنسلر سے بات کر کے ،سپورٹ گروپ میں شامل ہو کر یا ورزش کر کے کر سکتے ہیں۔

جذبات

اگر آپ نے تعلقات کو توڑا ہے تو یہ اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ علیحدگی کے بارے میں پچھتاوا محسوس
کریں اور آپ علیحدگی کے مراحل میں آگے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ان معامالت سے نپٹنے کے لیئے
زیادہ وقت تھا۔ پھر بھی ،جیسے جیسے وقت گزرے گا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو شدید ؼم میں مبتال پائیں
اور آپ میں ؼم و ؼصے کا وہی عالم ہو جس کا آپ کو آؼاز میں سامنا ہوا۔ علیحدگی کے عمل کے دوران ؼم کا
عالم ایک سیدھی سادی بات نہیں ہوتی ہے۔
اگر آپ کو چھوڑا گیا ہے تو آپ بیفائی اور مسترد کیئے جانے کے احساسات میں مبتال ہو سکتے ہیں ،جس کی
بنا پر آپ اپنے سابقہ ساتھی کے نئے تعلقات پر حسد اور ؼیرخوداعتمادی محسوس کرسکتے ہیں۔ آپ شاید تعلقات
ختم نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کومتواتر استوار کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ سابقہ ساتھیوں
کے مابین جھگڑا ہی اُن سے رابطے کا واحد طریقہ ہے۔
بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک کھٹن مرحلہ ہے جیسے آپ نے ایک پہاڑ سر کرنا ہے لیکن وقت کے
ساتھ ساتھ یہ پہاڑ چھوٹی پہاڑی بن جاتا ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وقت ایک بڑی مرہم ہے۔ جو کچھ آپ اور
آپ کے بچے اب محسوس کر رہے ہیں ،آپ کو یقین ہونا چاہیئے کہ چھہ ماہ،
ایک سال یا پانچ سال کے بعد آپ اس طرح محسوس نہیں کریں گے۔
مشکل وقت سے گزرنے میں سپورٹ
نیٹ ورک یعنی امدادی وسائل حقیقی
طور پر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ،آپ
بھی کاؤنسلر سے مالقات کرنے کا یا
مصالحت کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔
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سپورٹ نیٹ ورک (امدادی وسائل)
اپنی زندگی میں موجود ایسے شخص یا لوگوں کا نام بتائیں
جو ذیل میں دی گئی ہر ضرورت پر پورا اترتا ہو۔
جس پر میں مصیبت میں بھروسہ کر سکتا /سکتی ہوں:

جس سے میں پریشانی میں بات کر سکتا /سکتی ہوں:

جو مجھے اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے میں معاون ہو:

جو مجھے بتائے کہ میں کتنا اچھا یا برا کر رہا /رہی ہوں:

جوحقیقی طور پر مجھے روک سکے اور سوچنے پر مجبور کرے کہ میں کیا کر رہا /رہی ہوں:

جو مجھے نئے خیاالت ،نئی دلچسپیوں اور نئے لوگوں سے متعارؾ کروائے:

جذبات
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وسیع خاندان
دادا ،دادی  /نانی نانا اور خاندان کے دیگر افراد آپ کے بچے کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
جب والدین میں جھگڑا ہوتا ہے تو اکثر اوقات خاندان کے ان
افراد کو بھی نتائج بھگتنا پڑتے ہیں اور انہیں محسوس ہوتا
ہے کہ انہیں بھی طرؾ داری کرنی ہے۔ جو کچھ ہوا ہے
خاندان کے افراد اسے بہت شدت کے ساتھ محسوس کر
سکتے ہیں۔ تاہم ،یہ بات ضروری ہے کہ بچوں کا ان کے
ساتھ رابطہ جاری رہے۔
اپنے وسیع خاندان پر یہ واضح کر دیں کہ اگرچہ ان کی
وفاداریاں منقسم ہو گئی ہیں لیکن یہ ضوری ہے کہ وہ
دوسرے والدین کو برا بھال نہ کہیں کیونکہ اس سے بچے
محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑے جھگڑے کے درمیان
میں پھنس گئے ہیں۔
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آپ کے بچے کے دوست اور خاندان
بچوں کے لئے دوست احباب بہت اہم ہوتے ہیں ،اور وہ اپنے قریبی لوگوں سے بہت سی ایسی وجوہات کی بنا
پر رابطہ کھو سکتے ہیں جو اُن کے اختیار میں نہیں ہوتیں۔
اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں ،جس میں گھر تبدیل کرنا اور لوگوں کا طرؾ داری کرنا شامل ہیں۔
اپنے بچے کا نام درمیان میں کریں اور ان کے نزدیک اہم دوستوں اور احباب کے نام اردگرد کاؼذ کے ٹکڑوں
پر لکھیں۔ اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں تو آپ تصویر کو فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں یا ہر بچے کے
لئے مختلؾ رنگ استعمال کر سکتے ہیں۔

مشاورت
اگر آپ کھو دینے کے ؼم کے کسی مرحلے میں اٹک گئے ہیں تو شاید آپ کو
مشاورت حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا چاہئے۔ مشاروت درج ذیل طریقوں
سے مدد کر سکتی ہے:
•
•
•
•

متضاد جذبات سے نجات دالنے میں مدد
تبدیلی کے وقت میں آپ کو سہارا دے کر
آپ کے احساسات کے اظہار میں مدد ،اور
بچوں کو ان کے احساسات کے اظہار میں مدد اور سہارے کا احساس

انفرادی مشاورت
مشاورت آپ کے ذہن میں مسئلہ کو واضح کرنے اور کام کرنے کے لئے بہتر
طریقے تالش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کاؤنسلر کو آپ کو سننے کی تربیت دی
جاتی ہے اور وہ آپ کو سمجھنے اور چیزوں کو خود حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔
وہ آپکو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے بلکہ آپ کو سہارا دینے کے لئے آپ
کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ عموما ً مشاورت کے دورانیے  50منٹ طویل ہوتے ہیں
اور دورانیوں کی تعداد کا انحصار آپ کے مسئلہ پر ہوتا ہے۔ آپ کا کاؤنسلر آپ
کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔

جذبات

خاندان کی مشاورت
کچھ لوگ پورے خاندان کی مشاورت یا خاندان کی تھراپی کو مفید پاتے ہیں۔ اس
قسم کی مشاورت پورے خاندان – والدین اور بچوں – کے لئے مرتب کی جاتی
ہے لیکن کسی بھی ایسے رشتے کے لئے کارآمد ہو سکتی ہے جس کے لیئے مدد
مفید ہوسکتی ہو چاہے وُ ہ خاندان کے اندر ہوں یا نہیں۔ وسیع خاندان میں دادا/
دادی ،نانا /نانی اور سوتیلے رشتہ دار بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات
لوگ بہت قریبی خاندانی دوست کو دعوت دینا بھی مدد گار پاتے ہیں۔۔
خاندانی مشاورت خاندان کے افراد کو سہارا دینے اور ایک دوسرے کی مدد
کرنے ،ان کی رابطہ کی مہارت میں بہتری النے اور آپس کے اختالفات حل
کرنے میں معاون ہو سکتی ہے۔ یہ محفوظ اور مددگار ماحول میں ہوتی ہے جہاں
خاندان کی طاقتوں اور وسائل کو پہچاننے اور اُن کی حوصلہ افزائی پر زور دیا
جاتا ہے اور وہاں اکٹھے مل کر مسائل حل کئے جاتے ہیں۔
آپ کو شاید انفرادی یا خاندانی مشاورت کے لئے ادائیگی کرنی پڑے لیکن آپ کے
 GPمفت سروس کے لئے رجوع کروا سکتے ہیں۔
نوجوانوں کی مشاورت یعنی یوتھ کاؤنسلنگ
طالق یا علیحدگی کے دوران آپ کو شاید محسوس ہو کہ آپ اپنے بچوں کو اتنا
وقت نہیں دے پاتے جتنا آپ دینا چاہتے ہیں۔ تب بچے یہ سوچتے ہوئے کہ آپ
سے بات کر کے آپ پر مزید بوجھ اور ذہنی دباؤ بڑھے گا اپنے احساسات اور
پریشانیوں کو اپنے تک رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے سکول سے
پوچھ سکتے ہیں کہ آیا ان کے پاس نوجوانوں کے لیئے مخصوص کاؤنسلر ہے۔
نوجوانوں کی مشاورت آپ کو پریشان کئے بؽیر بچوں کو ان کے خوؾ اور
پریشانیوں کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیتی ہے.
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مصالحت کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟
مصالحت کے عمل میں آپ درج ذیل چیزیں شامل کر سکتے ہیں:
• بچوں کے انتظامات پر رضامندی۔ آپ کے بچے کتنا وقت ہر والدین کے ساتھ گزاریں گے اور یہ کیسے کام
کرے گا ،چھوٹی چھوٹی تفصیالت جو کہ بہت زیادہ فرق ال سکتی ہیں (مثالً بچوں کو لینے کے اوقات اور
بچے کہاں کھائیں گے جیسے امور پر رضامندی)۔
• آپ کے بچے کہاں رہیں گے
• آپ کے بچوں کے لئے معاشی سہارا
• آبائی گھر کا کیا ہوگا
• اثاثوں اور قرض کو کیسے تقسیم کیا جائے
• دوسرے اخراجات مثالً پینشن ،بچت اور سرمایہ
کاری کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔
خاندانی مصالحت کار جج کو فیصلہ کرنے کی
بجائے آپ کو اور آپ کے سابقہ ساتھی کو اپنے
فیصلوں تک پہنچنے کا موقع دیتے ہیں۔
اس وجہ سے ،مصالحت کے ذریعے کئے
گئے معاہدے عملی طور پر بہتر اور دیرپا
ہوتے ہیں۔
خاندانی مصالحت کاری میں آپ بہت ساری مشترکہ مالقاتوں میں خاندانی معامالت کو طے کرتے ہیں ،آگے بڑھنے
کے ارادہ کے ساتھ محفوظ اور اچھا ماحول مہیا کرنا مصالحت میں توجہ کا مرکز ہوتا ہے ،نہ کہ یہ فیصلہ کرنا کہ
یہ کس کی ؼلطی ہے۔ مصالحت کار کسی کی طرؾ داری نہیں کرتا اور ایک ایسے معاہدہ کی توثیق میں مدد کرے
گا جس میں پورے خاندان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔
مصالحت آپ کے اور آپ کے سابقہ ساتھی کے مابین بہتر رابطہ کو فروغ دیتی ہے۔ یہ مسلسل اچھی پرورش کرنے
کے لئے مضبوط بنیاد فراہم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مصالحت بچوں یا جائیداد اور معاشیات یا دونوں کے بارے میں
ہوسکتی ہے۔
بعض حاالت میں ،مصالحت کار بچوں سے مالقات اور ان کے خیاالت جاننے کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ تاہم ،اس
وقت بھی والدین ہی فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔
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اگر آپ مصالحت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔
(مصالحت کے لیئے معلومات حاصل کرنے کی مالقات) کے لئے
اگر آپ اس کے مستحق ہوں تو آپ
قانونی مدد حاصل کر سکتے ہیں اور کسی بھی خاندانی مصالحت کاری کے سیشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر
،
سکتے ہیں۔ اگر کم از کم ایک والدین مصالحت کے لئے قانونی مدد کا مستحق ہو تو
کے پہلے سیشن کے بعد دونوں والدین کے لئے رقم مہیا کرے گی۔ مزید
کے لئے رقم ادا کرے گی اور
کو مالحظہ کریں۔ خاندانی مصالحت کاری
معلومات کے لئے
عدالت میں جانے کے دباؤ کی نسبت تیز ،سستی اور آسان ہوتی ہے۔
اگر آپ اپنے اور اپنے بچوں کے انتظامات کے حل کے لیے مصالحت کاری استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی
نزدیکی خاندانی مصالحت سروس کے بارے میں معلومات درج ذیل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں:
• خاندانی مصالحت کونسل کی ویب سائٹ مالحظہ کریں
جب آپ اپنی نزدیک ترین سروس تالش کر لیتے ہیں تو آپ ان سے سواالت پوچھ سکتے ہیں ،اگر آپ مزید جاننا
چاہتے ہیں تو آپ سے بات کرنے واال شخص آپ کی تفصیالت لے گا اور ایک تجزیئے کے لئے مصالحت کار کے
ساتھ آپ کی اپوائنٹمنٹ طے کر دے گا۔
تجزیئے کے دوران
مصالحت کار آپ پر واضح کرے گا کہ مصالحت سے کیا مراد ہے اور یہ فیصلہ کرنے میں کہ آیا یہ آپ کے لئے
درست ہے آپ کی مدد کرے گا۔ مصالحت کار پبلک فنڈنگ کے لئے آپ کے مستحق ہونے کا جائزہ بھی لے گا۔ آپ
اپنے ساتھ اپنی آمدنی کا ثبوت مثالً پے سلپ یا بنک سٹیٹمنٹ ضرور لے کر جائیں۔
آپ اپنے سابقہ ساتھی کے ساتھ مشترکہ تجزیئے کی مالقات کا انتخاب کر سکتے ہیں یا علیحدگی میں  ،اگر آپ
دونوں ایک مشترکہ مالقات کا انتخاب کرتے ہیں تو بھی آپ کو مالقات کے لیئے الگ الگ دیکھا جائے گا۔
جب آپ مصالحت شروع کرتے ہیں:
اگر آپ اور آپ کے سابقہ ساتھی دونوں مصالحت کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو مشترکہ میٹنگ کی پیشکش
کی جائے گی۔ دو یا تین مالقاتوں میں سے پہلی مالقات ہو گی جس میں آپ دونوں اپنے بچوں کی منصوبہ بندی کے
لئے شامل ہونگے۔
مصالحت کے دوران۔

جذبات

اگر آپ بچوں کے مسائل پر مصالحت چاہتے ہیں تو مصالحت کار اس امر کے فیصلے پر آپ کی مدد کرے گا کہ بچے اپنا
وقت کہاں گزاریں گے۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور کتنی تفصیالت مہیا
کریں گے۔ مصالحت کار بچوں کے بارے میں آپ کے سابقہ ساتھی کے ساتھ بہتر رابطے کے لئے بھی مدد کرے گا۔

علیحدگی میں بچوں کی دیکھ بھال
سے متعلقہ آپ کےسفر پر نظر ثانی
آپ نے علیحدہ شدہ والدین بننے کے مختلؾ پہلووں کو دیکھا ہے اور مختلؾ نقطہ
نظر سے اس کو سوچا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شدید جھگڑے کا بچوں پر کیا اثر
ہوتا ہے اور کیسے ان کے والدین کی قطع تعلقی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہ
وقت یہ دیکھنے کا ہے کہ آپ کون سے راستے پر گامزن ہیں؟ کیا آپ ابھی بھی
پہلے والے راستے پر گامزن ہیں یا کچھ ایسی تبدیلیاں کی ہیں جنہوں نے آپ اور
آپ کے بچوں کے سفر کو آسان بنا دیا ہے؟
اب اگلے صفحے پر موجود جدول کو دوبارہ دیکھیں۔ جو خانے الگو ہوں اُن میں ٹک کا نشان لگایئں ،ہر کالم
میں نشانوں کی تعداد جمع کریں۔ اگر آپ کوئی تبدیلی النا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک نہیں ال سکے تو اس پر
اپنے آپ کو آدھا نمبر دیں۔
جب آپ یہ کریں تو ہر ممکن حد تک ایمانداری سے کام لیں۔ یاد رکھیں کہ یہ معلومات آپ کے لیئے ہیں۔ کوئی
بھی آپ کو نہیں پرکھے گا اور جو کچھ لکھیں گے اس کا کسی سے اشتراک نہیں کریں گے۔ جب آپ یہ کر
لیں تو یہ دیکھنے کے لئے کہ آیا اب آپ کا سفر پہلے سے آسان ہے یا نہیں اس سے قبل لئے گئے نمبروں
سے موجودہ نشانوں کا موازنہ کریں۔ یاد رکھیں کہ چھوٹی تبدیلیاں بڑے فرق ال سکتی ہیں۔ حتی کہ ایک چیز
مختلؾ طریقے سے کرنے سے آپ کی زندگی پر مثبت اثر پڑے گا۔

آپکے سفر پر نظر ثانی
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اپنی پسند کا راستہ اختیار کرنا
اب جب کہ آپ اس کتاب کے اختتام پر ہیں ،یہ مستقبل اور اپنے انتخابات کے بارے میں دوبارہ سوچنے کا
وقت ہے۔ آپ پہلے والے راستے پر اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں یا اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں النے کا
فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ مستقبل اور آگے موجود مواقعوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ بات ذہن میں
رکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ زندگی کے اس مرحلے کو کس
طرح دیکھیں۔ مستقبل کے واقعات مثالً سکول ڈرامے بلکہ شادیوں کے بارے میں بھی؟ کیا خیال ہے کیا وہ
اپنے والدین کو اس وقت بھی لڑتے دیکھنا چاہیں گے؟
ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو طالق اور علیحدگی ان کےلئے مسائل کا باعث نہیں بنتے بلکہ
جو چیز اُن پر اثر انداز ہوتی ہے وُ ہ تنازعات ہیں۔
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