
والدین ہونا ہمیشہ آسان  نہیں 
ہوتا

 بطور والدین ہم اپنے بچوں کی ہمیشہ بہتری چاہتے ہیں۔

اس لیے اس وقت مشکل پیش آ سکتی ہے جب محسوس ہو کہ 

بچے ٹھیک نہیں یا وہ مسائل سے دوچار ہیں۔ یا جب بچوں اور 

والدین کے مابین تنازعات ہوں  

اس لیے LOKK نے غیرڈینش پس منظر رکھنے والے والدین 

کے لیے گمنام رہ کر ٹیلیفون کے ذریعے مشاورت کا نظام 

تشکیل دیا ہے

کیا آپ کو اپنے خیاالت اور 
پریشانیوں کے بارے میں گفتگو 

کرنے کی ضرورت ہے، مثال:

•  میرا بیٹا گھر سے منتقل ہونا چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنی دیکھ بھال  

خود کر سکتا ہے؟

•  میرا خیال ہے کہ میری بیٹی کا  عاشق ہے

•  میرا بیٹا وہ تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا جو میں سمجھتا ہوں کہ 

اس کے لیے بہتر ہو گی

•  میری بیٹی پارٹیوں میں حصہ لینا چاہتی ہے لیکن میں نہیں 

سمجھتی کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے

•  اگر میرے بچے سکول کے ساتھ سفر پر جائيں جہاں اقامت 

ہوتی ہے تو کیا ہو گا؟ کیا میں یقین رکھ سکتا ہوں کہ ایسا کچھ 

نہیں ہو گا جو خاندان کی عزت کو نقصان دے؟

•  میری بیٹی   ناخوش ہے۔ میں کیا کروں؟

•  بطور والدین ہم بچوں کی پرورش کے بارے میں متفق نہیں ہیں

•  اگر میرا خاوند مجھے یا بچوں کو مارے تو میں کیا کروں؟

گمنام رہ کر مشاورت

 جب آپ مشاورت براۓ والدین کو ٹیلیفون کرتے ہیں تو آپ 
گمنام رہ سکتے ہیں۔ آپ پر الزم نہیں کہ آپ اپنا نام یا پتہ 

بتائيں

آپ ایک ماہر مشیر سے گفتگو کریں گے

مشیر آپ کو ٹھوس سواالت یا طریقہ کار دے سکتا ہے 

کہ آپ مسئلے کو کیسے حل کریں گے، یا آپ کو مدد کے 

دوسرے مواقع کے بارے میں بتا سکتا ہے 

مشاورت ڈینش زبان میں ہوگی لیکن ٹیلیفون پر ترجمان 

حاصل کرنا ممکن ہے

70 27 03 66
ٹیلیفون 
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70 27 03 66
تمام کام کے دن  9-15 بجے

•  کیا آپ اپنے بچے کے حوالے سے پریشان 
ہیں؟

•  کیا آپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے 
مدد کرنا چاہتے ہیں؟

•  کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا بچہ کچھ ایسا کر 
گزرے گا جو خاندان کے نیک نامی کو نقصان 

دے گا؟

•  کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خیاالت اور 
پریشانیوں کا اظہار کر سکیں؟

تو پھر آپ گمنام رہ کر 
Forældrerådgivningen یعنی مشاورت 

براۓ والدین کو ٹیلیفون کر سکتے ہیں

LOKK  کا سیکرٹریئیٹ
ٹیلیفون 19 90 95 32

sekretariat@lokk.dk ای میل
www.lokk.dk

ٹیلیفون  

70 27 03 66

مشاورت براۓ 
والدین

 af Kvindekrisecentre مشاورت براۓ والدین کو
Landsorganisation یعنی خواتین کے ہنگامی سنٹرکی ملکی تنظیم 

 چالتی ہے اور  سوشل، بچوں اور انٹرگریشن کی وزارت   پشت
پناہی کرتی  ہے 

 URDU


