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“ٹر نه هجيجت عورتن ال ڊاك”تابكفائونڈيشن جيرينيسپئه
(Where Women Have No Doctor)تان ورتل

ٰر علي مرتضي ڌاريجوڊاكٹ:سنڌيكار
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پناهگير ۽ 
بي گهر عورتون

‘بي گهر’جڎهن ته، .پنهنجي ملك جون سرحدون ٹپي ٻئي ملك ۾ داخل ٿيڻ تي مجبور ٿين ٿاپنهنجن گهرن ۾ پاڻکي غير محفوظ سمجهندي، سڎجي ٿو انهن ماڻهن کي جيكي‘پناهگير’ ان زوري بي گهر سڎجي ٿو اهڑن ماڻهن کي جن کي پنهنجي ملك ۾ رهندي کين پنهنجن گهرن م ۽ بي گهر ٿيندڙ ماڻهو عام طور تي اهڑي گروپ جي زيادتين جو شكار پناهگير. كيو وڃي ٿو قابض به هو گروپ کاڌي ۽ پاڻي جهڑين بنيادي ضرورتن تيجيكڎهن ا.رکندڙن ال تعصبي ٿين ٿااصل كن ٿا ۽ كنهن خاص فرقي، طبقي، مذهب، قوميت يا سياسي نظرئي حٿين ٿا جيكي اقتدار  .ٿي وڃي ته ماڻهن کي جان بچائڻ ال پنهنجا گهر ڇڎڻا پون ٿا
ان جو سبب هي آهي ته، مرد يا ته . وعورتن ۽ ٻارن جو ٿئي ٿ%80پناهگيرن ۽ بي گهر ٿيندڙن ۾  سڀني .  مجبور كيو وڃي ٿوكٹنبن کان الڳ ٿيڻ الڑهه ۾ مارجي وڃن ٿا يا کين پنهنجنوي جيان، عورتن کي به زوري گهرن ڏانهن واپس ورڻ تي مجبور كرڻ ڙ گيرن ۽ بي گهر ٿيندپناه حاصل كرڻ ال کين سهاري ان کانسوا معاشي ۽ سماجي حق . ڏيڻ جي ضرورت ٿئي ٿيهکان، پناه ه، پوشاڪ ۽ عالج وغيره جهڑيون بنيادي هجي به ضرورت ٿئي ٿي ته جيئن اهي کاڌ خوراڪ، پنا .کان به پناهه ۾ رکڻ ال خاص تحفظ گهربل ٿئي ٿوجڻ سبب کين هٿياربند حملن، جنسي ۽ جسماني ڏاڍائي عورت ه. كري سگهنسهولتون حاصل 

ي يا سماج ۾ ادا كرعورتن جي ان كردار جو به ذكر كيو ويندو جيكو اهي پنهنجي كميونٹي ۽ بي گهر ٿيندڙ عورتن کي پيش ايندڙ صحت جي كن مسئلن ۽ خاص طور تي پناهگيرهن باب ۾  نئين هنڌ تائين پهچندي . عام طور تي كنهن نئين هنڌ تي رهڻ ڏاڍو ڏکيو ٿئي ٿو. سگهن ٿيون . ٻئي کان وڇڑي وڃن ٿاپهچندي، رستي ۾ ئي كيترا كٹنب هك 

 دنيا ۾ پناهگير يا بي گهر
فردن طور زندگي گذاريندڙن 

عورتون ۽ ٻار 8فردن مان 10
.ٿين ٿا
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ڇوكرين تي رهزن، سفر دوران ننڍا ٻار يا پيرسن مائٹ كمزوري ۽ بيماري سبب مري وڃن ٿا ۽  .طور تي بي حال ٿي پون ٿيونسبب نئين يا سالمتي واري هنڌ تائين پهچڻ کان اڳ ئي كيتريون عورتون جذباتي ۽ جسماني اهڑن كيترن قسمن جي نقصانن ۽ خطرن . اٿي مرد حمال كن ٿاسرحدي محافظ، فوجي يونٹ يا س
ممكن آهي ته، کين شهرن ۾ رهڻو پوي جتي سركاري . ٿومختلف حالتن سان منهن ڏيڻو پويوڏين كئمپن ۾ رهڻ سبب پنهنجي ڳوٺ يا شهر جي ڀيٹ ۾ هك بلكل ابتڑ زندگي گذارڻي ۽ ۽ نننڍين وسندين ۾ رهندڙ عورتن کي ڳتيل هنڌ. ٿوسان منهن ڏيڻو پويورتحالگهڻي مختلف صكنهن هنڌ تي ٿانيكي ٿيڻ يا رهڻ کانپو، كنهن عورت کي پنهنجي پراڻي گهر جي ڀيٹ ۾ هك  پنهنجن گهرن کان هزارين پناهگيركي . خطرو رهي ٿوهميشه اهلكارن پاران کين گرفتار ٿيڻ جو ر ڀا ڌن کي اچڻ ۽ هميشه ال اتي آباد ٿيڻ ال آپناهگيراهڑن ملكن ۾ به رهن ٿا جتي كلوميٹر دور  .يو وڃي ٿوك

:ان کانسوا كا عورت هيٺين تكليف کي به منهن ڏئي سگهي ٿي
د نه كندا هجن يا سندس ٻولي نه عورت اهڑن ماڻهن سان گڎ رهندڙ هجي جيكي کيس پسن .ڳالهائيندا هجن
 ري سگهندي يا کيس سالن تائين گهر کان پري َجلد پنهنجي گهر وکيس اها خبر نه هجي ته هو .رهڻو پوندو
 هجڻ جو ثبوت پناهگيرجي ضرورت هجي جيكي سندس دستاويزن/پٹنکيس اهڑن كاغذن .ڏئي سگهن
نئين كٹنب سان پاڻ ٺهكائڻو پوي.
 الئقو ويجهو هجي ته سندس زندگي خطري ۾ رهي ٿيجو عجيكڎهن جنگ.

تسليم كرڻ کانپو، پناهگيركنهن پناهگير كئمپ ۾ رهڻ ۽ نئين حكومت يا اقوام متحده پاران  حاصل ٿي نٿو جڎهن ته، بي گهر عورتن کي اهڑو تحفظ . عورت کي كنهن حد تائين تحفظ ملي ٿو .سگهي ۽ اهي گهڻن خطرن جو شكار ٿين ٿيون
اهي . تون پنهنجي كٹنب جون بنيادي ضرورتون پوريون كنديون رهن ٿيونكيترن هنڌن تي عور پنهنجن. كن ٿيونونٿيون، صفائي كن ٿيون ۽ گهر ڀاتين جي صحت سالمت رکڻ ال به كوششفصل پوکين ٿيون، کاڌو رڌين ٿيون، پاڻي ڀري اچن ٿيون، گهر جو كاروهنوار هالئين گهڻي ڀاڱي مدد ملي پنهنجين ضرورتن آهر كڎهن كڎهن کين . ٿيوناوچتو ٻين جون محتاج ٿي پون بنيادي ضرورتن جي پورائي ال ري هجڻ کانپو گهرن کان پ .ٿووڏو مسئلو ٿي پويضرورتون پوريون كرڻ هك التن ۾ بنيادي حاهڑين ٿو ته اهڑي مدد بلكل نه ملين، اهو به ٿي سگهي . نٿي سگهي

 اقوام متحده يا اهي ملك
جتي عورت کي پناهه ڏني 
وڃي ٿي، عورتن کي 

جي حيثيت ۾ كي نپناهگير
ذ پٹ ڏين ته کين شناختي كاغ

زوري ملك بدر ٿيڻ کان 
.تحفظ ملي سگهي ٿو

گهر ڇڎڻ ۽
ٻئي هنڌ پهچڻ

بنيادي ضرورتون
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کاڌو
.غذائيت حاصل ٿي نه سگهيپوريون ٿي نه سگهن يا اتي کاڌي پيتي جون مختلف شيون موجود نه هجن، جنهن سبب کين پوري كنهن نئين هنڌ تي پهچڻ کانپو به ممكن ٿي سگهي ٿو ته سندن کاڌ خوراڪ جون ضرورتون . يا سفر ۾ عام طور تي پناهگير ۽ بي گهر عورتن کي مناسب کاڌو نٿو ملياڳــ۾ گهر ڇڎڻ کان

:توهان پنهنجي غذائيت هيٺين طريقن سان بهتر كري سگهو ٿا
ان . ڇو ته، عام طور تي مردن کي پنهنجي كٹنب جي کاڌي جي ضرورتن جي ڄاڻ نه ٿي هجيکاڌو رڳو عورتن کي سنئون سڌو ڏيڻ گهرجي . توهان به کاڌي ورهائڻ جي كم ۾ شامل ٿيو بجا ان جي ته اهو ڏئي پالين ٿيون، کانسوا عورتون ملندڙ کاڌي رستي پنهنجي كٹنب کي .هٿيار يا نشو پتو خريد كن

هر كريو ته عورتن کي به مردن جيترو کاڌي جو مقدار ملي ۽ ٻئي گڎجي کاڌو کائينُاها به گ.
وڌيك کاڌي جي طلب كريوڳؤ ٿڃ پياريندڙ مائرن، اڻ پوري . رهارين عورتن ال ان کانسوا .دڙ ۽ بيمار عورتن کي به وڌيك کاڌي جي ضرورت ٿئي ٿيکاڌي جو شكار رهن
ٿانو ۽ اه و ٻيو سامان موجود هجيڑاهو به ڏسجي ته عورتن وٽ کاڌي رڌڻ ال.
 پنهنجي كٹنب جي کاڌي ائين كرڻ سان کين . ٻيون عورتون ان كم ۾ شامل ٿي سگهن ٿيونکاڌي رڌڻ ۾ ٻين عورتن جي مدد كريو، ڀلي ته کاڌو كنهن مركزي هنڌ تي رڌبو هجي ته به .جون ضرورتون پوريون كرڻ ۾ كجهه مدد ملي سگهندي

کاڌي جي هنگامي ورهاست
ائين كرڻ سان کاڌي جي انتظام ۾ عورتن جي اهم كردار . هنگامي حالت ۾ به کاڌي ورهائڻ جي كم ۾ عورتن کي شامل كرڻ گهرجي

. و کاڌو ڏئي اتان جي روايتي سماجي كردار کي سگهارو كيو آهيمثال طور؛ كينيا ۾ آكسفيم عورتن کي سنئون سڌ. کي مان ملي ٿو
عورتن کي ان بابت پنهنجي را . کاڌو هك کليل هنڌ تي ورهايو وڃي ٿو ۽ ان كم جي نگراني چونڈ بزرگن جي هك كاميٹي كري ٿي

جي فراهمي جو مقامي سرشتو بهتر جيستائين کاڌيهلي سگهي ٿوائين کاڌي جي ورهاست جو نظام تيستائين . ڏيڻ ال همٿايو وڃي ٿو
.ٿي نه ٿو سگهي

 پناهگير يا بي گهر عورتن
جي موت جو هك وڏو سبب 

.اڻ پورو کاڌو به آهي
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پاڻي ۽ ٻارڻ
. کاڌي رڌڻ ال ٻارڻ تمام گهٹ مقدار ۾ ملي ٿوگهر عورتن کي عام طور تي پاڻي ۽ گير ۽ بي پناه حاصل كرڻ ال كئمپ کان گهڻو پري جوکائتن هنڌن تي به وڃڻو يا ٻارڻکين پاڻيكڎهن كڎهن . هي بيمار ٿي پوناٿئي جنهن جي پيئڻ سان ته کين كنو پاڻي نصيبيا ٿي سگهي ٿو . ٿوپوي .پنهنجي كٹنب ال به کاڌي رڌڻ ۽ كپڑا يا ٿانو ڌوئڻ جو كم كنديون رهن ٿيون، هو نه رڳو پنهنجي پر ڇو ته. ٿيوڌيك كٺن ٿي پوياهڑين تكليفن سبب عورتن جي زندگي 

:نابت ٿي سگهن ٿيوانال هيٺيون ڳالهيون مددگار ث
کي صاف كرڻ سکڻ پاڻي.
 توهانکي اهڑا ٿانو يا دٻا ڏين جيكي ڳورا امداد ڏيندڙ ادارن يا تنظيمن کي چوڻ ته اهي پاڻي نه هجنڀرڻ ال.
 اهڑن هنڌن تي گشتمنتظمين کي كندي رهڻ ال اهڑن هنڌن کي ،ائين.وڃن ٿيونگڎ كرڻ جتي عورتون پاڻي ڀرڻ يا ٻارڻ ال كاٺيون چوڻ .وڃجيگڎ كرڻ ال اكيلي سر وڃڻ بجا ٹولي ٺاهي پاڻي ڀرڻ يا كاٺيون . فوظ بنائي سگهجي ٿومح

ڏاڍائي کان بچاجنسي 
:اهڑا واقعا تڎهن ٿين ٿا جڎهن. بي گهر فرد عام طور تي جنسي تشدد ۽ زوري زنا جو شكار ٿين ٿا

يا اهڑي كنهن ٻئي قسم جي مدد ندستاويزارڻ، قانونيکاڌي، ٻ افظ، مححاصل كرڻ ال .ري اهلكار ۽ كاركن جنسي استحصال كري سگهن ٿاسركا
منن سان گڎ رهڻ تي مجبور ڌارين يا اڳ رهندڙ دشاهڑو هنڌ گهڻو ڳتيل هجي ته عورتن کي .اوپرن سان مجبور ٿي گڎ رهندڙ عورتون وڏي خطري ۾ رهن ٿيون. كيو وڃي ٿو
ر تي، اٻاڻكا ۽ پنهنجي گهرن جون سهولتون ۽ حالتون ڇڎي پناهگير ٿي رهندڙ مرد عام طو اهڑي صورتحال تڎهن گهڻي سنگين ٿي وڃي ٿي جڎهن اهڑا مرد، پنهنجين . كروڌي ٿي پون ٿا جيكڎهن مردن وٽ هٿيار به هجن ته اهي .ذميواريون سنڀاليندي ڏسن ٿانيونکي عورتن  مردن ۾ اهڑو رجحان واپرائيندڙپتو شراب ۽ نشو. تي ظلم ۽ سختي به كري سگهن ٿاعورتن  .ٿئي ٿووڌيك 
 جا ماڻهو تي عورتن حملو كري سگهن ٿابه ويجهي وسندي.

مثال طور؛طريقا آهن جن رستي حملن کان بچي سگهجي ٿوااهڑا كيتر
كو وڏو موجود نه هجي تنکي مردن کان الڳ كنهن اكيليون ڇوكريون . عورتن کي كوشش كري پنهنجي كٹنب ۽ دوستن سان گڎ رهڻ گهرجي وظ هنڌ تي رهڻ گهرجيمحف۽ عورتون جن جي سار سنڀال لهڻ ال.

 جنسي حملو انساني حقن
جي خالف ورزي ۾ شامل 

.ٿئي ٿو
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 گهڻو كم نه هجي ته کين ٻين کي هنري كم سيکارڻ، راندين ۽ همٿائڻ گهرجيمردن کي كرڻ ال ثقافتي مشغولين ۾ رڌل رهڻ ال.
استحصال جو شكار ٿيڻو نه ذميواري ڏئي ڇڎجي ته جيئن کين بنيادي ضرورتن سبب، پاڻي ۽ ٻارڻ وغيره ورهائڻ جي يکاڌ:عورتن کي سنئون سڌو ضروري شين جهڑوڪ .پوي
 طرح سان بندوبست پائخانه ۽ اتيجيئن هجڻ گهرجي تهكيمپن جو اهڑي ۽ نويويجهٻيون بنيادي سهولتون عورتن کي رات . هجنهنڌ تيروشن گارڊ به كرڻ گهرجي جنهن ۾ عورتت جي گهر ي ۾ وڌيك حفاظجي وڳڑ .گهرجنهجڻ 
 كري جنسي تشدد جي بچمردن ۽ عورتن جون گڎجاڻيونا اپا ال .ٿيندڙ گڎجاڻين ۾ به جنسي تشدد جي ڳالهه شامل كرڻ گهرجيٻين پروگرامن جهڑوڪ صحت ۽ کاڌ خوراڪ بابت اهڑن. خطري کان هوشيار رهڻو آهييقين كجي ته هر فرد اهڑي . وٺجن
شراب ۽ نشي پتي بابت تعليم ڏجي.

:جيكڎهن توهان تي حملو ٿئي ته
 ان هكدم پنهنجي جسماني تپاس كرائڻ جي گهر كجيعورت هيلٿ وركر کكنهن به . پيٹ . توهان دوائن رستي حملي ۽ جنسي وچڑندڙ بيمارين کان پنهنجو بچا كري سگهو ٿا ٻار كيرائڻ، كنهن ٻئي جو ٻار کي ؛ويچاريوسان ٿي پوڻ جي حالت ۾ سڀني پهلوئن تي .كر سان صالح كريوان بابت هيلٿ ور۽پالڻ پاڻ گود وٺڻ يا 
جيكڎهن رپورٽ كرڻ ۾ خطرو نٿا سمجهو ته حملي جي رپورٽ داخل كريو . انال ان هر سوال جو جواب ڏيڻ ياد رکڻ گهرجي ته، توه. آفيسرن کي جاچ پڑتال كرڻي پوندي .ناهيو، خاص طور تي پنهنجي ماضي جي جنسي زندگي بابتجا پابند
كجهه ٻڌايو جيكو توهان سان ٿيو آهيو سڀكنهن ماهر ذهني صحت وركر کي، اه . . سگهجي ۽ اهڑيون ٻيون به كيتريون عورتون اهڑين ڏاڍاين جو شكار ٿي چكيون آهنسوس كندو ته ڏاڍائي ال توهانکي ڏوهي قرار ڏئي نٿو محائين كرڻ سان توهان  .وارو بابت ڏسو“ ذهني صحت”جيكڎهن كو ذهني صحت وركر موجود نه هجي ته، 
جيكڎهن توهانجو كٹنب ان ڳالهه سبب توهان سان . بچائڻ جي ناكامي سمجهيو وڃي ٿوا جي كن سماجن ۾ عورتن جي لڄ جي لٹجڻ کي عورت جي پنهنجي لڄ يا كنوارپ دني .جي ضرورت آهيدلداري ۽ آٿت رستي اها ڳالهه سمجهائڻ كاوڙيل يا لڄي آهي ته کين به  
ممكن ٿي سگهي ٿو ته حملي كندڙ کان دور كنهن س واري جيكڎهن توهان ال المتي کين گذارش كريو ته توهان سان گڎ توهانجو . هنڌ تي وڃي رهڻ جي كوشش كريو .كٹنب يا دوست به گڎ هلن

ڎهن نه سٺو ٿئي ها جيكيڎو ك
.هاپائخانه كئمپ جي ويجهو هجن 

موجود پائخانن تائين اوندهه تهو ڇ
.۾ اكيلو وڃڻ ڀوائتو لڳي ٿو
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هنڌن ۽ دور ساڳئي طرح سان هيلٿ وركرن کي به بي گهر ٿيل ماڻهن، خطرناڪ . تكليف ٿئي ٿي۽ بي گهر عورتن کي عام طور تي مناسب صحت سنڀال ۽ عالج حاصل كرڻ ۾ گهڻي پناهگير  انداز ٿي رهيون تي اثر سماجي عقيدن ۽ رواجن کان بي خبر هجن جيكي عورتن جي صحت سگهنديون آهن پر هيلٿ وركر بيمار عورتن جي ٻولي سمجهي ناهن سگهندا يا هو انهن مقامي اهو به ٿي سگهي ٿو ته، طبي سهوليتون ته ملي يا .راز هنڌن تي پهچڻ ۾ تكليف ٿئي ٿيد :آهنوڃي ٿو جن ۾ شاملسڀني عام مسئلن کانسوا عورتن جي كيترن مخصوص مسئلن کي نظرانداز كيو انهن . هجن
عورتن .حمل ۽ ويم دوران سار سنڀال .رسمي ڳالهين کان واقف هجنضرورت ٿئي ٿي جيكي ٻار ڄڻائڻ جي سنڀال لهڻي پوي ٿي ۽ کين دائين جي کان اڳـ۾ سندن مسلسل سار ڻجي ٻار ڄڻ

بابت معلومات ۽ ان كٹنبي رٿابنديٿئي ٿو ته، اتي كم كندڙ ادارا کين ان جو هك سبب هي به . ي ٿئي ٿيڻگهكيترين كئمپن ۾ ٻارن ڄمڻ جي شرح ن جي اهڑين پناهگير.ٿابنديكٹنبي ر كئمپن ۾ ماڻهن جا هشام ان . سان الڳاپيل شيون مهيا نٿا كن نه هجڻ سبب اهڑيون نٿا اهڑا طريقا استعمال كري سبب هجڻ سبب نويكالئي نه ٿي ملي جنهن کانسوا ٿيون سگهجنه شيون رکي نسگهجن ۽ جا.
گهربل شيون ال ماهواري
جنسي وچڑندڙ بيمارين بابت معلومات ۽ عالج
ينهائين ج:جهڑوڪن بيماريناهڑن ماهر هيلٿ وركرن جي کوٽ جيكي عورتن جي سنگي ي سڃاڻپ كري سگهن جن ۽ ڳهڻ جي كينسربيماري/ نانفيكشن
جڎهن صحت جون سهولتون مهيا كندڙ ادارا ٻار كيرائڻ جي خالف هجنعام طور تي اهڑي سهوليت موجود نه ٿي هجي خاص طور تي .صحيح طريقي سان ٻار كيرائڻ.
جو واڌو مقدار خاص طور تي کاڌي ۾ كئلشم، فوالد، فولك ائسڈ، آيوڊين ۽ وٹامن سي .عورتن کي ملڻ گهرجيڳورهارين ۽ ٿڃ ڌارائيندڙ
ڇو ته، مقامي رسمن ۽ رواجن سبب كيترين . عورت هيلٿ وركرن پاران سار سنڀال لهڻ .عورتن کي مرد تپاسي نٿو سگهي

هت كٹنبي رٿابندي جون 
هتي رڳو . هنسهولتون موجود نا

هنگامي طبي امداد ڏني وڃي ٿي

توليدي صحت
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عورتن جي صحت سڌارڻ سنوارڻ جا طريقا
اتي موجود عملي کي پنهنجن . هك ڳانڍاپي جو كم كري سگهو ٿان جي كئمپن وچ ۾پناهگيرصحت جون سهوليتون سڌارڻ سنوارڻ ۾ توهان صحت جون سهولتون مهيا كندڙ ادارن ۽  .ماڻهن جي ريتن رسمن ۽ ضرورتن بابت سمجهائڻ ۾ مدد كريو

.تبديلين ال گذارش كري سگهو ٿاتوهان کين كن هيٺين 
هك ۾صحت مركز گهڻو پري آهي ته کين اها گهٹ ۾ گهٹ هفتي / جيكڎهن كلينك .موجود هجڻ ال چئجيهيلٿ وركر کي ان ڏينهن يڈيلڏينهن دير تائين کليل رکڻ ۽  .خاص طور تي جڎهن عورتون، مردن کان پاڻ تپاسرائڻ نه چاهينديون هجن
سمجهي يا کيس يجي ٻولي نٿجيكڎهن هيلٿ وركر توهان حالت ۾ ويم جي روايتي طريقن جي ڄاڻ ناهي ته اهڑي موجود فردن کي ساڳئي وقت پنهنجي صحت مركز تي كنهن دائي يا هيلٿ وركر جي ڳولها كريو، مان ئي پنهنجن .پنهنجين مقامي ريتن کان به واقف كريو
كٹنبي رٿابندي، جنسي نوجوان ڇوكرين ۽ عورتن ال م ار ڄمڻ کان اڳ ٻار جي سنڀال ۽ ويوچڑندڙ بيمارين، ٻ .سوس كري سگهنحمهنڌ تي سمجهائڻ جي گهرج ٿئي ٿي جتي اهي نويكالئي نويكلي وچرندڙ بيمارين بابت عورتن کي كنهن اهڑي عملي کي بار بار اها ڳالهه ياد كرائيندا رهو ته، جنسي جي هيلٿ مركز. سکيا ڏيو۽ کاڌ خوراڪ بابت کين 
وڌيك کاڌو حاصل ڪ ڌارائيندڙ عورُرهارين ۽ ڍڳؤ تن ال اهڑين جيكڎهن صحت بخش کاڌو ملي نه سگهي ته. كريو .عورتن کي وٹامنن جون گوريون ملڻ گهرجن
عورتن جي خاص ضرورت آهر، هيلٿ وركرن کي اهڑي سکيا ملڻ گهرجي.

.هيلٿ وركر كيئن ٿي سگهجي ٿو
. كر، دائين، صحت جي تعليم ڏيندڙ طور سکيا ڏني وڃي ٿيكيترين كئمپن ۾ پناهگير عورتن کي هيلٿ وركر، كميونٹي هيلٿ ور

ار ـــددگــر كرڻ ۾ متــهـين عورتن جي ٻولي سمجهي ۽ كئمپن ۾، صحت جي مجموعي صورتحال بڇاكاڻ ته، اهي ٻ
. ٿي سگهن ٿيون

مثال طور؛ اتر كينيا جي كئمپ كاكوما ۾، سوڊاني پناه گير 
گهڻين داين . عورتن کي صحت سنڀال ۾ شامل كيو وڃي ٿو

. کي وڌيك تربيت ڏني ۽ ويم كرائڻ جو سامان ڏنو وڃي ٿو
كيتريون كميونٹي هيلٿ وركر ۽ هاڻانهن مان جنهن سبب 

کين اهڑي طرح سکيا ڏني . صحت جي تعلمي ڏيندڙ آهنٻين کي 
وڃي ٿي جو اهي هاڻ كئمپ کانسوا ڏکڻ سوڊان ۽ كينيا ۾ به 

سوڊان جي هك پناهگير ڇوكري ساره . كم كري سگهن ٿيون
عليجا جو چوڻ آهي ته، هو جڎهن پناهگير نه هوندي ته اهڑي 

.اميد آهي ته، گهڻو كم ملي سگهندوسکيا سبب کيس

ڳالهه جي خوشي آهي انمونکي
ته کاڌ خوراڪ بابت ٿيندڙ 
 كالسن ۾ كٹنبي رٿابندي

.بابت به سيکاريو وڃي ٿو

کاڌو
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ذهني تكليف جا سبب
ٿيل عورتون اهڑن كيترن مسئلن جو شكار ٿين ٿيون جن جي هيٺ وچور ڏني ۽ بي گهرپناهگير ۾ شديد اهڑن كيترن مسئلن . ٿي وڃن ٿاٿين ٿا يا اهي بدترپيدا هن سبب ذهني مسئالان. وئي آهي يا بي چيني ۽ ماضي (anxiety)گهٻراهٹ / ٿي وڃڻ يا پريشاني حساس ،)ڊپريشن(اداسي يا بي حسي  .جي ڀيانك واقعن جي يادگيرن مان جند ڇڎائي نه سگهڻ وغيره شامل آهن

گهر وڃائڻ. جتي سندس كجهه اختيار آهي هك اهڑو هنڌ ،گهرپنهنجو جيئن ته عورت ال .اكن ثابت ٿئي ٿوعورت ال خاص طور تي پيڑ،هجي ٿو تنهنكري گهر کان محروم ٿيڻ
َجيكڎهن سندس ور يا وڏا پٹ جنگ . َپنهنجن ٻارن جو تحفظ ور ۽ والدين جي سهائتا كريٿيپنهنجي كٹنب جي سار سنڀال لهندڙ جي ناتي هك عورت .كٹنب ۽ برادري جو ڏڍ نه هجڻ

جيكي پنهنجن كٹنبن جون عورتون ئي آهن ۾ رڌل هجن يا مري ويا هجن ته پو اهي رڳو  ڊپ ۽ اكيالئپ جو شكار ٿي سگهي ايترين گهڻين ذميوارين سبب عورت . ٿين ٿيونوڏيون  ڇو ته، اهي عام .ساڻس گڎ ڇو نه هجنبهائين تڎهن پڻ ٿي سگهي ٿو جڎهن گهر ۾ ٻيا وڏا . ٿي .كندڙ هياطور تي اهڑي مدد نٿا كن جيئن سندس اڳـ۾ 
 انجو پاڻ شكار ٿيڻياتشدد جو مشاهدو كرڻ.
پنهنجن گهر وارن جي .تن كمن کان محروميآزادي ۽ كارائ سار سنڀال لهڻ سڀ کان اهم كم ٿئي ٿو جيتوڻيك كنهن عورت ال هو ٻين به كيترن كارائتن پر گهر ڇڎڻ کانپو . يرهغ، سيبو ۽ رڌ پچا كرڻ وتپوکي راهي، ڀر: كمن کان محروم ٿي وڃي ٿي جهڑوڪ .گين محسوس كري سگهي ٿياهڑن كمن نه كرڻ سبب هو پاڻکي بيكار ۽ غم
عورت کي .گوڙ ۾ رهڻ هجڻ سبب اهڑي سوڙهي جا پنهنجي كٹنب جي سار سنڀال لهڻ ال .وڌيك محنت كرڻي پويٿي
تائين پهچندي پنهنجن پناه. ڏک سور سلڻ ۾ تكليف ئي اهڑي ڏک جي اظهارڻ جو ٿيون سگهن ۽ نه پيارن جون آخري رسمون به پوريون كري نگير ۽ بي گهر عورتون كنهن نئين جا تي طرح سانيکين مرندڙ جي دفنائڻ يا رواکانپو به پناهه وٺڻ . کين موقعو ملي سگهي ٿو .اظهار کانسوا پنهنجي پياري مرندڙ جو موت به قبول كري سگهنعورتون ئي آخري رسمون پوريون كن ٿيون ته جيئن غم جي ۾ كيترن سماجن رستيوڳس

 و ۽ عورت کي اوچتهك
منهن ايندڙ تبديلي سان ًاجبر

ڏيڻ کپي ته جيئن پنهنجي 
.كٹنب کي بچائي سگهي

ذهني صحت
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ذهني صحت بهتر بڻائڻ ال ڇا كرڻ گهرجي
ن سندن عورتن کي ذهني تكليف يا انهن جي بدتر ٿيڻ کان بچائڻ ال ضروري آهي ته انهن سا هيٺ كجهه اهڑيون صالحون ڏجن ٿيون جن .ئجيڊپن ۽ الكن بابت ڳالهااحساسن، پريشانين، هك ٻئي سان ملي ڳالهيون ٻولهيون كرڻ ۽ سهائتا رستي توهان پنهنجين واقفكار عورتن کي .كرڻ ال همٿائي سگهو ٿا

 کاڌ خوراڪ، .عورتون گڎجي وقت گذارينن رستيجاهڑيون مشغوليون كرائڻ ان ال . گهجي ٿوڏيڻ يا ٻار جي سنڀال لهڻ ۽ مذهبي سرگرمين ۾ کين مشغول رکي ستعليم  .سرگرمين ۾ شامل ٿيڻ ۽ ٻين سان ڳالهائڻ جي ضرورت ٿئي ٿين قسم جي هعورتن کي کي كجهه وڌيك كوشش كرڻ سان شامل كري سگهجي ٿو، جو عام طور تي اهڑين ٿينديون هجن تن يا ڊڳل محسوس ولين ۾ دلچسپي نه وٺندڙ جيكي عورتون اهڑين مشغ
.كجهه کاڌو به مهيا كري سگهيونمحسوس كرڻ شروع كيو ۽ پنهنجن كٹنبن کي ڌرتي جي گهڻو ويجهو ۽ هك برادري جيان ائين كرڻ سان هنن پاڻکي . ڦل پوکڻ شروع كياتن گڎجي سڎجي سايون ڀاڄيون ۽ گل ٿي رهيون جيكي پنهنجي ڌرتي ڇڎڻ کانپو انتهائي ڏکايل گوئٹي ماال جون كجهه اهڑيون پناهگير عورتون 

مدد كندڙ هك تنظيم جوڙيو
ٻين عورتن سان گڎجي كي طريقا ڳوله توهان پنهنجي نئين .يوڏک سور اظهارڻ ال جيكڎهن ائين كري نٿا سگهو ته، گهٹ . صورتحال مطابق پنهنجون رسمون اختيار كريو . هك ٹولي جي صورت ۾ ڏک سور ونڈيوگڎجي سڎجي ۾ گهٹ كجهه وقت كڍي 
هيلٿ وركر ٿيو پنهنجن دوستن جي هك ٹولي سان .ذهني تكليفون دور كرڻ ال ٿيون ه نجون گهرجائو هوندي به اهڑي گهر گڎجي اهڑين عورتن سان ڳالهايو جيكي مدد .توهان جي مدد كري سگهيماهر هيلٿ وركر يا مذهبي كاركن ته موجود ناهي جيكو ذهني تكليفن گهٹائڻ ۾ پڻ جي برادري ۾ اهڑو كو نفسياتي ڏسو ته توهان. يون رهنٿكن ۽ ذهني مسئلن ۾ مبتال 

ورلي، پناهگير ۽ دربدر ٿيل عورتون . ڳالهه ٿئي ٿيگهرن، كٹنبن ۽ برادرين جي تباهي هك انتهائي پيڑاكن  هك ڊگهي عرصي تائين كم ور تي طمتاثر ٿين ٿيون جو اهي عام رواجي ته اهڑن كٺن تجربن سبب ايتريون  ان سلسلي ۾ عورتن کي به خاص سهكار ۽ ڏڍ ڏيڻ جي . كار كري، کائي پي ۽ ننڈ آرام به كري نٿيون سگهن .نيون ٿي ٻين تي اعتبار كري سگهنضرورت ٿئي ٿي ته جيئن اهي نوب
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انهن ًته عورتن کي الزماي جڎهن به كا رٿا يا فيصلو كيو وڃپناهگير ۽ بي گهر ٿيندڙ عورتن ال يا ليڈر ٿيڻ ال همٿائڻ اڳواڻ۽ نئين برادرين ۾، عورتن کي يناجئين ن.۾ شامل كرڻ گهرجي ي ۽ ويڳائپ ختم ٿئي ٿي، خود انحصاري جو عزت نفس بحال، اداسسندن ائين كرڻ سان . گهرجي سهائتا كندڙن ۾ غلطيون نه كرڻ ۾ مدد ۽عورتن ال تحفظ بهتر ٿئي ٿوجذبو پيدا ٿئي ٿو، ٻين  .ملي ٿي

:كرڻ ال عورتن ال هتي كجهه دڳ ڏسجن ٿااڳواڻي
نئين آباد ٿيل بستي ۾ كيل رٿائون نهنجون پ غ جتي به پائخانه، با: وڪڑجهوڙيو جبندوبست آهر  .يجهاغيچا ۽ پاڻي جي سهوليت موجود ب
 عورتن ۽ مردن جون الڳ الڳ گڎجاڻيون سالمتي، بنيادي ضرورتن، کاڌي ۽ برادرين جي شامل كرايوٿيڻ ال.

 ڏين ۾ رهندي نتپنهنجين حالعورتن کي همٿايو ته اهي هك . تبصرو كن/جيكي كجهه محسوس كن ٿيون ان بابت را .كئمپ هالئيندڙ سان ڳالهائي سگهياجيكاڳواڻ جي چونڈ كريو
معلومات جي هلندڙ مهمن ۾ سهكار كريوعام.
 كريوکاڌ خوراڪ ۽ هيلٿ وركرن جي سکيا بابت پروگرام منظم.
سان ڳالهيون ٻولهيون كري سگهن ٿيونقعو ملي ٿو ۽ اهي هك ٻئي سرگرمين ۾ شامل ٿيڻ جو موهك اهڑو اهم طريقو آهي جنهن رستي عورتن کي اهڑين سار سنڀال ٻارن جي . ٻارڙن جي صحت سنڀال جا مركز هاليو.

 اسكولن جو پناهگيراقوام متحده چواڻي، سڀني . رهن ٿيونڏکين حالتن ۾ پنهنجن ٻارن بابت سدائين پريشان عورتون . انتظام كريوٻارن ال جڎهن . ارن کي تعليم حاصل كرڻ جو حق آهيٻ .سٿيل يا استادن جي کوٽ هجي ٿيجيكڎهن هاليا به وڃن ٿا ته كالس شاگردن سان . وڃن ٿاته، اهڑا كي چند پروگرام هاليا 
 ،كالسن مطالعي كرڻ ال ۽ راند روند كرڻ جا مردن ۽ عورتن ال انتطام كريوهنرن سيکارڻ، موسيقي.

 جن پروگرامن جي تيار كرڻ
 ۾ متاثر ٿيل عورتن جي را
شامل نٿي كئي وڃي اهي 

.اثرائتا ثابت ٿين ٿاًنسبتا گهٹ

ك اڳواڻ هعورت
۾جي حيثيت 
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المتي واري هنڌ تائين اسان جڎهن هندورس پهتاسين ته جبلن ۾ لكندي ڇپندي رهڻ ۽ ڊگهي سفر كرڻ کانپو كنهن س جيئن ته . اسان سان گهڻا بيمار، اڻپوري کاڌي جو شكار ٻار ۽ پيرسن به گڎ هيا. پهچندي پهچندي گهڻا كمزور ٿي پيا هياسين پو اسان مقامي . اتي اسان ال كجهه به موجود نه هيو، ان سبب سڀني عورتن گڎجي سڎجي هك کاڌي جو مزكر قائم كيو وڌيك کاڌي ڏيڻ ال چيو ۽ اسان به سبزيون پوکڻ، ككڑيون، ٻكريون ۽ سيهڑ پالڻ ۽ کاڌي سان کائڻ مذهبي اڳواڻ کي  .كجهه آنا، ٿورڙو گوشت ۽ ڀاڄيون ضرور ڏيندا آهيونهاڻ اسان جون رٿائون ايتريون وڌي ويون آهن جو اسان، پناهگير كئمپ جي هر گهر کي مهيني ۾ هك ڀيرو . شروع كيا
انال اسان كجهه وركشاپ كرايا ۽ امدادي ادارن کي . ن ۽ جوتن کي ٹوپڻ جي ضرورت ٿيندي هئياسانکي پنهنجن كپڑ اسان مان كجهه عورتون كپڑن سبڻ جو كم كندڙ ته هك بزرگ کي جوتا ٺاهڻ . كجهه سبڻ جون مشينون ۽ اوزارن ال چيو اسان ثابت كيو آهي ته عورتون، . كم تي ناز آهيهاڻ، اسانکي پنهنجي . ُهنن پنهنجا هنر ۽ گر ٻين کي سيکاريا. ايندا هيا .کاڌي رڌڻ کانسوا ٻيو به گهڻو كجهه كري سگهن ٿيون

. هاڻ اسان مال به پالي سگهون ٿا. امدادي ادارن اسانکي صحت ۽ کاڌي بابت سکيا ڏئي، باقاعدي كاركن بڻائي ڇڎيو آهي چي ٿو، جنهن سبب هاڻ اسان پنهنجا سڀ كم وڌيك بهتر اسانکي جوڙ، كٹ ۽ ونڈ کانسوا خرچ پکي هالئڻ جو ڏان به ا اهڑن كمن كندي كندي كيتريون عورتون اهڑيون تجربيكار ٿي ويون آهن جو اهي هاڻ . طريقي سان كري رهيا آهيون هاڻ، جڎهن اسان پنهنجي وطن واپس وينداسين ته عالئقي جي سطح تي هلندڙ كم ۽ كاروبار بهترين . اسان جون اڳواڻ آهن .قي سان هالئي سگهنداسينطري
.كولوسن كالوا، هندراس جي هك كئمپ ۾ موجود سلواڊور جي پناهگير ڇوكري اليڈا سان كيل ڳالهه

آمدني جا ذريعا
جڎهن ته، اهڑين . ٿا هجندستاويز پڻ نكم كرڻ ال قانوني هجڻ سبب كم حاصل كري نه ٿيون سگهن ته كٿي وري، گهربل هنر نه رلي، کين كنهن نئين هنڌو. ڏکيو ٿي پوي ٿوپوريون كرڻ ال، كڎهن كڎهن مناسب كم يا وسيال ڳولهڻ يا بي گهر عورتن ال پنهنجن كٹنبن جون ضرورتون پناهگير .التن ۾ پڻ عورتون كي نه كي كم كري سگهن ٿيونح

عورتون، ماڻهن جي گهرن ۾ كم كارپناهگيركجهه مثال طور؛ ورلي، عورتن جون روايتي . وركر طور كم كري سگهن ٿيونڏيندڙ تنظيمن سان گڎجي هيلٿ يا صحت جون سهولتون كري وغيره شروع كرڻ ال، اهڑيون تنظيمون رتڀ:سرگرميون جهڑوڪ اهڑين سرگرمين رستي حاصل ،جڎهن ته. مالي امداد به ڏين ٿيون آمدني مان كٹنب جو گذر سفر ڏکيو ٿئي ٿو تنهنكري عورتن ٿيندڙ سکيا ڏني ۽ سگهن ٿيونناڻو كمائي وكڻي ن پوکي اها سبزيوجيكڎهن عورتن کي زمين ڏني وڃي ته اهي پنهنجي كٹنب ال . وڻ پوکڻ ۽ پناهه گاهون تعمير كرڻ وغيره: وڪڑسگهي جهڏين رٿائن جي ڳولها كرڻ گهرجي ته جيئن وڌيك آمدني ٿي کي و ار شروع كري سگهن ته كنهن به قسم جو كم يا كاروبنوڃي .ٿيون

 پناهگير ۽ بي گهر عورتن
موقعا ڏيڻ گهرجن ته ايترا کي 

۽ گهر اهي پنهنجيجيئن 
وارن جون ضرورتون پوريون
كري سگهن ۽ ان ال کين 

جسم جو سودو كرڻو پنهنجي
.نه پوي

خوشي اٿم هنن مونکي 
ڏنو پر کاڌي جو سامان 

گهروارن ال كن ٻين 
وکرن جي به ضرورت 

.آهي

اڇمان كپڑا سبي سگهان ٿي، 
ٿو سگهي ته اسان ائين ٿي ن

هك كپڑن سبڻ جو 
وركشاپ قائم كريون؟


