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ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮ਼ਾਨਚਿਕ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ 
ਭਲ਼ਾਈ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭ਼ਾਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਕਿੇ  
ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਧਮਕ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਿਿੈ-
ਮ਼ਾਣ, ਚਰਸਤੇ ਅਤੇ ਅਕ਼ਾਦਚਮਕ ਿਫਲਤ਼ਾ ਨੰੂ 
ਨੁਕਿ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਿੱਲ ਚਰਹ਼ਾ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਿੇ ਿਕੂਲ ਚਿੱਿ ਅਤੇ ਪਚਰਿ਼ਾਰ ਦੇ 
ਿਚਭਆਿ਼ਾਰ ਚਿੱਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ, 
ਿਚਤਕ਼ਾਰ ਅਤੇ ਿਚਹਨਸੀਲਤ਼ਾ ਦੇ ਅਧ਼ਾਰ 'ਤੇ 
ਪੈਦ਼ਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਚਰਸਚਤਆਂ, 
ਿਧੀਆ ਿਿੈ-ਮ਼ਾਣ, ਚਿਚਭੰਨਤ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਚਜਆਂ ਲਈ ਆਦਰ 
ਕਰਨ਼ਾ ਚਿੱਖਦੇ ਹਨ।

ਿ਼ਾਧੂ CHS ਫੈਚਮਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦੀ  
ਿਮੱਗਰੀ ਲਈ, ਚਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕੇ (714) 712-7888 ‘ਤੇ ਕ਼ਾਲ ਕਰੋ। 
CHS ਤਤਕ਼ਾਲ ਚਿੱਖਣ ਅਤੇ ਚਿੱਚਖਆ ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਹੋਰ  
ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ, (888) CHS-4KIDS ‘ਤੇ ਕ਼ਾਲ ਕਰੋ।

ਫੈਚਮਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੌਡਕ਼ਾਿਟ,  
ਅਤੇ CHS ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਿ਼ਾਡੀ ਿੈੱਬਿ਼ਾਈਟ  
www.chs-ca.org ‘ਤੇ ਿੀ ਪ੍ਰ਼ਾਪਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਿਕਦ਼ਾ ਹੈ।
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-  ਜ਼ਬ਼ਾਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨ਼ਾਮ-ਕ਼ਾਲ ਜਾਂ ਟੀਸਿੰਗ ਸਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰੀਰਕ ਸਿੱਖ, ਸਿਹ਼ਾਰ ਜਾਂ 
ਯੋਗਤ਼ਾ ਿੇ ਗੁਣਾਂ ਿੇ ਿੰਬੰਧ ਸਿੱਚ। ਇਿ ਸਿੱਚ ਧਮਕੀ, 
ਤ਼ਾਨ਼ਾਸ਼਼ਾਹੀ, ਜਾਂ ਅਣਉਸਚਤ ਸਜਨਿੀ ਸਟੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਿਕਿੀਆਂ ਹਨ।

-  ਿੋਸਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ , ਜਾਂ ਿੰਬੰਧਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਿੋਂ 
ਿ਼ਾਪਰਿੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚ਼ਾ ਅਫਿ਼ਾਹਾਂ ਫੈਲ਼ਾਉਂਿ਼ਾ 
ਹੈ,ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਕਿਿ ‘ਤੇ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਕੱਢ 
ਲੈਂਿੀ ਹੈ, ਸਕਿੇ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਸਮੰਿ਼ਾ ਕਰਿੀ 
ਹੈ, ਜ਼ਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਸਕਿੇ ਅਕਿ ਨੰੂ ਨੁਕਿ਼ਾਨ ਪਹੰੁਚ਼ਾਉਂਿੀ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਿੋਿਤੀ ਤੋੜਿੀ ਹੈ।

-  ਿਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਿੋਂ ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ਕੋਈ 
ਬੱਚ਼ਾ ਿੂਜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਠੋਕਰ ਮ਼ਾਰਿ਼ਾ ਹੈ।ਇਿ ਸਿੱਚ ਟਸਰਸਪੰਗ, ਹੱਥਾਂ ਿੇ 
ਬੇਕ਼ਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਿਅਕਤੀ ਿੇ ਿ਼ਾਮ਼ਾਨ 
ਨੰੂ ਤੋੜਨ਼ਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ਼ਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਿ਼ਾ ਹੈ।

-  ਿ਼ਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ਼੍ਾਸਨਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, 
ਤਕਨ਼ਾਲੋਜੀ ਿੇ ਸਿਕ਼ਾਿ ਨ਼ਾਲ ਸਿਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਿ ਮ਼ਾਮਲੇ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚ਼ਾ ਸਿਸਜਟਲ ਸਿਿ਼ਾਈਸਿ਼ਾਂ 
ਿਰਤਿ਼ਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕਿੇ ਨੰੂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਿ਼ਾਹਾਂ, ਸਰਸਮੰਿ਼ਾ 
ਫੋਟੋਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ 
ਿੁਆਰ਼ਾ ਸਕਿੇ ਨੰੂ ਬੇਇੱਜਤ ਜਾਂ ਨੁਕਿ਼ਾਨ ਪਹੁੰ ਚ਼ਾਉਣ਼ਾ। 
ਿ਼ਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਿਲੱਖਣ ਹੈਇਿ ਸਿੱਚ ਸਿਨ ਸਿੱਚ 
ਚੌਿੀ (2) ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਿਕਿੇ ਹਨ, ਸਜਿ ਨ਼ਾਲ ਬਚ਼ਾਉਣ਼ਾ 
ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ। ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਪੋਿਟਾਂ ਅਕਿਰ 
ਿਥ਼ਾਈ ਜਨਤਕ ਸਰਕ਼ਾਰਿ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ 
ਸਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਅਤੇ ਿਹੀ ਢੰਗ ਨ਼ਾਲ ਨਹੀਂ 
ਹਟ਼ਾਈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

ਮ਼ਾਤ਼ਾ-ਚਪਤ਼ਾ ਅਤੇ ਅਚਧਆਪਕ ਆਦਰ ਅਤੇ ਿਿੀਚਕ੍ਰਤੀ ਦੇ ਿੱਚਭਆਿ਼ਾਰ ਦੀ ਘਰ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਚਿੱਿ ਿਥ਼ਾਪਨ਼ਾ 
ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਿੇਧ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਚਜਆਂ ਦੀ ਚਿਲੱਖਣਤ਼ਾ 
ਦ਼ਾ ਮੁਲੰਕ ਦੇ ਿਕਣ, ਸਾਂਤੀ ਨ਼ਾਲ ਲੜ਼ਾਈ ਨੰੂ ਿੁਲਝ਼ਾ ਿਕਣ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ਼ਾਲ ਚਦਆਲਤ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਪੇਸ ਆ ਿਕਣ। 
ਮ਼ਾਤ਼ਾ-ਚਪਤ਼ਾ ਿੇਤ਼ਾਿਨੀ ਦੇ ਿੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹਨ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਧੌਂਚਿਆ ਜ਼ਾ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਿਟ਼ਾਫ ਨੰੂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮ਼ਾਮਚਲਆਂ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ 
ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਮ਼ਾਤ਼ਾ-ਚਪਤ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਇਹ ਿਮਝਣ ਚਿੱਿ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹਨ ਚਕ ਚਕਿੇਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ ਅਤੇ ਜਿ਼ਾਬ ਦੇਣ਼ਾ ਹੈ।

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਿੇ, ਿ਼ਾਹੇ ਉਹ ਪੀੜਤ, ਦਰਸਕ, ਜਾਂ 
ਭ਼ਾਗੀਦ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨ਼ਾਤੇ, ਿ਼ਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ 
ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦ਼ਾ ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 
ਚਿਹ਼ਾਰ, ਿਰੀਰਕ ਚਿਹਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬ਼ਾਤੀ ਭਲ਼ਾਈ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿਤ 
ਕਰ ਿਕਦ਼ਾ ਹੈ।  
-  ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਸਕ਼ਾਰ  ਉਿ਼ਾਿ ਹੋ ਿਕਿੇ ਹਨ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਿਕਿੇ 

ਹਨ,ਇਕੱਲੇ, ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿ਼ਾਪਿ ਸਲਆ ਸਗਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਇੱਕ ਿ਼ਾਰ ਆਨੰਿ ਮ਼ਾਸਣਆ ਿੀ, ਜਾਂ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਮ਼ਾੜ਼ਾ ਪ੍ਿਰਸਨ 
ਕੀਤ਼ਾ। ਹੋ ਿਕਿ਼ਾ ਹੈ ਸਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਰ਼ਾਉਣੇ ਿੁਪਨੇ ਆਉਣ, ਸਿਰ ਿਰਿ, 
ਪੇਟ ਿਰਿ, ਅਿਧ਼ਾਰਨ ਿੱਟਾਂ, ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਖ਼ਾਣ ਿੀਆਂ ਆਿਤਾਂ, ਜਾਂ 
ਸਨੱਜੀ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਗੁਆਚਣ ਜਾਂ ਤਬ਼ਾਹ ਕਰਨ ਸਿੱਚ।

-  ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਨਰੀਖਕ ਸਚੰਤ਼ਾ, ਿਕੂਲ ਛੱਿਣ, ਜਾਂ ਖਤਰਨ਼ਾਕ 
ਸਿਿਹ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿੀ ਿਧੇਰੇ ਿੰਭ਼ਾਿਨ਼ਾ ਹੈ। 

-  ਚਜਹੜੇ ਬੱਿੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਕਿਰ ਹਮਲ਼ਾਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਸਿਿਹ਼ਾਰ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਝਗੜੇ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਿਰ 
ਨਜਰਬੰਿ ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ, ਪੈਿੇ ਜਾਂ ਿ਼ਾਮ਼ਾਨ ਉਹਿੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, 
ਿੂਸਜਆਂ ਨੰੂ ਸਜੰਮੇਿ਼ਾਰ ਠਸਹਰ਼ਾਉਂਿੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜੰਮੇਿ਼ਾਰੀ 
ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕ਼ਾਰ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਿਿ਼ਾਈਆਂ, ਿੀ 
ਿੁਰਿਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਬਰਖ਼ਾਿਤ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਿਕੂਲ ਸਿੱਚੋਂ ਬ਼ਾਹਰ 
ਸਨਕਲਿੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬ਼ਾਲਗਾਂ ਿਜੋਂ ਿੂਜੇ ਅਪਰ਼ਾਸਧਕ ਿਰਤ਼ਾਓ ਸਿੱਚ 
ਸਹੱਿ਼ਾ ਲੈਂਿੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੱਿ਼ਾ ਤੰਗ ਹੋ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ ਧਮਕ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਇਹ ਚਿਰਫ਼ ਿਚਥਤੀ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਬਦਤਰ ਬਣ਼ਾ ਦੇਿੇਗ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਿ ਲਈ ਉਹ ਿੁੱ ਪ ਹਨ। ਆਪਣ ੇਬੱਿੇ 
ਦੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਾਣ,ੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਿਤ ਬਣਨ ਦ਼ਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਿ 
ਬ਼ਾਰੇ ਦੱਿ।ੋ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਨ਼ਾਲ ਇਮ਼ਾਨਦ਼ਾਰੀ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਿੋ 
ਚਕ ਕੀ ਹੋ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨੰੂ ਆਪਣ਼ਾ ਿਮਰਥਨ ਚਦਓ। ਆਪਣੇ 
ਬੱਿ ੇਦੇ ਅਚਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਿਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। 
ਿਕੂਲ ਚਿੱਿ ਿਰੱੁਚਖਅਤ ਰਚਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨ਼ਾ ਚਿਕਿਤ ਕਰੋ, ਚਜਿੇਂ 
ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੋਿਤ ਰਚਹਣ਼ਾ ਜਾਂ ਭਰੋਿੇਯੋਗ ਬ਼ਾਲਗ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਿਤੀਰੇ 
ਦ਼ਾ ਮਕੁ਼ਾਬਲ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਿਦੀ ਯੋਜਨ਼ਾ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰ਼ਾਈ ਰੋਲ ਖਡੇ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੱਿ਼ਾ ਤੰਗ ਹੋ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨ਼ਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਿਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਕ ਉਹ 
ਦੂਚਜਆਂ ਨ਼ਾਲ ਚਕੱਦਾਂ ਪੇਸ ਆਉਂਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤ਼ਾ ਲਗ਼ਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਚਸਸ ਕਰੋ ਚਕ ਉਿ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਚਿਹ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੁਧ਼ਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿਹ਼ਾਰ ਦੇ 
ਚਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਿ਼ਾਜਬ ਨਤੀਜ਼ਾ ਚਿਕਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨ਼ਾ 
ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਅਚਧਆਪਕ ਨ਼ਾਲ ਿਲ਼ਾਹ ਕਰੋ। ਖ਼ਾਿ 
ਿਿ਼ਾਲ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਰੋਜ਼਼ਾਨ਼ਾ ਿੈੱਕ ਕਰੋ ਚਜਿੇਂ, "ਅੱਜ ਦੇ 
ਬ਼ਾਰੇ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕੀ ਿੀ? ਿਭ ਤੋਂ ਬੁਰ਼ਾ ਕੀ ਿੀ?" ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ 
ਨੰੂ ਇਹ ਿਮਝਣ ਚਿੱਿ ਿਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੋ ਚਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹ਼ਾਰ ਲਈ 
ਚਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਿ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਿਮਰੱਥ ਹੈ। 

ਧੱਕੇਸ਼਼ਾਹੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ

•  ਬੋਲਣ਼ਾ ਅਤੇ ਉਿ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਸਿਿਹ਼ਾਰ ਕਰਨ਼ਾ ਜੋ ਮ਼ਾਿਲ ਆਿਰ, 
ਸਿਆਲਤ਼ਾ ਅਤੇ ਿੂਿਸਰਆਂ ਪ੍ਤੀ ਿਸਹਣਸੀਲਤ਼ਾ ਿ਼ਾ ਪ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹ਼ਾਿੇ 
ਿੁਆਰ਼ਾ ਸਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕੀਤੀ ਉਿ਼ਾਹਰਣ ਤੁਹ਼ਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਿਮਝਣ 
ਸਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿੀ ਹੈ ਸਕਉਿ ਿੇ ਸਿਿਹ਼ਾਰ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਿੀਆਂ ਉਮੀਿਾਂ 
ਕੀ ਹਨ।

•  ਧਮਕੀ ਬ਼ਾਰੇ ਤੁਹ਼ਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਿੂਿਸਰਆਂ ਨੰੂ ਧਮਕ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾ 
ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ਼ਾਲਗ ਨੰੂ ਿੱਿਣ ਿ਼ਾ ਮਹੱਤਿਜਿੋਂ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ 
ਮਿਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਿੋਿਤੀਆਂ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਿ਼ਾਹਤ 
ਕਰੋ ਅਤੇਉਿਿੇ ਿੋਿਤਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਾਣੋ।

•  ਟਕਰ਼ਾਿਾਂ ਿ਼ਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀਆਂ ਮੁਹ਼ਾਰਤਾਂ ਨੰੂ 
ਸਿਖ਼ਾਓ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਿ਼ਾਰੀ ਿ਼ਾਰੀ, ਿੋਸਟੰਗ ਕਰਨ਼ਾ, ਪਸਹਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਇੱਕ ਿੂਜੇ ਨੰੂ ਿੁਣਨ਼ਾ ਅਤੇ ਿਮਝੌਤ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬ਼ਾਤ ਕਰਨ਼ਾ। 

•  ਉਿਿੇ ਸਹੱਤਾਂ (ਸੌਕ, ਖੇਿਾਂ, ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ) ਨੰੂ ਹੱਲ਼ਾਸੇਰੀ ਿੇ ਕੇ ਉਿ ਿੇ 
ਸਿਸਿ਼ਾਿ ਨੰੂ ਿਧ਼ਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰੋ।

•  ਉਿ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਿੀ ਿੰਭ਼ਾਲ ਕਰਨ, ਪ਼ਾਲਤੂ ਜ਼ਾਨਿਰ ਿੀ ਿੇਖਭ਼ਾਲ ਕਰਨ, 
ਜਾਂ ਚੈਸਰਟੀ ਿ਼ਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਹਮਿਰਿੀ 
ਪੈਿ਼ਾ ਕਰੋ।

•  ਕੰਸਪਊਟਰ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਕੇਂਿਰੀ ਿਥ਼ਾਨ ਸਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਜੱਥੇ ਇਿ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ 
ਸਨਗਰ਼ਾਨੀਆਿ਼ਾਨੀ ਨ਼ਾਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਿਕਿੀ ਹੈ। 

•  ਸਿਸਜਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪੱਸਟ ਸਨਯਮ 
ਿਥ਼ਾਸਪਤ ਕਰੋ, ਸਿਜੀਟਲ ਨ਼ਾਗਸਰਕਤ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ (ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਹੋਿੋ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਜਟਲ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਸਨਗਰ਼ਾਨੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮ਼ਾਤ਼ਾ-ਸਪਤ਼ਾ ਿੀਆਂ ਸਨਯੰਤਰਣਾਂ ਜਾਂ ਐਪਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

•  ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਸੱਕੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਿ਼ਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿੀ 
ਿੋਸਲ ਨੈਟਿਰਕ ਜਾਂ ਗੇਮ ਪ੍ਬੰਧਕ ਨੰੂ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

•  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕੂਲ ਿੇ ਸਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ 
ਨ਼ਾਲ ਜ਼ਾਣੂ ਕਰਿ਼ਾਓ। ਿਕੂਲ ਿੀ ਿਸਥਤੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿੇ ਿਤੀਰੇ ਿੇ 
ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਬ਼ਾਰੇ ਫੀਿਬੈਕ ਪ੍ਿ਼ਾਨ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਸਕਸਰਆਸੀਲ ਰਹੋ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਕਤ਼ਾਬਾਂ 
ਲ਼ਾਮ਼ਾ ਲ਼ਾਮ਼ਾ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਬਕਰੀ  
ਅੰਨ਼ਾ ਸਿਉਿਨੀ
ਚਕ੍ਰਿੈਂਥਮਮ   
ਕੈਸਿਨ ਹੈਂਕਿ
ਿੰਡਰ  
R.J. ਪਲ਼ਾਸਿਓ
ਿੰਿਥ਼ਾਿਾਂ
ਧੱਕੇਸ਼਼ਾਹੀ ਰੋਕੋ
www.stopbullying.gov/ 
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 
ਪਰੀਚਖਆ ਕੇਂਦਰ  
www.pacer.org/bullying/º

ਬਰੋਸਰ ਅਤੇ ਅੰਕਚੜਆਂ ਲਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਆਇਆ stopbullying.gov 

ਹੋ ਰ  ਚ ਿੱ ਖ ਣ  ਲ ਈ

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਦੋਂ ਿ਼ਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿਅਕਤੀ ਚਕਿੇ ਹੋਰ 
ਚਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਿਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਿ਼ਾਨ ਪਹੰੁਿ਼ਾਉਣ ਲਈ 
ਸਰਚਮੰਦ਼ਾ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ, ਿਰੀਰਕ ਤ਼ਾਕਤ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਿੱਧ ਹੋਣ ਦ਼ਾ 
ਚਗਆਨ, ਚਜਿੇਂ ਚਬਜਲੀ ਦੀ  ਅਿੰਤੁਲਨ ਦ਼ਾ ਫ਼ਾਇਦ਼ਾ ਉਠ਼ਾਉਂਦ਼ਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿੇ ਟੀਿੇ(ਆਂ) ਨੰੂ ਿ਼ਾਰ-ਿ਼ਾਰ ਧਮਕ਼ਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਹ਼ਾਲਾਂਚਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਚਕਿੇ ਿੀ ਉਮਰ ਚਿੱਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦ਼ਾ 
ਅਨੁਭਿ ਹੋ ਿਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਿਰ ਛੇ ਤੋਂ ਬ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 
ਨੰੂ ਪ੍ਰਭ਼ਾਚਿਤ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨ਼ਾਲ ਿ਼ਾਰ ਚਕਿਮ ਦੀਆਂ 
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ:

30%
ਚਿਚਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ  
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ

70.6%
 
ਚਿਚਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਚਿੱਿ 
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਿਤੀਰੇ ਨੰੂ ਦੇਚਖਆ ਚਗਆ।

ਗ੍ਰੇਡ 6 - 12 ਦੀ 

ਚਰਪੋਰਟ ਚਿੱਿ

28% ਦੇ 

ਚਿਚਦਆਰਥੀ ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ 

ਨੰੂ ਧਮਕ਼ਾਇਆ 

ਚਗਆ ਹੈ।
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ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮ਼ਾਨਚਿਕ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ 
ਭਲ਼ਾਈ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭ਼ਾਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਕਿੇ  
ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਧਮਕ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਿਿੈ-
ਮ਼ਾਣ, ਚਰਸਤੇ ਅਤੇ ਅਕ਼ਾਦਚਮਕ ਿਫਲਤ਼ਾ ਨੰੂ 
ਨੁਕਿ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਿੱਲ ਚਰਹ਼ਾ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਿੇ ਿਕੂਲ ਚਿੱਿ ਅਤੇ ਪਚਰਿ਼ਾਰ ਦੇ 
ਿਚਭਆਿ਼ਾਰ ਚਿੱਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ, 
ਿਚਤਕ਼ਾਰ ਅਤੇ ਿਚਹਨਸੀਲਤ਼ਾ ਦੇ ਅਧ਼ਾਰ 'ਤੇ 
ਪੈਦ਼ਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਚਰਸਚਤਆਂ, 
ਿਧੀਆ ਿਿੈ-ਮ਼ਾਣ, ਚਿਚਭੰਨਤ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਚਜਆਂ ਲਈ ਆਦਰ 
ਕਰਨ਼ਾ ਚਿੱਖਦੇ ਹਨ।

ਿ਼ਾਧੂ CHS ਫੈਚਮਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦੀ  
ਿਮੱਗਰੀ ਲਈ, ਚਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕੇ (714) 712-7888 ‘ਤੇ ਕ਼ਾਲ ਕਰੋ। 
CHS ਤਤਕ਼ਾਲ ਚਿੱਖਣ ਅਤੇ ਚਿੱਚਖਆ ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਹੋਰ  
ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ, (888) CHS-4KIDS ‘ਤੇ ਕ਼ਾਲ ਕਰੋ।

ਫੈਚਮਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੌਡਕ਼ਾਿਟ,  
ਅਤੇ CHS ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਿ਼ਾਡੀ ਿੈੱਬਿ਼ਾਈਟ  
www.chs-ca.org ‘ਤੇ ਿੀ ਪ੍ਰ਼ਾਪਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਿਕਦ਼ਾ ਹੈ।

C
H

I
L

D
R

E
N

’
S

 
H

O
M

E
 

S
O

C
I

E
T

Y
 

O
F

 
C

A
L

I
F

O
R

N
I

A



 
-  ਜ਼ਬ਼ਾਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨ਼ਾਮ-ਕ਼ਾਲ ਜਾਂ ਟੀਸਿੰਗ ਸਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰੀਰਕ ਸਿੱਖ, ਸਿਹ਼ਾਰ ਜਾਂ 
ਯੋਗਤ਼ਾ ਿੇ ਗੁਣਾਂ ਿੇ ਿੰਬੰਧ ਸਿੱਚ। ਇਿ ਸਿੱਚ ਧਮਕੀ, 
ਤ਼ਾਨ਼ਾਸ਼਼ਾਹੀ, ਜਾਂ ਅਣਉਸਚਤ ਸਜਨਿੀ ਸਟੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਿਕਿੀਆਂ ਹਨ।

-  ਿੋਸਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ , ਜਾਂ ਿੰਬੰਧਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਿੋਂ 
ਿ਼ਾਪਰਿੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚ਼ਾ ਅਫਿ਼ਾਹਾਂ ਫੈਲ਼ਾਉਂਿ਼ਾ 
ਹੈ,ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਕਿਿ ‘ਤੇ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਕੱਢ 
ਲੈਂਿੀ ਹੈ, ਸਕਿੇ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਸਮੰਿ਼ਾ ਕਰਿੀ 
ਹੈ, ਜ਼ਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਸਕਿੇ ਅਕਿ ਨੰੂ ਨੁਕਿ਼ਾਨ ਪਹੰੁਚ਼ਾਉਂਿੀ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਿੋਿਤੀ ਤੋੜਿੀ ਹੈ।

-  ਿਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਿੋਂ ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ਕੋਈ 
ਬੱਚ਼ਾ ਿੂਜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਠੋਕਰ ਮ਼ਾਰਿ਼ਾ ਹੈ।ਇਿ ਸਿੱਚ ਟਸਰਸਪੰਗ, ਹੱਥਾਂ ਿੇ 
ਬੇਕ਼ਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਿਅਕਤੀ ਿੇ ਿ਼ਾਮ਼ਾਨ 
ਨੰੂ ਤੋੜਨ਼ਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ਼ਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਿ਼ਾ ਹੈ।

-  ਿ਼ਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ਼੍ਾਸਨਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, 
ਤਕਨ਼ਾਲੋਜੀ ਿੇ ਸਿਕ਼ਾਿ ਨ਼ਾਲ ਸਿਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਿ ਮ਼ਾਮਲੇ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚ਼ਾ ਸਿਸਜਟਲ ਸਿਿ਼ਾਈਸਿ਼ਾਂ 
ਿਰਤਿ਼ਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕਿੇ ਨੰੂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਿ਼ਾਹਾਂ, ਸਰਸਮੰਿ਼ਾ 
ਫੋਟੋਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ 
ਿੁਆਰ਼ਾ ਸਕਿੇ ਨੰੂ ਬੇਇੱਜਤ ਜਾਂ ਨੁਕਿ਼ਾਨ ਪਹੁੰ ਚ਼ਾਉਣ਼ਾ। 
ਿ਼ਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਿਲੱਖਣ ਹੈਇਿ ਸਿੱਚ ਸਿਨ ਸਿੱਚ 
ਚੌਿੀ (2) ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਿਕਿੇ ਹਨ, ਸਜਿ ਨ਼ਾਲ ਬਚ਼ਾਉਣ਼ਾ 
ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ। ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਪੋਿਟਾਂ ਅਕਿਰ 
ਿਥ਼ਾਈ ਜਨਤਕ ਸਰਕ਼ਾਰਿ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ 
ਸਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਅਤੇ ਿਹੀ ਢੰਗ ਨ਼ਾਲ ਨਹੀਂ 
ਹਟ਼ਾਈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

ਮ਼ਾਤ਼ਾ-ਚਪਤ਼ਾ ਅਤੇ ਅਚਧਆਪਕ ਆਦਰ ਅਤੇ ਿਿੀਚਕ੍ਰਤੀ ਦੇ ਿੱਚਭਆਿ਼ਾਰ ਦੀ ਘਰ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਚਿੱਿ ਿਥ਼ਾਪਨ਼ਾ 
ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਿੇਧ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਚਜਆਂ ਦੀ ਚਿਲੱਖਣਤ਼ਾ 
ਦ਼ਾ ਮੁਲੰਕ ਦੇ ਿਕਣ, ਸਾਂਤੀ ਨ਼ਾਲ ਲੜ਼ਾਈ ਨੰੂ ਿੁਲਝ਼ਾ ਿਕਣ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ਼ਾਲ ਚਦਆਲਤ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਪੇਸ ਆ ਿਕਣ। 
ਮ਼ਾਤ਼ਾ-ਚਪਤ਼ਾ ਿੇਤ਼ਾਿਨੀ ਦੇ ਿੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹਨ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਧੌਂਚਿਆ ਜ਼ਾ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਿਟ਼ਾਫ ਨੰੂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮ਼ਾਮਚਲਆਂ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ 
ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਮ਼ਾਤ਼ਾ-ਚਪਤ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਇਹ ਿਮਝਣ ਚਿੱਿ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹਨ ਚਕ ਚਕਿੇਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ ਅਤੇ ਜਿ਼ਾਬ ਦੇਣ਼ਾ ਹੈ।

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਿੇ, ਿ਼ਾਹੇ ਉਹ ਪੀੜਤ, ਦਰਸਕ, ਜਾਂ 
ਭ਼ਾਗੀਦ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨ਼ਾਤੇ, ਿ਼ਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ 
ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦ਼ਾ ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 
ਚਿਹ਼ਾਰ, ਿਰੀਰਕ ਚਿਹਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬ਼ਾਤੀ ਭਲ਼ਾਈ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿਤ 
ਕਰ ਿਕਦ਼ਾ ਹੈ।  
-  ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਸਕ਼ਾਰ  ਉਿ਼ਾਿ ਹੋ ਿਕਿੇ ਹਨ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਿਕਿੇ 

ਹਨ,ਇਕੱਲੇ, ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿ਼ਾਪਿ ਸਲਆ ਸਗਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਇੱਕ ਿ਼ਾਰ ਆਨੰਿ ਮ਼ਾਸਣਆ ਿੀ, ਜਾਂ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਮ਼ਾੜ਼ਾ ਪ੍ਿਰਸਨ 
ਕੀਤ਼ਾ। ਹੋ ਿਕਿ਼ਾ ਹੈ ਸਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਰ਼ਾਉਣੇ ਿੁਪਨੇ ਆਉਣ, ਸਿਰ ਿਰਿ, 
ਪੇਟ ਿਰਿ, ਅਿਧ਼ਾਰਨ ਿੱਟਾਂ, ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਖ਼ਾਣ ਿੀਆਂ ਆਿਤਾਂ, ਜਾਂ 
ਸਨੱਜੀ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਗੁਆਚਣ ਜਾਂ ਤਬ਼ਾਹ ਕਰਨ ਸਿੱਚ।

-  ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਨਰੀਖਕ ਸਚੰਤ਼ਾ, ਿਕੂਲ ਛੱਿਣ, ਜਾਂ ਖਤਰਨ਼ਾਕ 
ਸਿਿਹ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿੀ ਿਧੇਰੇ ਿੰਭ਼ਾਿਨ਼ਾ ਹੈ। 

-  ਚਜਹੜੇ ਬੱਿੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਕਿਰ ਹਮਲ਼ਾਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਸਿਿਹ਼ਾਰ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਝਗੜੇ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਿਰ 
ਨਜਰਬੰਿ ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ, ਪੈਿੇ ਜਾਂ ਿ਼ਾਮ਼ਾਨ ਉਹਿੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, 
ਿੂਸਜਆਂ ਨੰੂ ਸਜੰਮੇਿ਼ਾਰ ਠਸਹਰ਼ਾਉਂਿੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜੰਮੇਿ਼ਾਰੀ 
ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕ਼ਾਰ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਿਿ਼ਾਈਆਂ, ਿੀ 
ਿੁਰਿਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਬਰਖ਼ਾਿਤ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਿਕੂਲ ਸਿੱਚੋਂ ਬ਼ਾਹਰ 
ਸਨਕਲਿੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬ਼ਾਲਗਾਂ ਿਜੋਂ ਿੂਜੇ ਅਪਰ਼ਾਸਧਕ ਿਰਤ਼ਾਓ ਸਿੱਚ 
ਸਹੱਿ਼ਾ ਲੈਂਿੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੱਿ਼ਾ ਤੰਗ ਹੋ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ ਧਮਕ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਇਹ ਚਿਰਫ਼ ਿਚਥਤੀ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਬਦਤਰ ਬਣ਼ਾ ਦੇਿੇਗ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਿ ਲਈ ਉਹ ਿੁੱ ਪ ਹਨ। ਆਪਣ ੇਬੱਿੇ 
ਦੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਾਣ,ੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਿਤ ਬਣਨ ਦ਼ਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਿ 
ਬ਼ਾਰੇ ਦੱਿ।ੋ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਨ਼ਾਲ ਇਮ਼ਾਨਦ਼ਾਰੀ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਿੋ 
ਚਕ ਕੀ ਹੋ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨੰੂ ਆਪਣ਼ਾ ਿਮਰਥਨ ਚਦਓ। ਆਪਣੇ 
ਬੱਿ ੇਦੇ ਅਚਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਿਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। 
ਿਕੂਲ ਚਿੱਿ ਿਰੱੁਚਖਅਤ ਰਚਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨ਼ਾ ਚਿਕਿਤ ਕਰੋ, ਚਜਿੇਂ 
ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੋਿਤ ਰਚਹਣ਼ਾ ਜਾਂ ਭਰੋਿੇਯੋਗ ਬ਼ਾਲਗ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਿਤੀਰੇ 
ਦ਼ਾ ਮਕੁ਼ਾਬਲ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਿਦੀ ਯੋਜਨ਼ਾ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰ਼ਾਈ ਰੋਲ ਖਡੇ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੱਿ਼ਾ ਤੰਗ ਹੋ ਚਰਹ਼ਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨ਼ਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਿਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਕ ਉਹ 
ਦੂਚਜਆਂ ਨ਼ਾਲ ਚਕੱਦਾਂ ਪੇਸ ਆਉਂਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤ਼ਾ ਲਗ਼ਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਚਸਸ ਕਰੋ ਚਕ ਉਿ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਚਿਹ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੁਧ਼ਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿਹ਼ਾਰ ਦੇ 
ਚਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਿ਼ਾਜਬ ਨਤੀਜ਼ਾ ਚਿਕਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨ਼ਾ 
ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਅਚਧਆਪਕ ਨ਼ਾਲ ਿਲ਼ਾਹ ਕਰੋ। ਖ਼ਾਿ 
ਿਿ਼ਾਲ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਰੋਜ਼਼ਾਨ਼ਾ ਿੈੱਕ ਕਰੋ ਚਜਿੇਂ, "ਅੱਜ ਦੇ 
ਬ਼ਾਰੇ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕੀ ਿੀ? ਿਭ ਤੋਂ ਬੁਰ਼ਾ ਕੀ ਿੀ?" ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ 
ਨੰੂ ਇਹ ਿਮਝਣ ਚਿੱਿ ਿਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੋ ਚਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹ਼ਾਰ ਲਈ 
ਚਜੰ਼ਮੇਿ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਿ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਿਮਰੱਥ ਹੈ। 

ਧੱਕੇਸ਼਼ਾਹੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ

•  ਬੋਲਣ਼ਾ ਅਤੇ ਉਿ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਸਿਿਹ਼ਾਰ ਕਰਨ਼ਾ ਜੋ ਮ਼ਾਿਲ ਆਿਰ, 
ਸਿਆਲਤ਼ਾ ਅਤੇ ਿੂਿਸਰਆਂ ਪ੍ਤੀ ਿਸਹਣਸੀਲਤ਼ਾ ਿ਼ਾ ਪ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹ਼ਾਿੇ 
ਿੁਆਰ਼ਾ ਸਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕੀਤੀ ਉਿ਼ਾਹਰਣ ਤੁਹ਼ਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਿਮਝਣ 
ਸਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿੀ ਹੈ ਸਕਉਿ ਿੇ ਸਿਿਹ਼ਾਰ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਿੀਆਂ ਉਮੀਿਾਂ 
ਕੀ ਹਨ।

•  ਧਮਕੀ ਬ਼ਾਰੇ ਤੁਹ਼ਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਿੂਿਸਰਆਂ ਨੰੂ ਧਮਕ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾ 
ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ਼ਾਲਗ ਨੰੂ ਿੱਿਣ ਿ਼ਾ ਮਹੱਤਿਜਿੋਂ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ 
ਮਿਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਿੋਿਤੀਆਂ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਿ਼ਾਹਤ 
ਕਰੋ ਅਤੇਉਿਿੇ ਿੋਿਤਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਾਣੋ।

•  ਟਕਰ਼ਾਿਾਂ ਿ਼ਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀਆਂ ਮੁਹ਼ਾਰਤਾਂ ਨੰੂ 
ਸਿਖ਼ਾਓ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਿ਼ਾਰੀ ਿ਼ਾਰੀ, ਿੋਸਟੰਗ ਕਰਨ਼ਾ, ਪਸਹਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਇੱਕ ਿੂਜੇ ਨੰੂ ਿੁਣਨ਼ਾ ਅਤੇ ਿਮਝੌਤ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬ਼ਾਤ ਕਰਨ਼ਾ। 

•  ਉਿਿੇ ਸਹੱਤਾਂ (ਸੌਕ, ਖੇਿਾਂ, ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ) ਨੰੂ ਹੱਲ਼ਾਸੇਰੀ ਿੇ ਕੇ ਉਿ ਿੇ 
ਸਿਸਿ਼ਾਿ ਨੰੂ ਿਧ਼ਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰੋ।

•  ਉਿ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਿੀ ਿੰਭ਼ਾਲ ਕਰਨ, ਪ਼ਾਲਤੂ ਜ਼ਾਨਿਰ ਿੀ ਿੇਖਭ਼ਾਲ ਕਰਨ, 
ਜਾਂ ਚੈਸਰਟੀ ਿ਼ਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਹਮਿਰਿੀ 
ਪੈਿ਼ਾ ਕਰੋ।

•  ਕੰਸਪਊਟਰ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਕੇਂਿਰੀ ਿਥ਼ਾਨ ਸਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਜੱਥੇ ਇਿ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ 
ਸਨਗਰ਼ਾਨੀਆਿ਼ਾਨੀ ਨ਼ਾਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਿਕਿੀ ਹੈ। 

•  ਸਿਸਜਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪੱਸਟ ਸਨਯਮ 
ਿਥ਼ਾਸਪਤ ਕਰੋ, ਸਿਜੀਟਲ ਨ਼ਾਗਸਰਕਤ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ (ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਹੋਿੋ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਜਟਲ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਸਨਗਰ਼ਾਨੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮ਼ਾਤ਼ਾ-ਸਪਤ਼ਾ ਿੀਆਂ ਸਨਯੰਤਰਣਾਂ ਜਾਂ ਐਪਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

•  ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਸੱਕੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਿ਼ਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿੀ 
ਿੋਸਲ ਨੈਟਿਰਕ ਜਾਂ ਗੇਮ ਪ੍ਬੰਧਕ ਨੰੂ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

•  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕੂਲ ਿੇ ਸਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ 
ਨ਼ਾਲ ਜ਼ਾਣੂ ਕਰਿ਼ਾਓ। ਿਕੂਲ ਿੀ ਿਸਥਤੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿੇ ਿਤੀਰੇ ਿੇ 
ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਬ਼ਾਰੇ ਫੀਿਬੈਕ ਪ੍ਿ਼ਾਨ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਸਕਸਰਆਸੀਲ ਰਹੋ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਕਤ਼ਾਬਾਂ 
ਲ਼ਾਮ਼ਾ ਲ਼ਾਮ਼ਾ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਬਕਰੀ  
ਅੰਨ਼ਾ ਸਿਉਿਨੀ
ਚਕ੍ਰਿੈਂਥਮਮ   
ਕੈਸਿਨ ਹੈਂਕਿ
ਿੰਡਰ  
R.J. ਪਲ਼ਾਸਿਓ
ਿੰਿਥ਼ਾਿਾਂ
ਧੱਕੇਸ਼਼ਾਹੀ ਰੋਕੋ
www.stopbullying.gov/ 
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 
ਪਰੀਚਖਆ ਕੇਂਦਰ  
www.pacer.org/bullying/º

ਬਰੋਸਰ ਅਤੇ ਅੰਕਚੜਆਂ ਲਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਆਇਆ stopbullying.gov 

ਹੋ ਰ  ਚ ਿੱ ਖ ਣ  ਲ ਈ

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਦੋਂ ਿ਼ਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿਅਕਤੀ ਚਕਿੇ ਹੋਰ 
ਚਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਿਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਿ਼ਾਨ ਪਹੰੁਿ਼ਾਉਣ ਲਈ 
ਸਰਚਮੰਦ਼ਾ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ, ਿਰੀਰਕ ਤ਼ਾਕਤ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਿੱਧ ਹੋਣ ਦ਼ਾ 
ਚਗਆਨ, ਚਜਿੇਂ ਚਬਜਲੀ ਦੀ  ਅਿੰਤੁਲਨ ਦ਼ਾ ਫ਼ਾਇਦ਼ਾ ਉਠ਼ਾਉਂਦ਼ਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿੇ ਟੀਿੇ(ਆਂ) ਨੰੂ ਿ਼ਾਰ-ਿ਼ਾਰ ਧਮਕ਼ਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਹ਼ਾਲਾਂਚਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਚਕਿੇ ਿੀ ਉਮਰ ਚਿੱਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦ਼ਾ 
ਅਨੁਭਿ ਹੋ ਿਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਿਰ ਛੇ ਤੋਂ ਬ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 
ਨੰੂ ਪ੍ਰਭ਼ਾਚਿਤ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨ਼ਾਲ ਿ਼ਾਰ ਚਕਿਮ ਦੀਆਂ 
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ:

30%
ਚਿਚਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ  
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ

70.6%
 
ਚਿਚਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਚਿੱਿ 
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਿਤੀਰੇ ਨੰੂ ਦੇਚਖਆ ਚਗਆ।

ਗ੍ਰੇਡ 6 - 12 ਦੀ 

ਚਰਪੋਰਟ ਚਿੱਿ

28% ਦੇ 

ਚਿਚਦਆਰਥੀ ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ 

ਨੰੂ ਧਮਕ਼ਾਇਆ 

ਚਗਆ ਹੈ।


