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 تعارف اور پس منظر    .1

  ںیم لزیپورے و 2014 کٹی ( الزی)وکا قانون دی سوشل سروسیز اینڈ ویل بینگ   اور فالح و بہبود سوشل سروسیز 1.1

  کیا ےی کرنے کے ل دایپ  اں‘یلیتبد  انقالبی’ ںیکے انتظامات م  لیضوابط اور ترس ،یسی پال یعوام یک سوشل سروسیز

ہے جو   ایگ  اکی بنیاد پر ترتیب دیاور اسے پانچ اصولوں  ںیحصے ہ 11مرتب کرتا ہے۔ اس کے  (وژنتصور )

۔ اس  ںیمرتب کرتے ہ (وژنتصور )  کیا ےیالنے کے ل یلیتبد ںیم یفراہم یاور خدمات ک وابطض ،یسیپال یعوام

 ۔ںیکے ضابطے ہ طریقہ کارکے ساتھ منسلک ڈھانچے، عمل اور 

  ںیم وںی ورسٹی ونیچار   یک لزیو ےیکے ل  جائزہ لینے( کا کٹی ااس قانون )حکومت نے  لشیو ں،یم 2018خزاں  1.2

مطالعہ کے   IMPACTجسے  ،تجزیہ یآزاد قومیہ  کا اہتمام کیا۔ یشراکت دار یک روںیاور ماہر مش  میتعل  نیماہر

ہے: فالح و بہبود،   تایکے نفاذ اور نتائج کا جائزہ ل   کٹیا عےینام سے جانا جاتا ہے، اس کے پانچ اصولوں کے ذر

ایجنسیوں کا اشتراک   مختلف)  ورکنگ یجنسیا ی، ملٹ (تعاون)باہمی  پروڈکشن-مداخلت، کو یروک تھام اور ابتدائ

کے   (کٹ یااس قانون )کرتا ہے کہ ایسا  مطالعہ اس بات پر غور کرتے ہوئے  ہی۔ اختیار، اور آواز اور سے کام کرنا(

طور پر،   یادیبن  – ےیہونا چاہ  مٔوثر کٹی ایہ  ےیجن کے ل جا ملتے ہیںہاں کے ساتھ ک  موںی تنظ ایان لوگوں اصول 

اُن اور  ے،یاور خاندان کے افراد کے ل وںنگہداشت کرنے وال یافراد، ان ک مندضرورت  ےبھال اور مدد ک کھید

 .ںیوہ رہتے ہ  ںیم نج ےی کے ل زیونٹ یکم

بھال کرنے والوں کے ساتھ    کھیاور د کا استعمال کرنے والوںکے حصے کے طور پر، سروس  تجزیئے یمجموع 1.3

  سوشل سروسیز'توقعات اور تجربات:   -۔ وہ رپورٹ یگئ  یک قیتحق  عیکے تجربات پر وس   کٹیتوقعات اور ا یان ک

پورے   -( رنقطہ نظ الے کبھال کرنے وا کھیاور دا استعمال کرنے والے ت کاپر خدم کٹی( الزیاور فالح و بہبود )و 

  یمشق پر مبن یقی تحق عیوس  کیبھال کرنے والوں کے ساتھ ا کھیاور د کا استعمال کرنے والوںسروس  ںیم لزیو

being -ces and WellEvaluation of the Social Servi ہے۔   ابیدستاس لنک سے پر اور انٹرنیٹ  ،ہے

.(Wales) Act 2014: expectations and experiences   

وں تیاور اقل یائیشیفام، ا اہیہے: س  یپر مبن مجموعے  یلیکے ذ  ٹایگئے ڈ ےی مختصر رپورٹ ہے، جو جمع ک کیا ہی 1.4

 گروپ۔ خصوصی کیبھال کرنے واال ا  کھید یلوگوں ک  ضعیفلوگوں اور  ضعیف کے

کہ سالٹس    سایفرق کے ساتھ، اور ج انیہے، گروہوں کے اندر اور ان کے درم  ایک مختلف پس منظر کے لوگوں پر مبنی یآباد ینسل یتیہے کہ اقل ایک ظاہری بات ہی

۔  https://www.eyst.org: مالحظہ کریں) یگ ںیاور رہ ںیہ یمشکالت کا شکار ہوت شہیہم ںیکوشش  یکرنے ک یدرجہ بند یک وںیآباد  یسی( کہتا ہے، ا2020)

uk/assets/holding-on-to-the-gains151220.pdfبہت   کیہے: "لوگوں کے ا ایکہا گ ںیپالن م کشنیا یلٹیکویا سیحکومت کے مسودہ ر  لشیطرح، و  ی(۔ اس

  کیاصطالحات اکثر ا یاستعمال ہونے وال ےیکرنے کے ل انیکو ب ں،ی مشترک ہوتے ہچیزیں  سلوک کے عالوہ بہت کم    یازیاکثر امت ن کے درمیانمتنوع گروہ ج

اس پر بہت کم اتفاق تھا۔   ےیچاہ یہون یاصطالحات کونس نی۔ مناسب ترںی ہوئ ںیبحث  یاصطالحات پر کئ  یاستعمال ہونے وال ںیپالن م کشنیمتنازعہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس ا

نسل' )لوگوں،  یتیاور اقل یائیشیا ،فام اہی'س ںین کے مطابق، اس خالصے محکومت کے مسودہ پال لش یکے استعمال کو مدنظر رکھتے ہوئے اور و EYST ے،یاس ل

 ہیمتنازعہ اصطالح ہے اور دوسرے  کیا  ہیکہ  ںیکرتے ہ مینوٹ: 'ہم تسل EYST۔ یگ یںجائ یاستعمال ک  اتاصطالح ی( کےی کرنے کے ل انیاور گروہوں کو ب وںیآباد

  یحیترج یجانے وال یاستعمال ک ںیمے کام اپن ہم۔ ںی ہ تےید حیلوگ استعمال کرنے کو ترج  دار "/ رنگPOC" ای" گروپاقلیت یا اقلیتی " ای" اہی"، "سBMEکہ "

 یاپن  یشرکاء اور شراکت دار سبھ ن،یکے اراک میٹ EYSTکہ  دھیان میں رکھا جاۓ  یبھ ہیگے، اور  تے رہیںیاور جائزہ ل الیپر تبادلہ خ ادوںیاصطالحات پر مسلسل بن

 ہو سکتے۔‘‘  ںیاصطالحات پر متفق نہ یحیترج

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fevaluation-social-services-and-well-being-wales-act-2014-expectations-and-experiences-0&data=04%7C01%7CJenny.Madge%40gov.wales%7C1650400330a14a258e9d08da1d4a79c5%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637854502940679114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qo1kYF7IslxhLlcUft4xMzROLXyrduqmW%2Fr9nfgFEmc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fevaluation-social-services-and-well-being-wales-act-2014-expectations-and-experiences-0&data=04%7C01%7CJenny.Madge%40gov.wales%7C1650400330a14a258e9d08da1d4a79c5%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637854502940679114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qo1kYF7IslxhLlcUft4xMzROLXyrduqmW%2Fr9nfgFEmc%3D&reserved=0
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جا سکے کہ   ای بنا  ینیق یتجربات پر توجہ مرکوز کرنا ہے تاکہ اس بات کو  حقیقیکا مقصد ان کے  زیاس دستاو 1.5

 ۔ گی ںیجائ یسن ںیآواز یان ک ںیمطالعہ م  یمجموع

بھال کرنے   کھیاور د کا استعمال کرنے والوں ے سروس کپس منظر وں کے تیاور اقل   یائی شی، اسیاہ فام 

   قیوالوں کے ساتھ تحق

  یکے تجربات پر ک کٹیتوقعات اور ا یبھال کرنے والوں کے ساتھ ان ک کھیاور د کا استعمال کرنے والوں سروس  1.6

  قی۔ تحق یںہ ابیدست ںی رپورٹ م یمعلومات مرکز یلی تفص ںیکار کے بارے م  قہیکے طر  قیتحق یاریمع یجانے وال

افراد کے  ای فرادا سےی ا ںیجس م  ہے  کیتکن یسیا کی ایہ   ،ہے ایگ  ایکا استعمال ک حاصل کرنےبامقصد نمونے  ںیم

تجربہ  ایسے علم اور/ یگہرائ ںیکے رجحان کے بارے م یشناخت اور انتخاب شامل ہے جو دلچسپ یگروہوں ک

تھا۔   ایگ  ایک  یبھرت  عےیکے ذر تنظیموں  پریک  ٹی(، شرکاء کو گ2018ک، اور پالنو کالر لیسوی)کر  ںورکھتے ہ

اور اس بات   ںیاہم تھبہت  ںیاکٹھا کرنے کے عمل م   ٹایڈ ںیمی تنظ پری ک ٹیگ ہی(۔ 2016 نار،ی)سنگھ اور وس ںیمی تنظ

 جائے۔ یآواز سن یبھال اور مدد حاصل کرنے والوں ک کھیکہ د بنانے کے لیئے بھی ینیق یکو 

  وتھی  نڈیا زینارٹ یم  تھنکی ۔ اای( کے ساتھ مل کر کام ک/http://eyst.org.uk) لزیو  EYSTہم نے  ں،یاس مثال م 1.7

کے قابل قدر ممبر بننے،    یسوسائٹ لشیادارہ ہے جو و (یراتیخ چیرٹی )سرکردہ  کی کا ا ویلز( EYST) میسپورٹ ٹ 

نوجوانوں، خاندانوں، افراد  وں کے تیاقلاور  یائیشیفام، ا اہیرہنے والے س ںیم لزیو کے عمل میں نےیحصہ ل ںیاس م

خدمات فراہم کرتا  کئی  ےی اس مقصد کو حاصل کرنے کے ل EYSTکرتا ہے۔  معاونت  یگروپس ک یونٹیاور کم

کے   نیونی یورپیاور  وںیپناہ کے متالش  نوں،یپناہ گز ؛مدد یخاندان ک؛ براہ راست ایک فرد کی مددہے، بشمول 

  ینسل ہی.  ریتعم یک  وںتیمالزمت؛ اور صالح ت براۓمواقع؛ معاون رضاکارانہمشورہ اور مدد؛  ےی کے ل نیتارک

متنوع   یرہنے وال ںیم لزیکرتا ہے، اور و یاور ان کا مقابلہ بھ لنجیتصورات کو چ یمنف ںیتنوع کے بارے م

 اضافہ کرتا ہے۔ ںیاور سمجھ م  یآگاہ ںیکے بارے م زیونٹ یکم

1.8 EYST  یلوگوں ک ضعیفلوگوں اور  وں سے تعلق رکھنے والے عمر رسیدہتیاور اقل یائیشیفام، ا اہیس 10نے  

  یدی۔ ان کلیسہولت فراہم ک کی شنیس ایک اور  ا،یآن الئن فوکس گروپ کو اکٹھا ک کی بھال کرنے والوں کے ا کھید

کے   تیخصوص  یدیاکٹھا کرنے پر کل ںیبھال اور مدد کے تجربات کے ثبوت مانگے گئے جنہ  کھیسے د ذرائع

امراض کے   یوبائ 19-کوویڈ ے کا یہ عملاکٹھا کرن  ٹایہے کہ ڈ ینوٹ کرنا ضرور  ہی۔ یگئ یڈال ینمونوں پر روشن

بحث بہت   کنیل  ،یتھ  یگئ یاہم سواالت کے گرد ک نیت  لیتشک  یک شنیتھا۔ سواقع ہوا  ںیم 2021دوران ستمبر 

 : یتھ ںینہ دطور پر ان تک محدو ینی قیاور  ،کی گئیطور پر  یآزادانہ اور فطر

آپ  یہے / جس شخص ک  یجو آپ کو ملت ںیبتا سکتے ہ  ںیاس نگہداشت اور مدد کے بارے م ںیآپ ہم ایک •

 ہے؟  یاسے موصول ہوت ںیبھال کرتے ہ کھید

 ںینگہداشت اور مدد م یکے دوران، آپ کو ملنے وال نوںیمہ 12چھلے پ کہ   ںیبتا سکتے ہ ںیآپ ہم ایک •

 ہے؟  ئیہو تبدیلی ی میںوصولکی  اس ںیبھال کرتے ہ   کھیآپ د یجس شخص ک ایہے   یہوئ یلیتبد یکوئ

 اثر پڑا ہے؟ ایفرد/نگہداشت کرنے والے/خاندان کے رکن کے طور پر آپ پر ک کیکا ا وںیلیان تبد  •

  یتھ یکوشش ک یسمجھنے ک ہیاور  ،یتھ یک دیام یکرنے ک  افتیہم نے وقت کے ساتھ لوگوں کے تجربات کو در 1.9

کہنا مناسب   ہیاثر پڑا ہے۔  یماد یفالح و بہبود پر کوئ یکے بعد سے( لوگوں ک 2016 لیکے نفاذ )اپر  کٹیا ایکہ آ
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  یتھ ہیوجہ  یطور پر اس ک یادیتھے۔ بن ںینہ ابلنے کے قکی کھوج لگا امورہوگا کہ ہم اس گروپ کے دوران ان 

 بھال اور سپورٹ سسٹم کے تجربات پر مرکوز رہے۔  کھیاور د تجربات ہیکہ شرکاء بہت واضح طور پر اپنے حال

ہے جو فوکس گروپ کے   یفراہم کرت خالصہ کیشدہ بحث کا ا لیتشک  موضوعات کے ارد گرد یادیرپورٹ بن ہی 1.10

حصہ  کہاس طرح سے  کنیہے، ل یشرکاء کے تبصروں سے ہوت دیتائ یک موضوعات یدیکل اندوران سامنے آئے۔ 

نقطہ    کے اپنے اپنےان لوگوں  ہی ہہے ک یکہنا ضرور  ہی۔ یگ ہو ںیشناخت نہ  یک یسے کس  ںیوالے لوگوں م  نےیل

طرح سے   یبھ یکس   ہی ایکرتے کہ آ ںینہ ی  دعو ی کوئ ںیہم اس بارے م - ایحصہ ل ںیجنہوں نے بحث م ںینظر ہ

استعمال کرنے والوں کے   کا بھال کرنے والوں اور سروس کھی د یہ  – ںیہ ایک یہ۔ ںی ہکرتے ' گی'نمائند یدوسروں ک

  ںیاور اس نظام کے بارے م تجرباتنظام کے ساتھ ان کے  یہ ۔سمجھنا چاہئے یہ ہی ںیاور انہ – ںیتجربات ہ  حقیقی

  ۔ںی ہ احساساتان کے ردعمل کے 
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 اموروالے اہم   ظاہر ہونےبحث سے  .2

ہے جس  سلسلہ کیا ا ک امور یلیذ امر کیکرتا ہے جو بحث کا حصہ تھے۔ ہر ا ینشاندہ یک امورچار اہم  کشنیس ہی 2.1

کے نظام کے ساتھ ہونے   سوشل کیئرجو ان کے تجربے اور  ں،یگئے ہ  ےیآواز اور الفاظ استعمال ک  یشرکاء ک ںیم

  یجان بوجھ کر شرکاء کسیکشن  ہیہے۔  رتافراہم ک لیتفص یردعمل کاُن کے رابطوں کے سلسلے میں اُن کے والے 

  ای حاتیتشر ےیکے ل نےی د ز ہونےاثر انداآوازوں کو  یہم نے ان ک  –توجہ مرکوز کرتا ہے گہرائی سے  باتوں پر 

 ۔ ںیہ  ےیک ںینہ  یاتتجز

 احساس یہونے کا مجموع وسیما کی طرف سے سوشل سروسیز

احساسات  ہیتھا، اور  ی کا سامنا ہواوسیسے ما سوشل سروسیز کی طرفاحساس تھا کہ لوگوں کو  یمجموع کیا 2.2

  یضرورت سے بچنے ک یکو استعمال کرنے ک سوشل سروسیزلوگوں نے اکثر  ونکہیتھے ک دیخاص طور پر شد

ان توقعات   یک وںہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ  یاقتباسات سے ظاہر ہوت لیجو درج ذ یوسی۔ مایتھ  یکوشش ک

 .ایک خلیج پائی جاتی ہے انیکے درمحاصل ہوا  قتیدرحق ںیجو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور جو انہ

  ےیل رےیتو وہ م ،یضرورت تھ یمجھے مدد ک  کیا اور جبمقابلہ مدد کے حاالت کا  ریبغمیں نے برسوں  "

  ی"تھ  ںیموجود نہ

اب مجھے    کنیپوچھا، ل ںیکچھ نہ  یکبھ ںی سپورٹ کے بارے م ئررینے آپ سے ک ںینے کہا کہ 'م ںی"م

 نماہ قبل ا کیاور ا یتھ یٹوٹ گئ یہڈ یکولہے ک ی]ماں[ ک  نچار ماہ قبل ا ونکہیضرورت ہے' ک یاس ک

 ںی۔ مہوتی ہےضرورت  یسہارے ک نھیںتو ا ہیں تیٹ یاور ل یتٹھی تھا اور جب وہ ب  ایگ کریک ہوکا بازو 

نے  ںیاور م ینے کال ک ںیم ےیدرد ہو رہا ہے۔ اس ل ںیکمر م یریمدد کرتا ہوں اور اب م یک نا شہیہم

انھوں نے کہا کہ معذرت ہم اس وقت آپ  کنیضرورت ہے، ل یمدد ک ےیگھنٹے کے ل  24کہا کہ مجھے 

گے اور ہم تب سے  ںیلکھ دفہرست میں کا نام  نکر سکتے، ہم ا ںیمدد نہ ےیکے ل جو چاہتے ہیں اس

   " ںیہ ںیفہرست م یک تظاران

سالوں سے   یکئ ںیبات کر رہے تھے۔ م لوگوں سے حیہم صح ایکہ آ رابطے کی کمی تھی"اس حوالے سے 

اور مجھے مدد  ںیہ یبدل گئ ںیزیاب چ کنیرہا ہوں ل ابیکام ںیبھال کرنے واال کردار ادا کرنے م کھید ہی

 یمل رہا جس ک ںیہمجھے وہ تعاون ن کنیکے پاس آ رہا ہوں ل سوشل ورکرز ںیضرورت ہے، اور م یک

 "ہو سکتا ںینہ  سایا شہیہم گے ںیرکھ یجار مددہے کہ خاندان کے افراد  یہ مجھے ضرورت ہے۔ مفروضہ 

ہے جو ہم کر  ںینہ بھی  کچھ سایکہ ا ںیتھ یکہہ رہ سوشل سروسیزان خدشات کو اٹھا رہا تھا،  ںی"جب م

گے۔" ںیکھیگے اور د ںیاور ہم انتظار کر ںیسکتے ہ 
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ان  ںیہے، جب ہم یضرورت ہوت  یان ک حقیقی طور پر ںیجب ہم ںیرابطہ کرتے ہ یتب ہصرف "ہم ان سے 

 "ں؟یہ ہوتے وہ کہاںتو ہے،  یضرورت ہوت  ادہیسب سے ز یک

  ںی۔ میہ ہے مثال ،افسوسناک یا کن وسیکہا جائے، ما ایجانتا کہ اسے ک  ںینہ ںیماب اور افسوسناک،  کی"ا

بھال کرنے واال ہے۔ جب   کھی، بال معاوضہ دہے  بھال کرنے واال کھید یریم ٹا یجوان ب رایخود معذور ہوں، م 

  سوشل سروسیز  ، یکوشش ک  یسے رابطہ کرنے ک سوشل سروسیزنے  ںیم تو  ایگ ایداخل ک ںیاسے ہسپتال م 

درخواست سے   یک ماہرینور  شہی۔ انہوں نے دوسرے پایدرخواستوں کو نظر انداز کر د یمدد ک  یرینے م

  ٹایب رایاحساس تھا کہ م ںیانہ ونکہی ضرورت ہے ک یمدد ک یاضاف ںیکہ مجھے گھر م ایانکار کر د  یبھ

  تک ہے۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ ںیبھال کرنے کے قابل نہ کھید یریوجہ سے م یہونے ک ںیہسپتال م 

 ۔"ایک ںینہ  یبھ

سب سے   یان ک ںیہے، جب ہم  یضرورت ہوت یان ک یواقع ںیجب ہم ںیرابطہ کرتے ہ ی"ہم ان سے تب ہ

 "ں؟یہ  ہوتے ہے، وہ کہاں یضرورت ہوت ادہیز

 ی کم یوقت ک  ےیبھال کے ل  کھید  ںیکے نظام م نگہداشت

ہے تو    یبات آت یعملہ رکھنے ک مطلوبہہے اور جب   ںیدباؤ م یکا نظام کاف سوشل سروسیزکہ  ایک  میلوگوں نے تسل  2.3

  یتھ یکم یک رحمدلیاور  یوہ ہمدرد یجو بات سمجھنا مشکل تھ ےی شرکاء کے ل۔ مشکالت کا سامنا ہےہر جگہ 

بھال کے   کھید یمدد اور ان ک ینظام سے جو بظاہر ضرورت مند لوگوں ک سےیا کی ا ا،یجس کا انھوں نے تجربہ ک 

  میوہ تسل ونکہیرکھا ک ںینہ  لیئے مخصوصکارکنوں کے  یکو انفراد دیتھا۔ انہوں نے اس تنق  ایگ  ترتیب دیا ےیل

 ںیوہ نگہداشت کے نظام سے بہتر ردعمل چاہتے ہ  کنی ل ں،یہ دباو میں کتنےکہ وہ 'وقت کے لحاظ سے '  ہیںکرتے 

 ۔یتھ یک ںینہ کوئی ہمدردی سےجس نے ان 

 " ںیہ یناکاف وسائل  ای  تیصالح ںیکا مظاہرہ کرنے کے لئے نظام م ی"ہمدرد

کے سب سے   یزندگ یان ک یک عزیزوںجاتا ہے۔ ہم اپنے  کھاید ںیبرابر کے شراکت دار کے طور پر نہ  ںی"ہم

 ونکہ،ی ہے ک ںینہ یہمدرد یمحسوس کرتا ہوں کہ کوئ  یکبھ  یکبھ ںی، اور م ںیبھال کر رہے ہ  کھید ںیوقت م  نازک

 ۔ کیا گیا ںینہیا کرنے کے امور کا حل مہفنڈز  ںیانہ ں،یکہہ رہا تھا کہ ان کے پاس وسائل کم ہ سوشل ورکروہاں، 

  یاور آپ کو کس ںیہ ہوتے   بھال کر رہے کھید یک عزیزوںآپ اس وقت اپنے  کنیل  ،بوجھ ہے ادہیبہت زپر  اُناور 

کا مظاہرہ کرے، آپ کو اس عمل کو   یکا مظاہرہ کرے، ہمدرد رحمدلیہے جو  ہوتی ضرورت یشخص ک سےیا

 ہے۔"  ںینہ  ابیدست سایہے، ا ںینہوہاں  ہی کنیوہ وقت دے، ل  ےیسمجھنے کے ل

 ہے"  یکم شدیدکے جواب میں بھی درخواستوں  عام سی"

 ۔"ںیتے ہجا لگ نےی بہت مہ ںی درخواستوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے م قدرے عام سی  "

ضرورت  ںیکے ہونے کے باوجود جب ہم  ماہرینور  شہیکے نظام سے واقف پ  کیئر سوشل  ںی"ہمارے خاندان م

 " طریقہ کار کے ساتھ مشکالت کا سامنا کرنا پڑتا ہےکام کرنے کے کے اس نظام کے   یںہے تو ہم یہوت

 ہے۔  ںینہ  اختیار یکوئ ے پاساور ان ک ،ی جات یسن ںیآواز نہ  یک لوگوں

'آواز'   یکوئ ںیم نظام یکہ ان ک ںیتھا کہ لوگ محسوس کرتے ہ  ایگ  ایپر بہت سے خدشات کا اظہار ک  قتیاس حق  2.4

  یک ینشاندہ یہے۔ اس کے متعدد نتائج ک یجات یسن  ںیسے نہ قےیطر  زیخ یمعن یبات کس یہے، اور ان ک ںینہ

  یبنت باعث'جنگ' کرنے کے احساس کا  ےیکے ل کی وجہ سے اپنی بات بیان کرنے یکم اس ی: کہ ردعمل کیگئ

 یک عزیزوںان کے  ںیم  جےیاس کے نت ای کیئے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اتیکہ شکا ںیخدشات ہ  ہیہے۔ کہ 
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کہ ان کے خاندان   ںی محسوس کرتے ہ   یوسیما ںیکہ لوگ اس بارے م ہی۔ اور یبدتر ہو گمزید بھال اور مدد  کھید

 ہوگا۔ ایکے افراد کے ساتھ ک 
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  اختیار یکوئ رایہوا اور م ںینہ سایا پھر بھی کنیل یتھ پڑی ضرورت  یآواز سننے کے لئے لڑنے ک  ی"مجھے اپن

 تھا"  ںینہ

اور اس نے مجھ   ںیکر سکتے ہ ںینہ گزر ہے اور ہم  ایسے ہی رہتا سباور  ںیکوشش کرتے ہوقت گزارنے کی  "ہم 

وہ ان  ؟درکار ہوتی ہے لیم یان کے لئے ا ماہرین کی طرف سے ورانہ  شہیپ وںیک  ،ہے وںی ک ایسا کہ  سے پوچھا

 یکہ اس نے مکمل طور پر ہار مان ل یحت یتھ یرہ درخواست کرسال سے  ڑھی ڈ ،یتھ یرہ کر درخواستسے 

 "سن رہا تھا۔ ںینہ یکوئ ونکہیک

 ۔" یجنگ تھ ا ایککو حاصل کرن مددسے اس  سوشل سروسیز ،یجنگ تھ کیایہ "

 سنتا"  ںیبات نہ یریم یکوئ  ونکہیہوں ک  ایاداس اور بے حس ہو گ وس،یبہت ما ںی"م

بازگشت کرنا چاہتا ہوں جب   یک وںی وسیما  یاپن ںیکے بارے م سوشل سروسیزاور  یاداس یاپن حقیقی طور پر ںی"م

واال    نےیتھکا د ہیتو  ںی کرتے۔ سچ پوچھ ںیزحمت گوارا نہ یکرنے ک کریں گے اور ایسافون واپس کہ  ںیوہ کہتے ہ

رائے   یکچھ سال پہلے اپن  بار گذشتہنے   ںیم، ہوا ہے ںیبہتر نہ   یبدال ہے، کچھ بھ ںی نہ یکچھ بھ ونکہیہے کمعاملہ 

 ںینہ  ایسا محسوس حقیقی طور پر  ںیم ،میں نہیں سمجھتا کہ رائے دینے کا کوئی فائدہ ہےسچ پوچھیں تو   ،یتھ ید

  "۔تاکر

ان سے رابطہ کرنے   اب ںیہے اور م  یکرت ںینہ رانیح زیچ یبھ ینے کہا کہ مجھے اب کوئ ںیکہ م سایج کنی"ل

  ،یتوانائ یریم ہیجانتا ہوں کہ  ںیم ونکہی ہوں ک چال رہا یہ سےیکو و  زوںیچ ںیکرتا ہوں۔ م ںینہ بھی زحمت یک

 " ہوگا۔  اعیمحدود وقت کا ض رے یاور م یمحدود توانائ یریم

 کون کھڑا ہوتا ہے؟"  ےیلوگوں کے ل ترین کمزور ادہی"سب سے ز

مشکل ہوتا ہے اور  بہت   ہیجاتا ہے، تو  سنا ںیکو نہ تیشکا  یاور آپ ک ںیکمزور ہوتے ہ  ادہی"جب آپ سب سے ز

آزادانہ طور  کے بارے میں ماہرینور  شہی۔ پ ںیہ تےجا ل یاثرات خاندانوں پر پھ اس کےکمزور کرتا ہے۔   مزیدآپ کو

  یبھ یکوئ ںی۔ ان حاالت م کیوں کہ ُوہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں ہے ںینہ قہیطر یکرنے کا کوئ تی پر شکا

ہے؟  یآواز کہاں جات یریم ؟کرتا ہےکون  وکالت یہوتا۔ ہمار ںیکھڑا نہ  ےیکمزور لوگوں کے ل ادہیسب سے ز

  ینسل ہیمشکل وقت سے گزرتا ہے، اور   یحفاظت کون کرتا ہے؟ ہر کوئ یکون سنتا ہے؟ کمزور لوگوں ک یریم

 تا ہے۔" بھی مشکل ہو اور  ےیکے کمزور لوگوں کے ل اقلیتوں 

طرح   یبھ یسنتا۔ اور اگر آپ کس ںینہ  یہے۔ کوئ ںیفائدہ نہ  یکرنے کا کوئ شرکتتا ہے کہ ہو محسوس  ہی" مجھے 

  ایک ٹربل میکر )یعنی مسائل پیدا کرنے والے( کے طور پر یتو وہ آپ ک ں،یہی کا مظاہرہ کرتے سے ثابت قدم

 ۔ںیکرتے ہ  دہینشان 

کرنا   دکھاواہونے کا   شانیکم پربہت اس سے  ںیہم ے ی تعاون کو حاصل کرنے کے ل متواترکے  سوشل سروسیز" 

 "پریشان تھے حقیقت میں جتنا ہم پڑا ہے

اگر   ونکہیے ک اختیارات تھ یپاس کوئ  رےیلگتا تھا کہ م ںیپڑا حاالنکہ مجھے نہ نایپر زور د اتاری"مجھے اپنے اخت

  کریں ںینہ تعاونگے، وہ  ںیآئ ںیآئے گا، وہ واپس نہ ںی آئے گا، وہ نہ ںیکارکن نہ یتو سماج ںیہ  تےیزور د ادہیآپ ز

طرح اس کو   ینہ کس  یتو آپ کو کس ں،یہزور دینے کا رویّہ اختیار کرتے   ادہیگے آپ کے ساتھ اگر آپ حد سے ز

  ںیجذبات کا اظہار نہ  ےی کرنے کے ل وصولمدد  ان سےطرح بننا ہوگا اور  یٹ کاروب کیا با  یکم کرنا ہوگا اور تقر 

 کرنا ہوگا۔"
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  یمدد ک یک ماہر ور شہیپ یاور آپ کو کس ںیہوتے ہ وقت سے گزر رہے نازک ترین   ادہی" جب آپ اپنے سب سے ز

  یآپ ک یاور پھر بھ ے گاکار سے گزرنا پڑ قہیکے طر اتیکہ آپ کو شکا ںیہے اور پھر وہ کہتے ہ  یضرورت ہوت

  شتریب  کا یزندگ یاپن ںیہے۔ م  امر االروح کو تباہ کرنے و ہیجاتا ہے،  ایعمل ک یہے اور نہ ہ یجات یسن ںیبات نہ 

  لیکن ںیہ  یفخر محسوس کرت اکتن اس احساس کے ساتھ کہ میری والدہ مجھ پربھال کرنے واال رہا ہوں  کھیحصہ د

ماں  یریہے، نہ صرف م لتایپھ  ںیسنتا ہے تو اس کا اثر پورے خاندان م ںیبات نہ  یکمزور شخص ک یکس  یجب کوئ

ان  جہاںہے  ںیجگہ نہ  یکوئ یکرنے ک تی لگتا ہے کہ شکا سای۔ اےیکے ل وںیبچوں، پوتے پوت   رےیبلکہ م ےیکے ل

، اور کے خالف ہےآپ  یلگتا ہے کہ ہر کوئ سایا کے مطابق اقدامات کیئے جائیں، ے اور اس جائخدشات کو سنا 

 اور بس۔ ،بڑھ سکتے  ںیآگے نہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے  تیہے کہ آپ شکا یہی

 تصورات کا اثر  )مخصوص تخیل(سٹیریوٹائپ   یبھال اور مدد پر نسل کھید

۔  گئے  سے تشکیل پائےکے اثرات  یطرف سے نسل پرست یسے بہت سے شرکاء ک ںیمندرجہ باال موضوعات م 2.5

جانے والے کچھ   ےی ک ںیان کے بارے م  جن کی بنا پر کے بارے میں سوچاکن تجربات  شانیپر دیشرکاء نے مز

اس امر کے  ۔ ظاہر ہوتا تھانشان  ہیپس منظر پر سوال ینسل اور ان کے ثقافت یان ک کے حوالے سے مفروضوں

ایک امر   ںیجلد کا رنگ نظام کے ساتھ ان کے تعامل م  یخدشات تھے کہ بہت سے مواقع پر، ان ک یقیحق  بارے میں

 .تھا پایا جاتا

 " ں یتجربے کا حصہ رہے ہ رےیتصورات م  (ا مانا تخیلجانسٹیریوٹائپ )پر   ادیبن  ی"نسل ک

وہ   ونکہی ک ں،یجاتے ہکی طرف سے نظر انداز کر دیئے  موںیہے کہ ہم اکثر بعض تنظ نیقیمجھے "

ے نظر آت ےسی کہ آپ ک ںیکرتے ہ صلہیف کے بارے میںآپ  بنیاد پر کیکہ وہ صرف ا ںیکرتے ہ ہیصرف 

اس  یبھ ی کبھ ہی۔ ںیکرنے کے قابل ہ انیب سےیہے اور آپ الفاظ کو ک ایجلد کا رنگ ک یاور آپ ک ہیں

  ںیکے پاس جاتے ہ موںیہے کہ جب ہم ان تنظ  یقین رایم ونکہی ہے، ک ایاصل مسئلہ ک کہ وتاہ ںینہ ںیبارے م

آپ   ں،یہے نہ کہ آپ کون ہ یمل سکتکیا مدد آپ کو ان سے  کہ ےیہونا چاہ ںیکے بارے م اس امر ہیتو 

 ہی ںیم موںیتنظ کنیہر جگہ ہے ل ینسل پرست ہی. سب کچھ ہیہے اور  ایآپ کا مذہب ک ں،یکہاں سے آئے ہ

ہے   یہوت یمدد مل رہ ادہیاور بہت ز تعاون ادہیواضح ہو جاتا ہے جب دوسرے لوگوں کو بہت ز ادہیبہت ز

اس عمل سے خارج   کو ایک طرح سےجبکہ کچھ لوگوں  ںیہوتے ہ دیان خدمات سے مستف  قتیاور وہ درحق

 ںیکر ایسا سلوک تو ہم سے  ںیکر سکتے ہ کچھ جاتا ہے۔ جب وہ ایطرف چھوڑ د کیجاتا ہے، ا اید کر

جب بات    ،گے ںہوکر سکتے  ہی، جب وہ گا جب ان کے پاس وقت ہو  گے کہ ہمیں تب توجہ دیں گے

 یک کیہر ا ،ہے  رائے یہ یریمتو بہانہ ہوتا ہے اور اس پر  کوئی شہیہے تو ہم یتسے ہوحوالے ہمارے 

 " ہوں۔ کھتایکو اس طرح د زوںیچ ںی م کنیہے ل یمختلف ہوت یکہان

ہے اس کا  ایگ ای ساتھ جس طرح کا سلوک ک  رےیم  ایکارکن سے پوچھا کہ ک یدن اپنے سماج کینے ا ںیم"

 ںیسوچ وںیک سایآپ ا ں،یتعلق ہے اور انہوں نے صرف مجھ سے کہا 'نہ  ی جلد کے رنگ سے کوئ یریم

جس  ،یمجھے ضرورت تھ یجس ک رہی ہے مل ںیمجھے وہ مدد نہ  ای، مجھے جو مدد مل رہی ہےگے؟' 

  قہیطر یہ کیکرنے کا ا تیکو شکا افسران ی  اعل آپ کو تک کہ  ہاںیاور  یکو ضرورت تھ ٹےیب  رےیم یک

 ینے بھ جرزینی تک کہ وہاں کے م ہاںیاور  ںیمعلوم ہ  قےیدو طر ای کیکرنے کے ا  تیشکامجھے ہے، 

سوشل سمجھتا تھا کہ  ںیکر رہا تھا جو م ںیوہ نہ  یلگتا ہے کہ ہر کوئ سای۔ تو ااید ںینہ کا جواب فون

وجہ سے ہو سکتا   یجلد کے رنگ ک یرینام اور م رےیم ہینے سوچا کہ  ںی۔ اور مںیہ یرہ کر سروسیز

 ہے۔

 اینام  رایجاتا ہے۔ آپ م ایر دک صلہیف ہمارے بارے میںجاتا ہے  کھاید ںیہم  یہ سےیمجھے لگتا ہے کہ ج"

تو اس کے چہرے  آئےماں کے گھر  یریکارکن م یسماج یہ سےیج کنیبتا سکتے ل ںیکا نام نہ یام یریم

تو  ںیکے ساتھ رہتے ہ  ینسل پرست یزندگ یسے، جب آپ سار۔ اور جس طرح ایخوف سا چھا گ کیپر ا
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۔ ںیہ کھتےیجس طرح سے لوگ آپ کو د ں،یہ   کھتےیجس طرح سے وہ د ںی سکتے ہ پیچان آسانیآپ اسے 

 ونکہیک ں،یجس طرح سے لوگ آپ سے سوال کرتے ہ ں،یآواز کے لہجے سے، جس طرح وہ پوچھتے ہ 

   "۔ںی سکتے ہ پہچانآپ اسے  ں،یکے ساتھ رہتے ہ احساس آپ اس

  ںینہ ںی جنہ ںیہ  یجات  یک اںی آرائ اسیق ایسی  ںیخاندانوں کے بارے م  وں والےتیاقل یاور نسل  یائ یشیفام، ا  اہیس"

 "ے یجانا چاہ ایک

تھا کہ ہم   ہیوہ  ایکارکن نے جو پہال مفروضہ بنا یسماج ےیہوں… اس ل کیسے ا ںیدس بچوں م ںیم"

سب   ہے لہذا آپ ُکنبہبڑا  کیانہوں نے کہا، 'اوہ آپ کا ا ونکہیگے ک ںکے قابل ہو سنبھالنےسب خود ہی 

 ہی ںیوہاں صرف م ونکہیک ہے ںینہ ساینے کہا کہ ا ںیگے'۔ م ںیکر سک  ات انتظام کے  خود ہی سنبھالنے

 ۔ہوںبھال کرنے واال  کھی، بال معاوضہ دہوں بھال کرنے واال کھیفعال د کیا ںیہوں، م ودخ ںیہوں، م

اکثر سوچتا ہوں کہ جب بڑے  ںیم ونکہیہے کی وجہ بڑ کیا پس منظر ینسل ںیاس م ںیم الیخ رےیم"

 لیکہ وہ خود کفُکنبوں کے بارے میں یہ فرض کیا جاتا ہے  پس منظر کے یہے، نسل  یبات آت یخاندانوں ک

کہ وہ اس مخصوص شخص   ں،یکر سکتے ہ خود ہے، کہ وہ سب کچھ  ںیضرورت نہ یمدد ک ںیکہ انہ ں،یہ

 کا مطلب قوت  ی مفروضہ کہ افراد ہی۔ اور ںیکر سکتے ہ پوراکو  اتیضرور یسماج یان ثقافت یک

ہے   اثرات رکھتانقصان دہ  شہیہم  کے لیئے لوگوںاقلیتوں کے  ںیم الیخ رےی ممیسر ہونا ہوتا ہے  نگہداشت 

مدد  یسب ک یاور باق ںوچار لوگ کام کر رہے ہ ای نیاگر صرف ت کنیل ںیہم بڑے گھرانوں سے ہ  ونکہیک

کے بگڑنے کا سبب بن  توازن اس یبھ خصش یاضاف کیتو اس کا مطلب ہے کہ صرف ا ںوکر رہے ہ

 "۔سکتا ہے جسے ہم نے قائم کیا ہوتا ہے

  



 
13 

 نتائج کی جانب  .3

بہت سے   کے حوالے سے نگہداشت کے نظام کے اندر لوگوں کے تجربات یسماج ںیاس مختصر رپورٹ م    3.1

ہے اور نہ   ںیاخذ کرنا ممکن نہ جہینت   یپر عموم ادیبن ی۔ ان تجربات کہےشامل  یعکاس مشکل امور کیطاقتور اور 

جن  ںیہہے۔ چار موضوعات  یصداقت کو پہچاننا ضرور یفراہم کردہ نقطہ نظر ک کنی ، لیہ عقلمندانہ بات ہو گی یہ

 :ںیملتے ہ  ںینکات آپس م  یدیکے ارد گرد کل

احساسات خاص  ہی، اور ہوئی  یوسیسے ما  سوشل سروسیزاحساس تھا کہ لوگوں کو  ہیطور پر  یمجموع .1

 یضرورت سے بچنے ک یکو استعمال کرنے ک  سوشل سروسیزلوگوں نے اکثر  ونکہی تھے ک دیطور پر شد

 ۔یتھ  یکوشش ک

بات   یک میں کمی عملے مطلوبہہے اور جب   ںیدباؤ م یکا نظام کاف سوشل سروسیزکہ  ایک  میلوگوں نے تسل .2

وہ   یتھ خصوصی طور ناقابل فہم ےیشرکاء کے ل زی۔ جو چںیہ مشکالت پائی جاتیہے تو ہر جگہ  یآت

نظام سے جو بظاہر ضرورت مند   سےیا کی ا ا،یک  سامناجس کا انھوں نے ا فقدان تھا ک رحمدلیاور  یہمدرد

 تھا۔ ایگ  اترتیب دی ےیبھال کے ل  کھیمدد اور د یک وگوںل

  یکوئ ںینظام م یکہ ان ک ںیتھا کہ لوگ محسوس کرتے ہ ایگ  ایپر بہت سے خدشات کا اظہار ک  قتیاس حق .3

 ہے۔ اور یجات یسن ںی سے نہ  قےیطر زیخ یمعن یبات کس یہے، اور ان ک ںی'آواز' نہ

جانے والے   ےی ک ںیوجہ سے وہ ان کے بارے م یجس ک ایکن تجربات پر غور ک شانیشرکاء نے اپنے پر  .4

 ۔ںیپس منظر پر سواالت اٹھتے ہ  ینسل اور ان کے ثقافت یکچھ مفروضوں، ان ک

ان   ہاںیسنا ہے۔ ہم   یہ  جن سے ہم نے ںیکرتے ہ  یعکاس یصرف ان افراد کے نقطہ نظر ک ہیکہ   ںیکرتے ہ میہم تسل 3.2

طور پر حساس اور  یثقافت کہ ںیہ یفراہم کرت رتیاہم بص ںیوہ اس بارے م  ونکہیک ںیہ  پیش کرتےآوازوں کو 

 میں کیا مشکالت پائی جاتی ہیں۔  نظامکے حوالے سے کے قابل ہونے  نےیسے لوگوں کو جواب د قےیمناسب طر 

اور نگہداشت کرنے والے کے   والوں کا استعمال کرنےاور سروس یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ اس رپورٹ   3.3

کے   لی۔ ذی کو پہچانا جائےصف بندان آوازوں اور  انیکے درم  زیدستاو  ترین عیوس یوال  پرکھنے نقطہ نظر کو 

جا سکے   ایظاہر ک ہی تاکہ  ںیگئے ہ  ےی ک شیدوبارہ پ  ہاںیاور جو  ں،ینکات اس رپورٹ کے اختتام پر بنائے گئے ہ

 :ںیہ  ُجلتے رپورٹ کے ساتھ ملتے یاٹھائے گئے بہت سے مسائل مرکز ںیم  زیکہ اس دستاو

خواہشات کے   یک کٹیکہ ا ںیبھال کرنے والے محسوس کرتے ہ  کھیسروس استعمال کرنے والے اور د •

 ہے۔ ی فاصلہ باق یکاف  یابھ ںیسفر کرنے م کی منزل تکپورا ہونے  

بہتری   ہے جو یپہچاننا ضرورکو   اہمیت یراست سننے ک  ہبرا ںیتجربات کے بارے م ذاتیدوسروں کے  •

 ہے۔ ی مقصدمرکز اک  کٹیا النے کے لیئے ایک کلیدی امر ہے اور 

مؤثر   ادہیہوا ہے، اور نظام کو واضح طور پر ز ںیمکمل نہ یطرف 'سفر' ابھ یکے مکمل نفاذ ک کٹیا •

 افادیت یکے ساتھ کام کرنے والے تمام اصولوں ک یضرورت ہے تاکہ ہم آہنگ  یسے کام کرنے ک قےیطر

 جا سکے۔  ایکو مکمل طور پر محسوس ک 
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اپنے روز مرہ کے   یبھ یکبھ کواصولوں نے سوشل سروسز کے مرض کے دوران کچھ لوگوں یوبائ •

کرنے کے   سایا کنی لے جانا مشکل ہو گا، ل بی۔ ان کو لوگوں کے قرایک ںی محسوس نہسے قریب تجربے 

 ہے۔ اور  ایآ ںینہ یاہم وقت کبھ  ادہیزاب سے  ےیل

  رونما ہونے کے لیئےکے  یلی، تبدلوگ کچھ  بھال کرنے والے کھیتاہم، سروس استعمال کرنے والے اور د •

پختگی سے نافذ  دیاور اس کے اصولوں کو مز کٹیقدر کرنا اب ا ی۔ اس کو پہچاننا اور اس کںیہ  تاببے 

 ۔حامل ہیںکرنے کے کام کے لیئے کلیدی اہمیت کے 

بھال کرنے   کھیاور د نیخدمات کے صارفسے وں تیاور اقل ،یائیشیفام، ا اہیہے کہ س ینوٹ کرنا ضرور ہیتاہم،  3.4

جس   عےیکہ انہوں نے اپنے تجربات کے ذر - ںی واضح لحاظ سے مختلف ہ کی کے مخصوص تجربات ا والوں

 فرد ہے۔ من  ےیلہے وہ ان کے  یاطالع د یتصور اور تعصب ک سٹیریوٹائپ ینسل

طرف، گفتگو کا رخ اس   ی۔ بحث کے اختتام کںیکے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہ االتی کے خ کیسے ا ںیہم شرکاء م  3.5

  ینے خاص طور پر اپن  کیامیں سے   شرکاء ہوگا۔ ا یفراہم کردہ معلومات کے ساتھ آگے ک  یا کہ لوگوں کمڑطرف 

طور پر فکر مند تھے کہ ان  ی۔ وہ ابتدائیک یعکاس یتناؤ ک انینے کے درم بتائے جانہ  ایکے بتائے جانے   یکہان

لمحے، وہ   یفکر مند تھے۔ اگرچہ اگلے ہ ںیبارے م  کے ہے اور وہ اس یداستان سے ہو سکت ان کی شناخت یک

بلند آواز  واور ان ک ا ضروری تھاسنان یکہان اان ک ے،ی کے ل کی امید تجربات  بہتر ےی پہچان گئے کہ دوسروں کے ل

   ہے:  یتاخذ کر جہینت ہیرپورٹ  ہیجذبے سے  ی۔ اسی پڑے گی تا کہ یہ سنی جائےکرن

سوشل   مجھے ونکہیک کریں۔ اس کا استعمال ںیجائے، اسے استعمال کر  ایچاہتا ہوں کہ اسے استعمال ک  ںیماصل میں  "

ضرورت  یکرنے ک لیکو تبد زوںی...چںیاسے استعمال کر ں،ی ہے۔ اسے استعمال کر میسر نہیں ہواسے اچھا سلوک   سروسیز

 کر رہا ہوں یوہمیں  ہیسوچ رہا ہوں کہ  ںیکر رہا ہوں اور م یعکاس یاس ک ںیبات کر رہا ہوں م  ںیہے۔ معذرت جس طرح م

  یلیتبد آئندہکہہ رہا ہوں کہ  ںی بات کر رہا ہوں تو م  ںیکرنا چاہتا تھا، اور جب م ںیشناخت نہ  اپنی  ںیچاہتا تھا، م ںینہ ںیجو م

  ہی ںیم الیخ رےی۔ میںالفاظ استعمال کر رےی، م ں گاسناؤ یکہان یاپن ہاں، میں  پھر توضرورت ہے  یکرنے ک  سایا ےیکے ل

 ہے…"  حیکرنا صح سایا میرے خیال میںہے، کی بات عقل 
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