
 

 

 ڈنفف ہریرذ ےک یپنیی یپروی

 
 
 

 
 ےکہ ےرظک ےکک حرط ےک یذ قپر ےک ےیک یذ :ظفحت قماپقالی نیی

 اٹلی میں تنہا بچوں کے لئے راہنمائی۔ 
 
 
 
 

 1 .؟ےک ےیک ےظکنتذ یذ

 قالیقماپ نیی الیم قلمی وپ ےیم الرمپالکم قےک ےتک ےئک ےک (حرط قونی) قڈرقا رالر ےک لک لکس 18 الیم ےظکنتک قک 

 اکخ ےی پآ یذ ےیپنیذ ےیم ےرظک نبیم اراپقلم یذ ظنبکنتک ظالکک ےک ےیمہقلمی تکےظک ےرنک اراپقلم ےی ظفحت

 نکم لک (الیم ننکی قحکےپا ، لیپلپر) لرورلم قونک الیم نکرب ےک نپرظفکس قونی.ےک النفنر ور ےبکنی

 ےکہ پوپی نبظریی لک ےپی ےئک ےک پآ ےذ ےرلییم ڈینمذ ےر الس لس پآ ظکےذ ، ےریم

 

   .ےک؟ ےپی لرورلم ےک پآ
  نپرظفکس وپرا ےی پآ الیم قلمی قپر ےک اقر ہالذ ےئک ےک پآ وپ نکےب قیا 

 نبیم نککس اییک ےی پآ پقےایی ےک پآ وس ےکہ ےرظک رےنالکئی ےی پآ الیم

 ےکہ ےپظک الررر ہریرذ ےک وج ےئک ےک پآ لرورلم قیا ظپ ےیم ےرلیظک

 الرےن وک پآ الیم اپرقی قک ےبہق ، ےک ےپلیظک ارےکر پام ےتک ےپ وج
 کےک لک فیثیم ےی لرورلم ےک پآ الینیور ےک قک ےپ رےظک الیم

 نکم الیم نکرب ےک ڈینمپم قےک قی لکظک ےک قک / لک قک پآ ۔کہ ےرب
 قماپقالی نیی نپالپس ، ےیم ےپظی ترپرم ےی ےینک ےپ پآ وپ ےیم ےرلیظک

 ہ ےرنک نبیم یک ےرنک اراپقلم ےی ظفحت
 

 ےک؟ ےیک ظفحت قماپقالی نیی
 ےکہ رلیظکے ڈرقےک ظفحت قماپقالی نیی ےپ پآ قلمی ، ظپ ےک ےرظک نبیم یک ےرلیظک نبیم فحکتم ےی پآ الما ےک پآ ق۔ر 

 پحی پنکئی قونک لک پوذ ےی ےرنک نذ قفظرقک ےک فرپح ےک پآ یک ظپاا ، ونج پآ ق۔ر ےذ ےک اپخ ےپ پآ ق۔ر
 لک یق ےریمہ نکم لک رالمک اکنپنی یک / قپر لرورلم ونکق ، ےک ےپلیظک مفح احرخ ےپ پآ ظپ ےیم ےپلظک پقوک

 قماپقالی نیی ق۔ر قپر ، ےک ےپلیظک فس نبظریی لک ےپی ےئک ےک پآ ےذ ےریم حمس الرمپالکم الیم نکرب قک

 ےکہ ایکس قتکک ےپئی ےرنک اراپقلم ےی ظفحت
 
 

 ےی پآ قپر ۔ک ےرب نککس اییک ےی پآ رالمذ ےک قک ، ےپ رےظک الیم نالرم پآ وس :رالمذ لینلر 

 کنپنیا ویلک ، ےیم ےرلیظک نکرپلذ ور الکےریی الاظمخ ےئک ےک الاا قونی ےپ۔کہپآ ڈرف ےک پآ ےرنک نککس اییک
 کہے ےرلیظک رےنالکئی قپر الاا ےی پآ اپرقی ےک ایکک ےک پآ وپ ، ےکرےی لالکوی قیا ، نحلیکم الکےر ، فقےلر ، الکےر

 الیم ننکی ےی پآ الظروک قیا پےکم ، ےپ رےک رخ پآ الیم الرےن وک :ظروالکی ےک الرےن ےک پآ 

  الیم ےرنک نکم لکظک ےک اپلرپم
 ےیم لالوکظک پآ وپ ۔ک ےرب الاا



 

 

 ےئک ےک قیا ےلی لک الیم الما قونکظپ تکےظک ےرنک نبیم یک ، ےیم لیظک ےر نبیم پآ ق۔ر ےیم ےرلیظک فکنس ظفحت ماپقالیق نیی پآ     

ہےیم لیظک پ پقوک
 

 
 
 ےکہ ااپذ ےک وکنک الکرب ےپ آپ

 
 نرنکی ےپ پآ ےپئی ےذ ےک اپخ ےپ پآ

 ہےک لیظک وبنتک
 

 رمیفاخ ننرالظی لک پقےایی ےپ پآ
 ےکہ ااپذ ےک ےپنک

 

 ہےک قنایپذ ےک نیکاظی ونلی ےپ پآ

 

 ےکہ اپخ ےک نننک مالک ےپ آپ

 

 

 

 ےرنک ےتک االخ ےک الرتی ےی پآ ےذ ےک اپخ ےپ آپ

 وکئکہ ےیک الونپر ور

 

 / قپر ۔رپےپم اللمم ننرالظی ےذ ےک اپخ ےپ پآ

 وکئکہ ےیک اقامذ الیم ااالکم ڈپوی یک

 
 ہےک ااپذ ےک ےرنک الونپر ور ڈرپپی ولک ےپ پآ

 
 کےرن پکاا ننرالظی لکظک ےک ےلی ےذ ےک اپخ ےپ پآ

 ےیمہ تکےظک نبیم پآ ولک وکئک ےیک الونپر ور

 
 کہے ااپذ ےک ےپنک پیکر ےک ظنکلس قرنکنی ےپ پآ
 

 لک حرط ےک پآ ےک ااپذ ےک لمپم قالظیکنا یک / قپر ظپاا ےپ پآ

 ہ ےیم ےرظک لمپم حرط ےک پآ یک / قپر ےیم

 یذ کہے نبظریی ےئک ےک پآ یذ پیک ےذ تکےئک ےرنک ڈینمذ ےر الس لکظک ےک لرورلم قونک ےپ پآ :رےکیم یکا

 !ویھیم نکی لکظک ےک لرورلم قونک ےظکنتذ
 

 نکےر اپر ےپ قفلکلکم قونک تکےئکہ منک پقوک حکام قونی قپر تکےئک ےرنک پرقک ےپ پآ ، ےیم ور وگذ الفحپت ےلی پآ قس

 اہگ اب الاا الیم ےرنک الفلپک نبظر ےپ پآ ور حپر اارظی وپ ےک تین قیلی یذ - ےریم قلظرالکس ےک پام قک ےئک ےک

 رے نکم پآ ےذ ےک ےپظک نبیم الفلپک ےپ پآ ق۔ر ےیمہ لیظک ےر نکم لک قک ےپ ےرظک قرظالکا ور پاخ نکےب وک پآ

 پآ یکنکلی ننکی قحکےپا ےریمہ الظپوذ حرخ قونی ےپ قک ےیم رےک لپس پآ وپ یک ےریم ےپپک ےی ےیکنک ، ظپ ےیم لیظک

 ےکہ ظحریفی ےئک ےک پآ وپ الیم ےرنک تینیم قیلی قپر ےرنک تیم نکم لکظک ےک اپلرپم نین ، ےک ےرلیظک الاا ےی

 
 
 

 3 .ےپم؟ ےرلیظک ےیلک اراپقلم ےی ظفحت قماپقالی نیی الیم
 

 ےک پآ ےرنک اراپقلم ےی ظفحت قماپقالی نیی ےذ ےرےیک ڈینمذ ےر الس نک لرورلم ےک پآ قپر پآ وس نکر قیا 
 کےرن الاا ےی پآ اپرقی ےک رالس ےذ ےک ترپرا یذ تکےئکہ ےرنی ظیکر اراپقلم قونی ےپ پآ ظپ ےک نبظریی ےئک
 ےریم نبیم ایکس ظنکاےذ ور قک لکظک ےک اپلرپم ظپ ےیم تکےظک نبیم پآ ق۔ر ےذ ےیم وکننا پخ - نظکئیم لس پآ ےپ پقےپم

 ہ۔ک ےریم رالس ور ترپریکم قنظتکالی ظالکک ےی ےیک ےک پآ لرورلم ےک پآ قپر رالمذ ےک الرےن ۔کہ
 

 ےریمہ اراپقلم
 نکین قحکےپا ، ےپیللپرق) ےک ترپرا ےرنک ویک الیم قللیپی وپےیک ےپ اراپقلم ےی ظفحت قماپقالی نیی

 ےکمپ ےئک ےک لالوکنک ےپ لحر پقےک منک قلمی ےک پآ قپر ےننذ ےک پآ ، ننا۔ی ےی پآ ، ےبکنی ےی پآ ہ(الیم

 خپ قپر ، ےک وکظک ےبک C3 ولک ، ۔ک وکئیم ےیکک الیم پیس قیا وپقنکم ۔کہ وکئیم وپتکک لپقمم لکرب نبم
 ذے رےکیم یکا ےکہ ےپلیظک یکے پوپی نبظریی ےئک ےک پآ ےذ ۔ک ےریم الاا نکی قپر الیم ےرنک پقتم یذ ےپ پآ

 ذی لک پوذ قک ، ور الرکک قک ےکہ وکلیظک ےیک ظالک فس نبظریی ےئک ےک پآ ےی ہریرذ ےک وپ قی ےک پآ نرخ
 ۔کرالاا ےپئک ےیکظک ےپ ےبکنی ےی پآ یذ ےیمہ اپڈناخ ےیپم لک وکنک پقوک الما قونک پآ ےذ ےک ترپرا نظکنک

 الرکپی الپوپا وکک ےک پآ قپر (ےبیم ےئک ےک ےرنک الاا الیم نکےر قیلک ےپ پآ لک ےلی یک) ےک ےپلیظک ثکنم
ہےریم ویک الظکپینقم



 

 

 

 کڈپر وپےیک ، رالپخ ےک ظفحت قپر پقےک ےرنک نکڈہ اکنپی :ڈپرلن وپےیک

 نیی لکظک لکظک ےک ےرنک ڈرقےک نکالک قوکنم ےک ایکک قپر پنکام ےی البکوریی

 ےک ےرنک قاق ےراقر قےک الیم رالس ےک ظفحت قماپقالی
 ےیمہ اقر ہالذ نکی

 
  
  ےپ۔کقپر لکظک ےک پآ لرورلم ےک پآ
 C3 الیالس ےپ ڈکرک قپر 
 لکس 14 رالر ےی پآ ق۔ر تکےئکہ ےرنک ظروالذ الیم ننکی ےی ےپپآ الظروک وپےیک ۔کہ ےرب الاا ےی پآ الیم ےرنک
 ۔کہ ےیم ورنلک ڈنگر ےک پآ پخ ظپ ےک نیکاخ لک

  ؟ےیم اقر رپظذ الیم الما یپروی اپلرب ےلی ےک پآ ےیک
 ، ظپ ےیم اقر رپظذ الیم الما یپروی اپلرب ےلی ےک پآ ق۔ر
 الیم وبنتنک ظا قی ےپ پآ وپ ، ےک ریگپےیپی فنمی ، اکنپی قیا پےکم 
 رےنک لکظک ےک قی پآ ق۔ر ےکہ ےرلیظک الاا لک حریرک اکنپنی قپر الفحپت 
  ےئک ےک اییکنک یذ ، نظکئیم ےپ رالمک اکنپنی قپر ۔کرفیی قونک ظپ ےیم تکےظک 
 ریگپےیپی فنمی ، الیم الرکالالم ےتک نبیمہ یک ےک پلیظک ےکک ےک پآ یذ پیک ےذ
 ، ےک ایظک قوکنم ےی النظرمی الیم الما یپروی اپلرب ےلی لک قلمی ےک پآ 
 ےیمہ ےپئک ےئک ورنلک ڈنگر قونک الیم قلمی قپر ےک ےی اراپقلم ےی ونکخ لیکلی نک پآ ق۔ر ےذ ظا یبکم 

 قناقنخہ ےک اراپقلم ےی ظفحت قماپقالی نیی ےک پآ
 قیا ےک ےپ۔پم قناقنخ ےک قک ظپ ، نرا ےک ےرنک ویک اراپقلم قونی ےئک ےک ظفحت قماپقالی نیی الیم ےپیللپرق پآ وس 
 لرپیپقن ۔کہ وکئک نالیک ےئک ےک قنلرپیپ یک لالکرم ےپ پآ ےبہق ، ےک ترپرا وپ قی ےک ےکہپآ وکظک ےیک ہریرذ ےک ۔رپآ

 ےظنک پے پآ ےذ وپتکیم لک رالمک ےک الرےن ےکہ لیظک ےج پام ےتک مالی قک قپر ، ےک رےظک ےپظک ظنایس وگذ وگذ پام ےک
 ئکے ےک وبتکی ےی ظفحت قماپقالی نیی پخ ۔ک ےریم لالکرم ےی الرکالمک ےک پآ وپ ےپگ پخ ۔کہ ویب ےرنک قنظتکر ےالنک

 ظپ ےپ رظکے قنظتکر ےک قنلرپیپ پآ وس (ےالیپی الاظخ الیم ننکی قحکےپا) ےیم فنذ ےک ےالیپی لیریلپریس

 یے پآ ظکےذ ، رےیم ےرظک نکم لک لرورلم قونک قپر رالمذ لنلر الیم نکرب ےک الرکالمک قونک ےذ ےک ترپرا یذ ،

 پآ ذی ےکہ ےیک نبیم قیلک ظا قنکی نک پآ ق۔ر ، ایم ےیک ےبکنی قونی پئیمہ لکالنک فنک قےک لک لس ےک ےبکنی
 یظکےرل الاا ےی ےالیپی الیم لالوکنک لک حریرک نبظر ےپ اراپقلم ےی ونکخ لیکلی ےی پآ قپر الاا الیم یکااقپم ےی

 ےریمہ نذ اریب الیم الکنگنک الاا ےکہ

 قیا رخن لک الیم قی ےیمہ ےرظک ےر الس ڈینمذ ےک ےیک ےک پآ وپ ےک الپظالس ور قڈرقا 4 ےالیپی رالاکئی

 ےک ننکل ےبکنی قونی ےپ لس قی پآ ظپ ےپ۔ک نبظر ےئک ےک پآ یذ ےذ ےک ےگظک ےپ پآ ق۔ر ۔کہ لیک لی ےبکنی ےی پآ ےی
 ےریمہ نکم الیم نکرب ےک قک لک لرورلم قونک ےیمہ لیظک ےبذ ےئک

 

 ویورانا
 قونک ، ننکے قونک ےیمہ ےرلیظک نیکی لکظک ےک ظحنیس النیا قپر لکالنک پالنک ےبکنی قونی پآ ، الیم قنلرپیپ 
 ےیپم ور حپر اکخ قپر پوپےکم ےی تکپینک الما کقون نک پآ ، لحر قونک ، ننا۔ی ےی پآ الیم پحی پنکئی

 قپر ےیم ےیےی پآ ق۔ر ےکہ قےک ےرنک نکم الیم نکرب ےک قک ےیم تکےظک نبیم یک تکےظک وکنک نبیم پقوک پآ
 یمال ےرنک قیلک ، ظپ ےیم ےپلیظک مفح احرقم الانپخ لک پوذ ےی ننخ قونی ےپ پآ ےذ ےیم لپتظک

 نال اپرقی ےک قنلرپیپ ، ظپ ےیم قےک نکی تینیم اپلرا ےپئی مالی ایکس ےک پآ ق۔ر ےریمہ نذ ےتیتکےپ
 یمنالف نبظریی قونی ےپ ےبکنی ےی پآ ےپ پاخ پقےک لننک ےپ ےریمہپآ نکم الیم نکرب ےک قی وکوکا

 قونی ےپ پآ یذ ےیمہ لیظک وپتک لپقمم لکرب نبم پخ لک پوذ قلی قپر ، ےک ترپرم ےی لالوکنک لک
 الاا یمال ےرنک ڈینمذ نبظریی ےئک ےک پآ قپر اینک ظحنیالم نیکاخ لک یکاخن ور وبمپہم ظالکک ےک ےبکنی

 بیمہے ےپ ےرنک قرکاخ ےک قک قپر ، ایم ےبذ قظنک ، ظپ ےک پظک نبیم لالوک لپقس ےپئی ےپ پآ ق۔ر ےکہ الیم ےرنک
  ےریمہ نذ وکوکا الیم وپتکنک ، ظپ ےپ ترپرم ےی پاحک ےپ پآ ق۔ر

 پظک نبظر لک ےلی پآ وبکم ےیم وکنظک الیم نکرب ےک ظنکتر قک پآ ےریمہ کےپپ ےی ےپنک پقتم ظا فا الالیی ےر

 النکلک ےتک لس اپرقی ےک قنلرپیپ ےذ ےک ترپرا یذ ےیپنیذ ، ےریم ےپپک ےی اینک پتکفم ظا فا الالیی ےر ےیمہ

 ےی ینمذڈ ےئک ےک پآ یذ ےییی ، ےک ےپلیظک الپیس ےرنک نکم الیم نکرب ےک ےالفکم اخ ظیمیخ الیم ننا۔ی ےی پآ پوکئکہ

 وکک ےک پآ ، اپرقی ےک قنلرپیپ ظپ ےیم تکےظک ےرنک نبیم نکم پآ الیم نکرب ےک وی ےیم تینیم قیلی ےتک ق۔ر ےکہ رالس

 ےربہ ڈرقےک الاا الیم ےرنک ۔حظگپ الیم ننکی ےپئک لالوکظک ےپ پآ وپ ےپ۔ک الظروک قیا



 

 

 

 قنلرپیپ ، ق۔ر ےیمہ ےیظک نبیم فنذ الیم ڈینمک فظالی قپر ےیم ےرظک ظروالذ لکیا نکےیس ےک نکم ےبی ےی پآ ےپ الظروک

  لکظک پرق ےپ پقےک ےینک قنلرپیپ ، ظپ ےک ےررےک نبیم ظروالکنی نفیم ےک نکم ےی پآ ظروالکی ےذ ےک ےگظک قیلک ، اپرقی ےک

 ےپ۔کہ لکظک ےک پآ اپرقی ےک قنلرپیپ وپ نظکئیم، نکی ےپ لرورلم ےک پآ ےی

 پخ،پآرال ےک پقےک ےینک قنلرپیپ قپر ظروالکی لرورلم، قونک ، ور الپام ےک قنلرپیپ ےیم تکےظک پآ ق۔ر ےذ رےکیم یکا

 نبظر یے فکمم قونک ظکےذ ےیم لیظک ےر الاا ےی پآ لک الکےر ویلک نحلیکم الکےر یک الپیر اکنپنی ےکرےی، لالکوی قونک

 لیظک وپتک لک پقےک ےینک قنلرپیپ اکظپی ، ےپ الالیی وبکم پآ ظپ ، ےیم ےیےی پآ ق۔ر یمہےر الاا الیم ےرنک پتکفم

 ےیپم ، ۔ک وکئک ویھک اپنکرخ وکک ےک پآ ہریرذ ےک ظروالکی قلک ظکک ۔یک ےبک نکی ےتک وپ ، ور قاظظکک ےک قنلرپیپ ےیمہ

 کےرن الظاح ور الظکپین قک لک پآ ےکہ (الیم ننکی قحکےپا) نرس نکک ےک وک ےک ےپق ےیکک الیم الظکپین یذ ےذ

 ےک ینت قیلی ےپئی ق۔ر ےبہق ظکک ۔یک ےبک وپ ےک پےی ےک ےپق ےیکک وپ ےذ وکلیک ےی ظنایح ظکےذ ۔ک وکئک ےبک ےئک ےک

 النیا یک / قپر ےرنک ارلم ےپ نرس پآ تکےئکہ ےبنک ےپ پآ ظپ ےک ےگظک نبیم قےحکت ےک پآ یذ یک لالوکظک نبیم پآ ولک

 رپماپل نییر ےک رتکالناا ےی پآ پخ ےیم ےبظک نکی ےتک وپ ےیمہپآ لیظک ےبذ نکی ےئک ےک ےرنک پکالس الرمپالکم

 وکلیظکہ وبنتکیک نبیم ظا

 

 

 
 

 :پقم ےینک قنلرپیپ
  ۔کہ لنیم ےبکنی ےی پآ وپ قیا لک الیم قڈرقا قی ےک ےالیپی 

 ےر الس ور الرکالمک ےک پآ وپ ۔ک ےرب نیکی ےپ اپلربےالیپی ےپ ےبکنی ےی پآ پخ / پخ

 ہ۔ک ےرب ڈینمذ

 ےک قنلرپیپ قپر ےک نپےظک ننکی ےی پآ وپ ےک پاخ پخ یذ نبیمہ فنذ ےک ےالیپی :ظروالکی 

 ہےک ےرظک الاا الیم ۔حظگپ ےی پآ اپرقی
 ےرلیظک الاا ےی پآ اپرقی ےک قنلرپیپ ظپ ےپ ترپرم وپ پاخ قیلک ےپئی :ڈرا الرکپی 

 نبیمہ یک ےک الپوپا پخ پیک ےذ ےک النفنر ور پآ یذ ےکہ

 
 
 

 ڈینمذ
 ظیی ےی فحتظ ۔کہ ےرب ڈینمذ ےک ظفحت ےک الک نبظریی ےئک ےک اینک ےپ پآ الحکنح ےک فکمم ےک پآ ےالیپی رالاکئی 

 کانن ےی پوپےکم قنحرقاا ، الانپخ قپر ےلی یک ، ےیم رےک ےپ ڈرقر لک ونج پآ پیک ےذ ےک النفنر ور قک ، ےیم قالکک
 ینمذڈ ےک ےرنک نذ ڈرقےک ظفحت ےپئی ےپ پآ ےالیپی وپتکیمہ لک کرالم اکنپنی ےئک ےک الرمپالکم النیا ےیمہ وکرےک ور

 ظفحت ےک الک خالاظم یک ڈینمذ النحی ےپئی لک قک ظکی ظپام ولیی لک ےالیپی ےپ پآ ق۔ر ےذ رےکیم یکا ےکہ ےرلیظک نکی

 پآ یذ یکپ ےذ ےریم نکم لک رالمک اکنپنی قپر لرورلم قونک ےیمہ ےرلیظک قویس ور ڈینمک قک پآ ظپ ےک وکظک الس

 ےکہ ےپلیظک فس نبظریی ےئک ےک

 

  4  ظحنیالمہ ےی رقنحک الحیا قپر الاا

  ، ظپ ےک وکرےی ےی نبیم رنم ےی قی ےذ ےک اپخ ےپ پآ یک ، ےیم تکےظک ےرنک ارپا ےک فرپح قونک پآ ق۔ر 

  ےیمہ ےرظک قرظالکا پآ ور وک ےریم نکم لک پاخ نکےب ےلی یک رالمک ےک لنلر ، حرط ےی ۔کرفیی قونک

 
 ےیہ نکم الیم نکرب ےک ےیک ےک پآ نک وک ےک پاخ وبال الپیر اکنپنی ےک آپ

 

 

 

 

 


