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 پر طور جنسی اسے کہ بتائے کو آپ بچہ کا آپ جب چاہئے کرنا کیا کو آپ،  سے حیثیت کی والدین
؟ہے گیا کیا ہراساں  

 
 لئے کے روکنے کو اس آپ کہ دالئیں یقین کو بچے۔ کریں بھروسہ پر اس اور سنیں سے دھیان .1

۔گے کریں اقدامات ضروری  
،  تاریخ میں جسیے کہیں ل کے بتانے تفصیالت کی واقعہ اس سے بچے اپنے اور پرسکون رہیں .2

۔ہیں شامل گواه اور مقام،  وقت  
 پاس کے شخص والے انچارج کرنے مہیا خدمات متعلقہ یا انچارج اساتذه،  پرنسپل کے اسکول .3

 سماجی/  اوز جی این/  رہنماؤں کے برادری،  تو ہو ضروری اگر ۔کروائیں درج شکایت باضابطہ
۔لیں مدد سے کارکنوں  

 2511 ہمیں آپ۔ کروائیں درج شکایت مواقع میں برائے یکساں کمیشن سے جانب کی بچے اپنے .4
۔ہیں سکتے کر کال پر 8211  

 پولیس تو ہے شبہ کا) حملہ مہذب غیر جیسے( عنصر مجرم بھی کسی میں واقعے اس کو آپ اگر .5
۔دیں اطالع کی اس کو    

۔   

If you need further information on sexual harassment and your right under the 
anti-discrimination ordinances, please contact: 

 

 معلومات مزید متعلق سے حق اپنے اور تحت کے اور امتیازی قوانین کرنے ہراساں پر طور جنسی کو آپ اگر
:کریں رابطہ کرم براه،  تو ہو ضرورت کی  

 

 

Equal Opportunities Commission 
16/F, 41 Heung Yip Road 
Wong Chuk Hang, Hong Kong 
Hotline: 2511 8211 
Email: eoc@eoc.org.hk 
Website: www.eoc.org.hk 
SMS Enquiry Service: 6972566616538  
(For people with hearing/speech difficulties) 
 
Office hours: Monday to Friday from 8:45am to 5:45pm 

 

مواقع برائے یکساں کمیشن   

16/F, 41 Heung Yip Road 

Wong Chuk Hang, Hong Kong 

16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
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What should a student do if he/she is sexually harassed? 

1. Speak up.  Say “No”. Under safe conditions, tell the harasser that his/her behaviour is 
unwanted and has to stop.  

2. Run away from the harasser and go to a safe place or an area with more people.  
3. Tell someone he/she trusts, such as his/her teacher/parents/social workers/NGO staff, 

and seek support and advice. Don’t keep it to themselves. 

؟چاہئے کرنا کیا اسے تو ہے جاتا کیا ہراساں پر طور جنسی کو علم طالب اگر    

 اور ہے ناپسندیده سلوک کا اس کہ بتائیں کو والے کرنے ہراساں،  میں حاالت محفوظ۔ کہو" نہیں. "بولو .1
پڑے گا۔ رکنا اسے  

۔جائیں میں عالقے والے لوگوں زیاده سے زیاده یا جگہ محفوظ کسی اور بھاگیں سے والے کرنے ہراساں .2  
 جی این/  کارکنان سماجی/  والدین/  اساتذه کے اس جیسے،  ہے کرتا بھروسہ وه پر جس بتائے کو کسی .3

۔رکھے مت پاس اپنے اسے۔ کریں طلب مشورے اور مدد اور،  اسٹاف او  
 

What should you, as a parent, do when your child tells you he/she was sexually 
harassed? 

1. Listen attentively and show trust in him/her. Assure the child that you will take 
necessary steps to stop it.  
 

2. Keep calm and ask your child to give details of the incident including the date, time, 
location and witness(es).  

 
3. Lodge a formal complaint to the school principal, the teacher-in-charge or the person-

in-charge of the relevant service provider. Seek help from community 
leaders/NGOs/social workers, if necessary.  

 
4. Lodge a complaint with the Equal Opportunities Commission on your child’s behalf. 

You can call us at 2511 8211.  
 

5. Report the case to the Police if you suspect any criminal element (e.g. indecent assault) 
in the incident.  
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Who would be held liable for sexual harassment in schools? 
 

                                                

 

 

 

 

 

؟گا جائے ٹھہرایا دار ذمہ کو کس لئے کے ہراسگی جنسی میں اسکولوں  
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Personal 
Liability 

Students, school staff and service providers are 
personally liable for their own acts of sexual 
harassment under the SDO.  

Vicarious 
Liability or 

Aiding 
Sexual 

Harassment 

Personal liability may also be incurred if a 
student/member of staff/service provider: 
 Pressures someone to sexually harass another 

person; 
 Instructs someone to sexually harass another 

person; or 
 Knowingly helps someone  in harassing another 

person (e.g. joining someone in telling obscene 
jokes) 

 

Schools and service 
providers must take 
“reasonably practicable 
steps” to ensure that the 
school is free from sexual 
harassment; otherwise, 
they might be held 
vicariously liable for the 
unlawful acts committed 
by their staff in the course 
of their employment or 
by their agents, even if 
the school or service 
provider (as the case may 
be) is not aware of or does 
not authorise the sexual 
harassment incidents. 

داری ذمہ ذاتی  خدمات اور عملہ کا اسکول،  طلباء اگر تحت کے او ڈی ایس 
کیا ہے  ہراساں پر طور جنسیوالوں نےکسی کو  کرنے فراہم

۔ہیں دار ذمہ کے اس پر طور ذاتی خود تو وه   

 

 

 داری ذمہ متضاد
 ہراساں جنسی یا

 مدد میں کرنے
کرنا فراہم  

 علم طالب کوئی اگر ہے سکتی اٹھ وقت اس بھی داری ذمہ ذاتی
:ممبر کا کننده فراہم خدمت/  عملہ/   

 جنسی کو شخص دوسرے ڈالے کہ وه کسی ؤپر دبا کسی 
کرے ہراساں پر طور  

 جنسی کو شخص دوسرے کو ہدایت دے کہ وه کسی کسی 
کرے ہراساں پر طور  

 میں کرنے ہراساں کو دوسرے کسی کر بوجھ جان 
 فحش کو کسی جیسے( ہے کرتا مدد کی کسی

)ہونا شامل میں سنانے لطیفے  
 

 فراہم خدمات اور اسکولوں
 بنانے یقینی یہ کو والوں کرنے

 طور جنسی اسکول لئے کہ کے
 ہو پاک سے کرنے ہراساں پر
 عملی سے طریقے مناسب"

 ؛ ۔ییںچاہ اٹھانے "اقدامات
 کے ان،  میں صورت دوسری

 کے ان یا سے مالزمین 
مالزمت کے  سے  ایجنٹوں
 غیر والی جانے کیدوران  

 دار ذمہ لئے کے حرکات قانونی
 تک یہاں، ہے جاسکتا ٹھہرایا

 خدمت یا اسکول بے شک کہ
 کہ جیسا( والے کرنے فراہم

 طور جنسی )ہے ہوسکتا معاملہ
 واقعات کے کرنے ہراساں پر

  ہیں۔  نہیں آگاه سے

 

 

 پر طور جنسی اسے کہ بتائے کو آپ بچہ کا آپ جب چاہئے کرنا کیا کو آپ،  سے حیثیت کی والدین
؟ہے گیا کیا ہراساں  

 
 لئے کے روکنے کو اس آپ کہ دالئیں یقین کو بچے۔ کریں بھروسہ پر اس اور سنیں سے دھیان .1

۔گے کریں اقدامات ضروری  
،  تاریخ میں جسیے کہیں ل کے بتانے تفصیالت کی واقعہ اس سے بچے اپنے اور پرسکون رہیں .2

۔ہیں شامل گواه اور مقام،  وقت  
 پاس کے شخص والے انچارج کرنے مہیا خدمات متعلقہ یا انچارج اساتذه،  پرنسپل کے اسکول .3

 سماجی/  اوز جی این/  رہنماؤں کے برادری،  تو ہو ضروری اگر ۔کروائیں درج شکایت باضابطہ
۔لیں مدد سے کارکنوں  

 2511 ہمیں آپ۔ کروائیں درج شکایت مواقع میں برائے یکساں کمیشن سے جانب کی بچے اپنے .4
۔ہیں سکتے کر کال پر 8211  

 پولیس تو ہے شبہ کا) حملہ مہذب غیر جیسے( عنصر مجرم بھی کسی میں واقعے اس کو آپ اگر .5
۔دیں اطالع کی اس کو    

۔   

If you need further information on sexual harassment and your right under the 
anti-discrimination ordinances, please contact: 

 

 معلومات مزید متعلق سے حق اپنے اور تحت کے اور امتیازی قوانین کرنے ہراساں پر طور جنسی کو آپ اگر
:کریں رابطہ کرم براه،  تو ہو ضرورت کی  

 

 

Equal Opportunities Commission 
16/F, 41 Heung Yip Road 
Wong Chuk Hang, Hong Kong 
Hotline: 2511 8211 
Email: eoc@eoc.org.hk 
Website: www.eoc.org.hk 
SMS Enquiry Service: 6972566616538  
(For people with hearing/speech difficulties) 
 
Office hours: Monday to Friday from 8:45am to 5:45pm 

 

مواقع برائے یکساں کمیشن   

16/F, 41 Heung Yip Road 

Wong Chuk Hang, Hong Kong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Under the SDO, it is unlawful to sexually harass any person of the opposite sex, as 

well as of the same sex. The law on the protection of children from sexual 
harassment is applicable to schools, tutorial centres, kindergartens, other 
educational institutions and nurseries. It is also applicable to other ancillary 
service providers related to school operation such as school buses, student 
canteens or cafeterias, sports coaching, etc. Child care centres may be 
considered as a service provider and the relevant protections against sexual 
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 Offensive Communications:  written 
communications of a sexual nature including 
messages transmitted electronically 

 Other Inappropriate Behaviours: staring, 
leering or making gestures of a sexual nature   

 مثالیں:

 لینا بوسہ،  ملنا گلے ناپسندیده:رابطہ جسمانی ناخوشگوار  ،
 کے شخص دوسرے کسی کر بوجھ جان یا پکڑنا چھونا،

 ساتھ لگنا
 کسی یا جنسی بنیاد سے، لطیفے جنسی: ریمارکس جنسی 

کرنا تبصرے پر جسم کے  
 جن مواصالت تحریری کی نوعیت جنسی :مواصالت ناگوار 

ہیں شامل پیغامات کرده منتقل پر طور الیکٹرانک میں  
 کے نوعیت جنسی یا گھورنا :سلوک نامناسب دوسرے 

کرنا اشارے  

 

 جنسی کو بچوں ۔ہے قانونی غیر کرنا ہراساں پر طور جنسی کو فرد بھی کسی کے جنسیا ہم  جنس مخالف ،تحت کے او ڈی ایس
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 سمجھا کننده فراہم سروس بطور کو مراکز کے بھال دیکھ کی بچوں ۔وغیره کوچنگ اسپورٹس،  کیفیریا یا کینٹینز طلباء،  بسیں

۔گے ہوں الگو تحفظات متعلقہ خالف کے کرنے ہراساں پر طور جنسی تحت کے او ڈی ایس اور ہے جاسکتا  
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Speak up against Sexual Harassment 

Create a Safe Environment for Our Kids 

کریں بات خالف کے گیہراس جنسی  

بنائیں ماحول محفوظ ایک لئے کے بچوں ہمارے  
Sexual harassment can have serious consequences for anyone. For children especially, the 
impact can be severe.  It can impair their normal growth and development, social 
behaviour not to mention effective learning and school performance. It can cause          
long-lasting harm to a person’s physical and psychological health. 

 

 اثر کا اس،  لئے کے بچوں پر طور خاص۔ ہے ہو سکتے نتائج سنگینکے  ہراسگی جنسی لیے بھی کے کسی
 اور صالحیتکی  سیکھنے مؤثر ،سلوک معاشرتی،  نشوونما کی معمول کی ان سے اس ۔ہے ہوسکتا شدید

 نقصان دیرپا کو صحت نفسیاتی اور جسمانی کی شخص بھی کسی یہ۔ ہے ہوسکتی متاثر کارکردگی کی اسکول
۔ہے سکتا پہنچا   
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2511 8211 :الئن ہاٹ   

eoc@eoc.org.hk : میل ای  

www.eoc.org.hk : سائٹ ویب  

6972566616538: سروس انکوائری ایس ایم ایس  

( لئے کے افراد شکار کے دشواریوں میں تقریر/  سماعت ) 

 

تک منٹ 45 بجکر 5 شام سے منٹ 45 بجکر 8 صبح جمعہ سے پیر: اوقات آفس  
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 Under the SDO, it is unlawful to sexually harass any person of the opposite sex, as 

well as of the same sex. The law on the protection of children from sexual 
harassment is applicable to schools, tutorial centres, kindergartens, other 
educational institutions and nurseries. It is also applicable to other ancillary 
service providers related to school operation such as school buses, student 
canteens or cafeterias, sports coaching, etc. Child care centres may be 
considered as a service provider and the relevant protections against sexual 
harassment under the SDO would be applicable. 

ایس ڈی او کے تحت، مخالف جنس یا ہم جنس کے کسی بھی فرد کو جنسی طور پر ہراساں کرنا غیر قانونی 
ہے۔ بچوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے سے بچانے کے قانون کا اطالق اسکولوں ، سبق آموز مراکز ، 
کنڈر گارٹنز ، دیگر تعلیمی اداروں اور نرسریوں پر ہوتا ہے۔ یہ اسکول کے آپریشن سے متعلق دیگر ذیلی 
خدمات فراہم کرنے والوں پر بھی الگو ہوتا ہے جیسے اسکول بسیں ، طلباء کینٹینز یا کیفیریا ، اسپورٹس 

کوچنگ وغیره۔ بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز کو بطور سروس فراہم کننده سمجھا جاسکتا ہے اور ایس ڈی 
 او کے تحت جنسی طور پر ہراساں کرنے کے خالف متعلقہ تحفظات الگو ہوں گے۔

Note: If a child is sexually harassed in scenarios not covered by the SDO, such as at a 
friend’s home or on public transport, please approach the Police for help. 

 کیا نہیں احاطہ کا او ڈی ایس میں جس ہے جاتا کیا ہراساں پر طور جنسیایسی صورت میں  کو بچے اگر: نوٹ
 رجوع سے پولیس لئے کے مدد تو،  پر ٹرانسپورٹ عوامی یا گھر کے دوست کسی جیسے،  ہے جاتا

۔کریں  

Examples 

 Unwelcome Physical Contact: uninvited and 
unwelcome hugging, kissing, touching, grabbing 
or deliberately brushing up against another person 

 Sexual Remarks: sexual jokes, comments on 
someone’s  body or shape with sexual overtones 

 Offensive Communications:  written 
communications of a sexual nature including 
messages transmitted electronically 

 Other Inappropriate Behaviours: staring, 
leering or making gestures of a sexual nature   

 مثالیں:

 لینا بوسہ،  ملنا گلے ناپسندیده:رابطہ جسمانی ناخوشگوار  ،
 کے شخص دوسرے کسی کر بوجھ جان یا پکڑنا چھونا،

 ساتھ لگنا
 کسی یا جنسی بنیاد سے، لطیفے جنسی: ریمارکس جنسی 

کرنا تبصرے پر جسم کے  
 جن مواصالت تحریری کی نوعیت جنسی :مواصالت ناگوار 

ہیں شامل پیغامات کرده منتقل پر طور الیکٹرانک میں  
 کے نوعیت جنسی یا گھورنا :سلوک نامناسب دوسرے 

کرنا اشارے  
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 کے شخص دوسرے کسی کر بوجھ جان یا پکڑنا چھونا،

 ساتھ لگنا
 کسی یا جنسی بنیاد سے، لطیفے جنسی: ریمارکس جنسی 
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Note: If a child is sexually harassed in scenarios not covered by the SDO, such as at a 
friend’s home or on public transport, please approach the Police for help. 

 کیا نہیں احاطہ کا او ڈی ایس میں جس ہے جاتا کیا ہراساں پر طور جنسیایسی صورت میں  کو بچے اگر: نوٹ
 رجوع سے پولیس لئے کے مدد تو،  پر ٹرانسپورٹ عوامی یا گھر کے دوست کسی جیسے،  ہے جاتا
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Examples 

 Unwelcome Physical Contact: uninvited and 
unwelcome hugging, kissing, touching, grabbing 
or deliberately brushing up against another person 

 Sexual Remarks: sexual jokes, comments on 
someone’s  body or shape with sexual overtones 

 Offensive Communications:  written 
communications of a sexual nature including 
messages transmitted electronically 

 Other Inappropriate Behaviours: staring, 
leering or making gestures of a sexual nature   

 مثالیں:

 لینا بوسہ،  ملنا گلے ناپسندیده:رابطہ جسمانی ناخوشگوار  ،
 کے شخص دوسرے کسی کر بوجھ جان یا پکڑنا چھونا،

 ساتھ لگنا
 کسی یا جنسی بنیاد سے، لطیفے جنسی: ریمارکس جنسی 

کرنا تبصرے پر جسم کے  
 جن مواصالت تحریری کی نوعیت جنسی :مواصالت ناگوار 

ہیں شامل پیغامات کرده منتقل پر طور الیکٹرانک میں  
 کے نوعیت جنسی یا گھورنا :سلوک نامناسب دوسرے 

کرنا اشارے  
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Sexual Harassment 

ہراسگی جنسی  

 
What is sexual harassment according to the Sex Discrimination Ordinance (SDO)? 

؟ہے کیا ہراسگی جنسی مطابق کے) او ڈی ایس( امتیاز کا قانون جنسی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person-to-Person Harassment 

 Any uninvited/unwelcome sexual advance 
request for sexual favours, or other conduct 
of a sexual nature directed at a person 

 If, having regard to all the circumstances, a 
reasonable person would have anticipated 
that the other person would feel offended, 
humiliated or intimidated by the above 
action(s) 

فرد کی ہراسگی سے فرد  

 جنسی بھی ناخوشگوار کی طرف کسی شخص کسی 
 دوسرے کے نوعیت جنسی درخواست یا پیشگی کی

  عمل طرز
 معقول کسی،  ہوئے لیتے جائزه کا حاالت تمام،  اگر 

 سے  عمل باال مذکوره کہ ہوگا کیا اندازه نے فرد
ہوگا۔ خوفزده یا ذلیل،  ناراض شخص دوسرا  

 

 

 

 

 

Hostile/Intimidating Environment 

 Any unwelcome conduct of a sexual 
nature, either engaged by a person alone 
or together with other persons, which 
creates a hostile/intimidating environment   

ماحول واال دینے دھمکی/  معاندانہ  

 کسی تو یا،  سلوک ناجائز کوئی کا نوعیت جنسی 
 مل کر ساتھ کے افراد دوسرے یا ذریعہ کے شخص

۔ہے کرتا پیدا ماحول خوفناک/  متضاد ایک جو،   

Examples of this form of sexual harassment 
include but are not limited to the display of 
explicit or pornographic materials, sexual 
banter, crude conversation, and sexually 
offensive jokes or activities.  

 میں مثالوں کی شکل اس کی کرنے ہراساں پر طور جنسی
،  مواد فحش یا واضح ہیں نہیں لیکن محدود ہیں شامل
 یا مذاق جارحانہ جنسی اور،  گفتگو خام،  پابندی جنسی

۔ نمائش کی سرگرمیوں  
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request for sexual favours, or other conduct 
of a sexual nature directed at a person 

 If, having regard to all the circumstances, a 
reasonable person would have anticipated 
that the other person would feel offended, 
humiliated or intimidated by the above 
action(s) 

فرد کی ہراسگی سے فرد  

 جنسی بھی ناخوشگوار کی طرف کسی شخص کسی 
 دوسرے کے نوعیت جنسی درخواست یا پیشگی کی

  عمل طرز
 معقول کسی،  ہوئے لیتے جائزه کا حاالت تمام،  اگر 

 سے  عمل باال مذکوره کہ ہوگا کیا اندازه نے فرد
ہوگا۔ خوفزده یا ذلیل،  ناراض شخص دوسرا  

 

 

 

 

 

Hostile/Intimidating Environment 

 Any unwelcome conduct of a sexual 
nature, either engaged by a person alone 
or together with other persons, which 
creates a hostile/intimidating environment   

ماحول واال دینے دھمکی/  معاندانہ  

 کسی تو یا،  سلوک ناجائز کوئی کا نوعیت جنسی 
 مل کر ساتھ کے افراد دوسرے یا ذریعہ کے شخص

۔ہے کرتا پیدا ماحول خوفناک/  متضاد ایک جو،   

Examples of this form of sexual harassment 
include but are not limited to the display of 
explicit or pornographic materials, sexual 
banter, crude conversation, and sexually 
offensive jokes or activities.  

 میں مثالوں کی شکل اس کی کرنے ہراساں پر طور جنسی
،  مواد فحش یا واضح ہیں نہیں لیکن محدود ہیں شامل
 یا مذاق جارحانہ جنسی اور،  گفتگو خام،  پابندی جنسی

۔ نمائش کی سرگرمیوں  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Under the SDO, it is unlawful to sexually harass any person of the opposite sex, as 

well as of the same sex. The law on the protection of children from sexual 
harassment is applicable to schools, tutorial centres, kindergartens, other 
educational institutions and nurseries. It is also applicable to other ancillary 
service providers related to school operation such as school buses, student 
canteens or cafeterias, sports coaching, etc. Child care centres may be 
considered as a service provider and the relevant protections against sexual 
harassment under the SDO would be applicable. 

ایس ڈی او کے تحت، مخالف جنس یا ہم جنس کے کسی بھی فرد کو جنسی طور پر ہراساں کرنا غیر قانونی 
ہے۔ بچوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے سے بچانے کے قانون کا اطالق اسکولوں ، سبق آموز مراکز ، 
کنڈر گارٹنز ، دیگر تعلیمی اداروں اور نرسریوں پر ہوتا ہے۔ یہ اسکول کے آپریشن سے متعلق دیگر ذیلی 
خدمات فراہم کرنے والوں پر بھی الگو ہوتا ہے جیسے اسکول بسیں ، طلباء کینٹینز یا کیفیریا ، اسپورٹس 

کوچنگ وغیره۔ بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز کو بطور سروس فراہم کننده سمجھا جاسکتا ہے اور ایس ڈی 
 او کے تحت جنسی طور پر ہراساں کرنے کے خالف متعلقہ تحفظات الگو ہوں گے۔

Note: If a child is sexually harassed in scenarios not covered by the SDO, such as at a 
friend’s home or on public transport, please approach the Police for help. 

 کیا نہیں احاطہ کا او ڈی ایس میں جس ہے جاتا کیا ہراساں پر طور جنسیایسی صورت میں  کو بچے اگر: نوٹ
 رجوع سے پولیس لئے کے مدد تو،  پر ٹرانسپورٹ عوامی یا گھر کے دوست کسی جیسے،  ہے جاتا

۔کریں  

Examples 

 Unwelcome Physical Contact: uninvited and 
unwelcome hugging, kissing, touching, grabbing 
or deliberately brushing up against another person 

 Sexual Remarks: sexual jokes, comments on 
someone’s  body or shape with sexual overtones 

 Offensive Communications:  written 
communications of a sexual nature including 
messages transmitted electronically 

 Other Inappropriate Behaviours: staring, 
leering or making gestures of a sexual nature   

 مثالیں:

 لینا بوسہ،  ملنا گلے ناپسندیده:رابطہ جسمانی ناخوشگوار  ،
 کے شخص دوسرے کسی کر بوجھ جان یا پکڑنا چھونا،

 ساتھ لگنا
 کسی یا جنسی بنیاد سے، لطیفے جنسی: ریمارکس جنسی 

کرنا تبصرے پر جسم کے  
 جن مواصالت تحریری کی نوعیت جنسی :مواصالت ناگوار 

ہیں شامل پیغامات کرده منتقل پر طور الیکٹرانک میں  
 کے نوعیت جنسی یا گھورنا :سلوک نامناسب دوسرے 

کرنا اشارے  
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Person-to-Person Harassment 

 Any uninvited/unwelcome sexual advance 
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of a sexual nature directed at a person 

 If, having regard to all the circumstances, a 
reasonable person would have anticipated 
that the other person would feel offended, 
humiliated or intimidated by the above 
action(s) 
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Hostile/Intimidating Environment 

 Any unwelcome conduct of a sexual 
nature, either engaged by a person alone 
or together with other persons, which 
creates a hostile/intimidating environment   
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creates a hostile/intimidating environment   

ماحول واال دینے دھمکی/  معاندانہ  

 کسی تو یا،  سلوک ناجائز کوئی کا نوعیت جنسی 
 مل کر ساتھ کے افراد دوسرے یا ذریعہ کے شخص

۔ہے کرتا پیدا ماحول خوفناک/  متضاد ایک جو،   

Examples of this form of sexual harassment 
include but are not limited to the display of 
explicit or pornographic materials, sexual 
banter, crude conversation, and sexually 
offensive jokes or activities.  

 میں مثالوں کی شکل اس کی کرنے ہراساں پر طور جنسی
،  مواد فحش یا واضح ہیں نہیں لیکن محدود ہیں شامل
 یا مذاق جارحانہ جنسی اور،  گفتگو خام،  پابندی جنسی

۔ نمائش کی سرگرمیوں  

Sexual Harassment 

ہراسگی جنسی  

 
What is sexual harassment according to the Sex Discrimination Ordinance (SDO)? 

؟ہے کیا ہراسگی جنسی مطابق کے) او ڈی ایس( امتیاز کا قانون جنسی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person-to-Person Harassment 

 Any uninvited/unwelcome sexual advance 
request for sexual favours, or other conduct 
of a sexual nature directed at a person 

 If, having regard to all the circumstances, a 
reasonable person would have anticipated 
that the other person would feel offended, 
humiliated or intimidated by the above 
action(s) 

فرد کی ہراسگی سے فرد  

 جنسی بھی ناخوشگوار کی طرف کسی شخص کسی 
 دوسرے کے نوعیت جنسی درخواست یا پیشگی کی

  عمل طرز
 معقول کسی،  ہوئے لیتے جائزه کا حاالت تمام،  اگر 

 سے  عمل باال مذکوره کہ ہوگا کیا اندازه نے فرد
ہوگا۔ خوفزده یا ذلیل،  ناراض شخص دوسرا  

 

 

 

 

 

Hostile/Intimidating Environment 

 Any unwelcome conduct of a sexual 
nature, either engaged by a person alone 
or together with other persons, which 
creates a hostile/intimidating environment   

ماحول واال دینے دھمکی/  معاندانہ  

 کسی تو یا،  سلوک ناجائز کوئی کا نوعیت جنسی 
 مل کر ساتھ کے افراد دوسرے یا ذریعہ کے شخص

۔ہے کرتا پیدا ماحول خوفناک/  متضاد ایک جو،   

Examples of this form of sexual harassment 
include but are not limited to the display of 
explicit or pornographic materials, sexual 
banter, crude conversation, and sexually 
offensive jokes or activities.  

 میں مثالوں کی شکل اس کی کرنے ہراساں پر طور جنسی
،  مواد فحش یا واضح ہیں نہیں لیکن محدود ہیں شامل
 یا مذاق جارحانہ جنسی اور،  گفتگو خام،  پابندی جنسی

۔ نمائش کی سرگرمیوں  

جنسی کو فرد بھی کسی کے جنسیا ہم  جنس مخالف ،تحت کے او ڈی ایس
کرنے ہراساں پر طور جنسی کو بچوں ۔ہے قانونی غیر کرنا ہراساں پر طور 
کنڈر،  مراکز آموز سبق،  اسکولوں اطالق کا قانون کے بچانے سے 

 

کے کرنے ہراساں پر طور جنسی تحت کے او ڈی ایس اور ہے جاسکتا

۔گے ہوں الگو تحفظات متعلقہ خالف 

 کوچنگ اسپورڻس،  کیفیریا یا کینڻینز طلباء،  بسیں اسکول جیسے ہے

 ۔
سمجھا کننده فراہم سروس بطور کو مراکز کے بھال دیکھ کی بچوںوغیره

 

 ہوتا الگو بھی پر والوں کرنے فراہم خدمات ذیلی دیگر متعلق سےآپریشن
 

 کے اسکول یہ ۔ہے ہوتا پر نرسریوں اور اداروں تعلیمی دیگر،  گارڻنز 
．

．

．

．

．

．

．

．


