उपयोगी स्रोत-समाग्रीहरू

तपाईंलाई यसले चोट
भन्ने थाहा छ ?
यौन दव्य
ु र्वहारबाट पीिडत भएका व्यिक्तहरूमा िनम्न
असर पनर् सक्नेछः

End Child Sexual Abuse Foundation

Hugline: 2889 9933
Website: www.ecsaf.org.hk
Facebook: www.facebook.com/ecsafhk

Against Child Abuse

Parent-Child Support Line: 2755 1122
Website: www.aca.org.hk

RainLily

RainLily Hotline: 2375 5322
Email Support: safechat@rainlily.org.hk
Website: rainlily.org.hk

The Family Planning Associationof
Hong Kong
Service Hotline: 2572 2222
Website: www.famplan.org.hk

TWGH CEASE Crisis Centre

24 Hour Hotline: 18281
Website: ceasecrisis.tungwahcsd.org

Caritas Family Crisis Support Centre
24 Hour Crisis Line: 18288
Website: fcsc.caritas.org.hk

Equal Opportunities Commission
(for sexual harassment complaint)
Tel: 2511 8211
Website: www.eoc.org.hk

Social Welfare Department
Hotline: 2343 2255
Website: www.swd.gov.hk

शारीिरक असरः
•
•
•
•

कु नै कारण िबना शारीिरक रूपमा अस्वस्थ महसुस गनेर्
शािरिरक स्पशर्बाट डराउने
अिनन्द्रा र डरलाग्दा सपनाहरू देख्ने
वढी खाना खाने र खाएपिछ जवजर्स्ती बान्ता
गनेर् (बुिलिमया) वा भोक नलाग्ने/खाने इच्छा
नहुने (एनोरेिक्जया) रोगबाट पीिडत हुने
• मिदरा तथा लागूपदाथर्मा िनभर्र
हुने वा त्यसको लतमा लाग्ने

बालबािलकाहरूलाइर् हािनबाट
जोगाउनुहोस्
यौन दव्य
ु वर् हारलाइर् नाइर्
भन्नुहोस्

NO

मनोवैज्ञािनक असरः
•
•
•
•
•

स्वयं र अन्य व्यिक्तहरूमा िवश्वास गुमाउने
हीनताभाव महसुस गनेर्
दोषी, िरसाएको र लिज्जत महसुस गनेर्
आत्महत्याको प्रवृित देखाउने
कु नै कारण िवनानै िचिन्तत र
डराएको महसुस गनेर्
• यौन प्रित घृणा वा
डरको महसुसका
कारण बैवािहक
समस्याहरू हुने

व्यवहारात्मक असरः

• यौन प्रित अनौपचािरक (अिस्थर) प्रवृित िवकास गनेर्
• असामान्य रूपमा व्यवहार गनेर् वा
भावनात्मक बन्ने
• ठू लो भएपिछ बाल
यौन दव्य
ु र्वहार गनेर् व्यिक्त बन्ने

इन्ड चाइल्ड सेक्सअ
ु ल एिवउज फाउण्डेशनको समाग्री
टेिलफोन: 288 999 22 फ्याक्स: 288 999 23
इमेल: info@ecsaf.org.hk
वेवसाइट: www.ecsaf.org.hk
फे सवुक: www.facebook.com/ecsafhk
समान अवसर आयोगद्वारा अनुवाद गिरएको
वेवसाइट: www.eoc.org.hk
Nepali Version

बाल यौन दव्य
ु र्वहार

बच्चालाई प्रलोभनमा पारेर वा पुरस्कार िदएर बच्चालाई समपर्ण गनर्
दबाव िदने वा बच्चालाई धम्की, डर वा बलको माध्यमबाट शारीिरक
रूपमा दव्य
ु र्वहार गनेर् जस्ता कु नै पिन यौन िक्रयाकलापहरूमा
बालबािलकाहरूलाइर् सं लग्न गनेर् कायर्।

कसैले आफ्ना गोप्य अङ्गहरूमा हेनेर् वा छु ने प्रयास गरेमा
बच्चाले तत्कालै गनुपर् नेर् कायर्हरू
1. "नाइर्" भन्नुहोस् !
2. उक्त स्थान छाड्नहु ोस् र अन्यत्र सुरिक्षत स्थान वा धेरै
मािनसहरूको माझमा जानुहोस्
3. तपाईंले िवश्वास गनेर् ठू लो मान्छे साँग कु रा गनुहर् ोस्

सम्पकर् द्वारा हुने दव्य
ु र्वहार
1.
2.
3.
4.

जबरजस्ती चुम्बन गनेर्
बच्चाको शरीरमा अनावश्यकरूपमा छु ने वा सं स्पशर् गनेर्
बच्चाका स्तन र गोप्य अङ्गमा छु ने
प्रलोभनमा पारेर, धम्की िदएर, पुरस्कार िदएर वा सताएर जबरजस्ती
मुख मैथनु , यौन सम्पकर् गने वा गोप्य अंगमा छु ने
5. िहसँ ात्मक वा जबरजस्ती यौन सम्पकर् , जस्तै बलात्कार

4. यिद ठू लो मान्छे ले तपाईंले भनेको कु राको िवश्वास
नगरेमा, तपाईंलाई कसैले िवश्वास नगदार्सम्म अकोर्
ठू लो मान्छे सँग कु रा गनुहर् ोस् ।

आफ्ना गोप्य अंगहरूका बारेमा थाहा पाउनुहोस्
स्तन,
िनतम्ब,
यौनांग बिरपिरका
ठाँउहरू

िनतम्व,
गुप्तांग
के टी

के टा

धेरैजसो आम बाल यौन दव्य
ु र्वहार अपराध हुने स्थलहरू:
• अध्ययन गनेर् स्थान
• पीिडतको घर
• नातेदार/ज्येष्ठ पािरवािरक सदस्य/स्याहारकतार्को घर
• सुनसान स्थान

आफ्नो बच्चाको सुरक्षा गनुर्होस्

5. यस्तो कु रालाइर् आफू सँ ग िसिमत नराख्नुहोस्। कसैसँग
कु रा गनुहर् ोस् जसकारण तपाईंले मद्दत प्राप्त गनर्
सक्नुहुन्छ !

तपाईंको बच्चालाई िनम्न कु राहरू िसकाउनुहोस् :

6. सम्भव भएसम्म िछटो हगलाइन (Hugline)
288 999 33 मा फोन गनुहर् ोस्।

• कसैले आफ्नो शरीरमा छु ने प्रयास गरेमा तुरून्तै “नाइर्!” भन्न र उक्त
स्थान छाड्न र अन्यत्र सुरिक्षत/थप मािनसहरूको माझमा जान, आफू ले
िवश्वास गनेर् ठू लो
मान्छे सँग कु रा गनर्
भन्नुहोस्

िबना सम्पकर् द्वारा हुने दव्य
ु र्वहार
1. बच्चा सँ ग–सँ गै अश्लील सामग्री हेनेर्
2. बच्चासँ ग टेिलफोनमा अश्लील कु राकानीहरू गनेर्
3. नुहाइरहेको वा कपडा पिरवतर्न (फे िररहेको) गिररहेको बच्चालाई
िचयाएर हेनेर्
4. यौनजन्य इच्छा प्रकट गनेर् वा यौन प्रस्तावहरू राख्ने
5. बच्चालाई यौन िक्रयाकलापहरू प्रदिर्शत गनेर्
6. शिररका अङ्गहरू बच्चालाइर् अिश्ललरूपमा देखाउने
7. बच्चाको नांगा फोटोहरू िखच्ने

तथ्यांक अनुसार, आधाभन्दा धेरै बाल यौन दुव्यर्वहारका घटनाहरूमा,
दुव्यर्वहार गनेर् व्यिक्त पीिडतसँ ग पिरिचत हुन्छन् ।

बच्चाले आफू मािथ यौन दव्य
ु वर् हार भएको कु रा भनेपिछ
ठू लो मान्छे ले गनुपर् नेर् कायर्हरूः
1.
2.
3.
4.

ध्यानपूवर्क सुन्नहु ोस् र बच्चा प्रित िवश्वास देखाउनुहोस् ।
नआित्तनुहोस् ।
बच्चालाई “यो ितम्रो गल्ती होइन” भनेर सान्त्वना िदनुहोस् ।
बच्चालाई “मसँ ग कु रा गर, म
यहाँ ितमीलाइर् मद्दत गनर्को लािग हुँ ”
भनेर प्रोत्साहन गनुर्होस् ।
5. बच्चालाई "मैले फे िर त्यस्तो हुनबाट
रोक्नेछु " भनी दृढतापूवर्क भन्नुहोस् ।
6. सम्भव भएसम्म िछटो हगलाइन
(Hugline) 288 999 33
मा फोन गनुर्होस्।
7. िवज्ञवाट मद्दत खोज्नुहोस् वा
सम्भव भएसम्म िछटो प्रहरीमा
िरपोर्ट गनुर्होस् ।

• आफ्नो गोप्य अङ्गहरू (पौडी खेल्दा लगाइने पोशाकद्वारा ढाँिकएका
शरीरका अङ्गहरू)को बारेमा जानकारी गराउनुहोस्

तपाईंको बच्चालाई िनम्न कायर्हरू गनर् निदनुहोस्:
• अन्य व्यिक्तलाइर् आफ्नो बच्चाको शरीरमा अनौपचािरकरूपमा
(ख्यालठट्टामा) छु ने अनुमित िदने काम
• कु नै पिन व्यिक्तसँ ग एक्लै बस्न िदने कायर्
• आफैं एक्लै सुनसान स्थानहरूमा जान

आफ्नो बच्चालाइर् सम्मान गनुर्होस्
• उनीहरूको गोप्य अङ्गहरूमा िजिस्कएर (ख्यालठट्टामा) नछु नुहोस्
• उनीहरूलाइर् िजिस्कएर (ख्यालठट्टामा) नांगै हुन नभन्नुहोस्
इन्ड चाइल्ड सेक्सअ
ु ल एिवउज फाउण्डेशनले 18 वषर्
भन्दा मुिनका व्यिक्तहरूलाइर् यौन दव्य
ु र्वहारबाट
जोगाउने लक्ष्य राख्दछ । यिद तपाईंलाई बाल यौन
दव्य
ु र्वहारको बारेमा सोधपूछ गनुर् परेमा, कृ पया हाम्रो
हगलाइन (Hugline) 288 999 33 मा फोन
गनुर्होस् ।

