#LivesNotKnives
کیا آپ جانتے ہیں کہ چاقو رکھنے والے شخص کی شناخت کیسے کی جاتی ہے؟
کیا آپ جانتے ہیں کہ چاقو رکھنے کے جرم کا ارتکاب زیادہ تر کون کر سکتا ہے؟
یہ  12-25سال کے جوان آدمی ہوتے ہیں – کیا یہ آپ کا دوست ،بیٹا یا بھائی ہو سکتا ہے؟

کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں؟
اس کی وجہ اکرث یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور ان پر اپنے ساتھیوں کا دبا ٔو بھی ہو
سکتا ہے یا انہیں چاقو رکھنے کے قانونی مسائل کی مکمل سمجھ نہیں ہوتی۔

انتباہی عالمات
•کیا اسکول/تعلیم کی جانب ان کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے؟
•کیا ان کے ایسے نئے دوست بن گئے ہیں جن کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا؟
•کیا وہ اپنے بیگ اور/یا کپڑوں کو چھپا کر یا نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں؟
•کیا آپ جب آپ ان سے ان کی چیزوں کے بارے میں سواالت کرتے ہیں ،تو وہ حد سے زیادہ دفاع کرتے ہیں؟
•کیا وہ پہلے سے زیادہ پیغامات بھیج رہے ہیں  /وصول کر رہے ہیں؟
•کیا وہ کبھی اچانک اٹھ کر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں؟
•کیا وہ زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہتے ہیں ،خاص طور پر شام اور رات کے اوقات میں؟
•کیا وہ چاقو رکھنے والے لوگوں کے متعلق مثبت خیاالت رکھتے ہیں ،مثال کے طور پر ذاتی دفاع کے موضوع پر
بات چیت کرتے ہوئے؟
•کیا آپ کے مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی ایسی چیز گم ہو گئی ہو جس کو بطور ہتھیار
مثل کچن کا چاقو یا پیچ کس؟
استعامل کیا جا سکتا ہوً ،
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میرا خیال ہے کہ میرے جاننے والے ایک شخص کے پاس چاقو ہے۔
میں اس کے بعد کیا کروں؟
•جب نوجوانوں کو چاقو رکھنے کے جرم کےنتائج کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے ،تو وہ چاقو رکھنے پر
دوبارہ غور کر سکتے ہیں۔
•ان کی عزت نفس بحال کرنے کی کوشش کریں اور ان کی زندگی کی اہمیت پر زور دیں اور انہیں باور کرائیں کہ
وہ مستقبل میں اپنے آپ کو بااختیار بنانے کے لیے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔
•ان کے ساتھ بامعنی بات چیت کے لیے وقت نکالیں اور ان کی بات سننے کے لیے تیار اور دستیاب رہیں۔ یاد
رکھیں کہ بات چیت کے دوران ان کی آواز کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔

درج ذیل کا ذکر کرنے پر غور کریں:
•ان کے پاس اختیار موجود ہے۔ کوئی راستہ یک طرفہ نہیں ہوتا ،راہ بدلنے کا موقع ہمیشہ آس پاس موجود ہوتا
ہے۔
•قانون۔ چاقو رکھنا غیر قانونی کام ہے ،خواہ یہ کسی دورسے شخص کا ہو اور چاقو رکھنے پر چار سال کی قید
ہو سکتی ہے۔
•پولیس۔ اگر پولیس کو کسی پر چاقو رکھنے کا شک ہو ،تو وہ مشکوک شخص کو روک کر اس کی تالشی لے
سکتی ہے۔
•ذاتی تحفظ۔ تحفظ کے لیے رکھا جانے واال چاقو ،چاقو رکھنے والے شخص کے خالف بھی استعامل ہو سکتا ہے۔
•نتیجہ۔ چاقو رکھنے کو پرتشدد جرم سمجھا جاتا ہے اور ایسے شخص کو مالزمت کے حصول میں شدید دشواری
ہو سکتی ہے۔ چاقو رکھنا یا استعامل کرنا رصف اسی شخص کو متاثر نہیں کرتا۔ جب چاقو استعامل ہوتا ہے ،تو
چاقو مارنے والے شخص کی فیملی ،متاثرہ شخص اور متاثرہ شخص کے دوست اور فیملی ،سب لوگ متاثر ہوتے
ہیں۔

مجھے چاقو کے جرم کے بارے میں مزید معلومات درکار ہے۔ میں کہاں سے حاصل کروں؟

مزید وسائل کی تالش کے لیے ہامری ویب سائیٹ مالحظہ کریں:
leics.police.uk/KnifeCrime
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