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کا وں مکیاور دھستی ردبز

 لستعماا
 نےرک کچھ لیے کے پہنچانے فتکلی سےا

 نارکعمل  ان پر / اور یناد ںمکیادھ کی
 و  حفال ،نےرک کشیودخ ،نےوڑچھ سےا •

 دینا ںمکیادھ کی نےرک ورٹپر وک ودبہب
 نا رواکالزام ختم  سے اس •
  کروانا مکا نیوقان رغیاس سے  •

 لستعماامکی کا دھ

ل ستعمااکا روں شات، اکارحل، شک
 نارکوف زده سے خاکے رک
 ناوڑتو کزوں چی •
  نارکه تباو کداد کی جائیاس  •
  تیدیازکے ساتھ وروں جانو پالت •
 شکی نمائروں ہتھیا •

تی کا دیازمعاشی 

 لستعماا

کھنے رنے یا رکل حاصری کوسے نا
  کناروسے 

  نارکور مجبر سے پیسے مانگنے پا •
  یناس دنؤالاسے ا •
  کے پیسے لینااس  •
ں میرے نی کے بادمخاندان کی  آسے ا •

طاقت اور   یناه دسائی نرتک اس بتانا یا نہ 
 لستعمااکا ق ستحقارد ام رولکنٹ

  نارکوک سلطرح کی ر کوکے ساتھ ناس 
  نارفیصلے کڑے بم تما •
  مالک کی طرح حکم چالنا •
کی ردار کے کوں تورعردوں اور م •

 ناوال ہوانے رکت ضاحو

ل ستعماو اکوں بچ

 نارک
ه مانرمجں میرے کے باوں سے بچا
  الناس دحساا
وں بھیجنے کے لیے بچت پیغاما •

  نارکل ستعمااکا 
علیحدگی کی صورت میں بچوں  •

ں ساراسے ہسے مالقات کو ا
  نارکل ستعماانے کے لیے رک

 ںمکیادھلے جانے کی و کوں بچ •

م تر سمجھنا ، تسلیم ک

 لگانازام لاور انا رکنہ 
کے کو اہمیت نہ دینا اور اس کی وسلدب
و کت شادکے خں اس میرے با

  لیناه گی سے ندسنجی
  ئیوہ ںتی نہیدیاه زکہنا که ی •
ه داری دوسرے پر مذکی کی وسلدب •

  ڈالنا
 بنیه جوکی ه کہنا کہ وه اس ی •

 لستعمااتنہائی کا 
س ک، تی ہےرکیا که وه نا کرکرول کنٹ

کیا ، تی ہےرکت باملتی اور سے 
  جاتی ہےں کہا، تی ہےڑھپ
و کسرگرمیوں نی روکی بیاس  •

  نارکدود مح
نے کے رکش پیواز کا جل عماا •

 لستعمااکا د حسلیے 

کی کا وسلدباتی بذج

 لستعماا
  رکھ کرسے نیچے ا
 ںمیرے پنے بااسے ا •
  نارواکوس محسرا ب •
 نارپکابرے ناموں سے سے ا •
 ہےل پاگه وه که سوچنے پر مجبور کرنا سے یا •
  ڈالناؤ نفسیاتی دبا •
  نارکل لیذکی تاس  •
 الناس دحسااکا رم ہونے سے مجا •
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