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:غربت کو کم کرنا یدوسروں کو سمجھنا: صنف . 1  
ے خود کو ظاہر کر سکتی صنفی غربت بہت سے طریقوں س، کسی اور کے تجربے کا تجربہ کریں

ہے، جو کم یا زیاده واضح طور پرمحسوس ہوتی ہے, بشمول ایک عورت کا میڈیکل اپائنڻمنٹ کیلیے 
نہ پہنچنا سے لیکر اسکا اکیلے سڑک پیدل نہ چل پانا. کسی بھیی ثقافت اور ملک کے اندر خواتین 

. ہمیں یہ تسلیم کرنے کی کے تجربات کو اپنے ہمسایوں سے نمایاں طور پر مختلف ہو سکتے ہیں
 ضرورت ہے ک احساس مند، فکر مند اور فعال ہونے سے ہی تبدیلی آییگی۔

امپتھک ماڈلنگ ایک ایسا آلہ ہے جسے ہم کسی شخص کی زندگی کے تجربات کو بہترطور پر 
سمجھ سکتے ہیں. ہر فرد کے لئے کمیونڻی کے ممبروں کے متعلق جاننا نہایت ضروری ہے, جو 

مثال (ڈھانچے  اور بنیادی  )ہمارے ماحول کو بھرنے والے تمام مصنوعات ( کی تزئین مادی زمین
کی وجہ سے ناقابل تسخیر  )کے طور پر بسیں، سڑک کی حالت، سڑک کی روشنی کی حالت

 مشکالت کا سامنا کرتے ہیں۔

 مثال کے طور(جدید سوچ اس وقت حقیقی حل پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے جب کسی سرگرمی 
کو مکمل کرنے کے دوران کسی اور کی صالحیت کو اپنی  )پر ڈریسنگنگ، کھانا پکانے، شاپنگ

طور پر اپنانے کی کوشش کی جائے, جس سے  دوسروں کی مشکالت کی اضافی سمج اور 
حساسیت پیدا ہو. مندرجہ ذیل امثال ہمیں اجازت دیتی ہیں کے ہم آسانی سے دستیاب چیزوں کو 

روزانہ کی سرگرمیوں سے پہلے ایک شخص کی'معذوری'  کو اپنا سکیں۔ استعمال میں ال کر,           

 

ہاتھوں میں گڻھری کو اور محدود حرکت کو محسوس ( انگوڻھے سمیت ہاتھوں کو  ڻیپ لگییں۔ 
)کریں   

  - آوازوں کو منسوخ کرنے والے ہیڈ فونز لگائیں (کم سماعت کی سماعت)

(جوتے میں مکئی کے دانے ڈالیں) پاؤں میں ذیابیطس اعصابی درد کا احساس   -  

)گھڻنوں اور کہنیوں پر ڻیپ لگیں )   -  عمر بڑھنے سے متعلق کم نقل و حرکت کو محسوس کریں 
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 2 . خدمات، مصنوعات اور ماحولیات
 

ہمدردی ہمیں اپنے تجربات کا اشتراک کرنے کی اجازت دیتی ہے 
یصلے لینے کی حمایت کرے جو زیاده مؤثر ڈیزائن سے متعلق ف

گی، خاص طور پر مختلف کمیونڻی کے ارکان کے لئے جو اکثر 
 نظر انداز، نظر انداز یا نظر انداز کی جاتی ہیں

مثال کے طور پر شہریوں، پالیسی (یہ نقطہ نظر سب کے لئے ہے 
جو خواتین کو بااختیار بنانے کے لئے وقف ہے. ہمدردی  )سازوں

وں کے لئے حقیقی تبدیلی فراہم کرنے کے کی سمج ہمیں حقیقی لوگ
۔قابل بناتا ہے  

 

خاص طور  -ہمدردی سے حاصل ہونے والی سمج کس طرح ہر روز لوگوں کو متاثر کرسکتے ہیں 
:پر خواتین  

  

- بس اسڻاپ اور ریلوے اسڻیشن پلیٹ فارم کو مناسب روشنی مہیا کرے -   

و عوامی مقامات پر نیلے رنگ کے روشنی کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ج-
 جرم اور جسمانی حملوں کو کم کرنے کے لئے فائدے مند ہے

صاف نیویگیشن سائن مرتب کرنا-    

سافٹ ویئر جو خواتین کے مسافروں کو شہر کے سخت حصوں کے بارے -
  میں انتباه کرتی ہے

وہیلچائر، بچوں کی گاڑی اور اسڻولرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے  - 
اکرب کڻس کو بڑھان    

 

 

 

 

 

 

 

 


