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ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ‘ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ’ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਕਾਲਜ� ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਗ ਇੱਕ: ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਤੰ ਬਰ 2020
This publication is translated from the Department for Education document
‘Keeping Children Safe in Education’ available from gov.uk which is licensed
under the terms of the Open Government Licence v3.0.
This translation was carried out by a professional linguist with secondary
proofing. However, the original English version should be treated as the official
source of statutory school staff duties.
Please note that Annex A, which must also be read by all staff who work directly
with children, is not included in this translation.

ਭਾਗ ਇੱਕ: ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਿਵਧੀ
1.

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱ ਸਾ ਹਨ। ਇਸ

ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਿਵਧਾਿਨਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ Working Together to Safeguard Children (ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ
ਕਰਨਾ) ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
2.

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ

ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਉਨ�� ਨੂੰ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਿਭਆਸਕਰਤਾਵ� ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਬੱ ਚੇ ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਹੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੈ।
3.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕੱ ਲੇ ਅਿਭਆਸਕਰਤਾ ਕੋਲ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱ ਿਚਆਂ

ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਸਹੀ ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤ� ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਨ�� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ।
4.

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਇਸ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
•

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ;

•

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ;

•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਉਨ�� ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੇ ਹੋਣ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ

•
5.

ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ

ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸ�ੇਸ਼ਠ ਪਿਰਣਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
6.

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟਾਫ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਨ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ

ਮਦਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਵਧਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
7.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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8.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ�� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਦਦ ਤ�

ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਆਉਣ ਤੇ
ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਾਲ� ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਲ� ਤਕ।
9.

ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੁੰ ਪੈਰ�ਾ 41-53 ਿਵੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਫਰਲ

ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
10.

ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
11.

ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਡਪਟੀ) ਕੋਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ

ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਢੁਕਵ� ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ।

12.

ਟੀਚਰਜ਼ ਸਟ�ਡਰਡ 2012 ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ� (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ

ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਜ� ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
13.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ

ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ�� ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਇੰ ਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ;

•

ਵਰਤਾਅ ਨੀਤੀ; 3

•

ਸਟਾਫ ਵਰਤਾਅ ਨੀਤੀ (ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਚਾਰ ਸੰ ਿਹਤਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ);

•

ਉਨ�� ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਵਾਬ ਜੋ ਪੜ�ਾਈ ਤ� ਗੁੰ ਮ ਜ�ਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ

•

ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਡਪਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ।

ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਇੱ ਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੰ ਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
14.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱ ਪਡੇਟ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
1

ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ Working Together to Safeguard Children (ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਪਾਠ 1 ਿਵੱ ਚ

ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2
Teachers' Standards (ਟੀਚਰਜ਼ ਸਟ�ਡਰਡਸ) ਇਨ�� ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: QTS ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀ; ਆਪਣੀ ਿਵਧਾਿਨਕ ਇੰ ਡਕਸ਼ਨ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ (ਨਵ� ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਅਿਧਆਪਕ [NQTs]); ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ� ਿਵਚਲੇ ਅਿਧਆਪਕ, ਸੰ ਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ� ਸਮੇਤ, ਜੋ

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਪਰੇਜ਼ਲ) (ਇੰ ਗਲ� ਡ) ਅਿਧਿਨਯਮ 2012 ਅਧੀਨ ਹਨ।
3

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਰਤਾਅ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱ ਥੇ ਹਨ)। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਇੱ ਕ ਵਰਤਾਅ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨੂੰ �ਪਰ ਦੱ ਸੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਰੱ ਿਖਆ ਦੇ ਅੱ ਪਡੇਟ ਿਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਈਮੇਲ, ਈ-ਬੁਿਲਟਨ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਰਾਹ�), ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ
ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।
15.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜਲਦੀ ਮਦਦ 4 ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਉਨ�� ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

16.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 (ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਬੱ ਚੇ)

ਹੈ।

ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 47 (ਬੱ ਚਾ ਸੰ ਕਟ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਜ� ਸੰ ਕਟ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜੋਿਖਮ) ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭੂਿਮਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਨ�� ਦੀ ਅਿਜਹੇ ਮੁਲ�ਕਣ�
ਿਵੱ ਚ ਉਨ�� ਤ� ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5
17.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ/ਬੱ ਚੀ ਉਨ�� ਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ/ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ

ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਨਾਲ ਅਣਗਿਹਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਉਿਚਤ ਪੱ ਧਰ
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਿਜਨ�� ਨੂੰ

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜ� ਿਡਪਟੀ) ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਭਾਲ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹ� ਦੱ ਸਣਗੇ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸ�ੇਸ਼ਠ ਿਹੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਲਦੀ ਮਦਦ
18.

ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਤ� ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਜਲਦੀ

ਮਦਦ ਲਈ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਲੋ ੜ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ:
•

•
•
•

ਅਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਲੋ ੜ� ਹਨ;

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਅਕ ਲੋ ੜ� ਹਨ (ਭਾਵ� ਉਨ�� ਕੋਲ ਿਵਧਾਿਨਕ ਿਸਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਪਲਾਨ ਹਨ ਜ� ਨਹ�);
ਛੋਟਾ ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਹੈ;

ਸਮਾਜ ਿਵਰੋਧੀ ਜ� ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੰ ਗਿਠਤ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸਮੂਹ� ਦੇ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧ ਅਤੇ ਗ�ਗ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੇਤ;

•
•
•
•

ਸੰ ਭਾਲ ਜ� ਘਰ ਤ� ਅਕਸਰ ਗੁੰ ਮ/ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ;

ਆਧੁਿਨਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਤਸਕਰੀ ਜ� ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਿਖਮ ਤੇ ਹੈ;

ਕੱ ਟੜਪੰ ਥੀ ਹੋਣ ਜ� ਸ਼ੋਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਿਖਮ ਤੇ ਹੈ;

ਉਨ�� ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�,
ਬਾਲਗ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਮੁੱ ਦੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਿਵਹਾਰ;

•
•
•
4

ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਜ� ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ;

ਸੰ ਭਾਲ ਤ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ

ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਿਲਆ ਿਗਆ ਬੱ ਚਾ ਹੈ।

ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ Working Together to Safeguard Children (ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਪਾਠ 1 ਿਵੱ ਚ

ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5
ਿਵਧਾਿਨਕ ਮੁਲ�ਕਣ� ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰ�ਾ 48 ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਵਧਾਿਨਕ ਮੁਲ�ਕਣ� ਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ Working Together to
Safeguard Children (ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਪਾਠ 1 ਿਵੱ ਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ
19.

ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਦਾ ਿਧਆਨ

ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਉਨ�� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਮਦਦ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ,
ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜ� ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
20.

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱ ਦੇ ਕਦੇ-

ਕਦਾਈ ਂ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਜ� ਲੇ ਬਲ ਿਵੱ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਇਕ ਤ� ਵੱ ਧ ਮੁੱ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੋਣਗੇ।
21. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਘਟਨਾਵ� ਅਤੇ/ਜ� ਿਵਹਾਰ� ਨੂੰ ੳਨ�� ਕਾਰਕ� ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜ� ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਤ� ਬਾਹਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੇਫਗਾਰਿਡੰ ਗ ਲੀਡ (ਅਤੇ ਿਡਪਟੀ) ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ� ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਜ� ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਵਾਧੂ-ਪਿਰਵਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਵੱ ਖੋ
ਵੱ ਖਰੇ ਰੂਪ ਲੈ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਪਰਾਿਧਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਜਵਾਨ ਿਹੰ ਸਾ ਸਮੇਤ (ਪਰ ਇਨ�� ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ
ਨਹ�) ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸੂਚਕ
22.

ਦੁਰਿਵਹਾਰ: ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਰੂਪ। ਿਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ

ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਣਾ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਜ� ਅਣਗਿਹਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਿਕਸੇ ਸੰ ਸਥਾਗਤ
ਜ� ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਉਨ�� ਦੇ ਪਰੀਿਚਤ ਦੁਆਰਾ ਜ�, ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਆਫਲਾਈਨ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਕਨ�ਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ, ਬਾਲਗ� ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱ ਚੇ ਜ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
23.

ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ: ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਇੱ ਕ ਰੂਪ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮਾਰਨਾ, ਧੱ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਸੁੱ ਟਣਾ, ਜ਼ਿਹਰ ਦੇਣਾ, ਉਤੇਜਨਾ ਜ�

ਜਲਾਉਣਾ, ਡੁਬਾਉਣਾ, ਦਮ ਘੋਟਣਾ ਜ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਜ� ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ, ਜ� ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ
ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ।
24.

ਭਾਵਾਤਮਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ: ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਭਾਵਾਤਮਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ ਤੇ

ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਪ�ਿਤਕੂਲ ਪ�ਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਜ�
ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਜ� ਉਦ� ਤਕ ਕਦਰ ਹੈ ਜਦ� ਤਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਣ-ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ
ਕਰਾਉਣਾ ਜ� ਉਨ�� ਦਾ 'ਮਜ਼ਾਕ' ਕਰਨਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜ� ਉਹ ਿਕਵ� ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜ� ਿਵਕਾਸ
ਦੀਆਂ ਅਣਉਿਚਤ ਉਮੀਦ� ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਸੰ ਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤ� ਪਰ�ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਜ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਮ
ਸਮਾਜਕ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਜ� ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ
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ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ (ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀ ਸਮੇਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਅਕਸਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜ� ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱ ਚ
ਪੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਜ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜ� ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱ ਧਰ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਕਸਮ� ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਇਕੱ ਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
25.

ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਜ� ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜ�

ਪ�ਿੇ ਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਿਕ �ਚ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱ ਚਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਾ। ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੁਸਪੈਠ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ (ਿਜਵ� ਿਕ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਜ� ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ) ਜ� ਗੈਰ-ਿਵਹਾਰਕ ਕੰ ਮ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੱ ਥਰਸੀ, ਚੁੰ ਮਣ, ਰਗੜਨਾ ਅਤੇ ਕਪਿੜਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ�
ਛੋਹਣਾ। ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸੀ ਤਸਵੀਰ� ਨੂੰ
ਦੇਖਣਾ, ਜ� ਬਣਾਉਣਾ, ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਜ� ਿਕਸੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ। ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜ� ਆਫਲਾਈਨ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੇਵਲ ਬਾਲਗ
ਮਰਦ� ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ� ਵੀ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱ ਦਾ ਹੈ (ਪੈਰ�ਾ 29 ਦੇਖੋ)।
26.

ਅਣਗਿਹਲੀ: ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜ� ਮਨ�ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ

ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ� ਵਾਧੇ ਿਵੱ ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਣਗਿਹਲੀ
ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮ� ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ
ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਣਗਿਹਲੀ ਿਵੱ ਚ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਕਾਫੀ ਭੋਜਨ
ਦੇਣਾ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਆਸਰਾ (ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ ਜ� ਛੱ ਡ-ਛਡਾਅ ਸਮੇਤ); ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਖਤਰੇ
ਤ� ਬਚਾਉਣ; ਉਿਚਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ (ਅਣਉਿਚਤ ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾਵ� ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਸਮੇਤ); ਜ� ਉਿਚਤ ਮੈਡੀਕਲ
ਸੰ ਭਾਲ ਜ� ਇਲਾਜ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋ ੜ� ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਨਾ,
ਜ� ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ
27.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ�� ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਿਖਮ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ

ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�, ਜਾਣ-ਬੁੱ ਝਕੇ ਪੜ�ਾਈ ਤ� ਖੁੰ ਝਣਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸਿਟੰ ਗ (ਨੌਜਵਾਨ� ਦੁਆਰਾ ਿਜਨਸੀ ਕਾਲਪਿਨਕ
ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਹਾਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ।
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (CSE) ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (CCE)
28.

CSE ਅਤੇ CCE ਦੋਵ� ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵ� �ਥੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸਮੂਹ ਿਕਸੇ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਜਨਸੀ ਜ� ਅਪਰਾਿਧਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਜ� ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਅਸੰ ਤੁਲਨ ਦਾ
ਲਾਭ ਲ� ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਉਮਰ ਸਭ ਤ� ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੰ ਤੁਲਨ ਿਲੰਗ, ਿਜਨਸੀ ਪਛਾਣ, ਬੌਿਧਕ ਯੋਗਤਾ,

ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, ਰੁਤਬਾ, ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਜ� ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ

ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� ਿਵੱ ਤੀ ਲਾਭ ਜ�

ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ (ਿਜਵ� ਿਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਿਥਤੀ) ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਜ� ਸੁਿਵਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਸਮੂਹ�,
ਮਰਦ� ਜ� ਔਰਤ�, ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਜ� ਬਾਲਗ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਜ� ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਲੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ�ਸਤ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਸੰ ਗਿਠਤ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ
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ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ/ਜ� ਲੁਭਾਉਣ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਹੰ ਸਾ ਜ� ਿਹੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ

ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ� ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਦ� ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਗਤੀਿਵਧੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਅਤੇ/ਜ� ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਅਤੇ ਸੰ ਕੇਤਕ� ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰ ਿਤਕਾ A ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਮਉਮਰ ਦਾ ਹਮਉਮਰ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ
29.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਹੋਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਦਾ ਅਕਸਰ

ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਵਜ� ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਨ�� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨ�� ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•
•
•
•
•

ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ (ਸਾਈਬਰ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ);

ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਰਨਾ, ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ, ਧੱ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਚੱ ਕ ਵੱ ਢਣਾ, ਵਾਲ ਪੁੱ ਟਣੇ, ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਨਾਲ
ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਣਾ;

ਿਜਨਸੀ ਿਹੰ ਸਾ, 6 ਿਜਵ� ਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘੁਸਪੈਠ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਹਮਲਾ;

ਿਜਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ, 7 ਿਜਨਸੀ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ, ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ, ਮਜਾਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਜਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਜੋ ਇਕੱ ਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜ� ਇੱ ਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਵਆਪਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ;

ਅਪਸਕ�ਿਟੰ ਗ, 8 ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰ ਗ� ਜ� ਿਚੱ ਤੜ�
ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ�� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਿਬਨ� ਉਨ�� ਦੇ ਕਪਿੜਆਂ ਦੇ ਥੱ ਿਲ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ

•
•
30.

ਹੈ, ਜ� ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਸੈਕਸਿਟੰ ਗ (ਨੌਜਵਾਨ� ਦੁਆਰਾ ਿਜਨਸੀ ਕਾਲਪਿਨਕ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ); ਅਤੇ
ਪਿਰਵਰਤਨ/ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਆਗਰਤਾ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਿਵਧੀਆਂ

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ

ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੰ ਭੀਰ ਿਹੰ ਸਾ
31.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੂਚਕ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਗੰ ਭੀਰ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤ�

ਜੋਖਮ ਤੇ ਹਨ, ਜ� ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਤ� ਵਧੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਸਮੂਹ� ਦੇ ਨਾਲ

ਦੋਸਤੀ ਜ� ਸਬੰ ਧ� ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ, ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ

ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ, ਜ� ਹਮਲੇ ਜ� ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੱ ਟ� ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਪਸ਼ਟ ਉਪਹਾਰ ਜ� ਨਵ� ਅਿਧਕਾਰ ਇਹ ਵੀ
ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਨ�ਟਵਰਕ ਜ� ਿਗਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜ� ਉਹ
ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
32.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਨ�� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਕਾਲਜ� ਲਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਿਫਸ ਦੀ Preventing youth violence and gang involvement

(ਜਵਾਨ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਿਗਰੋਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ Criminal exploitation of children and vulnerable adults:
county lines (ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ� ਦੇ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਕਾ�ਟੀ ਲਾਈਨਜ਼) ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। 9

6

ਿਜਨਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰ ਿਤਕਾ A ਦੇਖੋ।

7

ਿਜਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰ ਿਤਕਾ A ਦੇਖੋ।

8

'ਅਪਸਕ�ਿਟੰ ਗ' ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰ ਿਤਕਾ A ਦੇਖੋ।

9

ਿਹੰ ਸਾ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰ ਿਤਕਾ A ਦੇਖੋ।
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ਫੀਮੇਲ ਜੇਨੀਟਲ ਿਮਊਟੀਲੇ ਸ਼ਨ (ਔਰਤ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰ ਗ� ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ)
33.

ਹਾਲ�ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਔਰਤ� ਦੇ ਜਣਨ ਸਬੰ ਧੀ ਅੰ ਗ� ਨੂੰ ਖਰਾਬ (FGM) ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ

ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜ� ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਧਆਪਕ� ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 10 ਜੇ ਿਕਸੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੌਰਾਨ, ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ FGM ਦੀ ਘਟਨਾ
ਹੋਈ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਿਧਆਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਅੰ ਿਤਕਾ A
ਦੇਖੋ।
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ
34.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�, ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਇਸ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ

ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨ� ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਜ� ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
35.

ਿਸਰਫ ਉਿਚਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਸੱ ਿਖਅਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨੂੰ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਟਾਫ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਦਨ-ਪ�ਤੀ-ਿਦਨ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨ�� ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
36.

ਿਜੱ ਥੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ� ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ� ਹੋਰ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪ�ਿਤਕੂਲ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਿਕਸ਼ੋਰ-ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਈ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਨ�� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਿਕਵ� ਉਨ�� ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ, ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ 'ਤੇ
ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
37.

ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਬਾਲ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਨਯਤ ਸੇਫਗਾਰਿਡੰ ਗ ਲੀਡ ਜ� ਿਡਪਟੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਵਭਾਗ ਨ� Preventing and Tackling Bullying (ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਜੱ ਠਣ), ਅਤੇ Mental

38.

Health and Behaviour in Schools (ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ) (ਜੋ ਕਾਲਜ� ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰ ਗਲ� ਡ ਨ� ਨੌਜਵਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਸਹਤ,
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ
ਬਣਾਏ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ Promoting children and young people’s emotional health and wellbeing
(ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਿਵੱ ਚ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣੇ, ਤਮਾਕੂਨ�ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਪਾਠ� ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ�
ਦੇ ਿਲੰਕ ਲਈ Rise Above (�ਪਰ �ਠ�) ਦੇਖੋ।

10

ਫੀਮੇਲ ਜੇਨੀਟਲ ਿਮਊਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5B(11) (a) ਤਿਹਤ, ਇੰ ਗਲ� ਡ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ “ਅਿਧਆਪਕ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ

2002 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 141A(1) ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ (ਇੰ ਗਲਡ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਜ� ਰੁਝੇ ਹੋਏ
ਿਵਅਕਤੀ)।
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ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
39.

ਿਵਭਾਗੀ ਸਲਾਹ What to Do if You Are Worried a Child is Being Abused - Advice for Practitioners (ਕੀ

ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ -ਅਿਭਆਸਕਰਤਾਵ� ਲਈ ਸਲਾਹ) ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ
ਅਣਗਿਹਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਸੰ ਕੇਤ� ਦੀ
ਉਦਾਹਰਨ� ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। NSPCC ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਵੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ �ਪਰ ਅਤੇ ਿਕਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
40.

ਅੰ ਿਤਕਾ A ਿਵੱ ਚ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ� ਬਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ

ਕਾਲਜ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ�� ਨੂੰ ਅੰ ਿਤਕਾ ਨੂੰ ਪੜ�ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹਨ
41. ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ‘ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰ ਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਤ� ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸ�ੇਸ਼ਠ ਿਹੱ ਤ� ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
42.

ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਉਸ �ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾ 16

43.

ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ, ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

44.

ਫੇਰ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

ਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ।

ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜ� ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•
•
•

ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਪੈਸਟਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਰਾਹ� ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਮੁਲ�ਕਣ; 11 ਜ�

ਿਵਧਾਿਨਕ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਰੈਫਰਲ, 12 ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

45.

ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ ਜ� ਿਡਪਟੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼� ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ

ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ, ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜ� ਿਡਪਟੀ) ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਤ� ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਿਚਤ
ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜ� ਸਥਾਨਕ

11

ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਮੁਲ�ਕਣ�, ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ Working Together to Safeguard

Children (ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਪਾਠ 1 ਿਵੱ ਚ ਹੈ।
12

Working Together to Safeguard Children (ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਪਾਠ 1 ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਸਮੇਤ ਮਾਪਦੰ ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਦ� ਿਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ

ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਅਤੇ 47 ਅਧੀਨ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਿਵਧਾਿਨਕ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ
ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ� ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਇਸ

ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਿਕਵ� ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ
ਸੰ ਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਤ� ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ�� ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜ� ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
46.

ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰ ਨਕੇ ਨਹ� ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਸਿਹਕਰਮੀ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸੇਵਾ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Information Sharing (ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ):Advice for Practitioners Providing Safeguarding
Services to Children, Young People, Parents and Carers (ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਅਿਭਆਸਕਰਤਾਵ�, ਨੌਜਵਾਨ�, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾਵ�) ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਿਜਸ ਨ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ

ਲੈ ਣੇ ਹਨ ਲਈ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਿਵੱ ਚ ਡੇਟਾ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2018 ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਿਧਿਨਯਮ (GDPR) ਦੇ

ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱ ਤ ਸੁਿਨਹਰੇ ਿਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਣ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ ਜ� ਿਡਪਟੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਰ ਨੂੰ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਮਦਦ
47.

ਜੇ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਢੁਕਵ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜ� ਿਡਪਟੀ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ

ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰ-ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ

ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਮੁੱ ਖ
ਅਿਭਆਸਕਰਤਾ ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ� ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਿਖਆ ਅਧੀਨ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਿਵਧਾਿਨਕ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰੈਫ਼ਰਲ ਨੂੰ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਜ� ਿਵਗੜ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਵੈਧਾਿਨਕ ਮੁਲ�ਕਣ
48.

ਿਜੱ ਥੇ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜ� ਨੁ ਕਸਾਨ ਤ� ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ

ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਭਾਲ (ਅਤੇ ਜੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਤ� ਪੁਿਲਸ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੈਫ਼ਰਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੈਫ਼ਰਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਬੱ ਚੇ

ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ�

ਿਵਕਾਸ ਦੇ �ਚ ਪੱ ਧਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੈ, ਜ� ਿਜਨ�� ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾਵ�

ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਦੇ ਿਬਨ�, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜ� ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਜ� ਅਪਾਹਜ ਬੱ ਚਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੀ
ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਪੀੜਤ ਜ� ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ
ਿਜਵ� ਿਕ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਦੀ ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 47 ਦੇ

ਤਿਹਤ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ�� ਕੋਲ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਨਾਿਸਬ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ
ਤ� ਪੀੜਤ ਹੈ ਜ� ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
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ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ�, ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ, ਮਾਦਾ ਜਣਨ ਅੰ ਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ
ਕਰਨ ਜ� ਹੋਰ ਤਥਾਕਿਥਤ ਸਨਮਾਨ ਆਧਾਿਰਤ ਿਹੰ ਸਾ, ਅਤੇ ਕੱ ਟੜਪੰ ਥੀ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਧਮਕੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ Report Child Abuse to Your Local Council (ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕ� ਿਸਲ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ

49.

ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ) ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਥਾਨਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
50.

ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤ� ਇੱ ਕ ਕੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤੀ

ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�� ਅਗਲੇ ਕਦਮ� ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਿਕਸਮ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ:
•

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ;

•

ਬੱ ਚਾ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

•

ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 47 ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੱ ਚੇ ਦਾ
ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

•

ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�;

•

ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲ�ਕਣ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਕਦਮ

•

ਚੁੱ ਕਣਾ ਹੈ; ਅਤੇ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਰੈਫ਼ਰਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

51.

ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹ� ਹੈ।

52.

ਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਿਕਸੇ ਿਵਧਾਿਨਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜ� ਿਡਪਟੀ)
ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ)।
53.

ਜੇ, ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਹ� ਲਗਦਾ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ

ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ�ਸਾਰ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ, ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ
54.

ਸਾਰੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ�, ਚਰਚਾਵ� ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ , ਅਤੇ ਉਨ�� ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਲੋ ੜ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ, ਤ� ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜ� ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਇਹ ਸਭ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਕ� ਹੈ?
55.

ਇਹ ਜੋਿਖਮ� ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਸਹੀ ਮਦਦ ਦੇਣ

ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਕੇਸ ਸਮੀਿਖਆਵ� ਨ� ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ
ਖਤਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ। 13 ਮਾੜੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰ ਕੇਤ� ਨੂੰ ਵੇਖੋ;

•

ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤਰੀਕਾ;

•

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੁੰ ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ;

•

ਜਦ� ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਿਚੰ ਤਾਵ� ਦਾ ਮੁੜ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ;

•

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ;

•

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

•

ਉਨ�� ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹ� ਲੱਗਦੇ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹਨ ਜੋ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਿਖਮ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
56.

ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ, ਜ� ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ (ਵਲੰਟੀਅਰ� ਸਮੇਤ), ਤ�:
•

ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ ਜ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

•

ਿਜੱ ਥੇ ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ ਜ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ�/ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ� ਦੇ ਚੇਅਰ (ਮੁੱ ਖੀ), ਮੈਨ�ਜਮ�ਟ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਜ� ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

•

ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ�/ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਵੱ ਚ, ਿਜੱ ਥੇ ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ ਿਕਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਕੱ ਲਾ
ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਤ� ਇਲਜ਼ਾਮ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਸੱ ਧੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਿਵਖੇ ਿਨਯਤ ਅਫਸਰ(ਅਫ਼ਸਰ�) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਗ ਚਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਅੰ ਦਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ
ਦੇ ਤਿਰਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ
57.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਮਾੜੇ ਜ� ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ

ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਅਸਫਲਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੀਨੀਅਰ
ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਗੰ ਭੀਰ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੀਿਖਆਵ� ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ gov.uk/government/publications/analysis-of-serious-case-reviews-2014-to-2017 ‘ਤੇ

ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
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58.

ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਲਈ

ਉਿਚਤ ਿਧਆਨ ਿਖੱ ਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
59.

ਿਜੱ ਥੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ�

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ� ਹੋਰ ਿਧਆਨ ਿਖੱ ਚਣ ਦੇ ਚੈਨਲ ਉਨ�� ਲਈ
ਖੁਲੇ � ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਿਵਸਲਬਲੋ ਇੰਗ (ਮੁਖਿਬਰੀ) ਤੇ ਆਮ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਰਾਹ� ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: Advice on Whistleblowing
(ਿਵਸਲਬਲੋ ਇੰਗ (ਮੁਖਿਬਰੀ) ਤੇ ਸਲਾਹ); ਅਤੇ

•

ਅਿਜਹੇ ਸਟਾਫ ਲਈ NSPCC’s what you can do to report abuse dedicated helpline (NSPCC ਦੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ) ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਰੂਟ ਵਜ� ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾਵ� ਸਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ
ਜ� ਉਨ�� ਦੇ ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਿਚੰ ਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ 0800
028 0285 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਲਾਈਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤਕ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: help@nspcc.org.uk. 14
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ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਿਲਖਕੇ ਇੱ ਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ: National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), Weston House, 42

Curtain, Road, London EC2A 3NH.
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ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਜੱ ਥੇ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ
ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਲ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ1ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਹੋਰ ਏਜੰ ਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ, ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ

ਰੈਫਰਲ3 ਜੇ ਿਚੰ ਤਾਵ�

ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ ਜ� ਸਟਾਫ

ਮੁਨਾਿਸਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਵੱ ਧਦੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਨੂੰ

ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੈਸਟਰਲ ਸਹਾਇਤਾ

ਹਨ

ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ3 (ਅਤੇ ਜੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ

ਅਤੇ/ਜ� ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਸਮੇਤ2 ਅਤੇ

ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ)

ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

1 ਕੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਸੈਕਸ਼ਨ 474 ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ�

ਸੈਕਸ਼ਨ 174 ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ�

ਿਕਸੇ ਉਪਚਾਿਰਕ ਮੁਲ�ਕਣ

ਵਾਲਾ ਬੱ ਚਾ: ਹਵਾਲਾ ਭੇਜਣ

ਇਨ�� ਲਈ ਉਿਚਤ ਹਨ:

ਇਨ�� ਲਈ ਉਿਚਤ ਹਨ:

ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ: ਹਵਾਲਾ

ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ

ਹਵਾਲਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ

ਹਵਾਲਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ

ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ

ਿਗਆ

ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਿਗਆ

ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਪੁਿਲਸ ਜ�

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜੋਿਖਮ

ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਪੈਸਟਰਲ ਸਹਾਇਤਾ

NSPCC ਦੁਆਰਾ ਉਿਚਤ

ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਕਰੋ4 ਅਤੇ ਉਿਚਤ

ਆਪਾਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਕਰੋ4 : ਸੰ ਭਾਿਵਤ

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਗਈ ਹੈ5

ਚਾਇਲਡ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ

ਕਰੋ

ਪਲਾਨ

ਅਤੇ/ਜ� ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਮੁਲ�ਕਣ ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ2 ਿਵਆਪਕ
ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ
ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਕੇ

ਸਟਾਫ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਪੜਾਆਂ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਨੂੰ ਸਮੀਿਖਆ ਅਧੀਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜ� ਿਡਪਟੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਲੋ ੜ
ਅਨੁਸਾਰ), ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਨਾਿਸਬ ਹੋਵੇ ਤ� ਮੁੜ ਮੁੜ-ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸ�ਸ਼
ੇ ਠ ਿਹੱ ਤ
ਹਮੇਸ਼� ਪਿਹਲ� ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

1

ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਜਨ� � ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਚੰ ਤਾ ਜ� ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗ ਚਾਰ ਦੇਖ।ੋ

2

ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਿਜੱ ਥੇ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਤ� ਫਾਇਦਾ

ਹੋਵੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਇੰ ਟਰ-ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Working Together to Safeguard Children (ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਪਾਠ ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਚ
ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
3

ਰੈਫ਼ਰਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਥ�ਸ਼
ੈ ਹੋਲਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Working Together to Safeguard Children (ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ

ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਪਾਠ ਇੱ ਕ।
4

ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਿਹਤ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਉਨ� � ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਚਲਡਰਨ

ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 47 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜੱ ਥੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਨਾਿਸਬ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਬੱ ਚਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਪੀੜਤ ਹੈ ਜ� ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ� ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ Working Together to Safeguard Children (ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ)ਦੇ ਪਾਠ ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।
5

ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ (EPO) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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