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સારાંશ 
બાળકોને િશ�ણમા ંસુરિ�ત રાખવા ત ેએક વૈધાિનક માગ�દશ�ન છે જનેુ ંઅનુપાલન કરવું ઇંગ્લ�ડમા ંશાળા અન ે
કોલેજો માટે જયાર ેતેઓ બાળકોના કલ્યાણન ેપ્રોત્સાહન આપવા અન ેસુર�ા માટે તેમની ફરજ િનભાવી ર�ા 
હોય ત્યાર ેકરવું અિનવાય� છે. 

બાળકોના કલ્યાણની સુર�ા કરવી અન ેતેને પ્રોત્સાહન આપવું તદેરકેની જવાબદારી છે. શાળા અન ેકોલેજના 
અગ્રણીઓએ અન ેતેવા કમ�ચારીઓ જ ેબાળકો સાથે સીધી રીત ેકાય� કર ેછે તઓેએ માગ�દશ�નનો ઓછામાં 
ઓછો ભાગ એક વાંચવો જોઈએ.  

સંચાલક મંડળો અન ેમાિલકો, તેમની વિર� નેતૃત્વ ટીમો અન ેખાસ કરીને તેમની િનય�ુ ર�ણા�ક નેતતૃ્વ 
સાથે કામ કરતાએ સુિનિ�ત કરવું જોઈએ કે જ ેકમ�ચારીઓ બાળકો સાથે સીધા કામ કરતા નથી તેઓ ભાગ 
એક અથવા પિરિશ� A (ભાગ એકનું કન્ડેન્સ્ડ વઝ�ન) દસ્તાવેજનું સંપૂણ� વઝ�ન વાંચવું જોઈએ. આ સંપૂણ�પણે 
શાળા અથવા કોલેજની બાબત છે અન ેતેમના કમ�ચારીઓ માટે બાળકોના કલ્યાણને સુરિ�ત કરવા અન ે
પ્રોત્સાહન આપવા માટે કયા માગ�દશ�ન સૌથી અસરકારક રહેશ ેતેના મૂલ્યાંકન પર આધાિરત હશે. 

KCSIE નું પૂ�ં વઝ�ન અહી ંમળી શકે છે: Keeping children safe in education - GOV.UK (www.gov.uk) 

આ માગ�દશ�ન િવશે 
અમે પૂણ� માગ�દશ�નમાં "આવશ્યક" અન ે"જોઈએ" શબ્દોનો ઉપયોગ કય� છે. અમે "આવશ્યક" શબ્દનો 
ઉપયોગ �ાર ેપ્ર�મા ંરહેલી વ્યિ�ન ેકાયદેસર રીત ેકંઇક કરવાની જ�ર હોય અન ે"જોઈએ" �ા ંસુધી કોઈ 
સા�ં કારણ ન હોય ત્યા ંસુધી કોઈ િનધા�િરત સલાહનું પાલન કરવું જોઈએ ત્યાર ેકય� છે.  

પીિડત અને કિથત ગુનેગાર(રો) 

આ માગ�દશ�નના હેતઓુ માટે, અમે, જગ્યાઓપર, ‘પીિડત’ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ વ્યાપકપણે 
�ણીતો અન ેઆકિલત શબ્દ છે. આ મહત્વનુ ંછે કે શાળાઓ અને કોલેજો એ વાતને ઓળખે છે કે 
દુવ્ય�વહારનો ભોગ બનલેી દરકે વ્યિ� પોતાને પીિડત માનતી નથી અથવા આ રીતે તનેું વણ�ન થાયતેવું 
માંગતી નથી. છેવટે, શાળાઓ અન ેકોલેજોએ કોઈપણ ઘટનાનું સંચાલન કરતી વખતે આ અંગ ેવાકેફ રહેવુ ં
જોઈએ અન ેવ્યિ�ગત બાળકને સૌથી વધ ુઅનકૂુળ હોય તેવા કોઈપણ શબ્દનો ઉપયોગ કરવા માટે તયૈાર 
રહેવુ ંજોઈએ. 

 આ સલાહના હેત ુમાટે, અમે, જગ્યાઓપર ‘ 'કિથત ગુનેગાર(રો)’ નો અન ે�ા ંયોગ્ય હોય ત્યા ં‘ 
'ગુનેગાર(રો)'’ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ વ્યાપકપણે ઉપયોગમા ંલેવાતા અન ેમાન્ય શબ્દો છે અન ે
માગ�દશ�નના અસરકારક મુસ�ાને મદદ કરવા માટે સૌથી યોગ્ય છે. જો કે, શાળાઓ અન ેકોલેજોએ પિરભાષા 
િવશે ખૂબ જ કાળ�પૂવ�ક િવચારવુ ંજોઈએ, ખાસ કરીને બાળકોની સામે બોલતી વખતે, ઓછામા ંઓછંુ 
નહી ંકારણ કે કેટલાક િકસ્સાઓમાં અપમાનજનક વત�ન ગુનગેાર માટે પણ નુકસાનકારક હશ.ે  ઉપર મુજબ, 
દરકે કેસ મુજબ જ ેયોગ્ય લાગે ત ેપિરભાષાનો ઉપયોગ કરવાનુ ંિનણ�ય શાળા અને કોલેજોનું રહેશ.ે 
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ભાગ એક: બધા કમ�ચારીઓ માટે સુર�ા�ક માિહતી 

શાળા અને કોલેજના કમ�ચારીઓએ શંુ �ણવંુ જોઈએ અને કરવંુ જોઈએ 

સુર�ા�ક પગલાં પ્રત્ય ેએક બાળક કેિન્દ્રત અને સમન્વિયત અિભગમ 

1. શાળાઓ અને કોલેજો અને તેમના કમ�ચારીઓ બાળકો માટેની વ્યાપક સુર�ા�ક વ્યવસ્થાનો 
એક મહત્વપણૂ� ભાગ છે. આ પ્રણાલી વૈધાિનક માગ�દશ�નમાં વણ�વેલ છે બાળકોની સુર�ા કરવા માટે 
એકસાથ ેકાય� કરવંુ. 

2. બાળકોના કલ્યાણની સુર�ા કરવી અને તેને પ્રોત્સાહન આપવંુ તે દરકેની જવાબદારી છે. 
બાળકો અને તેમના પિરવારો સાથે સંપક�માં આવતા દરકે વ્યિ� ની એક ભૂિમકા હોય છે. આ 
જવાબદારીને અસરકારક રીતે પિરપૂણ� કરવા માટે, બધા વ્યવસાયીઓએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેમનો 
અિભગમ બાળક-કેિન્દ્રત. આનો અથ� તે છે કે, હંમશેા તેમણે બાળકના શે્ર� િહતમા ંશંુ છે તે ધ્યાનમાં લેવંુ 
જોઈએ. 

3. કોઈપણ એક પે્રિક્ટશનરને બાળકની જ�િરયાતો અને સંજોગોનંુ સંપૂણ� િચત્ર ખબર હોઈ શકે 
નહી.ં જો બાળકો અને પિરવારોએ યોગ્ય સમયે યોગ્ય મદદ પ્રા� કરવી હોય તો, દરકે વ્યિ� જ ેતેમની 
સાથે સંપક�માં આવે તેમણે, િચંતાઓ ઓળખવામાં, માિહતી શેર કરવામાં, અને તાત્કાિલક પગલાં લેવામાં 
એક ભૂિમકા ભજવવાની હોય છે. 

4. આ માગ�દશ�નના ઉ�ેશ્યો માટે, બાળકોના કલ્યાણને સુર�ા અને પ્રોત્સાહન પૂ�ંપાડવંુ નીચે 
મુજબ વ્યાખ્યાિયત છે: 

• બાળકોનંુ દુવ્ય�વહારથી ર�ણ કરવંુ 

• બાળકોના માનિસક અને શારીિરક સ્વાસ્થ્ય અથવા િવકાસને નુકશાન થતંુ અટકાવવંુ 

• સલામત અને અસરકારક સંભાળની જોગવાઈ સાથ ેસુસંગત પિરિસ્થિતઓમાં બાળકો મોટા થાય 
તે સુિનિ�ત કરવંુ; અને 

• તમામ બાળકોને શે્ર� પિરણામો મળે તે શ� બનાવવા માટે પગલાં લેવા. 

5. બાળકોમાં 18 વષ�થી ઓછી ઉંમરના દરકે શામેલ થાય છે. 

શાળા અને કોલેજના કમ�ચારીઓની ભૂિમકા 

6. શાળા અને કોલેજ કમ�ચારીઓ ખાસ કરીને મહત્વપણૂ� છે કારણ કે તેઓ િચંતાઓને વહેલી 
ઓળખવાની િસ્થિતમાં છે, બાળકોને મદદ કર ેછે અને િચંતાઓને વધતી અટકાવે છે. 

7. બધાકમ�ચારીઓની જવાબદારી છે કે બાળકો શીખી શકે તેવંુ સલામત વાતાવરણ પ્રદાન કરવંુ. 

8. બધા કમ�ચારીઓએ તૈયાર રહેવંુ જોઈએ જથેી પ્રારંિભક સહાયથી લાભ મેળવી શકે તેવા 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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બાળકોને ઓળખી શકાય.0F

1 વહેલી મદદ એટલે તેમના ઘડતરના વષ�થી લઇને િકશોરવયના વષ� સુધી, 
બાળકના �વનમાં કોઈપણ સમયે જયાર ેસમસ્યા ઊભી થાય ત્યાર ેબને તેટલી વહેલી સહાય પ્રદાન 
કરવી. 

9. કોઈપણ કમ�ચારી સભ્ય  કે જનેે કોઈ બાળકના કલ્યાણ િવશે કોઈ િચંતા હોય તેણે ફકરા 51-67 
માં દશા�વેલ પ્રિક્રયાઓને અનુસરવી જોઈએ. કમ�ચારીઓએ કોઈ પણ રફેરલ પછી સામાિજક કાય�કરો 
અને અન્ય એજન્સીઓને આધાર પરૂો પાડવાની અપે�ા રાખવી જોઈએ. 

10. દરકે શાળા અને કોલેજમાં િનયુ� સુર�ા�ક આગવેાની હોવી જોઈએ જ ેકમ�ચારીઓને તેમની 
સુર�ા�ક ફરજો હાથ ધરવા માટે સહાય કરશે અને જ ેબાળકોની સામાિજક સંભાળ 
જવેાજવેીસ્થાિનકપ્રાિધકારીનીઅન્ય સેવાઓની વચ્ચે સઘન સહકાર સ્થાપશે. 

11. િનયુ� સુર�ા�ક આગવેાની (અને કોઈપણ ડેપ્યુટીઝ) પાસે સંપૂણ� સુર�ા�ક િચત્ર હોવાનંુ 
અને સુર�ા�ક િચંતાઓ માટેના પ્રિતભાવ અંગે સલાહ આપવા માટે સૌથી યોગ્ય વ્યિ� હોવા સંભિવત 
છે. 

12. િશ�કોના માનકો 2012 જણાવે છે કે િશ�કોએ (જમેાં હેડટીચર શામેલ છે) બાળકોની 
સુખાકારીને સુરિ�ત રાખવી જોઈએ અને વ્યવસાિયક ફરજોના ભાગ�પ ેઅધ્યાપન વ્યવસાયમાં �હેર 
િવ�ાસ �ળવવો જોઈએ.1F

2 

શાળા અને કોલેજના કમ�ચારીઓએ શંુ �ણવાની જ�ર છે 

13. તમામ કમ�ચારીઓ તેમની શાળા અથવા કોલેજની અંદરની પ્રણાલીઓથી પિરિચત હોવા 
જોઈએ, જ ેસુર�ા�ક પગલાંઓને સહાય કરતાં હોય અને કમ�ચારીઓની િનયુિ�ના ભાગ �પ ેઆ 
તેમને સમ�વવંુ જોઈએ. આમાં શામેલ હોવી જોઈએ: 

• બાળ સુર�ા નીિત (જમેાં અન્ય બાબતોમાં સહિવ�ાથ� �ારા સહિવ�ાથ� પર અત્યાચાર સાથે 
વ્યવહાર કરવાની નીિત અને પ્રિક્રયાઓ પણ શામેલ હોવી જોઈએ) 

• વત�ણૂક નીિત (જમેાં સાયબર ધમકી, પવૂ�ગ્રહ-આધાિરત અને ભેદભાવપૂણ� ગુંડાગીરી વત�ણૂક 
નીિત , સિહત ગુંડાગીરીને રોકવાનાં પગલાં શામેલ હોવા જોઈએ )2F

3 

• કમ�ચારીવત�ણૂક નીિત (કેટલીકવાર તેને આચારસંિહતા કહેવાય છે) અન્ય બાબતોમાં, િનમ્�-
સ્તરની િચંતાઓ, કમ�ચારીઓસામેના આ�ેપો અને િવ્હસલબ્લોઇંગનો સમાવેશ થવો જોઈએ  

 
 

1 વહેલી મદદ િવશેની િવગતવાર માિહતી Working Together to Safeguard Children (બાળકોની સુર�ા માટે સાથે મળી 
કામ કરવંુ)ના પ્રકરણ 1 માં મળી શકે છે. 
2 The Teachers' Standards (િશ�કોના માનકો) આના પર લાગુ પડે છે: QTS પ્રત્યે કામ કરતા તાલીમાથ�ઓ; તેમની 
વૈધાિનક ઇન્ડક્શન અવિધ પૂણ� કરનારા બધા િશ�કો (નવા યોગ્ય િશ�કો [NQTs]); અને જ ેિશ�ણ (શાળા િશ�કોના 
મૂલ્યાંકન) (ઇંગ્લેન્ડ) રગે્યુલેશન્સ 2012 ને આધીન સુસ્થાિપત િવિશ� શાળાઓ સિહત સુસ્થાિપત શાળાઓમાં િશ�કો. 
3 તમામ શાળાઓમાં વ્યવહાર નીિત હોવી જ�રી છે (સંપણૂ� િવગતો અહી)ં. છે. જો કોલેજ અથવા વ્યવહાર નીિત 
અપનાવવાનુ ંપસંદ કર ેછે તો ત ેઉપર વણ�વ્યા અનુસાર કમ�ચારીઓને પૂરી પાડવામાં આવવી જોઈએ. 
 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/teachers-standards
https://www.gov.uk/government/publications/behaviour-and-discipline-in-schools
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• િશ�ણમાંથી ગુમ થતા બાળકો પ્રત્યે સુર�ા�ક પ્રિતભાવ, અને 

• િનયુ� સુર�ા�ક આગવેાની (િનયુ� સુર�ા�ક આગેવાની અને કોઈપણ ડેપ્યુટીઝની ઓળખ 
સિહત)ની ભૂિમકા. 

નીિતઓની નકલો અને સંપૂણ� દસ્તાવેજની ભાગ એકની નકલ (અથવા પિરિશ� A, જો યોગ્ય હોય તો) 
તમામ કમ�ચારીઓને ઇન્ડક્શન સમયે પ્રદાન કરવી જોઈએ. 

14. ઇન્ડક્શન સમયે તમામ કમ�ચારીઓને યોગ્ય સુર�ા�ક અને બાળ સંર�ણ તાલીમ (ઓનલાઇન 
ર�ણ સિહત) પ્રા� થવી જોઈએ. તાલીમ િનયિમતપણે અપડેટ થવી જોઈએ. આ ઉપરાંત, તમામ 
સુર�ા�ક અને બાળ સુર�ા (ઓનલાઇન સલામતી સિહત) અપડેટ્સ (ઉદાહરણ તરીકે, ઇમેઇલ, ઇ-
બુલેિટન અને કમ�ચારીઓની મીિટંગ્સ �ારા), આવશ્યકતા મુજબ, અને ઓછામાં ઓછા વાિષ�ક ધોરણે, 
તેમને સંબંિધત કુશળતા અને �ાન પ્રદાન કરવા માટે પ્રા� થવંુ જોઈએ. 

15. તમામ કમ�ચારીઓને તેમની સ્થાિનક વહેલી મદદની પ્રિક્રયાની �ણ હોવી જોઈએ અને તેમાં 
તેમની ભૂિમકા સમજવી જોઈએ. 

16. તમામ કમ�ચારીઓને આવી આકારણીઓમાં તેમના�ારાજ ેભૂિમકા ભજવવાનંુ અપેિ�ત હોઈ 
શકે તેની સાથે બાળકોની સામાિજક સંભાળ માટે અને બાળ અિધિનયમ 1989 હેઠળ, ખાસ કરીને કલમ 
17 (જ�િરયાતમંદ બાળકો) અને કલમ 47 (પીિડત અથવા સંભિવત �પે નોધંપાત્ર નુકસાન સહન 
કરનાર બાળક) નીવૈધાિનક આકારણીઓ માટે સ્થાિનકપ્રાિધકારીઓ નેરફેરલ્સ બનાવવા માટેની 3F

4 
પ્રિક્રયાની �ણ હોવી જોઈએ.  

17. તમામ કમ�ચારીઓને ખબર હોવી જોઈએ કે જો કોઈ બાળક તેમણેકહે કે તેમની સાથે દુવ્ય�વહાર 
અથવા તેમની ઉપે�ા કરવામાં આવે છે તો શંુ કરવંુ જોઈએ. યોગ્ય સ્તરની ગોપનીયતા �ળવવાની 
જ�િરયાતને કેવી રીતે સંચાિલત કરવી તેની કમ�ચારીઓને ખબર હોવી જોઈએ. આનો અથ� એ છે કે 
ફ� એ જ લોકોને સમાિવ� કરવા જમેને સમાિવ� કરવા જ�રી હોય, જમે કે િનયુ� સુર�ા�ક 
આગેવાની (અથવા ડેપ્યુટી) અને સ્થાિનક અિધકારી બાળકોની સામાિજક સંભાળ. કમ�ચારીઓએ 
�ારયે બાળકને વચન આપવંુ જોઈએ નહી ંકે તેઓ અત્યાચારના િરપોટ�  િવશે કોઈને કશંુ કહેશે નહી,ં 
કારણકે આખર ેઆ બાળકના શે્ર� િહતમાં ન હોઈ શકે. 

18. તમામ કમ�ચારીઓ પીિડતોની સમસ્યાને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી ર�ા છે અને તેમને ટેકો 
આપવામાં આવી ર�ો છે અને સુરિ�ત રાખવામાં આવી ર�ું છે તેવા આ�ાસન આપવા માટે સ�મ 
હોવા જોઈએ. પીિડતને �ારયે એવંુ વ્ય� ન કરવંુ જોઈએ કે તેઓ કોઈપણ  પ્રકારના દુ�પયોગ 
અને/અથવા ઉપે�ાની �ણ કરીને સમસ્યા ઊભી કરી ર�ાં છે. તેમજ �ણ કરવા માટે પીિડતએ �ારયે 
શરમ અનુભવવી ન જોઈએ. 

19. તમામ કમ�ચારી એ ધ્યાન રાખવંુ જોઈએ કે બાળકો કદાચ તૈયાર ન હોય અથવા કોઈને કેવી રીતે 
જણાવવંુ તે �ણતા ન હોય કે તેઓનંુ દુવ્ય�વહાર, શોષણ અથવા ઉપે�ા થઈ રહી છે અને/અથવા તેઓ 

 
 

4 વૈધાિનક આકારણીઓ િવશેની િવગતવાર માિહતી Working Together to Safeguard Children (બાળકોની સુર�ા માટે 
એકસાથે કાય� કરવંુ) પ્રકરણ 1 માં મળી શકે છે 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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તેમના અનુભવોને હાિનકારક તરીકે ઓળખી શકતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે, બાળકો શરમ અનુભવી શકે 
છે, અપમાિનત થઈ શકે છે અથવા તેમને ધમકી આપવામાં આવી રહી છે. આ તેમની નબળાઈ, 
અસમથ�તા અને/અથવા લ�િગક અિભગમ અથવા ભાષા અવરોધોને કારણે હોઈ શકે છે. જો કમ�ચારીઓને 
બાળક િવશે િચંતા હોય, તોઆનાથી તેઓને પ્રોફેશનલ િજ�ાસા અને િનયુ� સુર�ા�ક આગેવાની 
(DSL) સાથ ેવાત કરવાથી રોકવંુ જોઈએ નહી.ં તે પણ અગત્યનંુ છે કે કમ�ચારી એ ન�ી કર ેકે બાળકો 
અને યુવાનો સાથે કેવી રીતે શે્ર� રીતે િવ�ાસપાત્ર સંબંધો બાંધવા, જ ેસંચારની સુિવધા આપે છે.   

શાળા અને કોલેજના કમ�ચારીઓએ શેનું ધ્યાન રાખવંુ જોઈએ  

વહેલી મદદ 

20. કોઈપણ બાળક વહેલી મદદથી લાભ મેળવી શકે છે, પરંતુ શાળા અને કોલેજના બધા 
કમ�ચારીઓએ ખાસ કરીને તેવા બાળક માટે વહેલી મદદની સંભિવત જ�િરયાત િવશે સાવધ રહેવંુ 
જોઈએ જ:ે 

• અ�મ છે અથવા ચો�સ સ્વાસ્થ્ય િસ્થિતઓ ધરાવે છે અને ચો�સ વધારાની જ�િરયાતો ધરાવે 
છે 

• ખાસ શૈ�િણક જ�િરયાતો ધરાવે છે (તેમની પાસે વૈધાિનક િશ�ણ, સ્વાસ્થ્ય અને સંભાળ 
યોજના હોય કે નહી)ં 

• માનિસક સ્વાસ્થ્યની જ�િરયાત છે 

• એક યુવાન સંભાળ રાખનાર છે 

• ગ�ગ સંડોવણી અને સંગિઠત અપરાઘી જૂથ સંકળાયેલ અથવા કાઉન્ટી લાઇન્સ હોવાની સાથે 
સમાજ-િવરોધી અથવા ગનુાિહત વત�ણંૂકમાં દોરાઈ જવાના સંકેતો દશા�વે છે 

• સંભાળ અથવા ઘરથેી વારંવાર ગમુ થયેલ હોય છે/ગુમ થઈ �ય છે 

• તેને આધુિનક ગુલામી, ટ� ાિફિકંગ (વેપાર), �તીય અથવા ગુનાિહત શોષણના જોખમ પરછે 

• ક�રતા અથવા શોષણના જોખમ પર છે 

• પિરવારનો સભ્ય જલેમાં છે, અથવા માતાિપતાના અપમાનથી પ્રભાિવત છે 

• તે પિરવારની પિરિસ્થિતઓમાં ઘેરાયલેો છે જ ેબાળક માટે પડકારો રજૂ કર ેછે, જમે કે ડ�ગ અને 
દા�ના દુ�પયોગ, પુખ્ત માનિસક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ અને ઘરલુે અત્યાચાર 

• પોતે દા� અને અન્ય દવાઓનો દુ�પયોગ કર ેછે 

• જ ેકેર (સંભાળ) થી ઘર ેપાછા ફયા� હોય 

• �ી જનનાંગ િવચ્છેદન અથવા બળજબરીથી લગ્� જવેા 'સન્માન' આધાિરત દુ�પયોગના જોખમ 
પર છે 

• એક ખાનગી રીતે ઉછેરાયલે બાળક છે, અથવા 

• શાળાના િદવસની સતત ગેરહાજરી સિહત િશ�ણથી સતત ગેરહાજર રહે છે. 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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અત્યાચાર અન ેઉપે�ા 

21. તમામ કમ�ચારીઓએ દુ�પયોગ અને ઉપે�ાના સૂચકાંકોથી વાકેફ હોવા જોઈએ (નીચે જુઓ), એ 
સમજવંુ કે બાળકોને શાળા/કોલેજની અંદર અને બહાર, ઘરની અંદર અને બહાર અને ઑનલાઇન 
નુકસાનનંુ જોખમ હોઈ શકે છે. વ્યવસાિયક િજ�ાસાનો ઉપયોગ કરવો અને દુ�પયોગ અને ઉપે�ાની 
પ્રારંિભક ઓળખ માટે શંુ જોવંુ તે �ણવંુ મહત્વપૂણ� છે, જથેી કમ�ચારી એવા બાળકોના કેસોને ઓળખી 
શકે કે જમેને મદદ અથવા ર�ણની જ�ર હોય શકે છે. 

22. તમામ શાળા અને કોલેજ કમ�ચારીઓને એ વાતની �ણ હોવી જોઈએ કે અત્યાચાર, ઉપ�ેા અને 
સુર�ા સંબંધી મુ�ાઓ ભાગ્યે જ એકલ ઘટનાઓ છે જનેે એક વ્યાખ્યા અથવા લેબલ �ારા આવરી શકાય 
છે. મોટાભાગના િકસ્સાઓમાં, બહુિવધ મુ�ાઓ એકબી� સાથ ેઓવરલેપ થશે. 

23. બધા કમ�ચારીઓ, ખાસ કરીને સુર�ાને લગતા પદાિધકારી (અને ડેપ્યુટી) એ બાળકોને તેમના 
પિરવારોની બહારની પિરિસ્થિતઓમાં દુ�પયોગ અથવા શોષણનંુ જોખમ તો નથી ને તે જોવંુ જોઈએ. 
પાિરવાિરક હાિનઓ િવિવધ પ્રકારના િવિવધ સ્વ�પો લે છે અને બાળકો �તીય દુવ્ય�વહાર (પરંતુ તેના 
સુધી મયા�િદત નથી) સિહત બહુિવધ હાિનઓ માટે સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે (સતામણી અને શોષણ 
સિહત), તેમના પોતાના ઘિન� સંબંધોમાં ઘરલંુે દુવ્ય�વહાર (િકશોરના સંબંધોનો દુ�પયોગ), ગુનાિહત 
શોષણ, ગંભીર યુવા િહંસા, કાઉન્ટી લાઇન્સ અને ક�રવાદ. 

24. તમામ કમ�ચારીઓને �ણ હોવી જોઈએ કે ઘણા ર�ા�ક અને સુખાકારીના મુ�ાઓમાં 
ટેકનોલો� એક મહત્વપણૂ� ઘટક હોય છે. બાળકો ઓનલાઈન તેમજ �બ� દુ�પયોગ અને અન્ય 
જોખમોના જોખમમાં હોય છે. ઘણા િકસ્સાઓમાં દુ�પયોગ અને અન્ય જોખમો એકસાથે ઓનલાઈન 
અને ઓફલાઈન બંને રીતે થાય છે. બાળકો અન્ય બાળકોનો ઓનલાઇન પણ દુ�પયોગ કરી શકે છે, આ 
અપમાનજનક, સતામણી, અને દુ�પયોગી/િમસાન્ડ� ીસ્ટ સંદેશાઓનંુ સ્વ�પ લઈ શકે છે, અસંમિત 
િવનાની અ�ીલ છબીઓ શેર કરી શકે છે, ખાસ કરીને ચેટ જૂથોની આસપાસ, અને અપમાનજનક 
છબીઓ અને પોન�ગ્રાફી શેર કરનારાઓને આવી સામગ્રી પ્રા� કરવા માંગતા નથી. 

25. તમામ સંજોગોમાં, જો કમ�ચારીઓ અચો�સ હોય, તો તેઓએ હંમેશાં િનયુ� સુર�ા�ક 
આગેવાની અથવા ડેપ્યટુી સાથે વાત કરવી જોઈએ. 

 અત્યાચાર અન ેઉપે�ાના સૂચકાકંો 

26. અત્યાચાર: બાળક સાથેના દુવ્ય�વહારનો એક પ્રકાર. કોઈક હાિન કરીને અથવા હાિનને થતી 
રોકવા માટે કાય� કરવામાં િનષ્ફળતા મેળવીને બાળક સાથે અત્યાચાર અથવા ઉપે�ા કરી શકે છે. 
હાિનમાં એવા ખરાબ વ્યવહારનો સમાવેશ થઈ શકે છે જ ેશારીિરક નથી તેમજ અન્ય લોકો સાથે ખરાબ 
વ્યવહારનેનજરથી જોવાના અસરનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે. આ ખાસ કરીને સંબંિધત હોઈ શકે છે, 
ઉદાહરણ તરીકે, તમામ પ્રકારના ઘરલંુે દુવ્ય�વહારની બાળકો પરની અસરના સંબંધમાં. બાળકો સાથ ે
તેમના પિરવારમાં અથવા સંસ્થાકીય અથવા સમુદાયની વ્યવસ્થામાં લોકો જમેને તેઓ ઓળખે છે અથવા 
ભાગ્યે જ, અન્ય લોકો �ારા અત્યાચાર થઈ શકે છે. અત્યાચાર સંપૂણ� ઓનલાઇન થઈ શકે છે અથવા 
ઓફલાઇન અત્યાચારને સરળ બનાવવા માટે તકનીકનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. બાળકો, વયસ્ક અથવા 
વયસ્કો અથવા બી� બાળક અથવા બાળકો �ારા અત્યાચારનો ભોગ બની શકે છે. 
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27. શાિરરીક અત્યાચાર: અત્યાચારનો એક પ્રકાર જમેાં બાળકને શાિરરીક હાિન પહોચંાડવી, મારવંુ 
, ઝંઝોડવંુ, ફ�કવંુ, ઝેર આપવંુ, દઝાડવંુ અથવા ગરમ પાણીથી કે વરાળથી દઝાડવંુ, ડુબાડવંુ, ગૂંગળાવવંુ 
અથવા અન્ય શામેલ થઈ શકે છે. �ાર ેમાતાિપતા અથવા સંભાળકતા� બાળકમાં માંદગીના લ�ણો અંગે 
બનાવટ કર ેછે અથવા ઇરાદાપૂવ�ક માંદગીના લ�ણો પેદા કર ેછે ત્યાર ેપણ શારીિરક હાિન પણ થઈ શકે 
છે. 

28. ભાવના�ક અત્યાચાર: બાળકના ભાવના�ક િવકાસ પર ગંભીર અને પ્રિતકૂળ અસરો કરવા 
માટે બાળક સાથે સતત ભાવના�ક દુવ્ય�વહાર. તેમાં બાળકોને, તેઓ નકામા અથવા અિપ્રય, અપયા��, 
અથવા તે અન્ય વ્યિ�ની જ�િરયાતોને પૂરી કર ેછે તેથી જ તેમની િકંમત છે, તેવંુ અિભવ્ય� કરવાનો 
આશય સમાિવ� હોઈ શકે છે. તેમાં તેમના િવચારો વ્ય� કરવા બાળકને તકો ન આપવાનંુ, ઇરાદાપૂવ�ક 
તેમને ચૂપ કરવા અથવા તેઓ જ ેકહે છે તે અથવા તેઓ કેવી રીતે વાતચીત કર ેછે તે િવશે 'મ�ક 
બનાવવાનંુ' સમાિવ� હોઈ શકે છે. તે બાળકો પર લાદવામાં આવતી ઉંમર અથવા િવકાસ સંબંધી 
અયોગ્ય અપ�ેાઓ દશા�વે છે. આમાં એવી િક્રયાપ્રિતિક્રયાઓ શામેલ હોઈ શકે છે કે જ ેબાળકની િવકાસ 
સંબંધી �મતાની બહાર હોય, તેમજ વધુ પડતંુ સંર�ણ અને સંશોધન અને શીખવાની મયા�દા અથવા 
બાળકને સામાન્ય સામાિજક િક્રયાપ્રિતિક્રયામાં ભાગ લેતા અટકાવવંુ સમાિવ� હોઈ શકે છે. તેમાં બી� 
પર થતા દુવ્ય�વહારને જોવા અથવા સાંભળવા સમાિવ� હોઈ શકે છે. તેમાં ગંભીર દાદાગીરી (બુિલઇંગ) 
(સાયબર દાદાગીરી સિહત), જનેા કારણે બાળકો વારંવાર ડર અથવા જોખમ અનુભવે છે અથવા 
બાળકોનંુ શોષણ અથવા ભ્ર�ાચાર સમાિવ� હોઈ શકે છે. બાળકના તમામ પ્રકારના દુવ્ય�વહારમાં 
કેટલીક હદે ભાવના�ક અત્યાચાર સામેલ હોય છે, જો કે દુવ્ય�વહાર એકલો પણ થઈ શકે છે. 

29. �તીય અત્યાચાર: �તીય પ્રવૃિ�ઓમાં ભાગ લેવા માટે બાળક અથવા યુવાન વ્યિ�ને ફરજ 
પાડવી અથવા લલચાવવંુ, શામેલ છે, તે જ�રી નથી કે તેમાં ઉચ્ચ સ્તરની િહંસા શામેલ હોય, શંુ થઈ ર�ું 
છે તેની �ણ બાળક ને હોય અથવા ન પણ હોય. આ પ્રવૃિ�ઓમાં શારીિરક સંપક�  સામેલ હોઈ શકે છે, 
જમેાં ભેદન (પેનેટ� ેશન) �ારા હુમલો (ઉદાહરણ તરીકે બળાત્કાર અથવા મૌિખક સંભોગ) અથવા 
હસ્તમૈથુન, ચંુબન, રિબંગ અને કપડા બહાર સ્પશ� જવેી ગેરભેદન (નોન-પેનેટ� ે િટવ) સંબંિધત પ્રવૃિ�ઓ 
શામેલ હોઈ શકે છે. તેમાં િબન-સંપક�  પ્રવૃિ�ઓ શામેલ હોઈ શકે છે, જમે કે બાળકોને �તીય િચત્રો 
જોવામાં અથવા તેના િનમા�ણ, �તીય પ્રવૃિ�ઓ જોવામાં શામેલ કરવંુ, બાળકોને �તીય રીતે અનુિચત 
રીતે વત�વા પ્રોત્સાિહત કરવા અથવા અત્યાચારની તૈયારીમાં બાળકને તાલીમ આપવાનો સમાવેશ થાય 
છે. �તીય અત્યાચાર ઓનલાઇન થઈ શકે છે અને ઑફલાઇન અત્યાચારને સરળ બનાવવા માટે 
તકનીકનો ઉપયોગ થઈશકેછે. �તીય અત્યાચાર ફ� વયસ્ક નર �ારા જ આચરવામાં આવે તેવંુ જ�રી 
નથી. �ીઓ પણ �તીય અત્યાચારના કૃત્યો કરી શકે છે, તે પ્રમાણે અન્ય બાળકો પણ કરી શકે છે. અન્ય 
બાળકો �ારા બાળકોનંુ લ�િગક દુવ્ય�વહાર એ િશ�ણમાં એક િવિશ� સુર�ાનો મુ�ો છે અને તમામ 
કમ�ચારી ને તેના િવશે અને તેમની શાળા અથવા કૉલેજની નીિત અને તેની સાથ ેવ્યવહાર કરવા માટેની 
પ્રિક્રયાઓ િવશે �ણ હોવી જોઈએ.  

30. ઉપે�ા: બાળકના સ્વાસ્થ્ય અને/અથવા મનોવૈ�ાિનક જ�િરયાતોને પહોચંી વળવા સતત 
િનષ્ફળતા, જ ેબાળકના આરોગ્ય અથવા િવકાસની ગંભીર �િતમાં પિરણમી શકે છે. ગભા�વસ્થા 
દરિમયાન ઉપે�ા થઇ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, ગભા�વસ્થા દરિમયાન કેફી દ્રવ્યોના દુ�પયોગના 
પિરણામ.ે એકવાર બાળકનો જન્મ થાય તે પછી: પરૂતંુ ભોજન, કપડાં અને આશ્રય (ઘરમાંથી બહાર કાઢી 
નાખવંુ અથવા ત્ય� દેવંુ) પ્રદાન કરવામાં; શારીિરક અને ભાવના�ક હાિન અથવા જોખમથી બાળકને 
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સુરિ�ત કરવા; પયા�� િનરી�ણની ખાતરી કરવામાં (સંભાળકતા�ઓના અપયા�� ઉપયોગ સિહત); 
અથવા યોગ્ય તબીબી સંભાળ અથવા સારવારની પહોચંની ખાતરી આપવામાં માતાિપતા અથવા 
સંભાળકતા�ની િનષ્ફળતા; ઉપે�ામાં સમાિવ� થાય છે. તેમાં બાળકની મૂળભતૂ ભાવના�ક 
જ�િરયાતોની ઉપે�ા, અથવા તેના પ્રત્યે િબનપ્રિતભાવ પણ શામેલ હોઈ શકે છે. 

સુર�ા�ક મુ�ાઓ 

31. તમામ કમ�ચારીઓને એવા સુર�ા�ક મુ�ાઓ િવશે �ગૃિત હોવી જોઈએ જ ેબાળકોને હાિનના 
જોખમમાં મૂકી શકે. ડ� ગ્સ લેવા અને/અથવા આલ્કોહોલનો દુ�પયોગ, �ણી જોઈને િશ�ણને ગુમાવવંુ , 
ગંભીર િહંસા (જમેાં કાઉન્ટી લાઇન્સ સાથે જોડાયેલી છે), ક�રપંથીકરણ અને નગ્� અને અધ�-નગ્� 
છબીઓ અને/અથવા િવિડયોની 4F

5 સહમિતથી અને િબન-સહમિતથી શેિરંગ જવેા મુ�ાઓ સાથ ે
જોડાયેલા વત�ન હોઈ શકે છે. જ ેએવાસંકેતો હોઈ શકે છે કે બાળકો જોખમમાં છે. નીચે કેટલાક 
ર�ણા�ક મ�ુાઓ છે જનેા િવશે બધા કમ�ચારીઓને �ણ હોવી જોઈએ. આ સુર�ા મુ�ાઓ પર 
વધારાની માિહતી અને અન્ય સુર�ા મુ�ાઓ પરની માિહતી પિરિશ�મા ંશામેલ છે. 

બાળકપરબાળક�ારા અત્યાચાર  

32. તમામ કમ�ચારીઓએ ધ્યાન રાખવંુ જોઈએ કે બાળકો અન્ય બાળકોનો દુ�પયોગ કરી શકે છે 
(ઘણી વખત તેને બાળ-પર-બાળક દુવ્ય�વહાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે), અને તે શાળા અથવા 
કૉલેજની અંદર અને બહાર અને ઑનલાઇન બંને રીતે થઈ શકે છે. તમામ કમ�ચારીઓએ કમ�ચારીઓએ 
શાળાની કે કોલેજની નીિત અને કાય�વાહી અંગ ેસ્પ� હોવંુ જોઈએ કે સહિવ�ાથ� પર સહિવ�ાથ� �ારા 
અત્યાચાર અને તેને રોકવામાં મહત્વની ભૂિમકા તેઓએ ભજવવાની છે અને �ાં તેઓ માને છે કે 
બાળકને તેનાથી જોખમ હોઈ શકે છે. 

33. તમામકમ�ચારીઓએે સમજવંુ જોઈએ કે જો તેમની શાળાઓ અથવા કોલેજોમાં કોઈ અહેવાલો ન 
હોય તો પણ તેનો અથ� એ નથી કે તે થઈ ર�ું નથી, એવંુ બની શકે છે કે તેની �ણ કરવામાં આવી રહી 
નથી. આ રીતે તે મહત્વનંુ છે કે જો સહિવ�ાથ� �ારા સહિવ�ાથ� પર અત્યાચાર અઅગંે કોઈ િચંતા હોય 
તો તેઓએ તેમના િનયુ� સલામતી ર�ક (અથવા ડેપ્યુટી) સાથે વાત કરવી જોઈએ. 

34. આ જ�રી છે કે તમામ  કમ�ચારીઓસહિવ�ાથ� વચ્ચે પડકાર�પ અયોગ્ય વત�નના મહત્વને 
સમજ,ે જમેાંથી ઘણા નીચે સૂિચબ� છે, જ ેવાસ્તવમાં અપમાનજનક છે. અમુક વત�નને ઓછુ આંકવંુ, 
ઉદાહરણ તરીકે �તીય સતામણીને "માત્ર મ�ક ઉડાવવી", "માત્ર હસવંુ", "મોટા થવાનો િહસ્સો" અથવા 
"છોકરાઓ હોવાથી છોકરાઓ" તરીકે અસ્વીકાય� વત�ણૂકોની સંસ્કૃિત, બાળકો માટે અસુરિ�ત 
વાતાવરણનંુ કારણ બની શકે છે. સૌથી ખરાબ પિરિસ્થિતઓ એક એવી સંસ્કૃિત જ ેદુ�પયોગને સામાન્ય 
બનાવે છે જનેાથી બાળકો તેને સામાન્ય તરીકે સ્વીકાર ેછે અને તેની �ણ કરવા આગળ આવતા નથી. 

 
 

5 સંમિતપૂણ� ઇમેજ શેિરંગ માટે, ખાસ કરીન ેસમાન વયના મોટા બાળકો વચ્ચે, એક અલગ પ્રિતભાવની જ�ર પડી શકે છે. તે 
અપમાનજનક ન હોઈ શકે- પરંત ુતોયપણ બાળકોન ે�ણવાની જ�ર છે કે તે ગેરકાયદેસર છે- �ાર ેસહમિત િવના 
ગેરકાયદેસર અને અપમાનજનક છે. UKCIS નગ્� અને અધ� નગ્� છબીઓ અને વીિડયો શેર કરવા િવશે િવસ્તૃત સલાહ પ્રદાન 
કર ેછે. 
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35.  સહિવ�ાથ� �ારા સહિવ�ાથ� પર અત્યાચારનો સમાવેશ થાય તેવી શ�તા છે, પરંતુ તે આના 
સુધી મયા�િદત નથી: 

• ગુંડાગીરીમાં (બુિલઇંગ) (સાયબર ધમકી, પૂવ�ગ્રહ આધાિરત અને ભેદભાવય�ુ ગુંડાગીરી 
(બુિલઇંગ) સિહત) 

• બાળકો વચ્ચેના ઘિન� અંગત સંબંધોમાં દુ�પયોગ (કેટલીકવાર 'ટીનેજ િરલેશનિશપ એબ્યુઝ' 
તરીકે ઓળખાય છે) 

• શાિરરીક અત્યાચાર જવેા કે મારવંુ, લાત મારવી, ઝંઝોડવંુ, બચકા ભરવા, વાળ ખ�ચવા અથવા 
અન્યથા શારીિરક નુકસાન પહોચંાડવંુ; (આમાં ઓનલાઇન તત્વ શામેલ હોઈ શકે છે જ ેશારીિરક 
શોષણને સરળ બનાવે છે, ધમકી આપ ેછે અને/અથવા પ્રોત્સાિહત કર ેછે) 

• �તીય િહંસા,5F

6 જમે કે બળાત્કાર, છેદનથી હુમલો અને �તીય હુમલો; (આમાં ઑનલાઇન તત્વ 
શામેલ હોઈ શકે છે જ ેશારીિરક શોષણને સરળ બનાવે છે, ધમકી આપે છે અને/અથવા 
પ્રોત્સાિહત કર ેછે) 

• �તીય સતામણી,6F

7જમે કે �તીય ટીકાઓ, િટપ્પણીઓ, ટુચકાઓ અને ઓનલાઇન �તીય 
સતામણી, જ ેએકલ અથવા દુ�પયોગની વ્યાપક પ�િતનો િહસ્સો હોઈ શકે છે 

• કોઈને સંમિત િવના �તીય પ્રવૃિ�માં સામેલ કરવા માટે, જમે કે કોઈને કપડાં ઉતારવા, પોતાને 
�તીય રીતે સ્પશ� કરવા અથવા તૃતીય પ� સાથ ે�તીય પ્રવૃિ�માં જોડાવા માટે મજબૂર કરવંુ 

• નગ્� અને અધ� નગ્� છબીઓ અને/અથવા િવડીયોઝ 7F

8 (જનેે સેક્સટીગં અથવા યુવા િનિમ�ત 
�તીય છબી તરીકે પણ ઓળખાય છે) ની સંમિતથી અને િબન-સંમિતથી શેર કરવી 

• અપસ્કીિટ�ગ,8F

9 જમેાં સામાન્ય રીતે �તીય પ્રસ�તા મેળવવા માટે તેના ગુ�ાંગ અથવા િનતંબને 
જોવાના હેતુથી, અથવા પીિડતને અપમાિનત કરવા, તકલીફ આપવાનંુ અથવા ભયનંુ કારણ 
બબનવામાટેકોઈ વ્યિ�ના કપડાંની અંદરથી તેની પરવાનગી વગર તસવીર લેવાનો સમાવેશ 
થાય છે,અને 

• દી�ા/હેિઝંગ પ્રકારની િહંસા અને ધાિમ�ક િવિધઓ (આમાં કોઈ વ્યિ�ને ગૂ્રપમાં દાખલ કરવાની 
રીત તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતી સતામણી, દુ�પયોગ અથવા અપમાનને લગતી પ્રવૃિ�ઓ શામેલ 
હોઈ શકે છે અને તેમાં ઑનલાઈન તત્વ પણ શામેલ હોઈ શકે છે). 

િચલ્ડ�ન સેકસુઅલ એક્સપ્લોઇટેશન (બાળ �તીય શોષણ) (CSE) અને િચલ્ડ�ન િક્રમીનલ 
એક્સપ્લોઇટેશન (બાળ ગુનાિહત શોષણ) (CCE) 

36. CSE અને CCE બંને શોષણના પ્રકારો છે અને તે બંને �ાં કોઈ 

 
 

6 �તીય િહંસા િવશે વધુ માિહતી માટે સંપૂણ� દસ્તાવેજનો ભાગ 5 અને પિરિશ� જુઓ. 
7 �તીય સતામણી િવશે વધુ માિહતી માટે સંપૂણ� દસ્તાવેજનો ભાગ 5 અને પિરિશ� જુઓ. 
8 UKCIS માગ�દશ�ન: Sharing nudes and semi-nudes advice for education settings (િશ�ણ સેિટંગ્સ માટે નગ્� અન ે
અધ� નગ્� સલાહ શેર કરવી)  
9 'અપસ્કીિટ�ગ’ િવશેની વધુ માિહતી માટે પિરિશ� જુઓ.  
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વ્યિ� અથવા સમૂહ �તીય અથવા ગુનાિહત પ્રવૃિ�માં કોઈ બાળકને બળજબરી કરવા કે તેની સાથે 
ચેડાં કરવા અથવા તેને પજવવા માટે સ�ામાં અસંતુલનનો લાભ લે છે પીિડતની જ�િરયાત અથવા 
ઇિચ્છત વસ્તુના બદલામાં, અને/અથવા નાણાંકીય લાભ માટે અથવા ગુનેગાર અથવા સુિવધા 
આપનારની િસ્થિત અને/અથવા િહંસા અથવા િહંસાની ધમકી �ારા  
સ��ય છે. CSE અને CCE બાળકો, નર અને માદા બંનેને અસર કરી શકે છે અને શોષણના હેતુથી 
ખસેડવામાં આવેલા (સામાન્ય રીતે ટ� ાિફિકંગ (વેપાર કરવો) તરીકે ઓળખાતા) બાળકોનો સમાવેશ કરી 
શકે છે. 

ચાઇલ્ડ િક્રમીનલ એક્સપ્લોઇટેશન (બાળ �તીય શોષણ) (CCE) 

37. CCE ના કેટલાક િવિશ� સ્વ�પોમાં બાળકોને કાઉન્ટી લાઈન મારફતે દવાઓ અથવા પૈસાની 
હેરફેર, ગાં�ની ફેક્ટરીઓમાં કામ કરવંુ, દુકાનદારી અથવા િખસ્સા કાપવંુ શામેલ હોઈ શકે છે. તેમની 
સાથે વાહનનો ગુનો કરવા અથવા અન્ય લોકોને ગંભીર ધમકી આપવા/ગંભીર િહંસા કરવા માટે 
બળજબરી કરવામાં આવી શકે છે. 

38. બાળકો આ પ્રકારના શોષણમાં ફસાઈ શકે છે કારણ કે ગુનેગારો પીિડતો (અને તેમના પિરવારો) 
ને િહંસાની ધમકી આપી શકે છે, અથવા તેમને ફસાવી દેવા માટે બળજબરી કરી શકે છે. તેઓ છરીઓ 
જવેા હિથયારો લેવા બળજબરી કરી શકે છે અથવા અન્ય લોકોથી ર�ણની ભાવના માટે છરી લઈ જવાનંુ 
શ� કરી શકે છે. ગુનાિહત શોષણમાં શામેલ બાળકો ઘણીવાર �તે જ ગુના કર ેછે, તેથી પીિડતો તરીકે 
તેમની નબળાઈ હંમેશા વયસ્ક લોકો અને વ્યાવસાિયકો (ખાસ કરીને મોટા બાળકો) �ારા ઓળખવામાં 
આવતી નથી, અને તેમને અનુભવાયેલા નુકસાન હોવા છતાં તેમને પીિડત તરીકે ગણવામાં આવતા નથી. 
બની શકે છે કે તેમનંુ હ� પણ ગુનાિહત રીતે શોષણ કરવામાં આવ્યું હોય, પછી ભલે તે પ્રવૃિ� એવી 
લાગ ેકે તેઓ તેનાથી સંમત હોય અથવા સંમિત આપી હોય. 

39. જ ેછોકરીઓનંુ ગુનાિહત શોષણ થાય છે તેનો અનુભવ છોકરાઓ કરતા ઘણો અલગ હોઈ શકે છે 
તે વાત નોધંવી મહત્વપણૂ� છે. સંકેતકો સમાન ન પણ હોઈ શકે, જોકે વ્યાવસાિયકોએ ધ્યાન રાખવંુ 
જોઈએ કે છોકરીઓ પણ ગુનાિહત શોષણનંુ જોખમ ધરાવે છે. છોકરાઓ અને છોકરીઓ બંનેનંુ 
ગુનાિહત શોષણ થવાથી �તીય શોષણનંુ જોખમ વધુ હોઈ શકે છે તે વાત નોધંવી મહત્વપૂણ� છે. 

ચાઇલ્ડ સેકસુઅલ એક્સપ્લોઇટેશન (બાળ �તીય શોષણ) (CSE) 

40. CSE એ બાળ �તીય શોષણનંુ એક સ્વ�પ છે. આ પ્રવૃિ�ઓમાં શારીિરક સંપક�  જમેાં ભેદન 
(પેનેટ� ેશન) �ારા હુમલો (ઉદાહરણ તરીકે બળાત્કાર અથવા મૌિખક સંભોગ) અથવા હસ્તમૈથુન, ચંુબન, 
રિબંગ અને કપડાની બહાર સ્પશ� જવેી સંબંિધત પ્રવૃિ�ઓ શામેલ હોઈ શકે છે. તેમાં િબન-સંપક�  
પ્રવૃિ�ઓ સામેલ હોઈ શકે છે, જમે કે �તીય છબીઓના િનમા�ણમાં બાળકોને સામેલ કરવા, બાળકોને 
�તીય જોવા અથવા �તીય પ્રવૃિ�ઓ જોવા બળજબરી કરવી, બાળકોને �તીય અયોગ્ય રીતે વત�વા 
માટે પ્રોત્સાિહત કરવંુ અથવા ઇન્ટરનેટ મારફત દુ�પયોગ માટે બાળકને તૈયાર કરવંુ. 

41. CSE સમય સાથે થઇ શકે છે અથવા એક-બે વારની ઘટના બની શકે છે, અને બાળકના 
તાત્કાિલક �ાન વગર થઇ શકે છે દા.ત. અન્ય લોકોના માધ્યમે સોિશયલ મીિડયા પર તેમની તસવીરો 
અથવા વીિડયો શેર કર ેછે. 
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42. CSE કોઈપણ બાળકને પ્રભાિવત કરી શકે છે, કે જનેે �તીય પ્રવૃિ�ઓમાં સામેલ થવા માટે 
મજબૂર કરવામાં આવ્યું હોય. આમાં 16 અને 17 વષ�ના બાળકોનો સમાવેશ થાય છે જ ેકાયદેસર રીતે 
સેક્સ માટે સંમિત આપી શકે છે. કેટલાક બાળકોને ખ્યાલ પણ આવતો નથી કે તેમનંુ શોષણ થઈ ર�ું છે 
દા.ત. તેઓ માને છે કે તેઓ સાચા રોમેિન્ટક સંબંધમાં છે.  

ઘરલેુ અત્યાચાર 

43. ઘરલંુે દુવ્ય�વહાર એ વત�ણૂકોની િવશાળ શે્રણીને સમાવી શકે છે અને તે એક ઘટના અથવા 
ઘટનાઓની પેટન� હોઈ શકે છે. તે દુ�પયોગ મનોવૈ�ાિનક, શારીિરક, �તીય, નાણાકીય અથવા 
ભાવના�ક હોઈ શકે છે, પરંતુ તેના સુધી મયા�િદત નથી. બાળકો ઘરલંુે શોષણનો ભોગ બની શકે છે. 
તેઓ ઘર ેદુ�પયોગની અસરો જોઈ, સાંભળી અથવા અનુભવી શકે છે અને/અથવા તેમના પોતાના 
ઘિન� સંબંધો (િકશોર સંબંધી દુ�પયોગ)માં ઘરલંુે દુવ્ય�વહાર સહન કરી શકે છે. આ બધાની તેમના 
સ્વાસ્થ્ય, સુખાકારી, િવકાસ અને શીખવાની �મતા પર હાિનકારક અને લાંબા ગાળાની અસર થઈ શકે 
છે. 

�ી જનનેિન્દ્રયો િવચ્છેદન (ફીમેલ જનેીટલ મ્યૂિટલેશન) (FGM) 

44. �ાર ેમિહલા જનનેિન્દ્રય છેદન (FGM) અગંેની કોઈપણ િચંતાઓ િવશે તમામ કમ�ચારીઓએ 
િનયુ� સુર�ા�ક આગવેાની (અથવા ડેપ્યુટી) સાથે વાત કરવી જોઈએ, આ િશ�કોની િવિશ� 
કાયદેસરની ફરજ છે.9F

10 જો િશ�ક, વ્યવસાયમાં તેમના કાય� દરિમયાન, �ણે છે કે 18 વષ�થી ઓછી 
ઉંમરની છોકરી પર FGM નંુ કૃત્ય કરવામાં આવ્યું છે, તો િશ�કે આની �ણ પોલીસને કરવી અિનવાય� 
છે. 

માનિસક સ્વાસ્થ્ય 

45. બધા કમ�ચારીઓએ એ પણ ધ્યાન રાખવંુ જોઈએ કે માનિસક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ, કેટલાક 
િકસ્સાઓમાં, સૂચક હોઈ શકે છે કે કોઈ બાળક સહન કર ેછે અથવા તેની સાથે અત્યાચાર, ઉપે�ા અથવા 
શોષણ થવાનંુ જોખમ હોય છે. 

46. ફ� યોગ્ય તાલીમ પામેલા વ્યાવસાિયકોએ માનિસક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનંુ િનદાન કરવાનો પ્રયાસ 
કરવો જોઈએ. જો કે, બાળકોમાં તેમની વત�ણુક પરથી તેમને માનિસક આરોગ્યની સમસ્યા જણાતી હોય 
કે તેનંુ જોખમ જણાતંુ હોય તેનંુ રોજબરોજનંુ ધ્યાન રાખવા કમ�ચારીની િનયુિ� કરવામાં આવી છે. 
શાળાઓ અને કોલેજો વધારાની માનિસક આરોગ્ય સહાયની જ�િરયાતવાળા બાળકોને ઓળખવામાં 
મદદ કરવા માટે સલાહની શે્રણીનો ઉપયોગ કરી શકે છે, આમાં બા� એજન્સીઓ સાથે કામ કરવાનો 
સમાવેશ થાય છે. 

 

 
 

10 મિહલા જનનેિન્દ્રય છેદન અિધિનયમ 2003 ની કલમ 5B(11) (a) હેઠળ, "િશ�ક" નો અથ� છે, ઇંગ્લેન્ડના સંબધંમાં, િશ�ણ 
અિધિનયમ 2002 ની કલમ 141A(1) ના અંતગ�ત એક વ્યિ� (ઇંગ્લેન્ડમાં શાળાઓ અને અન્ય સંસ્થાઓમાં િશ�ણ કાય� 
હાથ ધરવા માટે િનયુ� કરાયેલી અથવા રોકાયેલી વ્યિ�ઓ). 
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47. જો કમ�ચારીઓને કોઈ બાળક િવશે માનિસક સ્વાસ્થ્યની િચંતા હોય તો તે પણ એક સલામતીની 
િચંતા છે અને તે િસ્થિતમાં તેમની બાળ સુર�ા નીિતને અનુસરીને અને સલામતી અિધકારી કે ડેપ્યુટી 
સાથે વાત કરીને તાત્કાિલક પગલાં લેવા જોઈએ. 

ગંભીર િહંસા 

48. બધા કમ�ચારીને સૂચકાંકો િવશે વાકેફ હોવંુ જોઈએ, જ ેબાળકોને જોખમમાં હોવાનંુ અથવા 
ગંભીર િહંસક ગુનામાં સામેલ હોવાનો સંકેત આપી શકે છે. આમાં શાળાની ગેરહાજરી, િમત્રતામાં ફેરફાર 
અથવા વૃ� વ્યિ�ઓ અથવા જૂથો સાથેના સંબંધો, કામગીરીમાં નોધંપાત્ર ઘટાડો, સ્વ-નુકસાનના 
સંકેતો અથવા સુખાકારીમાં નોધંપાત્ર ફેરફાર, અથવા હુમલો અથવા અસ્પ� ઇ�ઓના સંકેતો શામેલ 
હોઈ શકે છે. ન સમ�ય તેવી ભેટો અથવા નવી સંપિ� એ પણ સૂચવી શકે છે કે બાળકોને ગુનાિહત 
નેટવક�  અથવા ગ�ગ સાથ ેસંકળાયેલા વ્યિ�ઓ �ારા સંપક�  કરવામાં આવ્યો છે, અથવા તેમની સાથે 
સંકળાયેલા છે તે સૂચવી શકે છે અને તેમને ગુનાિહત શોષણનંુ જોખમ હોઈ શકે છે. 

િવશેષ માિહતી અને સહાય  

49. િવભાગીય સલાહ What to Do if You Are Worried a Child is Being Abused - Advice for 
Practitioners (શંુ કરવંુ.જો તમે િચંતા કરતા હોવ કે કોઈ બાળક સાથે અત્યાચાર થઇ ર�ો છે - 
પે્રિક્ટશનસ�)  માટે સલાહ દુ�પયોગ અને ઉપે�ાને સમજવા અને ઓળખવા િવશે વધુ માિહતી પ્રદાન કર ે
છે. સમગ્ર સલાહમાં અત્યાચાર અને ઉપે�ાના સંભિવત સૂચકાંકોના ઉદાહરણો પ્રકાિશત કરવામાં આવ્યા 
છે અને તે ખાસ કરીને શાળા અને કોલેજ કમ�ચારીઓ માટે સહાય�પ થશે. NSPCCવેબસાઇટ, 
અત્યાચાર અને ઉપે�ા અને શેનંુ ધ્યાન રાખવંુ જોઈએ તે અગંે ઉપયોગી વધારાની માિહતી પ્રદાન કર ેછે. 

50. પિરિશ�મા ંઅત્યાચારના ચો�સ સ્વ�પો અને સુર�ા મુ�ાઓ િવશે અગત્યની વધારાની 
માિહતી સામેલ હોય છે. શાળા અને કોલેજના અગ્રણીઓએ અને ત ેકમ�ચારીઓ જ ેબાળકો સાથે 
સીધી રીતે કાય� કર ેછે તઓેએ પિરિશ� વાચંવુ ંજોઈએ. 

જો કોઈ બાળક િવશે તેમને િચંતા હોય તો શાળા અને કોલેજ 
કમ�ચારીઓએ શંુ કરવંુ જોઈએ 

51. બાળકો સાથે કામ કરતા કમ�ચારીઓને �ાં સુર�ા�ક પગલાંનો પ્ર� હોય ત્યાં 'અહી ંથઈ શકે 
છે'નંુ વલણ �ળવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. �ાર ેબાળકના કલ્યાણ િવશે િચંિતત હોય, ત્યાર ે
કમ�ચારીઓએ હંમેશા બાળકના શે્ર� િહતોમા ંકાય� કરવંુ જોઈએ. 

52. જો બાળકના કલ્યાણ િવશે કમ�ચારીઓને કોઈપણ િચંતા હોય, તો તેઓએ તરત જ તેના પર 
કાય� કરવંુ જોઈએ. �ાર ેતેમને કોઈ બાળક િવશે િચંતા હોય ત્યાર ેકમ�ચારીઓ માટેની પ્રિક્રયાનંુ 
િન�પણ કરતા ફ્લોચાટ�  માટે પાનંુ નંબર 22 જુઓ. 

53. જો કમ�ચારીઓને કોઈ િચંતા હોય, તો તેઓએ તેમના પોતાના સંગઠનની બાળ સંર�ણ નીિતનંુ 
પાલન કરવંુ જોઈએ અને િનયુ� સુર�ા�ક આગવેાની (અથવા ડેપ્યુટી) સાથે વાત કરવી જોઈએ. 

 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/what-to-do-if-youre-worried-a-child-is-being-abused--2
https://www.gov.uk/government/publications/what-to-do-if-youre-worried-a-child-is-being-abused--2
https://www.gov.uk/government/publications/what-to-do-if-youre-worried-a-child-is-being-abused--2
https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/
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54. ત્યાર પછી િનમ્� િવકલ્પોનો સમાવેશ થાય છે: 

• શાળાની અથવા કોલેજની પોતાની પેસ્ટોરલ સહાય પ્રિક્રયાઓ �ારા આંતિરક �પે બાળક માટે 
કોઈપણ સહાયનંુ સંચાલન કરવંુ 

• વહેલી મદદ આકારણી;10F

11 અથવા 

• વૈધાિનક સેવાઓ માટેનંુ રફેરલ,11F

12 ઉદાહરણ તરીકે બાળકને મદદની જ�ર હોઈ શકે છે, જ�ર 
છે અથવા હાિન થઈ રહી છે અથવા હાિન થઈ શકે એમ હોય છે. 

55. િનયુ� સુર�ા�ક આગવેાની અથવા ડેપ્યુટી સુર�ા�ક પગલાંઓની ચચા� કરવા માટે હંમેશાં 
ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. જો અપવાદા�ક સંજોગોમાં િનયુ� સુર�ા�ક આગેવાની (અથવા ડેપ્યુટી) 
ઉપલબ્ધ ન હોય તો આને કારણે યોગ્ય પગલાં લેવામાં િવલંબ થવો જોઈએ નહી.ં કમ�ચારીઓએ વિર� 
નેતૃત્વ ટીમના સભ્ય સાથે વાત કરવા અને/અથવા સ્થાિનક બાળકોની સામાિજક સંભાળ પાસેથી સલાહ 
લેવા અંગે િવચારવંુ જોઈએ. આ સંજોગોમાં, કરવામાં આવેલી કોઈ પણ કાય�વાહીને વ્યાવહાિરકપણે 
શ� તેટલી જલ્દી િનયુ� સુર�ા�ક આગેવાની (અથવા ડેપ્યટુી) સાથે શેર કરવી જોઈએ. 

56. કમ�ચારીએ એવંુ ધારી ન લેવંુ જોઈએ કે કોઈ સહયોગી અથવા અન્ય વ્યવસાિયક પગલાં લેશે અને 
માિહતીને શેર કરવી જોઈએ જ ેબાળકોને રાખવા માટે િનણા�યક હોઈ શકે છે. તેઓએ ધ્યાન રાખવંુ 
જોઈએ કે અસરકારક ઓળખ,આકારણી અને યોગ્ય સેવા જોગવાઈની ફાળવણી, પછી ભલે સમસ્યાઓ 
પહેલી વાર આવતી હોય, અથવા �ાં બાળકને સ્થાિનક અિધકારી જ ેબાળકોની સામાિજક સંભાળમાં 
(જમે કે બાળકની જ�િરયાત અથવા ર�ણ યોજના ધરાવતંુ બાળક) હોય તે પહેલેથી જ �ણતા હોય 
તેમને વહેલી માિહતી શેર કરવી મહત્વપૂણ� છે. Information Sharing: (માિહતી શેર કરવી:)Advice for 
Practitioners Providing Safeguarding Services to (બાળકો, યુવાનો, માતા-િપતા અને સંભાળ 
રાખનારાઓને સલામતી સેવાઓ પૂરી પાડતા પે્રિક્ટશનરો) .Children, Young People, Parents and 
Carers (માટે સલાહ એ કમ�ચારી ને ટેકો આપે છે) કે જમેણે માિહતી શેર કરવા અંગે િનણ�યો લેવાના 
હોય છે. આ સલાહ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ 2018 (DPA) અને UK જનરલ ડેટા પ્રોટેક્શન રગે્યુલેશન (UK 
GDPR) અંગે માિહતી અને િવચારણાઓ શેર કરવા માટેના સાત સુવણ� િનયમોનો સમાવેશ કર ેછે. 

57. DPA અને UK GDPR બાળકોને સુરિ�ત રાખવા અને તેમના કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવાના 
ઉ�ેશ્યથી માિહતીને શેર કરવાથી રોકતા નથી. જો માિહતી શેર કરવા િવશે કોઈ શંકા હોય, તો 
કમ�ચારીઓએ િનયુ� સુર�ા�ક આગેવાની અથવા ડેપ્યુટી સાથે વાત કરવી જોઈએ. માિહતી શેર 

 
 

11 વહેલી મદદની આકારણીઓ િવશેની વધુ માિહતી, વહેલી મદદ સેવાઓની જોગવાઈઓ અન ેસેવાઓની પહોચં મેળવવી 
એ Working Together to Safeguard Children(બાળકોની સુર�ા માટે એક સાથે કામ કરવંુ)ના પ્રકરણ 1 માં છે.  
12 પ્રકરણ 1 Working Together to Safeguard Children (બાળકોની સુર�ા માટે સાથે મળી કામ કરવંુ) એ િનધા�િરત કર ે
છે કે સુર�ા�ક ભાગીદારોએ પ્રવેશ (થે્રશોલ્ડ) દસ્તાવેજ પ્રકાિશત કરવંુ જોઈએ જમેાં આકારણી અને વૈધાિનક સેવાઓ માટે 
�ાર ેકેસ, કલમ 17 અને 47 હેઠળ સ્થાિનક સ�ાિધકારી બાળકોની સામાિજક સંભાળને રીફર કર ેતે માટે જ�િરયાત સ્તર 
સિહતના માપદંડો સમાિવ� હોવા જોઈએ. સ્થાિનક સ�ાિધકારીઓએ, તેમના ભાગીદારો સાથે, આકારણીઓ માટે સ્થાિનક 
પ્રોટોકોલ િવકસાવવા અને પ્રકાિશત કરવા જોઈએ. સ્થાિનક સ�ાિધકારીઓની બાળકોની સામાિજક સંભાળમાં એક વાર 
સંદિભ�ત કરવામાં આવે તે પછી કેસ કેવી રીત ેસંચાિલત કરવામાં આવશે તેની સ્પ� ગોઠવણ એક સ્થાિનક પ્રોટોકોલમાં સૂિચત 
હોવી જોઈએ. 
 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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કરવાનો ડર બાળકોના કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવાની જ�િરયાતમાં અવરોધ ન બને તે ધ્યાન રાખવંુ 
અિનવાય� છે. 

વહેલી મદદ આકારણી 

58. જો વહેલી મદદ યોગ્ય હોય, તો િનય�ુ સુર�ા�ક આગેવાની (અથવા ડેપ્યટુી) યોગ્ય હોય તે 
મુજબ સામાન્ય રીતે અન્ય એજન્સીઓ સાથે સહકાર સ્થાપવા અને ઇન્ટર-એજન્સી આકારણીની સ્થાપના 
કરવા દોરાશે. વહેલી મદદ આકારણીમાં કમ�ચારીઓને અન્ય એજન્સીઓ અને વ્યાવસાિયકોને આધાર 
પૂરો પાડવાની જ�ર પડી શકે છે, કેટલાક િકસ્સાઓમાં તેઓ મુખ્ય પે્રિક્ટશનર તરીકે કાય� કર ેછે. જો 
બાળકની પિરિસ્થિતમાં સુધારો ન થાય અથવા ખરાબ થઈ રહી હોય, તો વૈધાિનક સેવાઓ માટેની માટે 
બાળકોની સામાિજક સંભાળના રફેરલ આપવામાં આવતાં આ પ્રકારના કેસોને સતત સમી�ા અને 
િવચારણા હેઠળ રાખવા જોઈએ. 

વૈધાિનક બાળકોની સામાિજક સંભાળ આકારણીઓ અને સેવાઓ 

59.  �ાં બાળક પીડાતું હોય, અથવા તેન ેનુકસાન થવાની સંભાવના હોય, તે મહત્વનું છે કે 
સ્થાિનક સ�ાિધકારી બાળકોની સામાિજક સંભાળ (અને જો યોગ્ય હોય તો પોલીસ)ને તાત્કાિલક 
રફેરલ કરવામાં આવે. રફેરલ્સ એ સ્થાિનક રફેરલ પ્રિક્રયાને અનુસરવી જોઈએ. 

60. બાળકોની સામાિજક સંભાળની આકારણીઓમાં આવા પિરબળોનો િવચાર કરવો જોઈએ, તેથી 
તે મહત્વપૂણ� છે કે બાળકોને ઘરની બહારના સંદભ�માં �ાં નુકસાન થાય છે, તેથી તે મહત્વનંુ છે કે રફેરલ 
પ્રિક્રયાના ભાગ �પ ેશ� એટલી વધુ માિહતી પ્રદાન કર.ે આ કોઈપણ આકારણીને બધા ઉપલબ્ધ 
પુરાવા અને આવા નુકસાનને પહોચંી વળવા સંદિભ�ત અિભગમ સ�મ કરવા દેશે. વધારાની માિહતી 
અહી ંઉપલબ્ધ છે: Contextual Safeguarding (સંદિભ�ક સુર�ા). 

61. ઓનલાઇન ટૂલ Report Child Abuse to Your Local Council (તમારી સ્થાિનકને 
કાઉિન્સલને)  બાળ અત્યાચારની �ણ કરો સંબંિધત સ્થાિનક બાળકોના સામાિજક સંભાળ સંપક�  નંબર 
તરફ લઈ �ય છે. 

જ�રતમંદ બાળકો 

62. બાળ અિધિનયમ 1989 હેઠળ, જ�રતમંદ બાળકની વ્યાખ્યા એક બાળક જનેા માટે સ્વાસ્થ્ય 
અથવા િવકાસના વાજબી સ્તરને પ્રા� કરવા અથવા �ળવવા શ� નથી અથવા સેવાઓની જોગવાઈ 
િવના જનંુે સ્વાસ્થ્ય અથવા િવકાસ નોધંપાત્ર સ્તર ેઅથવા વધુ ખરાબ થવાનંુ સંભવ છે; અથવા એક 
બાળક જ ેઅ�મ છે તે રીતે કરવામાં આવી છે. સ્થાિનક સ�ાિધકારીઓએ તેમના કલ્યાણની સુર�ા અને 
પ્રોત્સાહનના હેતુઓ માટે જ�રતમંદ બાળકો માટે સેવાઓ પ્રદાન કરવાની જ�ર છે. બાળ અિધિનયમ 
1989 ની કલમ 17 હેઠળ જ�િરયાતમંદ બાળકોની આકારણી કરી શકાય છે. 

 

 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.contextualsafeguarding.org.uk/
https://www.gov.uk/report-child-abuse-to-local-council
https://www.gov.uk/report-child-abuse-to-local-council
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નોધંપાત્ર હાિન સહન કરી રહેલા અથવા સહન કરવાની સંભાવના ધરાવતા બાળકો: 

63. સ્થાિનક સંસ્થાઓની, યોગ્ય હોય તે રીતે અન્ય સંગઠનોની મદદથી, બાળ અિધિનયમ 1989ની 
કલમ 47 હેઠળ પૂછપરછ કરવાની ફરજ છે, જો તેમને તેવી સંભવતાની શંકા હોવાનંુ વાજબી કારણ હોય 
કે બાળક સહન કરી ર�ું છે અથવા નોધંપાત્ર હાિન સહન કરવી પડી શકે છે. આ પ્રકારની પૂછપરછ તેમને 
બાળકના કલ્યાણની સુર�ા અને પ્રોત્સાહન માટે કોઈપણ પગલાં લેવા જોઈએ કે કેમ તે ન�ી કરવામાં 
સ�મ કર ેછે અને �ાં દુવ્ય�વહારની િચંતા હોય ત્યાં તે શ� કરવી જોઈએ. આમાં તમામ પ્રકારના 
દુ�પયોગ અને ઉપે�ાનો સમાવેશ થાય છે. 

સ્થાિનક સ�ાિધકારી શું કરશે? 

64. રફેરલ બન્યાના એક કાય� િદવસની અંદર, સ્થાિનક સ�ાિધકારી સામાિજક કાય�કર ેરફેરરને રસીદ 
માન્ય કરવી જોઈએ અને આગામી પગલાં અને આવશ્યક પ્રિતસાદના પ્રકાર િવશે િનણ�ય લેવો જોઈએ. 
આમાં તે િનધા�િરત કરવામાં આવશે કે શંુ: 

• બાળકને તાત્કાિલક ર�ણની આવશ્યકતા છે અને તાત્કાિલક કાય�વાહી આવશ્યક છે 

• શંુ બાળક અને પિરવાર �ારા કોઈપણ સેવાઓની આવશ્યકતા છે અને કયા પ્રકારની સેવાઓ 

• બાળક જ�િરયાતમંદ છે, અને બાળ અિધિનયમ 1989ની કલમ 17 હેઠળ આકારણી કરવી 
જોઈએ.  Working Together to Safeguard Children (બાળકોની સુર�ા માટે સાથ ેમળી 
કાય� કરવંુ) નો પ્રકરણ 1 આકારણી પ્રિક્રયા િવશેની િવગતો પ્રદાન કર ેછે 

• તેવી સંભવતાની શંકા હોવાનંુ વાજબી કારણ છે કે બાળક સહન કરી ર�ું છે અથવા નોધંપાત્ર 
હાિન સહન કરવી પડી શકે એમ છે અને શંુ પૂછપરછ કરવી અને બાળ અિધિનયમ 1989ની 
કલમ 47 હેઠળ બાળકની આકરણી કરવી અિનવાય� છે.  Working Together to Safeguard 
Children (બાળકોની સુર�ા માટે સાથે મળી કાય� કરવંુ) નો પ્રકરણ 1 આકારણી પ્રિક્રયા િવશેની 
િવગતો પ્રદાન કર ેછે 

• સ્થાિનક અિધકારીઓને આગળ કઈ કાય�વાહી કરવી તે ન�ી કરવામાં મદદ કરવા વધુ િનષ્ણાત 
આકારણીઓની આવશ્યકતા હોય છે. 

65. જો આ માિહતી બહાર ન આવે તો રફેરર ેતેનંુ અનુવત�ન કરવંુ જોઈએ. 

66. જો સામાિજક કાય�કરો વૈધાિનક આકારણી હાથ ધરવાનંુ ન�ી કર ેછે, તો કમ�ચારીઓએ તે 
આકારણીને સમથ�ન આપવા માટે જ ેકરી શકે તે બધું કરવંુ જોઈએ (જમે જ�રી હોય તે પ્રમાણે િનયુ� 
સુર�ા�ક આગેવાની (અથવા ડેપ્યુટી) �ારા સમિથ�ત). 

67. જો, રફેરલ પછી, બાળકની પિરિસ્થિતમાં સુધારો થતો હોવાનંુ દેખાય નહી ંતો રફેરર �ારા 
સ્થાિનક એસ્કલેશન પ્રિક્રયાઓનંુ અનુસરણ કરવા અંગે િવચારવંુ જોઈએ જથેી તે સુિનિ�ત કરી શકાય કે 
તેમની િચંતાઓનંુ િનરાકરણ કરવામાં આવ્યું છે અને સૌથી અગત્યપણે કે બાળકની િસ્થિત સુધર ેછે. 

 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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રકેોડ� �ળવવો  

68. તમામ િચંતાઓ, ચચા�ઓ અને લેવામાં આવેલા િનણ�ય અને તે િનણ�યો માટેના કારણો, લેિખતમાં 
નોધંાયેલા હોવા જોઈએ.  /�ાર ેશાળા અથવા કોલેજ �ારા કેસને જ ેરીતે િનયંિત્રત કરવામાં આવ્યો હોય 
તે િવશેની કોઈપણ ફિરયાદનો જવાબ આપો ત્યાર ેઆ મદદ કરશે. માિહતી ગોપનીય રાખવી જોઈએ 
અને સુરિ�ત રીતે સંગ્રિહત કરવી જોઈએ. દરકે બાળક માટે અલગ બાળ સુર�ા ફાઇલમાં િચંતાઓ અને 
રફેરલ્સ રાખવા સારી પ્રથા છે. 

રકેોડ�માં શામેલ હોવી જોઈએ: 

• િચંતાનો સ્પ� અને વ્યાપક સારાંશ 

• િચંતા કેવી રીતે અનુસરવામાં આવી અને તેનંુ િનરાકરણ કરવામાં આવ્યું તેની િવગતો 

• લેવાયેલા કોઈપણ કાય�વાહીની, પૂણ� કરલે, િનણ�યો અને પિરણામની નોધં. 

69. જો રકેોિડ�ગ આવશ્યકતાઓ િવશે કોઈ શંકા હોય, તો કમ�ચારીએ િનયુ� સુર�ા�ક આગેવાની 
(અથવા ડેપ્યટુી) સાથે ચચા� કરવી જોઈએ. 

આ બધું શા માટે મહત્વનુ ંછે? 

70. સંર�ણના જોખમોને દૂર કરવા, વધતા જતા મુ�ાઓને રોકવા અને બાળકોના કલ્યાણને 
પ્રોત્સાહન આપવા માટે યોગ્ય સમય ેયોગ્ય મદદ પ્રા� કરવી એ બાળકો માટે મહત્વપણૂ� છે. સંશોધન 
અને ગંભીર કેસની સમી�ાઓએ અસરકારક પગલાં લેવામાં િનષ્ફળ જવાના જોખમો વારંવાર દશા�વ્યા 
છે.12F

13 વૈધાિનક આકારણીઓ િવશેની િવગતવાર માિહતી Working Together to Safeguard 
Children (બાળ સુર�ા માટે સાથે મળી કામ્ય કરવંુ)પ્રકરણ ચાર માં મળી શકે છે. નબળી પે્રિક્ટસના 
ઉદાહરણોમાં શામેલ છે: 

• અત્યાચાર અને ઉપે�ાના પ્રારંિભક સંકેતો પર કાય�વાહી કરવામાં અને તેમને સંદિભ�ત કરવામાં 
િનષ્ફળતા 

• રકેોડ�ની નબળી �ળવણી 

• બાળકના િવચારો સાંભળવામાં િનષ્ફળતા 

• પિરિસ્થિતઓમાં જયાર ેસુધારો થાય નહી ંત્યાર ેિચંતાઓની પુનઃઆકારણી કરવામાં િનષ્ફળતા 

• એજન્સીઓની અંદર અને યોગ્ય લોકો સાથે માિહતી શેર ન કરવી 

• માિહતીને ધીર ેધીર ેશેર કરવી; અને 

• જઓે પગલાં લેતા ન જોવામાં આવી ર�ા હોય તેમની સામે પડકારનો અભાવ. 

 
 

13 ગંભીર કેસ સમી�ાઓનુ ંિવ�ષેણ gov.uk/government/publications/analysis-of-serious-case-reviews-2014-to-
2017 પર મળી શકે છે. 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/analysis-of-serious-case-reviews-2014-to-2017
https://www.gov.uk/government/publications/analysis-of-serious-case-reviews-2014-to-2017
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જો શાળા અને કોલેજના કમ�ચારીઓની સુર�ાની િચંતા હોય અથવા અન્ય કમ�ચારી 
સભ્ય િવશે આરોપ હોય તો શંુ કરવંુ જોઈએ 

71. શાળાઓ અને કોલેજોમાં કમ�ચારીના સભ્યો (પરુવઠા કમ�ચારી , સ્વયંસેવકો અને કોન્ટ� ાક્ટરો 
સિહત) િવશેની કોઈ  સુર�ાની િચંતા અથવા આરોપ (પછી ભલે તે ગમે તેટલા નાના હોય) નંુ સંચાલન 
કરવા માટે પ્રિક્રયાઓ અને પ્રિક્રયાઓ હોવી જોઈએ. 

72. જો કમ�ચારી ને સુર�ાની િચંતા હોય અથવા કમ�ચારી ના અન્ય સભ્ય (પરુવઠા કમ�ચારી , 
સ્વયંસેવકો અને કોન્ટ� ાક્ટરો સિહત) બાળકોને નકુસાન પહોચંાડે છે અથવા  તેને નકુસાન 
પહોચંાડવાનું જોખમ ઊભંુ કર ેછે, તે અંગે આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હોય, તો: 

• આ મુખ્ય િશ�ક અથવા આચાય�ને સંદિભ�ત કરવંુ જોઈએ 

• �ાં મુખ્ય િશ�ક અથવા આચાય� િવશે િચંતા/આરોપ હોય, તો તેને ગવન�રોના અધ્ય�, 
વ્યવસ્થાપન સિમિતના અધ્ય� અથવા સ્વતંત્ર શાળાના માિલકને મોકલવો જોઈએ, અને 

• મુખ્ય િશ�ક િવશે િચંતા/આ�ેપોના સંજોગોમાં, �ાં મુખ્ય િશ�ક એક સ્વતંત્ર શાળાના 
એકમાત્ર માિલક પણ હોય, અથવા એવી પિરિસ્થિત કે �ાં મુખ્ય િશ�કને આ બાબતની �ણ 
કરવામાં િહતની અથડામણ હોય, તો આની સીધી �ણ સ્થાિનક સ�ા િનયુ� અિધકારી (ઓ) 
(LADOs)ને કરવી જોઈએ. તમારા સ્થાિનક LADO ની િવગતો તમારી સ્થાિનક સ�ાિધકારીની 
વેબસાઇટ પર સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ. 

73. જો કમ�ચારીઓને સુર�ાની િચંતા હોય અથવા કમ�ચારીઓના અન્ય સભ્ય (સપ્લાય કમ�ચારી , 
સ્વયંસેવકો અથવા કોન્ટ� ાક્ટરો સિહત) િવશે આરોપ હોય કે જ ેનુકસાનની મયા�દાને પૂણ� કરતા નથી તો 
તે શાળા અથવા કૉલેજની િનમ્�-સ્તરની િચંતા નીિત અનુસાર શેર કરવી જોઈએ. વધ ુિવગતો KCSIE ના 
સંપૂણ� સંસ્કરણના ભાગ ચારમાં મળી શકે છે. 

શાળા અથવા કોલેજની અંદર જો સુર�ા�ક પગલાં સંબંિધત વ્યવહારો અંગે િચંતા 
હોય તો શાળા અથવા કોલેજ કમ�ચારીઓ શંુ કરવંુ જોઈએ 

74. બધા કમ�ચારીઓ અને સ્વયંસેવકોએ નબળા અથવા વ્યવહાર અગંે અને શાળા અથવા કોલેજની 
સુર�ા�ક વ્યવસ્થામાં સંભિવત િનષ્ફળતા િવશે િચંતા વ્ય� કરવા સ�મ અનુભવવંુ જોઈએ અને તેમને 
તે �ણ હોવી જોઈએ આવી િચંતાઓને વિર� નેતૃત્વ ટીમ �ારા ગંભીરતાથી લેવામાં આવશે. 

75. શાળા અથવા કોલેજની વિર� નેતૃત્વ ટીમ સામે આવી િચંતાઓ રજૂ કરી શકવા માટે યોગ્ય 
િવ્હસલબ્લોઇંગ (ચેતવણી) પ્રિક્રયાઓની રચના કરલેી હોવી જોઈએ. 

76. �ાં કોઈ કમ�ચારી સભ્ય તેમના િનયો�ા સામે કોઈ સમસ્યા વ્ય� કરવામાં અસમથ�તા 
અનુભવે, અથવા એવંુ લાગે કે તેમની વાસ્તિવક િચંતાઓને સંબોધવામાં નથી આવી રહી તો તેમના માટે 
અન્ય િવ્હસલબ્લોઇંગ ચેનલો ખુલ્લી હોઈ શકે છે: 
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• િવ્હસલબ્લોઇંગ પર સામાન્ય માગ�દશ�ન આના �ારા શોધી શકાય છે: Advice on 
Whistleblowing (િવ્હસલબ્લોઇંગ પર સલાહ) 

આ NSPCC’s what you can do to report abuse dedicated helpline (દુ�પયોગની �ણ 
કરવા માટે તમે NSPCC શંુ કરી શકો છો તે) સમિપ�ત હેલ્પલાઇન એવા કમ�ચારીઓ માટે 
વૈકિલ્પક માગ� તરીકે ઉપલબ્ધ છે કે જઓે આંતિરક રીતે બાળ સુર�ા િનષ્ફળતાઓ અંગે િચંતા 
વ્ય� કરવામાં સ�મ ન હોય અથવા તેમની શાળા અથવા કોલેજ �ારા િચંતાનંુ સંચાલન 
કરવાની રીત અંગ ેિચંતા હોય. કમ�ચારીઓ 0800 028 0285 પર કૉલ કરી શકે છે - લાઇન 
સોમવારથી શુક્રવાર સુધી સવાર ે8:00 થી સાંજ ે8:00 સુધી ઉપલબ્ધ છે અને ઇમેઇલ: 
help@nspcc.org.uk.13F

14  

 
 

14 વૈકિલ્પક રીતે, કમ�ચારીઓ નીચેના સરનામે લખી શકે છે: નેશનલ સોસાયટી ફોર ધ િપ્રવેન્શન ઓફ કુ્રઅલ્ટી ટુ િચલ્ડ�ન 
(NSPCC), વેસ્ટન હાઉસ, 42 કટ�ન, રોડ, લંડન EC2A 3NH.  
 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/whistleblowing
https://www.gov.uk/whistleblowing
https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/report-abuse/dedicated-helplines/whistleblowing-advice-line/
https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/report-abuse/dedicated-helplines/whistleblowing-advice-line/
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કાય�વાહીઓ �ાં કોઈ બાળક િવશે િચંતા હોય છે 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 એવા િકસ્સાઓ જમેાં કમ�ચારી સભ્ય િવ�� કોઈ િચંતા અથવા અત્યાચારના આરોપોનો પણ સમાવેશ થાય છે, આ KCSIE નો ભાગ ચાર 
જુઓ. 
2 વહેલી મદદ એટલે બાળકના �વનમાં કોઈપણ સમયે જયાર ેસમસ્યા ઊભી થાય ત્યાર ેબને તેટલી વહેલી સહાય પૂરી પાડવી. �ાં 
બાળકને સમન્વિયત વહેલી મદદથી લાભ થશે, ત્યા ંઇન્ટર-એજન્સી આકારણીની ગોઠવણ કરવી જોઈએ. વહેલી મદદ પ્રિક્રયા િવશેની 
િવગતવાર માિહતીWorking Together to Safeguard Children (બાળકોની સુર�ા માટે સાથે મળી કામ્ય કરવંુ) ના પ્રકરણ એક મા ંમળી 
શકે છે. 
3 રફેરલ્સ �ારા સ્થાિનક પ્રવેશ (થ્રશેોલ્ડ) દસ્તાવેજ અને આકારણી માટેના સ્થાિનક પ્રોટોકોલમા ંસેટ કરલે પ્રિક્રયાને અનુસરવી જોઈએ. 
Working Together to Safeguard Children (બાળકોની સુર�ા માટે સાથે મળી કામ કરવંુ)ના પ્રકરણ એક. 
4 બાળ અિધિનયન 1989 હેઠળ, સ્થાિનક સ�ાિધકારીઓએ તેમના કલ્યાણ માટે સુર�ા�ક પગલા ંઅને પ્રોત્સાહનના હેતુઓ માટે 
જ�રતમંદ બાળકોને સેવાઓ પૂરી પાડવી આવશ્યક છે. બાળ અિધિનયમ 1989 ની કલમ 17 હેઠળ જ�િરયાતમંદ બાળકોની આકારણી 
કરી શકાય છે. બાળ અિધિનયમ 1989 હેઠળની કલમ 47 હેઠળ, �ાં સ્થાિનક સ�ાિધકારીઓને શંકા હોવાનંુ વાજબી કારણ છે કે બાળક 
સહન કરી ર�ંુ છે છે અથવા નોધંપાત્ર હાિન સહન કરવી પડી શકે એમ છે તો બાળકના કલ્યાણ માટે સુર�ા�ક પગલા ંલેવા અથવા તેને 
પ્રોત્સાહન આપવા માટે પગલા ંલેવા જોઈએ કે નહી ંતે ન�ી કરવા માટે ફિરયાદ કરવી ફરિજયાત છે. સંપણૂ� િવગતો Working Together 
to Safeguard Children (બાળકોની સુર�ા માટે સાથે મળી કામ કરવંુ)ના પ્રકરણ એક માં મળી શકે છે. 
5 આમાં ઇમરજન્સી પ્રોટેક્શન ઓડ�ર (EPO) માટે અર�નો સમાવેશ થઈ શકે છે. 
 

શાળા/કોલેજ કાય�વાહી 

અન્ય એજન્સીની કાય�વાહી 

િનયુ� સુર�ા�ક 
આગેવાની અથવા 

કમ�ચારીઓ બાળકોની 
સામાિજક સંભાળ માટે 
રફેરલ 3 બનાવે (અને જો 
યોગ્ય હોય તો પોલીસન ે

  
1 કાય�કારી િદવસની અંદર, સામાિજક કાય�કર જ�રી પ્રિતસાદના પ્રકાર િવશ ેિનણ�ય લે છે 

બાળકન ે
તાત્કાિલક 

ર�ણની જ�ર છે: 
રફેરરને �ણ 

કરવામાં આવી છે 

કલમ 474 યોગ્ય 
પૂછપરછ:  સંદભ� 
આપનારને 

માિહતી આપી 

કલમ 174 યોગ્ય 
પૂછપરછ:  સંદભ� 
આપનારને 

માિહતી આપી 

કોઈ ઔપચાિરક આકરણી 
જ�રી નથી: રફેરરને �ણ 

કરવામાં આવી છે 

સામાિજક કાય�કર, 
પોલીસ અથવા 
NSPCC �ારા 
યોગ્ય કટોકટીની 
કાય�વાહી કરવામાં 

આવી5 

નોધંપાત્ર હાિનના 
જોખમ પરના 

બાળકન ેઓળખો 
4: સંભિવત બાળ 
સંર�ણ યોજના 

જ�િરયાતમંદ 
બાળકન ેઓળખો 4 
અને યોગ્ય સહાયન ે

ઓળખો 

સામાિજક કાય�કરોને સહાય પૂરી પાડવા માટે કમ�ચારીઓએ તેઓથી બનતુ ંબધુ ંજ કરવંુ જોઈએ. 
 

તમામ તબ�ે, કમ�ચારીઓએ બાળકના સંજોગોને સમી�ા હેઠળ રાખવા જોઈએ (જ�રી હોય તે અનુસાર, િનયુ� સુર�ા�ક 
આગેવાની (અથવા ડેપ્યુટી) ને સમાિવ� કરીને) અને બાળકના સંજોગોમાં સુધારો સુિનિ�ત કરવા માટે યોગ્ય હોય તો પુનઃ રીફર 

કરવંુ જોઈએ - બાળકનું શે્ર� િહત હંમેશા પ્રાથિમકતા હોય તે અિનવાય� છે 

શાળા/કોલેજ પેસ્ટોરલ 
સહાય અને/અથવા વહેલી 
મદદ આકારણી અંગે 2 
સાવ�િત્રક સેવાઓ અને 

અન્ય સહાય મેળવવા અંગે 
િવચાર ેછે 

જો િચંતાઓ વધ ે
તો રફેરલ 3 
કરવામાં આવે 

રફેરલની જ�ર નથી, 
શાળા/કોલેજ સુસંગત કાય�વાહી 
કર,ે સંભવતઃ પેસ્ટોરલ આધાર 

અને/અથવા વહેલી મદદ સિહત 2 
અને સ્થાિનક રીતે દેખરખે 

રાખવામાં આવે છે 

કમ�ચારીઓને બાળક િવશે િચંતા હોય છે અને તાત્કાિલક પગલાં લે છે. 
કમ�ચારીઓ તેમની બાળ સંર�ણ નીિતનંુ પાલન કર ેછે અને િનયુ� 

સુર�ા�ક આગેવાની સાથે વાત કર ેછે 1  
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