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ਸਾਰ 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਿਵਧਾਿਨਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 
ਕਾਲਜਾਂ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਸਮ� ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਿਵਚੱ ਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝੇ। ਪ�ਬਧੰਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤ ੇਪ�ੌਪਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਜ ੋਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿਤਕਾ ਨੰੂ ਪੜ�ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਗਵਰਿਨੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤ ੇਪ�ੋਪਰਾਈਟਰਸ, ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਮਨੋਨੀਤ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਟਾਫ ਜੋ ਬਿੱਚਆਂ ਨਾਲ 
ਿਸੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰਦ ੇਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ ਜਾਂ ਅੰਿਤਕਾ ਏ (ਭਾਗ ਇਕੱ ਦਾ ਸੰਖੇਪ 
ਸੰਸਕਰਣ) ਪੜ�ੋ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਸੇਧ 
ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
KCSIE ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਕਰਣ ਇੱਥੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: Keeping children safe in education (ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ) - GOV.UK (www.gov.uk) 

ਇਸ ਸੇਧ ਬਾਰ ੇ
ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ "ਜ਼ਰੂਰ" ਅਤੇ "ਚਾਹੀਦਾ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂ"ਲਾਜ਼ਮੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਉਦ� ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ� ਪ�ਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ" 
ਜਦ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਾ 
ਹੋਵੇ।  

ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਕਿਥਤ ਅਪਰਾਧੀ(ਆਂ) 
ਇਸ ਸੇਧ ਦ ੇਮਤੰਵਾਂ ਲਈ, ਅਸੀ ਂਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ‘ਪੀੜਤ’ ਪੀੜਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਅਤ ੇਸਮਿਝਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਗਲੱ 
ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਕ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਦ ਨੰੂ ਪੀੜਤ ਨਹੀ ਂਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਵਰਿਣਤ 
ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ ਨਹੀ ਂਚਾਹੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਘਟਣਾ ਨੰੂ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 
ਅਵਸਥਾ ਤ� ਸਚੇਤ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹ ੇਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬੱਚਾ ਬਹਤੁ ਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਲਾਹ ਦ ੇਮੰਤਵ ਲਈ, ਅਸੀ ਂਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ‘ਕਿਥਤ ਅਪਰਾਧੀ(ਆਂ)’ ਅਤੇ ਿਜਥੱੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵ ੇਉਥੱੇ 
‘ਅਪਰਾਧੀ(ਆਂ)’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਇਹ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 
ਅਤ ੇਸੇਧ ਦਾ ਪ�ਭਾਵੀ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਢਕੁਵ� ਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ◌ਣੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਿਕਉਿਂਕ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਵਹਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਿਚਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਿਚਤ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। 
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ਭਾਗ ਇੱਕ: ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ 

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਿਵਧੀ 
1. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤ ੇਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਵਧਾਿਨਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ Working Together to Safeguard Children 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

2. ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤ ੇਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤ ੇਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੰੁਮਵੇਾਰੀ ਨੰੂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਿਭਆਸਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਬੱਚ ੇ'ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। 

3. ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਅਿਭਆਸਕਰਤਾ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਮ� ਤ ੇਸਹੀ ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 

4. ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਨੰੂ ਇਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਜ� 
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

• ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ 

• ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚੱ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਬੱਚੇ ਉਨ�ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ 
ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਅਤ ੇ

• ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਤੱਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। 

5. ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘਟੱ ਉਮਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 
6. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟਾਫ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨ, ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਣ ਤ� 
ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। 

7. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚ ੇਿਸੱਖ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

8. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ 
ਮਦਦ ਤ� ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।0F

1 ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਕੋਈ ਵੀ 
ਸਮੱਿਸਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਕਸ਼ਰੋ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। 

 
 

1 ਮਢੁਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ Working Together to Safeguard Children. ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇ ਅਿਧਆਇ 1 ਿਵਚੱ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

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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9. ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਚੱੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੁ ਪੈਰ�ਾ 51-67 
ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ 
ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

10. ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੋਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਭਾਲ 
ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। 

11. ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਡਪਟੀ) ਕੋਲ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ 
ਤ� ਢੁੱਕਵਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

12. ਟੀਚਰਜ਼ ਸਟ�ਡਰਡ 2012 ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕਾਂ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੰੂ 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਜ� ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਪਸ਼ੇੇ 
ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।1F

2 

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
13. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦ ੇਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸਟਾਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਿਹੱਸ ੇਵਜ� ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ 
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚੱ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ, (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 
ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ) 

• ਿਵਵਹਾਰ ਨੀਤੀ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਧਕੇੱਸ਼ਾਹੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ)2F
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• ਸਟਾਫ ਿਵਵਹਾਰ ਨੀਤੀ (ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੰੂ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ, ਸਟਾਫ ਦ ੇਿਵਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਸ਼ੋੀ ਠਿਹਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ 

• ਉਨ�ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪੜ�ਾਈ ਤ� ਖੁੰਝ ਜਾਂਦ ੇਹਨ; ਅਤੇ 

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

ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤ ੇਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਭਾਗ (ਜਾਂ ਅੰਿਤਕਾ A, ਜੇ ਸਹੀ ਰਹੇ) ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਟਾਫ ਨੰੂ 
ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

14. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� 
ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ (ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਮੇਤ) ਅੱਪਡੇਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਈਮੇਲ, ਈ-ਬੁਿਲਟਨ ਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਰਾਹੀ)ਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤਾਂ 
ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਢਕੁਵ� ਹਨੁਰ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ 

 
 

2  2 Teachers' Standards (ਟੀਚਰਜ਼ ਸਟ�ਡਰਡਸ) ਇਨ�ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦੰ ੇਹਨ: QTS ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਿਸਿਖਆਰਥੀ; ਆਪਣੀ ਿਵਧਾਿਨਕ 
ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ (ਨਵ� ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਅਿਧਆਪਕ [NQTs]); ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚਲੇ 
ਅਿਧਆਪਕ, ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹ ੇਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮਤੇ, ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਪਰੇਜ਼ਲ) (ਇੰਗਲ�ਡ) ਅਿਧਿਨਯਮ 2012 ਅਧੀਨ 
ਹਨ। 
3 ਸਾਰ ੇਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਤਾਅ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ (ਪਰੂੇ ਵੇਰਵੇ ਇਥੱੇ ਹਨ)। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਵਰਤਾਅ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਨੰੂ ਚਣੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 
ਨੰੂ ਉਪੱਰ ਦੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/teachers-standards
https://www.gov.uk/government/publications/behaviour-and-discipline-in-schools
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ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਰਹੇ। 

15. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਮਦਦ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

16. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 3F

4 ਿਚਲਡਰਨ 
ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਨੰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਜਾਣ ੂਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 
(ਲੋੜਵੰਦ ਬਚੱੇ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 47 (ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੀੜਤ, ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ) ਜੋ ਿਕ 
ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਭੂਿਮਕਾ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਤ� ਅਿਜਹੇ ਮਲੁਾਂਕਣਾਂ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

17. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਬਚੱੇ ਵੱਲ�  ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਉਸ 
ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਣਗਿਹਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਪੋਨੀਅਤਾ ਦੇ 
ਉਿਚਤ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂਤ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜਾਂ ਿਡਪਟੀ) ਅਤ ੇਬੱਿਚਆਂ ਦੀ 
ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਭਾਲ। ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ�ਾਂ 
ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਂਦੱਸਗੇਾ, ਿਕਉਿਂਕ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਭ ਤ� ਚੰਗ ੇਿਹੱਤਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਹੋ 
ਸਕਦਾ। 

18. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸ ੇਪੀੜਤ ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ 
ਇਹ ਪ�ਭਾਵ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ, ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ 
ਸਮੱਿਸਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਪੀੜਤ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

19. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਚੱੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਾਂ ਅਣਗਿਹਲੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਜ� ਨਹੀ ਂਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੱਚੇ 
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ�ਾਂ 
ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ 
ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਇਸ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ (DSL) ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਤ� ਨਹੀ ਂਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾਫ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੇ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਿਰਸ਼ਤ ੇਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਿਦਦੰੇ ਹਨ।   

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  
ਜਲਦੀ ਮਦਦ 

20. ਿਕਸੇ ਬਚੱੇ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਤ� ਫਾਇਦਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਸ ਬਚੱੇ 
ਲਈ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਭੰਾਿਵਤ ਲੋੜ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜੋ: 

• ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ; 

• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਅਕ ਲੋੜਾਂ ਹਨ (ਭਾਵ� ਉਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਿਵਧਾਿਨਕ ਿਸਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ ਹਨ ਜਾਂ 
ਨਹੀ)ਂ 

• ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

• ਛੋਟਾ ਦੇਖ-ਭਾਲਕਰਤਾ ਹੈ 

 
 

4 ਿਵਧਾਿਨਕ ਮਲੁਾਂਕਣਾਂ ‘ਤ ੇਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ Working Together to Safeguard Children (ਬਿੱਚਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਪਾਠ 1 ਿਵਚੱ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

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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• ਸਮਾਜ ਿਵਰੋਧੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਗੰਿਠਤ ਅਪਰਾਿਧਕ 
ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤ ੇਗ�ਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਸਮੇਤ 

• ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਘਰ ਤ� ਅਕਸਰ ਗੁੰਮ/ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

• ਆਧੁਿਨਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਿਖਮ ਅਧੀਨ ਹੈ 

• ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ੋਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਿਖਮ ਤੇ ਹੈ 

• ਜੇਲ�  ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਵਤ ਹੈ 

• ਉਨ�ਾਂ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚ ੇਲਈ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 
ਦਰੁਵਰਤ�, ਬਾਲਗ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਮੁਦੱੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ 

• ਖੁਦ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰੂਵਰਤ� ਕਰਨਾ 

• ਸੰਭਾਲ ਤ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹ ੈ

• honਰਤ ਜਣਨ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿਵਆਹ ਵਰਗੇ 'ਸਨਮਾਨ' ਅਧਾਰਤ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ 
ਹੈ 

• ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਿਲਆ ਿਗਆ ਬੱਚਾ ਹੈ। 

• ਲਗਾਤਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਤ� ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦ ੇਿਦਨ ਦ ੇਿਹੱਸੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ 

21. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਅਤ ੇਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਤ� ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਹਠੇਾਂ ਦੇਖੋ), ਇਹ 
ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ ੇਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ 
ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਫ ਉਨ�ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

22. ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਕਾਲਜ ਦ ੇਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਦੇ ਮੁਦੱ ੇਬਹਤੁ ਘੱਟ ਇਕੱਲੇ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਦਜੂ ੇਨਾਲ ਿਮਲਦੇ-ਜਲੁਦੇ ਹੋਣਗੇ। 

23. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਫੇਗਾਰਿਡੰਗ ਲੀਡ (ਅਤੇ ਿਡਪਟੀ) ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਵਾਧੂ-
ਪਿਰਵਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਪੂ ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ (ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ)ਂ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ਸ਼ੋਣ (ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ), ਆਪਣੇ ਗੂੜ�ੇ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਘਰੇਲੂ 
ਬਦਸਲੂਕੀ (ਿਕਸ਼ੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ), ਅਪਰਾਿਧਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗਭੰੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਿਹੰਸਾ, ਕਾਉਟਂੀ ਲਾਈਨਜ਼, 
ਅਤ ੇਕੱਟੜਪੰਥੀ। 

24. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਦੇ ਮੁੱਿਦਆਂ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਹਮੋ -ਸਾਹਮਣੇ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਹੋਣ ਦਾ 
ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਇੱਕੋ ਸਮ� ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ 
ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਗਲਤ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਰਪੂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਿਹਮਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, 
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਟੈ ਸਮੂਹਾਂ ਦ ੇਦਆੁਲੇ, ਅਤ ੇਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ, ਜੋ 
ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਅਿਜਹੀ ਸਮਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ। 

25. ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਜ ੇਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪਕੱਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾ ਂਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਲੀਡਰ (ਜਾ ਂਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤ ੇਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸੂਚਕ 

26. ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ: ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਪੂ। ਿਕਸੇ ਦਆੁਰਾ ਬਚੱੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਣਾ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਅਣਗਿਹਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਨੁਕਸਾਨ ਿਵੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀ ਂਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੂਜਆਂ ਦੇ ਮਾੜ ੇਸਲੂਕ ਨੰੂ 
ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਕੁਵਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਪੂਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੇ ਸਬਧੰ ਿਵੱਚ। ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਸਸੰਥਾਗਤ ਜਾਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ 
ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਰੀਿਚਤ ਦਆੁਰਾ ਜਾਂ, ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਿਕਸ ੇਬਾਲਗ, ਬਾਲਗਾਂ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ 
ਬੱਿਚਆਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

27. ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਪੂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਕੰਬਣਾ, ਸੁੱਟਣਾ, ਜ਼ਿਹਰ, ਸਾੜਨਾ ਜਾਂ 
ਝੁਲਸਣਾ, ਡੱੁਬਣਾ, ਦਮ ਘੁਟਣਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਭੰਾਲਕਰਤਾ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਨ, ਜਾਂ 
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚ ੇਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਉਭਾਰਦ ੇਹਨ। 

28. ਭਾਵਾਤਮਕ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ: ਿਕਸੇ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਸਥਾਈ ਭਾਵਾਤਮਕ ਦਰੁਾਚਾਰ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤ ੇਪ�ਿਤਕੂਲ ਪ�ਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਬਚੱੇ ਨੰੂ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਦ� ਤਕ ਕਦਰ 
ਹੈ ਜਦ� ਤਕ ਉਹ ਿਕਸ ੇਦਜੂ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ 'ਮਜ਼ਾਕ' ਕਰਨਾ ਿਕ 
ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਿਕਵ� ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਉਿਚਤ ਉਮੀਦਾਂ 
ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ ਬਚੱੇ ਦੀ ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ 
ਸਮਰੱਥਾ ਤ� ਪਰ�ੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਜਾਂ ਬਚੱ ੇਨੰੂ ਆਮ 
ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦ ੇਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦ ੇਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ (ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀ ਸਮੇਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਬਚੱ ੇ
ਅਕਸਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾੜੇ 
ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

29. ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਿਕਸੇ ਬੱਚ ੇਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਲੁਭਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਿਕ ਿਹੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੀ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੁਸਪੈਠ ਦਆੁਰਾ ਹਮਲਾ (ਿਜਵ� ਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਮੂੰਹ 
ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਿਵਹਾਰਕ ਕੰਮ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੱਥਰਸੀ, ਚੁੰਮਣ, ਰਗੜਨਾ ਅਤੇ ਕਪਿੜਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ� ਛੋਹਣਾ। 
ਉਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਗਰੈ-ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਸਕੈਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰੂ 
ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ 
ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚੱੇ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ। 
ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੇਵਲ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਿਜਨਸੀ 
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਦਜੂੇ ਬਚੱੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਜੂੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵੱਲ�  ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ 
ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜਠੱਣ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਤ� ਜਾਣ ੂਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

30. ਅਣਗਿਹਲੀ: ਿਕਸੇ ਬੱਚ ੇਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਨੋਿਵਿਗਆਿਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਵਾਧ ੇਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਅਣਗਿਹਲੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤ� ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ
ਵਜ�। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਬਚੱਾ ਪਦੈਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਣਗਿਹਲੀ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ 
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ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਕਾਫੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਆਸਰਾ (ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਛੱਡ-ਛਡਾਅ 
ਸਮੇਤ); ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਤ� ਬਚਾਉਣ; ਉਿਚਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
(ਅਣਉਿਚਤ ਸਭੰਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਸਮੇਤ); ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਭੰਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪਹੁਚੰ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਚੱੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣਾ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮੱੁਦੇ 
31. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਿਖਮ ਿਵੱਚ 
ਪਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤ�, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਤ� ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਣਾ, 
ਗੰਭੀਰ ਿਹੰਸਾ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਉਟਂੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਨਗਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਗਨ 
ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ4F

5 ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਿਰੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਿਵਵਹਾਰ 
ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਿਕ ਬੱਚੇ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱਿਦਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬੱਚ ੇਵੱਲ�  ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ  

32. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਚੱੇ ਦਜੂੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ (ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ-’ਤੇ-ਬੱਚ ੇਵਲੱ�  ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਅਤ ੇਇਹ ਿਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਅਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਦੋਵ� ਤਰ�ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 
ਕਾਰਜਪ�ਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਚੱ-ੇ’ਤੇ-ਬੱਚ ੇਵੱਲ�  ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚੱ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 
ਿਕ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਇਸ ਤ� ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

33. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਭਾਵ� ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਰਪੋਰਟਾਂ 
ਨਹੀ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਕ ਇੰਝ ਨਹੀ ਂਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੀ ਿਸਰਫ਼ 
ਿਰਪੋਰਟ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਬਚੱੇ-’ਤੇ-ਬੱਚੇ ਵੱਲ�  ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚਤੰਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਨੋਨੀਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ (ਜਾਂ ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

34. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਨੰੂ ਚਣੌੁਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 
ਨੰੂ ਸਮਝਣ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ� ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਿਵਚੱ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਨਕਾਰਨਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਿਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੰੂ "ਿਸਰਫ ਮਜ਼ਾਕ", "ਿਸਰਫ ਹੱਸਣਾ", "ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਿਹੱਸਾ" ਜਾਂ "ਮੁਡੇੰ 
ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ" ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਿਵਵਹਾਰਾਂ, ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਿਵੱਚ 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਸਭ ਤ� ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸੰਸਿਕ�ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ 
ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ ਿਜਸਦ ੇਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਇਸਨੰੂ ਆਮ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂੇ. 

35.  ਬੱਚੇ-’ਤੇ-ਬਚੱੇ ਵੱਲ�  ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਹ ਇਨ�ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਂਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ (ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ) 

• ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਗੂੜ�ੇ ਿਨੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵਚੱ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ (ਕਈ ਵਾਰ 'ਿਕਸ਼ੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ' ਵਜ� 
ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 

 
 

5 ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਿਚੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਵਡੇੱ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਚੱ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ- ਪਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਹੈ- ਜਦ� ਿਕ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ 
ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹ ੈUKCIS ਨਗਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਿਵਡੀਓਜ਼ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਸਲਾਹ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/sharing-nudes-and-semi-nudes-advice-for-education-settings-working-with-children-and-young-people
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• ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਰਨਾ, ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ, ਿਹੱਲਣਾ, ਕੱਟਣਾ, ਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਿਖੱਚਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ 
ਸਹਲੂਤ, ਧਮਕੀ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

• ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ,5F

6 ਿਜਵ� ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘੁਸਪੈਠ ਰਾਹੀ ਂਹਮਲਾ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਹਮਲਾ; (ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਔਨਲਾਈਨ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜੋ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਸਹਲੂਤ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

• ਿਜਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ,6F

7 ਿਜਨਸੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ, ਿਟੱਪਣੀਆਂ, ਮਜਾਕ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਜਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ 

• ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ 
ਨੰੂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੂਹਣਾ, ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ 
ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 

• ਨਗਨ ਅਤ ੇਅਰਧ-ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੀਿਡਓ ਦੀ 7F

8 ਸਿਹਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਕਰਨ 
(ਿਜਸਨੰੂ ਸੈਕਸਿਟੰਗ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਨਸੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 

• ਅਪਸਕ�ਿਟੰਗ,8F

9 ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਉਸ 
ਨੰੂ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਇਰਾਦ ੇਨਾਲ, ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ� ਿਬਨਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

• ਸ਼ੁਰਆੂਤ/ਹੇਿਜ਼ੰਗ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਅਤ ੇਰਸਮਾਂ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜ� ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਮਾੜੈ ਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇੱਕ onlineਨਲਾਈਨ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)। 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (CSE) ਅਤੇ ਬਚੱੇ ਦਾ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸ਼ਸ਼ੋਣ (CCE) 

36. CSE ਅਤੇ CCE ਦੋਵ� ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਦੇ ਰਪੂ ਹਨ ਜ ੋਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥ ੇਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਿਕਸੇ ਬੱਚ ੇ
ਨੰੂ ਿਜਨਸੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਿਧਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦ ੇਬਦਲੇ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ /ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਲਾਭ 
ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਸਹਲੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਹੰਸਾ ਦਆੁਰਾ ਜਾਂ ਿਹਸੰਾ ਦ ੇਖਤਰੇ ਲਈ। CSE ਅਤੇ 
CCE ਬੱਿਚਆਂ, ਨਰ ਅਤ ੇਮਾਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 

ਬਾਲ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸ਼ਸ਼ੋਣ (CSE) 

37. CCE ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਪੂਾਂ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕਾਊਟਂੀ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀ ਂਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 
ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਭੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦਕੁਾਨਾਂ ਲੱੁਟਣਾ ਜਾਂ ਜੇਬਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਵਾਹਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਿੂਜਆਂ ਨੰੂ ਧਮਕਾਉਣ/ਗੰਭੀਰ ਿਹੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

38. ਬੱਚੇ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦ ੇਸ਼ਸ਼ੋਣ ਰਾਹੀ ਂਫਸ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕਉਿਂਕ ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤਾਂ (ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ) ਨੰੂ 
ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਚਾਕੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹਿਥਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਦਿੂਜਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਲਈ ਚਾਕੂ ਚੁਕੱਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚ ੇਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 

 
 

6 ਿਜਨਸੀ ਿਹਸੰਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਭਾਗ 5 ਅਤੇ ਅਨੁਬਧੰ ਦੇਖ।ੋ 
7 ਿਜਨਸੀ ਿਹਸੰਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਭਾਗ 5 ਅਤੇ ਅਨੁਬਧੰ ਦੇਖ।ੋ 
8 UKCIS ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ: Sharing nudes and semi-nudes advice for education settings (ਿਸੱਿਖਆ ਸੈਿਟਗੰਾਂ ਲਈ ਨੂਡਸ 
ਅਤੇ ਅਰਧ-ਿਨudਡਸ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ)  
9 ‘ਅਪਸਕ�ਿਟੰਗ' ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰਿਤਕਾ ਦੇਖੋ।  

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A8%A8/%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A9%87%E0%A8%85%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97-%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A8%A1%E0%A8%B8-%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A9%87-%E0%A8%85%E0%A8%B0%E0%A8%A7-%E0%A8%A8%E0%A8%BFud%E0%A8%A1%E0%A8%9C%E0%A8%BC-%E0%A8%B8%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%B9-%E0%A8%B2%E0%A8%88-%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%86-%E0%A8%B8%E0%A9%88%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97-%E0%A8%95%E0%A9%B0%E0%A8%AE-%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B2-%E0%A8%AC%E0%A9%B1%E0%A8%9A%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A9%87-%E0%A8%A8%E0%A9%8C%E0%A8%9C%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B2/%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A9%87%E0%A8%85%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97-%E0%A8%A8%E0%A8%97%E0%A8%A8-%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A9%87-%E0%A8%85%E0%A8%B0%E0%A8%A7-%E0%A8%A8%E0%A8%BFud%E0%A8%A1%E0%A8%9C%E0%A8%BC-%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%82-%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%82-%E0%A8%9C%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%AC%20%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%A3-%20%E0%A8%87%E0%A9%B1%E0%A8%95-%E0%A8%98%E0%A8%9F%E0%A8%A8%E0%A8%BE-%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%96%E0%A9%87%E0%A8%AA%20%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80
https://www.gov.uk/%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0/%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A8%A8/%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A9%87%E0%A8%85%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97-%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A8%A1%E0%A8%B8-%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A9%87-%E0%A8%85%E0%A8%B0%E0%A8%A7-%E0%A8%A8%E0%A8%BFud%E0%A8%A1%E0%A8%9C%E0%A8%BC-%E0%A8%B8%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%B9-%E0%A8%B2%E0%A8%88-%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%86-%E0%A8%B8%E0%A9%88%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97-%E0%A8%95%E0%A9%B0%E0%A8%AE-%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B2-%E0%A8%AC%E0%A9%B1%E0%A8%9A%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%82-%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A9%87-%E0%A8%A8%E0%A9%8C%E0%A8%9C%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B2/%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A9%87%E0%A8%85%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97-%E0%A8%A8%E0%A8%97%E0%A8%A8-%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A9%87-%E0%A8%85%E0%A8%B0%E0%A8%A7-%E0%A8%A8%E0%A8%BFud%E0%A8%A1%E0%A8%9C%E0%A8%BC-%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%82-%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%82-%E0%A8%9C%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%AC%20%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%A3-%20%E0%A8%87%E0%A9%B1%E0%A8%95-%E0%A8%98%E0%A8%9F%E0%A8%A8%E0%A8%BE-%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%96%E0%A9%87%E0%A8%AA%20%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80
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ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਵਜ� ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਡੱੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਿਚਆਂ) ਦਆੁਰਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀ ਂਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਪੀੜਤ ਨਹੀ ਂਮੰਿਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਉਹ ਗਤੀਿਵਧੀ ਉਹ ਜਾਪਦੀ ਹ ੈਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ 
ਸਿਹਮਤ ਜਾਂ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

39. ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨ�ਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 
ਮੁੰਿਡਆਂ ਦੇ ਮਕੁਾਬਲੇ ਬਹਤੁ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦ,ੇ ਹਾਲਾਂਿਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ 
ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤ ੇਵੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਲੜਕੇ ਅਤ ੇਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ਸ਼ੋਣ (CSE) 

40. CSE ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਪੂ ਹੈ। ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦਆੁਰਾ ਹਮਲਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਿਖਕ ਸੈਕਸ) ਜਾਂ ਗੈਰ -ਪਦਾਰਥਕ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੱਥਰਸੀ, ਚੁਮੰਣ, ਰਗੜਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਛੂਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-
ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ 
ਬਣਾਉਣਾ, ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਿੱਚਆਂ ਨੰੂ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚੱੇ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ। 

41. CSE ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� 
ਿਬਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦਸੂਰੀਆਂ ਵੱਲ�  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦ ੇਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ। 

42. CSE ਅਿਜਹ ੇਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਸਨੰੂ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ 
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬਚੱੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜ ੋਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬਧੰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਚੱੇ ਰੋਮਾਂਿਟਕ ਿਰਸ਼ਤ ੇਿਵੱਚ ਹਨ।  

ਘਰੇਲੂ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ 

43. ਘਰੇਲੂ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਇਕੱ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸ਼�ਣੇੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ, ਸਰੀਰਕ, ਿਜਨਸੀ, ਿਵੱਤੀ ਜਾਂ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਬੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਸੁਣ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਆਪਣੇ ਗੂੜ�ੇ ਸਬੰਧਾਂ (ਿਕਸ਼ੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ) ਿਵੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਸਭ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਤਦੰਰਸੁਤੀ, ਿਵਕਾਸ ਅਤ ੇਿਸੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤ ੇਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਫੀਮੇਲ ਜੇਨੀਟਲ ਿਮਊਟੀਲੇਸ਼ਨ (FGM) 

44. ਹਾਲਾਂਿਕ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਖਰਾਬ (FGM) ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦ ੇ
ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜਾਂ ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਧਆਪਕਾ ਂ‘ਤੇ ਕਨੰੂਨੀ 
ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।9F

10 ਜ ੇਿਕਸੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ, ਪੇਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ FGM ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਧਆਕ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ 

 
 

10 ਫੀਮਲੇ ਜੇਨੀਟਲ ਿਮਊਟੀਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਸਕੈਸ਼ਨ 5B(11) (a) ਤਿਹਤ, ਇੰਗਲ�ਡ ਦੇ ਸਬਧੰ ਿਵਚੱ “ਅਿਧਆਪਕ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 141A(1) ਅਦੰਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ (ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵਚੱ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਰਜੁਗਾਰ ਜਾਂ ਰਝੇੁ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ)। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 

45. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, 
ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

46. ਿਸਰਫ ਉਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਅਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਸਟਾਫ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਦਨ-ਪ�ਤੀ-ਿਦਨ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਦ ੇਿਵਵਹਾਰ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਮਾਨਿਸਕ 
ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. 

47. ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਬੱਚ ੇਬਾਰੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਜ ੋਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਨਯਤ ਸੇਫਗਾਰਿਡੰਗ ਲੀਡ ਜਾਂ ਿਡਪਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਗੰਭੀਰ ਿਹੰਸਾ 

48. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸੂਚਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਬਚੱੇ ਗੰਭੀਰ ਿਹੰਸਾ ਦੇ 
ਅਪਰਾਧ ਤ� ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਤ� ਵੱਧ ਗਰੈ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ, ਸਵੈ-
ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੱਟਾਂ ਦ ੇਸੰਕੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਪਸ਼ਟ ਉਪਹਾਰ ਜਾਂ ਨਵ� ਅਿਧਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਨੱੈਟਵਰਕ ਜਾਂ 
ਿਗਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੱਿਚਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਨ�ਾਂ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ  

49. ਿਵਭਾਗੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸ ੇਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਹੋ 
ਿਰਹਾ ਹੈ -ਅਿਭਆਸਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ) ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦ ੇ
ਦੌਰਾਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦ ੇਸਟਾਫ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ 
ਹੋਵੇਗਾ। NSPCC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਉਪੱਰ ਅਤੇ ਿਕਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ 
ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

50. ਅੰਿਤਕਾ ਿਵੱਚ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਰਪੂਾ ਂਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਧੀਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ।ੈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਜ ੋਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਕਮੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਅੰਿਤਕਾ ਨੰੂ ਪੜ�ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸ ੇਬੱਚ ੇਬਾਰੇ 
ਿਚੰਤਤ ਹਨ 
51. ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਸਟਾਫ ਨੰੂ ‘ਇਥੇੱ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੰੂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦਤੱੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਹਮਸ਼ੇਾਂ ਬੱਚ ੇਦੇ ਸ�ੇਸ਼ਠ 
ਿਹੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

52. ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਿਚੰਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾ 22 ਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨੰੂ ਦੇਖ ੋਜਦ� ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ 
ਹਨ। 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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53. ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜਾਂ ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

54. ਫੇਰ ਿਵਕਲਪਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 

• ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਖਦੁ ਦੀਆਂ ਪੈਸਟਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਰਾਹੀ ਂਅੰਦਰਨੂੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ 

• ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਮਦਦ ਦ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ;10F

11 ਜਾਂ 

• ਿਵਧਾਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ,11F

12 ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ 
ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

55. ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ (ਜਾਂ ਿਡਪਟੀ) ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ (ਜਾਂ ਿਡਪਟੀ) ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ 
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀ ਂਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਦ ੇ
ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰਨ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਿੱਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਭਾਲ ਤ� ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ (ਜਾਂ 
ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

56. ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਨਹੀ ਂਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਸਿਹਕਰਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸ਼ੇੇਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤ ੇਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ 
ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਭਾਵੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ service◌ੁਕਵੀ ਂਸੇਵਾ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਵਡੰ ਲਈ ਮੁਢਲੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਉਦ� ਹੋਵੇ ਜਦ� ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ 
ਿਜੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ (ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ)। Information Sharing ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ:Advice for Practitioners 
Providing Safeguarding Services to Children, Young People, Parents and Carers ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਭਆਸਕਰਤਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਸਹਾਇਕ 
ਸਟਾਫ ਿਜਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਲਈ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਿਵੱਚ ਡੇਟਾ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ 
ਐਕਟ 2018 ਅਤ ੇਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਿਧਿਨਯਮ (GDPR) ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਸੁਿਨਹਰੇ ਿਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

57. DPA ਅਤੇ UK GDPR ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇਕਰਨ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਰੋਕਦੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹਣੋ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਨੰੂ 
ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ (ਜਾਂ ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਰ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ 
ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 
 

11 ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਮਦਦ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਮਦਦ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇ ਪਾਠ 1 ਿਵੱਚ ਹੈ।  
12 Working Together to Safeguard Children ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪਾਠ 1 ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਦੇ ਪਧੱਰ ਸਮੇਤ ਮਾਪਦਡੰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਕਦ� ਿਕਸ ੇਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਅਤੇ 47 ਅਧੀਨ ਮਲੁਾਂਕਣ ਅਤੇ ਿਵਧਾਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਭਾਲ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ 
ਸਥਾਨਕ ਪ�ੋਟੋਕਾਲਾਂ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਿਵਚੱ ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਿਕਵ� ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਭਾਲ ਿਵਚੱ 
ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

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/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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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਦਦ ਮੁਲਾਂਕਣ 
58. ਜੇ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਢਕੁਵੀ ਂਹੁਦੰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜਾਂ ਿਡਪਟੀ) ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਜੂੀਆਂ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇਇੰਟਰ-ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਮਲੁਾਂਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪੈ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਮੁੱਖ ਅਿਭਆਸਕਰਤਾ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ 
ਜਾਂ ਿਵਗੜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਜਹ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
59.  ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚੱਾ ਪੀੜਤ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਥਾਨਕ 
ਅਥਾਰਟੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ (ਅਤ ੇਜੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਿਲਸ) ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਫ਼ਰਲ 
ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਰੈਫ਼ਰਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

60. ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦਖੇਭਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਦੰਰਭਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਕਾਲਜ ਹਵਾਲਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: Contextual Safeguarding (ਪ�ਸੰਿਗਕ ਸੁਰੱਿਖਆ)। 

61. ਆਨਲਾਈਨ ਟਲੂ Report Child Abuse to Your Local Council ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕ�ਿਸਲ ਨੰੂ 
ਬੱਿਚਆਂਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਬੰਿਧਤ ਸਥਾਨਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਭਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ 
ਹੈ। 

ਲੋੜਵੰਦ ਬਚੱ ੇ

62. ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਕ ਅਿਜਹ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਿਵਕਾਸ ਦ ੇਉਚੱ ਪੱਧਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਜਾਂ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; 
ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦ ੇ
ਤਿਹਤ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚ ੇ

63. ਿਜਵ� ਿਕ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਸਸੰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਦੀ ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 
1989 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 47 ਦ ੇਤਿਹਤ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜ ੇਉਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਨਾਿਸਬ 
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੁੱਛਿਗੱਛਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਬੱਚ ੇਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤ ੇਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? 

64. ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤ� ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨ�ਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਿਕਸਮ ਤ ੇਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜੀਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੇਗਾ ਿਕ ਕੀ: 

• ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

• ਬੱਚੇ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

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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• ਬੱਚਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਅਤ ੇਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦ ੇਤਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ; Working Together to Safeguard Children ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨਾ ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਪ�ਿਕਿਰਆ ‘ਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ 

• ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭੰਾਿਵਤ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਕੀ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ 
ਸੈਕਸ਼ਨ 47 ਦ ੇਤਿਹਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; Working Together to Safeguard 
Children ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਜਲਦੀ ਮਦਦ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ‘ਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 

• ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਿਕ 
ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹ;ੈ 

65. ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੇਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

66. ਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਿਕਸੇ ਿਵਧਾਿਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਸ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਯਤ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ (ਜਾਂ ਿਡਪਟੀ) ਵੱਲ�  ਸਮਰਿਥਤ)। 

67. ਜੇ, ਹਵਾਲਾ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਹੀ ਂਲਗਦਾ ਿਕ ਬਚੱੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ�ਸਾਰ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਚਤੰਾਵਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜ ੋਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। 

ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ  
68. ਸਾਰੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤ ੇਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ 
ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜ/ੇਜਦ� ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲ�  ਿਕਸ ੇਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਿਰਕਾ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬਾਲ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਅਿਭਆਸ ਹੈ। 

ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕੱ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਸਾਰ; 

• ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤ ੇਹੱਲ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ; 

• ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫੈਸਲੇ ਤ ੇਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ। 

69. ਜੇ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ (ਜਾਂ ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਚਰਚਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਕਉ ਂਹੈ? 
70. ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜ ੋਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ 
ਕਰਨ, ਵਧ ਰਹੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਖੋਜ ਅਤ ੇਗੰਭੀਰ ਕੇਸ 
ਸਮੀਿਖਆਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ।12F

13 ਗੰਭੀਰ 
ਕੇਸ ਸਮੀਿਖਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ Working Together to Safeguard Children (ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ 

 
 

13  ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੀਿਖਆਵਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੰੂ gov.uk/government/publications/analysis-of-serious-case-
reviews-2014-to-2017 ‘ਤ ੇਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

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
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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ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ)  ਚੌਥੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾੜ ੇਅਿਭਆਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ੋ

• ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਤਰੀਕਾ 

• ਬੱਚੇ ਦ ੇਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੁ ਸੁਣਨ ਿਵਚੱ ਅਸਫਲਤਾ 

• ਜਦ� ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੜੁ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ 

• ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ ੇਿਵਚਕਾਰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨਾ 

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 

• ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਚਣੌੁਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜ ੋਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦ ੇਨਹੀ ਂਲੱਗਦ।ੇ 

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ 
ਿਚੰਤਾ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ 
71. ਸਕੂਲਾਂ ਅਤ ੇਕਾਲਜਾਂ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰਾਂ (ਸਪਲਾਈ ਸਟਾਫ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਬਾਰੇ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾ ਜਾਂ ਦਸ਼ੋ (ਭਾਵ� ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਅਤੇ 
ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

72. ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦ ੇਿਕਸ ੇਹੋਰ ਮ�ਬਰ (ਸਪਲਾਈ ਸਟਾਫ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ 
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਸਮਤੇ) ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਦਾ ਦਸ਼ੋ ਲਗਾਇਆ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ: 

• ਇਸ ਨੰੂ ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਜਾਂ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

• ਿਜੱਥੇ ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਜਾਂ ਿਪ�ਸੰੀਪਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ/ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਨੰੂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਮੈਨੇਜਮ�ਟ 
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਅੇਰਮੈਨ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

• ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ/ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਜਥੱੇ ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਦਾ 
ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਜੱਥੇ ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਿਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੀ ਿਸੱਧੀ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 
ਮਨੋਨੀਤ ਅਿਧਕਾਰੀ(ਆਂ) (LADOs)। ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਲਾਡੋ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਣੇੋ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

73. ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਮ�ਬਰ (ਸਪਲਾਈ ਸਟਾਫ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ 
ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ 
ਕਾਲਜ ਦੀ ਿਨਮਨ-ਪੱਧਰੀ ਿਚੰਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ KCSIE ਦੇ ਪੂਰੇ 
ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਭਾਗ ਚਾਰ ਿਵੱਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਕਾਲਜ ਅੰਦਰ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਿਰਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ 
74. ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਮਾੜ ੇਜਾਂ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ 
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

75. ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

76. ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਲੱ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ, ਉਥੱ ੇਹੋਰ ਿਵਸਲੇਬਿਲੰਗ ਚੈਨਲ 
ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਖੁਲੱ� ੇ  ਹਨ: 

• ਿਵਸਲਬਲੋਇੰਗ (ਮੁਖਿਬਰੀ) ਤੇ ਆਮ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਰਾਹੀ ਂਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: Advice on 
Whistleblowing (ਿਵਸਲਬਲੋਇੰਗ (ਮੁਖਿਬਰੀ) ਤੇ ਸਲਾਹ); ਅਤੇ 

ਅਿਜਹੇ ਸਟਾਫ ਲਈ NSPCC ਦੀ ਮਾੜ ੇਵਤੀਰੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਲਈ 
ਸਮਰਿਪਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਰਟੂ ਵਜ� ਮਜੌੂਦ ਹ ੈਜ ੋਅੰਦਰਨੂੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ 
ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ 
ਕਾਲਜ ਦਆੁਰਾ ਿਚੰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਸਟਾਫ 0800 028 0285 
ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ– ਲਾਈਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: help@nspcc.org.uk13F

14।  

 
 

14 ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਿਲਖਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ: National Society for the Prevention of Cruelty to Children 
(NSPCC), Weston House, 42 Curtain, Road, London 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/
mailto:help@nspcc.org.uk
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ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ਉਨ�ਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਿਵਰੁਧੱ ਿਚੰਤਾ ਜਾਂ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, KCSIE ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਭਾਗ ਚਾਰ ਦੇਖੋ। 
2 ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਤ� ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਇੰਟਰ-ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
Working Together to Safeguard Children (ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤੇ 
ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
3 ਰੈਫ਼ਰਲ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਥ�ੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
Working Together to Safeguard Children (ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ। 
4 ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਿਹਤ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 
ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 47 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜੱਥ ੇਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਨਾਿਸਬ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� 
ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਿਗੱਛਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀ ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ Working Together to Safeguard Children (ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ)ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਹੈ। 
5 ਇਸ ਿਵੱਚ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ (EPO) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ ਜਾ ਂ
ਸਟਾਫ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ 
ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ3 

(ਅਤ ੇਜੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ 
ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

1 ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰ ੇਫੈਸਲਾ ਲ�ਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ 
ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ: 
ਹਵਾਲਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ 
ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 474 
ਪੁੱਛਿਗੱਛਾਂ ਇਨ�ਾਂ 
ਲਈ ਉਿਚਤ ਹਨ:  
ਹਵਾਲਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ 
ਨੰ ਸਿਚਤ ਕੀਤਾ 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ 174 
ਪੁੱਛਿਗੱਛਾਂ ਇਨ�ਾਂ 
ਲਈ ਉਿਚਤ ਹਨ:  
ਹਵਾਲਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ 
ਨੰ ਸਿਚਤ ਕੀਤਾ 

 

ਿਕਸੇ ਉਪਚਾਿਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ: ਹਵਾਲਾ 
ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ 

ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, 
ਪੁਿਲਸ ਜਾਂ 

NSPCC ਦਆੁਰਾ 
ਉਿਚਤ ਆਪਾਤ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹ5ੈ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਿਖਮ 
ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰ4ੋ : ਸੰਭਾਿਵਤ 

ਚਾਇਲਡ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ 
ਪਲਾਨ 

ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰੋ4 ਅਤ ੇ
ਉਿਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰੋ 

ਸਟਾਫ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਸਾਰੇ ਪੜਾਆਂ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾ ਂਨੰੂ ਸਮੀਿਖਆ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜਾ ਂਿਡਪਟੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਲੋੜ 
ਅਨੁਸਾਰ), ਅਤ ੇਜੇ ਮੁਨਾਿਸਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ-ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ�ੇਸ਼ਠ ਿਹੱਤ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਪੈਸਟਰਲ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਲਦੀ 
ਮਦਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹ2ੈ ਿਵਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ 

ਬਣਾਕੇ 

ਰੈਫਰਲ3 ਜੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ 
ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ 

ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ 
ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਮੁਨਾਿਸਬ ਕਾਰਵਾਈ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ ਤ,ੇ 

ਪੈਸਟਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਜਲਦੀ 
ਮਦਦ ਸਮੇਤ2 ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ 
ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਲੀਡ1ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ  

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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