
 
 

Punjabi 

translation of the Department 
for Education’s ‘Keeping 
children safe in education’  

Statutory guidance for schools and colleges  

Part one: Information for all school and college staff  
September 2019 
 

ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਦਾ 'ਬਿੱ ਸਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਿੱ ਸਿਆ 

ਸਿਿੱ ਿ  ੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣਾ'  

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਵਿਕ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ 

ਭਾਗ ਇੱਕ: ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਸਤੰਬਰ 2019 

 
 
 

  



Translated from the 02 Sept 2019 update of ‘Keeping Children Safe in Education’ 
Find this and 10 other translations at kcsietranslate.lgfl.net © LGfL 2019 

ਸਿਸ਼ਾ  ਮਿੱਗਰੀ 

ਸਾਰ 3 

ਭਾਗ ਇੱਕ: ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣਾ 4 

ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 4 

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਖਰਤ ਅਤ ੇਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਖਵਧੀ 4 

ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭ ਖਮਕਾ 4 

ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 5 

ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਖਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਧਆਨ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 6 

ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖਕਸੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਖਚੂੰਤਤ ਹਨ 11 

ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ  
ਖਚੂੰਤਤ ਹਨ ਜੋ ਬੱਖਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਖਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 14 

ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਕ ਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ  
ਅੂੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦ ੇਤਖਰਖਕਆਂ ਬਾਰੇ ਖਚੂੰਤਾਵਾਂ ਹਨ 15 

 

 

This publication is translated from the Department for Education document 

‘Keeping Children Safe in Education’ available from gov.uk which is licensed 
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 ਾਰ 

ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਚ ੱਚਿਆ ਚ ੱਿ  ੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣਾ ਇੱਕ ਚ ਧਾਚਨਕ ਚਨਰਦਸ਼ੇਨ ਹੈ ਚਿ  ਦੀ ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਚ ੱਿ  ਕ ਲ ਅਤੇ 
ਕਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਚਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੋ ਾਚਹਤ ਕਰਨ  ਮੇਂ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
 

• ਦਿੇਭਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਾਲੇ  ਕ ਲਾਂ (ਦੇਿਭਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਨਰ ਰੀ  ਕ ਲਾਂ  ਮੇਤ) ਅਤ ੇਕਾਲਿਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਬੂੰਧਕ 

ਮੂੰਡਲ;  

•  ਤੁੂੰਤਰ  ਕ ਲਾਂ (ਅਕੈਦਮੀਆਂ, ਮੁਫਤ  ਕ ਲ ਅਤੇ ਚ ਕਲਚਪ੍ਕ ਪ੍ਰਬੂੰਧ  ਾਲੀ ਅਕੈਦਮੀਆਂ  ਮਤੇ) ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਨਾ 
ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹ ੇਚ ਸ਼ੇਸ਼  ਕ ਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਅਕਦੈਮੀਆ,ਂ ਮੁਫਤ  ਕ ਲ ਅਤੇ ਚ ਕਲਚਪ੍ਕ ਪ੍ਰਬੂੰਧ  ਾਲੀ ਅਕਦੈਮੀਆ ਂਦ ੇ

ਮਾਮਲੇ ਚ ੱਿ, ਮਾਲਕ ਅਕੈਦਮੀ ਟਰੱ ਟ ਹੋਣਗ;ੇ ਅਤੇ  
• ਚ ਚਦਆਰਥੀ ਰੈਫਰਲ ਯ ਚਨਟਾਂ (PRUs) ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ  

 

ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਚਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਕ ਲ ਿਾਂ ਕਾਲਿ ਚ ਿਲਾ  ਾਰਾ  ਟਾਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਚਨਰਦਸ਼ੇਨ ਦ ੇਪ੍ਚਹਲੇ ਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹੇ। 
  

 

 ੂੰਦਰਭ ਨ ੂੰ  ਆ ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਚਹਲੇ ਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਇੱਥੇ ਇੱਕਲੇ ਦ ਤਾ ੇਜ਼  ਿੋਂ ਚਤਆਰ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। 
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ਭਾਗ ਇਿੱ ਕ:  ਾਰ ੇ ਟਾਫ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ   ੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣਾ 
 ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 ੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਬਿੱ ਿੇ ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਿਾਲੀ ਸਿਧੀ  
1.  ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਿ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦਾ  ਟਾਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚ  ਚਤਰਤ  ੁਰੱਚਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਚਹੱ ਾ 
ਹਨ। ਇ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ੂੰ  ਚ ਧਾਚਨਕ ਚਨਰਦੇਸ਼ਨ Working Together to Safeguard Children (ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ 
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ) ਖਵੱਚ ਵਰਖਣਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। 

2. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਬਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤ ਾਚਹਤ ਕਰਨਾ ਹਰਕੇ ਦੀ ਚਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਿੋ ਬੱਚਿਆਂ 

ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪ੍ਚਰ ਾਰਾਂ ਨਾਲ  ੂੰਪ੍ਰਕ ਚ ੱਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਭ ਚਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹ।ੈ ਇ  ਚਜ਼ੂੰਮੇ ਾਰੀ ਨ ੂੰ  
ਅ ਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ,  ਾਰ ੇਅਚਭਆ ਕਰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਬੱਿੇ ਤ ੇਕੇਂਦਚਰਤ ਹ ੋੇ। ਇ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਚਧਆਨ ਚ ੱਿ ਰੱਿਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਚਕ 

ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇ ਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸਹਿੱ ਤ ਚ ੱਿ ਕੀ ਹੈ।  

3. ਚਕ ੇ  ੀ ਇਕੱਲੇ ਅਚਭਆ ਕਰਤਾ ਕੋਲ ਬੱਿੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਤ  ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਿੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਚਰ ਾਰਾਂ ਨ ੂੰ   ਹੀ  ਮੇਂ ਤ ੇ ਹੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਹਰਕੇ ਸਿਅਕਤੀ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ  ੂੰਪ੍ਰਕ 

ਚ ੱਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉ  ਨ ੂੰ  ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਛਾਣਨ, ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ   ਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਚ ੱਿ ਭ ਚਮਕਾ 
ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ।  

4. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਚਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੋ ਾਚਹਤ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਇ  ਚਨਰਦਸ਼ੇਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇ   ਿੋਂ 
ਪ੍ਚਰਭਾਚਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ:  

• ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣਾ;  
• ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚ ਹਤ ਿਾਂ ਚ ਕਾ  ਚ ੱਿ ਨੁਕ ਾਨ ਨ ੂੰ  ਬਿਾਉਣਾ; 
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਕ ਬੱਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ੱਿ  ੱਡੇ ਹੋਣ ਿੋ  ੁਰੱਚਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ  ੂੰਭਾਲ ਦੀ 

ਚ   ਥਾ ਦ ੇਅਨੁਕ ਲ ਹੋ ;ੇ ਅਤ ੇ

•  ਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ   ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਚਰਣਾਮ ਦੇਣ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨੀ। 
 

5. ਬੱਚਿਆਂ ਚ ੱਿ 18  ਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇ ਾਰ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ  ਟਾਫ ਦੀ ਭ ਸਮਕਾ 
6.  ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਿ ਦਾ  ਟਾਫ ਿਾ  ਤੌਰ ਤ ੇਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਹੈ ਚਕਉਂਚਕ ਉਹ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਲਦੀ ਪ੍ਛਾਣਨ, 

ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ   ਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ  ਚਥਤੀ ਚ ੱਿ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ।  

7.  ਾਰੇ  ਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੂੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ,  ੁਰੱਚਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਚਿ  ਚ ੱਿ ਬੱਿੇ ਚ ੱਿ  ਕਦੇ ਹਨ। 
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8.  ਾਰੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਚਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ 
ਮਦਦ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹ ੋ ਕਦਾ ਹੈ।1 ਿਲਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਚਕ ਚਕ  ੇਬੱਿੇ ਦੀ ਚਜ਼ੂੰਦਗੀ ਚ ੱਿ ਚਕ ੇ  ੀ  ਮੇਂ ਕੋਈ  ੀ 
 ਮੱਚ ਆ ਆਉਣ ਤ ੇਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੁਚਨਆਦੀ  ਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਚਕਸ਼ੋਰ ਅ  ਥਾ ਦ ੇ ਾਲਾਂ 
ਤਕ। 

9. ਕੋਈ ਿੀ  ਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਚਿ  ਨ ੂੰ  ਬੱਿੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰ ੇਚਿੂੰਤਾ ਹ,ੈ ਉ  ਨੁੂੰ  ਪ੍ਰੈਹਾ 35-47 ਚ ੱਿ ਤਅੈ ਕੀਤੀਆਂ 

ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਚਕ ੇ  ੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਮਾਿ  ੇ ਕਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋ 

ਏਿੂੰ ੀਆਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  

10. ਹਰੇਕ  ਕ ਲ ਅਤ ੇਕਾਲਿ ਦਾ ਇੱਕ ਚਨਯਤ  ੁਰੱਚਿਆ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿੋ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 

 ੁਰੱਚਿਆ ਚਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ  ਮਾਚਿਕ  ੂੰਭਾਲ 

 ਰਗੀਆਂ ਹੋਰ  ੇ ਾ ਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਕਰੇਗਾ। 

11. ਇ  ਦੀ  ਭ ਤੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ  ੂੰਭਾ ਨਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹ ੈਚਕ ਚਨਯਤ  ੁਰੱਚਿਆ ਲੀਡਰ (ਅਤ ੇਹੋਰ ਕੋਈ ਚਡਪ੍ਟੀ) ਕੋਲ 

 ੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਤ  ੀਰ ਹੁੂੰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ  ੁਰੱਚਿਆ  ਬੂੰਧੀ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਦ ੇਿ ਾਬ ਤ ੇ ਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ  ਭ 

ਤੋਂ ਢੁਕ ਾਂ ਚ ਅਕਤੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।  

12. ਟੀਿਰਜ਼  ਟੈਂਡਰਡ 2012 ਕਚਹੂੰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਅਚਧਆਪ੍ਕਾਂ (ਚਿ  ਚ ੱਿ ਮੁੱ ਿ ਅਚਧਆਪ੍ਕ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨ ੂੰ  
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ  ੁਰੱਚਿਆ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਰ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆ ਂ ਿੋਂ ਅਚਧਆਪ੍ਨ ਦ ੇਪ੍ੇਸ਼ ੇ

ਚ ੱਿ ਿਨਤਕ ਭਰੋ ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।2 

 ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ 
13.  ਾਰੇ   ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਕ ਲ ਿਾਂ ਕਾਲਿ ਅੂੰਦਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿੋ  ੁਰੱਚਿਆ 

ਦਾ  ਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ   ਟਾਫ ਇੂੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਹੱ ੇ  ਿੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚ  ਤਾਰ ਚ ੱਿ ਦੱ ਣਾ ਿਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਇ  ਚ ੱਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ;  

• ਬੱਿੇ ਦੀ  ੁਰੱਚਿਆ ਨੀਤੀ;  

•  ਰਤਾਅ ਨੀਤੀ3; 

•  ਟਾਫ  ਰਤਾਅ ਨੀਤੀ (ਕਈ  ਾਰ ਇ ਨ ੂੰ  ਆਿਾਰ  ੂੰ ਚਹਤਾ ਕਚਹੂੰਦੇ ਹਨ); 

• ਉਨਹ ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ  ੁਰੱਚਿਆ ਿ ਾਬ ਿੋ ਪ੍ੜਹਾਈ ਤੋਂ ਗੁੂੰ ਮ ਿਾਂਦ ੇਹਨ; ਅਤ ੇ

• ਚਨਯਤ  ਰੱੁਚਿਆ ਲੀਡਰ (ਚਨਯਤ  ੁਰੱਚਿਆ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਚਕ  ੇ ੀ ਚਡਪ੍ਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ  ਮਤੇ) ਦੀ ਭ ਚਮਕਾ।  

 
1 ਿਲਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਚ  ਚਤਰਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ   Working Together to Safeguard Children (ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਪ੍ਾਠ 1 

ਚ ੱਿ ਦਚੇਿਆ ਿਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 
2 Teachers' Standards (ਟੀਚਰਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਸ) ਇਨਹ ਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ: QTS ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਦ ੇਚ ਚਿਆਰਥੀ; ਆਪ੍ਣੀ ਚ ਧਾਚਨਕ ਇੂੰਡਕਸ਼ਨ ਚਮਆਦ ਪ੍ ਰੀ ਕਰ 

ਰਹੇ  ਾਰੇ ਅਚਧਆਪ੍ਕ (ਨ ੇਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਚਧਆਪ੍ਕ [NQTs]); ਅਤੇ  ੂੰਭਾਲੇ ਿਾ ਰਹੇ  ਕ ਲਾਂ ਚ ਿਲੇ ਅਚਧਆਪ੍ਕ,  ੂੰਭਾਲੇ ਿਾ ਰਹੇ ਚ ਸ਼ੇਸ਼  ਕ ਲਾਂ  ਮੇਤ, ਿੋ 

ਐਿ ਕੇਸ਼ਨ ( ਕ ਲ ਟੀਿਰਜ਼ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ) (ਇੂੰਗਲੈਂਡ) ਅਚਧਚਨਯਮ 2012 ਅਧੀਨ ਹਨ। 
3  ਾਰੇ  ਕ ਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ  ਰਤਾਅ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ (ਪ੍ ਰੇ  ੇਰ ੇ ਇੱਥੇ ਹਨ)। ਿੇ ਕੋਈ ਕਾਲਿ ਇੱਕ  ਰਤਾਅ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਿੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇ  ਨ ੂੰ  ਉੱਪ੍ਰ ਦੱ ੇ ਅਨੁ ਾਰ 

 ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਅਤ ੇਇ  ਦ ਤਾ ਜ਼ੇ ਦ ੇਭਾਗ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਇੂੰਡਕਸ਼ਨ ਦ ੇ ਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

14.  ਾਰੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਉਚਿਤ  ੁਰੱਚਿਆ ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਰੱਚਿਆ ਚ ਿਲਾਈ ਚਮਲਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਿ  ਨ ੂੰ  ਚਨਯਚਮਤ 

ਤੌਰ ਤ ੇਅੱਪ੍ਡਟੇ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ,  ਾਰੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਅਨੁ ਾਰ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  ਾਲ ਚ ੱਿ ਇੱਕ 

 ਾਰ,  ਰੱੁਚਿਆ ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਰੱਚਿਆ ਦ ੇਅੱਪ੍ਡਟੇ ਚਮਲਣ ੇਿਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਈਮੇਲ, ਈ-ਬੁਚਲਟਨਾਂ ਅਤੇ 
 ਟਾਫ ਮੀਚਟੂੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ), ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ  ੁਰੱਚਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਚਿਤ ਹੁਨਰ ਅਤੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।   

15.  ਾਰੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਥਾਨਕ ਿਲਦੀ ਮਦਦ4 ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ ਅਤੇ ਇ  ਚ ੱਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭ ਚਮਕਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ 
ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

16.  ਾਰੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ  ਮਾਚਿਕ  ੂੰਭਾਲ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989, ਿਾ  ਕਰਕੇ  ਕੈਸ਼ਨ 17 

(ਲੋੜ ੂੰਦ ਬੱਿੇ) ਅਤੇ  ਕੈਸ਼ਨ 47 (ਬੱਿਾ  ੂੰਕਟ ਚ ੱਿ ਹ,ੈ ਿਾਂ  ੂੰਕਟ ਚ ੱਿ ਹੋਣ ਦੀ  ੂੰਭਾ ਨਾ ਹੈ, ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਿੋਚਿਮ) 

ਕੋਲ ਹ ਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ  ਕਦੀ ਹ,ੈ ਉ  ਭ ਚਮਕਾ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਚਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਚਿਹ ੇਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਚ ੱਿ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ  ਕਦੀ ਹੈ।5 

17.  ਾਰੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈਿੇ ਕੋਈ ਬੱਿਾ/ਬੱਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱ ਦਾ/ਦੱ ਦੀ ਹ ੈ

ਚਕ ਉ  ਨਾਲ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹ ੈਿਾਂ ਉ  ਨਾਲ ਅਣਗਚਹਲੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਚਕ 

ਗੋਪ੍ਨੀਅਤਾ ਦ ੇਉਚਿਤ ਪੱ੍ਧਰ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਚਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਕ 

ਕੇ ਲ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਿ ੇਂ ਚਕ ਚਨਯਤ  ਰੱੁਚਿਆ ਲੀਡਰ (ਿਾਂ 
ਚਡਪ੍ਟੀ) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ  ਮਾਚਿਕ  ੂੰਭਾਲ।  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਕਦ ੇ ੀ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ   ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਚਕ ਉਹ 

ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਦੀ ਚਰਪ੍ਰੋਟ ਬਾਰ ੇਚਕ ੇ ਨ ੂੰ   ੀ ਨਹੀਂ ਦੱ ਣਗੇ, ਚਕਉਂਚਕ ਇਹ ਅਿੀਰ ਚ ੱਿ ਬੱਿੇ ਦ ੇ ਰਸ਼ੇਠ ਚਹੱਤ ਚ ੱਿ ਨਹੀਂ 
 ੀ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ। 

 ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਸਕ  ਿੀਜ਼ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰਿੱ ਿਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜਲਦੀ ਮਦਦ 

18. ਸਕ  ੇਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਿਲਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹ ੋ ਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ  ਾਰ ੇ ਕ ਲ ਅਤ ੇਕਾਲਿ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਉ  ਬੱਿੇ ਲਈ 

ਿਲਦੀ ਮਦਦ ਲਈ  ੂੰਭਾਚ ਤ ਲੋੜ ਲਈ ਿਾ  ਤੌਰ ਤ ੇਿੇਤੂੰਨ ਰਚਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿੋ: 

• ਅਯੋਗ ਹ ੈਅਤੇ ਚਿ  ਦੀਆਂ ਚ ਸ਼ਸ਼ੇ  ਾਧ  ਲੋੜਾਂ ਹਨ; 

• ਚ ਸ਼ੇਸ਼ ਚ ਚਦਅਕ ਲੋੜਾਂ ਹਨ (ਭਾ ੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਚ ਧਾਚਨਕ ਚ ਚਿਆ, ਚ ਹਤ ਅਤੇ  ੂੰਭਾਲ ਪ੍ਲਾਨ ਹਨ ਿਾਂ 
ਨਹੀਂ); 

• ਛੋਟਾ  ੂੰਭਾਲਕਰਤਾ ਹ;ੈ 
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ਚ ੱਿ ਦਚੇਿਆ ਿਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 
5 ਚ ਧਾਚਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪੈ੍ਰਹਾ 42 ਚ ੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। ਚ ਧਾਚਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੇ ਚ  ਚਤਰਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ   Working Together to 

Safeguard Children (ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਪ੍ਾਠ 1 ਚ ੱਿ ਦੇਚਿਆ ਿਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 
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•  ਮਾਿ ਚ ਰਧੋੀ ਿਾਂ ਅਪ੍ਰਾਚਧਕ ਚ ਹਾਰ ਚ ੱਿ ਿਲੇ ਿਾਣ ਦ ੇ ੂੰਕਤੇ ਚਦਿਾ ਚਰਹਾ ਹ,ੈ  ੂੰਗਚਠਤ ਅਪ੍ਰਾਚਧਕ 

 ਮ ਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ  ਬੂੰਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਚ ੱਿ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ  ਮਤੇ; 

•  ੂੰਭਾਲ ਿਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਅਕ ਰ ਗੁੂੰ ਮ/ਗੁੂੰ ਮ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹੈ; 
• ਆਧੁਚਨਕ ਗਲੁਾਮੀ, ਤ ਕਰੀ ਿਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦ ੇਿਚੋਿਮ ਤ ੇਹੈ; 
• ਕੱਟੜਪ੍ੂੰਥੀ ਹੋਣ ਿਾਂ ਸ਼ੋਚਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦ ੇਿੋਚਿਮ ਤ ੇਹ;ੈ 

• ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ਚਰ ਾਚਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ੱਿ ਹੈ ਿੋ ਬੱਿੇ ਲਈ ਿੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਿ ੇਂ ਚਕ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 
ਦੁਰ ਰਤੋਂ, ਬਾਲਗ ਮਾਨਚ ਕ ਚ ਹਤ ਮੁੱ ਦ ੇਅਤ ੇਘਰਲੇ  ਦੁਰਚ ਹਾਰ; 

• ਆਪ੍ ਨਸ਼ ੇਿਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦਰੁ ਰਤੋਂ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹ;ੈ 

•  ੂੰਭਾਲ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਚਰ ਾਰ ਕੋਲ ਘਰ  ਾਪ੍  ਆਇਆ ਹੈ; ਅਤ ੇ

• ਚਨਿੱਿੀ ਤਰੌ ਤ ੇਪ੍ਾਚਲਆ ਚਗਆ ਬੱਿਾ ਹੈ। 

ਦੁਰਸਿਹਾਰ ਅਤ ੇਅਣਗਸਹਲੀ 

19. ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਅਤ ੇਅਣਗਚਹਲੀ ਦੀ ਿਲਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇ  ਨ ੂੰ  ਿਾਣਨਾ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਹੈ ਚਕ ਚਕ  ਦਾ 
ਚਧਆਨ ਰੱਿਣਾ ਹੈ।  ਾਰ ੇ ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਚਹਲੀ ਦ ੇ ੂੰਕਤੇਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ 

ਉਨਹ ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇਮਾਮਚਲਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਚਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਦਦ ਿਾਂ  ੁਰੱਚਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋ ਕਦੀ ਹ।ੈ  
ਿੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਪੱ੍ਕਾ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਨਯਤ  ਰੱੁਚਿਆ ਲੀਡਰ (ਿਾਂ ਚਡਪ੍ਟੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

20.  ਾਰੇ  ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਿ ਦ ੇ ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਚਕ ਦਰੁਚ ਹਾਰ, ਅਣਗਚਹਲੀ ਅਤੇ  ੁਰੱਚਿਆ 

ਮੁੱ ਦੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਹੋਣ  ਾਚਲਆ ਂਇਕੱਚਲਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਹਨ ਚਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪ੍ਚਰਭਾਸ਼ਾ ਿਾਂ ਲੇਬਲ ਚ ੱਿ ਕ ਰ ਕੀਤਾ ਿਾ 
 ਕਦਾ ਹੈ। ਚਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਚਲਆਂ ਚ ੱਿ, ਇਕ ਤੋਂ  ੱਧ ਮੁੱ ਦੇ ਇਕ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਚਮਲਦੇ-ਿਲੁਦ ੇਹੋਣਗੇ।  

ਦੁਰਸਿਹਾਰ ਅਤ ੇਅਣਗਸਹਲੀ ਦ ੇ  ਿਕ 

21. ਦੁਰਸਿਹਾਰ: ਇੱਕ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਦਰੁਾਿਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰ ਪ੍। ਚਕ ੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਨੁਕ ਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰ ਿਾਉਣਾ ਿਾਂ 
ਨੁਕ ਾਨ ਨ ੂੰ  ਰਕੋਣ ਲਈ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਣਾ ਚਕ  ੇਬੱਿੇ ਨਾਲ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਿਾਂ ਅਣਗਚਹਲੀ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਚਰ ਾਰ 

ਚ ੱਿ ਿਾਂ ਚਕ  ੇ ੂੰ ਥਾਗਤ ਿਾਂ ਕਚਮਊਚਨਟੀ  ੈਚਟੂੰਗ ਚ ੱਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਚਿਤ ਦੁਆਰਾ ਿਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਚਲਆਂ ਚ ੱਿ, 

ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ 
ਆਫਲਾਈਨ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੋਲੋਿੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 

ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਚਕ  ੇਬਾਲਗ, ਬਾਲਗਾਂ ਿਾਂ ਚਕ ੇ ਹੋਰ ਬੱਿੇ ਿਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ  ਕਦਾ ਹ।ੈ 

22.  ਰੀਰਕ ਦੁਰਸਿਹਾਰ: ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰ ਪ੍ ਚਿ  ਚ ੱਿ ਮਾਰਨਾ, ਧੱਕ ੇਮਾਰਨਾ,  ੁੱ ਟਣਾ, ਜ਼ਚਹਰ ਦੇਣਾ, 
ਉਤੇਿਨਾ ਿਾਂ ਿਲਾਉਣਾ, ਡੁਬਾਉਣਾ, ਦਮ ਘੋਟਣਾ ਿਾਂ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਚਕ ੇ ਹੋਰ ਢੂੰਗ ਨਾਲ  ਰੀਰਕ ਨੁਕ ਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰ ਿਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ।  ਰੀਰਕ ਨੁਕ ਾਨ ਇ  ਕਾਰਨ  ੀ ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਪ੍ੇ ਿਾਂ  ੂੰਭਾਲਕਰਤਾ ਲੱਛਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ 
ਿਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਚਕ ੇ ਬੱਿੇ ਚ ੱਿ ਚਬਮਾਰੀ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। 

23. ਭਾਿਾਤਮਕ ਦਰੁਸਿਹਾਰ: ਚਕ ੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ  ਥਾਈ ਭਾ ਾਤਮਕ ਦੁਰਾਿਾਰ ਚਿ ੇਂ ਚਕ ਚਕ  ੇਬੱਿੇ ਦ ੇਭਾ ਨਾਤਮਕ 

ਚ ਕਾ  ਤ ੇਗੂੰਭੀਰ ਅਤ ੇਪ੍ਰਚਤਕ ਲ ਪ੍ਰਭਾ  ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇ  ਚ ੱਿ ਚਕ ੇ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਇਹ   ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ  ਕਦਾ ਹ ੈ

https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-education--2
https://kcsietranslate.lgfl.net/


Translated from the 02 Sept 2019 update of ‘Keeping Children Safe in Education’ 
Find this and 10 other translations at kcsietranslate.lgfl.net © LGfL 2019 

ਚਕ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਧ ਰ ੇਹਨ, ਿਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਦਰ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤਕ ਉਹ 

ਚਕ ੇ ਦ ਿੇ ਚ ਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ ਰੀਆਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇ  ਚ ੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ  ਕਦ ੇਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਚ ਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਿਾਣ-ਬੱੁਝ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੱੁਪ੍ ਕਰਾਉਣਾ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 'ਮਜ਼ਾਕ' ਕਰਨਾ ਚਕ ਉਹ ਕੀ ਕਚਹੂੰਦ ੇਹਨ ਿਾਂ 
ਉਹ ਚਕ ੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇ  ਚ ੱਿ ਬੱਿੇ ਦੀ ਉਮਰ ਿਾਂ ਚ ਕਾ  ਦੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਿਾ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਚ ੱਿ ਉਹ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰ  ੂੰਪ੍ਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ  ਕਦ ੇਹਨ ਿੋ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚ ਕਾ ਾਤਮਕ  ਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹ ੇਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਹੀ  ਾਧ   ੁਰੱਚਿਆ ਅਤ ੇਿਿੋ ਅਤੇ ਚ ਿਲਾਈ ਦੀ  ੀਮਾ, ਿਾਂ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਆਮ  ਮਾਿਕ  ੂੰਪ੍ਰਕ ਚ ੱਿ ਚਹੱ ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣਾ। ਇ  ਚ ੱਿ ਚਕ ੇ ਹਰੋ ਦ ੇਨਾਲ ਬੁਰਾ  ਲ ਕ ਹੁੂੰ ਦ ੇਦਿੇਣਾ ਿਾਂ  ੁਣਨਾ ਸਾਮਲ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ  ਚ ੱਿ ਗੂੰਭੀਰ 

ਧੱਕੇਸਾਹੀ ( ਾਈਬਰ ਧਮਕੀ  ਮੇਤ) ਸਾਮਲ ਹੋ  ਕਦੀ ਹ,ੈ ਚਿ  ਨਾਲ ਬੱਿੇ ਅਕ ਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਿਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਚ ੱਿ ਪ੍ ੈਿਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਿਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਸੋਣ ਿਾਂ ਚਭਰਸਟਾਿਾਰ ਹੁੂੰਦਾ ਹ।ੈ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਦ ੇਕੁਝ ਪੱ੍ਧਰ ਚ ੱਿ ਬੱਿੇ ਨਾਲ 

 ਾਰੀਆਂ ਚਕ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦ ਲ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਂਚਕ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ।  

24. ਸਜਨ ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਚਿਨ ੀ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਚ ੱਿ ਚਹੱ ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਕ ੇ ਬੱਿੇ ਿਾਂ ਨੌਿ ਾਨ ਚ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਮਿਬ ਰ 

ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਪ੍ਰੇਚਰਤ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਕ ਉੱਿ ਪੱ੍ਧਰ ਦੀ ਚਹੂੰ  ਾ ਨ ੂੰ  ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ, ਿਾਹ ੇ

ਬੱਿਾ ਕੀ  ਾਪ੍ਰ ਚਰਹਾ ਹੈ ਇ  ਬਾਰੇ ਿਾਣ  ਹੋ  ੇਿਾਂ ਨਾ। ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਚ ੱਿ  ਰੀਰਕ  ੂੰਪ੍ਰਕ ਸਾਮਲ ਹ ੋ ਕਦਾ ਹੈ, 
ਘੁ ਪ੍ੈਠ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ (ਚਿ ੇਂ ਚਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਿਾਂ ਮ ੂੰ ਹ ਨਾਲ  ੈਕ  ਕਰਨਾ) ਿਾਂ ਗੈਰ-ਚ ਹਾਰਕ ਕੂੰਮ ਚਿ ੇਂ ਚਕ 

ਹੱਥਰ ੀ, ਿੁੂੰ ਮਣ, ਰਗੜਨਾ ਅਤ ੇਕਪ੍ਚੜਆਂ ਦ ੇਬਾਹਰੋਂ ਛੋਹਣਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਚ ੱਿ ਗੈਰ- ੂੰਪ੍ਰਕ  ਾਲੀਆਂ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹ ੋ ਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਿ ੇਂ ਚਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ  ਕੈ ੀ ਤ  ੀਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੇਣਾ, ਿਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਿਨ ੀ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਦੇਿਣਾ, 
ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਚਿਨ ੀ ਤੌਰ ਤ ੇਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਚਕਆ ਂਨਾਲ ਚ ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ ਾਚਹਤ ਕਰਨਾ, ਿਾਂ ਚਕ ੇ ਦੁਰਚ ਹਾਰ 

ਦੀ ਚਤਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਚਤਆਰ ਕਰਨਾ। ਚਿਨ ੀ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹ ੋ ਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੁਰਚ ਹਾਰ 

ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਨ ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੇ ਲ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ  ੀ ਚਿਨ ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਦ ਿ ੇਬੱਿੇ  ੀ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ। ਦ ਿ ੇਬੱਚਿਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿਨ ੀ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਕਰਨਾ ਚ ੱਚਿਆ ਚ ੱਿ ਚ ਸ਼ਸ਼ੇ  ੁਰੱਚਿਆ ਮੁੱ ਦਾ ਹੈ (ਪ੍ੈਰਹਾ 27 ਦੇਿੋ)। 

25. ਅਣਗਸਹਲੀ: ਚਕ ੇ ਬੱਿੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ  ਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਮਨੋਚ ਚਗਆਚਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਚ ੱਿ 

ਲਗਾਤਾਰ ਅ ਫਲ ਰਚਹਣ ਦ ੇਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚ ਹਤ ਿਾਂ  ਾਧੇ ਚ ੱਿ ਗੂੰਭੀਰ ਨੁਕ ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ  ੂੰਭਾ ਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਅਣਗਚਹਲੀ ਗਰਭਅ  ਥਾ ਦਰੌਾਨ ਹ ੋ ਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਚਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਦ ੇਨਤੀਿ ੇ ਿੋਂ 
ਇੱਕ  ਾਰ ਿਦੋਂ ਬੱਿਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਣਗਚਹਲੀ ਚ ੱਿ ਮਾਚਪ੍ਆਂ ਿਾਂ  ੂੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨਹ ਾਂ ਚ ੱਿ 

ਅ ਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋ ਕਦੀ ਹ:ੈ ਕਾਫੀ ਭੋਿਨ ਦੇਣਾ, ਕਪ੍ੜ ੇਅਤ ੇਆ ਰਾ (ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਿਾਂ ਛੱਡ-ਛਡਾਅ 

 ਮੇਤ); ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ   ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾ ਾਤਮਕ ਨੁਕ ਾਨ ਿਾਂ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ; ਉਚਿਤ ਚਨਗਰਾਨੀ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

(ਅਣਉਚਿਤ  ੂੰਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ   ਰਤਣ  ਮਤੇ); ਿਾਂ ਉਚਿਤ ਮਡੈੀਕਲ  ੂੰਭਾਲ ਿਾਂ ਇਲਾਿ ਤ ੇਪ੍ਹੁੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਾ। ਇ  ਚ ੱਿ ਬੱਿੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਣਗਚਹਲੀ ਕਰਨਾ, ਿਾਂ ਉਦਾ ੀਨ ਹੋਣਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹ ੋ ਕਦਾ ਹ।ੈ 

 ੁਰਿੱ ਸਿਆ ਦ ੇਮੁਿੱ ਦ ੇ

26.  ਾਰ ੇ ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ  ਰੱੁਚਿਆ ਮੁੱ ਚਦਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਨੁਕ ਾਨ ਦ ੇਿੋਚਿਮ ਚ ੱਿ 

ਪ੍ਾ  ਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰ ਰਤੋਂ, ਿਾਣ-ਬੱੁਝਕੇ ਪ੍ੜਹਾਈ ਤੋਂ ਿੁੂੰ ਝਣਾ ਅਤੇ  ਕੈ ਚਟੂੰਗ (ਨੌਿ ਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਚਿਨ ੀ ਕਾਲਪ੍ਚਨਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ  ਿੋਂ  ੀ ਿਾਚਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)  ਰਗ ੇਮੁੱ ਚਦਆਂ ਨਾਲ ਿੁੜ ੇਚ ਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਤਰੇ 
ਚ ੱਿ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ।  
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ਬਿੱ ਿੇ ਦਾ ਬਿੱ ਿੇ ਨਾਲ ਦੁਰਸਿਹਾਰ 

27.  ਾਰੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਕ ਬੱਿੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ (ਇ  

ਦਾ ਅਕ ਰ  ਾਥੀ ਦੁਆਰਾ  ਾਥੀ ਨਾਲ ਦਰੁਚ ਹਾਰ  ਿੋਂ ਹ ਾਲਾ ਚਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ)ੈ। ਇ  ਚ ੱਿ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 

ਦੀ  ਭ ਤੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ  ੂੰਭਾ ਨਾ ਹੋ  ਕਦੀ ਹ,ੈ ਪ੍ਰ ਇਹ ਇਨਹ ਾਂ ਤਕ  ੀਮਤ ਨਹੀਂ  ੀ ਹ ੋ ਕਦੇ ਹਨ: 

• ਧੱਕੇਸਾਹੀ ( ਾਈਬਰ ਧਮਕੀ  ਮੇਤ); 

•  ਰੀਰਕ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਚਿ ੇਂ ਚਕ ਮਾਰਨਾ, ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਿੱਕ  ੱਢਣਾ,  ਾਲ ਪ੍ੁੱ ਟਣ,ੇ ਿਾਂ ਹੋਰ ਚਕ  ੇ

ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ  ਰੀਰਕ ਨੁਕ ਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰ ਿਾਣਾ; 
• ਚਿਨ ੀ ਚਹੂੰ  ਾ6, ਚਿ ੇਂ ਚਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘੁ ਪ੍ੈਠ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਚਿਨ ੀ ਹਮਲਾ;  
• ਚਿਨ ੀ ਛੜੇਛਾੜ7, ਚਿਨ ੀ ਚਟੱਪ੍ਣੀਆਂ, ਚਟੱਪ੍ਣੀਆਂ, ਮਿਾਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਿਨ ੀ ਛੜੇਛਾੜ, ਿੋ ਇਕੱਲੇ 

ਕੀਤੀ ਿਾ  ਕਣ  ਾਲੀ ਿਾਂ ਇੱਕ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚ ਆਪ੍ਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਚਹੱ ਾ ਹ ੋ ਕਦੀ ਹੈ; 
• ਅਪ੍ ਕਰਚਟੂੰਗ8, ਚਿ  ਚ ੱਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਚਿਨ ੀ  ੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕ ੇ ਚ ਅਕਤੀ ਦ ੇਗੁਪ੍ਤ 

ਅੂੰਗਾਂ ਿਾਂ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਿਣ ਦ ੇਇਰਾਦੇ ਦ ੇਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਚਬਨਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਪ੍ਚੜਆਂ ਦ ੇਥੱਚਲਓਂ 

ਦੀ ਇੱਕ ਤ  ੀਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਾਂ ਚਿ  ਦ ੇਕਾਰਨ ਪ੍ੀੜਤ ਚ ਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪ੍ਮਾਨ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ  ੇਿਾਂ 
ਉ  ਨ ੂੰ  ਡਰ ਲੱਗ  ਕਦਾ ਹ;ੈ 

•  ੈਕ ਚਟੂੰਗ (ਨੌਿ ਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿਨ ੀ ਕਾਲਪ੍ਚਨਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ  ਿੋਂ  ੀ ਿਾਚਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹ)ੈ; ਅਤ ੇ

• ਪ੍ਚਰ ਰਤਨ/ਮਾਨਚ ਕ ਚ ਆਗਰਤਾ ਦੀ ਚਕ ਮ ਦੀ ਚਹੂੰ  ਾ ਅਤ ੇਚ ਧੀਆਂ 

28.  ਾਰੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ   ਾਥੀ ਦੁਆਰਾ  ਾਥੀ ਨਾਲ ਦਰੁਚ ਹਾਰ ਦ ੇ ਬੂੰਧ ਚ ੱਿ  ਕ ਲ ਿਾਂ ਕਾਲਿ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ ਾਂ ਬਾਰੇ  ਪ੍ਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਹੂੰ  ਾ 

29.  ਾਰੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ    ਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਇਹ  ੂੰਕੇਤ ਦ ੇ ਕਦੇ ਹਨ ਚਕ ਬੱਿੇ ਗੂੰਭੀਰ ਚਹੂੰ  ਾ ਦ ੇ

ਅਪ੍ਰਾਧ ਤੋਂ ਿੋਿਮ ਤ ੇਹਨ, ਿਾਂ ਉ  ਚ ੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਚ ੱਿ  ਕ ਲ ਤੋਂ  ਧੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚ ਅਕਤੀਆਂ 

ਿਾਂ  ਮ ਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਦੋ ਤੀ ਿਾਂ  ਬੂੰਧਾਂ ਚ ੱਿ ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚ ੱਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਕਮੀ,   ੈ-ਨੁਕ ਾਨ ਿਾਂ 
ਤੂੰਦਰ ੁਤੀ ਚ ੱਿ ਕਾਫੀ ਚਜ਼ਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ੇ ੂੰਕੇਤ, ਿਾਂ ਹਮਲੇ ਿਾਂ ਅ ਪ੍ਸ਼ਟ  ੱਟਾਂ ਦ ੇ ੂੰਕੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ  ਕਦ ੇਹਨ। 
ਅ ਪ੍ਸ਼ਟ ਉਪ੍ਹਾਰ ਿਾਂ ਨ ੇਂ ਅਚਧਕਾਰ ਇਹ  ੀ  ੂੰਕਤੇ ਦ ੇ ਕਦ ੇਹਨ ਚਕ ਅਪ੍ਰਾਚਧਕ ਨੈਟ ਰਕ ਿਾਂ ਚਗਰੋਹ ਨਾਲ ਿੜੁੇ 
ਚ ਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਲੋ ਪ੍ਹੁੂੰ ਿ ਬਣਾਈ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਚ ੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

30.       ਾਰ ੇ ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਿੜੁੇ ਿਿੋਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗ  ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਉਪ੍ਾਆਂ ਨ ੂੰ   ਮਝਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  ਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਿਾਂ ਲਈ  ਲਾਹ ਨ ੂੰ  ਹਮੋ ਆਚਫ  ਦੀ Preventing youth 

violence and gang involvement (ਨੌਿ ਾਨ ਚਹੂੰ  ਾ ਅਤੇ ਚਗਰੋਹ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣਾ) ਅਤੇ ਇ  ਦ ੇ

Criminal exploitation of children and vulnerable adults: county lines (ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਬਾਲਗਾਂ ਦ ੇਅਪ੍ਰਾਚਧਕ ਸ਼ਸ਼ੋਣ: ਕੂੰਟਰੀ ਲਾਈਨ ) ਚਨਰਦੇਸ਼ਨ ਚ ੱਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ।9 

 
6 ਚਿਨ ੀ ਚਹੂੰ  ਾ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੂੰ ਚਤਕਾ A ਦੇਿੋ। 
7 ਚਿਨ ੀ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੂੰ ਚਤਕਾ A ਦੇਿੋ। 
8 'ਅਪ੍ ਕਰਚਟੂੰਗ' ਬਾਰੇ  ਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੂੰ ਚਤਕਾ A ਦੇਿੋ। 
9 ਚਹੂੰ  ਾ ਅਪ੍ਰਾਧ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੂੰ ਚਤਕਾ A ਦੇਿੋ। 
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ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ  ਬੂੰ ਧੀ ਅੂੰ ਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਾਬ ਕਰਨਾ  

31. ਹਾਲਾਂਚਕ  ਾਰ ੇ ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਿਣਨ  ਬੂੰਧੀ ਅੂੰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਾਬ (FGM) ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਚਕ  ੇ ੀ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਦ ੇ

 ਬੂੰਧ ਚ ੱਿ ਚਨਯਤ  ੁਰੱਚਿਆ ਲੀਡਰ (ਿਾਂ ਚਡਪ੍ਟੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਪ੍ਰ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ 
ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।10 ਿੇ ਚਕ  ੇਅਚਧਆਪ੍ਕ ਨ ੂੰ , ਪ੍ਸ਼ੇੇ ਚ ੱਿ ਆਪ੍ਣ ੇਕੂੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਚਕ 18  ਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ FGM ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਲਗਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਚਧਆਕ ਨ ੂੰ  ਇ  ਦੀ ਚਰਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ੁਚਲ  ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ ਤ ੇਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ  ੇਰਚ ਆਂ ਲਈ ਅੂੰ ਚਤਕਾ A ਦੇਿ।ੋ  

ਪਰ ੂੰ ਸਗਕ  ੁਰਿੱ ਸਿਆ 

32.  ੁਰੱਚਿਆ ਘਟਨਾ ਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਚ ਹਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ੳਨਹ ਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ  ਬੂੰ ਚਧਤ ਕੀਤਾ ਿਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਿੋ  ਕ ਲ ਿਾਂ 
ਕਾਲਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦ ੇਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਿਾਂ  ਕ ਲ ਿਾਂ ਕਾਲਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਿਕਾਰ  ਾਪ੍ਰ  ਕਦ ੇਹਨ।  ਾਰੇ 
 ਟਾਫ, ਿਾ  ਕਰਕੇ ਚਨਯਤ  ਰੱੁਚਿਆ ਲੀਡਰ (ਅਤੇ ਚਡਪ੍ਟੀਆਂ) ਨ ੂੰ  ਉ   ੂੰਦਰਭ ਤ ੇਚ ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਚਿ  

ਚ ੱਿ ਅਚਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਅਤ/ੇਿਾਂ ਚ ਹਾਰ  ਾਪ੍ਰ ੇਹਨ। ਇ  ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰ ੂੰ ਚਗਕ  ਰੱੁਚਿਆ  ਿੋਂ ਿਾਚਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿ  ਦਾ 
ਆ ਾਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਇ  ਤ ੇਚ ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਕ ਕੀ ਚ ਆਪ੍ਕ  ਾਤਾ ਰਨੀ 
ਕਾਰਕ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਜ਼ੂੰਦਗੀ ਚ ੱਿ ਮੌਿ ਦ ਹਨ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ  ੁਰੱਚਿਆ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਿਤਰਾ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇ

 ਮਾਚਿਕ  ੂੰਭਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਚਿਹ ੇਕਾਰਕਾਂ ਤ ੇਚ ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇ  ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਹ ੈਚਕ 

 ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਿ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ ਦ ੇਚਹੱ  ੇ ਿੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇ  ਨਾਲ ਚਕ ੇ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਨ ੂੰ   ਾਰੇ ਉਪ੍ਲਬਧ  ਬ ਤਾਂ ਅਤ ੇਚਕ  ੇਦਰੁਚ ਹਾਰ ਦ ੇ ੂੰਪ੍ ਰਨ  ੂੰਦਰਭ ਤ ੇਚ ਿਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ 

ਚਮਲੇਗੀ। ਪ੍ਰ ੂੰ ਚਗਕ  ੁਰੱਚਿਆ ਦ ੇ ਬੂੰਧ ਚ ੱਿ  ਾਧ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ:ੈ Contextual Safeguarding 
(ਪ੍ਰ ੂੰ ਚਗਕ  ੁਰੱਚਿਆ)।  

ਿਾਧ   ਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇ ਲਾਹ 

33. ਚ ਭਾਗੀ  ਲਾਹ What to Do if You Are Worried a Child is Being Abused - Advice for 

Practitioners (ਕੀ ਕਰੀਏ ਿੇ ਤੁ ੀਂ ਇ  ਬਾਰੇ ਚਿੂੰਤਤ ਹ ੋਚਕ ਚਕ ੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਹ ੋਚਰਹਾ ਹੈ -
ਅਚਭਆ ਕਰਤਾ ਾਂ ਲਈ  ਲਾਹ) ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਚਹਲੀ ਨ ੂੰ   ਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਛਾਣਨ ਤ ੇਹਰੋ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਚਹਲੀ ਦ ੇ ੂੰਭਾਚ ਤ  ੂੰਕਤੇਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨ ੂੰ   ਲਾਹ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਚ ਸ਼ੇਸ਼ ਰ ਪ੍  
ਚ ੱਿ ਦੱਚ ਆ ਚਗਆ ਹ ੈਅਤੇ  ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਿ ਦ ੇ ਟਾਫ ਲਈ ਚ ਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਪ੍ਯੋਗੀ ਹ ੋੇਗਾ। NSPCC 

 ੈਿੱਬ ਾਈਟ  ੀ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਅਤ ੇਅਣਗਚਹਲੀ ਉੱਪ੍ਰ ਅਤੇ ਚਕ  ਦਾ ਚਧਆਨ ਰੱਿਣਾ ਹੈ ਤ ੇਉਪ੍ਯਗੋੀ  ਾਧ  ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

34. ਅੂੰ ਸਤਕਾ A ਚ ੱਿ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਅਤੇ  ੁਰੱਚਿਆ ਮੁੱ ਚਦਆਂ ਦ ੇਚ ਸ਼ਸ਼ੇ ਰ ਪ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ  ਾਧ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਹ।ੈ 
 ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਿ ਲੀਡਰ ਅਤ ੇਉਹ  ਟਾਫ ਿੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚ ੱਧੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਚਤਕਾ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੜਹਣਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
10 ਫੀਮੇਲ ਿੇਨੀਟਲ ਚਮਊਟੀਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2003 ਦੇ  ੈਕਸ਼ਨ 5B(11) (a) ਤਚਹਤ, ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਦੇ  ਬੂੰਧ ਚ ੱਿ “ਅਚਧਆਪ੍ਕ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਿ ਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2002 ਦੇ 

 ੈਕਸ਼ਨ 141A(1) ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਚ ਅਕਤੀ (ਇੂੰਗਲਡ ਚ ੱਿ  ਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ੂੰ ਥਾ ਾਂ ਚ ੱਿ ਚ ੱਚਿਆ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਿਗਾਰ ਿਾਂ ਰੁਝ ੇਹੋਏ ਚ ਅਕਤੀ)। 
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 ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਕ ੇ ਬਿੱ ਿੇ ਬਾਰ ੇ

ਸਿੂੰ ਤਤ ਹਨ 

35. ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇ ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ‘ਇਿੱ ਥ ੇਹ ੋ ਕਦਾ ਹ’ੈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਕ ੇਰੱਿਣ ਦੀ  ਲਾਹ ਚਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 
ਚਿੱਥੇ  ਰੱੁਚਿਆ ਚਿੂੰਤਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਬੱਿੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੂੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੱਿੇ ਦੇ  ਰੇਸ਼ਠ ਚਹੱਤਾਂ ਲਈ 

ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

36. ਿੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਬੱਿੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੂੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉ  ਉੱਪ੍ਰ ਤੁਰੂੰਤ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।  ਫ਼ਾ 15 ਤ ੇ ਟਾਫ ਲਈ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ ਨ ੂੰ  ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਫਲੋ ਿਾਰਟ ਨ ੂੰ  ਦੇਿੋ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੱਿੇ ਬਾਰੇ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਹਨ। 

37. ਿੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਚਿੂੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ  ੂੰ ਥਾ ਦੀ ਬੱਿੇ ਦੀ  ਰੱੁਚਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਚਨਯਤ  ੁਰੱਚਿਆ ਲੀਡਰ (ਿਾਂ ਚਡਪ੍ਟੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

38. ਫੇਰ ਚ ਕਲਪ੍ਾਂ ਚ ੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ:ੇ 

•  ਕ ਲ ਿਾਂ ਕਾਲਿ ਦੀਆਂ ਿਦੁ ਦੀਆਂ ਪ੍ੈ ਟਰਲ  ਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਬੱਿੇ ਲਈ 

ਚਕ ੇ  ਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ  
• ਿਲਦੀ ਮਦਦ ਮੁਲਾਂਕਣ11; ਿਾਂ 
• ਚ ਧਾਚਨਕ  ੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ12, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚਿ ੇਂ ਚਕ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਹ ੋ ਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਹ ੈਿਾਂ 

ਨੁਕ ਾਨ ਹ ੋਚਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨੁਕ ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ  ੂੰਭਾ ਨਾ ਹੈ। 
 

39. ਚਨਯਤ  ਰੱੁਚਿਆ ਲੀਡਰ ਿਾਂ ਚਡਪ੍ਟੀ  ੁਰੱਚਿਆ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਤ ੇਿਰਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਸ਼ੇਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਅ ਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ੱਿ, ਚਨਯਤ  ਰੱੁਚਿਆ ਲੀਡਰ (ਿਾਂ ਚਡਪ੍ਟੀ) ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇ  

ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰ ਾਈ ਚ ੱਿ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ।  ਟਾਫ ਨ ੂੰ   ੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਚਸ਼ਪ੍ ਟੀਮ ਦ ੇ

ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਿਾਂ  ਥਾਨਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ  ਮਾਚਿਕ  ੂੰਭਾਲ ਤੋਂ  ਲਾਹ ਲੈਣ ਤ ੇਚ ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ੱਿ, ਚਕ ੇ  ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਾਈ ਨ ੂੰ  ਚਿੂੰਨਾ ਿਲਦੀ ਹੋ  ਕੇ ਚਨਯਤ  ੁਰੱਚਿਆ ਲੀਡਰ (ਿਾਂ 
ਚਡਪ੍ਟੀ) ਨਾਲ  ਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

40.  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਮੂੰਨਕ ੇਨਹੀਂ ਿਲਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਕ ਕੋਈ  ਚਹਕਰਮੀ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਸ਼ੇੇ ਰ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਉਹ ਿਾਣਕਾਰੀ  ਾਂਝਾ ਕਰਗੇਾ ਿੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ   ੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣ ਚ ੱਿ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ   ਾ ਧਾਨ 

ਰਚਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਚਕ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ  ੇ ਾ ਚ   ਥਾ ਦਾ ਚਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਦੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ   ਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਹੈ। Information Sharing: Advice for Practitioners 

Providing Safeguarding Services to Children, Young People, Parents and Carers 

 
11 ਿਲਦੀ ਮਦਦ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਿਲਦੀ ਮਦਦ  ੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਚ   ਥਾ ਅਤੇ  ੇ ਾ ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰਿ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ Working Together to Safeguard 

Children (ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਪ੍ਾਠ 1 ਚ ੱਿ ਹੈ। 
12 Working Together to Safeguard Children (ਬੱਖਚਆ ਂਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਪ੍ਾਠ 1 ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਕ  ੁਰੱਚਿਆ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਦ ਤਾ ੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਚਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਿ  ਚ ੱਿ ਲੋੜ ਦੇ ਪੱ੍ਧਰ  ਮਤੇ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਚਕ ੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ   ੈਕਸ਼ਨ 

17 ਅਤੇ 47 ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਚ ਧਾਚਨਕ  ੇ ਾ ਾਂ ਲਈ  ਥਾਨਕ ਅਥਾਚਰਟੀ ਬੱਚਿਆ ਂਦੀ  ਮਾਚਿਕ  ੂੰਭਾਲ ਕੋਲ ਭੇਚਿਆ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਥਾਨਕ ਅਥਾਚਰਟੀਆਂ 
ਨ ੂੰ , ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਥਾਨਕ ਪ੍ਰਟੋੋਕਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਚ ਕਚ ਤ ਅਤ ੇਪ੍ਰਕਾਚਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਚ ੱਿ ਇ  ਲਈ  ਪ੍ਸ਼ਟ 

ਚ   ਥਾ ਾਂ ਤਅੈ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਣੀਆ ਂਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਚਕ ਮਾਮਚਲਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਚਕ ੇਂ ਹੋ ੇਗਾ ਿਦੋਂ ਬੱਿ ੇਨ ੂੰ   ਥਾਨਕ ਅਥਾਚਰਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ  ਮਾਚਿਕ  ੂੰਭਾਲ ਚ ੱਿ ਭੇਚਿਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
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(ਿਾਣਕਾਰੀ  ਾਂਝਾ ਕਰਨਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ   ਰੱੁਚਿਆ  ੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਅਚਭਆ ਕਰਤਾ ਾਂ, ਨੌਿ ਾਨਾਂ, ਮਾਚਪ੍ਆਂ 

ਅਤੇ  ੂੰਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ)  ਹਾਇਕ  ਟਾਫ ਚਿ  ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ  ਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ ੈਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਲਈ  ਲਾਹ। ਇ  

 ਲਾਹ ਚ ੱਿ ਡਟੇਾ ਪ੍ਰਟੋੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2018 ਅਤੇ ਿਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਚਧਚਨਯਮ (GDPR) ਦ ੇ ਬੂੰਧ ਚ ੱਿ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚ ਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ   ਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ  ੱਤ  ੁਚਨਹਰੇ ਚਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਾਣਕਾਰੀ  ਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਕੋਈ 

 ੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤ,ੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਚਨਯਤ  ੁਰੱਚਿਆ ਲੀਡਰ ਿਾਂ ਚਡਪ੍ਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿਾਣਕਾਰੀ  ਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਰ ਨ ੂੰ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੋਤ ਾਚਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ  ੁਰੱਚਿਆ ਨ ੂੰ  ਬਿਾਉਣ ਦ ੇਰਾ ਤੇ ਚ ੱਿ 

ਆਉਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚਦੱਤੀ ਿਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।   

ਜਲਦੀ ਮਦਦ 

41. ਿੇ ਿਲਦੀ ਮਦਦ ਢੁਕ ੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਚਨਯਤ  ਰੱੁਚਿਆ ਲੀਡਰ (ਿਾਂ ਚਡਪ੍ਟੀ) ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਦ ਿੀਆਂ 

ਏਿੂੰ ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਇੂੰਟਰ-ਏਿੂੰ ੀ ਦ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਨ ੂੰ  ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤ ੇ ਥਾਚਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗ ਾਈ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਏਿੂੰ ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਸੇੇ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਲਦੀ ਮਦਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚ ੱਿ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਪ੍ ੈ

 ਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਚਲਆਂ ਚ ੱਿ, ਮੁੱ ਿ ਅਚਭਆ ਕਰਤਾ  ਿੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ। ਚਕ ੇ  ੀ ਅਚਿਹ ੇਕੇ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ 

 ਮੀਚਿਆ ਅਧੀਨ ਰੱਚਿਆ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚ ਧਾਚਨਕ   ੇਾ ਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ  ਮਾਚਿਕ 

 ੂੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਫ਼ਰਲ ਨ ੂੰ  ਚ ਿਾਚਰਆ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿੇ ਬੱਿੇ ਦੀ  ਚਥਤੀ ਚ ੱਿ  ੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਚ ਗੜ 

ਰਹੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।  

ਸਿਧਾਸਨਕ ਮਲੁਾਂਕਣ 

42.  ਸਜਿੱ ਥ ੇਕੋਈ ਬਿੱਿਾ ਪੀੜ੍ਤ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਨੁਕ ਾਨ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਹੋਣ ਦੀ  ੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਹ ੈਸਕ 

ਬਿੱ ਸਿਆ ਂਦੀ  ਮਾਸਜਕ  ੂੰ ਭਾਲ (ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਿਤ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਪੁਸਲ ) ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਰੈਫ਼ਰਲ ਨ ੂੰ   ਥਾਨਕ 

ਰੈਫ਼ਰਲ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।   

ਲੋੜ੍ਿੂੰ ਦ ਬਿੱ ਿੇ 

ਲੋੜ ੂੰਦ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦ ੇਤਚਹਤ ਇਕ ਅਚਿਹੇ ਬੱਿੇ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਪ੍ਚਰਭਾਚਸਤ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ ਚਿ  

ਦੀ ਚ ਹਤ ਿਾਂ ਚ ਕਾ  ਦ ੇਉੱਿ ਪੱ੍ਧਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਂ ਇ  ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਦੀ  ੂੰਭਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ ਚਿਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਚ ਹਤ ਅਤ ੇਚ ਕਾ  ਦੀ  ੇ ਾ ਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂ ਦ ੇਚਬਨਾਂ, ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਿਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ਰੋ ਹੋਣ ਦੀ  ੂੰਭਾ ਨਾ ਹੈ; ਿਾਂ 
ਅਪ੍ਾਹਿ ਬੱਿਾ ਹੈ।  ਥਾਨਕ ਅਥਾਚਰਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ  ਰੱੁਚਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤ ਾਚਹਤ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸਾਂ 
ਲਈ ਲੋੜ ੂੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ  ੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦ ੇ ਕੈਸ਼ਨ 17 ਦ ੇਤਚਹਤ 

ਲੋੜ ੂੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾ  ਕਦਾ ਹੈ।  

ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਨੁਕ ਾਨ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਤ ਹੋਣ ਦੀ  ੂੰ ਭਾਿਨਾ ਿਾਲੇ ਬਿੱ ਿੇ 

ਚਿ ੇਂ ਚਕ ਉਚਿਤ ਹੋ  ੇਹੋਰ  ੂੰ ਥਾ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦ ੇਨਾਲ,  ਥਾਨਕ ਅਥਾਚਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦ ੇ

 ੈਕਸ਼ਨ 47 ਦ ੇਤਚਹਤ ਪ੍ੁੱ ਛਚਗੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹ,ੈ ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਨਾਚ ਬ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚਕ 

ਬੱਿਾ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਨੁਕ ਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਹ ੈਿਾਂ ਹੋਣ ਦੀ  ੂੰਭਾ ਨਾ ਹੈ। ਅਚਿਹੀਆਂ ਪ੍ੁੱ ਛ-ਚਗੱਛਾਂ ਇਹ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਚ ੱਿ 

ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਚਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੱਿੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਬਿਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਤੋ ਾਚਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰ ਾਈ 
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ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਚਿੱਥ ੇਦੁਰਚ ਹਾਰ  ੂੰਬੂੰਧੀ  ਾਰੀਆਂ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ, ਦੁਰਚ ਹਾਰ 

ਅਤੇ ਅਣਗਚਹਲੀ ਦ ੇ ਾਰੇ ਰ ਪ੍, ਮਾਦਾ ਿਣਨ ਅੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਿਰਾਬ ਕਰਨ ਿਾਂ ਹੋਰ ਤਥਾਕਚਥਤ  ਨਮਾਨ ਆਧਾਚਰਤ ਚਹੂੰ  ਾ, 
ਅਤੇ ਕੱਟੜਪ੍ੂੰਥੀ ਅਤ ੇਚਿਨ ੀ ਸਸੋਣ  ਰਗ ੇ ਾਧ  ਪ੍ਚਰ ਾਰਕ ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਮਲ ਹਨ।  

43. ਆਨਲਾਈਨ ਟ ਲ Report Child Abuse to Your Local Council (ਆਪ੍ਣੀ  ਥਾਨਕ ਕੌਂਚ ਲ ਨ ੂੰ  
ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇਦੁਰਚ ਹਾਰ ਦੀ ਚਰਪ੍ਰੋਟ ਕਰੋ)  ਬੂੰ ਚਧਤ  ਥਾਨਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇ ਮਾਚਿਕ  ੂੰਭਾਲ  ੂੰਪ੍ਰਕ ਨੂੰ ਬਰ ਕਲੋ 

ਭੇਿਦਾ ਹ।ੈ 

 ਥਾਨਕ ਅਥਾਸਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? 

44. ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੂੰਮਕਾਜ਼ੀ ਚਦਨ ਦ ੇਅੂੰਦਰ, ਇੱਕ  ਥਾਨਕ ਅਥਾਚਰਟੀ  ਮਾਿ  ੇ ਕ ਨ ੂੰ  ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ  ਾਲੇ 

ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਰ ੀਦ ਦੇਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤ ੇਿ ਾਬ ਦੀ ਚਕ ਮ ਤ ੇਫ ੈਲਾ ਲੈਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਿੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਚ ੱਿ ਇਹ ਚਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਗੇਾ ਚਕ ਕੀ: 

• ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਤਰੁੂੰਤ  ੁਰੱਚਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਾਰ ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹ;ੈ 

• ਬੱਿਾ ਲੋੜ ੂੰਦ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦ ੇ ੈਕਸ਼ਨ 17 ਦ ੇਤਚਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ 
ਹੈ; 

• ਇ  ਗੱਲ 'ਤ ੇਸੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹ ੈਚਕ ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਨੁਕ ਾਨ ਹੋ ਚਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ  ੂੰਭਾਚ ਤ 

ਨੁਕ ਾਨ ਹ ੋ ਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ੁੱ ਛਚਗੱਛ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦ ੇ

 ੈਕਸ਼ਨ 47 ਦ ੇਤਚਹਤ ਬੱਿੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ; 
• ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਪ੍ਚਰ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ  ੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਅਤੇ ਚਕ  ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ  ੇ ਾ ਾਂ; 
•  ਥਾਨਕ ਅਥਾਚਰਟੀ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਫ ੈਲਾ ਕਰਨ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚ ਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਚਕ 

ਅੱਗ ੇਕੀ ਕਦਮ ਿੱੁਕਣਾ ਹੈ; 
• ਬੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਚਿੂੰਨੀ ਿਲਦੀ  ੂੰਭ  ਹੋ  ਕੇ ਦੇਿਣਾ ਿੇ ਫੈ ਲਾ ਚਲਆ ਚਗਆ ਹੈ ਚਕ ਰੈਫ਼ਰਲ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। 

45. ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਅਪ੍ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ  ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

46. ਿੇ  ਮਾਿ  ੇ ਕ ਚਕ  ੇਚ ਧਾਚਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਉ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ 
 ਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰਕੇ ਿੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਉਹ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ (ਲੋੜ ਅਨੁ ਾਰ ਚਨਯਤ  ਰੱੁਚਿਆ 

ਲੀਡਰ (ਿਾਂ ਚਡਪ੍ਟੀ) ਦੁਆਰਾ  ਮਰਚਥਤ)।  

47. ਿੇ, ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਚਕ ਬੱਿੇ ਦੀ  ਚਥਤੀ ਚ ੱਿ ਕੋਈ  ੁਧਾਰ ਹ ੋਚਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਥਾਨਕ ਪ੍ਰ ਾਰ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ ਾਂ ਤ ੇਚ ਿਾਰ ਕਰਨ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ  
ਚਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਤ ੇਤ ੱਿੋ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤ ੇ ਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ, ਚਕ ਬੱਿੇ ਦੀ  ਚਥਤੀ ਚ ੱਿ  ੁਧਾਰ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।  

https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-education--2
https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/report-child-abuse-to-local-council
https://www.gov.uk/report-child-abuse-to-local-council
https://www.gov.uk/report-child-abuse-to-local-council


Translated from the 02 Sept 2019 update of ‘Keeping Children Safe in Education’ 
Find this and 10 other translations at kcsietranslate.lgfl.net © LGfL 2019 

ਸਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਿਣਾ 

48.  ਾਰੀਆਂ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ, ਿਰਿਾ ਾਂ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈ ਲੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਫ਼ੈ ਚਲਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਲਿਤੀ ਰ ਪ੍ ਚ ੱਿ 

ਦਰਿ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਚਰਕਾਰਚਡੂੰਗ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਚਨਯਤ  ੁਰੱਚਿਆ ਲੀਡਰ (ਿਾਂ 
ਚਡਪ੍ਟੀ) ਨਾਲ ਿਰਿਾ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ  ਭ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਸਕਉਂ ਹੈ?  

49. ਇਹ ਿੋਚਿਮਾਂ ਨ ੂੰ   ੂੰ ਬੋਚਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱ ਚਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ੇ ਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ   ਹੀ  ਮੇਂ ਤ ੇ ਹੀ 
ਮਦਦ ਦਣੇ ਲਈ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਹੈ। ਿੋਿ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਕ ੇ  ਮੀਚਿਆ ਾਂ ਨੇ  ਾਰ- ਾਰ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ 

ਚ ੱਿ ਅ ਫਲਤਾ ਦ ੇਿਤਚਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਚਦਿਾਇਆ ਹੈ।13 ਮਾੜੇ ਅਚਭਆ  ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਚ ੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਚ ੱਿ ਅ ਫਲ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਦੁਰਚ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਚਹਲੀ ਦ ੇਸਰੁ ਆਤੀ  ੂੰਕਤੇਾਂ ਨ ੂੰ   ੇਿੋ;  
• ਚਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤਰੀਕਾ;  
• ਬੱਿੇ ਦ ੇਚ ਿਾਰਾਂ ਨੁੂੰ   ੁਣਨ ਚ ੱਿ ਅ ਫਲਤਾ;  
• ਿਦੋਂ  ਚਥਤੀਆਂ ਚ ੱਿ  ਧੁਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਦਾ ਮੜੁ-ਚਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਚ ੱਿ ਅ ਫਲਤਾ;  
• ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ   ਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ;  
• ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ  ਾਂਝਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ  
• ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਣੌਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਿੋ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। 

 ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਕ ੇ ਹੋਰ  ਟਾਫ 

ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ੇਸਿੂੰ ਤਤ ਹਨ ਜੋ ਬਿੱ ਸਿਆ ਂਨ ੂੰ  ਨੁਕ ਾਨ ਦ ੇਜੋਸਿਮ ਸਿਿੱ ਿ ਪਾ  ਕਦਾ ਹੈ 

50. ਿੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ   ੁਰੱਚਿਆ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਹਨ, ਿਾਂ  ਟਾਫ ਦ ੇਚਕ  ੇਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤ ੇਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਨੁਕ ਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰ ਿਾਉਣ ਦਾ 
ਿਤਰਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ੇਹਨ ( ਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ  ਮਤੇ), ਤਾਂ:  

• ਇ  ਨ ੂੰ  ਮੁੱ ਿ ਅਚਧਆਪ੍ਕ ਿਾਂ ਚਪ੍ਰੂੰ  ੀਪ੍ਲ ਕੋਲ ਭੇਚਿਆ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ  

• ਚਿੱਥੇ ਮੁੱ ਿ ਅਚਧਆਪ੍ਕ ਿਾਂ ਚਪ੍ਰੂੰ  ੀਪ੍ਲ ਬਾਰੇ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ/ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਇ  ਨ ੂੰ  ਗ ਰਨਰਾਂ ਦ ੇਿੇਅਰ (ਮੁੱ ਿੀ), 
ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਕਮਟੇੀ ਦ ੇਿੇਅਰ ਿਾਂ  ੁਤੂੰਤਰ  ਕ ਲ ਦ ੇਮਾਲਕ ਕਲੋ ਭੇਚਿਆ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ ਅਤ ੇ 

• ਮੁੱ ਿ ਅਚਧਆਪ੍ਕ ਬਾਰੇ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ/ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਚ ੱਿ, ਚਿੱਥੇ ਮੁੱ ਿ ਅਚਧਆਪ੍ਕ ਚਕ  ੇ ਤੁੂੰਤਰ  ਕ ਲ ਦਾ 
ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ  ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਪ੍ਰੋਟ ਚ ੱਧ ੇ ਥਾਨਕ ਅਥਾਚਰਟੀ ਚ ਿੇ ਚਨਯਤ ਅਫ ਰ(ਰਾਂ) ਨ ੂੰ  
ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਹੋਰ  ੇਰ ੇ ਇ  ਚਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਗ ਿਾਰ ਚ ੱਿ ਚਮਲ  ਕਦੇ ਹਨ)।  

 
13 ਗੂੰਭੀਰ ਕੇ   ਮੀਚਿਆ ਾਂ ਦੇ ਚ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨ ੂੰ  Serious case reviews, 2011 to 2014 (ਗੂੰਭੀਰ ਕੇ   ਮੀਚਿਆ ਾਂ, 2011 ਤੋਂ 2014) ਚ ੱਿ ਦੇਚਿਆ ਿਾ  ਕਦਾ ਹੈ 
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 ਕ ਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ   ਕ ਲ ਜਾਂ 
ਕਾਲਜ ਅੂੰ ਦਰ  ੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਦ ੇਤਸਰਸਕਆਂ ਬਾਰ ੇਸਿੂੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ 

51.  ਾਰੇ  ਟਾਫ ਅਤੇ  ਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਨ ੂੰ   ਕ ਲ ਿਾਂ ਕਾਲਿ ਦੀ  ੁਰੱਚਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚ ੱਿ ਮਾੜ ੇਿਾਂ ਅ ਰੱੁਚਿਅਤ 

ਅਚਭਆ  ਅਤੇ  ੂੰਭਾਚ ਤ ਅ ਫਲਤਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਚ ੱਿ  ਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਿਾਣਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਚਕ  ੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਚਸਪ੍ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਆ 

ਿਾ ੇਗਾ। 

52.   ਕ ਲ ਿਾਂ ਕਾਲਿ ਦੀ  ੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਚਸਪ੍ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਉਠਾਈਆਂ ਿਾਣ  ਾਲੀਆ ਂਅਚਿਹੀਆਂ 

 ਮੱਚ ਆ ਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਚਧਆਨ ਚਿੱਿਣ  ਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਚਿਆ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

53. ਚਿੱਥੇ ਕਈੋ  ਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆਪ੍ਣ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਚਕ  ੇਮੁੱਦੇ ਨ ੂੰ  ਉਠਾਉਣ ਚ ੱਿ ਅਯੋਗ ਮਚਹ    ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 

ਿਾਂ ਮਚਹ    ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ  ਹੀ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਤ ੇਤ ੱਿੋ ਨਹੀਂ ਚਦੱਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੋ ਚਧਆਨ ਚਿੱਿਣ ਦ ੇ

ਿੈਨਲ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਿਲੁਹੇ ਹ ੋ ਕਦ ੇਹਨ:  

• ਚ  ਲਬਲੋਇੂੰਗ (ਮੁਿਚਬਰੀ) ਤ ੇਆਮ ਚਨਰਦੇਸ਼ ਇ  ਰਾਹੀਂ ਦੇਿੇ ਿਾ  ਕਦੇ ਹਨ: Advice on 

Whistleblowing (ਚ  ਲਬਲੋਇੂੰਗ (ਮੁਿਚਬਰੀ) ਤ ੇ ਲਾਹ); ਅਤ ੇ

• ਅਚਿਹ ੇ ਟਾਫ ਲਈ NSPCC’s what you can do to report abuse dedicated helpline 
(NSPCC ਦੀ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਦੀ ਚਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ੀਂ ਕੀ ਕਰ  ਕਦ ੇਹੋ  ਲਈ  ਮਰਚਪ੍ਤ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ) 
ਇੱਕ ਚ ਕਲਚਪ੍ਕ ਰਾ ਤੇ  ਿੋਂ ਮਿੌ ਦ ਹ ੈਿੋ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਬੱਿੇ ਦੀ  ਰੱੁਚਿਆ ਦ ੇ ਬੂੰਧ ਚ ੱਿ ਅ ਫਲਤਾ ਾਂ 
 ਬੂੰਧੀ ਚਿੂੰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱ ਣ ਦ ੇਯਗੋ ਮਚਹ    ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਕ ਲ ਿਾਂ ਕਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਚਿੂੰਤਾ ਨਾਲ 

 ਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਬਾਰ ੇਚਿੂੰਤਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।  ਟਾਫ 0800 028 0285 ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ – 

ਲਾਈਨ   ੇਰ ੇ8:00 ਤੋਂ ਰਾਤ 8:00  ਿੇ ਤਕ,  ੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਾਰ ਤਕ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ 
help@nspcc.org.uk ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ।14 

 

 

  

 
14 ਖਵਕਲਖਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਖਲਿਕੇ ਇੱਥ ੇਭਜੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), Weston 

House, 42 Curtain, Road, London EC2A 3NH. 
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ਸਕਸਰਆਿਾਂ ਸਜਿੱ ਥ ੇਸਕ  ੇਬਿੱ ਿੇ ਬਾਰ ੇਸਿੂੰ ਤਾਿਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ਅਚਿਹੇ ਮਾਮਚਲਆਂ ਚ ੱਿ ਚਿਨਹ ਾਂ ਚ ੱਿ ਚਕ  ੇਚਿੂੰਤਾ ਿਾਂ  ਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਚਿਲਾਫ ਦੁਰਚ ਹਾਰ ਦੇ ਦਸੋ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਇ  ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਦਾ ਭਾਗ ਿਾਰ ਦੇਿੋ। 
(2) ਿਲਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਕ ਚਕ  ੇਬੱਿੇ ਦੀ ਚਜ਼ੂੰਦਗੀ ਚ ੱਿ ਚਕ  ੇ ੀ  ਮੇਂ ਕੋਈ  ੀ  ਮੱਚ ਆ ਆਉਣ ਤੇ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਚਿੱਥ ੇਚਕ  ੇਬੱਿ ੇ

ਨ ੂੰ  ਤਾਲਮੇਲ  ਾਲੀ ਿਲਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਿਲਦੀ ਮਦਦ ਇੂੰਟਰ-ਏਿੂੰ ੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਚ   ਥਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। Working Together to 

Safeguard Children (ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਇੱਕ ਚ ੱਿ ਿਲਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ ਤੇ ਚ  ਚਤਰਤ ਚਨਰਦੇਸ਼ਨ ਚਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
(3) ਰੈਫ਼ਰਲ ਨ ੂੰ   ਥਾਨਕ ਥਰਸੈਹੋਲਡ ਦ ਤਾ ੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚ ੱਿ ਚਨਰਧਾਚਰਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। Working 

Together to Safeguard Children (ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਪ੍ਾਠ ਇੱਕ। 
(4) ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਚਹਤ,  ਥਾਨਕ ਅਥਾਚਰਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ੂੰਦ ਬੱਚਿਆ ਂਦੀ ਭਲਾਈ ਨ ੂੰ   ੁਰੱਚਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਤ ਾਚਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
 ੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ  ੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਤਚਹਤ ਲੋੜ ੂੰਦ ਬੱਚਿਆ ਂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 1989 

ਦੇ  ੈਕਸ਼ਨ 47 ਦੇ ਤਚਹਤ ਚਿੱਥ ੇ ਥਾਨਕ ਅਥਾਚਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਨਾਚ ਬ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚਕ ਬੱਿਾ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਨੁਕ ਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਹੈ ਿਾਂ ਹੋਣ ਦੀ  ੂੰਭਾ ਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱੁ੍ਛਚਗੱਛਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਚਕ ਕੀ ਬੱਿ ੇਦੀ ਭਲਾਈ ਨ ੂੰ   ੁਰੱਚਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਤ ਾਚਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ ਰਾ  ੇਰ ਾ 
Working Together to Safeguard Children (ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਇੱਕ ਚ ੱਿ ਹੈ। 
(5) ਇ  ਚ ੱਿ ਐਮਰਿੈਂ ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ (EPO) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ। 

 ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਬਿੱ ਿੇ ਬਾਰੇ ਸਿੂੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰ ਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 ਟਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਲ  ੁਰਿੱ ਸਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਨਯਤ 

 ੁਰਿੱ ਸਿਆ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਦ ੇਹਨ (1) 

ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਕ ਲ/ਕਾਲਜ 

ਮੁਨਾਸ ਬ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 

 ੂੰ ਭਾਸਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੈ ਟਰਲ  ਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਮਦਦ  ਮੇਤ (2) ਅਤੇ 

 ਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਰੈਫਰਲ (3) ਜੇ 
ਸਿੂੰ ਤਾਿਾਂ ਿਿੱ ਧਦੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ   

ਸਨਯਤ  ੁਰਿੱ ਸਿਆ ਲੀਡਰ ਜਾਂ 
 ਟਾਫ ਬਿੱ ਸਿਆਂ ਦੀ  ਮਾਸਜਕ 

 ੂੰ ਭਾਲ ਨ ੂੰ  ਹਿਾਲਾ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ (3) 

(ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਿਤ ਹਿੋੇ ਪੁਸਲ  ਨ ੂੰ  
ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹ)ੈ  

1 ਕੂੰਮਕਾਜ਼ੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ,  ਮਾਜ  ਿੇਕ ਉ  ਸਕ ਮ ਦੇ ਜਿਾਬ ਬਾਰੇ ਫੈ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈਸਜ  ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ੈ

ਤੁਰੂੰ ਤ  ੁਰਿੱ ਸਿਆ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਿਾਲਾ ਬਿੱਿਾ: 
ਹਿਾਲਾ ਭੇਜਣ ਿਾਲੇ ਨ ੂੰ  
  ਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 

 ੈਕਸ਼ਨ 47 (4) ਪੁਿੱ ਛਸਗਿੱ ਛਾਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਸਿਤ ਹਨ:  

ਹਿਾਲਾ ਭੇਜਣ ਿਾਲੇ ਨ ੂੰ  
  ਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 

 ੈਕਸ਼ਨ 17 (4) ਪੁਿੱ ਛਸਗਿੱ ਛਾਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਸਿਤ ਹਨ:  

ਹਿਾਲਾ ਭੇਜਣ ਿਾਲੇ ਨ ੂੰ  
  ਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ  

ਸਕ ੇ ਉਪਿਾਸਰਕ ਮਲੁਾਂਕਣ 

ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਹਿਾਲਾ 
ਭੇਜਣ ਿਾਲੇ ਨ ੂੰ    ਸਿਤ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ 

 ਮਾਜ  ੇਿਕ, ਪੁਸਲ  

ਜਾਂ NSPCC ਦੁਆਰਾ 
ਉਸਿਤ ਆਪਾਤ 

ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ (5) 

ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ 

ਜੋਸਿਮ ਤੇ ਬਿੱ ਿੇ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰੋ (4): 

 ੂੰ ਭਾਸਿਤ ਿਾਇਲਡ 

ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 

ਲੋੜ੍ਿੂੰ ਦ ਬਿੱ ਿੇ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰੋ (4) ਅਤੇ 

ਉਸਿਤ  ਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰ ੋ

 ਕ ਲ/ਕਾਲਜ ਪ ੈਟਰਲ 

 ਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਮਦਦ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਸਿਿਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
(2) ਸਿਆਪਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

 ਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਿ ਬਣਾਕ ੇ

 ਟਾਫ  ਮਾਜ  ੇਿਕਾਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਿੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ। 

 ਾਰੇ ਪੜ੍ਾਆਂ ਤੇ,  ਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਬਿੱ ਿੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨ ੂੰ   ਮੀਸਿਆ ਅਧੀਨ ਰਿੱਿਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਨਯਤ  ੁਰਿੱ ਸਿਆ ਲੀਡਰ (ਜਾਂ ਸਡਪਟੀਆਂ  ਮੇਤ) 

ਲੋੜ੍ ਅਨੁ ਾਰ), ਅਤੇ ਜ ੇਮੁਨਾਸ ਬ ਹਿੋੇ ਤਾਂ ਮੁੜ੍ ਮੁੜ੍-ਹਿਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਿੱ ਿੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨ ੂੰ   ੁਧਾਰਨ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਬਿੱ ਿੇ ਦੇ  ਰੇਸ਼ਠ 

ਸਹਿੱ ਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਆਉਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ   

 ਕ ਲ/ਕਾਲਿ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ 

ਹੋਰ ਏਿੂੰ ੀ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ  
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