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Keeping children safe in education 2021
Annex A: Safeguarding information for school and
college staff
“The following is a condensed version of Part one of Keeping children safe in
education. It can be provided (instead of Part one) to those staff who do not directly
work with children, if the governing body or proprietor think it will provide a better
basis for those staff to promote the welfare of and safeguard children.”
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ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ
2021

ਅੰ ਿਤਕਾ A: ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
“ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਭਾਗ ਇੱਕ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸੰ ਸਕਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ� ਸਟਾਫ ਨੂੰ
(ਭਾਗ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਜੇ ਪ�ਬੰਧਕ ਸਭਾ ਜ�
ਮਾਲਕ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਉਨ�� ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਬਹਤਰ ਅਧਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
1.

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ

ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
2.

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ

ਕਰਨ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਵਧਣ ਤ�
ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ (ਉਹਨ� ਸਮੇਤ ਜੋ ਿਸੱ ਧੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਨਹ� ਕਰਦੇ) ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
3.

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ, ਬੱ ਚਾ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਇਸ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
•

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ;

•

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

•

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

•

ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ �ਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ।

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਉਨ�� ਦੇ ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਤ� ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇਹ
ਅਨ�ਕਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

•

ਢੁਕਵ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ (ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਮੇਤ) ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਿਨਯਿਮਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਪਡੇਟਸ
(ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਮੇਤ) ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਈਮੇਲ�, ਈ-ਬੁਲੇਿਟਨਸ ਅਤੇ
ਸਟਾਫ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਦੁਆਰਾ), ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਨ�� ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ
ਿਗਆਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ;
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•

ਮਨ�ਨੀਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ (ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨਾਲ ਿਕਵ� ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ;

•

ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਉਨ�� ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਿਕ ਉਨ�� ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ�
ਅਣਗੌਿਲਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹ� ਦੱ ਸਣਗੇ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸ�ੇਸ਼ਠ ਿਹੱ ਤ
ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ� ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਵੀ ਇਹ ਪ�ਭਾਵ ਨਹ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਦੁਰਿਵਹਾਰ, ਿਜਨਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਜ� ਿਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਦੇ ਕੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ
4.

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

ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ� ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਤ� ਜੋ ਉਹ ਉਨ�� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਮਦਦ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5.

ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਿਨਯਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡਰ (ਜ� ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਗੱ ਲ

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
6.

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

ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਣਾ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਜ� ਅਣਗਿਹਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਜ� ਬਾਲਗ� ਦੁਆਰਾ, ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਜ� ਕਿਮਿਨਟੀ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ
ਉਹਨ� ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਲੋ ਕ� ਦੁਆਰਾ, ਜ� ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ, ਦੂਿਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7.

ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਇੱ ਕ ਰੂਪ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮਾਰਨਾ, ਕੰ ਬਣਾ, ਸੁੱ ਟਣਾ, ਜ਼ਿਹਰ, ਸਾੜਨਾ ਜ�

ਝੁਲਸਣਾ, ਡੁੱ ਬਣਾ, ਦਮ ਘੁੱ ਟਣਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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8.

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

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਪ�ਿਤਕੂਲ ਪ�ਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਜ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਜ� ਉਦ� ਤਕ
ਕਦਰ ਹੈ ਜਦ� ਤਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ
ਪੱ ਧਰ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਇਕੱ ਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
9.

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

ਜ� ਲੁਭਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਿਕ ਿਹੰ ਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੁਸਪੈਠ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ (ਿਜਵ� ਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜ� ਮੂੰ ਹ
ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ) ਜ� ਗੈਰ-ਿਵਹਾਰਕ ਕੰ ਮ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੱ ਥਰਸੀ, ਚੁੰ ਮਣ, ਰਗੜਨਾ ਅਤੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ� ਛੋਹਣਾ।
ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸੀ ਤਸਵੀਰ�
ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜ� ਬਣਾਉਣਾ, ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ
ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਜ� ਿਕਸੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ।
ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਆਫਲਾਈਨ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੇਵਲ ਬਾਲਗ ਮਰਦ� ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ� ਵੀ ਦੂਜੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਵ�ਗ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਖਾਸ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱ ਦਾ ਹੈ (ਿਜਸਨੂੰ ਪੀਅਰ ਆਨ ਪੀਅਰ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੀ ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ� ਦੀ ਨੀਤੀ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਦੀਆਂ
ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�।
10.

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

ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ� ਵਾਧੇ ਿਵੱ ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਅਣਗਿਹਲੀ ਿਵੱ ਚ ਮਾਪੇ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਢੁਕਵ� ਭੋਜਨ, ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਪਨਾਹ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ (ਘਰ ਜ� ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਸਮੇਤ); ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਖਤਰੇ ਤ� ਬਚਾਓ; ਢੁਕਵ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ (ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤ�
ਸਮੇਤ); ਜ� ਢੁਕਵ� ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ� ਇਲਾਜ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋ ੜ� ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਨਾ, ਜ� ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
11.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਲ ਯੌਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ

ਰੂਪ ਹਨ।
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ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ
12.

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

ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਸੇਵਨ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�, ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਗੁੰ ਮ, ਗੰ ਭੀਰ
ਿਹੰ ਸਾ (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਾ�ਟੀ ਲਾਈਨ� ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਕੱ ਟੜਪੰ ਥੀ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਅਤੇ ਨਗਨ ਅਤੇ ਅਰਧਨਗਨ ਤਸਵੀਰ� ਅਤੇ/ਜ� ਿਵਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਿਵਵਹਾਰ 1 (ਿਜਸਨੂੰ ਯੁਵਾ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਿਜਨਸੀ ਿਚੱ ਤਰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ।
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ
13.

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

ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਵਜ� ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵ� ਅਤੇ। ਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਪੀਅਰ ਦੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ
ਸੰ ਕੇਤ� ਅਤੇ ਸੰ ਕੇਤ� ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ� ਦਾ ਜਵਾਬ
ਿਕਵ� ਦੇਣਾ ਹੈ।
14.

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

ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਆਫ ਪੀਅਰ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤ�
ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨ� ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ:
•

ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ (ਸਾਈਬਰ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪੱ ਖਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ);

•

ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਗੂੜ�ੇ ਿਨ�ਜੀ ਸਬੰ ਧ� ਿਵੱ ਚ ਦੁਰਵਰਤ�;

•

ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮਾਰਨਾ, ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ, ਿਹੱ ਲਣਾ, ਕੱ ਟਣਾ, ਵਾਲ� ਨੂੰ ਿਖੱ ਚਣਾ, ਜ� ਿਫਰ ਸਰੀਰਕ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;

1

•

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

•

ਿਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਜਨਸੀ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ, ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ, ਚੁਟਕਲੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ;

ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਿਚੱ ਤਰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ- ਪਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ- ਜਦ� ਿਕ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ
ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ UKCIS ਨਗਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਗਨ ਤਸਵੀਰ� ਅਤੇ ਿਵਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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•

ਨਗਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਗਨ ਿਚੱ ਤਰ� ਅਤੇ/ਜ� ਿਵਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ;

•

ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੂਹਣਾ, ਜ� ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ
ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ;

•

ਅਪਸਕਰਿਟੰ ਗ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਪਿੜਆਂ ਦੇ ਹੇਠ� ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ� ਿਬਨ�
ਇੱ ਕ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱ ਚਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਿਜਨਸੀ ਪ�ਸੰਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜ� ਪੀੜਤ ਦੀ
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ ਜ� ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ�� ਦੇ ਜਣਨ ਅੰ ਗ� ਜ� ਿਨਤਨ� ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ
ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

•

ਸ਼ੁਰੂਆਤ/ਹੇਿਜ਼ੰ ਗ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਰਸਮ� (ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜ� ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਜ� ਅਪਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਤੱ ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹਨ
15.

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 'ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਦੇ ਰਵੱ ਈਏ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ। ਜਦ� ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਤ� ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸ�ੇਸ਼ਠ ਿਹੱ ਤ�
ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
16.

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

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
17.

ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ, ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ�� 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ। ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ (ਜ� ਿਡਪਟੀ) ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ�ਨੀਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਿਵੱ ਚ ਲੀਡ
ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
18.

ਮਨ�ਨੀਤ ਸੇਫਗਾਰਿਡੰ ਗ ਲੀਡ (ਜ� ਿਡਪਟੀ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ�' ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ

ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਕੌ ਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ/ਜ� ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਸਟਾਫ ਤ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਮਨ�ਨੀਤ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੀਡ (ਜ� ਿਡਪਟੀ) ਉਨ�� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
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ਇਹ ਸਭ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਕ� ਹੈ?
19.

ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ� ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਕੇਸ ਸਮੀਿਖਆਵ� ਨ� ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱ ਚ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰ ਕੇਤ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹਨ ਜੋ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਿਖਮ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
20.

ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ (ਵਲੰਟੀਅਰ�, ਸਪਲਾਈ ਸਟਾਫ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾਨ�

ਸਮੇਤ) ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ ਜ� ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ
ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਅੰ ਦਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ
ਦੇ ਤਿਰਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ
21.

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

ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਅਸਫਲਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
22.

ਸਕੂਲ ਜ� ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਵ� ਿਵਸਲਬਲੋ ਇੰਗ

ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜੱ ਥੇ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱ ਦਾ ਉਠਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਦੀ ਅਸਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ NSPCC whistleblowing advice line ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਟਾਫ 0800028 0285 - 8:00
AM ਤ� 8:00 PM, ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: help@nspcc.org.uk।
ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਟਾਫ ਿਲਖਕੇ ਇੱ ਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਨ�ਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਿਦ ਪ�ੀਵ�ਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ
ਿਚਲਡਰਨ (NSPCC), ਵੈਸਟਨ ਹਾਉਸ, 42 ਕਰਟਨ, ਰੋਡ, ਲੰਡਨ EC2A 3NH।
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