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સારાુંક્ષ
બાળકોને શિક્ષણમાાં સુરક્ષક્ષત રાખવા તે એક વૈધાશનક માર્ગદિગન છે જેનુ ાં અનુપાલન કરવુાં ઇંગ્લેંડમાાં િાળા અને કૉલેજો
માટે જયારે તેઓ બાળકોના કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવા અને સુરક્ષા માટે તેમની ફરજ શનભાવી રહ્યા હોય ત્યારે કરવુાં
અશનવાયગ છે .
• સુસ્થાશપત િાળાઓ (સુસ્થાશપત નસગરી િાળાઓ સહહત) અને કૉલેજોના શનયામક માંડળો;
• સ્વતાંત્ર િાળાઓના માક્ષલક (અકાદમીઓ, શનિઃશુલ્ક િાળાઓ અને વૈકલ્લ્પક જોર્વાઈ અકાદમીઓ સહહત) અને
ક્ષબન-સુસ્થાશપતશવિેષ િાળાઓ. અકાદમીઓ, શનિઃશુલ્ક િાળાઓ અને વૈકલ્લ્પક જોર્વાઈ અકાદમીઓના હકસ્સામાાં,
માક્ષલક અકાદમી ટ્રસ્ટ હિે; અને
• શવદ્યાથી રે ફરલ એકમો (PRUs) ની મેનેજમેન્ટ સશમશતઓને
ખાતરી કરવા માટે કહેવામાાં આવ્ુાં છે કે તેમની િાળા અથવા કૉલેજમાાં બધા કમગચારીઓ માર્ગદિગનનો ઓછામાાં ઓછો
ભાર્ એક િાુંચે .
સાંદભગની સરળતા માટે ભાર્ એક એકમાત્ર દસ્તાવેજ તરીકે અહીં મ ૂકવામાાં આવયો છે .
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ભાગ એક: બધા કમગચારીઓ માટે સરક્ષાત્મક પગલાું સુંબશું ધત
માહિતી

િાળા અને કૉલેજના કમગચારીઓએ શ ું જાણવ ું જોઈએ અને કરવ ું જોઈએ
સરક્ષાત્મક પગલાું પ્રત્યે એક બાળક કેન્દ્રિત અને સમરિશયત અક્ષભગમ
િાળાઓ અને કૉલેજો અને તેમના કમગચારીઓ બાળકો માટે ની વયાપક સુરક્ષાત્મક વયવસ્થાનો એક મહત્વપ ૂણગ

1.

ભાર્ છે . આ પ્રણાલી વૈધાશનક માર્ગદિગનમાાં વણગવેલ છે Working Together to Safeguard Children (બાળકોની
સુરક્ષા કરવા માટે એકસાથે કાયગ કરવુ)ાં .
બાળકોના કલ્યાણની સુરક્ષા કરવી અને તેને પ્રોત્સાહન આપવુાં તે દરે કની જવાબદારી છે . દરે ક વ્યક્તત જે

2.

બાળકો અને તેમના પહરવારો સાથે સાંપકગ માાં આવે છે તેમણે એક ભ ૂશમકા ભજવવાની હોય છે . આ જવાબદારીને
અસરકારક રીતે પહરપ ૂણગ કરવા માટે, બધા પ્રેક્ટટિનરોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેમનો અક્ષભર્મ બાળક-કેક્ન્િત છે .
આનો અથગ તે છે કે, હાંમેિા તેમણે બાળકના શ્રેષ્ઠ હિતમાું શુાં છે તે ધ્યાનમાાં લેવ ુાં જોઈએ.

કોઈપણ એક પ્રેક્ટટિનરને બાળકની જરૂહરયાતો અને સાંજોર્ોનુ ાં સાંપ ૂણગ ક્ષચત્ર ખબર હોઈ િકે નહીં. જો બાળકો

3.

અને પહરવારોએ યોગ્ય સમયે યોગ્ય મદદ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો, દરે ક વ્યક્તત જે તેમની સાથે સાંપકગ માાં આવે તેમણે,
ક્ષચિંતાઓ ઓળખવામાાં, માહહતી િેર કરવામાાં, અને તાત્કાક્ષલક પર્લાાં લેવામાાં એક ભ ૂશમકા ભજવવાની હોય છે .
બાળકોના કલ્યાણને સુરક્ષા અને પ્રોત્સાહન પ ૂરા પાડવા તે આ માર્ગદિગનના ઉદ્દે શ્યો માટે નીચે મુજબ

4.

વયાખ્યાશયત છે :
•

બાળકોનુ ાં દુ વયગવહારથી રક્ષણ કરવુ;ાં

•

બાળકોના સ્વાસ્્ય અથવા શવકાસમાાં ક્ષશતને શનવારવી;

•

સલામત અને અસરકારક સાંભાળની જોર્વાઈ સાથે સુસર્
ાં ત પહરસ્સ્થશતઓમાાં બાળકો મોટા થાય તે સુશનશિત
કરવુ;ાં અને

•

5.

તમામ બાળકોને શ્રેષ્ઠ પહરણામો મળે તે િક્ય બનાવવા માટે પર્લાાં લેવા.
18 વષગથી ઓછી ઉંમરના દરે ક બાળકોમાાં િામેલ થાય છે .

િાળા અને કૉલેજના કમગચારીઓની ભ ૂશમકા
6.

િાળા અને કૉલેજ કમગચારીઓ ખાસ કરીને મહત્વપ ૂણગ છે કારણ કે તેઓ ક્ષચિંતાઓને વહેલી ઓળખવાની

સ્સ્થશતમાાં છે , બાળકોને મદદ કરે છે અને ક્ષચિંતાઓને વધતી અટકાવે છે .

7.

બધા કમગચારીઓની જવાબદારી છે કે બાળકો િીખી િકે તેવ ુાં સલામત વાતાવરણ પ્રદાન કરવુ.ાં
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8.

બધા કમગચારીઓએ તૈયાર રહેવ ુાં જોઈએ જેથી પ્રારાં ક્ષભક સહાયથી લાભ મેળવી િકે તેવા બાળકોને ઓળખી

િકાય.1

વહેલી મદદ એટલે તેમના ઘડતરના વષોથી લઇને હકિોરવયના વષો સુધી, બાળકના જીવનમાાં કોઈપણ

9.

કોઈપણ કમગચારી સભ્ય જેઓ બાળકના કલ્યાણ શવિે ક્ષચિંતા કરે છે તેમણે ફકરા 35-47 માાં સ ૂક્ષચત રે ફરલ

સમયે જયારે સમસ્યા ઊભી થાય ત્યારે બને તેટલી વહેલી સહાય પ્રદાન કરવી.

પ્રહિયાઓને અનુસરવી જોઈએ. કમગચારીઓએ કોઈ પણ રે ફરલ પછી સામાજજક કાયગકરો અને અન્ય એજન્સીઓને
આધાર પ ૂરો પાડવાની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ.

દરે ક િાળા અને કૉલેજમાાં શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની હોવી જોઈએ જે કમગચારીઓને તેમની સુરક્ષાત્મક

10.

ફરજો હાથ ધરવા માટે સહાય કરિે અને જે બાળકોની સામાજજક સાંભાળ જેવી અન્ય સેવાઓની વચ્ચે સઘન સહકાર
સ્થાપિે.

શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની (અને કોઈપણ ડેપ્્ુટીઝ) પાસે સાંપ ૂણગ સુરક્ષાત્મક ક્ષચત્ર હોવાનુ ાં અને સુરક્ષાત્મક

11.

ક્ષચિંતાઓ માટે ના પ્રશતભાવ અંર્ે સલાહ આપવા માટે સૌથી યોગ્ય વયસ્ટત હોવા સાંભશવત છે .

શિક્ષકોના માનકો 2012 જણાવે છે કે શિક્ષકોએ (જેમાાં મુખ્ય શિક્ષક િામેલ છે ) બાળકોની સુખાકારીને સુરક્ષક્ષત

12.

રાખવી જોઈએ અને વયવસાશયક ફરજોના ભાર્રૂપે અધ્યાપન વયવસાયમાાં જાહેર શવશ્વાસ જાળવવો જોઈએ.2

િાળા અને કૉલેજના કમગચારીઓએ શ ું જાણિાની જરૂર છે
તમામ >કમગચારીઓ તેમની િાળા અથવા કૉલેજની અંદરની પ્રણાલીઓથી પહરક્ષચત હોવા જોઈએ જે

13.

સુરક્ષાત્મક પર્લાાંઓને સહાય કરતાાં હોય અને કમગચારીઓની શન્ુસ્ટતના ભાર્ રૂપે આ તેમને સમજાવવુાં જોઈએ.
આમાાં િામેલ હોવી જોઈએ;
•
•
•
•
•

બાળ સુરક્ષા નીશત;
વતગણ ૂક નીશત;3

કમગચારીઓ સાંબશાં ધત વયવહાર નીશત (કેટલીક વાર આચાર સાંહહતા તરીકે ઓળખાય છે );

શિક્ષણમાાંથી ગુમ થતા બાળકો પ્રત્યે સુરક્ષાત્મક પ્રશતભાવ; અને
શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની (શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની અને કોઈપણ ડેપ્્ુટીઝની ઓળખ સહહત)ની
ભ ૂશમકા.

નીશતઓની નકલો અને આ દસ્તાવેજના ભાર્ એકની નકલને ઇન્ડટિન સમયે કમગચારીઓને પ્રદાન કરવી જોઈએ.

14.

તમામ કમગચારીઓને યોગ્ય સુરક્ષાત્મક અને બાળ સાંરક્ષણ તાલીમ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ જે શનયશમતપણે

અપડેટ કરવામાાં આવતી હોય. આ ઉપરાાંત, તમામ કમગચારીઓને બાળકોને અસરકારક રીતે સુરક્ષક્ષત રાખવા માટે
જરૂરી કુ િળતા અને જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જેમ આવશ્યકતા હોય તેમ, અને ઓછામાાં ઓછા વાશષિક ધોરણે, સુરક્ષાત્મક

1

વહેલી મદદ શવિેની શવર્તવાર માહહતી Working Together to Safeguard Children (બાળકોની સુરક્ષા કરવા માટે એક સાથે

કાયગ કરવુ)ાં ના પ્રકરણ 1 માાં મળી િકે છે .
2

Teachers' Standards (શિક્ષકોના માનકો) આના પર લાગુ પડે છે : QTS પ્રત્યે કામ કરતા તાલીમાથીઓ; તેમની વૈધાશનક

ઇન્ડટિન અવશધ પ ૂણગ કરનારા બધા શિક્ષકો (નવા યોગ્ય શિક્ષકો [NQTs]); અને સુસ્થાશપત શવશિષ્ટ િાળાઓ જે શિક્ષણ (િાળા
શિક્ષકોના મ ૂલ્યાાંકન) (ઇંગ્લેન્ડ) રે ગ્્ુલેિન્સ 2012 ને આધીન છે સહહત સુસ્થાશપત િાળાઓમાાં શિક્ષકો.
3

તમામ િાળાઓમાાં વયવહાર નીશત હોવી જરૂરી છે (સાંપ ૂણગ શવર્તો here). જો કૉલેજ વયવહાર નીશત અપનાવવાનુ ાં પસાંદ કરે છે તો

તે ઉપર વણગવયા અનુસાર કમગચારીઓને પ ૂરી પાડવામાાં આવવી જોઈએ.

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

અને બાળ સાંરક્ષણ અપડેટ્સ પ્રાપ્ત થવા જોઈએ (ઉદાહરણ તરીકે, ઇમેઇલ, ઇ-બુલેહટન અને કમગચારીઓની મીહટિંગ્સ
દ્વારા).
તમામ કમગચારીઓને તેમની સ્થાશનક વહેલી મદદની પ્રહિયાની જાણ હોવી જોઈએ4 અને તેમાાં તેમની ભ ૂશમકા

15.

સમજવી જોઈએ.
તમામ કમગચારીઓને આવી આકારણીઓમાાં તેમણે જે ભ ૂશમકા ભજવવાનુ ાં અપેક્ષક્ષત હોઈ િકે તેની સાથે

16.

બાળકોની સામાજજક સાંભાળ માટે અને બાળ અશધશનયમ 1989 હેઠળ વૈધાશનક આકારણીઓ માટે રે ફરલ્સ બનાવવા
માટેની પ્રહિયાની જાણ હોવી જોઈએ, ખાસ કરીને કલમ 17 (જરૂહરયાતમાંદ બાળકો) અને કલમ 47 (પીહડત અથવા
સાંભશવત રૂપે નોંધપાત્ર નુકસાન સહન કરનારબાળક) હેઠળ જે રે ફરલને અનુસરે છે .5
તમામ કમગચારીઓને ખબર હોવી જોઈએ કે જો કોઈ બાળક તેમને કહે કે તેમની સાથે દુ વયગવહાર કરવામાાં

17.

આવે છે અથવા તેમની ઉપેક્ષા કરવામાાં આવે છે તો શુાં કરવુાં જોઈએ. યોગ્ય સ્તરની ર્ોપનીયતા જાળવવાની
જરૂહરયાતને કેવી રીતે સાંચાક્ષલત કરવી તે કમગચારીઓને ખબર હોવી જોઈએ. આનો અથગ એ છે કે ફટત એ જ લોકોને
સમાશવષ્ટ કરવા જેમને સમાશવષ્ટ કરવા જરૂરી હોય, જેમ કે શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની (અથવા ડેપ્્ુટી) અને
બાળકોની સામાજજક સાંભાળ. કમગચારીઓએ ક્યારે ય બાળકને વચન આપવુાં જોઈએ નહીં કે તેઓ અત્યાચારના હરપોટગ
શવિે કોઈને કશુાં કહેિે નહીં, કારણકે આખરે આ બાળકના શ્રેષ્ઠ હહતમાાં ન હોઈ િકે .

િાળા અને કૉલેજના કમગચારીઓએ િેન ું ધ્યાન રાખવ ું જોઈએ
િિેલી મદદ

કોઈ પણ બાળક વહેલી મદદથી લાભ મેળવી િકે છે , પરાં ત ુ િાળા અને કૉલેજના બધા કમગચારીઓએ ખાસ

18.

કરીને તેવા બાળક માટે વહેલી મદદની સાંભશવત જરૂહરયાત શવિે સાવધ રહેવ ુાં જોઈએ જે:
•

અક્ષમ છે અને તેની શવિેષ જરૂહરયાતો છે ;

•

ખાસ િૈક્ષક્ષણક જરૂહરયાતો ધરાવે છે (તેમની પાસે વૈધાશનક શિક્ષણ, સ્વાસ્્ય અને સાંભાળ યોજના હોય કે
નહીં);

•

એક ્ુવાન સાંભાળ રાખનાર છે ;

•

ર્ેંર્ સાંડોવણી અને સાંર્હઠત અપરાઘી જૂથ સાંકળાયેલ હોવાની સાથે સમાજ - શવરોધી અથવા ગુનાહહત
વતગણક
ાં ૂ માાં દોરાઈ જવાના સાંકેતો દિાગવે છે ;

•

સાંભાળ અથવા ઘરે થી વારાં વાર ગુમ થયેલ હોય છે /ગુમ થઈ જાય છે ;

•

તેને આધુશનક ગુલામી, ટ્રાહફહકિંર્ (વેપાર) અથવા િોષણના જોખમ છે ;

•

કટ્ટરતા અથવા િોષણના જોખમ છે ;

•

તે પહરવારની પહરસ્સ્થશતઓમાાં ઘેરાયેલો છે જે બાળક માટે પડકારો રજૂ કરે છે , જેમ કે ડ્રર્ અને દારૂના
દુ રૂપયોર્, પુખ્ત માનશસક સ્વાસ્્ય સમસ્યાઓ અને ઘરે લ ુ અત્યાચાર;

4

•

જે પોતે કે ફી િવયો અથવા આલ્કોહોલનો દુ રૂપયોર્ કરી રહ્યા હોય;

•

જે કે ર (સાંભાળ) થી ઘરે પાછા ફયાગ હોય; અને

વહેલી મદદ શવિેની શવર્તવાર માહહતી Working Together to Safeguard Children (બાળકોની સુરક્ષા કરવા માટે એક સાથે

કાયગ કરવુ)ાં ના પ્રકરણ 1 માાં મળી િકે છે .
5

વૈધાશનક આકારણીઓ શવિે વધુ માહહતી ફકરા 42 પર િામેલ છે . વૈધાશનક આકારણીઓ શવિેની શવર્તવાર માહહતી Working

Together to Safeguard Children (બાળકોની સુરક્ષા માટે એકસાથે કાયગ કરવુ)ાં પ્રકરણ 1 માાં મળી િકે છે .6 જાતીય હહિંસા શવિેની
વધુ માહહતી માટે, પહરશિષ્ટ A જુ ઓ.
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•

ખાનર્ી પણે અન્ય દ્વારા ઉછે રાયેલ ુાં (ફૉસ્ટર) બાળક હોય

અત્યાચાર અને ઉપેક્ષા
19.

અત્યાચાર અને ઉપેક્ષાને વહેલા ઓળખવા માટે િેન ુ ાં ધ્યાન રાખવુાં જોઈએ તે જાણવુાં મહત્વપ ૂણગ છે . તમામ

કમગચારીઓ અત્યાચાર અને ઉપેક્ષાના સ ૂચકાાંકોથી પહરક્ષચત હોવા જોઈએ જેથી તેઓ તે બાળકો જેમને મદદ અથવા
રક્ષણની જરૂર હોય તેવા બાળકોના હકસ્સાઓને ને ઓળખવામાાં સક્ષમ હોય. જો કમગચારીઓ અચોક્કસ હોય, તો તેઓએ
િુંમેિાું શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની (અથવા ડેપ્્ુટી) સાથે વાત કરવી જોઈએ.

20.

બધા િાળા અને કૉલેજ કમગચારીઓને એ વાતની જાણ હોવી જોઈએ કે અત્યાચાર, ઉપેક્ષા અને સુરક્ષા સાંબધ
ાં ી

મુદ્દાઓ ભાગ્યે જ એકલ ઘટનાઓ છે જેને એક વયાખ્યા અથવા લેબલ દ્વારા આવરી િકાય છે . મોટાભાર્ના
હકસ્સાઓમાાં, બહશુ વધ મુદ્દાઓ એકબીજા સાથે ઓવરલેપ થિે.

અત્યાચાર અને ઉપેક્ષાના સ ૂચકાુંકો
21.

અત્યાચાર: બાળક સાથેના દુ વયગવહારનો એક પ્રકાર. કોઈક હાશન કરીને અથવા હાશનને થતી રોકવા માટે કાયગ

કરવામાાં શનષ્ફળતા મેળવીને બાળક સાથે અત્યાચાર અથવા ઉપેક્ષા કરી િકે છે . બાળકો સાથે તેમના પહરવારમાાં
અથવા સાંસ્થાકીય અથવા સમુદાયની વયવસ્થામાાં લોકો જેમને તેઓ ઓળખે છે અથવા ભાગ્યે જ, અન્ય લોકો દ્વારા
અત્યાચાર થઈ િકે છે . અત્યાચાર સાંપ ૂણગ ઑનલાઇન થઈ િકે છે અથવા ઑફલાઇન અત્યાચારને સરળ બનાવવા માટે
તકનીકનો ઉપયોર્ થઈ િકે છે . બાળકો, વયસ્ક અથવા વયસ્કો અથવા બીજા બાળક અથવા બાળકો દ્વારા
અત્યાચારનો ભોર્ બની િકે છે .

22.

િાહરરીક અત્યાચાર: અત્યાચારનો એક પ્રકાર જેમાાં બાળકને િાહરરીક હાશન પહોંચાડવી, મારવુાં , ઝાંઝોડવુ,ાં

ફેંકવુ,ાં ઝેર આપવુ,ાં દઝાડવુાં અથવા ર્રમ પાણીથી કે વરાળથી દઝાડવુ,ાં ડુ બાડવુ,ાં ગર્
ાં ૂ ળાવવુાં અથવા અન્ય િામેલ થઈ
િકે છે . જ્યારે માતાશપતા અથવા સાંભાળકતાગ બાળકમાાં માાંદર્ીના લક્ષણો અંર્ે બનાવટ કરે છે અથવા ઇરાદાપ ૂવગક
માાંદર્ીના લક્ષણો પેદા કરે છે ત્યારે પણ િારીહરક હાશન પણ થઈ િકે છે .

23.

ભાિનાત્મક અત્યાચાર: બાળકના ભાવનાત્મક શવકાસ પર ર્ાંભીર અને પ્રશતકૂળ અસરો કરવા માટે બાળક

સાથે સતત ભાવનાત્મક દુ વયગવહાર. તેમાાં બાળકોને, તેઓ નકામા અથવા અશપ્રય, અપયાગપ્ત, અથવા તે અન્ય

વયસ્ટતની જરૂહરયાતોને પ ૂરી કરે છે તેથી જ તેમની હકિંમત છે , તેવ ુાં અક્ષભવયટત કરવાનો આિય સમાશવષ્ટ હોઈ િકે છે .
તેમાાં તેમના શવચારો વયટત કરવા બાળકને તકો ન આપવાનુ,ાં ઇરાદાપ ૂવગક તેમને ચ ૂપ કરવા અથવા તેઓ જે કહે છે તે
અથવા તેઓ કેવી રીતે વાતચીત કરે છે તે શવિે 'મજાક બનાવવાનુ'ાં સમાશવષ્ટ હોઈ િકે છે . તે બાળકો પર લાદવામાાં
આવતી ઉંમર અથવા શવકાસ સાંબધ
ાં ી અયોગ્ય અપેક્ષાઓ દિાગવે છે . આમાાં એવી હિયાપ્રશતહિયાઓ િામેલ હોઈ િકે છે
કે જે બાળકની શવકાસ સાંબધ
ાં ી ક્ષમતાની બહાર હોય, તેમજ વધુ પડતુાં સાંરક્ષણ અને સાંિોધન અને િીખવાની મયાગદા
અથવા બાળકને સામાન્ય સામાજજક હિયાપ્રશતહિયામાાં ભાર્ લેતા અટકાવવુાં સમાશવષ્ટ હોઈ િકે છે . તેમાાં બીજા પર
થતા દુ વયગવહારને જોવા અથવા સાાંભળવા સમાશવષ્ટ હોઈ િકે છે . તેમાાં ર્ાંભીર દાદાર્ીરી (બુક્ષલઇંર્) (સાયબર
દાદાર્ીરી સહહત), જેના કારણે બાળકો વારાં વાર ડર અથવા જોખમ અનુભવે છે અથવા બાળકોનુ ાં િોષણ અથવા
ભ્રષ્ટાચાર સમાશવષ્ટ હોઈ િકે છે . બાળકના તમામ પ્રકારના દુ વયગવહારમાાં કે ટલીક હદે ભાવનાત્મક અત્યાચાર સામેલ
હોય છે , જો કે દુ વયગવહાર એકલો પણ થઈ િકે છે .

24.

જાતીય અત્યાચાર: જાતીય પ્રવશૃ િઓમાાં ભાર્ લેવા માટે બાળક અથવા ્ુવાન વયસ્ટતને ફરજ પાડવી અથવા

લલચાવવુ,ાં િામેલ છે , તે જરૂરી નથી કે તેમાાં ઉચ્ચ સ્તરની હહિંસા િામેલ હોય, શુાં થઈ રહ્ુાં છે તેની જાણ બાળક ને હોય
અથવા ન પણ હોય. આ પ્રવ ૃશિઓમાાં િારીહરક સાંપકગ સામેલ હોઈ િકે છે , જેમાાં ભેદન (પેનેટ્રેિન) દ્વારા હુમલો
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ુ , ચુબ
(ઉદાહરણ તરીકે બળાત્કાર અથવા મૌક્ષખક સાંભોર્) અથવા હસ્તમૈથન
ાં ન, રક્ષબિંર્ અને કપડા બહાર સ્પિગ જેવી

ર્ેરભેદન (નોન-પેનેટ્રેહટવ) સાંબશાં ધત પ્રવ ૃશિઓ િામેલ હોઈ િકે છે . તેમાાં ક્ષબન-સાંપકગ પ્રવ ૃશિઓ િામેલ હોઈ િકે છે , જેમ
કે બાળકોને જોવા, અથવા જાતીય ક્ષચત્રોના શનમાગણમાાં, જાતીય પ્રવ ૃશિઓ જોવા, બાળકોને જાતીય રીતે અનુક્ષચત રીતે
વતગવા પ્રોત્સાહહત કરવા અથવા અત્યાચારની તૈયારીમાાં બાળકને તાલીમ આપવાનો સમાવેિ થાય છે . જાતીય
અત્યાચાર ઑનલાઇન થઈ િકે છે અને ઑફલાઇન અત્યાચારને સરળ બનાવવા માટે તકનીકનો ઉપયોર્ કરી િકાય
છે . જાતીય અત્યાચાર ફટત વયસ્ક નર દ્વારા જ આચરવામાાં આવે તેવ ુાં જરૂરી નથી. સ્ત્રીઓ પણ જાતીય અત્યાચારના
કૃત્યો કરી િકે છે , તે પ્રમાણે અન્ય બાળકો પણ કરી િકે છે . અન્ય બાળકો દ્વારા બાળકો સાથે જાતીય અત્યાચાર એ
શિક્ષણમાાં ચોક્કસ સુરક્ષા મુદ્દો છે (ફકરો 27 જુ ઓ).
ઉપેક્ષા: બાળકના સ્વાસ્્ય અને/અથવા મનોવૈજ્ઞાશનક જરૂહરયાતોને પહોંચી વળવા સતત શનષ્ફળતા, જે

25.

બાળકના આરોગ્ય અથવા શવકાસની ર્ાંભીર ક્ષશતમાાં પહરણમી િકે છે . ર્ભાગવસ્થા દરશમયાન ઉપેક્ષા થઇ િકે છે ,
ઉદાહરણ તરીકે, ર્ભાગ વસ્થા દરશમયાન કે ફી િવયોના દુ રૂપયોર્ના પહરણામે. એકવાર બાળકનો જન્મ થાય તે પછી:
પ ૂરતુાં ભોજન, કપડાાં અને આશ્રય (ઘરમાાંથી બહાર કાઢી નાખવુાં અથવા ત્યજી દે વ)ુાં પ્રદાન કરવામાાં; િારીહરક અને
ભાવનાત્મક હાશન અથવા જોખમથી બાળકને સુરક્ષક્ષત કરવા; પયાગપ્ત શનરીક્ષણની ખાતરી કરવામાાં (સાંભાળકતાગઓના
અપયાગપ્ત ઉપયોર્ સહહત); અથવા યોગ્ય તબીબી સાંભાળ અથવા સારવારની પહોંચની ખાતરી આપવામાાં માતાશપતા
અથવા સાંભાળકતાગની શનષ્ફળતા; ઉપેક્ષામાાં સમાશવષ્ટ થાય છે . તેમાાં બાળકની મ ૂળભ ૂત ભાવનાત્મક જરૂહરયાતોની
ઉપેક્ષા, અથવા ક્ષબનપ્રશતભાવ પણ િામેલ હોઈ િકે છે .

સરક્ષાત્મક મદ્દાઓ
તમામ કમગચારીઓને એવા સુરક્ષાત્મક મુદ્દાઓ શવિે જાગશૃ ત હોવી જોઈએ જે બાળકોને હાશનના જોખમમાાં મ ૂકી

26.

િકે. ડ્રર્ લેવા, દારૂનો દુ રૂપયોર્, ઇરાદાપ ૂવગક ભણતરનો ત્યાર્ કરવો અને સેટસહટિંર્ (જેને ્ુવાનો શનશમિત જાતીય
કલ્પના તરીકે પણ ઓળખવામાાં આવે છે ) જેવા મુદ્દાથી જોડાયેલી વતગણ ૂક બાળકોને જોખમમાાં મ ૂકે છે .

સિશિદ્યાર્થી દ્વારા સિશિદ્યાર્થી પર અત્યાચાર
બધા કમગચારીઓએ ધ્યાન રાખવુાં જોઈએ કે બાળકો અન્ય બાળકોને અત્યાચાર કરી િકે છે (ઘણીવાર સમાન

27.

વયના અત્યાચાર તરીકે ઓળખાય છે ). આમાાં િામેલ થવાની સાંભાવના સૌથી વધુ છે , પરાં ત ુ આ સુધી મયાગહદત ન પણ
હોઈ િકે:
•

દાદાક્ષર્રી(સાયબર ધમકી સહહત);

•

િાહરરીક અત્યાચાર જેવા કે મારવુ,ાં લાત મારવી, ઝાંઝોડવુ,ાં બચકા ભરવા, વાળ ખેંચવા અથવા અન્યથા
િારીહરક નુકસાન પહોંચાડવુ;ાં

•
•

જાતીય હહિંસા,6 જેમ કે બળાત્કાર, ભેદન દ્વારા હુમલો અને જાતીય હુમલો;

જાતીય સતામણી,7જેમ કે જાતીય હટપ્પણીઓ, હટપ્પણીઓ, ટુ ચકાઓ અને ઓનલાઇન જાતીય સતામણી, જે
એકલ અથવા દુ રુ પયોર્ની વયાપક પદ્ધશતનો ભાર્ હોઈ િકે છે ;

6
7

જાતીય હહિંસા શવિેની વધુ માહહતી માટે, પહરશિષ્ટ A જુ ઓ.

જાતીય સતામણી શવિેની વધુ માહહતી માટે પહરશિષ્ટ A જુ ઓ.અપસ્કટીંર્’8 શવિેની વધુ માહહતી માટે પહરશિષ્ટ A જુ ઓ.
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•

અપસ્કટીંર્8 જેમાાં જાતીય સાંતોષ મેળવવા અથવા તેમના ભોર્ બનેલા શનતાંબને જોવાની ઇચ્છાથી અથવા
ુ ર કોઈને જાણ્યા શવના વયસ્ટતના કપડાની
જાતીય સાંતોષ, તકલીફ અથવા ચેતવણી પેદા કરવાના હેતસ
અંદરના ક્ષચત્ર લેવાનો સમાવેિ થાય છે ;

28.

•

સેટસહટિંર્ (જેને ્ુવાનો શનશમિત જાતીય કલ્પના તરીકે પણ ઓળખવામાાં આવે છે ); અને

•

અને િરૂઆત/પજવણી પ્રકારની હહિંસા અને હિયાઓ.
તમામ કમગચારીઓને સહશવદ્યાથી પર સહશવદ્યાથી દ્વારા અત્યાચાર સાંબશાં ધત િાળા અથવા કૉલેજની નીશત

અને કાયગવાહી સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ.

ગુંભીર હિિંસા
29.

બધા સ્ટાફને સ ૂચકાાંકો શવિે વાકે ફ હોવુાં જોઈએ, જે બાળકોને જોખમમાાં હોવાનુ ાં અથવા ર્ાંભીર હહિંસક ગુનામાાં

સામેલ હોવાનો સાંકેત આપી િકે છે . આમાાં િાળાની ર્ેરહાજરી, શમત્રતામાાં ફેરફાર અથવા વ ૃદ્ધ વયસ્ટતઓ અથવા જૂથો
સાથેના સાંબધ
ાં ો, કામર્ીરીમાાં નોંધપાત્ર ઘટાડો, સ્વ-નુકસાનના સાંકેતો અથવા સુખાકારીમાાં નોંધપાત્ર ફેરફાર, અથવા
હુમલો અથવા અસ્પષ્ટ ઇજાઓના સાંકેતો િામેલ હોઈ િકે છે . અજાણ્યા ઉપહારો અથવા નવી સાંપશિ પણ બાળકોનો
ગુનાહહત નેટવકગ અથવા ર્ેંર્ સાથે સાંકળાયેલા વયસ્ટતઓ દ્વારા સાંપકગ કરવામાાં આવયો છે , અથવા તેમની સાથે
સાંકળાયેલા છે તે સ ૂચવી િકે છે .
બધા સ્ટાફને સાંકળાયેલા જોખમોથી વાકેફ હોવુાં જોઈએ અને તેન ુ ાં સાંચાલન કરવા માટેના સ્થાને કયા

30.

પર્લા અમલમાાં લેવા તે સમજવુાં જોઈએ. હોમ ઓહફસનાPreventing youth violence and gang involvement
્ુવા હહિંસા અને ર્ેંર્ની સાંડોવણી અટકાવવા અને તેન ુ ાં બાળકો અને સાંવેદનિીલ પુખ્ત લોકોનુ ાં ગુનાહહત િોષણ:
કાઉન્ટી લાઇન્સ

Criminal exploitation of children and vulnerable adults: county lines

માર્ગદિગન9.
મહિલા જનનેન્દ્રિય છે દન

31.

જ્યારે મહહલા જનનેક્ન્િય છે દન (FGM) અંર્ેની કોઈપણ ક્ષચિંતાઓ શવિે તમામ કમગચારીઓએ શન્ુટત

સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની (અથવા ડેપ્્ુટી) સાથે વાત કરવી જોઈએ, ત્યાાં શિક્ષકોની શિશિષ્ટ કાયદે સરની ફરજ છે .10 જો
શિક્ષક, વયવસાયમાાં તેમના કાયગ દરશમયાન, જાણે છે કે 18 વષગથી ઓછી ઉંમરની છોકરી પર એફજીએમનુ ાં કૃત્ય
કરવામાાં આવ્ુાં છે , તો શિક્ષકે આની જાણ પોલીસને કરવીઅશનિાયગ છે . વધુ શવર્તો માટે પહરશિષ્ટ A જુ ઓ.

Contextual Safeguarding (સુંદક્ષભક
િ સરક્ષા).
32.

સુરક્ષાત્મક ઘટનાઓ અને/અથવા વતગણ ૂકો િાળા અથવા કૉલેજની બહારના પહરબળો સાથે સાંકળાયેલી હોઈ

િકે છે અને/અથવા િાળા અથવા કૉલેજની બહાર બાળકો વચ્ચે થઈ િકે છે . તમામ કમગચારીઓ, પરાં ત ુ ખાસ કરીને
શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની (અને ડેપ્્ુટી) એ સાંદભગને ધ્યાનમાાં લેવા જોઈએ જેમાાં આવી ઘટનાઓ અને/અથવા

વતગણ ૂક થાય છે . આ સાંદક્ષભિક સુરક્ષા તરીકે ઓળખાય છે , જેનો અથગ ફટત બાળકોની આકારણીઓ ધ્યાનમાાં લેવ ુાં જોઇએ
કે બાળકના જીવનમાાં હાજર વયાપક પયાગ વરણીય પહરબળો તેમની સલામતી અને/અથવા કલ્યાણ માટે જોખમી છે કે
અપસ્કટીંર્’8 શવિેની વધુ માહહતી માટે પહરશિષ્ટ A જુ ઓ.
9

હહિંસક અપરાધ શવિેની વધુ માહહતી માટે પહરશિષ્ટ A જુ ઓ.

10

મહહલા જનનેક્ન્િય છે દન અશધશનયમ 2003 ની કલમ 5B(11) (a) હેઠળ, "શિક્ષક" નો અથગ છે , ઇંગ્લેન્ડના સાંબધ
ાં માાં, શિક્ષણ

અશધશનયમ 2002 ની કલમ 141A(1) ના અંતર્ગત એક વયસ્ટત (ઇંગ્લેન્ડમાાં િાળાઓ અને અન્ય સાંસ્થાઓમાાં શિક્ષણ કાયગ હાથ ધરવા
માટે શન્ુટત કરાયેલી અથવા રોકાયેલી વયસ્ટતઓ).
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નહીં. બાળકોની સામાજજક સાંભાળ આકારણીઓમાાં આવા પહરબળોનો શવચાર કરવો જોઈએ, તેથી તે મહત્વપ ૂણગ છે કે

િાળાઓ અને કૉલેજો રે ફરલ પ્રહિયાના ભાર્ રૂપે િક્ય એટલી વધુ માહહતી પ્રદાન કરે . આ કોઈપણ આકારણીને બધા
ઉપલબ્ધ પુરાવા અને કોઈપણ અત્યાચારના સાંપ ૂણગ સાંદભગને ધ્યાનમાાં લેવા માટે માંજૂરી આપિે. સાંદક્ષભિક સુરક્ષા
સાંબશાં ધત વધારાની માહહતી અહીં ઉપલબ્ધ છે : Contextual Safeguarding (સાંદક્ષભિક સુરક્ષા).

શિિેષ માહિતી અને સિાય

શવભાર્ીય સલાહ What to Do if You Are Worried a Child is Being Abused (જો તમે ક્ષચિંતા કરતા હોવ

33.

કે કોઈ બાળક સાથે અત્યાચાર થઇ રહ્યો છે તો શુાં કરવુ)ાં - Advice for Practitioners (પ્રેક્ટટિનસગ માટે સલાહ)

દુ રુ પયોર્ અને ઉપેક્ષાને સમજવા અને ઓળખવા શવિે વધુ માહહતી પ્રદાન કરે છે . સમગ્ર સલાહમાાં અત્યાચાર અને
ઉપેક્ષાના સાંભશવત સ ૂચકાાંકોના ઉદાહરણો પ્રકાશિત કરવામાાં આવયા છે અને તે ખાસ કરીને િાળા અને કૉલેજ

કમગચારીઓ માટે સહાયરૂપ થિે. NSPCC વેબસાઇટ, અત્યાચાર અને ઉપેક્ષા અને િેન ુ ાં ધ્યાન રાખવુાં જોઈએ તે અંર્ે
ઉપયોર્ી વધારાની માહહતી પ્રદાન કરે છે .

પહરશિષ્ટ A માાં અત્યાચારના ચોક્કસ સ્વરૂપો અને સુરક્ષા મુદ્દાઓ શવિે અર્ત્યની વધારાની માહહતી િામેલ

34.

છે . િાળા અને કૉલેજના અગ્રણીઓએ અને તે કમગચારીઓ જે બાળકો સાથે સીધી રીતે કાયગ કરે છે તેઓએ પહરશિષ્ટ
વાાંચવુાં જોઈએ.

જો કોઈ બાળક શિિે તેમને ક્ષચિંતા િોય તો િાળા અને કૉલેજ કમગચારીઓએ શું કરવ ું જોઈએ

35. બાળકો સાથે કામ કરતા કમગચારીઓને જ્યાાં સુરક્ષાત્મક પર્લાાંનો પ્રશ્ન હોય ત્યાાં 'તે અિીં ર્થઈ િકે છે ' નુાં વલણ
જાળવવાની સલાહ આપવામાાં આવે છે . જ્યારે બાળકના કલ્યાણ શવિે ક્ષચિંશતત હોય, ત્યારે કમગચારીઓએ હાંમેિા
બાળકના શ્રેષ્ઠ હહતોમાાં કાયગ કરવુાં જોઈએ.

જો બાળકના કલ્યાણ શવિે કમગચારીઓને કોઈપણ ક્ષચિંતા હોય, તો તેઓએ તરત જ તેના પર કાયગ કરવુાં

36.

જોઈએ. જ્યારે તેમને કોઈ બાળક શવિે ક્ષચિંતા હોય ત્યારે કમગચારીઓ માટેની પ્રહિયાનુ ાં શનરૂપણ કરતા ફ્લો ચાટગ માટે
પાનુ ાં નાંબર 15 જુ ઓ.

જો કમગચારીઓને કોઈ ક્ષચિંતા હોય, તો તેઓએ તેમના પોતાના સાંર્ઠનની બાળ સાંરક્ષણ નીશતનુ ાં પાલન કરવુાં

37.

જોઈએ અને શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની (અથવા ડેપ્્ુટી) સાથે વાત કરવી જોઈએ.

38.
•
•
•

ત્યાર પછી શનમ્ન શવકલ્પોનો સમાવેિ થાય છે :

િાળાની અથવા કૉલેજની પોતાની પેસ્ટોરલ સહાય પ્રહિયાઓ દ્વારા આંતહરક રૂપે બાળક માટે કોઈપણ
સહાયનુ ાં સાંચાલન કરવુ;ાં

વહેલી મદદ આકારણી;11 અથવા

વૈધાશનક સેવાઓ માટે ન ુ ાં રે ફરલ,12 ઉદાહરણ તરીકે બાળકને મદદની જરૂર હોઈ િકે છે , જરૂર છે અથવા હાશન
થઈ રહી છે અથવા હાશન થઈ િકે એમ છે .

11

વહેલી મદદની આકારણીઓ શવિેની વધુ માહહતી, વહેલી મદદ સેવાઓની જોર્વાઈઓ અને સેવાઓની પહોંચ

મેળવવી એ Working Together to Safeguard Children (બાળકોની સુરક્ષા માટે એક સાથે કામ કરવુ)ાં ના પ્રકરણ 1
માાં છે .
12

Working Together to Safeguard Children (બાળકોની સુરક્ષા માટે એકસાથે કામ કરવુ)ાં નુ ાં પ્રકરણ 1 શનધાગહરત કરે છે કે

સુરક્ષાત્મક ભાર્ીદારોએ પ્રવેિ (થ્રેિોલ્ડ) દસ્તાવેજ પ્રકાશિત કરવુાં જોઈએ જેમાાં આકારણી અને વૈધાશનક સેવાઓ માટે ક્યારે કેસ,
કલમ 17 અને 47 હેઠળ સ્થાશનક સિાશધકારી બાળકોની સામાજજક સાંભાળને રીફર કરે તે માટે જરૂહરયાત સ્તર સહહતના માપદાંડો

સમાશવષ્ટ હોવા જોઈએ. સ્થાશનક સિાશધકારીઓએ, તેમના ભાર્ીદારો સાથે, આકારણીઓ માટે સ્થાશનક પ્રોટોકોલ શવકસાવવા અને
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39.

શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની અથવા ડેપ્્ુટી સુરક્ષાત્મક પર્લાાંઓની ચચાગ કરવા માટે હાંમેિાાં

ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. જો અપવાદાત્મક સાંજોર્ોમાાં શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની (અથવા ડેપ્્ુટી) ઉપલબ્ધ ન હોય
તો આને કારણે યોગ્ય પર્લાાં લેવામાાં શવલાંબ થવો જોઈએ નહીં. કમગચારીઓએ વહરષ્ઠ નેત ૃત્વ ટીમના સભ્ય સાથે વાત
કરવા અને/અથવા સ્થાશનક બાળકોની સામાજજક સાંભાળ પાસેથી સલાહ લેવા અંર્ે શવચારવુાં જોઈએ. આ સાંજોર્ોમાાં,
કરવામાાં આવેલી કોઈ પણ કાયગવાહીને વયાવહાહરકપણે િક્ય તેટલી જલ્દી શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની (અથવા
ડેપ્્ુટી) સાથે િેર કરવી જોઈએ.

40.

કમગચારીએ એવુાં ધારી ન લેવ ુાં જોઈએ કે કોઈ સહયોર્ી અથવા અન્ય વયવસાશયક પર્લાાં લેિે અને માહહતીને

િેર કરવી જોઈએ જે બાળકોને રાખવા માટે શનણાગયક હોઈ િકે છે . તેમણે ધ્યાનમાાં રાખવુાં જોઈએ કે વહેલી માહહતી િેર
કરવી, અસરકારક ઓળખ, આકારણી અને યોગ્ય સેવા જોર્વાઈની ફાળવણી માટે મહત્વપ ૂણગ છે . માહહતીની આપલે:
Advice for Practitioners Providing Safeguarding Services to Children, Young People, Parents and
Carers (બાળકો, ્ુવાન લોકો, માતા-શપતા અને સાંભાળ રાખનારાઓને સુરક્ષાત્મક સેવાઓ પ્રદાન કરનારા
પ્રેક્ટટિનસગ માટે સલાહ) ,તેવા કમગચારીઓને ટે કો આપે છે જેમણે માહહતી િેર કરવા શવિે શનણગય લેવાના હોય આ
સલાહ ડેટા પ્રોટેટિન એટટ 2018 અને જનરલ ડેટા પ્રોટેટિન રે ગ્્ુલેિન (GDPR) અંર્ે માહહતી અને શવચારણાઓ
િેર કરવા માટેના સાત સુવણગ શનયમોનો સમાવેિ કરે છે . જો માહહતી િેર કરવા શવિે કોઈ િાંકા હોય, તો કમગચારીઓએ
શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની અથવા ડેપ્્ુટી સાથે વાત કરવી જોઈએ. માહહતી િેર કરવાનો ડર બાળકોના કલ્યાણને
પ્રોત્સાહન આપવાની અને બાળકોની સલામતીની રક્ષા કરવાની જરૂહરયાતમાું અિરોધ ન બને તે ધ્યાન રાખવુાં
અશનવાયગ છે .

િિેલી મદદ
41.

જો વહેલી મદદ યોગ્ય હોય, તો શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની (અથવા ડેપ્્ુટી) યોગ્ય હોય તે મુજબ

સામાન્ય રીતે અન્ય એજન્સીઓ સાથે સહકાર સ્થાપવા અને ઇન્ટર-એજન્સી આકારણીની સ્થાપના કરવા દોરાિે.
વહેલી મદદ આકારણીમાાં કમગચારીઓને અન્ય એજન્સીઓ અને વયાવસાશયકોને આધાર પ ૂરો પાડવાની જરૂર પડી િકે
છે , કે ટલાક હકસ્સાઓમાાં તેઓ મુખ્ય પ્રેક્ટટિનર તરીકે કાયગ કરે છે . જો બાળકની પહરસ્સ્થશતમાાં સુધારો ન થાય અથવા
ખરાબ થઈ રહી હોય, તો વૈધાશનક સેવાઓ માટે ની માટે બાળકોની સામાજજક સાંભાળના રે ફરલ આપવામાાં આવતાાં આ
પ્રકારના કે સોને સતત સમીક્ષા અને શવચારણા હેઠળ રાખવા જોઈએ.

િૈધાશનક આકારણી
42.

જયાું બાળક પીડાત ું િોય અર્થિા િાશનર્થી પીડાય તેિી િક્યતા િોય, ત્યારે તે મિત્િપ ૂણગ છે કે બાળકોની

સામાજજક સુંભાળ (અને જો યોગ્ય િોય તો પોલીસ) ન ું રે ફરલ તાત્કાક્ષલક કરિામાું આિે. રે ફરલ્સ એ સ્થાશનક રે ફરલ
પ્રહિયાને અનુસરવી જોઈએ.

જરૂરતમુંદ બાળકો

બાળ અશધશનયમ 1989 હેઠળ, જરૂરતમાંદ બાળકની વયાખ્યા એક બાળક જેના માટે સ્વાસ્્ય અથવા શવકાસના વાજબી
સ્તરને પ્રાપ્ત કરવા અથવા જાળવવા િક્ય નથી અથવા સેવાઓની જોર્વાઈ શવના જેનુ ાં સ્વાસ્્ય અથવા શવકાસ

પ્રકાશિત કરવા જોઈએ. સ્થાશનક સિાશધકારીઓની બાળકોની સામાજજક સાંભાળમાાં એક વાર સાંદક્ષભિત કરવામાાં આવે તે પછી કેસ
કેવી રીતે સાંચાક્ષલત કરવામાાં આવિે તેની સ્પષ્ટ ર્ોઠવણ એક સ્થાશનક પ્રોટોકોલમાાં સ ૂક્ષચત હોવી જોઈએ.
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નોંધપાત્ર સ્તરે અથવા વધુ ખરાબ થવાનુ ાં સાંભવ છે ; અથવા એક બાળક જે અક્ષમ છે તે રીતે કરવામાાં આવી છે .

ુ માટે જરૂરતમાંદ બાળકો માટે સેવાઓ
સ્થાશનક સિાશધકારીઓએ તેમના કલ્યાણની સુરક્ષા અને પ્રોત્સાહનના હેતઓ
પ્રદાન કરવાની જરૂર છે . બાળ અશધશનયમ 1989 ની કલમ 17 હેઠળ જરૂહરયાતમાંદ બાળકોની આકારણી કરી િકાય
છે .

નોંધપાત્ર િાશન સિન કરી રિેલા અર્થિા સિન કરિાની સુંભાિના ધરાિતા બાળકો
સ્થાશનક સાંસ્થાઓની, યોગ્ય હોય તે રીતે અન્ય સાંર્ઠનોની મદદથી, બાળ અશધશનયમ 1989 ની કલમ 47 હેઠળ
પ ૂછપરછ કરવાની ફરજ છે , જો તેમને તેવી સાંભવતાની િાંકા હોવાનુ ાં વાજબી કારણ હોય કે બાળક સહન કરી રહ્ુાં છે
અથવા નોંધપાત્ર હાશન સહન કરવી પડી િકે છે . આ પ્રકારની પ ૂછપરછ તેમને બાળકના કલ્યાણની સુરક્ષા અને
પ્રોત્સાહન માટે કોઈપણ પર્લાાં લેવા જોઈએ કે કે મ તે નક્કી કરવામાાં સક્ષમ કરે છે અને બધા પ્રકારના અત્યાચાર અને
ઉપેક્ષા, મહહલા જનનેક્ન્િય છે દન અથવા અન્ય તથાકશથત પ્રશતષ્ઠા આધાહરત હહિંસા, અને કટ્ટરતા અને જાતીય િોષણ
જેવા વધારાના પહરવાર બહારના જોખમો સહહતના દુ વયગવહાર અંર્ેની ક્ષચિંતા હોય ત્યાાં પર્લાાં લેવા અશનવાયગ છે .
ઑનલાઇન ટૂલ Report Child Abuse to Your Local Council (તમારી સ્થાશનક કાઉસ્ન્સલને બાળ

43.

અત્યાચારની જાણ કરો) સાંબશાં ધત સ્થાશનક બાળકોના સામાજજક સાંભાળ સાંપકગ નાંબર તરફ દોરે છે .

સ્ર્થાશનક સત્તાશધકારી શું કરિે?
રે ફરલ બન્યાના એક કાયગ હદવસની અંદર, સ્થાશનક સિાશધકારી સામાજજક કાયગકરે રે ફરરને રસીદ માન્ય

44.

કરવી જોઈએ અને આર્ામી પર્લાાં અને આવશ્યક પ્રશતસાદના પ્રકાર શવિે શનણગય લેવો જોઈએ જેમાાં આ શનધાગહરત
કરવામાાં આવિે કે શુ:ાં આમાાં તે શનધાગ હરત કરવામાાં આવિે કે શુ:ાં
•

બાળકને તાત્કાક્ષલક રક્ષણની આવશ્યકતા છે અને તાત્કાક્ષલક કાયગવાહી આવશ્યક છે

•

બાળક જરૂહરયાતમાંદ છે , અને બાળ અશધશનયમ 1989 ની કલમ 17 હેઠળ આકારણી કરવી જોઈએ

•

તેવી સાંભવતાની િાંકા હોવાનુ ાં વાજબી કારણ છે કે બાળક સહન કરી રહ્ુાં છે અથવા નોંધપાત્ર હાશન સહન
કરવી પડી િકે એમ છે અને શુાં પ ૂછપરછ કરવી અને બાળ અશધશનયમ 1989 ની કલમ 47 હેઠળ બાળકની
આકરણી કરવી અશનવાયગ છે .

•

શુાં બાળક અને પહરવાર દ્વારા કોઈપણ સેવાઓની આવશ્યકતા છે અને કયા પ્રકારની સેવાઓ

•

સ્થાશનક અશધકારીઓને આર્ળ કઈ કાયગવાહી કરવી તે નક્કી કરવામાાં મદદ કરવા વધુ શનષ્ણાત
આકારણીઓની આવશ્યકતા છે

•

જો શનણગય લેવામાાં આવે કે રે ફરલને વધુ આકારણીઓની જરૂર છે તો િક્ય તેટલી વહેલી તકે બાળકને મળવુ.ાં

45.

જો આ માહહતી બહાર ન આવે તો રે ફરરે તેન ુ ાં અનુવતગન કરવુાં જોઈએ.

46.

જો સામાજજક કાયગકરો વૈધાશનક આકારણી હાથ ધરવાનુ ાં નક્કી કરે છે , તો કમગચારીઓએ તે આકારણીને

સમથગન આપવા માટે જે કરી િકે તે બધુાં કરવુાં જોઈએ (જેમ જરૂરી હોય તે પ્રમાણે શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની
(અથવા ડેપ્્ુટી) દ્વારા સમશથિત).
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જો, રે ફરલ પછી, બાળકની પહરસ્સ્થશતમાાં સુધારો થતો હોવાનુ ાં દે ખાય નહીં તો રે ફરર દ્વારા સ્થાશનક એસ્કલેિન

47.

પ્રહિયાઓનુ ાં અનુસરણ કરવા અંર્ે શવચારવુાં જોઈએ જેથી તે સુશનશિત કરી િકાય કે તેમની ક્ષચિંતાઓનુ ાં શનરાકરણ
કરવામાાં આવ્ુાં છે અને સૌથી અર્ત્યપણે કે બાળકની સ્સ્થશત સુધરે છે .

રે કોડગ જાળિિો
બધી ક્ષચિંતાઓ, ચચાગઓ અને લેવામાાં આવેલા શનણગય અને તે શનણગયો માટેના કારણો, લેક્ષખતમાાં નોંધાયેલા

48.

હોવા જોઈએ. જો રે કોહડિંર્ આવશ્યકતાઓ શવિે કોઈ િાંકા હોય, તો કમગચારીએ શન્ુટત સુરક્ષાત્મક આર્ેવાની (અથવા
ડેપ્્ુટી) સાથે ચચાગ કરવી જોઈએ.

આ બધ ું િા માટે મિત્િન ું છે ?
જોખમોને સાંબોધવા માટે અને સમસ્યાઓ આર્ળ વધતી શનવારવા માટે મહત્વપ ૂણગ છે કે બાળકો માટે યોગ્ય

49.

સમયે યોગ્ય સહાય પ્રાપ્ત થાય. સાંિોધન અને ર્ાંભીર કે સની સમીક્ષાઓએ અસરકારક પર્લાાં લેવામાાં શનષ્ફળ જવાના
જોખમો વારાં વાર દિાગવયા છે .13 નબળી પ્રેક્ટટસના ઉદાહરણોમાાં િામેલ છે :
•

અત્યાચાર અને ઉપેક્ષાના પ્રારાં ક્ષભક સાંકેતો પર કાયગવાહી કરવામાાં અને તેમને સાંદક્ષભિત કરવામાાં શનષ્ફળતા;

•

રે કોડગ ની નબળી જાળવણી;

•

બાળકના શવચારો સાાંભળવામાાં શનષ્ફળતા;

•

પહરસ્સ્થશતઓમાાં જયારે સુધારો થાય નહીં ત્યારે ક્ષચિંતાઓની પુનિઃઆકારણી કરવામાાં શનષ્ફળતા;

•

માહહતીની આપલે નથી;

•

માહહતીની ઘણી ધીરે આપલે; અને

•

જેઓ પર્લાાં લેતા ન જોવામાાં આવી રહ્યા હોય તેમની સામે પડકારનો અભાવ.

િાળા અને કૉલેજના કમગચારીઓએ શ ું કરવ ું જોઈએ જો તેમને અરય
કમગચારી સભ્ય શિિે ક્ષચિંતા િોય, જે બાળકોને નકસાન પિોંચાડિાન ું
જોખમ ઉભ ું કરી િકે છે
જો કમગચારીઓને સુરક્ષાત્મક ક્ષચિંતાઓ હોય અથવા કમગચારીઓના અન્ય સભ્ય (સ્વયાંસેવકો સહહત) શવિે

50.

આરોપ કરવામાાં આવે જે જે બાળકોને નુકસાન પહોંચાડવાનુ ાં જોખમ ઉભુાં કરી િકે, તો:
•

આ મુખ્ય શિક્ષક અથવા આચાયગને સાંદક્ષભિત કરવુાં જોઈએ;

•

જ્યાાં મુખ્ય શિક્ષક અથવા આચાયગ શવિેની ક્ષચિંતાઓ / આક્ષેપો છે , તે ર્વનગર/ અધ્યક્ષને, મેનેજમેન્ટ કશમટીના
અધ્યક્ષ અથવા સ્વતાંત્ર િાળાના માક્ષલકને સાંદક્ષભિત કરવા જોઈએ; અને

•

મુખ્ય શિક્ષક શવિેની ક્ષચિંતાઓ/ આરોપોની ઘટનામાાં, જ્યાાં મુખ્ય શિક્ષક પણ સ્વતાંત્ર િાળાના એકમાત્ર માક્ષલક
છે , ત્યાાં આરોપોને સીધા સ્થાશનક અશધકારીઓ સામે શન્ુટત અશધકારી(ઓ) ને હરપોટગ કરવા જોઈએ. (વધુ
શવર્તો આ માર્ગદિગનના ભાર્ ચારમાાં મળી િકે છે ).
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ર્ાંભીર કેસ સમીક્ષાઓનુ ાં શવશ્લેષણ Serious case reviews, 2011 to 2014 (ર્ાંભીર કેસ સમીક્ષાઓ, 2011 થી 2014)પર મળી

િકે છે .14 વૈકલ્લ્પક રીતે, કમગચારીઓ નીચેના સરનામે લખી િકે છે : નેિનલ સોસાયટી ફોર ધ શપ્રવેન્િન ઓફ ક્રુઅલ્ટી ટુ ક્ષચલ્ડ્રન
(NSPCC), વેસ્ટન હાઉસ, 42 કટે ન, રોડ, લાંડન EC2A 3NH.
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િાળા અર્થિા કૉલેજની અંદર જો સરક્ષાત્મક પગલાું સુંબશું ધત વ્યિિારો
અંગે ક્ષચિંતા િોય તો િાળા અર્થિા કૉલેજ કમગચારીઓ શ ું કરવ ું જોઈએ
51.

બધા કમગચારીઓ અને સ્વયાંસેવકોએ નબળા અથવા વયવહાર અંર્ે અને િાળા અથવા કૉલેજની સુરક્ષાત્મક

વયવસ્થામાાં સાંભશવત શનષ્ફળતા શવિે ક્ષચિંતા વયટત કરવા સક્ષમ અનુભવવુાં જોઈએ અને તેમને તે જાણ હોવી જોઈએ
આવી ક્ષચિંતાઓને વહરષ્ઠ નેત ૃત્વ ટીમ દ્વારા ર્ાંભીરતાથી લેવામાાં આવિે.

52.

િાળા અથવા કૉલેજની વહરષ્ઠ નેત ૃત્વ ટીમ સામે આવી ક્ષચિંતાઓ રજૂ કરી િકવા માટે યોગ્ય ક્વહસલબ્લોઇંર્

(ચેતવણી) પ્રહિયાઓની રચના કરે લી હોવી જોઈએ.

53.

જ્યાાં કોઈ કમગચારી સભ્ય તેમના શનયોટતા સામે કોઈ સમસ્યા વયટત કરવામાાં અસમથગતા અનુભવે, અથવા

એવુાં લાર્ે કે તેમની વાસ્તશવક ક્ષચિંતાઓને સાંબોધવામાાં નથી આવી રહી તો તેમના માટે અન્ય ક્વહસલબ્લોઇંર્ ચેનલો
ખુલ્લી હોઈ િકે છે :
•

ક્વહસલબ્લોઇંર્ પર સામાન્ય માર્ગદિગન આના દ્વારા િોધી િકાય છે : Advice on Whistleblowing
(ક્વહસલબ્લોઇંર્ પર સલાહ); અને

•

તેવા કમગચારીઓ જેઓ બાળ સુરક્ષા સાંબશાં ધત શનષ્ફળતાઓને લર્તી ક્ષચિંતાઓ આંતહરક રીતે વયટત કરવા
સક્ષમ ન અનુભવે અથવા તેમની િાળા અથવા કૉલેજ દ્વારા જે રીતે કોઈ ક્ષચિંતાને હાથ ધરવામાાં આવી રહી છે
તે અંર્ે ક્ષચિંતાઓ હોય તો તેમના માટે NSPCCની what you can do to report abuse (ર્ેરવતગનનો હરપોટગ

કરવા તમે શુાં કરી િકો) dedicated helpline (સમશપિત હેલ્પલાઈન) એક વૈકલ્લ્પક માર્ગ તરીકે ઉપલબ્ધ છે .
કમગચારીઓ 0800 028 0285 પર કૉલ કરી િકે છે - લાઇન સોમવારથી શુિવાર સુધી સવારે 8:00 થી સાાંજે
8:00 સુધી ઉપલબ્ધ છે અને ઇમેઇલ: help@nspcc.org.uk.14
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વૈકલ્લ્પક રીતે, કમગચારીઓ નીચેના સરનામે લખી િકે છે : નેિનલ સોસાયટી ફોર ધ શપ્રવેન્િન ઓફ ક્રુઅલ્ટી ટુ ક્ષચલ્ડ્રન

(NSPCC), વેસ્ટન હાઉસ, 42 કટે ન, રોડ, લાંડન EC2A 3NH.
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પગલાુંઓ જયાું બાળક શિિે ક્ષચત
િં ા િોય છે

કમગચારીઓને બાળક શિિે ક્ષચિંતા િોય છે અને તાત્કાક્ષલક પગલાું લે છે .

િાળા/કૉલેજ કાયગવાહી

કમગચારીઓ તેમની બાળ સુંરક્ષણ નીશતન ું પાલન કરે છે અને શનયતત
સરક્ષાત્મક આગેિાની સાર્થે િાત કરે છે (1)

રે ફરલની જરૂર નર્થી, િાળા/કૉલેજ

જો ક્ષચિંતાઓ િધે

પેસ્ટોરલ આધાર અને/અર્થિા

કરિામાું આિે

સસુંગત કાયગિાિી કરે , સુંભિતઃ
િિેલી મદદ સહિત (2) અને

અન્ય એજન્સી કાયગવાહી

શનયતત સરક્ષાત્મક આગેિાની

તો રે ફરલ (3)

અર્થિા કમગચારીઓ બાળકોની
સામાજજક સુંભાળ માટે રે ફરલ
(3) બનાિે (અને જો યોગ્ય

સ્ર્થાશનક રીતે દેખરે ખ રાખિામાું

િોય તો પોલીસને કૉલ કરે )

આિે છે

એક કાયગકારી હદિસની અંદર, સામાજજક કાયગકર જરૂરી પ્રશતસાદના પ્રકાર શિિે શનણગય લે છે

બાળકને તાત્કાક્ષલક

કલમ 47 (4) યોગ્ય

કલમ 17 (4) યોગ્ય

કોઈ ઔપચાહરક આકરણી

રે ફરરને જાણ કરિામાું

આપનારને માહિતી

આપનારને માહિતી

કરિામાું આિી છે

સામાજજક કાયગકર,

નોંધપાત્ર િાશનના

જરૂહરયાતમુંદ

રક્ષણની જરૂર છે :
આિી છે

પોલીસ અર્થિા

NSPCC દ્વારા યોગ્ય
કટોકટીની કાયગિાિી
કરિામાું આિી (5)

પ ૂછપરછ: સુંદભગ
આપી

જોખમ પરના

બાળકને ઓળખો

(4): સુંભશિત બાળ
સુંરક્ષણ યોજના

પ ૂછપરછ: સુંદભગ
આપી

બાળકને ઓળખો (4)
અને યોગ્ય સિાયને
ઓળખો

જરૂરી નર્થી: રે ફરરને જાણ

િાળા/કૉલેજ પેસ્ટોરલ સિાય
અને/અર્થિા િિેલી મદદ

આકારણી અંગે (2) સાિગશત્રક
સેિાઓ અને અરય સિાય
મેળિિા અંગે શિચારે છે

સામાજજક કાયગકરોને સિાય પ ૂરી પાડિા માટે કમગચારીઓએ તેઓર્થી બનત ું બધ ું જ કરવ ું જોઈએ.
તમામ તબક્કે , કમગચારીઓએ બાળકના સુંજોગોને સમીક્ષા િેઠળ રાખિા જોઈએ (જરૂરી િોય તે અનસાર, શનયતત સરક્ષાત્મક આગેિાની (અર્થિા ડેપ્યટી) ને
સમાશિષ્ટ કરીને) અને બાળકના સુંજોગોમાું સધારો સશનશિત કરિા માટે યોગ્ય િોય તો પનઃ રીફર કરવ ું જોઈએ - બાળકન ું શ્રેષ્ઠ હિત િુંમેિા પ્રાર્થશમકતા િોય
તે અશનિાયગ છે

(1) એવા હકસ્સાઓ જેમાાં કમગચારી સભ્ય શવરુ દ્ધ કોઈ ક્ષચિંતા અથવા અત્યાચારના આરોપોનો પણ સમાવેિ થાય છે , આ માર્ગદિગનનો ભાર્ ચાર જુ ઓ.
(2) વહેલી મદદ એટલે બાળકના જીવનમાાં કોઈપણ સમયે જયારે સમસ્યા ઊભી થાય ત્યારે બને તેટલી વહેલી સહાય પ ૂરી પાડવી. જ્યાાં બાળકને સમન્વશયત વહેલી મદદથી
લાભ થિે, ત્યાાં ઇન્ટર-એજન્સી આકારણીની ર્ોઠવણ કરવી જોઈએ. વહેલી મદદ પ્રહિયા શવિેની શવર્તવાર માહહતીWorking Together to Safeguard Children
(બાળકોની સુરક્ષા કરવા માટે એક સાથે કાયગ કરવુ)ાં ના પ્રકરણ 1 માાં મળી િકે છે .
(3) રે ફરલ્સ દ્વારા સ્થાશનક પ્રવેિ (થ્રેિોલ્ડ) દસ્તાવેજ અને આકારણી માટેના સ્થાશનક પ્રોટોકોલમાાં સેટ કરે લ પ્રહિયાને અનુસરવી જોઈએ. (બાળકોની સુરક્ષા કરવા માટે
એક સાથે કાયગ કરવુ)ાં Working Together to Safeguard Childrenના પ્રકરણ 1.
ુ માટે જરૂરતમાંદ બાળકોને સેવાઓ પ ૂરી પાડવી
બાળ અશધશનયન 1989 હેઠળ, સ્થાશનક સિાશધકારીઓએ તેમના કલ્યાણ માટે સુરક્ષાત્મક પર્લાાં અને પ્રોત્સાહનના હેતઓ
આવશ્યક છે . બાળ અશધશનયમ 1989 ની કલમ 17 હેઠળ જરૂહરયાતમાંદ બાળકોની આકારણી કરી િકાય છે . બાળ અશધશનયમ 1989 હેઠળની કલમ 47 હેઠળ, જ્યાાં સ્થાશનક
સિાશધકારીઓને િાંકા હોવાનુ ાં વાજબી કારણ છે કે બાળક સહન કરી રહ્ુાં છે છે અથવા નોંધપાત્ર હાશન સહન કરવી પડી િકે એમ છે તો બાળકના કલ્યાણ માટે સુરક્ષાત્મક
પર્લાાં લેવા અથવા તેને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પર્લાાં લેવા જોઈએ કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે ફહરયાદ કરવી ફરજજયાત છે . સાંપ ૂણગ શવર્તો Working Together to
Safeguard Children (બાળકોની સુરક્ષા માટે એકસાથે કાયગકરવુ)ાં ના પ્રકરણ 1 માાં મળી િકે છે .
આમાાં ઇમરજન્સી પ્રોટેટિન ઓડગ ર (EPO) માટે અરજીનો સમાવેિ થઈ િકે છે .
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