GUJARATI TRANSLATION of the Department for
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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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2021 માં િશક્ષણમાં બાળકોને �રુ �ક્ષત
રાખવા
પ�રિશષ્ટ A: બધી શાળા અને કૉલેજનાં કમર્ચાર�ઓ માટ� �રુ ક્ષા
મા�હતી
ુ �ક્ષત રાખવા માટ�ના ભાગ એક� ંુ સં�ક્ષપ્ત સંસ્કરણ નીચે છે . જો તે સંચાલક
“બાળકોને િશક્ષણમાં �ર
મંડળ અથવા મા�લકને લાગે ક� તે બાળકોના કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવા અને રક્ષણ આપવા માટ�
બહ�તર આધાર � ૂરો પાડશે તો આ તે કમર્ચાર�ઓને (ભાગ એકને બદલે) પ્રદાન કરવામાં આવે છે �
બાળકો સાથે સીધી ર�તે કામ નથી કરતા.”

શાળા અને કોલેજના કમર્ચાર�ઓની � ૂિમકા
1.

બાળકોના કલ્યાણની �ુરક્ષા કરવી અને તેને પ્રોત્સાહન આપ�ુ ં તે દર� કની જવાબદાર� છે .

દર� ક વ્ય�ક્ત � બાળકો અને તેમના પ�રવારો સાથે સંપકર્ માં આવે છે તેમણે એક � ૂિમકા
ભજવવાની હોય છે .
2.

શાળા અને કૉલેજ કમર્ચાર�ઓ ખાસ કર�ને મહત્વ� ૂણર્ છે કારણ ક� તેઓ �ચ�તાઓને વહ�લી

ઓળખવાની �સ્થિતમાં છે , બાળકોને મદદ કર� છે , બાળકોના કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપે છે અને
અને �ચ�તાઓને વધતી અટકાવે છે . તે મહત્વ�ુ ં છે ક� તમામ કમર્ચાર�ઓ (બાળકો સાથે સીધા કામ
ન કરતા હોય તેવા લોકો સ�હત) બાળકોની �ુરક્ષામાં મહત્વની � ૂિમકા ભજવે છે .

શાળા અને કોલેજના કમર્ચાર�ઓએ �ંુ �ણવાની જ�ર છે
ુ માટ� , બાળક 18 વષર્થી ઓછ� �મરના કોઈપણ હોય છે . બાળકોના
�ુરક્ષાનાા હ��ઓ

3.

કલ્યાણને �ુરક્ષા અને પ્રોત્સાહન � ૂરા પાડવા તે આ માગર્દશર્નના ઉદ્દે શ્યો માટ� નીચે �ુજબ
વ્યાખ્યાિયત છે :
•

બાળકો�ુ ં �ુવ્યર્વહારથી રક્ષણ કર�ુ;ં

•

બાળકોના માનિસક અને શાર��રક સ્વાસ્થ્ય અથવા િવકાસને �ુકશાન થ� ું અટકાવ�ુ;ં

•

સલામત અને અસરકારક સંભાળની જોગવાઈ સાથે �ુસગ
ં ત પ�ર�સ્થિતઓમાં બાળકો મોટા
થાય તે �ુિનિ�ત કર�ુ;ં અને

•

તમામ બાળકોને શ્રેષ્ઠ પ�રણામો મળે તે શ� બનાવવા માટ� પગલાં લેવા.

બધા કમર્ચાર�ઓએ આ કર� ંુ જોઈએ:
•

તમામ કમર્ચાર�ઓ તેમની શાળા અથવા કૉલેજની �દરની પ્રણાલીઓથી પ�ર�ચત હોવા
જોઈએ � �ુરક્ષાત્મક પગલાંઓને સહાય કરતાં હોય અને કમર્ચાર�ઓની િન�ુ�ક્તના ભાગ
�પે આ તેમને સમ�વ�ું જોઈએ. ન્� ૂનતમ તર�ક� આ પ�રિશષ્ટ અને બાળ �ુરક્ષા નીિત
ઇન્ડક્શન વખતે કમર્ચાર�ઓ સાથે શેર કરવી જોઈએ;

•

તમામ કમર્ચાર�ઓને યોગ્ય �ુરક્ષાત્મક અને બાળ સંરક્ષણ તાલીમ (ઑનલાઇન રક્ષણ
સ�હત) પ્રાપ્ત થવી જોઈએ � િનયિમતપણે અપડ�ટ કરવામાં આવતી હોય. આ ઉપરાંત,
તમામ કમર્ચાર�ઓને બાળકોને અસરકારક ર�તે �ુર�ક્ષત રાખવા માટ� જ�ર� �ુશળતા અને
જ્ઞાન પ્રદાન કરવા �મ આવશ્યકતા હોય તેમ અને ઓછામાં ઓછા વાિષ�ક ધોરણે,
�ુરક્ષાત્મક અને બાળ સંરક્ષણ અપડ�ટ પ્રાપ્ત થવા જોઈએ (ઉદાહરણ તર�ક�, ઇમેઇલ, ઇ�ુલે�ટન અને કમર્ચાર�ઓની મી�ટ�ગ્સ દ્વારા);
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•

િન�ુક્ત �ુરક્ષાત્મક આગેવાન (અને કોઈપણ ડ�પ્�ુટ�) ની ઓળખ અને તેમનો સંપકર્ ક�વી
ર�તે કરવો તે �ણો;

•

જો કોઈ બાળક તેમને કહ� ક� તેમની સાથે �ુવ્યર્વહાર અથવા તેમની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે
તો �ું કર�ું જોઈએ. આમાં સમાિવષ્ટ છે ક� તેમણે �ાર� ય બાળકને વચન ન આપ�ુ ં જોઈએ
ક� તેઓ અત્યાચારના �રપોટર્ િવશે કોઈને ક�ુ ં કહ�શે નહ�, કારણક� આખર� આ બાળકના શ્રેષ્ઠ
�હતમાં ન હોઈ શક� અને,

•

પી�ડતોની સમસ્યાને ગંભીરતાથી લેવાઈ છે અને તેમને સમથર્ન આપવામાં આવી ર�ુ છે
અને �ુર�ક્ષત રાખવામાં આવી રહ્યા છે તે� ુ ં આ�ાસન આપ�ુ ં જોઈએ. પી�ડતને �ાર� ય એવી
છાપ ન બનાવવી જોઈએ ક� તેઓ અત્યાચાર, �તીય �હ�સા અથવા �તીય સતામણીની
�ણ કર�ને સમસ્યા પેદા કર� રહ્યા છે , અથવા પી�ડતને �ાર� ય �રપોટર્ કરવા માટ� શરમ ન
ુ થવી જોઈએ.
મહ��સ

શાળા અને કોલેજના કમર્ચાર�ઓએ શે� ંુ ધ્યાન રાખ� ંુ જોઈએ
અત્યાચાર અને ઉપેક્ષા
4.

અત્યાચાર અને ઉપેક્ષાને વહ�લા ઓળખવા માટ� શે� ુ ં ધ્યાન રાખ�ુ ં જોઈએ તે �ણ�ુ ં

મહત્વ� ૂણર્ છે . તમામ કમર્ચાર�ઓ શોષણ સ�હત, અત્યાચાર અને ઉપેક્ષાના � ૂચકાંકોથી પ�ર�ચત
હોવા જોઈએ �થી તેઓ તે બાળકો �મને મદદ અથવા રક્ષણની જ�ર હોય તેવા બાળકોના
�કસ્સાઓને ઓળખવામાં સક્ષમ હોય.
5.

જો કમર્ચાર�ઓ અચો�સ હોય, તો તેઓએ હંમેશાં િન�ુક્ત �ુરક્ષાત્મક આગેવાની (અથવા

ડ�પ્�ુટ�) સાથે વાત કરવી જોઈએ.
અત્યાચાર અને ઉપેક્ષાના સ્વ�પો
6.

અત્યાચાર: બાળક સાથેના �ુવ્યર્વહારનો એક પ્રકાર. કોઈક હાિન કર�ને અથવા હાિનને થતી

રોકવા માટ� કાયર્ કરવામાં િનષ્ફળતા મેળવીને બાળક સાથે અત્યાચાર અથવા ઉપેક્ષા કર� શક� છે .
બાળકો સાથે તેમના પ�રવારમાં અથવા સંસ્થાક�ય અથવા સ�ુદાયમાં તેમના �ણીતા લોકો દ્વારા
�મને તેઓ ઓળખે છે અથવા ભાગ્યે જ, અન્ય લોકો દ્વારા અત્યાચાર થઈ શક� છે .
7.

શા�રર�ક અત્યાચાર: અત્યાચારનો એક પ્રકાર �માં બાળકને શા�રર�ક હાિન પહ�ચાડવી,

માર�ુ,ઝં
ં ઝોડ�ુ,ં ફ�ક�ુ,ં ઝેર આપ�ુ,ં દઝાડ�ુ ં અથવા ગરમ પાણીથી ક� વરાળથી દઝાડ�ુ,ં �ુબાડ�ુ,ં
�ગ
ં ૂ ળાવ�ુ ં અથવા અન્ય શામેલ થઈ શક� છે .
8.

ભાવનાત્મક અત્યાચાર: બાળકના ભાવનાત્મક િવકાસ પર ગંભીર અને પ્રિત�ૂળ અસરો

કરવા માટ� બાળક સાથે સતત ભાવનાત્મક �ુવ્યર્વહાર. તેમાં બાળકોને, તેઓ નકામા અથવા

અિપ્રય, અપયાર્પ્ત, અથવા તે અન્ય વ્ય�ક્તની જ��રયાતોને � ૂર� કર� છે તેથી જ તેમની �ક�મત છે ,
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તે� ું અ�ભવ્યક્ત કરવાનો આશય સમાિવષ્ટ હોઈ શક� છે . બાળકના તમામ પ્રકારના �ુવ્યર્વહારમાં
ક�ટલીક હદ� ભાવનાત્મક અત્યાચાર સામેલ હોય છે , જો ક� �ુવ્યર્વહાર એકલો પણ થઈ શક� છે .
9.

�તીય અત્યાચાર: �તીય પ્ર� ૃિ�ઓમાં ભાગ લેવા માટ� બાળક અથવા �ુવાન વ્ય�ક્તને

ફરજ પાડવી અથવા લલચાવ�ુ,ં શામેલ છે , તે જ�ર� નથી ક� તેમાં ઉચ્ચ સ્તરની �હ�સા શામેલ
હોય, �ું થઈ ર�ું છે તેની �ણ બાળક ને હોય અથવા ન પણ હોય. આ પ્ર� ૃિ�ઓમાં શાર��રક
સંપકર્ સામેલ હોઈ શક� છે , �માં ભેદન (પેનેટ્ર�શન) દ્વારા �મ
ુ લો (ઉદાહરણ તર�ક� બળાત્કાર અથવા
ુ , �ુબ
મૌ�ખક સંભોગ) અથવા હસ્તમૈ�ન
ં ન, ર�બ�ગ અને કપડા બહાર સ્પશર્ �વી ગેરભેદન (નોન-

પેનેટ્ર��ટવ) સંબિં ધત પ્ર� ૃિ�ઓ શામેલ હોઈ શક� છે . તેમાં �બન-સંપકર્ પ્ર� ૃિ�ઓ શામેલ હોઈ શક� છે ,
�મ ક� બાળકોને જોવા, અથવા �તીય �ચત્રોના િનમાર્ણમાં, �તીય પ્ર� ૃિ�ઓ જોવા, બાળકોને
�તીય ર�તે અ�ુ�ચત ર�તે વતર્વા પ્રોત્સા�હત કરવા અથવા અત્યાચારની તૈયાર�માં બાળકને
તાલીમ આપવાનો સમાવેશ થાય છે . �તીય અત્યાચાર ઓનલાઇન થઈ શક� છે અને ઑફલાઇન
અત્યાચારને સરળ બનાવવા માટ� તકનીકનો ઉપયોગ કર� શકાય છે . �તીય અત્યાચાર ફક્ત
વયસ્ક નર દ્વારા જ આચરવામાં આવે તે� ુ ં જ�ર� નથી. સ્ત્રીઓ પણ �તીય અત્યાચારના �ૃત્યો કર�
શક� છે , તે પ્રમાણે અન્ય બાળકો પણ કર� શક� છે . અન્ય બાળકો દ્વારા બાળકોનો �તીય અત્યાચાર
િશક્ષણમાં ચો�સ રક્ષણાત્મક �ુદ્દો છે (�ને સહિવદ્યાથ�નો સહિવદ્યાથ� પરના અત્યાચાર તર�ક� પણ
ઓળખવામાં આવે છે ) અને તમામ કમર્ચાર�ઓ તેની અને તેની શાળા અથવા કૉલેજની નીિત અને
તેની સાથે વ્યવહાર થતી પ્ર�ક્રયાઓથી વાક�ફ હોવા જોઈએ.
10.

ઉપેક્ષા: બાળકના સ્વાસ્થ્ય અને/અથવા મનોવૈજ્ઞાિનક જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા સતત

િનષ્ફળતા, � બાળકના આરોગ્ય અથવા િવકાસની ગંભીર ક્ષિતમાં પ�રણમી શક� છે . એકવાર
બાળકનો જન્મ થાય તે પછ�: � ૂર�ું ભોજન, કપડાં અને આશ્રય (ઘરમાંથી બહાર કાઢ� નાખ�ુ ં
અથવા ત્ય� દ� �)ુ ં શાર��રક અને ભાવનાત્મક હાિન અથવા જોખમથી બાળકને �ુર�ક્ષત કરવા;
પયાર્પ્ત િનર�ક્ષણની ખાતર� કરવામાં (સંભાળકતાર્ઓના અપયાર્પ્ત ઉપયોગ સ�હત); અથવા યોગ્ય
તબીબી સંભાળ અથવા સારવારની પહ�ચની ખાતર� આપવામાં માતાિપતા અથવા સંભાળકતાર્ની
િનષ્ફળતા; આ બધાનો ઉપેક્ષામાં સમાવેશ થાય છે . તેમાં બાળકની � ૂળ� ૂત ભાવનાત્મક
જ��રયાતોની ઉપેક્ષા, અથવા તેના પ્રત્યે �બનપ્રિતભાવ પણ શામેલ હોઈ શક� છે .
11.

તમામ કમર્ચાર�ઓને �ણ હોવી જોઈએ ક� બાળ �તીય અને બાળ �ુના�હત શોષણ એ

બાળ અત્યાચારના પ્રકાર હોય છે .
ુ ક્ષાત્મક �દ્દુ ાઓ
�ર
12.

તમામ કમર્ચાર�ઓને એવા �ુરક્ષાત્મક �ુદ્દાઓ િવશે ��ૃિત હોવી જોઈએ � બાળકોને

હાિનના જોખમમાં � ૂક� શક�. ડ્રગ લે�,ું દા�નો �ુ�ુપયોગ, ઇરાદા� ૂવર્ક ભણતરનો ત્યાગ કરવો,
ગંભીર �હ�સા (કાઉન્ટ� લાઇન સાથે જોડાયેલ સ�હત), કટ્ટરપંથી અને નગ્ન અને અધર્ નગ્ન છબીઓ
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અને/અથવા વી�ડયોઝ 1 (�ને �ુવાનો િનિમ�ત �તીય કલ્પના તર�ક� પણ ઓળખવામાં આવે છે )ને
સહમિતથી અને �બન-સહમિતથી શેર કરવા �વા �ુદ્દાથી જોડાયેલી વતર્� ૂક બાળકોને જોખમમાં
� ૂક� છે .
સહિવદ્યાથ� દ્વારા સહિવદ્યાથ� પર અત્યાચાર
13.

બધા કમર્ચાર�ઓએ ધ્યાન રાખ�ું જોઈએ ક� બાળકો અન્ય બાળકો સાથેઅત્યાચાર કર� શક�

છે (ઘણીવાર સહિવદ્યાથ� દ્વારા સહિવદ્યાથ� ના અત્યાચાર તર�ક� ઓળખાય છે ). અને તે શાળા ક�
કૉલેજની �દર અને બહાર બંને ર�તે અને ઑનલાઇન પણ થઇ શક� છે . તે મહત્વ�ુ ં છે ક� તમામ
સહિવદ્યાથ� દ્વારા સહિવદ્યાથ� પર અત્યાચારના સંક�તો અને �ચહ્નોને ઓળખે અને તેને ક�વી ર�તે
ઓળખ�ું અને �રપોટર્ નો જવાબ આપવો તે �ણે.
14.

તમામ કમર્ચાર�ઓને સહિવદ્યાથ� પર સહિવદ્યાથ� દ્વારા અત્યાચાર સંબિં ધત શાળા અથવા

કૉલેજની નીિત અને કાયર્વાહ� સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. સહિવદ્યાથ� દ્વારા સહિવદ્યાથ� પર અત્યાચારમાં
શામેલ થવાની સંભાવના સૌથી વ�ુ છે , પરં � ુ આ �ુધી મયાર્�દત ન પણ હોઈ શક�:
•

�ુડં ાગીર�માં (�ુ�લ�ગ) (સાયબર ધમક�, � ૂવર્ગ્રહ આધા�રત અને ભેદભાવ�ુક્ત �ુડં ાગીર�
(�ુ�લ�ગ) સ�હત);

•

સાથીદારો વચ્ચેના ઘિનષ્ઠ વ્ય�ક્તગત સંબધ
ં ોમાં �ુ�ુપયોગ;

•

શા�રર�ક અત્યાચારમાં �મ ક� માર�ુ,ં લાત મારવી, ઝંઝોડ�ુ,ં બચકા ભરવા, વાળ ખ�ચવા
અથવા અન્યથા શાર��રક �ુકસાન પહ�ચાડ�ુ ં આ બધાનો સમાવેશ થાય છે ;

•

�તીય �હ�સા, �મ ક� બળાત્કાર, ભેદન દ્વારા �ુમલો અને �તીય �ુમલો;

•

�તીય સતામણી, �મ ક� �તીય ટ�કાઓ, �ટપ્પણીઓ, �ુચકાઓ અને ઑનલાઇન �તીય
સતામણી;

•

�બન-સહમિતથી નગ્ન અને અધર્ નગ્ન છબીઓ અને/અથવા વી�ડયોઝ શેર કરવા;

•

કોઈને સંમિત િવના �તીય પ્ર� ૃિ�માં સામેલ કરવા માટ� , �મ ક� કોઈને કપડાં ઉતારવા,
પોતાને �તીય ર�તે સ્પશર્ કરવા અથવા � ૃતીય પક્ષ સાથે �તીય પ્ર� ૃિ�માં જોડાવા માટ�
મજ� ૂર કર�ુ;ં

1

સંમિત� ૂણર્ છબીઓ ઇમેજ શે�ર�ગ, ખાસ કર�ને સમાન વયના મોટા બાળકો વચ્ચે, એક અલગ પ્રિતભાવની જ�ર પડ� શક�

છે . તે અપમાનજનક ન હોઈ શક�- પરં � ુ બાળકોને હ�ુ પણ �ણવાની જ�ર છે ક� તે ગેરકાયદ� સર છે - �યાર� સહમિત િવના
ગેરકાયદ� સર અને અપમાનજનક છે . UKCIS નગ્ન અને અધર્ નગ્ન છબીઓ અને વી�ડયો શેર કરવા િવશે િવસ્� ૃત સલાહ
પ્રદાન કર� છે .

5
Find this document and other translations of Part 1 and Annex A of
Keeping Children Safe in Education In 12 community languages at kcsietranslate.lgfl.net

•

અપસ્ક��ટ�ગ, �માં સામાન્ય ર�તે �તીય સંતોષ મેળવવા અથવા તેમના ભોગ બનેલા
િનતંબને જોવાની ઇચ્છાથી અથવા �તીય સંતોષ, તકલીફ અથવા ચેતવણી પેદા કરવાના
હ�� ુસર કોઈ વ્ય�ક્તની પરવાનગી વગર કપડાની �દરની તસવીર લેવાનો સમાવેશ થાય
છે ; અને

•

દ�ક્ષા/હ��ઝ�ગ પ્રકારની �હ�સા અને ધાિમ�ક િવિધઓ (આમાં કોઈ વ્ય�ક્તને � ૂપમાં દાખલ
કરવાની ર�ત તર�ક� ઉપયોગમાં લેવાતી સતામણી, �ુ�ુપયોગ અથવા અપમાનને લગતી
પ્ર� ૃિ�ઓ શામેલ હોઈ શક� છે અને તેમાં ઑનલાઈન તત્વ પણ શામેલ હોઈ શક� છે ).

જો કોઈ બાળક િવશે તેમને �ચ�તા હોય તો શાળા અને કોલેજ કમર્ચાર�ઓએ �ંુ કર� ંુ જોઈએ
15.

બાળકો સાથે કામ કરતા કમર્ચાર�ઓને �યાં �ુરક્ષાત્મક પગલાંનો પ્ર� હોય ત્યાં 'અહ� આ� ંુ

થઈ શક� છે ' �ુ ં વલણ �ળવ�ુ ં જોઈએ. �યાર� બાળકના કલ્યાણ િવશે �ચ�િતત હોય, ત્યાર�
કમર્ચાર�ઓએ હંમેશા બાળકના શ્રેષ્ઠ �હતોમાં કાયર્ કર�ુ ં જોઈએ.
16.

કમર્ચાર�એ એ�ુ ં ધાર� ન લે� ું જોઈએ ક� કોઈ સહયોગી અથવા અન્ય વ્યવસાિયક પગલાં

લેશે અને મા�હતીને શેર કરવી જોઈએ � બાળકોને �ુર�ક્ષત રાખવા માટ� િનણાર્યક હોઈ શક� છે .
17.

જો બાળકના કલ્યાણ િવશે કમર્ચાર�ઓને કોઈપણ �ચ�તા હોય, તો તેઓએ તરત જ તેના

પર કાયર્ કર�ુ ં જોઈએ. તેઓએ તેમના પોતાના સંગઠનની બાળ સંરક્ષણ નીિત�ુ ં પાલન કર�ુ ં
જોઈએ અને િન�ુક્ત �ુરક્ષાત્મક આગેવાની (અથવા ડ�પ્�ુટ�) સાથે વાત કરવી જોઈએ. િન�ુક્ત
સલામતીની ગેરહાજર�માં આગેવાન કમર્ચાર�ઓએ શાળા અથવા કૉલેજની વ�રષ્ઠ ને� ૃત્વ ટ�મના
સભ્ય સાથે વાત કરવી જોઈએ.
18.

િન�ુક્ત સેફગા�ડ�ગ લીડ (અથવા ડ�પ્�ુટ�) સામાન્ય ર�તે આગળના પગલાઓ�ુ ં ને� ૃત્વ

કરશે, �માં શાળા અથવા કૉલેજમાં અન્ય કોણ, જો કોઈ હોય તો તેને �ણ કરવી જોઈએ અને
બાળકોની સામા�જક સંભાળ અને/અથવા પોલીસનો સંપકર્ કરવો ક� નહ� તેનો સમાવેશ થાય છે .
ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં, કમર્ચાર�ઓ બાળકોની સામા�જક સંભાળ આકારણી પ્ર�ક્રયાને સમથર્ન આપે
તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે . જો આ �કસ્સો હોય, તો િન�ુક્ત સેફગા�ડ�ગ લીડ (અથવા ડ�પ્�ુટ�)
તેમને સમથર્ન આપશે.
આ બ� ંુ શા માટ� મહત્વ� ંુ છે ?
19.

જોખમોને સંબોધવા માટ� અને સમસ્યાઓ આગળ વધતી િનવારવા માટ� મહત્વ� ૂણર્ છે ક�

બાળકો માટ� યોગ્ય સમયે યોગ્ય સહાય પ્રાપ્ત થાય. સંશોધનએ અને ગંભીર ક�સની સમીક્ષાઓએ
અસરકારક પગલાં લેવામાં િનષ્ફળ જવાના જોખમો વારં વાર દશાર્વ્યા છે . નબળ� પ્રથાઓના
ઉદાહરણોમાં અત્યાચાર અને ઉપેક્ષાના પ્રારં �ભક સંક�તો પર કાયર્વાહ� કરવામાં અને તેમને સંદ�ભ�ત
કરવામાં િનષ્ફળતાનો સમાવેશ થાય છે .
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જો તેમને અન્ય કમર્ચાર� સભ્યથી ખતરો હોય અને તે બાળકોને �કુ સાન પહ�ચાડવા� ંુ જોખમ ઉ� ંુ
કર� શક� તેમ હોય તો શાળા અને કૉલેજના કમર્ચાર�ઓએ �ંુ કર� ંુ જોઈએ
20.

જો કમર્ચાર�ઓને કમર્ચાર�ઓના અન્ય સભ્ય (સ્વયંસેવકો, �ુરવઠા કમર્ચાર�ઓ, વેપાર�ઓ

અને �ુલાકાતીઓ સ�હત) ની �ુરક્ષાની �ચ�તા હોય તો તેઓએ �ુખ્ય િશક્ષક અથવા શાળા અથવા
કૉલેજની વ�રષ્ઠ ને� ૃત્વ ટ�મના અન્ય સભ્ય સાથે વાત કરવી જોઈએ.
ુ ક્ષાત્મક પગલાં સંબિં ધત વ્યવહારો �ગે �ચ�તા હોય તો શાળા
શાળા અથવા કોલેજની �દર જો �ર
અથવા કોલેજ કમર્ચાર�ઓ �ંુ કર� ંુ જોઈએ
21.

બધા કમર્ચાર�ઓ અને સ્વયંસેવકોએ નબળા અથવા વ્યવહાર �ગે અને શાળા અથવા

કૉલેજની �ુરક્ષાત્મક વ્યવસ્થામાં સંભિવત િનષ્ફળતા િવશે �ચ�તા વ્યક્ત કરવા સક્ષમ અ�ુભવ�ુ ં
જોઈએ અને તેમને તે �ણ હોવી જોઈએ આવી �ચ�તાઓને વ�રષ્ઠ ને� ૃત્વ ટ�મ દ્વારા ગંભીરતાથી
લેવામાં આવશે.
22.

શાળા અથવા કૉલેજની વ�રષ્ઠ ને� ૃત્વ ટ�મે સામે આવી �ચ�તાઓ ર�ૂ કર� શકવા માટ�

યોગ્ય �વ્હસલબ્લો�ગ (ચેતવણી) પ્ર�ક્રયાઓની રચના કર� લી હોવી જોઈએ. �યાં કોઈ કમર્ચાર�
સભ્ય તેમના િનયોક્તા સામે કોઈ સમસ્યા વ્યક્ત કરવામાં અસમથર્તા અ�ુભવે, અથવા એ�ુ ં લાગે
ક� તેમની વાસ્તિવક �ચ�તાઓને સંબોધવામાં નથી આવી રહ� તો તેમના માટ� અન્ય NSPCC
whistleblowing advice line (NSPCC �વ્હસલબ્લો�ગ (ચેતવણી) સલાહ લાઇન) ઉપલબ્ધ છે .
કમર્ચાર�ઓ 0800028 0285 પર કૉલ કર� શક� છે - લાઇન સોમવારથી �ુક્રવાર �ુધી સવાર�
8:00 થી સાં� 8:00 �ુધી ઉપલબ્ધ છે અને ઇમેઇલ કર� શક� છે : help@nspcc.org.uk. વૈક�લ્પક
ર�તે, કમર્ચાર�ઓ નીચેના સરનામે લખી શક� છે : નેશનલ સોસાયટ� ફોર ધ િપ્રવેન્શન ઓફ �અલ્ટ�
�ુ �ચલ્ડ્રન (NSPCC), વેસ્ટન હાઉસ, 42 કટ� ન, રોડ, લંડન EC2A 3NH.
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