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સારાશં 

બાળકોને િશક્ષણમા ં�રુ�ક્ષત રાખવા તે એક વૈધાિનક માગર્દશર્ન છે ��ુ ંઅ�પુાલન કર�ુ ં�ગ્લ�ડમા ં

શાળા અને કોલેજો માટ� જયાર� તેઓ બાળકોના કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવા અને �રુક્ષા માટ� 

તેમની ફરજ િનભાવી રહ્યા હોય ત્યાર� કર�ુ ંઅિનવાયર્ છે. 

બાળકોના કલ્યાણની �રુક્ષા કરવી અને તેને પ્રોત્સાહન આપ�ુ ંતે 

દર�કની જવાબદાર� છે. શાળા અને કોલેજના અગ્રણીઓએ અને તેવા કમર્ચાર�ઓ � બાળકો સાથે 

સીધી ર�તે કાયર્ કર� છે તેઓએ માગર્દશર્નનો ઓછામા ંઓછો ભાગ એક વાચંવો જોઈએ.  

સચંાલક મડંળો અને મા�લકો, તેમની વ�રષ્ઠ ને�તૃ્વ ટ�મો અને ખાસ કર�ને તેમની િન�કુ્ત 

રક્ષણાત્મક ને�તૃ્વ સાથે કામ કરતાએ �િુનિ�ત કર�ુ ંજોઈએ ક� � કમર્ચાર�ઓ બાળકો સાથે સીધા 

કામ કરતા નથી તેઓ ભાગ એક અથવા પ�રિશષ્ટ A (ભાગ એક�ુ ંકન્ડ�ન્સ્ડ વઝર્ન) દસ્તાવેજ�ુ ં

સ�ંણૂર્ વઝર્ન વાચં�ુ ંજોઈએ. આ સ�ંણૂર્પણે શાળા અથવા કોલેજની બાબત છે અને તેમના 

કમર્ચાર�ઓ માટ� બાળકોના કલ્યાણને �રુ�ક્ષત કરવા અને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� કયા માગર્દશર્ન 

સૌથી અસરકારક રહ�શે તેના �લૂ્યાકંન પર આધા�રત હશે. 

KCSIE �ુ ં��ંુૂ વઝર્ન અહ� મળ� શક� છે: Keeping children safe in education - GOV.UK 
(www.gov.uk) 

આ માગર્દશર્ન િવશે 

અમે �ણૂર્ માગર્દશર્નમા ં"આવશ્યક" અને "જોઈએ" શબ્દોનો ઉપયોગ કય� છે. અમે "આવશ્યક" 

શબ્દનો ઉપયોગ �યાર� પ્ર�મા ંરહ�લી વ્ય�ક્તને કાયદ�સર ર�તે કંઇક કરવાની જ�ર હોય અને 

"જોઈએ" �યા ં�ધુી કોઈ સા�ંુ કારણ ન હોય ત્યા ં�ધુી કોઈ િનધાર્�રત સલાહ�ુ ંપાલન કર�ુ ંજોઈએ 

ત્યાર� કય� છે.  
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ભાગ એક: બધા કમર્ચાર�ઓ માટ� �રુક્ષાત્મક મા�હતી 

શાળા અને કોલેજના કમર્ચાર�ઓએ �ુ ં�ણ�ુ ંજોઈએ અને કર�ુ ંજોઈએ 

�રુક્ષાત્મક પગલા ંપ્રત્યે એક બાળક ક��ન્દ્રત અને સમન્વિયત અ�ભગમ 

1. શાળાઓ અને કોલેજો અને તેમના કમર્ચાર�ઓ બાળકો માટ�ની વ્યાપક �રુક્ષાત્મક 

વ્યવસ્થાનો એક મહત્વ�ણૂર્ ભાગ છે. આ પ્રણાલી વૈધાિનક માગર્દશર્નમા ંવણર્વેલ છે બાળકોની 

�રુક્ષા કરવા માટ� એકસાથે કાયર્ કર�ુ.ં 

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

દર�ક વ્ય�ક્ત � બાળકો અને તેમના પ�રવારો સાથે સપંકર્મા ંઆવે છે તેમણે એક �િૂમકા 

ભજવવાની હોય છે. આ જવાબદાર�ને અસરકારક ર�તે પ�ર�ણૂર્ કરવા માટ�, બધા પે્ર�ક્ટશનરોએ 

ખાતર� કરવી જોઈએ ક� તેમનો અ�ભગમ બાળક-ક��ન્દ્રત છે. આનો અથર્ તે છે ક�, હમેંશા તેમણે 

બાળકના શે્રષ્ઠ �હતમા ં�ુ ંછે તે ધ્યાનમા ંલે�ુ ંજોઈએ. 

3. કોઈપણ એક પે્ર�ક્ટશનરને બાળકની જ��રયાતો અને સજંોગો�ુ ંસ�ંણૂર્ �ચત્ર ખબર હોઈ શક� 

નહ�. જો બાળકો અને પ�રવારોએ યોગ્ય સમયે યોગ્ય મદદ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો, દર�ક વ્ય�ક્ત � 

તેમની સાથે સપંકર્મા ંઆવે તેમણે, �ચ�તાઓ ઓળખવામા,ં મા�હતી શેર કરવામા,ં અને તાત્કા�લક 

પગલા ંલેવામા ંએક �િૂમકા ભજવવાની હોય છે. 

4. બાળકોના કલ્યાણને �રુક્ષા અને પ્રોત્સાહન �રૂા પાડવા તે આ માગર્દશર્નના ઉદે્દશ્યો માટ� 

નીચે �જુબ વ્યાખ્યાિયત છે: 

• બાળકો�ુ ં�ુવ્યર્વહારથી રક્ષણ કર�ુ;ં 

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

• સલામત અને અસરકારક સભંાળની જોગવાઈ સાથે �સુગંત પ�ર�સ્થિતઓમા ંબાળકો મોટા 

થાય તે �િુનિ�ત કર�ુ;ં અને 

• તમામ બાળકોને શે્રષ્ઠ પ�રણામો મળે તે શ� બનાવવા માટ� પગલા ંલેવા. 

5. બાળકોમા ં18 વષર્થી ઓછ� �મરના દર�ક શામેલ થાય છે. 

શાળા અને કોલેજના કમર્ચાર�ઓની �િૂમકા 

6. શાળા અને કોલેજ કમર્ચાર�ઓ ખાસ કર�ને મહત્વ�ણૂર્ છે કારણ ક� તેઓ �ચ�તાઓને વહ�લી 

ઓળખવાની �સ્થિતમા ંછે, બાળકોને મદદ કર� છે અને �ચ�તાઓને વધતી અટકાવે છે. 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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7. બધા કમર્ચાર�ઓની જવાબદાર� છે ક� બાળકો શીખી શક� તે�ુ ંસલામત વાતાવરણ પ્રદાન 

કર�ુ.ં 

8. બધા કમર્ચાર�ઓએ તૈયાર રહ��ુ ંજોઈએ �થી પ્રારં�ભક સહાયથી લાભ મેળવી શક� તેવા 

બાળકોને ઓળખી શકાય.1 વહ�લી મદદ એટલે તેમના ઘડતરના વષ�થી લઇને �કશોરવયના વષ� 

�ધુી, બાળકના �વનમા ંકોઈપણ સમયે જયાર� સમસ્યા ઊભી થાય ત્યાર� બને તેટલી વહ�લી 

સહાય પ્રદાન કરવી. 

9. કોઈપણ કમર્ચાર� સભ્ય �ઓ બાળકના કલ્યાણ િવશે �ચ�તા કર� છે તેમણે ફકરા 55-70 મા ં

��ૂચત ર�ફરલ પ્ર�ક્રયાઓને અ�સુરવી જોઈએ. કમર્ચાર�ઓએ કોઈ પણ ર�ફરલ પછ� સામા�જક 

કાયર્કરો અને અન્ય એજન્સીઓને આધાર �રૂો પાડવાની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. 

10. દર�ક શાળા અને કોલેજમા ંિન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની હોવી જોઈએ � કમર્ચાર�ઓને 

તેમની �રુક્ષાત્મક ફરજો હાથ ધરવા માટ� સહાય કરશે અને � બાળકોની સામા�જક સભંાળ �વી 

અન્ય સેવાઓની વચ્ચે સઘન સહકાર સ્થાપશે. 

11. િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની (અને કોઈપણ ડ�પ્�ટુ�ઝ) પાસે સ�ંણૂર્ �રુક્ષાત્મક �ચત્ર 

હોવા�ુ ંઅને �રુક્ષાત્મક �ચ�તાઓ માટ�ના પ્રિતભાવ �ગે સલાહ આપવા માટ� સૌથી યોગ્ય વ્ય�ક્ત 

હોવા સભંિવત છે. 

12. િશક્ષકોના માનકો 2012 જણાવે છે ક� િશક્ષકોએ (�મા ંહ�ડટ�ચર શામેલ છે) બાળકોની 

�ખુાકાર�ને �રુ�ક્ષત રાખવી જોઈએ અને વ્યવસાિયક ફરજોના ભાગ�પે અધ્યાપન વ્યવસાયમા ં

�હ�ર િવ�ાસ �ળવવો જોઈએ.2 

શાળા અને કોલેજના કમર્ચાર�ઓએ �ુ ં�ણવાની જ�ર છે 

13. તમામ કમર્ચાર�ઓ તેમની શાળા અથવા કોલેજની �દરની પ્રણાલીઓથી પ�ર�ચત હોવા 

જોઈએ � �રુક્ષાત્મક પગલાઓંને સહાય કરતા ંહોય અને કમર્ચાર�ઓની િન��ુક્તના ભાગ �પે આ 

તેમને સમ�વ�ુ ંજોઈએ. આમા ંશામેલ હોવી જોઈએ: 

• બાળ �રુક્ષા નીિત, �મા ંઅન્ય બાબતોમા ંસહિવદ્યાથ� દ્વારા સહિવદ્યાથ� પર અત્યાચાર સાથે 

વ્યવહાર કરવાની નીિત અને પ્ર�ક્રયાઓ પણ શામેલ હોવી જોઈએ; 

 
 

1 વહ�લી મદદ િવશેની િવગતવાર મા�હતી Working Together to Safeguard Children (બાળકોની �રુક્ષા માટ� સાથે મળ� 

કામ કર�ુ)ંના પ્રકરણ 1 મા ંમળ� શક� છે. 
2 Teachers' Standards (િશક્ષકોના માનકો) આના પર લા� ુપડ� છે: QTS પ્રત્યે કામ કરતા તાલીમાથ�ઓ; તેમની વૈધાિનક 

ઇન્ડક્શન અવિધ �ણૂર્ કરનારા બધા િશક્ષકો (નવા યોગ્ય િશક્ષકો [NQTs]); અને �સુ્થાિપત િવિશષ્ટ શાળાઓ � િશક્ષણ (શાળા 

િશક્ષકોના �લૂ્યાકંન) (�ગ્લેન્ડ) ર�ગ્�લેુશન્સ 2012 ને આધીન છે સ�હત �સુ્થાિપત શાળાઓમા ંિશક્ષકો. 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/teachers-standards
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• વતર્�કૂ નીિત (�મા ંસાયબર ધમક�, ભ્રષ્ટાચાર અને ભેદભાવ�ણૂર્ દાદાગીર�-��ુલ�ગ), 

સ�હત �ુડંાગીર� અટકાવવાના ંપગલા ંશામેલ હોવા જોઈએ);3 

• કમર્ચાર�ઓ વતર્�કૂ નીિત (ક�ટલીક વાર આચાર સ�ંહતા તર�ક� ઓળખાય છે); 

• િશક્ષણમાથંી �મુ થતા બાળકો પ્રત્યે �રુક્ષાત્મક પ્રિતભાવ; અને 

• િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની (િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની અને કોઈપણ ડ�પ્�ટુ�ઝની 

ઓળખ સ�હત)ની �િૂમકા. 

નીિતઓની નકલો અને સ�ંણૂર્ દસ્તાવેજની ભાગ એકની નકલ (અથવા જો યોગ્ય હોય તો) તમામ 

કમર્ચાર�ઓને ઇન્ડક્શન સમયે પ્રદાન કરવી જોઈએ. 

14. તમામ કમર્ચાર�ઓને યોગ્ય �રુક્ષાત્મક અને બાળ સરંક્ષણ તાલીમ (ઓનલાઇન રક્ષણ 

સ�હત) પ્રાપ્ત થવી જોઈએ � િનયિમતપણે અપડ�ટ કરવામા ંઆવતી હોય. તાલીમ િનયિમતપણે 

અપડ�ટ થવી જોઈએ. આ ઉપરાતં, �રુક્ષા અને બાળ �રુક્ષા (ઓનલાઇન સલામતી સ�હત) 

અપડ�ટ્સ (ઉદાહરણ તર�ક�, ઇમેઇલ, ઇ-�લેુ�ટન અને કમર્ચાર�ઓની મી�ટ�ગ્સ દ્વારા), આવશ્યકતા 

�જુબ, અને ઓછામા ંઓછા વાિષ�ક ધોરણે, તેમને સબંિંધત �ુશળતા અને જ્ઞાન પ્રદાન કરવા માટ� 

પ્રાપ્ત થ�ુ ંજોઈએ. 

15. તમામ કમર્ચાર�ઓને તેમની સ્થાિનક વહ�લી મદદની પ્ર�ક્રયાની �ણ હોવી જોઈએ4 અને 

તેમા ંતેમની �િૂમકા સમજવી જોઈએ. 

16. તમામ કમર્ચાર�ઓને આવી આકારણીઓમા ંતેમણે � �િૂમકા ભજવવા�ુ ંઅપે�ક્ષત હોઈ શક� 

તેની સાથે બાળકોની સામા�જક સભંાળ માટ� અને બાળ અિધિનયમ 1989 હ�ઠળ વૈધાિનક 

આકારણીઓ માટ� ર�ફરલ્સ બનાવવા માટ�ની પ્ર�ક્રયાની �ણ હોવી જોઈએ, ખાસ કર�ને કલમ 17 

(જ��રયાતમદં બાળકો) અને કલમ 47 (પી�ડત અથવા સભંિવત �પે ન�ધપાત્ર �કુસાન સહન 

કરનાર બાળક) હ�ઠળ � ર�ફરલને અ�સુર� છે.5 

17. તમામ કમર્ચાર�ઓને ખબર હોવી જોઈએ ક� જો કોઈ બાળક તમને કહ� ક� તેમની સાથે 

�ુવ્યર્વહાર કરવામા ંઆવે છે અથવા તેમની ઉપેક્ષા કરવામા ંઆવે છે તો �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ. યોગ્ય 

સ્તરની ગોપનીયતા �ળવવાની જ��રયાતને ક�વી ર�તે સચંા�લત કરવી તેની કમર્ચાર�ઓને ખબર 

 
 

3 તમામ શાળાઓમા ંવ્યવહાર નીિત હોવી જ�ર� છે (સ�ંણૂર્ િવગતો અહ�). જો કોલેજ અથવા વ્યવહાર નીિત અપનાવવા�ુ ંપસદં કર� છે તો 

તે ઉપર વણર્વ્યા અ�સુાર કમર્ચાર�ઓને �રૂ� પાડવામા ંઆવવી જોઈએ. 

 
4 વહ�લી મદદ િવશેની િવગતવાર મા�હતી Working Together to Safeguard Children (બાળકોની �રુક્ષા માટ� સાથે મળ� કામય 

કર�ુ)ંના પ્રકરણ 1 મા ંમળ� શક� છે. 
5 વૈધાિનક આકારણીઓ િવશેની િવગતવાર મા�હતી પ્રકરણ 1મા ંમળ� શક� છે Working Together to Safeguard Children 

(બાળકોની �રુક્ષા માટ� સાથે મળ� કામ કર�ુ)ં. 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/behaviour-and-discipline-in-schools
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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હોવી જોઈએ. આનો અથર્ એ છે ક� ફક્ત એ જ લોકોને સમાિવષ્ટ કરવા �મને સમાિવષ્ટ કરવા 

જ�ર� હોય, �મ ક� િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની (અથવા ડ�પ્�ટુ�) અને બાળકોની સામા�જક 

સભંાળ. કમર્ચાર�ઓએ �ાર�ય બાળકને વચન આપ�ુ ંજોઈએ નહ� ક� તેઓ અત્યાચારના �રપોટર્ 

િવશે કોઈને ક�ુ ંકહ�શે નહ�, કારણક� આખર� આ બાળકના શે્રષ્ઠ �હતમા ંન હોઈ શક�. 

18. તમામ કમર્ચાર�ઓ પી�ડતોની સમસ્યાને ગભંીરતાથી લેવામા ંઆવી રહ્યા છે અને તેમને 

ટ�કો આપવામા ંઆવી રહ્યો છે અને �રુ�ક્ષત રાખવામા ંઆવી ર�ુ ંછે તેવા આ�ાસન આપવા માટ� 

સક્ષમ હોવા જોઈએ . પી�ડતની �ાર�ય એવી છાપ ન બનાવવી જોઈએ ક� તેઓ અત્યાચાર, 

�તીય �હ�સા અથવા �તીય સતામણીની �ણ કર�ને સમસ્યા પેદા કર� રહ્યા છે. તેમજ �ણ 

કરવા માટ� પી�ડતએ �ાર�ય શરમ અ�ભુવવી ન જોઈએ. 

શાળા અને કોલેજના કમર્ચાર�ઓએ શે�ુ ંધ્યાન રાખ�ુ ંજોઈએ  

વહ�લી મદદ 

19. કોઈપણ બાળક વહ�લી મદદથી લાભ મેળવી શક� છે, પરં� ુશાળા અને કોલેજના બધા 

કમર્ચાર�ઓએ ખાસ કર�ને તેવા બાળક માટ� વહ�લી મદદની સભંિવત જ��રયાત િવશે સાવધ રહ��ુ ં

જોઈએ �: 

• અક્ષમ છે અથવા ચો�સ સ્વાસ્થ્ય �સ્થિતઓ ધરાવે છે અને ચો�સ વધારાની જ��રયાતો 

ધરાવે છે; 

• ખાસ શૈક્ષ�ણક જ��રયાતો ધરાવે છે (તેમની પાસે વૈધાિનક િશક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને સભંાળ 

યોજના હોય ક� નહ�); 

• માનિસક સ્વાસ્થ્યની જ��રયાત છે; 

• એક �વુાન સભંાળ રાખનાર છે; 

• ગ�ગ સડંોવણી અને સગં�ઠત અપરાઘી �ૂથ સકંળાયેલ અથવા કાઉન્ટ� લાઇન્સ હોવાની સાથે 

સમાજ-િવરોધી અથવા �નુા�હત વતર્� ૂકંમા ંદોરાઈ જવાના સકં�તો દશાર્વે છે; 

• સભંાળ અથવા ઘર�થી વારંવાર �મુ થયેલ હોય છે/�મુ થઈ �ય છે; 

• તેને આ�િુનક �લુામી, ટ્રા�ફ�ક�ગ (વેપાર) અથવા �નુા�હત શોષણના જોખમ છે; 

• કટ્ટરતા અથવા શોષણના જોખમ છે; 

• �લમા ંપ�રવારનો સભ્ય છે, અથવા માતાિપતાના અપમાનથી પ્રભાિવત છે; 

• તેવી પ�રવારની પ�ર�સ્થિતઓમા ંઘેરાયેલો છે � બાળક માટ� પડકારો ર�ૂ કર� છે, �મ ક� ડ્રગ 

અને દા�ના �ુ�પયોગ, �ખુ્ત માનિસક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ અને ઘર�� ુઅત્યાચાર; 

• � પોતે ક�ફ� દ્રવ્યો અથવા આલ્કોહોલનો �ુ�પયોગ કર� રહ્યા હોય; 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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• � ક�ર (સભંાળ) થી ઘર� પાછા ફયાર્ હોય; 

• સ્ત્રી જનનાગં િવચ્છેદન અથવા બળજબર�થી લગ્ન �વા 'સન્માન' આધા�રત �ુ�ુપયોગ�ુ ં

જોખમ છે; 

• ખાનગી પણે અન્ય દ્વારા ઉછેરાયે�ુ ં(ફૉસ્ટર) બાળક હોય; અને 

• શાળાના �દવસની સતત ગેરહાજર� સ�હત િશક્ષણથી સતત ગેરહાજર રહ� છે. 

અત્યાચાર અને ઉપેક્ષા 

20. તમામ કમર્ચાર�ઓ અત્યાચાર અને ઉપેક્ષાના �ચૂકાકંોથી પ�ર�ચત હોવા જોઈએ. અત્યાચાર 

અને ઉપેક્ષાની પ્રારં�ભક ઓળખ માટ� �ુ ંજો�ુ ંજોઈએ (ફકરા 26-30 �ુઓ) તે �ણ�ુ,ં અને 

બાળકોના �નુા�હત શોષણ અને બાળ �તીય શોષણ �વા ચો�સ �રુક્ષા સમસ્યાઓ માટ� (ફકરા 

32-39 �ુઓ) �થી કમર્ચાર�ઓ ક�સની અને એવા બાળકો ક� �મને મદદ અથવા રક્ષણની જ�ર 

હોય તેમની ઓળખ કર� શક�. 

21. જો કમર્ચાર�ઓ અચો�સ હોય, તો તેઓએ હંમેશા ંિન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની (અથવા 

ડ�પ્�ટુ�) સાથે વાત કરવી જોઈએ. 

22. બધા શાળા અને કોલેજ કમર્ચાર�ઓને એ વાતની �ણ હોવી જોઈએ ક� અત્યાચાર, ઉપેક્ષા 

અને �રુક્ષા સબંધંી �દુ્દાઓ ભાગ્યે જ એકલ ઘટનાઓ છે �ને એક વ્યાખ્યા અથવા લેબલ દ્વારા 

આવર� શકાય છે. મોટાભાગના �કસ્સાઓમા,ં બ�ુિવધ �દુ્દાઓ એકબી� સાથે ઓવરલેપ 

થશે એટલે કમર્ચાર�ઓએ હમેંશા સતકર્ રહ��ુ ંજોઈએ અને હમેંશા ંિન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની 

(અથવા ડ�પ્�ટુ�) સાથે વાત કરવી જોઈએ. 

23. બધા કમર્ચાર�ઓ ��તૃ હોવા જોઈએ ક� �રુક્ષાત્મક ઘટનાઓ અને/અથવા વતર્�કૂો શાળા 

અથવા કોલેજની બહારના પ�રબળો સાથે સકંળાયેલી હોઈ શક� છે અને/અથવા આ વાતાવરણની 

બહારના બાળકો વચ્ચે સ�ર્ઈ શક� છે. બધા કમર્ચાર�ઓ, ખાસ કર�ને �રુક્ષાને લગતા પદાિધકાર� 

(અને ડ�પ્�ટુ�) એ બાળકોને તેમના પ�રવારોની બહારની પ�ર�સ્થિતઓમા ં�ુ�પયોગ અથવા 

શોષણ�ુ ંજોખમ તો નથી ને તે જો�ુ ંજોઈએ. વ� ુપડ� ુ ંકૌ�ંુ�બક �કુશાન �ુદા �ુદા સ્વ�પ લે છે 

અને બાળકો �તીય શોષણ, �નુા�હત શોષણ અને ગભંીર �હ�સા સ�હત (પરં� ુમયાર્�દત નથી) ભાર� 

�કુસાન પહ�ચાડ� શક� છે. 

24. તમામ કમર્ચાર�ને �ણ હોવી જોઈએ ક� ઘણા રક્ષણ અને �ખુાકાર�ના �દુ્દાઓમા ંટ�કનોલો� 

એક મહત્વ�ણૂર્ ઘટક છે. બાળકો ઓનલાઈન તેમજ �બ� અત્યાચાર�ુ ંજોખમ ધરાવે છે. ઘણા 

�કસ્સાઓમા ંઅત્યાચાર ઓનલાઈન ચેનલો અને દ� િનક �વનમા ંએક સાથે થઈ શક� છે. બાળકો 

તેમના સાથીઓ પર ઓનલાઇન અત્યાચાર પણ કર� શક� છે, આ અપમાનજનક, સતામણી કરનાર 

અને ખોટા ંસદં�શાઓ�ુ ંસ્વ�પ લઈ શક� છે, અભદ્ર છબીઓ, ખાસ કર�ને ચેટ �પુમા,ં અને �ઓ 
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આવી સામગ્રી પ્રાપ્ત ન કરવા માગંતા હોય તેમને અપમાનજનક તસવીરો અને પોન�ગ્રાફ� શેર 

કર�ુ.ં 

25. તમામ સજંોગોમા,ં જો કમર્ચાર�ઓ અચો�સ હોય, તો તેઓએ હમેંશા ંિન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક 

આગેવાની (અથવા ડ�પ્�ટુ�) સાથે વાત કરવી જોઈએ. 

અત્યાચાર અને ઉપેક્ષાના �ચૂકાકંો 

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

રોકવા માટ� કાયર્ કરવામા ંિનષ્ફળતા મેળવીને બાળક સાથે અત્યાચાર અથવા ઉપેક્ષા કર� શક� છે. 

બાળકો સાથે તેમના પ�રવારમા ંઅથવા સસં્થાક�ય અથવા સ�દુાયની વ્યવસ્થામા ંલોકો �મને 

તેઓ ઓળખે છે અથવા ભાગ્યે જ, અન્ય લોકો દ્વારા અત્યાચાર થઈ શક� છે. અત્યાચાર સ�ંણૂર્ 

ઓનલાઇન થઈ શક� છે અથવા ઓફલાઇન અત્યાચારને સરળ બનાવવા માટ� તકનીકનો ઉપયોગ 

થઈ શક� છે. બાળકો, વયસ્ક અથવા વયસ્કો અથવા બી� બાળક અથવા બાળકો દ્વારા 

અત્યાચારનો ભોગ બની શક� છે. 

27. શા�રર�ક અત્યાચાર: અત્યાચારનો એક પ્રકાર �મા ંબાળકને શા�રર�ક હાિન પહ�ચાડવી, 

માર�ુ ં, ઝઝંોડ�ુ,ં ફ�ક�ુ,ં ઝેર આપ�ુ,ં દઝાડ�ુ ંઅથવા ગરમ પાણીથી ક� વરાળથી દઝાડ�ુ,ં �ુબાડ�ુ,ં 

� ૂગંળાવ�ુ ંઅથવા અન્ય શામેલ થઈ શક� છે. �યાર� માતાિપતા અથવા સભંાળકતાર્ બાળકમા ં

માદંગીના લક્ષણો �ગે બનાવટ કર� છે અથવા ઇરાદા�વૂર્ક માદંગીના લક્ષણો પેદા કર� છે ત્યાર� 

પણ શાર��રક હાિન પણ થઈ શક� છે. 

28. ભાવનાત્મક અત્યાચાર: બાળકના ભાવનાત્મક િવકાસ પર ગભંીર અને પ્રિત�ૂળ અસરો 

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

અિપ્રય, અપયાર્પ્ત, અથવા તે અન્ય વ્ય�ક્તની જ��રયાતોને �રૂ� કર� છે તેથી જ તેમની �ક�મત છે, 

તે�ુ ંઅ�ભવ્યક્ત કરવાનો આશય સમાિવષ્ટ હોઈ શક� છે. તેમા ંતેમના િવચારો વ્યક્ત કરવા 

બાળકને તકો ન આપવા�ુ,ં ઇરાદા�વૂર્ક તેમને �પૂ કરવા અથવા તેઓ � કહ� છે તે અથવા તેઓ 

ક�વી ર�તે વાતચીત કર� છે તે િવશે 'મ�ક બનાવવા�ુ'ં સમાિવષ્ટ હોઈ શક� છે. તે બાળકો પર 

લાદવામા ંઆવતી �મર અથવા િવકાસ સબંધંી અયોગ્ય અપેક્ષાઓ દશાર્વે છે. આમા ંએવી 

�ક્રયાપ્રિત�ક્રયાઓ શામેલ હોઈ શક� છે ક� � બાળકની િવકાસ સબંધંી ક્ષમતાની બહાર હોય, તેમજ 

વ� ુપડ� ુ ંસરંક્ષણ અને સશંોધન અને શીખવાની મયાર્દા અથવા બાળકને સામાન્ય સામા�જક 

�ક્રયાપ્રિત�ક્રયામા ંભાગ લેતા અટકાવ�ુ ંસમાિવષ્ટ હોઈ શક� છે. તેમા ંબી� પર થતા �ુવ્યર્વહારને 

જોવા અથવા સાભંળવા સમાિવષ્ટ હોઈ શક� છે. તેમા ંગભંીર દાદાગીર� (��ુલ�ગ) (સાયબર 

દાદાગીર� સ�હત), �ના કારણે બાળકો વારંવાર ડર અથવા જોખમ અ�ભુવે છે અથવા બાળકો�ુ ં

શોષણ અથવા ભ્રષ્ટાચાર સમાિવષ્ટ હોઈ શક� છે. બાળકના તમામ પ્રકારના �ુવ્યર્વહારમા ંક�ટલીક 

હદ� ભાવનાત્મક અત્યાચાર સામેલ હોય છે, જો ક� �ુવ્યર્વહાર એકલો પણ થઈ શક� છે. 
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29. �તીય અત્યાચાર: �તીય પ્ર�િૃ�ઓમા ંભાગ લેવા માટ� બાળક અથવા �વુાન વ્ય�ક્તને 

ફરજ પાડવી અથવા લલચાવ�ુ,ં શામેલ છે, તે જ�ર� નથી ક� તેમા ંઉચ્ચ સ્તરની �હ�સા શામેલ 

હોય, �ુ ંથઈ ર�ુ ંછે તેની �ણ બાળક ને હોય અથવા ન પણ હોય. આ પ્ર�િૃ�ઓમા ંશાર��રક 

સપંકર્ સામેલ હોઈ શક� છે, �મા ંભેદન (પેનેટ્ર�શન) દ્વારા �ુમલો (ઉદાહરણ તર�ક� બળાત્કાર અથવા 

મૌ�ખક સભંોગ) અથવા હસ્તમૈ�નુ, �ુબંન, ર�બ�ગ અને કપડા બહાર સ્પશર્ �વી ગેરભેદન (નોન-

પેનેટ્ર��ટવ) સબંિંધત પ્ર�િૃ�ઓ શામેલ હોઈ શક� છે. તેમા ં�બન-સપંકર્ પ્ર�િૃ�ઓ શામેલ હોઈ શક� છે, 

�મ ક� બાળકોને જોવા, અથવા �તીય �ચત્રોના િનમાર્ણમા,ં �તીય પ્ર�િૃ�ઓ જોવા, બાળકોને 

�તીય ર�તે અ��ુચત ર�તે વતર્વા પ્રોત્સા�હત કરવા અથવા અત્યાચારની તૈયાર�મા ં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 આચરવામા ં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 

િશક્ષણમા ંચો�સ રક્ષણાત્મક �દુ્દો છે (�ને સહિવદ્યાથ�નો સહિવદ્યાથ� પર અત્યાચાર તર�ક� પણ 

ઓળખવામા ંઆવે છે) અને તમામ કમર્ચાર�ઓને તેની અને તેની શાળા અથવા કૉલેજની નીિત 

અને તેની સાથે વ્યવહાર (ફકરો 49 �ુઓ ) કરવા માટ�ની પ્ર�ક્રયાઓથી વાક�ફ હોવા જોઈએ. 

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

િનષ્ફળતા, � બાળકના આરોગ્ય અથવા િવકાસની ગભંીર ક્ષિતમા ંપ�રણમી શક� છે. ગભાર્વસ્થા 

દરિમયાન ઉપેક્ષા થઇ શક� છે, ઉદાહરણ તર�ક�, ગભાર્વસ્થા દરિમયાન ક�ફ� દ્રવ્યોના �ુ�પયોગના 

પ�રણામે. એકવાર બાળકનો જન્મ થાય તે પછ�: �રૂ� ુ ંભોજન, કપડા ંઅને આશ્રય (ઘરમાથંી 

બહાર કાઢ� નાખ�ુ ંઅથવા ત્ય� દ��ુ)ં પ્રદાન કરવામા;ં શાર��રક અને ભાવનાત્મક હાિન અથવા 

જોખમથી બાળકને �રુ�ક્ષત કરવા; પયાર્પ્ત િનર�ક્ષણની ખાતર� કરવામા ં(સભંાળકતાર્ઓના 

અપયાર્પ્ત ઉપયોગ સ�હત); અથવા યોગ્ય તબીબી સભંાળ અથવા સારવારની પહ�ચની ખાતર� 

આપવામા ંમાતાિપતા અથવા સભંાળકતાર્ની િનષ્ફળતા; ઉપેક્ષામા ંસમાિવષ્ટ થાય છે. તેમા ં

બાળકની �ળૂ�તૂ ભાવનાત્મક જ��રયાતોની ઉપેક્ષા, અથવા તેના પ્રત્યે �બનપ્રિતભાવ પણ શામેલ 

હોઈ શક� છે. 

�રુક્ષાત્મક �દુ્દાઓ 

31. તમામ કમર્ચાર�ઓને એવા �રુક્ષાત્મક �દુ્દાઓ િવશે ��િૃત હોવી જોઈએ � બાળકોને 

હાિનના જોખમમા ં�કૂ� શક�. ડ્રગ લેવા, દા�નો �ુ�પયોગ, ઇરાદા�વૂર્ક ભણતરનો ત્યાગ કરવો અને 
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નગ્ન અને અધર્ નગ્ન છબીઓ અને/અથવા િવડ�યો6 સહમિતથી અને �બન-સહમિતથી શેર કરવા 

�વા �દુ્દાથી જોડાયેલી વતર્�કૂ બાળકોને જોખમમા ં�કૂ� છે. અન્ય �રુક્ષાના �દુ્દાઓ ક� �ની તમામ 

સ્ટાફને �ણ હોવા જોઈએ તેમા ંસામેલ છે: 

�ચલ્ડ્રન સેક�અુલ એક્સપ્લોઇટ�શન (બાળ �તીય શોષણ) (CSE) અને �ચલ્ડ્રન �ક્રમીનલ 

એક્સપ્લોઇટ�શન (બાળ �નુા�હત શોષણ) (CCE) 

32. CSE અને CCE બનેં શોષણના પ્રકારો છે અને તે બનેં �યા ંકોઈ 

વ્ય�ક્ત અથવા સ�હૂ �તીય અથવા �નુા�હત પ્ર�િૃ�મા ંકોઈ બાળકને બળજબર� કરવા ક� તેની 

સાથે ચેડા ંકરવા અથવા તેને પજવવા માટ� સ�ામા ંઅસ�ંલુનનો લાભ લે છે પી�ડતની જ��રયાત 

અથવા ઇ�ચ્છત વસ્�નુા બદલામા,ં અને/અથવા નાણાકં�ય લાભ માટ� અથવા �નેુગાર અથવા 

�િુવધા આપનારની �સ્થિત અને/અથવા �હ�સા અથવા �હ�સાની ધમક� દ્વારા  

સ�ર્ય છે. CSE અને CCE બાળકો, નર અને માદા બનેંને અસર કર� શક� છે અને શોષણના હ��થુી 

ખસેડવામા ંઆવેલા (સામાન્ય ર�તે ટ્રા�ફ�ક�ગ (વેપાર કરવો) તર�ક� ઓળખાતા) બાળકોનો સમાવેશ 

કર� શક� છે. 

ચાઇલ્ડ �ક્રમીનલ એક્સપ્લોઇટ�શન (બાળ �તીય શોષણ) (CCE) 

33. CCE ના ક�ટલાક િવિશષ્ટ સ્વ�પોમા ંબાળકોને કાઉન્ટ� લાઈન મારફતે દવાઓ અથવા 

પૈસાની હ�રફ�ર, ગા�ંની ફ�ક્ટર�ઓમા ંકામ કર�ુ,ં �ુકાનદાર� અથવા �ખસ્સા કાપ�ુ ંશામેલ હોઈ શક� 

છે. તેમની સાથે વાહનનો �નુો કરવા અથવા અન્ય લોકોને ગભંીર ધમક� આપવા/ગભંીર �હ�સા 

કરવા માટ� બળજબર� કરવામા ંઆવી શક� છે. 

34. બાળકો આ પ્રકારના શોષણમા ંફસાઈ શક� છે કારણ ક� �નેુગારો પી�ડતો (અને તેમના 

પ�રવારો) ને �હ�સાની ધમક� આપી શક� છે, અથવા તેમને ફસાવી દ�વા માટ� બળજબર� કર� શક� છે. 

તેઓ છર�ઓ �વા હિથયારો લેવા બળજબર� કર� શક� છે અથવા અન્ય લોકોથી રક્ષણની ભાવના 

માટ� છર� લઈ જવા�ુ ંશ� કર� શક� છે. �નુા�હત શોષણમા ંશામેલ બાળકો ઘણીવાર �તે જ �નુા 

કર� છે, તેથી પી�ડતો તર�ક� તેમની નબળાઈ હમેંશા વયસ્ક લોકો અને વ્યાવસાિયકો (ખાસ કર�ને 

મોટા બાળકો) દ્વારા ઓળખવામા ંઆવતી નથી, અને તેમને અ�ભુવાયેલા �કુસાન હોવા છતા ં

તેમને પી�ડત તર�ક� ગણવામા ંઆવતા નથી. બની શક� છે ક� તેમ�ુ ંહ� પણ �નુા�હત ર�તે શોષણ 

 
 

6 સમંિત�ણૂર્ 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�તૃ સલાહ પ્રદાન કર� છે. 

  

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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કરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય, પછ� ભલે તે પ્ર�િૃ� એવી લાગે ક� તેઓ તેનાથી સમંત હોય અથવા સમંિત 

આપી હોય. 

35. � છોકર�ઓ�ુ ં�નુા�હત શોષણ થાય છે તેનો અ�ભુવ છોકરાઓ કરતા ઘણો અલગ હોઈ 

શક� છે તે વાત ન�ધવી મહત્વ�ણૂર્ છે. સકં�તકો સમાન ન પણ હોઈ શક�, જોક� વ્યાવસાિયકોએ ધ્યાન 

રાખ�ુ ંજોઈએ ક� છોકર�ઓ પણ �નુા�હત શોષણ�ુ ંજોખમ ધરાવે છે. છોકરાઓ અને છોકર�ઓ 

બનેં�ુ ં�નુા�હત શોષણ થવાથી �તીય શોષણ�ુ ંજોખમ વ� ુહોઈ શક� છે તે વાત ન�ધવી 

મહત્વ�ણૂર્ છે. 

વ્યાખ્યાઓ અને �ચૂકાકંો સ�હત CCE િવશે વ� ુમા�હતી પ�રિશષ્ટમા ંશામેલ કરવામા ંઆવી છે. 

ચાઇલ્ડ સેક�અુલ એક્સપ્લોઇટ�શન (બાળ �તીય શોષણ) (CSE) 

36. CSE એ બાળ �તીય શોષણ�ુ ંએક સ્વ�પ છે. આ પ્ર�િૃ�ઓમા ંશાર��રક સપંકર્ �મા ંભેદન 

(પેનેટ્ર�શન) દ્વારા �ુમલો (ઉદાહરણ તર�ક� બળાત્કાર અથવા મૌ�ખક સભંોગ) અથવા હસ્તમૈ�નુ, 

�ુબંન, ર�બ�ગ અને કપડાની બહાર સ્પશર્ �વી સબંિંધત પ્ર�િૃ�ઓ શામેલ હોઈ શક� છે. તેમા ં�બન-

સપંકર્ પ્ર�િૃ�ઓ સામેલ હોઈ શક� છે, �મ ક� �તીય છબીઓના િનમાર્ણમા ંબાળકોને સામેલ કરવા, 

બાળકોને �તીય જોવા અથવા �તીય પ્ર�િૃ�ઓ જોવા બળજબર� કરવી, બાળકોને �તીય 

અયોગ્ય ર�તે વતર્વા માટ� પ્રોત્સા�હત કર�ુ ંઅથવા ઇન્ટરનેટ મારફત �ુ�ુપયોગ માટ� બાળકને 

તૈયાર કર�ુ.ં 

37. CSE સમય સાથે થઇ શક� છે અથવા એક-બે વારની ઘટના બની શક� છે, અને બાળકના 

તાત્કા�લક જ્ઞાન વગર થઇ શક� છે દા.ત. અન્ય લોકોના માધ્યમે સોિશયલ મી�ડયા પર તેમની 

તસવીરો અથવા વી�ડયો શેર કર� છે. 

38. CSE કોઈપણ બાળકને પ્રભાિવત કર� શક� છે, ક� �ને �તીય પ્ર�િૃ�ઓમા ંસામેલ થવા 

માટ� મજ�રૂ કરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય. આમા ં16 અને 17 વષર્ના બાળકોનો સમાવેશ થાય છે � 

કાયદ�સર ર�તે સેક્સ માટ� સમંિત આપી શક� છે. ક�ટલાક બાળકોને ખ્યાલ નહ� આવે ક� તેમ�ુ ં

શોષણ થઈ ર�ુ ંછે દા.ત. તેઓ માને છે ક� તેઓ સાચા રોમે�ન્ટક સબંધંમા ંછે. 

39. વ્યાખ્યાઓ અને �ચૂકાકંો સ�હત CSE િવશે વ� ુમા�હતી પ�રિશષ્ટમા ંશામેલ કરવામા ં

આવી છે. 

સ્ત્રી જનને�ન્દ્રયો િવચ્છેદન (ફ�મેલ �નીટલ મ્��ૂટલેશન) (FGM) 

40. �યાર� મ�હલા જનને�ન્દ્રય છેદન (FGM) �ગેની કોઈપણ �ચ�તાઓ િવશે તમામ 

કમર્ચાર�ઓએ િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની (અથવા ડ�પ્�ટુ�) સાથે વાત કરવી જોઈએ, આ 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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િશક્ષકોની િવિશષ્ટ કાયદ�સરની ફરજ છે.7 જો િશક્ષક, વ્યવસાયમા ંતેમના કાયર્ દરિમયાન, �ણે છે 

ક� 18 વષર્થી ઓછ� �મરની છોકર� પર FGM �ુ ં�ૃત્ય કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે, તો િશક્ષક� આની �ણ 

પોલીસને કરવી અિનવાયર્ છે. વ� ુિવગતો માટ� પ�રિશષ્ટ �ુઓ. 

માનિસક સ્વાસ્થ્ય 

41. બધા કમર્ચાર�ઓએ એ પણ ધ્યાન રાખ�ુ ંજોઈએ ક� માનિસક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ, ક�ટલાક 

�કસ્સાઓમા,ં �ચૂક હોઈ શક� છે ક� કોઈ બાળક સહન કર� છે અથવા તેની સાથે અત્યાચાર, ઉપેક્ષા 

અથવા શોષણ થવા�ુ ંજોખમ હોય છે. 

42. ફક્ત યોગ્ય તાલીમ પામેલા વ્યાવસાિયકોએ માનિસક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા�ુ ંિનદાન કરવાનો 

પ્રયાસ કરવો જોઈએ. જો ક�, બાળકોમા ંતેમની વતર્�કુ પરથી તેમને માનિસક આરોગ્યની સમસ્યા 

જણાતી હોય ક� તે�ુ ંજોખમ જણા� ુ ંહોય તે�ુ ંરોજબરોજ�ુ ંધ્યાન રાખવા કમર્ચાર�ની િન��ુક્ત 

કરવામા ંઆવી છે. 

43. બાળકો �યા ં�ુવ્યર્વહાર અને અવગણના અથવા અન્ય સભંિવત આઘાતજનક પ્રિત�ૂળ 

બાળપણના અ�ભુવોનો ભોગ બન્યા હોય, ત્યા ંઆની સમગ્ર બાળપણ, �કશોરાવસ્થા અને વયસ્કતા 

પર કાયમી અસર પડ� શક� છે. તે મહત્વ�ુ ંછે ક� કમર્ચાર�ઓ તે િવશે ��તૃ થાય ક� આ બાળકોના 

અ�ભુવો, તેમના માનિસક સ્વાસ્થ્ય, વતર્ન અને િશક્ષણ પર ક�વી અસર કર� શક� છે. 

44. શાળાઓ અને કોલેજો વધારાની માનિસક આરોગ્ય સહાયની જ��રયાતવાળા બાળકોને 

ઓળખવામા ંમદદ કરવા માટ� સલાહની શે્રણીનો ઉપયોગ કર� શક� છે, આમા ંબાહ્ય એજન્સીઓ 

સાથે કામ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. વ� ુમા�હતી mental health and behaviour in schools 

guidance (માનિસક સ્વાસ્થ્ય અને વતર્નમા ંશાળાના માગર્દશર્ન)મા ંમળ� શક� છે, અને કોલેજ પણ 

શે્રષ્ઠ માગર્દશર્ન તર�ક� આને અ�સુરવાની ઈચ્છા કર� શક� છે. પ�બ્લક હ�લ્થ �ગ્લેન્ડ એ બાળકોમા ં

હકારાત્મક આરોગ્ય, �ખુાકાર� અને લવચીકતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� માધ્યિમક શાળાના 

િશક્ષકોને ટ�કો આપવા માટ� િવિવધ સસંાધનો�ુ ંઉત્પાદન ક�ુ� છે. બધી સામગ્રી અને પાઠ 

યોજનાઓની �લ�ક માટ� Rise Above (ઉપર �ઓ) �ુઓ. 

45. જો કમર્ચાર�ઓને કોઈ બાળક િવશે માનિસક સ્વાસ્થ્યની �ચ�તા હોય તો તે પણ એક 

સલામતીની �ચ�તા છે અને તે �સ્થિતમા ંતેમની બાળ �રુક્ષા નીિતને અ�સુર�ને અને સલામતી 

અિધકાર� ક� ડ�પ્�ટુ� સાથે વાત કર�ને તાત્કા�લક પગલા ંલેવા જોઈએ. 

 
 

7 મ�હલા જનને�ન્દ્રય છેદન અિધિનયમ 2003 ની કલમ 5B(11) (a) હ�ઠળ, "િશક્ષક" નો અથર્ છે, �ગ્લેન્ડના સબંધંમા,ં િશક્ષણ 

અિધિનયમ 2002 ની કલમ 141A(1) ના �તગર્ત એક વ્ય�ક્ત (�ગ્લેન્ડમા ંશાળાઓ અને અન્ય સસં્થાઓમા ંિશક્ષણ કાયર્ હાથ 

ધરવા માટ� િન�કુ્ત કરાયેલી અથવા રોકાયેલી વ્ય�ક્તઓ).   

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/mental-health-and-behaviour-in-schools--2
https://www.gov.uk/government/publications/mental-health-and-behaviour-in-schools--2
https://campaignresources.phe.gov.uk/schools/topics/rise-above/overview
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સહિવદ્યાથ� દ્વારા સહિવદ્યાથ� પર અત્યાચાર (ચાઇલ્ડ ઓન ચાઇલ્ડ) 

46. 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 સ્�ૂલ ક� 

કોલેજની �દર અને બહાર બનેં ર�તે અને ઓનલાઇન પણ થઇ શક� છે. તે મહત્વ�ુ ંછે ક� તમામ 

સહિવદ્યાથ� દ્વારા સહિવદ્યાથ� પર અત્યાચારના સકં�તો અને �ચહ્નોને ઓળખે અને તેને ક�વી ર�તે 

ઓળખ�ુ ંઅને �રપોટર્નો જવાબ આપવો તે �ણે. 

47. બધા કમર્ચાર�ઓએ સમજ�ુ ંજોઈએ ક�, જો તેમની શાળાઓ ક� કોલેજોમા ંકોઈ �રપોટર્ ન 

હોય તો પણ તેનો અથર્ એ નથી ક� તે થઈ ર�ુ ંનથી, તે કદાચ એ�ુ ંહોઈ શક� ક� તે માત્ર �રપોટર્ 

આપવામા ંઆવતી નથી. આ ર�તે તે મહત્વ�ુ ંછે ક� જો સહિવદ્યાથ� દ્વારા સહિવદ્યાથ� પર 

અત્યાચાર �ગે કોઈ �ચ�તા હોય તો તેઓએ તેમના િન�કુ્ત સલામતી રક્ષક (અથવા ડ�પ્�ટુ�) સાથે 

વાત કરવી જોઈએ. 

48. આ જ�ર� છે ક� તમામ સહિવદ્યાથ� વચ્ચે પડકાર�પ અયોગ્ય વતર્નના મહત્વને સમ�, 

�માથંી ઘણા નીચે ��ૂચબદ્ધ છે, � વાસ્તવમા ંઅપમાનજનક છે. અ�કુ વતર્નને ઓ� �ક�ુ,ં 

ઉદાહરણ તર�ક� �તીય સતામણીને "માત્ર મ�ક ઉડાવવી", "માત્ર હસ�ુ"ં, "મોટા થવાનો �હસ્સો" 

અથવા "છોકરાઓ હોવાથી છોકરાઓ" તર�ક� અસ્વીકાયર્ વતર્�કૂોની સસં્�ૃિત, બાળકો માટ� 

અ�રુ�ક્ષત વાતાવરણ�ુ ંકારણ બની શક� છે. સૌથી ખરાબ પ�ર�સ્થિતઓ એક એવી સસં્�ૃિત � 

�ુ�ુપયોગને સામાન્ય બનાવે છે �નાથી બાળકો તેને સામાન્ય તર�ક� સ્વીકાર� છે અને તેની �ણ 

કરવા આગળ આવતા નથી. 

49. સહિવદ્યાથ� દ્વારા સહિવદ્યાથ� પર અત્યાચારમા ંશામેલ થવાની સભંાવના સૌથી વ� ુછે, 

પરં� ુઆ �ધુી મયાર્�દત ન પણ હોઈ શક�: 

• �ુડંાગીર�મા ં(��ુલ�ગ) (સાયબર ધમક�, �વૂર્ગ્રહ આધા�રત અને ભેદભાવ�કુ્ત �ુડંાગીર� 

(��ુલ�ગ) સ�હત); 

• સાથીદારો વચ્ચેના ઘિનષ્ઠ વ્ય�ક્તગત સબંધંોમા ં�ુ�ુપયોગ; 

• શા�રર�ક અત્યાચાર �વા ક� માર�ુ,ં લાત મારવી, ઝઝંોડ�ુ,ં બચકા ભરવા, વાળ ખ�ચવા 

અથવા અન્યથા શાર��રક �કુસાન પહ�ચાડ�ુ;ં (આમા ંઓનલાઇન તત્વ શામેલ હોઈ શક� છે 

� શાર��રક શોષણને સરળ બનાવે છે, ધમક� આપે છે અને/અથવા પ્રોત્સા�હત કર� છે); 

• �તીય �હ�સા,8 �મ ક� બળાત્કાર, છેદનથી �ુમલો અને �તીય �ુમલો; (આમા ંઑનલાઇન 

તત્વ શામેલ હોઈ શક� છે � શાર��રક શોષણને સરળ બનાવે છે, ધમક� આપે છે અને/અથવા 

પ્રોત્સા�હત કર� છે); 

 
 

8 �તીય �હ�સા િવશેની વ� ુમા�હતી માટ�, પ�રિશષ્ટ �ુઓ. 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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• �તીય સતામણી,9�મ ક� �તીય ટ�કાઓ, �ટપ્પણીઓ, �ુચકાઓ અને ઓનલાઇન �તીય 

સતામણી, � એકલ અથવા �ુ�ુપયોગની વ્યાપક પદ્ધિતનો �હસ્સો હોઈ શક� છે; 

• કોઈને સમંિત િવના �તીય પ્ર�િૃ�મા ંસામેલ કરવા માટ�, �મ ક� કોઈને કપડા ંઉતારવા, 

પોતાને �તીય ર�તે સ્પશર્ કરવા અથવા �તૃીય પક્ષ સાથે �તીય પ્ર�િૃ�મા ંજોડાવા માટ� 

મજ�રૂ કર�ુ;ં 

• c નગ્ન અને અધર્ નગ્ન છબીઓ અને/અથવા િવડ�યોઝ10 (�ને સેક્સટ�ગ અથવા �વુા 

િનિમ�ત �તીય છબી તર�ક� પણ ઓળખાય છે) ની સમંિતથી અને �બન-સમંિતથી શેર કરવી; 

• અપસ્ક��ટ�ગ,11 �મા ંસામાન્ય ર�તે કોઈ વ્ય�ક્તના કપડાનંી �દરથી તેની પરવાનગી વગર 

તસવીર લેવાનો સમાવેશ થાય છે, �તીય પ્રસ�તા મેળવવા માટ� તેના �પુ્તાગં અથવા 

િનતબંને જોવાના હ��થુી, અથવા પી�ડતને અપમાિનત કરવા, તકલીફ આપવા�ુ ંઅથવા 

ભય�ુ ંકારણ બન�ુ;ં અને 

• દ�ક્ષા/હ��ઝ�ગ પ્રકારની �હ�સા અને ધાિમ�ક િવિધઓ (આમા ંકોઈ વ્ય�ક્તને �પૂમા ંદાખલ 

કરવાની ર�ત તર�ક� ઉપયોગમા ંલેવાતી સતામણી, �ુ�ુપયોગ અથવા અપમાનને લગતી 

પ્ર�િૃ�ઓ શામેલ હોઈ શક� છે અને તેમા ંઑનલાઈન તત્વ પણ શામેલ હોઈ શક� છે). 

50. તમામ કમર્ચાર�ઓએ શાળાની ક� કોલેજની નીિત અને કાયર્વાહ� �ગે સ્પષ્ટ હો�ુ ંજોઈએ ક� 

સહિવદ્યાથ� પર સહિવદ્યાથ� દ્વારા અત્યાચાર અને તેને રોકવામા ંમહત્વની �િૂમકા તેઓએ 

ભજવવાની છે અને �યા ંતેઓ માને છે ક� બાળકને તેનાથી જોખમ હોઈ શક� છે. 

ગભંીર �હ�સા 

51. બધા કમર્ચાર�ને �ચૂકાકંો િવશે વાક�ફ હો�ુ ંજોઈએ, � બાળકોને જોખમમા ંહોવા�ુ ંઅથવા 

ગભંીર �હ�સક �નુામા ંસામેલ હોવાનો સકં�ત આપી શક� છે. આમા ંશાળાની ગેરહાજર�, િમત્રતામા ં

ફ�રફાર અથવા �દૃ્ધ વ્ય�ક્તઓ અથવા �ૂથો સાથેના સબંધંો, કામગીર�મા ંન�ધપાત્ર ઘટાડો, સ્વ-

�કુસાનના સકં�તો અથવા �ખુાકાર�મા ંન�ધપાત્ર ફ�રફાર, અથવા �ુમલો અથવા અસ્પષ્ટ ઇ�ઓના 

સકં�તો શામેલ હોઈ શક� છે. ન સમ�ય તેવી ભેટો અથવા નવી સપંિ� એ પણ �ચૂવી શક� છે ક� 

બાળકોને �નુા�હત નેટવકર્ અથવા ગ�ગ સાથે સકંળાયેલા વ્ય�ક્તઓ દ્વારા સપંકર્ કરવામા ંઆવ્યો છે, 

અથવા તેમની સાથે સકંળાયેલા છે તે �ચૂવી શક� છે અને તેમને �નુા�હત શોષણ�ુ ંજોખમ હોઈ 

શક� છે (ફકરા 33-35 �ુઓ). 

 
 

9 �તીય સતામણી િવશેની વ� ુમા�હતી માટ� પ�રિશષ્ટ �ુઓ. 
10 UKCIS માગર્દશર્ન: Sharing nudes and semi-nudes advice for education settings (િશક્ષણ સે�ટ�ગ્સ માટ� નગ્ન અને અધર્ નગ્ન 

સલાહ શેર કરવી)  

Sharing nudes and semi-nudes advice for education settings (િશક્ષણ સે�ટ�ગ્સ માટ� નગ્ન અને અધર્ નગ્ન સલાહ શેર કરવી) 
11 'અપસ્ક��ટ�ગ’ િવશેની વ� ુમા�હતી માટ� પ�રિશષ્ટ �ુઓ.  

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/sharing-nudes-and-semi-nudes-advice-for-education-settings-working-with-children-and-young-people/sharing-nudes-and-semi-nudes-how-to-respond-to-an-incident-overview
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52. તમામ કમર્ચાર�ઓના જોખમી પ�રબળોની સીમાથી વાક�ફ હોવા જોઈએ � ગભંીર �હ�સામા ં

સામેલ થવાની સભંાવનાને વધાર� છે, �મ ક� ��ુુષ, વારંવાર ગેરહાજર રહ� અથવા કાયમી ધોરણે 

શાળામાથંી બહાર રાખ�ુ,ં બાળ �ુવ્યર્વહારનો અ�ભુવ કરવો અને ચોર�, અથવા � ૂટં કરવી �વા 

�નુામા ંસામેલ થ�ુ.ં હોમ ઓ�ફસમા ંPreventing youth violence and gang involvement (�વુા 

�હ�સા અને ગ�ગવોર અટકાવવા) અને તેમા ંCriminal exploitation of children and vulnerable 

adults: county lines (બાળકો અને સવેંદનશીલ �ખુ્ત લોકો�ુ ં�નુા�હત શોષણ અટકાવવા: 

કાઉન્ટ� લાઇન્સ) ગાઇડન્સ.12 

િવશેષ મા�હતી અને સહાય  

53. િવભાગીય સલાહ What to Do if You Are Worried a Child is Being Abused (જો તમે 

�ચ�તા કરતા હોવ ક� કોઈ બાળક સાથે અત્યાચાર થઇ રહ્યો છે તો �ુ ંકર�ુ)ં - Advice for 

Practitioners (પે્ર�ક્ટશનસર્ માટ� સલાહ) �ુ�ુપયોગ અને ઉપેક્ષાને સમજવા અને ઓળખવા િવશે 

વ� ુમા�હતી પ્રદાન કર� છે. સમગ્ર સલાહમા ંઅત્યાચાર અને ઉપેક્ષાના સભંિવત �ચૂકાકંોના 

ઉદાહરણો પ્રકાિશત કરવામા ંઆવ્યા છે અને તે ખાસ કર�ને શાળા અને કોલેજ કમર્ચાર�ઓ માટ� 

સહાય�પ થશે. NSPCC વેબસાઇટ, અત્યાચાર અને ઉપેક્ષા અને શે�ુ ંધ્યાન રાખ�ુ ંજોઈએ તે �ગે 

ઉપયોગી વધારાની મા�હતી પ્રદાન કર� છે. 

54. પ�રિશષ્ટમા ંઅત્યાચારના ચો�સ સ્વ�પો અને �રુક્ષા �દુ્દાઓ િવશે અગત્યની વધારાની 

મા�હતી સામેલ હોય છે. શાળા અને કોલેજના અગ્રણીઓએ અને તે કમર્ચાર�ઓ � બાળકો સાથે 

સીધી ર�તે કાયર્ કર� છે તેઓએ પ�રિશષ્ટ વાચં�ુ ંજોઈએ. 

જો કોઈ બાળક િવશે તેમને �ચ�તા હોય તો શાળા અને કોલેજ કમર્ચાર�ઓએ 

�ુ ંકર�ુ ંજોઈએ 

55. બાળકો સાથે કામ કરતા કમર્ચાર�ઓને �યા ં�રુક્ષાત્મક પગલાનંો પ્ર� હોય ત્યા ં'અહ� થઈ 

શક� છે'�ુ ંવલણ �ળવવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે. �યાર� બાળકના કલ્યાણ િવશે �ચ�િતત 

હોય, ત્યાર� કમર્ચાર�ઓએ હમેંશા બાળકના શે્રષ્ઠ �હતોમા ંકાયર્ કર�ુ ંજોઈએ. 

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

પર કાયર્ કર�ુ ંજોઈએ. �યાર� તેમને કોઈ બાળક િવશે �ચ�તા હોય ત્યાર� કમર્ચાર�ઓ માટ�ની 

પ્ર�ક્રયા�ુ ંિન�પણ કરતા ફ્લોચાટર્ માટ� પા�ુ ંનબંર 23 �ુઓ. 

 
 

12 કાઉન્ટ� લાઇન્સ િવશેની વ� ુમા�હતી માટ� પ�રિશષ્ટ �ુઓ. 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/advice-to-schools-and-colleges-on-gangs-and-youth-violence
https://www.gov.uk/government/publications/advice-to-schools-and-colleges-on-gangs-and-youth-violence
https://www.gov.uk/government/publications/criminal-exploitation-of-children-and-vulnerable-adults-county-lines
https://www.gov.uk/government/publications/criminal-exploitation-of-children-and-vulnerable-adults-county-lines
https://www.gov.uk/government/publications/criminal-exploitation-of-children-and-vulnerable-adults-county-lines
https://www.gov.uk/government/publications/what-to-do-if-youre-worried-a-child-is-being-abused--2
https://www.gov.uk/government/publications/what-to-do-if-youre-worried-a-child-is-being-abused--2
https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/
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57. જો કમર્ચાર�ઓને કોઈ �ચ�તા હોય, તો તેઓએ તેમના પોતાના સગંઠનની બાળ સરંક્ષણ 

નીિત�ુ ંપાલન કર�ુ ંજોઈએ અને િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની (અથવા ડ�પ્�ટુ�) સાથે વાત 

કરવી જોઈએ. 

58. ત્યાર પછ� િનમ્ન િવકલ્પોનો સમાવેશ થાય છે: 

• શાળાની અથવા કોલેજની પોતાની પેસ્ટોરલ સહાય પ્ર�ક્રયાઓ દ્વારા �ત�રક �પે બાળક માટ� 

કોઈપણ સહાય�ુ ંસચંાલન કર�ુ;ં 

• વહ�લી મદદ આકારણી;13 અથવા 

• વૈધાિનક સેવાઓ માટ��ુ ંર�ફરલ,14 ઉદાહરણ તર�ક� બાળકને મદદની જ�ર હોઈ શક� છે, જ�ર 

છે અથવા હાિન થઈ રહ� છે અથવા હાિન થઈ શક� એમ હોય છે. 

59. િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની અથવા ડ�પ્�ટુ� �રુક્ષાત્મક પગલાઓંની ચચાર્ કરવા માટ� 

હમેંશા ંઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. જો અપવાદાત્મક સજંોગોમા ંિન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની (અથવા 

ડ�પ્�ટુ�) ઉપલબ્ધ ન હોય તો આને કારણે યોગ્ય પગલા ંલેવામા ંિવલબં થવો જોઈએ નહ�. 

કમર્ચાર�ઓએ વ�રષ્ઠ ને�તૃ્વ ટ�મના સભ્ય સાથે વાત કરવા અને/અથવા સ્થાિનક બાળકોની 

સામા�જક સભંાળ પાસેથી સલાહ લેવા �ગે િવચાર�ુ ંજોઈએ. આ સજંોગોમા,ં કરવામા ંઆવેલી 

કોઈ પણ કાયર્વાહ�ને વ્યાવહા�રકપણે શ� તેટલી જલ્દ� િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની (અથવા 

ડ�પ્�ટુ�) સાથે શેર કરવી જોઈએ. 

60. કમર્ચાર�એ એ�ુ ંધાર� ન લે�ુ ંજોઈએ ક� કોઈ સહયોગી અથવા અન્ય વ્યવસાિયક પગલા ં

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

ધ્યાન રાખ�ુ ંજોઈએ ક� અસરકારક ઓળખ,આકારણી અને યોગ્ય સેવા જોગવાઈની ફાળવણી, પછ� 

ભલે સમસ્યાઓ પહ�લી વાર આવતી હોય, અથવા �યા ંબાળકને સ્થાિનક અિધકાર� � બાળકોની 

સામા�જક સભંાળમા ં(�મ ક� બાળકની જ��રયાત અથવા રક્ષણ યોજના ધરાવ� ુ ંબાળક) હોય તે 

 
 

13 વહ�લી મદદની આકારણીઓ િવશેની વ� ુમા�હતી, વહ�લી મદદ સેવાઓની જોગવાઈઓ અને 

સેવાઓની પહ�ચ મેળવવી એ Working Together to Safeguard Children (બાળકોની �રુક્ષા માટ� એક સાથે કામ કર�ુ)ંના 

પ્રકરણ 1 મા ંછે.  
14 Working Together to Safeguard Children (બાળકોની �રુક્ષા માટ� એકસાથે કામ કર�ુ)ં �ુ ંપ્રકરણ 1 િનધાર્�રત કર� છે ક� 

�રુક્ષાત્મક ભાગીદારોએ પ્રવેશ (થે્રશોલ્ડ) દસ્તાવેજ પ્રકાિશત કર�ુ ંજોઈએ �મા ંઆકારણી અને વૈધાિનક સેવાઓ માટ� �ાર� 

ક�સ, કલમ 17 અને 47 હ�ઠળ સ્થાિનક સ�ાિધકાર� બાળકોની સામા�જક સભંાળને ર�ફર કર� તે માટ� જ��રયાત સ્તર સ�હતના 

માપદંડો સમાિવષ્ટ હોવા જોઈએ. સ્થાિનક સ�ાિધકાર�ઓએ, તેમના ભાગીદારો સાથે, આકારણીઓ માટ� સ્થાિનક પ્રોટોકોલ 

િવકસાવવા અને પ્રકાિશત કરવા જોઈએ. સ્થાિનક સ�ાિધકાર�ઓની બાળકોની સામા�જક સભંાળમા ંએક વાર સદં�ભ�ત 

કરવામા ંઆવે તે પછ� ક�સ ક�વી ર�તે સચંા�લત કરવામા ંઆવશે તેની સ્પષ્ટ ગોઠવણ એક સ્થાિનક પ્રોટોકોલમા ં��ૂચત હોવી 

જોઈએ. 

 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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પહ�લેથી જ �ણતા હોય તેમને વહ�લી મા�હતી શેર કરવી મહત્વ�ણૂર્ છે. Information Sharing 

(મા�હતી શેર કરવી): Advice for Practitioners Providing Safeguarding Services to Children, 

Young People, Parents and Carers (બાળકો, �વુાન લોકો, માતા-િપતા અને સભંાળ 

રાખનારાઓને �રુક્ષાત્મક સેવાઓ પ્રદાન કરનારા પે્ર�ક્ટશનસર્ માટ� સલાહ) ,તેવા કમર્ચાર�ઓને 

ટ�કો આપે છે �મણે મા�હતી શેર કરવા િવશે િનણર્ય લેવાના હોય. આ સલાહ ડ�ટા પ્રોટ�ક્શન એક્ટ 

2018 (DPA) અને UK જનરલ ડ�ટા પ્રોટ�ક્શન ર�ગ્�લેુશન (UK GDPR) �ગે મા�હતી અને 

િવચારણાઓ શેર કરવા માટ�ના સાત �વુણર્ િનયમોનો સમાવેશ કર� છે. DPA અને UK GDPR 

બાળકોને �રુ�ક્ષત રાખવા અને તેમના કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદે્દશ્યથી મા�હતીને શેર 

કરવાથી રોકતા નથી. જો મા�હતી શેર કરવા િવશે કોઈ શકંા હોય, તો કમર્ચાર�ઓએ િન�કુ્ત 

�રુક્ષાત્મક આગેવાની અથવા ડ�પ્�ટુ� સાથે વાત કરવી જોઈએ. મા�હતી શેર કરવાનો ડર 

બાળકોના કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવાની જ��રયાતમા ંઅવરોધ ન બને તે ધ્યાન રાખ�ુ ંઅિનવાયર્ 

છે. 

વહ�લી મદદ 

61. જો વહ�લી મદદ યોગ્ય હોય, તો િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની (અથવા ડ�પ્�ટુ�) યોગ્ય 

હોય તે �જુબ સામાન્ય ર�તે અન્ય એજન્સીઓ સાથે સહકાર સ્થાપવા અને ઇન્ટર-એજન્સી 

આકારણીની સ્થાપના કરવા દોરાશે. વહ�લી મદદ આકારણીમા ંકમર્ચાર�ઓને અન્ય એજન્સીઓ 

અને વ્યાવસાિયકોને આધાર �રૂો પાડવાની જ�ર પડ� શક� છે, ક�ટલાક �કસ્સાઓમા ંતેઓ �ખુ્ય 

પે્ર�ક્ટશનર તર�ક� કાયર્ કર� છે. જો બાળકની પ�ર�સ્થિતમા ં�ધુારો ન થાય અથવા ખરાબ થઈ રહ� 

હોય, તો વૈધાિનક સેવાઓ માટ�ની માટ� બાળકોની સામા�જક સભંાળના ર�ફરલ આપવામા ંઆવતા ં

આ પ્રકારના ક�સોને સતત સમીક્ષા અને િવચારણા હ�ઠળ રાખવા જોઈએ. 

વૈધાિનક બાળકોની સામા�જક સભંાળ આકારણીઓ અને સેવાઓ 

62. બાળકના કલ્યાણ �ગેની �ચ�તા સ્થાિનક સ�ા બાળકોની સામા�જક સભંાળને સદં�ભ�ત કરવી 

જોઈએ. �યા ંબાળક પીડા� ુ ંહોય અથવા હાિનથી પીડાય તેવી શ�તા હોય, ત્યાર� તે મહત્વ�ણૂર્ છે 

ક� બાળકોની સામા�જક સભંાળ (અને જો યોગ્ય હોય તો પોલીસ) �ુ ંર�ફરલ તાત્કા�લક કરવામા ં

આવે. ર�ફરલ્સ એ સ્થાિનક ર�ફરલ પ્ર�ક્રયાને અ�સુરવી જોઈએ. 

63. બાળકોની સામા�જક સભંાળની આકારણીઓમા ંઆવા પ�રબળોનો િવચાર કરવો જોઈએ, 

તેથી તે મહત્વ�ણૂર્ છે ક� બાળકોને ઘરની બહારના સદંભર્મા ં�ા ં�કુસાન થાય છે, તેથી તે મહત્વ�ુ ં

છે ક� ર�ફરલ પ્ર�ક્રયાના ભાગ �પે શ� એટલી વ� ુમા�હતી પ્રદાન કર�. આ કોઈપણ આકારણીને 

બધા ઉપલબ્ધ �રુાવા અને આવા �કુસાનને પહ�ચી વળવા સદં�ભ�ત અ�ભગમ સક્ષમ કરવા દ�શે. 

વધારાની મા�હતી અહ� ઉપલબ્ધ છે: Contextual Safeguarding (સદં�ભ�ક �રુક્ષા). 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice
https://contextualsafeguarding.org.uk/about/what-is-contextual-safeguarding
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64. ઑનલાઇન �લૂ Report Child Abuse to Your Local Council (તમાર� સ્થાિનક 

કાઉ�ન્સલને બાળ અત્યાચારની �ણ કરો) સબંિંધત સ્થાિનક બાળકોના સામા�જક સભંાળ સપંકર્ 

નબંર તરફ દોર� છે. 

જ�રતમદં બાળકો 

65. બાળ અિધિનયમ 1989 હ�ઠળ, જ�રતમદં બાળકની વ્યાખ્યા એક બાળક �ના માટ� સ્વાસ્થ્ય 

અથવા િવકાસના વાજબી સ્તરને પ્રાપ્ત કરવા અથવા �ળવવા શ� નથી અથવા સેવાઓની 

જોગવાઈ િવના ��ુ ંસ્વાસ્થ્ય અથવા િવકાસ ન�ધપાત્ર સ્તર� અથવા વ� ુખરાબ થવા�ુ ંસભંવ છે; 

અથવા એક બાળક � અક્ષમ છે તે ર�તે કરવામા ંઆવી છે. સ્થાિનક સ�ાિધકાર�ઓએ તેમના 

કલ્યાણની �રુક્ષા અને પ્રોત્સાહનના હ��ઓુ માટ� જ�રતમદં બાળકો માટ� સેવાઓ પ્રદાન કરવાની 

જ�ર છે. બાળ અિધિનયમ 1989 ની કલમ 17 હ�ઠળ જ��રયાતમદં બાળકોની આકારણી કર� શકાય 

છે. 

ન�ધપાત્ર હાિન સહન કર� રહ�લા અથવા સહન કરવાની સભંાવના ધરાવતા બાળકો:  

66. સ્થાિનક સસં્થાઓની, યોગ્ય હોય તે ર�તે અન્ય સગંઠનોની મદદથી, બાળ અિધિનયમ 

1989ની કલમ 47 હ�ઠળ �છૂપરછ કરવાની ફરજ છે, જો તેમને તેવી સભંવતાની શકંા હોવા�ુ ં

વાજબી કારણ હોય ક� બાળક સહન કર� ર�ુ ંછે અથવા ન�ધપાત્ર હાિન સહન કરવી પડ� શક� છે. 

આ પ્રકારની �છૂપરછ તેમને બાળકના કલ્યાણની �રુક્ષા અને પ્રોત્સાહન માટ� કોઈપણ પગલા ં

લેવા જોઈએ ક� ક�મ તે ન�� કરવામા ંસક્ષમ કર� છે અને �યા ં�ુવ્યર્વહારની �ચ�તા હોય ત્યા ંતે શ� 

કરવી જોઈએ. બધા પ્રકારના અત્યાચાર અને ઉપેક્ષા, મ�હલા જનને�ન્દ્રય  છેદન અથવા અન્ય 

તથાકિથત ‘પ્રિતષ્ઠા’ આધા�રત �હ�સા, બળજબર�થી લગ્ન અને કટ્ટરપથંી અને �તીય શોષણ �વા 

વધારાના પા�રવા�રક �કુસાનનો સમાવેશ થાય છે. 

સ્થાિનક સ�ાિધકાર� �ુ ંકરશે? 

67. ર�ફરલ બન્યાના એક કાયર્ �દવસની �દર, સ્થાિનક સ�ાિધકાર� સામા�જક કાયર્કર� ર�ફરરને 

રસીદ માન્ય કરવી જોઈએ અને આગામી પગલા ંઅને આવશ્યક પ્રિતસાદના પ્રકાર િવશે િનણર્ય 

લેવો જોઈએ. આમા ંતે િનધાર્�રત કરવામા ંઆવશે ક� �ુ:ં 

• બાળકને તાત્કા�લક રક્ષણની આવશ્યકતા છે અને તાત્કા�લક કાયર્વાહ� આવશ્યક છે; 

• �ુ ંબાળક અને પ�રવાર દ્વારા કોઈપણ સેવાઓની આવશ્યકતા છે અને કયા પ્રકારની 

સેવાઓ; 

• બાળક જ��રયાતમદં છે, અને બાળ અિધિનયમ 1989ની કલમ 17 હ�ઠળ આકારણી કરવી 

જોઈએ. વહ�લી મદદ પ્ર�ક્રયા િવશેની િવગતવાર મા�હતીWorking Together to Safeguard 

Children (બાળકોની �રુક્ષા માટ� સાથે મળ� કાયર્ કર�ુ)ં ના પ્રકરણ એક મા ંમળ� શક� છે. 

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/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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• તેવી સભંવતાની શકંા હોવા�ુ ંવાજબી કારણ છે ક� બાળક સહન કર� ર�ુ ંછે અથવા 

ન�ધપાત્ર હાિન સહન કરવી પડ� શક� એમ છે અને �ુ ં�છૂપરછ કરવી અને બાળ અિધિનયમ 

1989ની કલમ 47 હ�ઠળ બાળકની આકરણી કરવી અિનવાયર્ છે. વહ�લી મદદ પ્ર�ક્રયા િવશેની 

િવગતવાર મા�હતીWorking Together to Safeguard Children (બાળકોની �રુક્ષા માટ� સાથે 

મળ� કામ કર�ુ)ં ના પ્રકરણ એક મા ંમળ� શક� છે. 

• સ્થાિનક અિધકાર�ઓને આગળ કઈ કાયર્વાહ� કરવી તે ન�� કરવામા ંમદદ કરવા વ� ુ

િનષ્ણાત આકારણીઓની આવશ્યકતા હોય છે 

68. જો આ મા�હતી બહાર ન આવે તો ર�ફરર� તે�ુ ંઅ�વુતર્ન કર�ુ ંજોઈએ. 

69. જો સામા�જક કાયર્કરો વૈધાિનક આકારણી હાથ ધરવા�ુ ંન�� કર� છે, તો કમર્ચાર�ઓએ તે 

આકારણીને સમથર્ન આપવા માટ� � કર� શક� તે બ�ુ ંકર�ુ ંજોઈએ (�મ જ�ર� હોય તે પ્રમાણે 

િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની (અથવા ડ�પ્�ટુ�) દ્વારા સમિથ�ત). 

70. જો, ર�ફરલ પછ�, બાળકની પ�ર�સ્થિતમા ં�ધુારો થતો હોવા�ુ ંદ�ખાય નહ� તો ર�ફરર દ્વારા 

સ્થાિનક એસ્કલેશન પ્ર�ક્રયાઓ�ુ ંઅ�સુરણ કરવા �ગે િવચાર�ુ ંજોઈએ �થી તે �િુનિ�ત કર� 

શકાય ક� તેમની �ચ�તાઓ�ુ ંિનરાકરણ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે અને સૌથી અગત્યપણે ક� બાળકની �સ્થિત 

�ધુર� છે. 

ર�કોડર્ �ળવવો 

71. બધી �ચ�તાઓ, ચચાર્ઓ અને લેવામા ંઆવેલા િનણર્ય અને તે િનણર્યો માટ�ના કારણો, 

લે�ખતમા ંન�ધાયેલા હોવા જોઈએ. મા�હતી ગોપનીય રાખવી જોઈએ અને �રુ�ક્ષત ર�તે સગં્ર�હત 

કરવી જોઈએ. દર�ક બાળક માટ� અલગ બાળ �રુક્ષા ફાઇલમા ં�ચ�તાઓ અને ર�ફરલ્સ રાખવા સાર� 

પ્રથા છે. 

ર�કોડર્મા ંશામેલ હોવી જોઈએ: 

• �ચ�તાનો સ્પષ્ટ અને વ્યાપક સારાશં; 

• �ચ�તા ક�વી ર�તે અ�સુરવામા ંઆવી અને તે�ુ ંિનરાકરણ કરવામા ંઆવ્�ુ ંતેની િવગતો; 

• લેવાયેલા કોઈપણ કાયર્વાહ�ની, �ણૂર્ કર�લ, િનણર્યો અને પ�રણામની ન�ધ. 

72. જો ર�કો�ડ�ગ આવશ્યકતાઓ િવશે કોઈ શકંા હોય, તો કમર્ચાર�એ િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક 

આગેવાની (અથવા ડ�પ્�ટુ�) સાથે ચચાર્ કરવી જોઈએ. 

આ બ�ુ ંશા માટ� મહત્વ�ુ ંછે?  

73. સરંક્ષણના જોખમોને �ૂર કરવા, વધતા જતા �દુ્દાઓને રોકવા અને બાળકોના કલ્યાણને 

પ્રોત્સાહન આપવા માટ� યોગ્ય સમયે યોગ્ય મદદ પ્રાપ્ત કરવી એ બાળકો માટ� મહત્વ�ણૂર્ છે. 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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સશંોધન અને ગભંીર ક�સની સમીક્ષાઓએ અસરકારક પગલા ંલેવામા ંિનષ્ફળ જવાના જોખમો 

વારંવાર દશાર્વ્યા છે.15 વૈધાિનક આકારણીઓ િવશેની િવગતવાર મા�હતી Working Together to 

Safeguard Children (બાળ �રુક્ષા માટ� સાથે મળ� કામ્ય કર�ુ)ંપ્રકરણ ચાર મા ંમળ� શક� છે. 

નબળ� પે્ર�ક્ટસના ઉદાહરણોમા ંશામેલ છે: 

• અત્યાચાર અને ઉપેક્ષાના પ્રારં�ભક સકં�તો પર કાયર્વાહ� કરવામા ંઅને તેમને સદં�ભ�ત 

કરવામા ંિનષ્ફળતા; 

• ર�કોડર્ની નબળ� �ળવણી; 

• બાળકના િવચારો સાભંળવામા ંિનષ્ફળતા; 

• પ�ર�સ્થિતઓમા ંજયાર� �ધુારો થાય નહ� ત્યાર� �ચ�તાઓની �નુઃઆકારણી કરવામા ં

િનષ્ફળતા; 

• એજન્સીઓની �દર અને યોગ્ય લોકો સાથે મા�હતી શેર ન કરવી; 

• મા�હતીને ધીર� ધીર� શેર કરવી; અને 

• �ઓ પગલા ંલેતા ન જોવામા ંઆવી રહ્યા હોય તેમની સામે પડકારનો અભાવ. 

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

જોઈએ 

74. કમર્ચાર�ઓ (સપ્લાય સ્ટાફ, સ્વયસેંવકો અને કોન્ટ્રાક્ટસર્ સ�હત) િવશેની કોઈ પણ �રુક્ષાની 

�ચ�તા�ુ ંસચંાલન કરવા માટ� શાળાઓ અને કોલેજોમા ંકાયર્વાહ�ઓ અને પ્ર�ક્રયાઓ હોવી જોઈએ. 

જો કમર્ચાર�ઓને �રુક્ષાની �ચ�તા હોય, અથવા કમર્ચાર�ઓના અન્ય સભ્ય (સપ્લાય સ્ટાફ અને 

સ્વયસેંવકો સ�હત) ઉપર બાળકોને �કુસાન પહ�ચાડવાના જોખમનો આરોપ હોય તો: 

• આ �ખુ્ય િશક્ષક અથવા આચાયર્ને સદં�ભ�ત કર�ુ ંજોઈએ; 

• �યા ં�ખુ્ય િશક્ષક અથવા આચાયર્ િવશેની �ચ�તાઓ/આકે્ષપો છે, તે ગવનર્ર/ અધ્યક્ષને, 

મેનેજમેન્ટ કિમટ�ના અધ્યક્ષ અથવા સ્વતતં્ર શાળાના મા�લકને સદં�ભ�ત કરવા જોઈએ; અને 

• �ખુ્ય િશક્ષક િવશે �ચ�તા/આકે્ષપોના સજંોગોમા,ં �યા ં�ખુ્ય િશક્ષક એક સ્વતતં્ર શાળાના 

એકમાત્ર મા�લક પણ હોય, અથવા એવી પ�ર�સ્થિત ક� �યા ં�ખુ્ય િશક્ષકને આ બાબતની 

�ણ કરવામા ં�હતની અથડામણ હોય, તો આની સીધી �ણ સ્થાિનક સ�ા િન�કુ્ત અિધકાર� 

 
 

15 ગભંીર ક�સ સમીક્ષાઓ�ુ ંિવશ્લેષણ gov.uk/government/publications/analysis-of-serious-case-reviews-2014-to-2017 

પર મળ� શક� છે. 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/analysis-of-serious-case-reviews-2014-to-2017
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(ઓ) (LADOs)ને કરવી જોઈએ. તમારા સ્થાિનક LADOની િવગતો તમાર� સ્થાિનક 

સ�ાિધકાર�ની વેબસાઇટ પર સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ. 

વ� ુિવગતો આ માગર્દશર્નના ભાગ ચારમા ંમળ� શક� છે. 

શાળા અથવા કોલેજની �દર જો �રુક્ષાત્મક પગલા ંસબંિંધત વ્યવહારો 

�ગે �ચ�તા હોય તો શાળા અથવા કોલેજ કમર્ચાર�ઓ �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ 

75. બધા કમર્ચાર�ઓ અને સ્વયસેંવકોએ નબળા અથવા વ્યવહાર �ગે અને શાળા અથવા 

કોલેજની �રુક્ષાત્મક વ્યવસ્થામા ંસભંિવત િનષ્ફળતા િવશે �ચ�તા વ્યક્ત કરવા સક્ષમ અ�ભુવ�ુ ં

જોઈએ અને તેમને તે �ણ હોવી જોઈએ આવી �ચ�તાઓને વ�રષ્ઠ ને�તૃ્વ ટ�મ દ્વારા ગભંીરતાથી 

લેવામા ંઆવશે. 

76. શાળા અથવા કોલેજની વ�રષ્ઠ ને�તૃ્વ ટ�મ સામે આવી �ચ�તાઓ ર�ૂ કર� શકવા માટ� 

યોગ્ય �વ્હસલબ્લો�ગ (ચેતવણી) પ્ર�ક્રયાઓની રચના કર�લી હોવી જોઈએ. 

77. �યા ંકોઈ કમર્ચાર� સભ્ય તેમના િનયોક્તા સામે કોઈ સમસ્યા વ્યક્ત કરવામા ંઅસમથર્તા 

અ�ભુવે, અથવા એ�ુ ંલાગે ક� તેમની વાસ્તિવક �ચ�તાઓને સબંોધવામા ંનથી આવી રહ� તો 

તેમના માટ� અન્ય �વ્હસલબ્લો�ગ ચેનલો �લુ્લી હોઈ શક� છે: 

• �વ્હસલબ્લો�ગ પર સામાન્ય માગર્દશર્ન આના દ્વારા શોધી શકાય છે: Advice on 

Whistleblowing (�વ્હસલબ્લો�ગ પર સલાહ). 

• તેવા કમર્ચાર�ઓ �ઓ બાળ �રુક્ષા સબંિંધત િનષ્ફળતાઓને લગતી �ચ�તાઓ �ત�રક ર�તે 

વ્યક્ત કરવા સક્ષમ ન અ�ભુવે અથવા તેમની શાળા અથવા કોલેજ દ્વારા � ર�તે કોઈ 

�ચ�તાને હાથ ધરવામા ંઆવી રહ� છે તે �ગે �ચ�તાઓ હોય તો તેમના માટ� NSPCC’s what 

you can do to report abuse dedicated helpline (NSPCCની ગેરવતર્નનો �રપોટર્ કરવા 

સમિપ�ત હ�લ્પલાઈન પર તમે �ુ ંકર� શકો) એક વૈક�લ્પક માગર્ તર�ક� ઉપલબ્ધ છે. 

કમર્ચાર�ઓ 0800 028 0285 પર કૉલ કર� શક� છે - લાઇન સોમવારથી �કુ્રવાર �ધુી 

સવાર� 8:00 થી સા�ં 8:00 �ધુી ઉપલબ્ધ છે અને ઇમેઇલ: help@nspcc.org.uk.16  

 
 

16 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, લડંન EC2A 3NH.  

 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/report-abuse/dedicated-helplines/whistleblowing-advice-line/
https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/report-abuse/dedicated-helplines/whistleblowing-advice-line/
mailto:help@nspcc.org.uk
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કાયર્વાહ�ઓ �યા ંકોઈ બાળક િવશે �ચ�તા હોય છે 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 એવા �કસ્સાઓ �મા ંકમર્ચાર� સભ્ય િવ�ુદ્ધ કોઈ �ચ�તા અથવા અત્યાચારના આરોપોનો પણ સમાવેશ થાય છે, આ માગર્દશર્નનો ભાગ 

ચાર �ુઓ. 
2 વહ�લી મદદ એટલે બાળકના �વનમા ંકોઈપણ સમયે જયાર� સમસ્યા ઊભી થાય ત્યાર� બને તેટલી વહ�લી સહાય �રૂ� પાડવી. �યા ં

બાળકને સમન્વિયત વહ�લી મદદથી લાભ થશે, ત્યા ંઇન્ટર-એજન્સી આકારણીની ગોઠવણ કરવી જોઈએ. વહ�લી મદદ પ્ર�ક્રયા િવશેની 

િવગતવાર મા�હતીWorking Together to Safeguard Children (બાળકોની �રુક્ષા માટ� સાથે મળ� કામ્ય કર�ુ)ં ના પ્રકરણ એક મા ં

મળ� શક� છે. 

શાળા/કોલેજ કાયર્વાહ� 

અન્ય એજન્સીની કાયર્વાહ� 

િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની અથવા 

કમર્ચાર�ઓ બાળકોની સામા�જક 

સભંાળ માટ� ર�ફરલ 3 બનાવે (અને 

જો યોગ્ય હોય તો પોલીસને કૉલ 

કર�) 

1 કાયર્કાર� �દવસની �દર, સામા�જક કાયર્કર જ�ર� પ્રિતસાદના પ્રકાર િવશે િનણર્ય લે છે 

બાળકને તાત્કા�લક 

રક્ષણની જ�ર છે: 

ર�ફરરને �ણ કરવામાં 

આવી છે 

કલમ 474 યોગ્ય 

�છૂપરછ:  સદંભર્ 

આપનારને મા�હતી આપી 

કલમ 174 યોગ્ય 

�છૂપરછ:  સદંભર્ 

આપનારને મા�હતી આપી 

કોઈ ઔપચા�રક આકરણી જ�ર� 

નથી: ર�ફરરને �ણ કરવામાં આવી 

છે 

સામા�જક કાયર્કર, 

પોલીસ અથવા NSPCC 

દ્વારા યોગ્ય કટોકટ�ની 

કાયર્વાહ� કરવામાં આવી5 

ન�ધપાત્ર હાિનના જોખમ 

પરના બાળકને ઓળખો 4: 

સભંિવત બાળ સરંક્ષણ 

યોજના 

જ��રયાતમદં બાળકન ે

ઓળખો 4 અને યોગ્ય 

સહાયને ઓળખો 

સામા�જક કાયર્કરોન ેસહાય �રૂ� પાડવા માટ� કમર્ચાર�ઓએ તેઓથી બન�ુ ંબ�ુ ંજ કર�ુ ંજોઈએ. 

તમામ તબ�ે, કમર્ચાર�ઓએ બાળકના સજંોગોને સમીક્ષા હ�ઠળ રાખવા જોઈએ (જ�ર� હોય તે અ�સુાર, િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની (અથવા ડ�પ્�ટુ�) ને સમાિવષ્ટ કર�ને) 

અને બાળકના સજંોગોમાં �ધુારો �િુનિ�ત કરવા માટ� યોગ્ય હોય તો �નુઃ ર�ફર કર�ુ ંજોઈએ - બાળક�ુ ંશ્રેષ્ઠ �હત હંમેશા પ્રાથિમકતા હોય તે અિનવાયર્ છે 

શાળા/કોલેજ પેસ્ટોરલ સહાય 

અને/અથવા વહ�લી મદદ આકારણી 

�ગે 2 સાવર્િત્રક સેવાઓ અન ેઅન્ય 

સહાય મેળવવા �ગે િવચાર� છે 

જો �ચ�તાઓ વધે તો 

ર�ફરલ 3 કરવામાં આવે 

ર�ફરલની જ�ર નથી, શાળા/કોલેજ 

�સુગંત કાયર્વાહ� કર�, સભંવતઃ 

પેસ્ટોરલ આધાર અને/અથવા વહ�લી 

મદદ સ�હત 2 અન ેસ્થાિનક ર�ત ે

દ�ખર�ખ રાખવામા ંઆવે છે 

કમર્ચાર�ઓને બાળક િવશ ે�ચ�તા હોય છે અને તાત્કા�લક પગલા ંલે છે. કમર્ચાર�ઓ તેમની બાળ 

સરંક્ષણ નીિત�ુ ંપાલન કર� છે અને િન�કુ્ત �રુક્ષાત્મક આગેવાની સાથે વાત કર� છે 1  

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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3 ર�ફરલ્સ દ્વારા સ્થાિનક પ્રવેશ (થે્રશોલ્ડ) દસ્તાવેજ અને આકારણી માટ�ના સ્થાિનક પ્રોટોકોલમા ંસેટ કર�લ પ્ર�ક્રયાને અ�સુરવી જોઈએ. 

Working Together to Safeguard Children (બાળકોની �રુક્ષા માટ� સાથે મળ� કામ કર�ુ)ંના પ્રકરણ એક. 
4 બાળ અિધિનયન 1989 હ�ઠળ, સ્થાિનક સ�ાિધકાર�ઓએ તેમના કલ્યાણ માટ� �રુક્ષાત્મક પગલા ંઅને પ્રોત્સાહનના હ��ઓુ માટ� 

જ�રતમદં બાળકોને સેવાઓ �રૂ� પાડવી આવશ્યક છે. બાળ અિધિનયમ 1989 ની કલમ 17 હ�ઠળ જ��રયાતમદં બાળકોની આકારણી 

કર� શકાય છે. બાળ અિધિનયમ 1989 હ�ઠળની કલમ 47 હ�ઠળ, �યા ંસ્થાિનક સ�ાિધકાર�ઓને શકંા હોવા�ુ ંવાજબી કારણ છે ક� 

બાળક સહન કર� ર�ુ ંછે છે અથવા ન�ધપાત્ર હાિન સહન કરવી પડ� શક� એમ છે તો બાળકના કલ્યાણ માટ� �રુક્ષાત્મક પગલા ંલેવા 

અથવા તેને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� પગલા ંલેવા જોઈએ ક� નહ� તે ન�� કરવા માટ� ફ�રયાદ કરવી ફર�જયાત છે. સ�ંણૂર્ િવગતો 

Working Together to Safeguard Children (બાળકોની �રુક્ષા માટ� સાથે મળ� કામ કર�ુ)ંના પ્રકરણ એક મા ંમળ� શક� છે. 
5 આમા ંઇમરજન્સી પ્રોટ�ક્શન ઓડર્ર (EPO) માટ� અર�નો સમાવેશ થઈ શક� છે. 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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