ਬਾਲ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਸੰ ਸਥਾ:

ਮਾਪਪਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ
ਲਈ ਗਾਈਡ
ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਿ ਪ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭ ਕਰੋਗੇ ਪਜਿੱ ਥੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਉਹ

ਖੇਡਣਗੇ, ਪਸਿੱ ਖਣਗੇ, ਨ ੇਂ ਹੁਨਰ ਪ ਕਪਸਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪਮਲਣਗੇ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਪ ਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰੇਗੀ ਪਕ ਹਰੇਕ ਸੰ ਸਥਾ ਪਕ ੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਿਰਬੰਧ ਪਕ ੇਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਪਖਆ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਧਕਾਰ

ਇਹ ਗਾਈਡ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਿੁਿੱ ਛਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਭੂਪਮਕਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰੂਿ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਜ ੇਂ ਪਕ

ਇਹ ਗਾਈਡ ਬਾਲ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਤਿੱ ਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਪਰਤ ਹੈ ਪਜ ੇਂ

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਦੀ
ਹਾਦਸੇ ਪ ਿੱ ਚ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱਗਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਪਰਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਕਰਨਾ, ਧਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਅਣਗਪਹਲੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਅਤੇ ਪਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਸੇ ਾ ਾਂ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਸੰ ਗਠਨ , ਪਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ

ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ

ਪਦੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰ ਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।
ਪਕ ਬਾਲ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਲਈ ਕੌ ਮੀ ਪਸਧਾਂਤ ਪ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ

ਪਗਆ ਹੈ। ਪ ਸ਼ੇਸ਼ ਪ ਿੱ ਚ, ਪਸਧਾਂਤ 3 ਿਪਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਨੂੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ‘ਤੇ ਬਲ ਪਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ
ਸੁਰਿੱਪਖਆਂ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਧਾ ਾ ਦੇਣ ਪ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਪਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ
ਸੰ ਸਥਾ ਤੇ ਕੁਝ ੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਚੰ ਗਾ ਪ ਚਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ:

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਓ

• ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਕੌ ਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ
ਲਈ ਕੌ ਣ ਪਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ- ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

• ਹੋਰ ਮਾਪਪਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲਕਾਰਾਂ ਨ੍ਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਲੰਟੀਅਰ।

• ਸੰ ਗਠਨ ਪ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਕੰ ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਕ ੇਂ ਿਰਭਾਪ ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾਿੇ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੰ ਗਠਨ ਪ ਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਪਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ ਚਾਰ ਹਨ?
• ਸੰ ਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਕ ੇਂ ਿੂਰਾ
ਕਰੇਗੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ ਅਿਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰਕ ਲੋ ੜਾਂ
• ਕੀ ਬਿੱ ਚਾ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਆਚਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਕੋਡ
ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ) ਜਾਂ ਸਟਾਫ, ਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਪ ਹਾਰ
ਦੇ ਕੋਈ ਪਨਯਮ ਹਨ?

• ਕੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਿੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀ ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੋ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ੇ ਪਕ ਸੰ ਸਥਾ ਪਕ ੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਆਨ੍ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ:
• ਕੀ ਬਾਲ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਬਾਲ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਲਈ ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਭੌਪਤਕ ਾਤਾ ਰਣ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਿਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ
ਜੋਂ ਕੀ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ
ਸਥਾਨ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ, ਸੰ ਭਾਪਲਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਾਲਾ ਹੈ?

•

ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਾਲੰਟੀਅਰ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨਾਲ ਪਕ ੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ
ਿਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ?

ਪੁੱ ਛਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ:
• ਕੀ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪਨਗਰਾਨੀ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ
ਸਟਾਫ/ ਾਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਿਾਤ
• ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਾਲੰਟੀਅਰ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਲ
ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਨਯਪਮਤ ਟਰਪੇ ਨੰਗ
ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

• ਕੀ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਪਨਿੱਜੀ ਸੁਰਿੱਪਖਆ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਪਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਕਿੱ ਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੜਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ?

ੌ ੀਆਂ ਿਰਤੀ ਸੰ ਗਠਨ ਪਕ ੇਂ ਿਰਤੀਪਕਪਰਆ
• ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਪ ਹਾਰਕ ਚੁਣਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾ ੇਜੀ ਪ ਹਾਰਕ ਿਰਬੰਧਨ
ਿਹੁੰ ਚ ਹੈ?

• ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਜਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪਕ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਅਪਧਕਾਰਤ ਪ ਅਕਤੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਛਿੱ ਡਣ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ?
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ

ਪਠਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰ ਸਥਾ
ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਕਪਰਆ ਾਂ।

• ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਆਨਸਾਈਟ
ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਪਕ ੇਂ ਪਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ?

• ਬਿੱ ਚੇ, ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਪਕ ,ੇਂ ਅਤੇ ਪਕਸ ਨੂੰ, ਪਚੰ ਤਾ ਜ਼ਾਪਹਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
• ਕੀ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਪਲਆਂ ਪ ਿੱ ਚ ਪਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਰਭਾਪ ਤ ਕਰਨ ਾਲੇ ਮਾਮਪਲਆਂ ਪ ਿੱ ਚ ਪਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

• ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫ ਜਾਂ ਪਰਕਾਰਪਡੰ ਗ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ
ਨੀਤੀ ਹੈ?
• ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਚਾਰ ਪਜ ੇਂ ਪਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ
ਈ-ਮੇਲ, ਦੀ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਪਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
• ਕੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ
ਟੂਰ ਜਾਂ ਕੈਂਿਾਂ ਤੇ

• ਸੰ ਸਥਾ ਪਕ ੇਂ ਪਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ
ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਿਪਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ
ਦਾ ਸ ਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ

ਬੱ ਚੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨ੍ਾਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ੍ੰ ਵੱ ਿਰੇ ਢੰ ਗ ਨ੍ਾਲ ਵੇਿਦੇ ਅਤੇ ਅਨ੍ੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ੍।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨ੍ਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ੍ਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ
ਪਰਸ਼ਨ੍ ਹਨ੍।

• ਕੀ ਤੁਹਾਡ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੇ ਸੁਆਗਤ
ਅਨੁਭ ਕੀਤਾ ਸੀ?
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੰ ਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਧੀਆ ਲਿੱਪਗਆ?
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਚੰ ਗਾ ਨਹੀਂ
ਲਿੱਪਗਆ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਪਗਆ?
• ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੰ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਚੰ ਤਾ ਕੀ ਹੈ?
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ਪਕਸੇ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਸੰ ਦੇਸ਼

ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਾਤਾ ਰਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰ ਗਠਨ
ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਪ ਿੱ ਚ ਰਪਹਣਾ ਅਤੇ ਸੂਪਚਤ ਰਪਹਣਾ ਮਹਿੱ ਤ ਿੂਰਣ ਹੁੰ ਦਾ

• ਆਪਣੇ ਅਪਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਲਈ
ਬੱ ਪਚਆਂ ਨ੍ੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ੍ਾ।

ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਜਹਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਿੱ ਧਾ ਅਤੇ ਪਨਯਮਤ ਸੰ ਿਰਕ ਰਿੱ ਖਣਾ

• ਜਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਅਸੁਰੱਪਿਅਤ ਮਪਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ੍, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੰ ਕੀ
ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਸਿਾਉਣਾ।

ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਸੰ ਗਠਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਕ

• ਪਨਊਜਲੈ ਟਰਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈ ਣਾ
• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੇਠ ਪਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ
• ਮੀਪਟੰ ਗਾਂ ਪ ਿੱ ਚ ਜਾਣਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਪ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੋਣਾ
ਲੰਟੀਅਪਰੰ ਗ, ਜਾਂ

•

• ਬਾਲ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ
ਪ ਿੱ ਚ ਪਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਿਪਰ ਾਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ
ੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀ ਪਕਸੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਚੰ ਤਾ ਾਂ ਜਾਪਹਰ ਕਰੋ।

ਇਸ ਪ ਿੱ ਚ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨਾ, ਸੰ ਬੰ ਪਧਤ

ਪਨਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਰਪਜਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਪਹਯੋਗ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸ਼ਾਪਮਲ

• ਬੱ ਪਚਆਂ ਨ੍ੰ ਪੁੱ ਛਣਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਪਕਵੇਂ ਮਪਹਸਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ੍।
• ਸੰ ਸਥਾ ਪਿਆਨ੍ ਨ੍ਾਲ ਚੁਣ।ੋ
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੰ ਗਠਨ੍ ਨ੍ਾਲ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਿੋ।
• ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨ੍ੰ ਜਾਣੋ
• ਸੰ ਸਥਾ ਨ੍ੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਪਿਆ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਮੁੱ ਪਦਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਪਦਓ।
• ਆਪਣੀਆਂ ਪਚੰ ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ- ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ
ਬਾਹਰ ਪਕਸੇ ਨ੍ਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਹਨ।

ਧੇਟੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਗਾਈਡ ਸਾਰੇ ਪ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪ ਆਿਕ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਪਲੰਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਬਾਲ ਸੁਰੱਪਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ: ਿਰੈਕਟੀਕਲ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸਧਾਂਤ ਦੇ ਸੋਪਮਆਂ, ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਰੀ ਲਈ https://childsafe.humanrights.gov.au ਤੇ ਜਾਓ। ਸਪਹਯੋਗ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
https://childsafe.humanrights.gov.au/support/support-services ਤੇ ਜਾਓ।

ਬਾਲ ਸੁਰੱਪਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਫਤਰ: https://pmc.gov.au/domestic-policy/national-office-child-safety
ਰਾਜ ਅਤੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਪਪਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ: https://childsafe.humanrights.gov.au/toolsresources/links-resources

ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਪਮਸ਼ਨ੍ਰ ਦਾ ਦਫਤਰ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਰੈਕਟੀਕਲ ਟੂਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ
ੈਿੱਬਸਾਈਟ at https://www.esafety.gov.au/ ਤੇ ਜਾਓ

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ੍ ਪਪਰਵਾਰਕ ਅਪਿਐਨ੍ ਦੇ ਸੰ ਸਥਾਨ੍: ਬਾਲ ਦੁਰਪ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਪਹਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਓ
https://aifs.gov.au/cfca/topics/web-resources-child-abuse-and-neglect-prevention ਲਈ ਹੈਲਿਲਾਈਨ ਅਤੇ
ਟੈਲੀਫੋਨ੍ ਕੌਂ ਸਪਲੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੱ ਪਚਆ,ਯੁਵਕ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਪਆਂ ਲਈ, ਜਾਓ:

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-youngpeople-and-pare
ਬੱ ਪਚਆਂ ਦਾ ਨ੍ੈੱਟਵਰਕ ਪਤਆਰ ਕਰਨ੍ਾ: ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਿਲਾਈਨਾਂ, https://raisingchildren.net.au/grown-ups/services-

support/about-services-support/helplines ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,

https://raisingchildren.net.au/grown-ups/services-support/services-families/child-health-services ਤੇ ਜਾਓ।
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