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ت  • ی اور واضح کی اس لیے، کے لوگوں سے بہ ہے۔سامنا کا چرچ کے اس اور مسیح ذریعے، کے شناخت کیتھولک بصر

ہے۔دیتی ترغیب کی بڑھنے میں محبت کی دوسرے ایک اور خدا کو فرد ہر جو گے کریں کام کر مل لیے کے کرنے تیار کمیونٹی کی اسکول ایک ہم 

سے
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ہاں ہے، کرنا فراہم معیار ترین اعلٰی کا تعلیم مقصد ہمارا  • ہاں اور ہو اہمیت کی بچے ہر ج و فالح حفاظت، میں پہلوؤں تمام کے زندگی کی اسکول ج
ی، لطف بہبود،  ی، اندوز ہو۔عکاسی کی وقار اور احترام روادار

کو

ہے۔جاتا منایا اور ہے جاتا کیا تسلیم کو کامیابیوں تمام اور ہیں، کرتے حاصل وہ جتنا ہے جاتا کیا پسند لیے کے ان کو سب  •

ت اور ایمان اپنے  • ی اپنی اور ذریعے، کے عباد گے۔کریں ہم کے، کر زندہ کو پیغام کے مسیح میں برادر

ت، کو سب  ی عز ت اور ہمدرد دینا۔سخاو

ی شراکت درمیان کے پیرشوں اور خاندانوں شاگردوں، عملے، گورنروں،  دینا۔فروغ کو دار

ی  ش، کی لوگوں کردہ سپرد کے بھال دیکھ ہمار ترقیاور رہنمائی پرور

ی کیتھولک کا آسٹن سینٹ  ہاں ہے کمیونٹی ایسی ایک یہ ہے۔ اسکول کا مواقع لیے کے سب اور معیار بھال، دیکھ کامیابی، ایمان، اسکول پرائمر ہم ج
ت کی چرچ کیتھولک اور اقدار کی انجیل ہیں، ہنستے ساتھ ایک میں موجودگی کی خدا اور ہیں سیکھتے ہیں، کرتے پیار ہیں، رہتے  دیتے فروغ کو تعلیما
ہیں۔

ہاں معاشرہ ایسا ایک  ت ج ت، و دیان ی، اور وقار دیان ی ہمدرد ی تقدس، اور پاکیزگی درگزر، و عفو انصاف، اور سچائی نرمی، اور عاجز اور امن اور روادار
ت کی تعمیر کی زندگیوں اپنی ہمیں پر جن ہیں بنیادیں وہ قربانی اور خدمت  ی دعو ہے۔جاتی د

ہاں:جگہ ایک  ج

ت جو کمیونٹی ایسی ایک  ت انجیلی اور والی کرنے عباد ت کی چرچ کیتھولک اور مسیح ذریعے کے ترقی کی کمیونٹی والی دینے بشار مرکز اپنے کو تعلیما
ہے۔رکھتی میں 

2022ستمبر تاریخ کی نظرثانی 

بیان:نظر نقطہ 

ب لیے کے سبھی سمیت والدین ذریعے کے سائٹ ویب پالیسی یہ  ہے۔دستیا

بیانکا مشن 

Machine Translated by Google



پ اور ہیں سے کون  DSLاسکول  • ب  •ہیں۔ کرتے رابطہ کیسے سے ان آ جائے؟کیا ہینڈل کیسے کو انکشاف کسی سے طرف کی علم طال

ت کے کرنے ریکارڈ اور دینے اطالع کی تشویش  • پ  •ہیں؟ کیا اوقا ب آ پ کیا  •گے؟ کریں کیسے انتظام کا وقت  1:1ساتھ کے علم طال سوشل اپنے نے آ
س میڈیا  ہیں طلباء ہے؟ کیا چیک کو سیٹنگز پرائیویسی  -اکاؤنٹ سکتےکر ن

ٹ فلو سادہ ایک  پ اگر ہے- دکھاتا چار ب کسی میں اسکول اس آ کریں۔کیا تو ہیں مند فکر میں بارے کے علم طال

 • BKCATرسائی؟ ذریعے کے دوستوں کے دوستوں 
 • BKCATاخالق ضابطہ  • BKCATمیڈیا سوشل پالیسی 
پالیسیکی استعمال قبول قابل  •پالیسی بلونگ وہسل 

ہاں ریکارڈ خالی کا فارم کے تشویش  •مسائل؟ حفاظتی موجودہ  • CPOMS •ہے؟ کیا استعمال غلط کا پوزیشن کی اعتماد  • بعد کے اس ہے؟ گیا رکھا ک
ہاں وہ  ہیں؟ہوتے منتقل محفوظ / ک

ی کاپی ایک کی اس کو عملے تمام  محفوظ میں تعلیم کو بچوں میں  2021ستمبر  •پالیسی یہ  •ہے۔ گئی د
اخالقضابطہ  • BKCATپالیسی میڈیا سوشل  • BKCATحصہ ایک کا رکھنے 
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CPOMS  پ اگر  •سمیت۔ منتقلی میں سسٹم الیکٹرانک ت میں بارے کے رکن دوسرے کسی کے عملے کو آ  •کریں؟ کیا تو ہیں خدشا
ت کی صحت دماغی کی بچوں کتنے میں روم کالس اوسط ایک  •ہے۔ حاصل مدد کونسی کی صحت ذہنی ہمیں میں اسکول اس  قابل حال

پ اگر  •ہے۔ تشخیص  ی کو شاگرد ایک نے آ پ تو دیکھا ہوئے پکڑتے پر طور جنسی کو شاگرد دوسرے کسی میں راہدار  •گے۔ کریں کارروائی کیا آ
ہے؟کیا  • FGMہے؟ کیا ڈیوٹی کی تھام روک 

BKCAT •  پالیسی کی رویے کے آسٹن سینٹ  •پالیسی بلونگ وہسلCME •  طریقہ کے بچوں) الپتہ میں (تعلیم
سمجھکی کار 

SVSH •  ہے؟کیا

ہے۔جاتی کی رہنمائی ذریعے کے ذیل درج اور ہے جاتا دیا انڈکشن کو ان اور ہیں ملتے سے ممبر کے ٹیم  DSLسبھی  -کرنا شامل عملہ نیا 

KS1  س کا حفاظت کی اسٹاف ایک میں ایریاز اسٹاف دونوں کے  2اور ہے۔موجود بورڈ نوٹ
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2022ستمبر تاریخ: کی لینے جائزہ 

سیفٹیالئن آن 

تسائٹ آف اور اسکول توسیعی  انتظاما

ٹسوسن لیڈ: گارڈنگ سیف نامزد نائب  سکا

خودکشی۔بہبود: اور صحت جذباتی 

بھرتیمحفوظ 

اشارے،تعریفیں، اور زمرے کے بدسلوکی 

2021ستمبر اشاعت: تاریخ 

سینئررچرڈ لیڈ: گارڈنگ سیف نامزد نائب 

سجان سربراہ: کے سکول  مولینک

ت  کارطریقہ کا شکایا

ب  جودہندگان جوا

ی- کیتھولک آسٹن سینٹ  اکیڈمیرضاکارانہ ایک پرائمر

ہدے کے اعتماد  استعمالغلط کا ع

تپر عملے  الزاما

ت طبی  تاور امداد طبی ابتدائی کی بچوں میں اسکول ساتھ کے حاال معاون

سجان لیڈ: گارڈنگ سیف نامزد  مولینک

2021ستمبر تاریخ: 

تاور اصول بیان، پالیسی  اصطالحا

پ اپنے  کرنامدد کی بچوں میں رکھنے محفوظ کو آ

تصاویراور فوٹوگرافی 

داریاںذمہ اور کردار 

ی  رابطےسروس کلید

2021ستمبر تاریخ: 

سیکورٹیسائٹ 

مداخلت،ابتدائی کرنا، کارروائی اثر، گرومنگ، 

ب لیڈ: گارڈنگ سیف نامزد نائب  بیرکلورا

مسائلموجودہ کچھ 

ت: مشموال

2021ستمبر تاریخ: 
2021ستمبر تاریخ: 
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پالیسیکی تحفظ کے بچوں اور تحفظ 

ہیں۔ہوسکتے کمزور پر طور خاص جو بچے وہ 

انڈکشناور تربیت کی عملے 

کارطریقہ کے تحفظ کے بچوں 

ی۔ٹام لیڈ: گارڈنگ سیف نامزد ڈپٹی  الر

سیلوےمشیل مسز گورنر: نامزد 

خطوطرہنما کے مشق اچھی لیے کے اخالق ضابطہ کے عملے 

پ اگر  س یا ساتھی کسی کو آ ت میں بارے کے پریکٹ ہیں۔خدشا

ی  سیفٹیا

2021ستمبر تاریخ: 

ب ٹیچر: ہیڈ ایگزیکٹو  بیرکلورا

ی قانون  حفاظتکی رہنمائی اور ساز

ث میں معاملے کے تحفظ کے بچوں  تعاونلیے کے افراد ملو

استعمالکا طاقت اور مداخلت جسمانی 

2021ستمبر تاریخ: 

ت،  ہداشت سماجی ریکارڈز، کرنا، مطلع کو والدین انکشافا ی حوالہ، کا نگ اور رازدار
ت  اشتراککا معلوما

2021ستمبر تاریخ: 

2021ستمبر تاریخ: 

گیا:لیا جائزہ سے طرف کی 
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GDPR • پالیسی

ی  • پالیسیکی حاضر

تموجود اندر کے پالیسی اس  –بچے بیمار امداد/طبی ابتدائی  • معلوما

ی قانون نئی یا واقعہ کوئی کہ تک جب گا جائے لیا جائزہ ساالنہ کا پالیسیوں  •گے ہوں شامل میں جائزہ اور ترقی کی پالیسی نمائندے کے کمیونٹی اسکول  • یا ساز
کرے۔نہ تجویز رہنمائی 

پالیسیکی استعمال  ITقبول قابل  •

ت  -حمل و نقل کی طلباء  • ہے۔سکتی مل میں دستاویز کنڈکٹ آف کوڈ اسٹاف معلوما

ت  • کریں۔اعتماد پر کار طریقہ اور پالیسی کی حل کے شکایا

ٹ حفاظتی متعلقہ  کار:طریقہ پالیسیاں/ فولیو پور

ت سے طریقے مناسب لیے کے بنانے یقینی کو بہبود اور حفاظت کی طلباء ہمارے اور گا کرے کام ساتھ کے ایجنسیوں دیگر اسکول  • گا۔کرے اشتراک کا معلوما

ی  • پالیسیسیفٹی ا

ت  • کارطریقہ اور پالیسی کی شکایا

پرنسپلزاور بیان پالیسی 

ورژنموافق لیے کے بچوں  –پالیسی کی برتاؤ  •

ہا  • ت  -مشورہ کا کرنے کام تن ہے۔سکتی مل میں بک ہینڈ اسٹاف معلوما

پالیسیکی بھرتی محفوظ  •

ی ہمارے  ی ذمہ کی اسکول لیے کے فروغ اور تحفظ کے بہبود و فالح کی بچوں  •ہیں: اصول حفاظتی بنیاد ہے۔اہم سے سب دار

ٹ  • پالیسیلرننگ ریمو

پالیسیبدمعاشی انسداد  •

پالیسیکی حفاظت اور صحت  •

کرنامدد کی طلباء ساتھ کے پالیسی کی حالت طبی  •

پالیسیانوکیویشن اور ڈاؤن الک خطرہ، کا بم  •

تموجود اندر کے پالیسی اس  –استعمال کا طاقت معقول اور مداخلت جسمانی  • معلوما

کریں۔بھروسہ پر کار طریقہ اور پالیسی تادیبی  •

ت میں مفاد بہترین کے بچے  • گے۔جائیں اٹھائے اقداما

پالیسیکی سوگ  •

پالیسیکی دوروں تعلیمی  •

صحت اور گا جائے پڑھا ساتھ کے ضمیموں کے پالیسی  CoViD-19اسے ہے۔ ایک سے میں سلسلے کے نظر نقطہ اور محکموں حفاظتی مربوط کے اسکول پالیسی یہ 
ی قانون کے حفاظت اور  /schoolsfor-advice-safety-and-health-publications/government/www.gov.ukگا جائے کیا غور پر اس ساتھ کے تقاضوں کے ساز

https://

کنڈکٹآف کوڈ اسٹاف  •

ت  –فوٹوگرافی  • ہیں۔سکتی مل اندر کے پالیسی حفاظتی اس معلوما

ت  • انتظامکا پالیسی کی الزاما

ی ایک  ت کی لینے جائزہ عبور ہے۔ضرور

پالیسیکی برتاؤ  •

ت  -سائٹ آف اور پر سائٹ  -بچے گمشدہ  • ی معلوما ہیں۔سکتی مل اندر کے پالیسی کی حاضر

پالیسیبلونگ وہسل  •

ب زیادہ بچے محفوظ  •اہمیت  ہیں۔بناتے والے سیکھنے کامیا

RSHE • پالیسی

پالیسیکی بھیجنے  •

ت اور ذاتی  • پالیسیکی بھال دیکھ کی مباشر

ت حفاظتی کے اسکول  ت اور تعلیم سالوں، ابتدائی معائنہ کا انتظاما ہار ت کی م کی ان نے گورنروں ہے۔ جاتا کیا ذریعے کے گارڈنگ سیف انسپیکشن آفسٹڈ میں ترتیبا
ہے۔کی توثیق 

پالیسیکی اخراج  •
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ت اس  • ت ایسے بچے کہ بنانا یقینی کو با ہوں۔مطابق کے فراہمی کی اینڈ سیف جو چڑھیں پروان میں حاال

رکھنا.برقرار کو معیار اعلی میں حفاظت 

//:index.htmwestyorkscb.proceduresonline.com/httpکار: طریقہ کے کنسورشیم یارکشائر ویسٹ 

ہے۔خطرہ کا پہنچنے نقصان کو بچے کہ ہے سکتا بتا یہ جو الزام یا شبہ بھی کوئی 

ٹ حفاظتی کے اسکول  • کرنا۔تعاون میں فولیو پور

ت اس ہم  ت محفوظ کہ گے بنائیں یقینی کو با ی ساتھ کے افراد حامل کے خصوصیا ہیں اور جائے کیا نہ سلوک امتیاز ی ان تنوع ہم جائے۔ دیا موقع کا برابر
ش ہیں، کرتے تسلیم کو  ہتے آمدید خو ہیں۔کرتے احترام کا ان اور ہیں ک

بچانا؛سے بدسلوکی کو بچوں  •

داریاں.ذمہ 

ت  پر طور کے اسکول ایک  schools for-advice-act-2010-equality-publications/government/www.gov.uk/https://2010ایکٹ مساوا
ت ہم  ہیں:یہ فرائض عمومی ہیں۔ کرتے خیرمقدم کا فرائض اپنے تحت کے  2010ایکٹ مساوا

ی ذمہ قانونی اور اخالقی اپنی لیے کے فروغ اور تحفظ کے بہبود و فالح کی بچوں تمام ہم بیان کا تحفظ کے بچوں  محفوظ ایک ہم ہیں۔ کرتے تسلیم کو دار
ش اور  ہاں ہیں کرتے کوشش کی کرنے فراہم ماحول آئند خو ت کی بچوں ج یقینی کو کرنے حاصل انصاف اور تحفظ مدد، موثر کو بچوں ہو۔ قدر اور عز

ی ہم لیے کے بنانے  گے۔کریں عمل پر کار طریقہ اپنے اور گے کریں کام سے تیز

تکی مواقع پیشگی  • مساوا

ی کے تحفظ  ہیں۔حقوق مساو

کرنامظاہرہ کا وابستگی کی اسکول سے حوالے کے تحفظ کے بچوں اور والدین طلباء،  •

اوربھال؛ دیکھ مؤثر 

ث میں مسائل کے تحفظ کے بچوں  • گی۔ملے مدد مناسب کو عملہ اور طلباء ملو

س ڈبلیو  پارٹنرشپچلڈرن گارڈنگ سیف فیلڈ ویک پی سی ای

ت میں مفاد بہترین کے بچے ہے۔ اہم سے سب بہبود و فالح کی بچے  •اصول کے پالیسی  گے۔جائیں کیے اقداما

ہیں:رکھتے مطابقت سے ان اور ہیں ہوتے الگو پر گورنرز اور عملے تمام کار طریقہ شامل میں پالیسی اس 

تسلیم یہ ہے۔ بڑھا دباؤ پر عملے حفاظتی ہمارے اور ہے ڈاال اثر نمایاں پر شاگردوں کچھ ہمارے نے مرض وبائی  CoVID 19عالمی کہ ہیں کرتے تسلیم ہم 
ی اور تھا، وقت خطرناک انتہائی ایک لیے کے خاندانوں اور بچوں ڈاؤن الک وائرس کورونا کہ ہے جاتا کیا  ب کہ ہیں سمجھتے ہم ہے۔ سکتا رہ جار سلوک خرا

اورہے کرتا پیش خاکہ کا تعاون مسلسل کردہ پیش میں پالیسی اس اسکول ہے۔ سکتا ہو عالمت کی صدمے 

روکنا؛کو خرابی کی نشوونما یا صحت جسمانی اور ذہنی کی بچوں  •

ت اور پن کھلے شفافیت، چوکسی،  • ہے۔موجود کلچر کا چیلنج پر پڑنے ضرور

ہے:یہ حفاظت 

دار.شراکت دوسرے 

ی ذمہ یکساں کی عملے تمام  • ہیں۔سکتے اٹھا فائدہ سے مدد ابتدائی لیے کے کرنے کام جو کریں شناخت کی بچوں ایسے وہ کہ ہے دار

ت اچھے  • دیں۔فروغ کو تعلقا

س، عمر، بچے، تمام  • نظر،قطع سے شناخت جنسی یا مذہب زبان، نسل، ثقافت، قابلیت، جن

بنانا۔یقینی کو مشق اچھی مسلسل  •

ی  • کرنا،ختم کو سلوک امتیاز

کرنا۔کارروائی لیے کے بنانے قابل کے کرنے حاصل نتائج بہترین کو بچوں تمام  •

www.wakefieldscp.org.uk/ https:// پر طور مقامی ہمPartnership Children Safeguarding Wakefield  س گے کریں شرکت ساتھ کے ج
ٹ حفاظتی ساالنہ میں  ہے۔شامل بھی لینا حصہ میں پیشکش تربیتی اور آڈ

ی کو عملے تمام  •مقصد کا پالیسی  ت ضرور سکیںکر پورا کو تحفظ کے بچوں اپنے وہ تاکہ کرنا فراہم معلوما
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امکان کا زیادتی ساتھ کے بچوں معذور اور گا، پڑے کرنا سامنا کا بدسلوکی شدید کو بچوں فیصد  19سے  6کے عمر کی اسکول کہ ہے چلتا پتہ سے تحقیق 
ت کی صحت دماغی کی بچوں تین میں روم کالس اوسط ایک ہے۔ زیادہ گنا تین  سے، وجہ کی رابطے کے روزمرہ کے ان ساتھ کے طلباء ہے۔ تشخیص قابل حال

ی کی بدسلوکی اور تبدیلیوں والی ہونے میں رویے کے بچوں کو عملے کے اسکول  ت ظاہر ت کے صحت دماغی اور عالما پر طور منفرد لیے کے دیکھنے کو خدشا
ہوں۔میں خطرے یا ہوں میں پریشانی وہ جب ہیں سکتے کر رجوع بھی سے بالغ بھروسہ قابل کسی میں اسکول بچے ہے۔ جاتا رکھا 

وائرس؛کورونا رہنمائی لیے کے اسکولوں 

ی کی رہنمائی حکومتی میں بارے کے  CoViD-19آسٹن سینٹ  کو لوگوں اور ہے رہا دے فروغ کو صحت حفظان اچھی ساتھ ہی ساتھ جبکہ ہے، رہا کر پیرو
ت حکومتی  ب کا پہننے  PPEاوپر کے سفارشا ت کی کرنے انتخا ہے۔رہا دے اجاز

ی یہ  ت کی بدسلوکی عملہ کا اسکول کہ ہے ضرور ی غنڈہ (مثالً اندر کے اسکول رہے، ہوشیار میں بارے کے عالما اور رویے) والے کرنے تیار کے عملے یا گرد
ت اپنے اور باہر کے اسکول  ہاں گے بنائیں ماحول اور کلچر شفاف کھال ایک ہم سمجھیں۔ کو کار طریقہ کے دینے اطالع کی خدشا پ اپنے طلباء اور عملہ ج کو آ
ت کو عملے سکیں۔ اٹھا مسئلہ بھی کوئی اور کریں محسوس محفوظ  س پر طور ورانہ پیشہ سے حوالے کے حفاظت کی معامال بچوں، اور ہونے متجس
ت شدہ شناخت اسکول گی۔ جائے کی مدد میں کرنے استعمال طریقہ کا بحالی وقت کرتے کام ساتھ کے ایجنسیوں دیگر یا خاندانوں  گا کرے کام پر خدشا

ت اور  گا۔کرے مدد کی دوسروں میں کرنے ایسا یا گا، کرے فراہم مدد جلد لیے کے روکنے سے بڑھنے کو خدشا
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ت اضافی کی بچوں جائزے کے مدد ابتدائی تمام تشخیص کی مدد ابتدائی  ت اس درمیان کے تنظیموں شناخت، ابتدائی کی ضروریا پیش بنیاد کی تعاون کے فراہمی کی خدمت اور اشتراک کے معلوما
ی لیے کے جائزوں کے مدد ابتدائی ہیں۔ کرتے  ت کی رضامند ت اس اور ہے ہوتی ضرور س لیے کے روکنے سے بڑھنے تک مقام اس کو ضرورتوں کو خاندان اور بچے کہ چاہیے کرنی نشاندہی کی با کی مدد ک

ت  ہاں ہے ضرور ت کی مداخلت ذریعے کے تشخیص قانونی تحت کے  1989ایکٹ چلڈرن ج ت ان بہبود. اور حفاظت کی بچے ہوگی۔ ضرور ہداشت سماجی کی بچوں اسے میں، حاال مدد سے حوالے کے نگ
ت ہنگامی یہ تاہم چاہیے: جانا کیا استعمال لیے کے  ہیں شرط پیشگی لیے کے کرنے ریفرل میں حاال ہے۔ شکل ایک کی تشخیص کی ایجنسی بین مدد ابتدائی ورک فریم اسیسمنٹ کامن  CAF -ہے۔ ن

ت کے سیفٹی  ہے۔سکتی جا کی استعمال میں فیلڈ ویک تشخیص کی مدد ابتدائی بھی کسی ہے۔ مثال اور ایک اسکیلنگ اور کالم  3-نشانا

بورڈ

ی کر لے سے سالوں کے بنیاد ہے، آتا سامنے مسئلہ کوئی پر موڑ بھی کسی کے زندگی کی بچے ہی جیسے مدد ابتدائی  ت کے مسائل یہ تک۔ نوعمر ت بھی جب لیے کے کرنے کم کو اثرا آتی سامنے مشکال
ی تو ہیں  ہے۔میں بارے کے کرنے فراہم مدد فور

س ڈبلیو  ہے۔لی لے جگہ کی  Children Safeguarding District Wakefield WDSCBنے اس پارٹنرشپ۔ چلڈرن گارڈنگ سیف فیلڈ ویک پی سی ای

ہداشت والدین/جو ہیں افراد بالغ دیگر اور والدین پیدائشی مراد سے والدین  والے لینے گود اور والے کرنے بھال دیکھ رضاعی والدین، سوتیلے پر طور کے مثال ہیں، میں کردار والے کرنے نگ
والدین۔

ب کی اس یا لیے کے اسکول جو ہیں لوگ تمام وہ مراد سے اسٹاف  میں۔صالحیت رضاکارانہ یا تنخواہ مستقل، یا عارضی وقتی، جز یا وقتی کل ہیں، کررہے کام سے جان

ت مسلسل جو نظر، نقطہ ایک لیے کے کام کے مداخلت خاندانی  –نشانیاں کی حفاظت  کنیکٹنگ  -ہے گیا کیا شامل میں ٹوگیدر فیملیز فیلڈ ویک اسے ہے۔ ہوتا استعمال لیے کے ضرور

س  ب اپروچ پریکٹ ہے۔ہوتا استعمال میں فیلڈ ویک ا

- CIC  ہداشت بچہمیں نگ

ہداشت/سماجی کی بچوں کے فیلڈ ویک  -میش کیئر سوشل  ت/خاندانی نگ ٹ انٹیگریٹڈ خدما گارڈنگسیف ایجنسی ملٹی ڈور/فرن

- FIM  پروگراملیے کے کرنے مدد میں بنانے بہتر اور دینے تحفظ دینے، فروغ کو تندرستی اور صحت ذہنی کی نوجوانوں اور بچوں ہمارے مستقبل۔ میں ذہن

- LADO  ت خالف کے عملے پوسٹ، ایک میں اتھارٹی مقامی افسر نامزد افسر/نامزد کے اتھارٹی مقامی لیے۔کے کرنے منظم اور مربوط کو الزاما

- DSL  دو کم از کم یا ٹیم ایک میں اسکول لیڈ۔ گارڈنگ سیف نامزدDSL  گے۔ہوں

District Wakefield – Need of Continuum  ہے۔کرتا پیش خاکہ کا سطح کی فرق کے تعاون لیے کے خاندانوں اور بچوں میں

CAMHS  خدمتکی صحت ذہنی کی نوعمروں اور بچوں

ہے۔خطرہ کا پہنچنے نقصان اہم انھیں یا ہے، گئی کی پر طور کے مصائب شناخت کی جن ہیں عمل والے جانے کیے لیے کے حفاظت کی بچوں ایسے مراد سے پروٹیکشن چائلڈ 

- MARF  ہے۔جاتا کیا استعمال میں ڈسٹرکٹ فیلڈ ویک فارم ریفرل ایجنسی ملٹی

ہے۔شامل شخص ہر عمر کم سے سال  18میں بچوں بچہ/

حب

MACE  پینل۔ایکسپلوٹیشن چائلڈ ایجنسی ملٹی پینل

EY S/F/TAC/ گردارد کے سالوں ابتدائی اسکول/خاندان/بچے/ٹیم

ACES  تمنفی کے بچپن تجربا

کیئران چائلڈ سی آئی سی 

ت لیے کے کرنے مدد میں پہنچنے تک حل پائیدار کے مسائل کو لوگوں  -نظر نقطہ کا بحالی  ت اور کرنے کم کو تنازعا ت اور زبان لیے کے دینے فروغ کو تعلقا ہار کا م
ی کا تربیت اور کام بھی کسی میں ڈسٹرکٹ فیلڈ ویک یہ استعمال۔  ہے۔مقصد بنیاد

ت اصطالحا
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ہے۔ہوتا پر کنندگان فراہم دیگر اور اسکولوں اطالق کا  26سیکشن  ،2015ایکٹ سیکیورٹی اینڈ ٹیررازم کاؤنٹر 

ہے۔جاتا رکھا میں فولڈر) (نیال فولڈر  Safeguarding Office-Safeguardingکو رہنمائی قانونی 

9

/wellbeingpupils-supporting-guidanceکرنا مدد میں بہبود کی طلباء 
www.gov.uk/https://

ت) کے اسکولوں (آزاد ایجوکیشن  ت کے دینے فروغ اور تحفظ کے بہبود و فالح کی بچوں ان کو اسکولوں آزاد تحت کے  2014ضوابط کے معیارا انتظاما
ت کی کرنے  ہے۔ہوتا ذریعے کے  2015ریگولیشنز (انگلینڈ) اسکولز اسپیشل مینٹینڈ نان اطالق کا اسی ہیں۔ علم طالب میں اسکول جو ہے ضرور

education--2in-safe-children-keeping-publications/government/www.gov.uk/https://

FGM  ہے۔مشتمل پر رپورٹنگ الزمی کی
2015ایکٹ جرائم سنگین 

س حفاظتی عملہ  ش کاپی ایک پر بورڈ نوٹ ہے۔کرسکتا تال

ی کاپی ایک اسے اور تھا چاہیے پڑھنا حصہ پہال کا رہنمائی اس کو عملے تمام  ی کو ایڈمن اسے اور تھی گئی د ہا لیے کے کرنے میل ا س تھا گیا ک میں ج
ہیم ٹیم والی کرنے حفاظت ہے۔ گیا لیا پڑھ اسے کہ تھی گئی کی تصدیق  ی کوئز لیے کے لگانے اندازہ کا تف گی۔کرے جار

ی دہشت کو لوگوں  ت کی روکنے سے ہونے راغب طرف کی گرد دینا۔توجہ پر ضرور

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

ی قانون  حفاظتکی رہنمائی اور ساز

guidanceduty-prevent-publications/government/www.gov.uk/https://

ت تمام والی کرنے کام ساتھ کے بچوں لیے کے فروغ اور تحفظ کے بہبود و فالح کی بچوں  (2018)کرنا کام کر مل ساتھ ایک لیے کے حفاظت کی بچوں  خدما
ی قانون پر  ت کی ساز ت اور ضروریا س صحت، ہے۔ کرتا احاطہ کا توقعا ت لیے کے تعلیم دار شراکت حفاظتی کے اتھارٹی مقامی اور پولی گے کریں انتظاما

ت کے عالقے مقامی اپنے وہ تاکہ  ی میں انتظاما رہیں۔مشغول طرح پور

س ڈیوٹی  ڈیوٹی کی کنندگان فراہم دیگر اور اسکولوں میں  2015ایکٹ سیکیورٹی اینڈ ٹیررازم کاؤنٹر  29سیکشن ویلز اور انگلینڈ  -تھام روک کی گائیڈن
س ہے، کرتا احاطہ کا  ی دہشت کو لوگوں میں ج ت کی روکنے سے ہونے راغب طرف کی گرد ہے۔جاتا رکھا خیال مناسب کا ضرور

اور تشدد جنسی درمیان کے بچوں میں کالجوں اور اسکولوں کرنا؛ ہراساں پر طور جنسی اور تشدد جنسی درمیان کے بچوں میں کالجوں اور اسکولوں 
 - GOV.UK(www.gov.uk)کرنا ہراساں پر طور جنسی 

چاہیے۔رکھنا خیال کا رہنمائی اس دوران کے دہی انجام کی فرائض اپنے لیے کے فروغ اور تحفظ کے بہبود و فالح کی بچوں کو کالجوں اور اسکولوں 

ہے کرتا مطالبہ سے گورنرز کے کالجوں (EF) تعلیم مزید اور اسکولوں والے رکھنے برقرار اور حکام تعلیمی مقامی  175سیکشن کا  2002ایکٹ ایجوکیشن 
ت اس وہ کہ  ت لیے کے بنانے یقینی کو با جائے۔دیا انجام لیے کے فروغ اور تحفظ کے بہبود و فالح کی بچوں کو کاموں کے ان کہ کریں انتظاما

ت تدریسی  ہا میں  2012اسٹینڈرڈز ٹیچر معیارا و فالح کی بچوں پر طور کے حصے کے فرائض ورانہ پیشہ اپنے کو ٹیچرز ہیڈ بشمول اساتذہ کہ ہے گیا ک
چاہیے۔رکھنا برقرار اعتماد کا عوام پر پیشے تدریسی اور چاہیے کرنا تحفظ کا بہبود 

dutyprevent the-radicalisation-from-children-protecting-publications/government/www.gov.uk/https://

2002ایکٹ ایجوکیشن 

(2021)رکھنا محفوظ میں تعلیم کو بچوں 

Machine Translated by Google

https://www.gov.uk/guidance/supporting-pupils-wellbeing
https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-education--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/sexual-violence-and-sexual-harassment-between-children-in-schools-and-colleges
https://www.gov.uk/government/publications/protecting-children-from-radicalisation-the-prevent-duty
https://www.gov.uk/government/publications/protecting-children-from-radicalisation-the-prevent-duty


ی  ہوں مشترکہ ساتھ کے اسکول فوٹو اور رومز اسٹاف اہلکار کلید ہیں۔دیتے دکھائی پر طور واضح پر بورڈ فوٹو کے عملے اور جگ

ی  (گورنر):کونسلر اکیڈمی والی کرنے حفاظت ہمار

ت: کی رابطہ  ی تفصیال  33943501924فون: ٹیلی  mselway@sa.bkcat.co.ukمیل: ا

ٹ  (barraclough@sa.bkcat.co.uk)ٹیچر ہیڈ ایگزیکٹو۔  -بیرکلو رابر

ہیں:چیئر کے کونسل اکیڈمی 

ت تعلیمی  ت حفاظتی میں ترتیبا -settingschildcare-and-education-in-measures-protective implementingنفاذ کا اقداما
covid-19-coronavirus-publications/government/www.gov.uk/https://

ی  ہیں:یہ رہنما کے صحت دماغی ہمار

ی ذمہ کی حفاظت کی عملے تمام  ی کو گورنرز اور عملے تمام یہ ہو۔ بھی کچھ کردار کا ان چاہے ہے دار رکھنے محفوظ کو بچوں میں  2021تعلیم کردہ جار
ہیں۔گئے کیے بیان پر طور واضح میں ایک حصہ کے 

-wellbeingand-health-mental-peoples-young and-children-supporting-onہیں کرتے حمایت کی بہبود جو مشورے کے والدین 
guidance-covid-19-publications/government/www.gov.uk/https://

س  ی- تھام (tlaurie@sa.bkcat.co.uk)مینٹر لرننگ الر

(senior@sa.bkcat.co.uk)سینکو  -سینئر رچرڈ 

ہیں  ت اور وسائل تربیت، فنڈنگ، وقت، ان ی معاون ت کے تحفظ کے بچوں اور بہبود کی بچوں کو عملے دوسرے وہ تاکہ گی جائے د مشورے پر معامال
ہذا، کریں۔ مدد کی عملے دوسرے یا اور/لیں، حصہ میں اجالسوں کے ایجنسی بین اور مباحثوں کے عملی حکمت کریں، فراہم مدد اور  کی بچوں اور ل

ڈالنا۔حصہ میں تشخیص 

ہے:یہ مینجمنٹ) سینئر آف (ممبر  (DSL)لیڈ گارڈنگ سیف نامزد ہمارا لیے کے پروٹیکشن چائلڈ 

چیئر)کی کونسل (اکیڈمی سیلوے مشیل مسز 

ب مسٹر ہیں: ٹیچر ہیڈ ایگزیکٹو  بیراکلورا

ت: کی رابطہ  ی تفصیال  33943501924فون: ٹیلی  headteacher@sa.bkcat.co.ukمیل: ا

چیئر)کی کونسل (اکیڈمی سیلوے مشیل مسز 

داریاںذمہ اور کردار  .3

 33943501924فون: 

/covid-19coronavirus-during-education-remote-and-safeguarding-guidance/www.gov.ukتعلیم دراز دور اور حفاظت 
https://

(senior@sa.bkcat.co.uk)سینکو  -سینئر رچرڈ 

ت: کی رابطہ  ی تفصیال  33943501924فون: ٹیلی میل: ا
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ی ڈپٹی ہمارے  س ڈ ٹ سوسن ہیں: ایل ای ایڈمن سینئر  –سکا
(scott@sa.bkcat.co.uk)

س  ی- تھام (tlaurie@sa.bkcat.co.uk)مینٹر لرننگ الر

ت اس ہم  ت کی کالج یا اسکول کہ گے بنائیں یقینی کو با ت حفاظتی نامزد کو رکن سینئر مناسب ایک کے اسٹاف سے ٹیم کی قیاد لیے کے کردار کے قیاد
ی ذمہ کی حفاظت) الئن آن (بشمول تحفظ کے بچوں اور حفاظت لیڈ گارڈنگ سیف نامزد جائے۔ کیا مقرر  کی مالزمت کی ہولڈر رول یہ گی۔ لے دار

ی ذمہ کی سطح اہم ایک کردار یہ کہ ہیں کرتے تسلیم ہم ہوگا۔ واضح میں تفصیل  ہیں اور ہے حامل کا دار ہدے اندر کے اسکول ان دینے انجام فرائض کے ع
ہوگا۔حاصل اختیار اور حیثیت مناسب لیے کے 

س جان مسٹر  سربراہ)کے (اسکول مولینک

ت: کی رابطہ  ی تفصیال  33943501924فون: ٹیلی  mselway@sa.bkcat.co.ukمیل: ا

ت: کی رابطہ  ی تفصیال  33943501924فون: ٹیلی  barraclough@sa.bkcat.co.ukمیل: ا
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ت  روکنا۔کو سروس مطابق کے ضرور

ی، ذمہ حتمی کی تحفظ کے بچوں ہیں، سکتی جا سونپی کو نائبین یافتہ تربیت پر طور مناسب سرگرمیاں کی لیڈ حفاظتی نامزد کہ جب  کہ جیسا دار
ی ذمہ اہم اس ہے، رہتی ہی پاس کے لیڈ حفاظتی نامزد ہے، گیا کیا بیان  ہیں کو دار چاہیے۔جانا سونپا ن

ی پر طور خاص مسائل کے اس یا اسے تاکہ کریں رابطہ ساتھ کے پرنسپل یا ٹیچر ہیڈ  • کریں۔آگاہ سے انکوائریوں جار

ہاں اور، کریں رابطہ سے رہنما سینئر کے صحت دماغی  • ب ج ٹ ہیلتھ مینٹل ہو، دستیا ٹیم،سپور

DSL  ت کے بدسلوکی مشتبہ  •داریاں: ذمہ کی ہداشت سماجی کی بچوں کے اتھارٹی مقامی کو معامال ت پاس کے نگ معاون بھیجیں / مطابق کے ضرور
ہداشت سماجی کی بچوں کے اتھارٹی مقامی جو عملہ  ہاں کریں رجوع سے پروگرام چینل کو کیسز  •ہیں۔ دیتے حوالہ کو نگ ت/ج ٹ ضرور مطابق کے سپور
ہو۔خدشہ کا پرستی بنیاد 

س اور  47سیکشن کے  1989ایکٹ چلڈرن  تحت۔کے تفتیش پولی

ہیں۔دیتے حوالہ کا پروگرام چینل جو عملہ وہ 

لیڈزحفاظتی نامزد ڈپٹی 

ت، لیے کے عملے تمام  • ت اور مشورے معاون ہار کریں۔کام ذریعہ کے م
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ی تربیت مطابق کے معیار اسی کو نائبین بھی کسی  ہوگا۔واضح میں تفصیل کی مالزمت کی ان کردار اور ہے لیڈ حفاظتی نامزد کہ جو گی جائے د

کریں۔کام پر طور کے نقطہ کے رابطے ساتھ کے داروں شراکت حفاظتی تین  •

ت  تنوعاور مساوا

ہاں دیں حوالہ کا کیسز ایسے  • ت ج س مطابق کے ضرور ب کا جرم کو پولی  C&YP2491596ہو۔ گیا کیا ارتکا

ہاں  ت حفاظتی ج ہیں؛منسلک سے صحت دماغی خدشا

ی گورننگ اور عملے کے اسکول  ت اراکین تمام کے باڈ ت کی ایکٹ مساوا ت متعلق سے تعصب بھی کسی اور گے رکھیں برقرار کو اخالقیا ی کو واقعا فور
گی۔جائے کی کارروائی اور گا جائے کیا ریکارڈ پر طور 

(npcc.police.uk)guides.indd school 

ہاں بشمول دینا، فروغ کو مشغولیت معاون لیے کے دینے فروغ کو بہبود اور حفاظت کی بچوں ساتھ کے والوں کرنے بھال دیکھ یا اور/والدین  • ج
ت مشکل کو خاندانوں  ی ذمہ کی دینے فروغ کو نتائج تعلیمی کریں، کام ساتھ کے لیڈز اسٹریٹجک متعلقہ اور ٹیچر ہیڈ  •ہے۔ سکتا ہو سامنا کا حاال دار

ت سامنا کا جن کر جان کو مسائل کے تحفظ کے بچوں اور تحفظ بہبود، و فالح ہوئے لیتے  ت ان اور ہے، کیا تجربہ یا ہیں، رہے کر بچے مند ضرور کی اثرا
ی، میں کالج یا اسکول ہیں۔ سکتے پڑ پر بچوں سے مسائل ان جو کریں نشاندہی  ت اس ہیں: شامل میں اس کامیابی۔ اور مصروفیت حاضر کو با
کو حصولیابی اور ترقی تعلیمی کی ان ہیں، یا ہیں کارکن سماجی جو ہے کون سے میں بچوں کے اس کہ ہے جانتا یہ کالج یا اسکول کہ بنانا یقینی 

کرنے فراہم ایڈجسٹمنٹ معقول یا مدد تعلیمی اضافی کو عملے تدریسی اور رکھنا؛ برقرار کو ثقافت کی امنگوں اعلٰی لیے کے گروہ اس اور سمجھنا، 
ہداشت سماجی قانونی کہ ہوئے کرتے تسلیم یہ ہے، پاس کے ان یا ہے ورکر سوشل پاس کے جن سکے جا کی مدد کی بچوں ان تاکہ کریں مدد میں  نگ
ہے۔باقی اثر دیرپا پر نتائج تعلیمی کے بچوں بھی باوجود کے ہونے ختم مداخلت کی 

ت  • س مطابق، کے ضرور ت کے تحفظ کے بچوں سے (افسروں) افسر نامزد کے اتھارٹی لوکل  LADOاور  (4حصہ مینیجر" (بطور "کی رابطہ لیے کے خدشا
ہیں۔متعلق سے رکن کے عملے جو کریں 

ت ایسے  • ہاں دیں حوالہ کا معامال اورہو گیا دیا چھوڑ یا برخاست سے وجہ کی نقصان خطرے/کو بچے لیے کے ڈسکلوزر کو شخص کسی ج

ت کے حفاظت اور حفاظت  • ی اساتذہ، پر طور (خاص عملے میں بارے کے سیفٹی) ڈیجیٹل اور الئن آن (بشمول معامال ی پادر کی اسکول عملہ، امداد
رابطہ ساتھ کے شخص) نامزد ساتھ کے نگرانی کی  SENمیں کالج کسی یا  SENCOsاور رہنما سینئر کے صحت دماغی ٹیکنیشنز، ٹی آئی نرسیں، 
ت تاکہ ہے کرنا ریفرل کرکے رابطہ ساتھ کے ایجنسیوں متعلقہ آیا کہ وقت کرتے فیصلہ یہ اور کریں  جائے۔سمجھا پر طور مجموعی کو ضروریا

ش آواز کی بچے ہمیشہ ہم آواز کی بچے  ت ایسے تاہم، گے۔ رکھیں مدنظر کو اس وقت کرتے فیصلے اور گے کریں ریکارڈ اسے اور گے کریں تال سکتے ہو حاال
ب ہم جب ہیں  ت کی علم طال ت اور خواہشا دیں۔کر زیر لیے کے کرنے کام میں مفاد بہترین کے ان کو احساسا
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ت میں بارے کے مسائل کے تحفظ کے بچوں اور تحفظ بہبود، و فالح  • جو کریں مدد میں دینے فروغ کو نتائج تعلیمی کرکے اشتراک کا معلوما
ت کے کالج اور اسکول اور اساتذہ وہ یا ہے کارکن سماجی کا جن بچے  ہیں۔رہے کر تجربہ ساتھ کے عملے کے قیاد

ت اس لیڈ حفاظتی نامزد  • پ کو فائلوں پروٹیکشن چائلڈ کہ ہے دار ذمہ لیے کے بنانے یقینی کو با ت جائے۔ رکھا ڈیٹ ٹو ا جانا رکھا خفیہ کو معلوما
ت چاہیے۔ جانا کیا ذخیرہ سے طریقے محفوظ اور چاہیے  ت حوالہ اور تحفظا عمل اچھا رکھنا میں فائل پروٹیکشن چائلڈ علیحدہ لیے کے بچے ہر کو جا
خالصہجامع اور واضح کا تشویش چاہیے: ہونا شامل میں ریکارڈ ہے۔ 

ت کے پارٹنر حفاظتی  • ت حفاظتی مقامی اور مواقع بھی کسی کے تربیت عملہ کہ سکے جا بنایا یقینی یہ تاکہ کریں رابطہ سے انتظاما انتظاما
ہے۔آگاہ سے پالیسیوں مقامی ترین تازہ متعلق سے 

ٹ، کا کارروائی بھی کسی  نتائج۔اور پہنچے تک فیصلے نو

ت قانونی اور مدد ابتدائی  • مقامی اور معیار مقامی لیے کے کارروائی بشمول سمجھیں، کو عمل کے تشخیص لیے کے کرنے فراہم مداخل
ہداشت سماجی کے بچوں کے اتھارٹی  ت۔کے حوالے کے نگ انتظاما

o  ی کی تشویش ت؛کی طریقہ کے کرنے حل اور پیرو تفصیال

ی اسے  ب مرکز ٹ محفوظ چاہیے، جانا کیا منتقل سے الگ سے فائل کی علم طال چاہیے۔ جانی کی حاصل تصدیق کی رسید اور ہوئے، بناتے یقینی کو ٹرانز
ی والے کرنے وصول کو اسکولوں  ساتھ کے نگرانی کی  SENمیں اسکولوں یا  SENCOsاور لیڈز حفاظتی نامزد کہ جیسے چاہیے بنانا یقینی کو عملہ کلید

ت شخص، نامزد  ت کے ان ہوں۔ آگاہ مطابق کے ضرور ت میں بارے کے حاال سکتی کر متاثر کو نتائج تعلیمی اور بہبود حفاظت، کی بچے کمی کی معلوما
ت اس کو لیڈ گارڈنگ سیف نامزد عالوہ، کے فائل پروٹیکشن چائلڈ ہے۔  نئے پہلے سے جانے کے بچے کسی کہ ہوگا مناسب یہ کیا کہ چاہیے کرنا غور بھی پر با

ت اضافی کوئی ساتھ کے اسکول  میں کالج یا اسکول کو بچے سکے۔ جا کی فراہم مدد صحیح لیے کے حفاظت کی بچے اس تاکہ جائے کی شیئر معلوما
ت وہ پر، طور کے مثال کریں۔ مدد میں کرنے طے منازل کی ترقی  ی مدد کی بچوں ان کو کالج یا اسکول نئے جو معلوما ت کی رکھنے جار جن گی دے اجاز

ہے۔موجود مدد یہ تک وقت کے آنے کے بچے اور ہیں ہوئے شکار کا بدسلوکی وہ اور ہے رہا کارکن سماجی کوئی کا 

ہداشت سماجی کی بچوں لیے کے فروغ اور تحفظ کے بہبود و فالح کی بچوں  • ت کو نگ ت حفاظتی نامزد میں کرنے فراہم مدد اور معلوما قیاد
سمجھنا۔کو اہمیت کی کردار کے 

ہیں تاکہ چاہیے گزرنا سے تربیت کو نائبین) بھی کسی (اور لیڈ گارڈنگ سیف نامزد  ہارتیں اور علم درکار لیے کے دینے انجام کو کردار اس ان کی فراہم م
پ بعد سال دو ہر کم از کم کو تربیت اس جائیں۔  تربیت چاہیے۔ کرنی حاصل تربیت کی آگاہی کی تھام روک کو لیڈ حفاظتی نامزد چاہیے۔ جانا کیا ڈیٹ ا

ہیم اچھی کی کردار اپنے کے ان کو  ت مخصوص چاہئے، کرنی فراہم رہنمائی حفاظتی نامزد ساتھ کے تف ب کا ان اور سمجھنا شناخت، کی ضروریا کیسے جوا
ی کی بچوں جو جائے دیا  ت مخصوص نیز ہیں، سکتے بڑھا کو کمزور دیگر اور کار طریقہ عمل، اور ہیں، سکتے ڈال میں خطرے کو بچوں جو نقصانا

ہذا بھال، دیکھ سماجی کی بچوں پر طور خاص داریاں، ذمہ کی ایجنسیوں  وہ:ل

ہیں  ت اس ان ہیں کریں حاصل رسائی لوگ وہی صرف تک فائل کہ چاہیے بنانا یقینی کو با ت کی دیکھنے اسے جن ہاں اور ہے ضرور اندر کے اس یا فائل ج
ت یہ ہے، گیا کیا اشتراک کا مواد موجود  کیا بیان میں دو حصہ اور ایک حصہ کے  KCSIE 21کہ جیسا ہے ہوتا مطابق کے مشورے کے اشتراک کے معلوما

میں اسکول نئے جلد از جلد کو فائل پروٹیکشن چائلڈ کی ان کہ چاہیے بنانا یقینی کو لیڈ حفاظتی نامزد میں) منتقلی کی سال (بشمول اسکول ہے۔ گیا 
اصطالح.نئی اندر کے دنوں  5پہلے کے ہونے شروع یا اندر کے دن  5لیے کے منتقلی کی بھر سال اور جائے، دیا کر منتقل 

س کی معاملے کے تحفظ کے بچوں کو حکام مقامی  • س جائزہ کے تحفظ کے بچوں اور کانفرن ہے علم کا کرنے کام میں بارے کے انعقاد کے کانفرن
ت کی کرنے ایسا جب اور  گے۔ہوں قابل کے کرنے تعاون اور شرکت سے طریقے مؤثر میں ان تو ہو ضرور

ت اس عملہ؛ وقتی جز اور نیا پر طور خاص کار، طریقہ اور پالیسی کی تحفظ  پروٹیکشن چائلڈ کی کالج یا اسکول کہ بنائیں یقینی کو با
پ کو درآمد عمل اور کار طریقہ اور پر) طور کے کم سے (کم جائے لیا جائزہ ساالنہ کا پالیسی  جائزہ سے باقاعدگی کا اس اور ہے جاتا کیا ڈیٹ ا

ہیں۔کرتے کام ساتھ کے مالکان یا باڈیز گورننگ میں بارے اس اور ہے، جاتا لیا 

ت اس  ب پر طور عوامی پالیسی کی تحفظ کے بچوں کہ بنائیں یقینی کو با مشتبہ کہ ہیں واقف سے حقیقت اس والدین اور ہے دستیا
کردار۔کا کالج یا اسکول میں اس اور ہے سکتا جا دیا حوالہ میں بارے کے کرنے نظرانداز یا بدسلوکی 
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ت اس  •کو: لیڈ حفاظتی نامزد  ہے۔سمجھتا وہ اور ہے، حاصل رسائی تک بچے کے کالج یا اسکول کو رکن ہر کے عملے کہ چاہیے بنانا یقینی کو با
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ت کو تربیت  • ہار ت حفاظتی نامزد میں دینے فروغ کو م بہبود، اور سکیں دے مشورہ اور مدد کی عملے وہ تاکہ چاہیے، کرنی حمایت کی قیاد
ت کے تحفظ کے بچوں اور تحفظ  ت اس  ہیں: شامل پر طور خاص میں اس کریں۔ مدد کی ان میں کرنے محسوس اعتماد پر معامال کو با
ت حوالہ کو عملے کہ بنانا یقینی  اورہے۔ حاصل تعاون دوران کے عمل کے جا

ت دیرپا کے صدمے اور مصیبت  • دینے فروغ کو نتائج تعلیمی اور پر، تندرستی اور صحت دماغی رویے، کے بچوں بشمول سمجھیں، کو اثرا
ب کا اس لیے کے  ی کیا لیے کے دینے جوا ہے۔ضرور

کے(یو ریگولیشن پروٹیکشن ڈیٹا جنرل کے یو اور  2018ایکٹ پروٹیکشن ڈیٹا 

ت کی ان اور سننے کو بچوں  • ت اور خواہشا ان کالج یا اسکول درمیان، کے عملے تمام کریں، افزائی حوصلہ کی کلچر کے رکھنے خیال کا جذبا
ی اوپر میں۔ اقدام بھی کسی والے جانے کیے لیے کے حفاظت کی  چاہیے جانا کیا ریفریش کو ہنر اور علم کے ان عالوہ، کے تربیت رسمی گئی د
ی (یہ  وقت لیے کے کرنے ہضم اور پڑھنے کو رفت پیش حفاظتی صرف یا کرنا، پورا کو لیڈز حفاظتی نامزد دیگر ہے، سکتا ہو ذریعے کے بلیٹنز ا

ت کہ جیسا نکالنا)،  رہیں۔باخبر سے اس اور سمجھنے کو رفت پیش بھی کسی متعلقہ سے کردار اپنے وہ تاکہ ساالنہ، کم از کم اور ہے، ضرور

ی قانون پروٹیکشن ڈیٹا متعلقہ   پرطور خاص سمجھیں، کو ضوابط اور ساز

ی  والے؛کرنے بھال دیکھ نوجوان اور ہیں حالتیں متعلقہ کی صحت کی جن (بھیجیں)، معذور

ی یہ  • ہذا، ہے۔ سمجھا اور سنا کہ کریں محسوس بچے کہ ہے ضرور حفاظتینامزد ل

ت   ت حوالہ اور خدشا ی محفوظ درست، تفصیلی، کے جا کے سمجھنے کو مقصد کے رکھنے ریکارڈ اس اور رکھنے ریکارڈ تحریر
ہوقابل 

ی جی  اور،آر)؛ پی ڈ

ت  • ت مخصوص کی بچوں مند ضرور س میں بارے کے ضروریا ت تعلیمی خصوصی کی جن ہیں، چوک اورہیں ضروریا

ت اس عملہ معاون   س کو نتائج تعلیمی اور بہبود و فالح تحفظ، کہ لیے کے کرنے غور پر با بشمول ہے، جاتا کیا منسلک طرح ک
کرنامطلع کو فراہمی کی امداد دیہی اور تعلیمی 

ت کی ان اور سننے کو بچوں درمیان کے عملے تمام  ت اور خواہشا کریں، افزائی حوصلہ کی کلچر کے رکھنے خیال کا احساسا
ت بھی جو لیے کے حفاظت کی ان کالج یا اسکول اور  ت ان اور، ہیں؛ سکتے کر اقداما اپنے کو بچوں جو سمجھیں کو مشکال

ت  ت اس اور ہیں سکتی ہو میں کرنے رابطہ سے عملے میں بارے کے حاال س کہ کریں غور پر با ت اعتماد قابل طرح ک تعلقا
ت جو جائیں کیے استوار  ت کی چیت با ہیں۔کرتے فراہم سہول

ت کی  • کرنامدد کی اس اور سمجھنا کو کالج یا اسکول سے حوالے کے ضروریا
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ت ساتھ کے پریکٹیشنرز اور تنظیموں ایجنسیوں، دیگر داروں، شراکت حفاظتی اور اندر، کے دونوں کالج اور اسکول  • کی تبادلے کے معلوما
سمجھیں۔کو اہمیت 

ت اور علم  ہار چاہئے:جانی کی مدد کی لیڈز میں دینے فروغ کو م

ی گورننگ  ت اس ٹیچر ہیڈ اور باڈ ہے۔کرتا پورا کو پہلوؤں تمام کے  2حصہ کے  KCSIE 2021اسکول کہ ہے بناتا یقینی کو با

ت منفرد وابستہ سے حفاظت الئن آن  • ت اس اور ہیں قابل کے سمجھنے کو خطرا تازہ اور علم متعلقہ پاس کے ان کہ ہیں رکھتے یقین پر با
ت اضافی ان  •ہے۔ درکار لیے کے رکھنے محفوظ دوران کے ہونے الئن آن میں کالج یا اسکول کو بچوں جو ہے صالحیت ترین  پہچان کو خطرا
ت تعلیمی خصوصی سامنا کا جن ہیں سکتے  ی اور ضروریا بدمعاشی، الئن آن پر، طور کے مثال ہے، ہوتا الئن آن کو  (SEND)بچوں والے معذور

ہیں اور سے پرستی بنیاد اور گرومنگ  رکھتے صالحیت کی کرنے مدد کی بچوں ساتھ کے  SENDلیے کے رہنے محفوظ الئن آن وہ کہ ہے یقین ان
ہیں۔

اور،کریں۔ شرکت میں کورسز ٹریننگ ریفریشر یا متعلقہ کسی اور کریں حاصل رسائی تک وسائل  •

ت   ساتھ کے کالجوں اور اسکولوں دوسرے اور اندر، کے دونوں کالج اور اسکول سمجھیں، کو اہمیت کی اشتراک کے معلوما
ی اور میں سال بشمول پر منتقلی  ی اور پرائمر تنظیموں ایجنسیوں، دیگر داروں، شراکت حفاظتی اور درمیان، کے تعلیم سیکنڈر

ساتھ؛کے پریکٹیشنرز اور 

ت  • بیان میں پانچ اور دو ایک، حصے کے  KSCIEاہمیت اہم کی کرنے شیئر اور کرنے استعمال رکھنے، کرنے، ریکارڈ سے طریقے مؤثر کو معلوما
س سے اس کو لیڈ حفاظتی نامزد لیے اس اور ہے، گئی کی  چاہیے:ہونا لی

ہیں؛قابل کے کرنے فراہم مدد اور مشورہ کو عملے لیے کے بچانے سے خطرے کے پرستی بنیاد کو بچوں اور روکیں کو ڈیوٹی 
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ی قانون  • استعمالکا معقول اور بھیجنا کو طلباء بشمول ہے، کرتا تعمیل کی فرائض اپنے تحت کے ساز

ی تربیت بعد سال  2ہر جسے ہے، رکن کا ٹیم لیڈرشپ سینئر جو ہے کرتا تقرر کا  DSLایک  • مالزمت کی ہولڈر رول داریاں ذمہ کہ یہ اور ہے، جاتی د
ی ہیں۔ واضح میں تفصیل کی  س ڈ ی تربیت اور فنڈنگ وقت، لیے کے حمایت کی اس کو ایل ای ہونا کور ہمیشہ لیے کے کردار اس چاہیے۔ جانی د

ت سے گورنر والے کرنے حفاظت سے باقاعدگی  DSLچاہیے۔  ٹ اور ہے کرتا مالقا ہے۔کرتا فراہم رپور

س ہے کار طریقہ محفوظ کا بھرتی  • کو ریکارڈنگ کی اس اور ہے شامل جانچ قانونی پر مناسبیت کی عملے لیے کے کرنے کام ساتھ کے بچوں میں ج
ہے۔بناتا یقینی کو نگرانی مناسب کی رضاکاروں ہے۔ بناتا یقینی 

ب حفاظتی مناسب لیے کے بچوں محروم سے تعلیم  • ت اور پر، مواقع والے ہونے بار بار پر طور خاص ہے، جوا مطلع کو اتھارٹی مقامی پر پڑنے ضرور
ٹ اور کریں  کریں۔رپور

ت اس  ہے۔منسلک سے مشیروں ذاتی کے لیور کیئر اسکول کہ بنائیں یقینی کو با

ہاں ہے کرتا تخلیق کلچر ایسا ایک  • محسوس پراعتماد لیے کے کرنے چیلنج پر تشویش بھی کسی عملہ اور ہے اہم سے سب بہبود و فالح کی طلباء ج
ہے۔کرتا 

ت کا آواز کی بچے  • ہےموجود نظام لیے کے شاگردوں اور بیک فیڈ کہ یہ اور ہے ثبو

بنائیںیقینی کو حفاظت الئن آن اور ہیں موجود سسٹم مانیٹرنگ اور فلٹر الئن آن مناسب کہ بنائیں یقینی  •

ت دستیابی  ت حفاظتی بھی کسی دوران کے مد ت پر خدشا ب ہمیشہ نائب) ایک (یا لیڈ حفاظتی نامزد لیے کے عملے میں اسکول لیے کے کرنے با رہے دستیا
ت کے (اسکول گا  ہا پر طور عام کہ جب دوران)۔ کے اوقا ب پر طور ذاتی کے نائب) (یا لیڈ حفاظتی نامزد تو جائے ک ی یہ گی، جائے کی توقع کی ہونے دستیا انفراد

ت اس ہوئے، کرتے کام ساتھ کے لیڈ حفاظتی نامزد ہے، معاملہ ایک لیے کے اسکولوں  ب" کہ کرنا وضاحت کی با معمولی غیر آیا اور ہے مطلب کیا کا "دستیا
ت  ی یہ ہے۔ قبول قابل میڈیا دوسرا کا طرح اس یا  Skypeیا اور دستیابی ذریعے کے فون میں حاال بھی کسی وہ کہ ہے معاملہ کا  DSLاور اسکولوں انفراد
ت باہر/ سے وقت  کریں۔انتظام کا احاطہ مناسب اور مناسب لیے کے سرگرمیوں کی باہر سے مد

واقعہ۔کا لگانے الزام پر ٹیچر ہیڈ 

ہے۔بناتا یقینی کو تربیت مناسب اور ہے کرتا تقرر کا استاد  LACلیے کے بچوں والے آنے نظر نامزد ایک  •

ٹ لیڈرشپ کو کونسل اکیڈمی  ت نصف ہر پر طور کے حصے کے رپور پ ایک متعلق سے حفاظت میں مد ہے۔ہوتا موصول ڈیٹ ا

طاقت

ت اس  • ت متعلق سے صحت دماغی میں اسکول کہ ہے بنایا یقینی کو با ہیں۔موجود عمل اور نظام واضح لیے کے خدشا

ت اس  ی کہ ہے بناتا یقینی کو با رکھنا)محفوظ میں تعلیم کو بچوں (3hc ہے۔ یافتہ تربیت کی بھرتی محفوظ شخص ایک کم از کم پر پینل تقرر

WSCP •  کار۔طریقہ مقامی پارٹنر/تین  –ہے رکھتا مدنظر کو

ت کے بدسلوکی گئے لگائے خالف کے ارکان کے عملے  • ت گئے لگائے خالف کے ٹیچر ہیڈ میں جن کریں اختیار کار طریقہ لیے کے نمٹنے سے الزاما اور الزاما
ت خالف کے بچوں دوسرے  ی ہیں۔ شامل الزاما س بی ڈ ی اور انکشاف ای کو بچوں  Ch4)ہے۔ موجود کار طریقہ لیے کے کرنے ریفر کو خدمت کی پابند
رکھنا)محفوظ میں تعلیم 

ت  • ی ذمہ کی قیاد ہے۔کرتا نامزد کو لیول بورڈ سینئر  -گورنر گارڈنگ سیف لیے کے لینے دار

ت اس  ہاں کہ بنائیں یقینی کو با ہے۔رکھتا نمبر رابطہ ہنگامی زیادہ سے ایک لیے کے طلباء اسکول ہو ممکن ج

ی) (گورننگ کونسل اکیڈمی  ت اس باڈ اسکول:کہ ہے بناتی یقینی کو با

پ پر سائٹ ویب اور (ساالنہ پالیسی حفاظتی مؤثر ایک  • تمام ہی دونوں اور ہے بھی پالیسی کی رویے کے عملے ساتھ ساتھ کے ہے) جاتی کی ڈیٹ ا
ی کی اس اور ہیں جاتے کیے فراہم بروقت کو عملے  ت کی عملے اندر کے اسکول ہیں۔ کرتے پیرو ہار ہے۔جاتا کیا استعمال لیے کے تشکیل کی ان کو م

ت اس  پ اس کو عملے کہ بنائیں یقینی کو با ت کی ان اور گرو ت کے رابطے بشمول ضروریا ہو۔آگاہی میں بارے کے انتظاما
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ہےکرتا رابطہ ساتھ کے  LADOافسر/نامزد جو ہے کرسی) پر طور (عام گورنر نامزد ایک  •

مناظر

ہے۔شامل میں اسباق 

ت اور کرنے کام انٹرایجنسی  • ہے۔کرتا تعاون میں منصوبوں سمیت اشتراک کے معلوما

 -/PSHE۔RSEہے جاتا سکھایا کیسے میں بارے کے حفاظت کو بچوں کہ ہے کیا غور نے  •

ت اس جو ہے کرتی تیار عملی حکمت تربیتی ایک  • مناسب اور انڈکشن ٹیچر، ہیڈ اور عملہ کا سائٹ بشمول عملہ تمام کہ ہے بناتی یقینی کو با
ت حفاظتی کے اسکول میں بارے کے تربیت کی تحفظ کے بچوں  ت میں بارے کے انتظاما ی شراکت حفاظتی کہ جو کرے، حاصل معلوما کسی کی دار
ت بھی  پ سے باقاعدگی مطابق کے ضرور ہے۔ہوتی ڈیٹ ا
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DSL •  ت اس اور ہے کرتا کام کر مل ساتھ کے ہے۔کرتی عکاسی کی کردار تفصیل کی کام کہ ہے بناتا یقینی کو با

میں رویے کے شاگردوں  •کرنا برتاؤ ساتھ کے احترام ساتھ کے شاگردوں تمام  •ہیں: شامل میں مشق اچھی ہے۔ دیتا تشکیل اخالق ضابطہ لیے کے عملے تمام جو 
ی نظر اور بدسلوکی اور تبدیلیوں والی ہونے  ت کی انداز رہناچوکنا سے عالما

ت اس  •برتاؤ۔ ساتھ کے عملے دوسرے تو ہوں موجود شاگرد جب اور ہونا واضح میں بارے کے حدود ورانہ پیشہ  • ذاتی، کے شاگردوں کچھ کہ ہونا آگاہ سے با
ت خاندانی  زندگیطرز اور حاال

س اچھی  اخالقضابطہ کا عملے اور خطوط رہنما کے پریکٹ

ت مناسب کے تعامل اور گفتگو درمیان کے ان اور ساتھ کے شاگردوں  • رکھنا۔برقرار کو معیارا

ورکنگنیٹ الئن آن 

عملہ

تساتھ کے شاگردوں  تعلقا

ب  • ت کے علم طال ب جو کرنا منظم سے طرح اس کو صورتحال اور کرنا مطلع کو مینیجرز درست کہ جیسے نمٹنا سے طریقے شفاف اور کھلے سے جذبا علم طال
ت کے  ہو۔حساس لیے کے جذبا

ٹیچر:ہیڈ ایگزیکٹو 

سروس۔بیرنگ 

ت سے شاگرد پہلے سے کرنے شروع رابطہ جسمانی  • ب اجاز کرنا،مدد میں پہننے کپڑے کہ جیسے کرنا، طل

بھالدیکھ سماجی کی بچوں یا 

ت اس  • س محفوظ غیر یا ناقص عملہ تمام کہ ہے بناتا یقینی کو با ت میں بارے کے پریکٹ ہار کا خدشا کے طرح اس کہ یہ اور ہے ہوتا محسوس قابل کے کرنے اظ
ت  ت اس  •ہے جاتا نمٹا مطابق کے کار طریقہ کے بجانے سیٹی اور سے طریقے حساس کو خدشا ب پورے کو طلباء کہ ہے بناتا یقینی کو با کے سیکھنے میں نصا
جائیں۔کیے فراہم مواقع 

ت اس  • مثال اچھی ایک ہوئے کرتے برتاؤ سے طریقے مناسب کو خود سمیت الئن آن  •ہے سکتا ہو اشارہ کا بدسلوکی رویہ واال کرنے چیلنج کہ کرنا تسلیم کو با
ت مثبت، درمیان کے طلباء  •ہیں ہوتے اثرانداز پر ان جو کرنا شامل میں فیصلوں ان کو شاگردوں  •کرنا۔ قائم  بشمول کرنا افزائی حوصلہ کی رویے محفوظ اور باعز

ی یا جنسی نامناسب،  کرنا۔چیلنج کو رویے یا زبان امتیاز

ہےبڑھتا خطرہ کا زیادتی 

ہاں ہے کرتا قائم رابطہ ساتھ کے  LADOافسر/نامزد  • ہے۔جاتا لگایا الزام خالف کے رکن کسی کے عملے ج
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بھی۔میں مذاق کہ حتٰی کرنا، گریز سے استعمال کے زبان آمیز تضحیک یا جنسی 

ی غیر اکیلے ساتھ کے شاگردوں  • کریں۔انتظام کا خطرے کے کرنے کام  1:1یا اکیلے وقت بھی کسی اور کریں گریز سے وقت ضرور

ی جب بشمول ہے، کرتا مختص وسائل اور معاونت تربیت، وقت، کافی  • ت، کے کور ہو ضرور انجام سے طریقے مؤثر کو کردار اپنے کو نائب اور  DSLانتظاما
ی دیگر اور مباحثوں کے عملی حکمت اور تشخیص کی شاگردوں بشمول لیے، کے بنانے قابل کے دینے  یمیں میٹنگوں ضرور حاضر

ت کے عمل اچھے ہمیں لیے کے رکھنے برقرار کو ان اور کرنے پورا کو داریوں ذمہ اپنی تئیں کے شاگردوں  ہوگا۔کرنا اتفاق سے معیارا

ت اس  • ی کی اس سبھی اور جائے کیا درآمد عمل پر اخالق ضابطہ اور پالیسی کی تحفظ کے بچوں کہ ہے بناتا یقینی کو با کریں۔پیرو

ہے۔بناتا یقینی کو تربیت اور شمولیت کی عملے تمام  •

PE  مددجسمانی دوران کے انتظام کے امداد طبی ابتدائی یا دوران کے

ت ساتھ کے طلباء  • اورکرنا عمل پر قواعد کے اسکول سے حوالے کے استعمال کے میڈیا سوشل اور چیت با

ت اس  • س کہ ہے بناتا یقینی کو با اورانکشاف اسے ہو الحق خطرہ اسے یا ہو پہنچایا نقصان کو بچے کسی نے ج

ت کے رہنمائی پر امور حفاظتی تر وسیع اور پالیسی کی تحفظ کے بچوں کی اسکول  • ی، غنڈہ پر طور کے مثال سمجھنا، اور پڑھنا کو دستاویزا تعلیم برتاؤ، گرد
استعمال۔کا میڈیا سوشل /ITمناسب اور کمی کی 

ب  • ت تمام میں بارے کے بہبود اور حفاظت کی علم طال ی اگر یا  ،DSLکو خدشا س راست براہ تو ہو ضرور بھیجناکو پولی

رکھنامحفوظ الئن آن کو خود بشمول تحفظ، 

ب سے زبان یا رویے  • س اجتنا میں بارے کے چیز اور کسی عالوہ کے ور پیشہ جو کریں گریز سے رویے ایسے کسی  •ہے۔ سکتا جا دیکھا میں حق کے شاگردوں کو ج
سکے۔بن باعث کا شکوک 

ی صرف استعمال کا طاقت معقول  • میںتعمیل کی کار طریقہ کے اسکول اور پر طور کے حربے آخر

ت ساتھ کے طلباء  • ت ذاتی زیادہ سے ضرور کریں۔گریز سے کرنے اشتراک کا معلوما
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ی سمجھنا یہ ہے۔ سکتا بڑھ خطرہ کا زیادتی کو بچوں کچھ  وجہ کی کار طریقہ کے تحفظ کے بچوں اور مفروضوں اور رویوں سماجی اضافہ یہ میں خطرے کہ ہے ضرور
ی کی بچے جو ہے سے  ت یا خرابی شخصیت، انفراد ت متنوع کے بچوں بجائے کے حاال میں اضافے میں خطرے عوامل سے بہت ہیں۔ رہتے ناکام میں کرنے تسلیم کو حاال

ہائی، امتیاز، اور تعصب بشمول ہیں، سکتے ڈال حصہ  ت اخراج، سماجی تن ب کی افراد بالغ بعض اور مسائل کے مواصال کہ ہچکچاہٹ میں کرنے قبول یہ سے جان
ہے۔سکتی ہو بدسلوکی 

ت اس عملہ تمام کا اسکول  ت ورانہ پیشہ چاہیے۔ ہونا مذمت قابل برتاؤ کا ان ساتھ کے طلباء اور ہے قبول ناقابل سلوک نامناسب ساتھ کے طلباء کہ ہے آگاہ سے با کو معیارا
ت کی رکھنے نہ برقرار  ہے۔سکتی جا کی کارروائی تادیبی میں صور

ہیں بچے وہ  • ت کی کارکن سماجی جن ہے۔ضرور

LGBT •  س (ہم س ہم پرست جن س)ابیلنگی پرست جن ٹران

شخص کسی کے عمر کم سے سال  18لیے کے فرد کسی کے عمر زیادہ سے سال  18تحت، کے  2003ایکٹ کے جرائم جنسی کہ، چاہیے سمجھنا یہ کو عملے عالوہ، کے اس 
ہاں ہے، جرم رکھنا تعلق جنسی ساتھ کے  ی رشتہ چاہے ہو۔ میں حیثیت کی اعتماد شخص وہ ج ب کا اس ہو۔ سے رضامند سال  18اور رکن کے عملے کے اسکول کہ ہے مطل
ب کے عمر کم سے  ب وہ چاہے ہے، ہوسکتی جرم مجرمانہ سرگرمی جنسی بھی کوئی درمیان کے علم طال ی علم طال ہو۔زیادہ سے عمر کی رضامند

ہداشت  • س میں خاندان سے بھال دیکھ میں ہی حال جو بچے/ میں نگ ہیں۔آئے واپ

ت من  • ی افزائی حوصلہ یا گھڑ میںخطرے کے بیمار

ت اور اقدار کی اسکول جو ہے کیا تیار اخالق ضابطہ کا گورنر اور عملہ اپنا نے ٹی اے سی کے (بی  استعمال، کا میڈیا سوشل عالوہ کے اس  –ہے کرتا عکاسی کی اخالقیا
نمٹنا)سے پالیسی کی موہومیت اور پوزیشن کی اعتماد 

میں۔خطرے کے تشدد کے نوجوانوں اور گینگ  •

www.saferrecruitmentconsortium.org/https://

ت تعلیمی خصوصی یا معذور  • (بھیجیں)ہیں ضروریا

متاثر۔سے خرابی کی کھانے اور پہنچانے نقصان کو خود بشمول مسائل کے صحت دماغی  •
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ہدے کے ٹرسٹ  استعمالغلط کا ع

والےکرنے بھال دیکھ نوجوان  •

متاثرسے والدین ناقص  •

ی اگر  ت اس عملہ تو ہو ضرور ی پاس کے ان کہ گا بنائے یقینی کو با ت اس ہے، بیمہ کاروبار ب کہ گا بنائے یقینی کو با ہے پر سیٹ پچھلی پہنے بیلٹ سیٹ علم طال
ت کے آمد متوقع اور روانگی کو والدین اور عملے دوسرے اور  گا۔جائے کیا مطلع میں بارے کے اوقا

ت اس  گے۔دیں توجہ خصوصی پر بچوں ہم ہو، حاصل تحفظ یکساں کو شاگردوں تمام ہمارے کہ لیے کے بنانے یقینی کو با

ی  •والے گزارنے زندگی طرز عارضی  •متالشی کے پناہ  • ہیں پر طور کے زبان پہلی انگریز ہےن

ہے۔واقف سے طریقوں کے کرنے کام محفوظ ذیل درج میں  2019رہنمائی تعلیمی عملہ تمام ہمارا 

ہیں:کون 

ت استعمال/غلط کے مادے  •متاثر سے بدسلوکی گھریلو  • متاثرسے استعمال کے منشیا

ہیں۔غائب سے اسکول بچے اور  CMEہیں محروم سے تعلیم بچے  •

رہنادور سے گھر  •

ہیں۔ہوسکتے کمزور پر طور خاص جو بچے وہ 

ش پر طور نجی  • بچےوالے پانے پرور

ی غنڈہ  • ی غنڈہ سمیت وغیرہ پرست نسل فوبک، ہومو سائبر، یا ہونے، شکار کا گرد ث میں گرد غائبسے بھال دیکھ یا گھر  •خطرہ۔ کا ہونے ملو

ہیں منتقل میں گاڑیوں اپنی کو طلباء مطابق کے پالیسی ڈرائیونگ  BKCATعملہ عام  •حمل و نقل کی طلباء  گا۔کرے ن
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ت  • ی  ،(FGM)اعضاء کا اعضاء کے خواتین بشمول؛ میں خطرے کے /A) (HBVبدسلوکی تشدد/مبنی پر غیر ی جبر ی۔بریسٹ اور شاد استر

SEND Wakefield  س کو طلباء ٹ طرح ک ہے۔گیا کیا بیان میں ذیل ہے کرتا سپور

ب کسی کو عملے اگر  ت میں بارے کے صحت دماغی کی علم طال ت سے عملے متعلقہ کے اسکول وہ تو ہیں خدشا ی اگر بشمول، گے، کریں با تو، ہو ضرور
DSLب کوئی اگر  ۔ ی پر اس تو ہے، آتا پیش ساتھ کے ایمرجنسی طبی علم طال ہاں ہے۔ جاتی کی کارروائی فور ی ریفرل  CAMHSج کا اس تو ہے ہوتا ضرور
ی انتظام  ہے۔کرتی ٹیم پادر

تدابیراحتیاطی اور تقاضے خصوصی  •

ہرست یہ  ہیں مکمل اور ہے کرتی فراہم مثالیں کی گروپوں کمزور اضافی ف ہے۔ن

س رہنما کے صحت دماغی ہمارے  ی تھام ہیں۔سینئر رچرڈ اور الر

ت انتباہی ممکنہ کی مسائل کے صحت دماغی  ہیں:سکتے ہو شامل میں عالما

بھیجیں۔شاگرد 
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خطرہکا استعمال غلط کے عقیدے  •

ت ایسی ایک کی تندرستی صحت دماغی  س ہے حال خیز نتیجہ ہے، سکتا نمٹ سے دباؤ کے معمول کے زندگی ہے، کرتا ادراک کا صالحیتوں اپنی فرد ہر میں ج
ی اپنی یا اپنی اور ہے، سکتا کر کام خیز نتیجہ اور  آرگنائزیشن)ہیلتھ (ورلڈ ہے۔ ہوتا قابل کے ڈالنے حصہ اپنا میں برادر

گا۔پڑے اثر کیا پر طلباء اور عملے ہمارے کا وباء عالمی کی وائرس کورونا کہ ہیں سمجھتے ہم 

ثبالواسطہ یا بالواسطہ میں اسمگلنگ یا  ،CCE CSEاستحصال جنسی کے بچوں  • ملو

ت قابل کے تشخیص کی صحت ذہنی طلباء  5میں، روم کالس اوسط ایک  ت اس عملہ تمام گے۔ ہوں مبتال میں حال کے صحت دماغی کہ ہے واقف سے با
ت اس میں، صورتوں بعض مسائل،  ہی افراد ور پیشہ یافتہ تربیت مناسب صرف ہے۔ شکار کا اس یا ہے ہوا شکار کا زیادتی بچہ کہ ہیں سکتے ہو اشارہ کا با
کسی جو ہے گیا رکھا سے طرح اچھی لیے کے کرنے نشاندہی کی رویے ایسے کو عملے میں اسکول لیکن ہیں سکتے کر تشخیص کی مسائل کے صحت دماغی 
ہیں۔سکتے کر تجویز کی مسئلے 

ب اور عملے اپنے ہم میں، اسکول ہمارے  کا صحت کی خرابی ذہنی ساتھ ساتھ کے دینے فروغ کو صحت ذہنی مثبت لیے کے رکن ہر کے جسم کے علم طال
ب  ت اس ہم ہیں۔ چاہتے دینا جوا ت مثالً وقت والے دباؤ پر طور خاص کہ گے بنائیں یقینی کو با جائے۔کی فراہم مدد جذباتی دوران کے امتحانا

جنسیتیا 

Homewakefield.mylocaloffer.org/http://

تضمنی بھی کوئی اور دوا  • اثرا

ی انتہا  • خطرہ۔کا پرستی بنیاد یا پسند

تندرستیاور صحت جذباتی 

ت ہنگامی  • س اور ہے کرنا کیا میں حال صور ہے۔سکتا کر ادا اسکول جو کردار وہ  •ہے کرنا رابطہ سے ک

ی اگر  ت کی منصوبوں کے بھال دیکھ انفراد ب اسے تو ہو ضرور چاہیے۔ جانا کیا تیار ہوئے کرتے شامل کو افراد ور پیشہ کے صحت متعلقہ اور والدین علم، طال
ہے:ہوسکتا شامل میں اس 

ی غنڈہ پر ان اور ہے پڑتا کرنا سامنا کا زیادتی زیادہ گنا  4-3نسبت کی بچوں معذور کو بچوں معذور کہ ہیں جانتے ہم  ہے۔ سکتا پڑ اثر متناسب غیر سے گرد
ت اور ہے چوکنا سے اس عملہ ہمارا  ہیں انداز نظر کو اشارے اور عالما ہیں ہی نہ اور ہے کرتا ن ی ان کے عملے کو بچوں ہے۔ کرتا مسترد پر طور کے حصہ' کا 'معذور
ت سے طریقے مؤثر ساتھ  ت کی کرنے چیت با غور اضافی تو جائے لیا کام سے تحمل اگر اور گے ہوں موجود ذرائع مواصالتی اور وقت اضافی لیے کے دینے اجاز
//:guidancepractice-children-disabled-safeguarding-publications/government/www.gov.uk/httpsگا۔ جائے کیا 

ب  • ت کی علم طال تکی حال تفصیال

ی  • ت گھریلو معاون غیر اور افراتفر ی مذہب، نسل، نسل،  •رہنا میں حاال ی پر بنیاد کی معذور شکارکا بدسلوکی اور سلوک امتیاز
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ت کے جانے کھو کے امید یا بیکار ناکامی،  • ہارکا جذبا اظ

متلییا درد جسمانی بار بار کے وجہ واضح کسی بغیر  •

ب پاس ہمارے  ورک۔ فریم  Resilience Wakefieldلیے کے کرنے پیدا لچک میں طلباء ہمارے ہے: دستیا
www.riskandresilience.org.uk/https://

(www.gov.uk)کرنا مدد کی اس اور دینا فروغ کو تندرستی اور صحت ذہنی میں اسکولوں  •

رویہخفیہ  •بازو لمبی میں موسم گرم جیسے  –تبدیلی میں کپڑوں  •

ب ہمارے کو اس ساتھ ساتھ کے اس  ت/لیے کے گزارنے زندگی پر: طور کے مثال کرنا شامل میں نصا  ،1Kڈیلی مراقبہ، عیسائی وقت، حلقہ فضیلتیں، بیانا
س، وقت" کا کرنے "ٹاک گانا،  ۔REاور فارم رابطہ ڈیجیٹل لیے کے شاگردوں بک

خودکشی

PE •  کرناتبدیل پر طور خفیہ یا چھوڑنا کو

رہنمائی قومی سے طرف کی  Papyrusہم ہے۔ ایک سے میں قاتلوں بڑے سے سب کے نوجوانوں اور بچوں میں برطانیہ خودکشی کہ ہیں کرتے تسلیم ہم 
مشورہپر وغیرہ وینشن پوسٹ تھام، روک پالیسی، ہیں۔ رہے کر کام لیے کے  College' School/Safer Suicide a 'Buildingدستاویز 

ت میں بارے کے خودکشی یا پہنچانے نقصان کو خود  • کرنامذاق یا کرنا با

ہیں؛کرتے یہ ہم 

resourcesresources/and-curriculum-association.org.uk/www.pshe-https://• 
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ی حمایت کی اس ہم اور ہوئے کرتے تسلیم کو اہمیت کی تندرستی اور صحت جذباتی لیے کے طلبا تمام اپنے  حوالہ کے کیئر کیتھولک بھال، دیکھ کی پادر
ت،  ہیں۔کرتے ذریعے کے اسباق  PSHEمیں اسکول کنسلٹنسی، ڈونلی کولنز-مستقبل، میں دماغ جا

ت  • استعمالغلط کا الکحل یا منشیا

www.nspcc.co.ukhttps://• 

ت کی سونے یا کھانے  • ہائی سے خاندان یا دوستوں  •تبدیلی میں عادا دستبردار پر طور سماجی اضافہ، میں تن
جاناہو 

ی غیر یا تاخیر  • اضافہمیں حاضر

eating an-have-i-do-types/www.beateatingdisorders.org.uk/https://• www.selfharm.co.uk https://• professionals 
youngminds-youngminds.org.uk/https://•  آرڈر -ڈسschools--2in-behaviour-and-health-mental-publications/
government/www.gov.uk/https://• 

کرناکم کو کامیابی تعلیمی  •تبدیلیاں میں مزاج اور سرگرمی  •

ب کہ ہیں سمجھتے ہم  ت میں بارے کے مسائل کے صحت ذہنی کی ان سے علموں طال ی کرنا اختیار انداز ہمدردانہ اور سننے وقت کرتے با تمام ہے۔ ضرور
ت بعض یہ ہیں۔ کی حاصل عادتیں  7کی تربیت کی لوگوں موثر انتہائی نے عملے  س ہے سکتا ہو وہ اوقا ب کی ج بجائے کے ہدایت یا مشورہ کو علم طال

ت پر طور ابتدائی  ت حفاظتی اگر ہے۔ ہوتی ضرور ت ساتھ کے  DSLتو ہیں خدشا گی۔جائے کی چیت با

peopleyoung-and-children-of-health-mental-parenting/childcare-www.gov.uk/https://• 

ی ترغیب کی کرنے حاصل رسائی تک مدد مقامی ذریعے کے سائٹ ویب -Can I-WFکو طلباء  //:can.co.uki-wf-httpsہے: جاتی د

PAPYRUS.pdfguide-Schools-2018/10/400734-uploads/content/wp-uk.org/papyrus-https://

ی۔غیر یا تاخیر میں اسکول  • حاضر

ب ہمارے ساتھ ساتھ کے اس  کرنا:شامل کو ذیل درج میں نصا

ت کے 'خودکشی کو عملے تمام اپنے ساتھ کے  Health Public Wakefieldنے ہم  ی کرنا' مدد کی نوجوان والے خیاال مشورے عملی کو عملے جو ہے۔ کیا جار
ت کیسے میں بارے کے خودکشی سے نوجوانوں کہ ہے کرتا فراہم  جائے۔کی با

ت جسمانی کی نقصان  • ہیں۔ہوتی ظاہر پر طور حادثاتی غیر یا ہیں ہوتی بار بار جو عالما

Machine Translated by Google

https://papyrus-uk.org/wp-content/uploads/2018/10/400734-Schools-guide-PAPYRUS.pdf


ت اچانک میں کمیونٹی اسکول  (lgfl.org.uk)بنانا دوبارہ ساتھ ایک کو زندگیوں انتظام؛ کا مو

س کہ ہے ہوتا ایسا اکثر کیونکہ گی، رہے ملتی ترجیح اعلی ایک پر طور کے مسئلے ایک اسے اور ہے اہم پر طور معمولی غیر سیفٹی الئن آن  مسائل طرح ک
ت کو  ی غنڈہ پرستی، بنیاد  ،CSE، CCEکہ جیسے ہے جاتی کی فراہم سہول شاگرد. اور تعلیم کی عملے نیز ہے، موجود نگرانی اور فلٹرز مناسب وغیرہ۔ گرد
دیکھیں۔سیکشن میں بعد 

ب کسی ہمارے اگر  ی اور کرنے عمل پر کار طریقہ اپنے ہم تو ہے تشویش کوئی میں بارے کے علم طال طریقہ مستقل کا کرنے مشورہ سے ایجنسیوں دوسر
گے۔کریں اختیار 

کرناہراساں اور تشدد جنسی 

س چائلڈ آن چائلڈ پیئر/آن پیر  کرناشروع یا کرنا ہیز حملہ/جسمانی حملے/جنسی پرستی/نسل دھمکی/کرنا/شیئر عریاں نیم اور عریاں  -ایب

ی کے کر رابطہ سے HSAM کیئر/سوشل ہم تو ہے آتا پیش واقعہ سنگین کوئی ساتھ کے شاگرد کسی ہمارے اگر  کریں مطلع کو اتھارٹی مقامی پر طور فور
گے۔

When%20to%20call%2Children%20and%20Young%20people/documents/www.npcc.police.uk/https://
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ت اضافی  ی معلوما ی جو ہیں سکتی مل میں پالیسی بیریومنٹ ہمار ہیں۔سکتی مل پر سائٹ ویب ہمار

0the%20police%20guidance%20for%20schools%20and%20colleges.pdf

ب کا خودکشی ایک  ی ہوئے دیتے جوا -resources/step-step-step/step-schools/help/can-we-howرہنما؛ قدم بہ قدم کے سامر
www.samaritans.org/https://

س  ٹ کب کو پولی ہے۔کرنا رپور

س اور عمر بھی کسی ہراسانی جنسی اور تشدد جنسی  ی درمیان، کے بچوں دو کے جن ی کر لے سے پرائمر ہے۔ سکتی ہو تک کالجوں اور تک مرحلے سیکنڈر
پ ایک کے بچوں یہ  پ کے بچوں یا بچے ایک کسی والے کرنے ہراساں پر طور جنسی یا کرنے حملہ پر طور جنسی ذریعے کے گرو ہے۔ سکتا ہو ذریعے کے گرو

زبانی اور (جسمانی سامنے آمنے اور ہیں سکتے ہو الئن آن وہ ہے۔ سکتا ہو اور ہے موجود ساتھ کے تسلسل ایک کرنا ہراساں پر طور جنسی اور تشدد جنسی 
ہیں قبول قابل بھی کبھی اور پر) طور دونوں  ہوتے۔ن

-strategy.pdfprevention suicide-health/public-advice/care-healthعملی حکمت کی تھام روک کی خودکشی فیلڈ ویک 
Documents/www.wakefield.gov.uk/http://

ی کی رہنمائی ذیل مندرجہ  گی؛جائے کی پیرو

ت اس عملہ ہمارا طرح کی امور حفاظتی تمام  ت ان اور ہے' ہوسکتا یہاں 'یہ کہ گا کرے تسلیم کو با ب ایک کہ گا رہے چوکنا سے اشارے اور عالما علم طال
ہے۔سکتی ہو تکلیف کو 

ی تحت کے پالیسی مناسب اور گا جائے لیا سے سنجیدگی ہمیشہ کو بچے والے کرنے بدسلوکی ساتھ کے بچوں  کہ جیسے گی، جائے کی کارروائی فور
ی غنڈہ برتاؤ، حفاظت،  ت اور گرد پر طور آزادانہ وہ کہ گی جائے کی افزائی حوصلہ کی طلباء گی۔ جائے کی مکمل تشخیص کی خطرے مطابق کے ضرور

دیں۔اطالع کی تشویش بھی کسی 

ت کے تشویش والے کرنے متاثر کو بچوں کل آج  ہیں درج یہاں کو سب ان اور ہیں مسائل سے بہ ہرست کی رہنمائی سکتا۔ جا کیا ن (بشمول لیے، کے ف
ہوتے اوورلیپ اور پیچیدہ اکثر مسائل دیکھیں۔  Aضمیمہ میں رکھنے محفوظ میں تعلیم کو بچوں والے) خاندان بند میں جیل اور نظام عدالتی اور بچوں 
ت حفاظتی پر طور مقامی ہیں۔  //:education/www.wakefieldscp.org.uk/httpsلیے کے وسائل پر رینج وسیع ایک کی موضوعا

ہیں مسترد پر طور کے حصہ' کا 'بڑھنے یا 'بنٹ' اسے  ت اور اسباق کے  PSHEمسائل یہ گا۔ جائے کیا ن اسکول مدد کی متاثرین گے۔ ہوں حصہ کا چیت با
ی کے  گی۔جائے کی ذریعے کے نظام پادر

healthmental-childrens wellbeing/health-mental-health/public-advice/and-care-health-www.wakefield.gov.uk/http://

موجودہدیگر اور  (SVSH)ہراسانی جنسی اور تشدد جنسی 
مسائل

Machine Translated by Google

https://bereavement.lgfl.org.uk/default.html
https://www.npcc.police.uk/documents/Children%20and%20Young%20people/When%20to%20call%20the%20police%20guidance%20for%20schools%20and%20colleges.pdf
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http://www.wakefield.gov.uk/health-care-and-advice/public-health/mental-health-wellbeing/childrens-mental-health
http://www.wakefield.gov.uk/health-care-and-advice/public-health/mental-health-wellbeing/childrens-mental-health


اورالئیں نہ پر معمول یا برداشت کبھی کو رویے اس اور اپنائیں کو ذہنیت ہے' سکتا ہو یہاں 'یہ  •

ٹ اور مزاج برتاؤ، کہ جیسے اشارے کے بدسلوکی ممکنہ کہ مفروضے  • تعلقکا چو

collegesand-schools-in-Children-between harassment-sexual-and-violence-sexual-publications/government/
www.gov.uk/https://

ی  ب رضامند ی کی کرنے انتخا ی ہے۔ میں بارے کے صالحیت اور آزاد س وقت بھی کسی رضامند ہے۔سکتی جا لی واپ

س ہم جو بچے وہ  س ہم پرست، جن س یا دو، پرست، جن بچہ ایک میں، صورتوں بعض ہے۔ سکتا جا بنایا نشانہ کو ساتھیوں کے ان ہیں  (LGBT)ٹران
والے کرنے شناخت پر طور کے  LGBTکہ جتنا ہیں سکتے ہو کمزور ہی ایسے بالکل ہوں) نہ یا ہوں وہ (چاہے ہیں سمجھتے  LGBTلوگ عمر ہم کے ان جسے 
بچے۔

تصاویر جنسی جیسے رویہ جسمانی لطیفے، جنسی تبصرے/فحش میں اس اور ہے عمل طرز ناپسندیدہ کا نوعیت جنسی کرنا ہراساں پر طور جنسی 
ش خالف کے کسی چھونا/کر بوجھ جان دکھانا،  ہے۔سکتا ہو شامل چڑھانا اوپر کرنا، ہراساں پر طور جنسی الئن آن کرنا، بر

ی غنڈہ  ی پر، طور کے رسانی ایذا اور گرد اوربغیر؛ کیے ظاہر عالمت کوئی پر طور ظاہر

ی ہم تو ہو باالتر سے انتظام اندرونی یا مدد ابتدائی معاملہ اگر  س جیسے ایجنسیوں دوسر ہداشت سماجی یا پولی گے۔لیں مشورہ سے نگ

ت اہم ایک ہو) معلوم ضرر بے نسبتاً یہ (چاہے نمٹنا سے رویے نامناسب  کو رویے پرتشدد یا اور/بدسلوکی پریشانی، میں مستقبل جو ہے سکتی ہو مداخل
ہیں۔ہوتی شکار کا زیادتی کی قسم اس پر طور خاص لڑکیاں ہے۔ دیتی مدد میں روکنے 

ت اس  • جائے۔کیا حل ذریعے کے پروگرام  RSHEوار ترتیب ہمارے کو اس کہ بنائیں یقینی کو با

ہذا  ٹ بھی کسی کی بدسلوکی ساتھ کے بچوں ساتھ کے  SENDل ہوگا۔شامل رابطہ ساتھ کے نامزد میں رپور

 :www.hazlehurstcentre.org/https://SARCسینٹر ریفرل حملہ جنسی 

ت  ہیں حصہ ناگزیر کا ہونے بڑے ہیں واضح بہ ہے۔ن

ی؛کی بچے بغیر کے تحقیق مزید  معذور

۔5حصہ کا رکھنے محفوظ میں تعلیم کو بچوں اور 

بننا"؛لڑکے "لڑکے یا ہنسنا" "صرف اوپر"، 

ب ہم  گے۔کریں عمل پر رہنمائی کردہ بیان پر معاملے بھی کسی کے جانے کیے ہراساں اور تشدد جنسی درمیان کے علموں طال

گے؛کریں ہم 

ت تعلیمی خصوصی کہ ہیں کرتے تسلیم ہم  ی اور ضروریا ہوتے شکار کا زیادتی زیادہ گنا تین میں مقابلے کے ساتھیوں اپنے  (SEND)بچے والے معذور
ت بعض وقت پہچانتے کو بدسلوکی میں بچوں  SENDہیں۔  ہے:ہوسکتا شامل میں ان ہیں۔ سکتی ہو موجود رکاوٹیں اضافی اوقا

ت اس  ت تمام کہ بنائیں یقینی کو با ی پر ان اور ہیں گئے کیے ریکارڈ واقعا گی۔جائے کی کارروائی فور

ی، عصمت میں تشدد جنسی  ہے۔شامل حملہ جنسی اور حملہ ذریعے کے دخول در

کرناحفاظت کی  SENCOاور نائب) (یا لیڈ 
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کو پتلون جھٹکنا/کو براز اور پکڑنا کو اعضا جنسی اور چھاتیوں بوتلوں، جیسے کا)، نوعیت مجرمانہ پر طور (ممکنہ رویہ واال کرنے چیلنج  •
س اور کھینچنا نیچے  عوامل، سماجی تر وسیع آگے سے کالج اور اسکول کو چیزوں تمام باال مذکورہ کہ سمجھیں یہ  •اٹھانا۔ اوپر کو اسکرٹ
ت دقیانوسی پرستانہ جنسی کی روزمرہ کہ جیسے  س کی روزمرہ اور تصورا ہے۔سکتا جا کیا متاثر سے زبان پرست جن

ت۔میں پانے قابو پر رکاوٹوں ان اور رکاوٹیں مواصالتی  • مشکال

س، ٹاک" ٹو "ٹائم وہ کہ ہے جاتی کی افزائی حوصلہ کو طلباء  بھروسہ قابل کسی میں اسکول ہوئے، کرتے استعمال کا فارم ریفرل علم طالب ڈیجیٹل بک
ت سے بالغ  گے۔کریں ریکارڈ پر  CPOMSہم دیں۔ اطالع کی تشویش بھی کسی کرکے رابطہ پر  0800 136 663الئن ہیلپ تعلیمی کی  NSPCCیا کرکے با

کریںنہ برداشت کو کرنے ہراساں پر طور جنسی یا تشدد جنسی 

SEND •  صالحیتکی ہونے متاثر پر طور متناسب غیر سے عمل طرز کے طرح اس لیے کے بچوں والے

ہیں الزام کبھی پر متاثرین  کی شکار مبینہ ساتھ ساتھ کے مجرم مبینہ دوران کے عمل پورے ہم گا۔ جائے کیا شرمندہ پر آنے آگے ہی نہ اور گا جائے لگایا ن
ت گے۔ بنائیں یقینی کو حمایت  ی بھی کسی لیے کے مجرم معاون ہیں۔سکتے ہو متاثر خود مجرم کہ ہیں سمجھتے ہم کیونکہ ہے سکتی چل ساتھ کے پابند

Machine Translated by Google

https://www.gov.uk/government/publications/sexual-violence-and-sexual-harassment-between-children-in-schools-and-colleges
https://www.gov.uk/government/publications/sexual-violence-and-sexual-harassment-between-children-in-schools-and-colleges


ش رہنمائی کی ضبطی اور اسکریننگ لیے کے اسکولوں  /confiscationand-screening-searching-publicationsکرنا: تال
government/www.gov.uk/https://

ب اور تشخیص وضاحت، کی واقعے بھی کسی اسکول  دیکھنے، کو ویڈیو یا تصویر بھی کسی عملہ اور گا۔ کرے عمل پر رہنمائی ذیل درج لیے کے دینے جوا
ت گا۔ کرے گریز سے بھیجنے آگے یا کرنے محفوظ  س پر پڑنے ضرور ہداشت سماجی اور پولی گی۔ہوں شامل ایجنسیاں جیسی نگ

ہو)نہ خطرہ کو بچے سے اس کہ تک (جب گا جائے کیا مطلع لیے کے مدد کی بچے کو والدین 

ب کا استحصال جنسی کے بچوں تک فیصد  40کہ ہے چلتا پتہ سے تحقیق  ہیں۔کرتے افراد کے عمر کم سے سال  18ارتکا

foradvice-nudes-semi-and-nudes-sharing-publications/government/www.gov.uk/https://• 

ی اگر  ی تو ہو ضرور جائے۔کیا ریفرل کو ایجنسیوں دوسر

ت-تعلیم- کرناکام ساتھ کے لوگوں نوجوان-اور-بچوں-ترتیبا

کی پر طور کے کرنے پوسٹ یا بھیجنے سٹریمز الئیو یا ویڈیوز تصاویر، عریاں نیم یا عریاں الئن آن ذریعے کے نوجوانوں کے عمر کم سے سال  18تعریف کی اس 
س چیٹ فارم، پلیٹ گیمنگ میڈیا، سوشل یہ ہے۔ گئی  پ ایئر کے ایپل میں اس ہے۔ سکتا ہو ذریعے کے فورمز یا ایپ ت ذریعے کے سروسز جیسی ڈرا کے آال

ت متبادل والی جانے کی استعمال سے طرف کی نوجوانوں اور بچوں ہے۔ کرتی کام الئن آف جو ہے سکتا ہو شامل بھی اشتراک درمیان  'ڈک میں اصطالحا
ت کے کرنے شیئر اور لینے سٹریمز الئیو اور ویڈیوز تصاویر، عریاں نیم اور عریاں ہیں۔ سکتی ہو شامل 'تصویریں' یا تصویر'  مجرمانہ یا جنسی ہمیشہ محرکا

ہیں محرک پر طور  ہیں۔ہوتے ن

ی  س ڈ گی۔کرے منعقد اجالس جائزہ ابتدائی ٹیم ایل ای

ی کی اسکول تاکہ گا کرے کام کر مل ساتھ کے ایجنسیوں دیگر اسکول اور ہے پیچیدہ انتظام کا نوجوانوں اور بچوں والے رویے دہ نقصان پر طور جنسی  پور
ہیں۔سکتے ہو شکار کا زیادتی بھی خود نوجوان والے کرنے مظاہرہ کا رویے ایسے سکے۔ جا لگایا اندازہ کا حفاظت کی کمیونٹی 

ہیں الگو پر بالغوں والے بانٹنے عریاں نیم یا عریاں کے عمر کم سے سال  18مشورہ یہ  اسے اور ہے شکل ایک کی زیادتی جنسی ساتھ کے بچوں یہ ہے۔ ہوتا ن
ی  س پر طور فور ت دیگر اور نوعیت کی اس جو ہے، ہوتا پر بچوں والے کرنے اشتراک کا پورنوگرافی بالغ اطالق کا اس ہی نہ چاہیے۔ جانا کیا حوالے کے پولی حاال

ہے۔سکتا جا کیا ہینڈل ذریعے کے پالیسی کی رویے کے اسکولوں ہے، منحصر پر 

ث  ت سے بچوں ملو گی۔جائے کی با
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پ  ت/کی ان نیچے کے لباس کے شخص کسی جو ہے اصطالح ایک اسکرٹنگ ا ی دخل پر طور جنسی بغیر کے علم اجاز عمل کے کھینچنے تصویر والی کرنے انداز
ایک یہ ہے۔ بنتی سبب کا گھنٹی کی خطرے یا پریشانی تذلیل، کی شکار یا لیے کے کرنے حاصل تسکین جنسی جو ہے ہوتی استعمال لیے کے کرنے بیان کو 

س پر معاملے بھی کسی کے اس میں اسکول ہم ہے۔ جرم مجرمانہ  گے۔لیں مشورہ سے پولی

جائے:لگایا الزام کوئی اگر 

ہو بدسلوکی یا دہ نقصان جو اور ہے جاتا دکھایا ذریعہ کے نوجوانوں اور بچوں جو ہے رویہ جنسی نامناسب پر طور ترقیاتی  (HSB)رویہ جنسی دہ نقصان 
ہا بھی رویہ جنسی یا رویہ دہ نقصان پر طور جنسی اسے ماخوذ)۔ سے  ،Hackett) 2014ہے سکتا  ہے۔سکتا جا ک

ی سیکسول پروڈیوسڈ یوتھ سیکسٹنگ/(پہلے کرنا اشتراک کا نیوڈز سیمی اور نیوڈز  تھا)جاتا جانا سے نام کے امیجر

ی جلد از جلد کو واقعہ  س ڈ گا۔جائے کیا حوالے کے ایل ای

HSB  دہ نقصان لیے کے نوجوانوں اور بچوں ان یہ ہے۔ سکتا جا کیا ظاہر لیے کے بڑوں یا بچوں بڑے ساتھیوں، بچوں، چھوٹے جو ہے، محیط پر حد ایک کی رویے
ہے۔جاتا کیا رخ کا اس طرف کی جن لیے کے لوگوں ان ہی ساتھ اور ہیں، دکھاتے اسے جو ہے 

CPOMS DSLs  ٹ کو حقائق پر ی وقت ہر گے۔ کریں عمل پر کار طریقہ کے رپورٹنگ مقامی اور گے، کریں نو شامل میں اس ٹیم والی کرنے حفاظت اور پادر
گی۔کرے مدد کی فریقوں تمام 

الئنچائلڈ دیں۔ ہٹا کو تصویر عریاں گئی کی شیئر الئن آن  •

HSBبچے والے رویے جنسی دہ نقصان 

کرناکام کا اوپر 

Machine Translated by Google

https://www.gov.uk/government/publications/searching-screening-and-confiscation
https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/remove-nude-image-shared-online/


CAMHSفرانزک 

واقفیت

ہے:جو ہے جاتا کیا بیان پر طور کے رویے پر طور عام 

ت میں بارے کے ہونے شامل میں اسکول والدین اور طلباء تمام  س میں تعلیم  PSHEاور ہیں سکتے کر حاصل رسائی تک معلوما باقاعدہ کو موضوع کے دھون
ی غنڈہ اگر ہے۔ جاتا کیا حل پر وقفوں  ی غنڈہ یا ہے، سنگین پر طور خاص گرد  DSLاور ٹیچر ہیڈ تو ہے، جاتا سمجھا موثر غیر کو کار طریقہ کے نمٹنے سے گرد
گے۔کریں غور پر کرنے نافذ کو کار طریقہ کے تحفظ کے بچوں 

camhs/services-health mental-adolescent-and-child-forensic-services/www.southwestyorkshire.nhs.uk/https://

bullyingtackling-and-preventing-publications/government/www.gov.uk/https://

ت کے نقصان اہم کر ہٹ سے خاندانوں اپنے کے نوجوانوں بدسلوکی خاندانی اضافی حفاظت/کی سباق و سیاق  ب کا ان اور سمجھنے کو تجربا کا دینے جوا
ت مختلف جو میں الئن آن اور اسکولوں پڑوس، اپنے نوجوان کہ ہے کرتا تسلیم یہ ہے۔ طریقہ ایک  سکتے کر نمایاں کو بدسلوکی اور تشدد وہ ہیں بناتے تعلقا
ہداشت اور والدین ہیں۔  ت کے بدسلوکی خاندانی غیر کے لوگوں نوجوان اور ہے، اثر کم بہت پر سباق و سیاق ان کا والوں کرنے نگ کے بچے اور والدین تجربا

ت  ہٰذا، بدسلوکی، خاندانی اضافی ہیں۔ سکتے کر کمزور کو تعلقا اس نوجوان کہ ہے کرتی توسیع میں کرنے تسلیم یہ کو مقاصد کے نظام کے تحفظ کے بچوں ل
ہیں۔شکار کا 

(csnetwork.org.uk)اسکول  -ہیں لیتے جائزہ کا اسکول خالف کے کٹ ٹول آگے سے ریفرلز ہم 
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س پولی

س مذہب، نسل، پر طور کے مثال ہے، جاتا بنایا نشانہ کو گروہوں مخصوص اکثر  • سےوجہ کی جنسی یا جن

schoolsfor-guidance-cyberbullying-resources/www.childnet.com/https://

بھالدیکھ سماجی 

ت ایک  ی غنڈہ پر، سطح سنگین سے سب کی اس ہے۔ سکتا بن باعث کا پریشانی اور پریشانی کافی جو ہے مسئلہ سنگین بہ تباہ پر صحت کی بچے ایک گرد
ت اور ہے سکتی ڈال اثر کن  ت کم بہ ہے۔رہی خصوصیت ایک میں خودکشی کی نوجوانوں کچھ میں معامال

بدسلوکیخاندانی اضافی حفاظت / کی سباق و سیاق 

ت کے  Wakefieldلیے کے کرنے ریفرل کو پینل  HSBہم  ی کی اس بعد کے ہونے شائع لیکن ہیں، رہے کر انتظار کا انتظاما سے طرف کی پینل اس گے۔ کریں پیرو
ٹ کردہ پیش  ی اگر سپور ب مربوط لیے کے شکار ساتھ ساتھ کے مجرم یہ گی۔ جائے کی حاصل ذریعے کے HSAM تو ہو ضرور گا۔بنائے یقینی کو جوا

ی غنڈہ  ت کے گرد ی بشمول واقعا ی پرستی، نسل مثالً رویے متعصبانہ اور امتیاز س ہم اور معذور ی غنڈہ پرستانہ جن استعمال کا زبان آمیز توہین اور گرد
گا۔جائے کیا تجزیہ اور ریکارڈ 

ہیں؛شامل میں اراکین کے پینل 

س  • ہے۔پہنچانا تکلیف پر طور جذباتی یا جسمانی کو کسی مقصد کا ج

ی کرم براہ  ی لیے کے دستاویز دوستانہ لیے کے بچوں اور پالیسی کی رویے ہمار دیکھیں۔سائٹ ویب ہمار

یغنڈہ  گرد

ی غنڈہ  ت تمام کے گرد ی غنڈہ جنسی بدمعاشی، سائبر بشمول واقعا ی غنڈہ مبنی پر تعصب اور گرد ٹ اور ریکارڈ کو گرد انتظام کا ان اور گا جائے کیا رپور
ی غنڈہ اور رویے ہمارے  گا۔جائے کیا ذریعے کے کار طریقہ کے نمٹنے سے گرد

ب عملہ جو گا۔ جائے کیا عمل پر کار طریقہ کے تحفظ کے بچوں لیے کے دونوں مجرم اور متاثرہ  اسے ہے جاتا ہو مند فکر میں بارے کے رویے جنسی کے علم طال
ت سے  DSLجلد از جلد  گے۔کریں غور پر ٹول الئٹ ٹریفک بروک ہم وقت کرتے فیصلے چاہیے۔ کرنی با

س اور جنسی  ی غنڈہ پرست جن ت میں بارے کے گرد س اور جنسی لیے: کے معلوما ی غنڈہ پرست جن (itna.www)bullyingalliance.org.uk-گرد

گیا۔دہرایا  •

Machine Translated by Google

https://www.southwestyorkshire.nhs.uk/services/forensic-child-and-adolescent-mental-health-services-camhs/
https://www.southwestyorkshire.nhs.uk/services/forensic-child-and-adolescent-mental-health-services-camhs/
https://www.gov.uk/government/publications/preventing-and-tackling-bullying
https://www.childnet.com/resources/cyberbullying-guidance-for-schools


ی اور داخلہ کو طلباء تمام مطابق کے قانون  گا۔جائے دیا ہٹا اور گا جائے رکھا سے رجسٹروں کے حاضر

ی کیتھولک کا آسٹن سینٹ  ی تحت کے پالیسی مناسب کو واقعے بھی کسی کے تعصب اور ہے مخالف کا تعصب کے قسم ہر سکول پرائمر پر طور فور
ی تو ہوا مناسب اگر گا۔ جائے کیا حل  گا۔جائے لیا مشورہ سے ایجنسیوں دوسر

CSE  ت) یا (مرد بچے کسی ہوئے اٹھاتے فائدہ کا توازن عدم کے طاقت گروہ یا فرد کوئی جب ہے ہوتا وقت اس یہ ہے۔ شکل ایک کی زیادتی جنسی کو عور
ت کی اس یا ہے چاہتا شکار جو میں بدلے کے چیز کسی  (a)ہے کرتا استعمال لیے کے دینے دھوکہ یا کرنے توڑ جوڑ کرنے، مجبور میں سرگرمی جنسی  ضرور

جنسی اگر کہ تک یہاں ہے سکتا ہو استحصال جنسی کا شکار اضافہ۔ میں حیثیت کی مرتکب کے کار سہولت یا فائدہ مالی لیے۔ کے  (b)یا اور/ہے، 
ی سرگرمی  ہیں شامل رابطہ جسمانی ہمیشہ میں  CSEہو۔ ظاہر سے رضامند  17اور  CSE 16ہے. سکتا ہو ذریعے کے استعمال کے ٹیکنالوجی یہ ہے۔ ہوتا ن

ی لیے کے تعلق جنسی پر طور قانونی جو ہے سکتا کر متاثر کو لوگوں کے عمر کی سال  جنسی رابطہ غیر اور رابطہ میں اس ہیں۔ سکتے دے رضامند
کرنا۔پوسٹ پر میڈیا سوشل اور کرنا کاپی تصاویر کہ جیسے ہے شامل سرگرمی 
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CME  بچےمحروم سے تعلیم

ہیں غلطی کی شکار بھی کبھی اور ہے جرم سنگین ایک یہ  ہو۔نہ کیوں شکل کوئی کی تبادلے چاہے ہوتی ن

CME  ہیں شاگرد رجسٹرڈ میں اسکول جو ہے گئی کی پر طور کے بچوں کے عمر کی اسکول الزمی تعریف کی ہیں حاصل تعلیم مناسب اور ہیں ن کررہے ن
ت ہیں  س بچہ، کوئی واال ہونے غائب سے اسکول پر مرحلے بھی کسی تاہم اسکولنگ۔ ہوم مثالً میں اسکول دیگر بصور بھی اندر کے دن کے اسکول میں ج

ت، کے صحت ذہنی استحصال، بشمول ہے، اشارہ ممکنہ کا ہونے انداز نظر اور بدسلوکی ہے، شامل  ی خدشا ی جبر وغیرہ۔خطرہ کا شاد

ت بھی کسی  ی ذریعے کے میکانزم رپورٹنگ مقامی اطالع کی واقعے جرم/انگیز نفر ت گی۔ جائے د س ہے رویہ ایسا بھی کوئی واقعہ جرم/انگیز نفر بارے کے ج
ت وجہ کی اس کہ ہے سوچتا کوئی میں  س رجحان، جنسی نسل، ہے: نفر ی، شناخت، کی جن ت عقیدہ۔ یا مذہب معذور آگ پکارنا، نام جرم مبنی پر نفر
پ تشدد، یا حملے لگانا، آگ لگانا/ ی یا گھر کے آ ت ہے۔ سکتا ہو تحریر یا گرافٹی نقصان، کو گاڑ س پر پڑنے ضرور گی۔ہو شامل بھی پولی

-educationmissing-children-service/welfare-education families/supporting-children/and-schoolsکار: طریقہ مقامی 
www.wakefield.gov.uk/http://

تمتعلق سے تعصب  واقعا

CSEاستحصال جنسی کا بچوں 

//:contextualsafeguarding.org.uk/httpsورک: نیٹ کا حفاظت کی سباق و سیاق 

ہاں  ب ہر ہم ہو، ممکن ج گے۔کریں جمع نمبر رابطہ ہنگامی زیادہ سے ایک لیے کے علم طال

ت  جرمانگیز نفر

گے کریں مطلع کو اتھارٹی مقامی کی علم طالب بھی کسی ہم گے۔ کریں مطلع کو اتھارٹی مقامی کی بچے بھی کسی گئے ہٹائے سے رجسٹر داخلہ اپنے ہم 
ت مسلسل مطابق کے کار طریقہ فیلڈ ویک مقامی جو  ت۔میں ضمیمہ  -آفیسر الپتہ ہے۔ رہتا ناکام میں کرنے شرکت تک مد تفصیال

ت اور مدد اضافی  س لیے کے معلوما ت ہے۔ سکتا جا کیا رابطہ سے ٹیم پولی پ وہ  NBمیں) ضمیمہ (تفصیال کی کار طریقہ کے رپورٹنگ کی معمول کے آ
ہیں جگہ  ہیں۔لیتے ن

ی کی اس مطابق کے کار طریقہ اور گی جائے کی نگرانی کی حاضریوں غیر مجاز غیر  ہاں پر طور خاص گی، جائے کی پیرو ہیں۔ جاتے ہو الپتہ بار بار بچے ج
ت کی خطرے عملہ تمام  ی اور عالما ت انفراد ت بشمول محرکا ی اور  FGMسفر، کا عالقوں والے تنازعا ی جبر ہوگا۔آگاہ سے شاد

practitionersfor guide-and-definition-exploitation-sexual-child-publications/government/www.gov.uk/https://

ت حفاظت، الئن آن پر طور کے مثال بدسلوکی۔ میں حد ایک کی سباق و سیاق سماجی  مسائل۔کے صحت دماغی  ،CSE، CCEاستعمال، کا منشیا
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تشددسنگین 

ت کے بدسلوکی یا تشدد رویے، والے دینے دھمکی کرنے، زبردستی کرنے، کنٹرول درمیان کے لوگوں کے عمر زیادہ سے اس یا سال  16 بھی کوئی کا واقعا
س جو نمونہ یا واقعہ  ت کے ان نظر قطع سے جنسیت یا جن ہے، سکتا جا کیا احاطہ کا بدسلوکی ہیں۔ رہے یا ہیں، افراد کے خاندان یا دار شراکت مباشر
ہیں محدود تک اس لیکن  ہے:ن

مالی •

ت ان عملہ  ش کی عالما ت اس جو گا کرے تال ب ایک کہ ہیں کرتے نشاندہی کی با ث میں اس یا ہے سکتا ہو میں خطرے کے جرم سنگین علم طال ملو
س نیٹ مجرمانہ بشمول ہے، سکتا ہو  ت حوالہ مناسب لیے کے مدد اور مدد اور گروہ یا ورک ی کی جا گے۔کریں پیرو

نفسیاتی •

مشورہ؛عملی لیے کے کالجوں اسکولوں/

س ہے مسئلہ کٹنگ کراس بڑا، ایک الئنز کاؤنٹی  ت، میں ج ہیں۔ شامل افراد الپتہ اور غالمی، جدید استحصال، جنسی اور مجرمانہ حفاظت، گروہ، تشدد، منشیا
س، میں ردعمل کے نمٹنے سے اس اور  ی ایجنسی، کرائم نیشنل پولی اور (رضاکارانہ  VCSاور ایجنسیاں حکومتی مقامی رینج، وسیع ایک کی محکموں سرکار

ت تشدد، منسلک سے اس اور سرگرمی کی الئنز کاؤنٹی ہیں۔ شامل تنظیمیں سیکٹر) کمیونٹی  ت کی منشیا اور بالغوں کمزور نوجوانوں، کا استحصال اور تجار
ہے۔پڑتا اثر کن تباہ پر کمیونٹیز مقامی 

زیادتیگھریلو 

24

linescounty-adults-vulnerable and-children-of-exploitation-criminal-publications/government/www.gov.uk/https://

ت کی کرنے شامل میں زمرے کے بدسلوکی کو تشدد میں اس  ہیں ضرور ہے۔ن

ی سی سی طرح کی استحصال جنسی  ہاں ہے ہوتا توازن عدم کا طاقت جب ہے ہوتا وقت اس ا کے لینے حصہ میں سرگرمیوں مجرمانہ گروہ یا افراد کو بچوں ج
ت میں اس ہیں، کرتے استعمال لیے  ی چالنا، منشیا ت ہیں۔ وہ کہ ہے کرتا یقین اکثر بچہ ہیں۔ سکتے ہو شامل وغیرہ دھمکانا کو نوجوانوں دوسرے کرنا، چور صور
ہے۔عام سطح اعلی کی دھمکی اور جبر تشدد، میں. کنٹرول کے حال 

ش، لیے کے اسکولوں  رہنمائیکی ضبطی اور اسکریننگ تال

جذباتی •

ت میں قصبوں ساحلی اور بازار اور عالقوں مضافاتی جو ہے اصطالح ایک الئنز کاؤنٹی  لیے کے کرنے بیان کو گروہوں والے کرنے سپالئی کی منشیا
کیونکہ ہے شامل  (CCE)استحصال مجرمانہ کا بچوں میں اس ہیں۔ کرتے استعمال کا الئنز" "ڈیل یا الئنز فون موبائل مخصوص جو ہے ہوتی استعمال 

ت کو لوگوں کمزور اور بچوں گروہ  قائم اڈہ ایک پر مقام کے مارکیٹ گینگ ہیں۔ کرتے استعمال لیے کے کرنے ذخیرہ اور کرنے منتقل کو رقم اور منشیا
ہا 'کوکلینگ' اسے کے کر قبضہ ذریعے کے جبر یا زبردستی پر گھروں کے بالغوں کمزور مقامی پر طور عام ہیں، کرتے  ہے۔جاتا ک

confiscationand-screening-searching-publications/government/www.gov.uk/https://

ت اس ہم گے۔ کریں سامنا کا زیادتی گھریلو وقت کسی نہ کسی میں زندگی اپنی مرد  1:6اور خواتین  1:4 اس پر بچوں کہ گے رکھیں میں ذہن کو با
ت کے بدسلوکی کے  ت راست براہ وہ جب کہ تک یہاں ہیں، ہوتے مرتب اثرا ث میں واقعا ہے۔سکتا ہو شکار کا اس بھی خود عملہ ہمارا اور ہوں نہ ملو

جسمانی •

file/attachment_data/uploads/system/uploads/government/assets.publishing.service.gov.uk/https://

جنسی •

الئنزکاؤنٹی /CCEاستحصال مجرمانہ کا بچوں 
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خطوط؛رہنما کے ایجنسی کثیر 

ت کے والدین  • سائٹ:ویب کی مشورے کے تنازعا

/englishguidelines-practice-agency-multi-marriage-forced of-cases-handling-publications/governmentخطوط: رہنما کے ایجنسی ملٹی 
www.gov.uk/https://

ی یہ  ب  PSHEاپنے ہم ہے۔ کرتا ادا کردار اہم میں تھام روک کی نقصان کے قسم اس اسکول کہ ہیں کرتے تسلیم ہم ہے۔ حصہ کا ڈیوٹی حفاظتی تر وسیع ہمار نصا
ی اور گے کریں شامل کو تعلیم ذریعے کے  ی اور اقدار' 'برطانو گے۔کریں افزائی حوصلہ کی سوچ تنقید

relationshipmatters.org.ukhttps://• 

//:karmanirvana.org.uk/httpsچیریٹی: نیشنل 
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ت  ی زبردستی  /FGMپر طور کے مثال  HBV -تشدد مبنی پر غیر FGMخرابی کی اعضا جنسی زنانہ شاد

ت/ زیادتیگھریلو خدما

یکی زبردستی  شاد

س ہے مراد سے عمل اس  -پرستی بنیاد  ی دہشت شخص کوئی ذریعے کے ج ت پسندانہ انتہا وابستہ سے گروہوں گرد دہشت اور گرد ہے۔کرتا حمایت کی نظریا

//:thehideout.org.uk/httpوسائل لیے کے بچوں  •

ی ہے۔ شکل ایک کی زیادتی ساتھ کے بچوں اور قانونی غیر  ی آزاد اور مکمل کی فریقوں دونوں یا ایک شاد ہاں ہے، گئی کی بغیر کے رضامند کا جبر یا تشدد ج
ہے۔جاتا کیا استعمال 

ی دہشت  یا ہے؛ پہنچاتا نقصان شدید کو امالک ہے۔ بنتی باعث کا تشدد سنگین یا ہے ڈالتی میں خطرے کو لوگوں شخص/کسی جو کارروائی ایسی ایک  –گرد
چاہیے جانا کیا ڈیزائن لیے کے ڈرانے کو عوام یا ہونے انداز اثر پر حکومت استعمال کا دھمکی ہے۔ ڈالتا خلل میں سسٹم الیکٹرانک یا ہے کرتا مداخلت سے سنجیدگی 

ہے۔گیا بنایا لیے کے بڑھانے آگے کو مقصد نظریاتی یا مذہبی سیاسی، اسے اور 

www.operationencompass.org/http://• 

mutilationgenital female-on-guidance-statutory-agency-multi-publications/government/www.gov.uk/https://

ہاں لیے کے روکنے سے ہونے پرست بنیاد کو بچوں کمزور ہم  ت ہو ممکن ج ہے۔گیا بن عنصر بڑا ایک کا بھرتی اور پرستی بنیاد انٹرنیٹ گے۔ کریں مداخل

peopleolder-and-adults-advice/and-care-health-www.wakefield.gov.uk/http://• 

Center.pdfFGM-National Guidance-Schools-FGM-2019/06/uploads/content/wp-nationalfgmcentre.org.uk/http://

ی انتہا  ی  -پسند ی ہمار ہوریت، بشمول مخالفت، فعال یا آواز کی اقدار بنیاد ی حکمرانی، کی قانون جم ی انفراد احترام باہمی کے عقائد اور عقائد مختلف اور آزاد
ی۔ اور  ت کی ارکان کے افواج مسلح میں اس روادار ہے۔شامل بھی مطالبہ کا مو

ی، بریسٹ  ہا بھی فلیٹننگ بریسٹ جسے استر یا روکنا کو نشوونما کی ان ہوئے کرتے استعمال کا چیزوں گرم یا تیز کو چھاتیوں کی لڑکی کی بلوغت ہے، جاتا ک
ہے۔کرنا کوشش کی ہونے غائب 

ی کسی کی اعضاء ان یا اعضاء جنسی کچھ یا تمام کے خواتین میں اس ہے۔ شکل ایک کی زیادتی ساتھ کے بچوں اور قانونی غیر یہ  ٹ دوسر طریقہ کا ہٹانے کو چو
ت کی اس عملہ ہے۔ شامل کار  ت معلوم کے عمر کم سے سال  18اور ہوگا واقف سے اشارے اور عالما س اطالع کی مقدما ی ذمہ قانونی کی ان دینا کو پولی دار
س  -ایجوکیشن  -سائٹ ویب کی  wscpفارم رپورٹنگ ہے۔  ب پر ٹیمپلیٹ ہے۔دستیا

روکناکو پرستی بنیاد 

ت ہمیں ہے۔ رہا لے حصہ میں انکمپاس آپریشن اسکول ہمارا  س اگر دن، اگلے پر طور عام ہیں، ہوتی موصول معلوما بالیا لیے کے واقعے کے زیادتی گھریلو کو پولی
ت اس ہو۔ موجود وہاں شاگرد کوئی ہمارا اور ہو گیا  ہے۔بنانا بہتر کو دن والے آنے لیے کے بچے مقصد کا اشتراک کے معلوما
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ش پرائیویٹ  کی بچے کے ہو) معذور اگر عمر، کم سے سال  18)عمر کم سے سال  16ذریعہ کے اور کسی عالوہ کے دار رشتہ قریبی یا والدین جو ہے وہ انتظام کا پرور
رشتہ خاندانی (*قریبی چلے۔ زیادہ سے اس یا دن  28یہ کہ سے نیت اس گھر، اپنا بغیر) کے شمولیت کی اتھارٹی (مقامی ہے جاتا کیا پر طور نجی لیے کے بھال دیکھ 
چچا، یا پھوپھی میں اس ہیں؛ ہوتے شامل والدین سوتیلے اور بھائی بہن سوتیلے میں اس اور ہے جاتی کی پر طور کے خالہ' یا چچا بہن، بھائی، 'دادا، تعریف کی دار 
ی دادا  ہیں شامل کزن یا داد ہیں۔)ہوتے ن

ی قانون  -روکیں کو ڈیوٹی  لنک۔میں حصے کے ساز

homelessnessservices/people-older-and-adults-advice/and-care-health-www.wakefield.gov.uk/http://

//:www.talktofrank.com/httpsسائٹ: ویب قومی 

س -ایجوکیشن سائٹ- ویب  - wscpروکیں کو فارم ریفرل  ٹیمپلیٹ

ت  استعمالکا منشیا

ت من  ی کی افزائی حوصلہ یا گھڑ کی بچے پر طور عام والے، کرنے بھال دیکھ یا والدین جب ہے ہوتا وقت اس یہ ہے۔ شکل نادر ایک کی بدسلوکی ساتھ کے بچوں (IIF) بیمار
ی میں بچے کر بوجھ جان یا ہیں کرتے پیش کر چڑھا بڑھا ماں، حیاتیاتی  ت کی بیمار ہیں۔کرتے پیدا عالما

//:educateagainsthate.com/httpوسائل: کے دینے تعلیم کو طلباء 

inducedor-fabricated is-illness-whom-in-children-safeguarding-publications/government/www.gov.uk/https://

ت اس ہم  ت اس اور ہیں موجود فلٹرز انٹرنیٹ محفوظ کہ گے بنائیں یقینی کو با ہیں۔یافتہ تعلیم میں حفاظت الئن آن شاگرد ہمارے کہ گے بنائیں یقینی کو با

یبے  گھر

helpwithchildarrangements.service.justice.gov.uk/https://
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س میں فیلڈ ویک  س  -روکیں کو افسر پولی ت۔میں اپینڈک تفصیال

ت، اور کار طریقہ کے فیلڈ ویک  بچے؛کے سال  17اور  16بشمول معاون

ت من  یگھڑ بیمار

ی رازدارانہ رضاکارانہ ایک  -گے کریں کام ساتھ کے داروں شراکت دیگر سمیت پینل چینل ہم  ی دہشت جو لیے کے لوگوں ان پروگرام امداد ہونے راغب طرف کی گرد
ہیں۔رکھتے خطرہ کا 

ی کی تقاضوں قانونی کے رپورٹنگ اسکول  ہے۔گیا کیا طے ذریعے کے  WSCPکہ جیسا گا کرے پیرو

ی ذمہ کی والدین  ت  -نمٹنا سے مسائل متعلق سے دار حلکا تنازعا

DSL  ت اور مدد مشورہ، کو عملے دوسرے اور ہے یافتہ تربیت سے طریقے مناسب ٹیم ہے۔قابل کے کرنے پیش معلوما

fosteringprivate-fostering/is-what-fostering/children/and-schools-www.wakefield.gov.uk/http://

responsibilityparental-to-relating-issues-with-dealing-publications/government/www.gov.uk/https://

یانسپائرنگ پوائنٹ ٹرننگ  -سروس لوکل  ریکور

illness/induced-or-fabricated-conditions/www.nhs.uk/https://

فروغپرائیویٹ 

alcohol/drugs-people/young-and-children-www.wakefieldscp.org.uk/https://

سیفٹیالئن آن 

چاہیے۔کرنا کام سے طریقے متناسب اور چاہیے ہونا اعتماد میں کرنے شناخت کی علموں طالب میں خطرے کو عملے طرح، کی اقسام تمام دیگر کی بدسلوکی 
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settingseducational-for-guidance-education-safety online-support-to-visitors-external-using-publications/government/
www.gov.uk/https://

ت کے نقصان جو برتاؤ الئن آن ذاتی برتاؤ:  • الئن آن یا کرنا، وصول اور بھیجنا بنانا، تصاویر واضح پر طور کے مثال ہے۔ بنتا سبب کا اس یا ہے، بڑھاتا کو امکانا
ی۔غنڈہ  گرد

schoolsin-safety-online-teaching-publications/government/www.gov.uk/https://

ب ہمارے کو طلباء  ی کے نصا ی تعلیم کی حفاظت الئن آن پر طور کے حصے جار ہیں اور گی، جائے د گا۔جائے دالیا یاد سے باقاعدگی ان

//:worldconnected-a for-education-publications/government/www.gov.uk/httpsتعلیم: لیے کے دنیا منسلک 

ت بھی کو والدین اور گا جائے کیا نافذ استعمال  ITقبول قابل لیے کے شاگردوں اور عملے  پالیسی قبول قابل کی استعمال کے ٹی (آئی گا۔ جائے کیا آگاہ سے توقعا
دیکھیں)

ی پر فون موبائل میں اسکول ہم لیے کے بچانے سے ٹیکنالوجی موبائل والی کرنے حاصل رسائی تک  5Gاور  ،4G 3Gکو علموں طالب  طلبا اگر گے۔ دیں لگا پابند
ت کی النے اسکول فون اپنا کو  ہیں۔دیتے دے میں دفتر کے اسکول فون اپنا پر پہنچنے وہ تو ہیں، چلتے سے گھر وہ کیونکہ ہے ضرور

ی درجہ اندر کے حفاظت الئن آن  ی درجہ میں شعبوں تین کے خطرے اسے لیکن ہے، غور قابل وسعت کی مسائل والے کرنے بند غیر مواد:  •ہے: سکتا جا کیا بند
ی، فحش پر طور کے مثال آنا؛ سامنے کے مواد دہ نقصان یا نامناسب قانونی،  ت؛پسندانہ انتہا اور پرست بنیاد یا پرست نسل خبریں، جعلی نگار خیاال

ت تجارتی پر طور کے مثال ہونا؛ شکار کا تعامل الئن آن دہ نقصان ساتھ کے صارفین دوسرے رابطہ:  بالغوں نوجوان یا بچوں کو بالغوں ساتھ ساتھ کے اشتہارا
اورکرنا؛ ظاہر پر طور کے 

دیناتعلیم کی حفاظت الئن آن میں اسکولوں 

س ورکنگ نیٹ سوشل کچھ اور رومز چیٹ  س ان میں اسکول کو طلباء اور ہیں ذرائع واضح زیادہ کے رویے دہ نقصان اور نامناسب سائٹ کی رسائی تک سائٹ
ت  ہیں اجاز ہیں اور گے ہوں رہے کر 'چیٹ' باہر کے اسکول بالشبہ شاگرد کچھ ہے۔ ن ت کے اس ذریعے کے /RSE PSHEان ہے۔جاتا کیا آگاہ سے خطرا

ی ہم  س انفراد ب کا چیلنجوں یا ایپ ہیں جوا ی نہ توجہ زیادہ پر تشہیر تاکہ ہیں، آسکتے پیش جو گے دیں ن ت لیکن جائے، د ی اپنے صرف پر پڑنے ضرور آن بنیاد
ت حفاظتی الئن  گے۔کریں اعادہ کا پیغاما

ت لیے کے رکھنے محفوظ کو بچوں اپنے وقت کرتے استعمال میڈیا سوشل وہ کہ ہے جاتی کی افزائی حوصلہ کی والدین  کی والدین اور کریں غور پر اقداما
ت  ی لنک کا سائٹ ویب لیے کے معلوما پ سے باقاعدگی کو والدین اور عملے ہم ہے۔ موجود پر سائٹ ویب ہمار کا ایپ  Schools Saferلیے کے کرنے ڈیٹ ا
ہیں۔کرتے استعمال 

 - GOV.UK(www.gov.uk)دہی دھوکہ الئن آن اور چیلنجز الئن آن دہ نقصان 

//:covid-19coronavirus-during-education-remote and-safeguarding-guidance/www.gov.uk/httpsتعلیم: کی دراز دور اور حفاظت 

ب اپنے ہم اگر  ت اس ہم تو ہیں کرتے استعمال اسپیکر بیرونی کوئی لیے کے کرنے شامل میں نصا کریں۔عمل پر لسٹ چیک اور مشورے ذیل درج ہم کہ گے بنائیں یقینی کو با
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ت ہمارے  ت تفریح، تفریح، وہ گے۔ کریں استعمال کمپیوٹر اور ٹیبلیٹ فون، موبائل پر بنیاد کی روزانہ شاگرد سے بہ ہم تاہم، ہیں۔ ذریعہ کا تعلیم اور مواصال
ت والی بدسلوکی یا دہ تکلیف نقصان گے۔ کریں استعمال لیے کے پہنچانے نقصان کو بچوں کو ٹیکنالوجیز ان نوجوان اور بالغ کچھ کہ ہیں جانتے  بھیجنے مواصال
تک کرنے مشغول میں مالقاتوں سامنے آمنے یا کرنے افزائی حوصلہ کی پرستی بنیاد گرافی، فوٹو کیم ویب گفتگو، دہ نقصان پر طور جنسی کو بچوں کر، لے سے 
ی کی اسکول ہے۔ سکتا ہو  ی جو پالیسی، سیفٹی ا محفوظ کو طلباء میں اسکول مقصد ہمارا کہ ہے کرتی وضاحت کی اس ہے جاسکتی پائی پر سائٹ ویب ہمار

س ہے رکھنا  ب ہے۔ شامل نگرانی اور فلٹرز معقول میں ج س سائبر ذریعہ کے علموں طال ت جنسی اور دھون س کو، تعلقا ی اور ٹیکسٹ بھی کسی ذریعے، کے میلز ا
ی  ی غنڈہ کی قسم دوسر ی غنڈہ انسداد ہمارے میں موجودگی عدم کی تشویش کی تحفظ کے بچوں اور گا جائے لیا سے سنجیدگی طرح کی گرد ضبطی اور گرد

گا۔جائے کیا انتظام ذریعے کے کار طریقہ کے 
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الئنہیلپ سیفٹی الئن آن ور پیشہ 

ی اور صحت سماجی، ذاتی، ہمارے  ت  ،(PSHE)اقتصاد وہ میں اس خطرہ۔ ذریعے کے پہلوؤں تمام کے زندگی اسکولی اور اسباق کے  (RSE)تعلیم جنسی اور تعلقا
س ہے شامل علم  ہیں کی ج ت کی دینے اطالع کی بدسلوکی اور کرنے شناخت ان ہیں غلطی کی بچوں ان بھی کبھی یہ کہ ہے واضح یہ کہ جب ہے ضرور کے جن ہے ن

ہے۔ہوتا غلط ہمیشہ لگانا الزام پر شکار اور ہے ہوئی زیادتی ساتھ 

ت اس شاگرد تمام ہمارے تاہم،  ہیں کہ ہیں کرتے ظاہر یہ وہ اگر کہ ہیں آگاہ سے با رکھتے ارادہ کا پہنچانے نقصان کو دوسرے کسی وہ یا ہے رہا جا پہنچایا نقصان ان
ہیں خفیہ اسے یا ہیں،  ت اس اور سکتا جا رکھا ن ت کی کرنے شیئر کو معلوما ہوگی۔ضرور

پ سائن پر اس اور ہیں کرتے تسلیم کو چارٹر پیپلز ینگ کے فیلڈ ویک ہم  -charter/peoplesہیں: دیتے فروغ پر طور فعال اسے میں اسکول پورے اور ہیں کرتے ا
young-people/young-and-children-www.wakefieldscp.org.uk/https://

helplinesafety-online-professionals-www.saferinternet.org.uk/https://

RSE  دیکھیں۔پالیسی

مشورہکا گیمنگ 

وغیرہ
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safe/play-children-helping-games online-safety/online-safe/children-keeping-abuse/preventing-www.nspcc.org.uk/https://

ب ہے۔ اہم لیے ہمارے تندرستی اور صحت جذباتی کی طلبہ ہمارے اور ہے دیتا فروغ مسلسل کو اخالق کے احترام لیے کے بچوں اسکول  افزائی حوصلہ کی علموں طال
ت کر لے میں اعتماد سے رکن کسی کے عملے وہ کہ ہے جاتی کی  ت میں بارے کے پریشانی بھی کسی اپنی وہ کہ کریں با دونوں الئن آف اور الئن آن کو طلباء کریں۔ با

ہے۔حاصل رسائی بھی تک رینج وسیع کی مدد کی طرح 

toolkitsen-star-resources/www.childnet.com/https://

ت ان کو بچوں نظر نقطہ ہمارا  ہیں کا جن ہے گیا کیا ڈیزائن لیے کے کرنے مدد میں سوچنے میں بارے کے خطرا ہے سکتا ہو سامنا سے طرح دونوں الئن آف اور الئن آن ان
ت ان اور  ب لیے کے ان اور ہے سکتا جا پایا قابو کیسے پر خطرا ہے۔ملتی مدد میں جاننے کو تعاون دستیا

//:www.riskandresilience.org.uk/httpsہیں: کرتے استعمال کا ورک فریم  Resilience Wakefieldلیے کے کرنے پیدا لچک میں طلباء اپنے ہم 

resourcesprofessionals/www.thinkuknow.co.uk/https://

ت  ت میں بارے کے خطرے اور تعلقا ب یا خوف اور ہے بناتی قابل اور بااختیار کو بچوں تمام چیت با کو بچوں ہے۔ دیتی فروغ کو رویے سمجھدار بجائے کی اضطرا
س اور جائے چالیا کیسے کو خود کہ ہے جاتا سکھایا  ی، کو بچوں جائے۔ کیا برتاؤ میں انداز دارانہ ذمہ طرح ک سے باقاعدگی بھی میں بارے کے حفاظت الئن آن رضامند

ی غنڈہ اور بانٹنا عریاں نیم عریاں/بشمول ہے، جاتا دالیا یاد  ہاں لیے کے مدد اور نتائج اور حیثیت قانونی بشمول کار طریقہ کے گرد ہفتہ، بلینگ اینٹی ہم ہے۔ جانا ک
ہیں۔مناتے ڈے سیفٹی انٹرنیٹ ہفتہ، کا صحت ذہنی کی بچوں 

ی ترغیب کی کرنے حاصل رسائی تک مدد مقامی ذریعے کے سائٹ ویب -Can I-WFکو طلباء  //:can.co.uki-wf-httpsہے: جاتی د

//:educationrelationship-and sex-publications/goverment/www.gov.uk/httpsگے: کریں عمل پر رہنمائی متعلق سے تعلیم  RSEہم 

ی سمجھنا، کو رشتوں کو بچوں  ب اور دینا فروغ کو اقدار برطانو ب اور دینا جوا ہے۔جاتا سکھایا دینا حسا

PSHE  ایشن: ایسوسیassociation.org.uk/ www.pshe-https:// اورrelationships.co.uk/www.healthy-http://

حفاظتالئن آن لیے کے بھیجنے 

پ اپنے  کرنامدد کی بچوں میں رکھنے محفوظ کو آ
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ی کا درخواست بھی کسی کی عملے یا شاگردوں لیے کے نکالنے وقت لیے کے نمٹنے سے مصیبت  • ب سے ہمدرد یادینا جوا

تمام میں بارے کے عمل حفاظتی اندر کے اسکول یا ساتھی اپنے کو عملے اور ہے اہم سے سب بہبود و فالح کی بچے کہ چاہیے رکھنا یاد کو عملے تمام 
ت  س کے عملے میں عمارتوں دونوں یہ اور ہے کاپی ایک پاس کے عملے (تمام کوڈ بلونگ وِسل کا اسکول چاہیے۔ ہونا قابل کے دینے اطالع کی خدشا بورڈ نوٹ

ب پر  ہے)دستیا

ت اپنے عملہ  س یا ڈائریکٹ کیئر سوشل  ،LADOافسر/نامزد راست براہ کو خدشا محفوظ کو کارروائی کہ ہیں سمجھتے وہ اگر ہے سکتا بتا بھی کو پولی
ی رپورٹنگ راست براہ لیے کے بنانے  پ والی چالنے سیٹی کی  NSPCCیا ہے ضرور کو۔الئن ہیل

ت میں اعتماد کو عملے  ت یا خدشا ہار کا الزاما ی حساس اور کرنے اظ ہے۔بناتا قابل کے کرنے انکوائر

ی  • ت کی جاننے ساتھ کے متعلقہ صرف اور رکھنا برقرار کو رازدار ت پر بنیاد کی ضرور کرنااشتراک کا معلوما
چینیبے 

ت و شکوک تمام  • ت اور شبہا ی کا رابطہ اور گا رکھے باخبر کو فریقین تمام جو کرنا نامزد کو  (DSL)پرسن لنک ایک  •لینا سے سنجیدگی کو انکشافا مرکز
گا۔ہو نقطہ 

ہاں  • ب رکن کوئی کا عملے ج ت ہے، موضوع کا الزام گئے لگائے سے طرف کی علم طال نامزد کو افراد والے لنک علیحدہ لیے کے بچنے سے تصادم کے مفادا
گا۔جائے کیا 

ہے۔میں صورتحال مشکل انتہائی ایک بالشبہ ہے مند فکر میں بارے کے مشق حفاظتی یا عمل طرز کے ساتھی کسی اندر کے اسکول جو عملہ وہ 

ث میں اس اور ہے کن تباہ لیے کے بچے بدسلوکی ساتھ کے بچوں  ہے۔سکتی ہو بھی پریشانی اور پریشانی لیے کے عملے ملو

ت ہمارے  ی کی کار طریقہ کے شکایا ہاں گی جائے کی پیرو ب ایک ج ب اس والدین یا علم طال ب خالف کے علم طال کا تشویش میں بارے کے عمل خرا
ہار  ہیں تک حد کی کارروائی کی تحفظ کے بچوں پر طور ابتدائی جو ہیں کرتے اظ س ہے۔ پہنچتا ن کسی پر طور منصفانہ غیر میں مثالوں ناقص کی پریکٹ
ی سے طرح کسی ساتھ کے ان یا کرنا تر کم کو شاگرد کسی کرنا، اکیال کو شاگرد  ت ہے۔ شامل کرنا سلوک امتیاز اور ٹیچر ہیڈ عملہ، سینئر انتظام کا شکایا
ت ہیں۔ کرتے گورنرز  ب سے دفتر کے اسکول کاپیاں اور ہے شامل پر سائٹ ویب کی اسکول وضاحت کی کار طریقہ کے شکایا ہیں۔جاسکتی کی دستیا
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گے:کریں مدد کی عملے اور خاندانوں کے ان شاگردوں، ہم 

ت کی عملے  ت کی اسکول کو شکایا ت اور تادیبی اور شکایا ہے۔جاتا نمٹا تحت کے کار طریقہ کے شکایا

NSPCC  س بلونگ وِسل ت میں بارے کے جن ہے کرتی فراہم مدد اور مشورہ مفت کو افراد ور پیشہ الئن ایڈوائ مسائل کے تحفظ کے بچوں کہ ہیں خدشا
ی کسی یا اپنی کی ان کو  ی پر  help@nspcc.org.ukکریں، کال پر  0800 028 0285ہے۔ رہا جا نمٹا کیسے میں تنظیم دوسر  Lineیا کریں میل ا

Advice Whistleblowing  ت مزید میں بارے کے کریں۔حاصل معلوما

پ  •کرنا ذخیرہ اور رکھنا برقرار سے طریقے محفوظ کو ریکارڈ  •ایجنسیاں اور افراد  ت الئنز، ہیل ت کی راستوں دیگر کے مدد بیرونی یا مشاور تفصیال
ی  •کرنا پیش  ت بلونگ، سیٹی ہمار تعاون مکمل ساتھ کے ایجنسیوں قانونی متعلقہ  •کرنا عمل پر کار طریقہ کردہ بیان میں کار طریقہ تادیبی اور شکایا
کرنا۔

ت تمام کے بدسلوکی ساتھ کے بچوں ممکنہ یا عمل ناقص سے طرف کی ساتھیوں  ی کو ٹیچر ہیڈ اطالع کی خدشا میں بارے کے ٹیچر ہیڈ چاہیے۔ جانی د
ت  ی کو چیئر کے کونسل اکیڈمی اطالع کی شکایا چاہیے۔جانی د

ث میں معاملے کے تحفظ کے بچوں  تعاونلیے کے افراد ملو

ت  کارطریقہ کا شکایا

پ اگر  ت میں بارے کے مشق حفاظتی یا ساتھی کسی کو آ ہیں۔خدشا
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تپر عملے  الزاما

بچے.

ی کو ٹیچر ہیڈ  ت سے  LADOکو ٹیچر ہیڈ ہے، حقیقت کوئی میں الزام آیا کہ سکے جا کیا معلوم یہ تاکہ چاہیے کرنا غور ابتدائی پر طور فور کوئی تک مشاور
ت  ہیں تحقیقا چاہیے۔کرنی ن

کا الزام جو عملہ وہ تاہم، چاہیے۔ کرنا عمل پر الزام ہر ہمیں اور ہیں ہوتے الحق خطرہ سنگین لیے کے طلباء ور پیشہ کچھ کہ ہے یہ حقیقت ناخوشگوار ایک 
س کے ان ہیں شکار  ی منصفانہ، کو کی ہیں آپشن شدہ طے سے پہلے معطلی ہے۔ حق کا رکھنے آگاہ سے پیشرفت کی اس اور نمٹانے پر طور مستقل اور فور ن

ت کچھ گا۔ جائے کیا غور ہمیشہ پر متبادل کے معطلی اور ہے  ہاں ہے سکتا جا کیا معطل کو عملے میں، معامال بہترین کا بنانے یقینی کو تحفظ کے بچوں یہ ج
ہیں اور کریں رابطہ سے یونین ٹریڈ اپنی وہ کہ گا جائے دیا مشورہ کو عملے ہے۔ جاتا سمجھا طریقہ  ی بھی رسائی تک نمائندے نامزد ایک ان گی۔جائے د
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ت کے سطح نچلی بھی کسی ہم  ہیں تک حد کی اوپر جو گے کریں ریکارڈ سے مضبوطی بھی کو خدشا ہیں۔سکتے پہنچ ن

ت خالف کے عملے  ہے۔سکتا جا پایا میں  4حصہ ایجوکیشن ان سیف چلڈرن کیپنگ عملہ، سپالئی بشمول کار طریقہ مکمل لیے کے نمٹنے سے الزاما

س  مینیجرز۔کی

ت  ٹ کو ایجنسی ریگولیشن ٹیچنگ /DBSمطابق کے ہدایت کہ ہے منحصر پر نتائج کے تحقیقا ی کرنا رپور ہے۔سکتا ہو ضرور

یابچے 

س ہو کیا برتاؤ طرح اس یا ہو کیا برتاؤ  • ہیں موزوں لیے کے کرنے کام وہ کہ ہو ہوتا ظاہر یہ سے ج ہیں۔ن

ت حاالنکہ ہے، ہوتا ہی نادر و شاذ لگانا الزام مبنی پر بدنیتی یا غلط پر طور مکمل لیے کے بچے کسی  ہمیاں غلط کی واقعا تسلیم ہم ہے۔ ہوتی تشریح غلط اور ف
جھوٹے مسلسل بچہ کوئی اگر تاہم ہے۔ ڈرتا بہت سے لینے نام کا مجرم اصل وہ کیونکہ ہے سکتا لگا الزام پر فریق معصوم کسی بھی بچہ ایک کہ ہیں کرتے 

ت  ت جیسی  CAMHSاور ہے سکتی ہو عالمت کی مسائل کے صحت دماغی یہ تو ہے جاتا پایا ہوا لگاتا الزاما ہے۔سکتا ہو درکار حوالہ کا خدما

ی کرنا عمل پر کار طریقہ مقررہ رضاکار، اور عملہ سپالئی بشمول ہے، جاتا لگایا الزام خالف کے رکن کسی کے عملے جب  میں تعلیم کو بچوں ہے۔ ضرور
ی ہونا کلچر کا شفافیت اور پن کھلے دیکھیں۔ رکھنا محفوظ  ت ساتھ کے افسر نامزد  /LADOتو ہو پاس کے عملہ اگر اور ہے ضرور گی۔ہو مشاور

گا۔جائے بنایا ریکارڈ درست اور مکمل پر مرحلے ہر 

س کیا برتاؤ طرح اس  • کسی متعلق سے اس یا خالف کے بچے کسی پر طور ممکنہ  •ہو۔ پہنچا نقصان یا ہو، پہنچا نقصان کو بچے کسی سے ج
ب کا جرم مجرمانہ  س ہے کیا برتاؤ طرح اس ساتھ کے بچوں یا بچے کسی  •یا ہے کیا ارتکا ہیں کہ ہے ہوتا ظاہر یہ سے ج گا۔ہو خطرہ کا نقصان ان

LADO  ی کرنا ریفرل اندر کے دن کے کام ایک کو س بعد کے اس ہے۔ ضرور ہے۔سکتا جا کیا مدعو میں میٹنگ سے تعاون کے  LADOکو مینیجرز کی

قانون ہو، شکار کا الزام جو ہے سکتی بن باعث کا شناخت کی استاد ایسے کسی جو اشاعت کی مواد ایسے کہ ہے جاتا دالیا یاد کو گورنرز اور والدین عملے، 
س میڈیا سوشل بشمول ہے، شامل تحریر یا گفتگو زبانی میں اشاعت ہے۔ ممنوع ذریعہ کے  گے۔کریں آگاہ سے اس کو فریقین تمام ہم مواد۔ گیا رکھا پر سائٹ

ت خالف کے عملے  ی اطالع کی الزاما ی کو ٹیچر ہیڈ پر طور فور ت خالف کے ٹیچر ہیڈ جائے۔ د ی کو گورنرز آف چیئر اطالع کی الزاما ت اپنے عملہ جائے۔ د خدشا
س راست براہ اطالع کی  پ والی اڑانے وِسل  NSPCCیا  LADOیا پولی لیے کے بنانے محفوظ کو کارروائی کہ ہیں سمجھتے وہ اگر ہے سکتا دے بھی کو الئن ہیل
ی رپورٹنگ راست براہ  ہے۔ضرور

ت کی رویے اور اخالق ضابطہ کو عملے  ی تربیت کی مشق کی کرنے کام محفوظ بعد سال  2ہر لیے کے دالنے یاد کو توقعا ہے۔جاتی د
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انڈکشناور ٹریننگ اسٹاف 

DSL  پ ٹریننگ روبرو بعد سال دو ہر کو ہیں گی۔ جائے کی ڈیٹ ا ش پرزور کی  DSLتمام چاہیے۔ کرنی بھی تربیت کی تھام روک ان ایجنسی ملٹی وہ کہ ہے جاتی کی سفار
ی ذمہ مشترکہ ایک  -ٹریننگ ٹوگیدر ورکنگ  کریں۔شرکت بھی میں دار

ت کے بچپن منفی کے  ACEsکو عملے ہمارے  ی تربیت میں تجربا ہیں۔چاہتے کرنا کام لیے کے مشق کی آگاہی سے صدمے اور ہیں سمجھتے وہ ہے، جاتی د

کو

colleges/schools-training-education/www.wakefieldscp.org.uk/https://

ہے۔یافتہ تربیت اور آگاہ سے ذیل درج عملہ تمام ہمارا 

یا

پ 'اگر کتابچہ  Bضمیمہ اور اول حصہ اور  2015کریں' کیا تو ہے رہی ہو زیادتی ساتھ کے بچے کہ ہیں پریشان آ

طریقےمحفوظ کے کرنے کام میں  2019رہنمائی تعلیمی 

رکھنامحفوظ میں تعلیم کو بچوں 

س ورکنگ محفوظ بعد سال  2ہر  ساتھ۔کے ٹریننگ پریکٹ

مزید

س، ان سائن بشمول گی، جائے کی ریکارڈ ٹریننگ تمام  پ اور شیٹ س ا ت کی ڈیٹ ث فریق گی۔ جائے کی نگرانی لیے کے لگانے جھنڈا پیشگی پر پڑنے ضرور فراہم آزاد یا ثال
ہے۔کرتی عکاسی کی پروٹوکول مقامی تربیت بھی کوئی والی جانے کی سے طرف کی کنندگان 
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ی تربیت کو عملے  ش کو آواز کی بچے وہ کہ ہے جاتی د ت ایسے تاہم رکھیں۔ میں دھیان اسے وقت کرتے فیصلے اور کریں ریکارڈ اسے اور کریں تال ہاں ہیں سکتے ہو حاال ج
ت کی طلباء ہم  ت اور خواہشا ت بہترین کے ان کو احساسا ہاں، میں معاملے کے  CSEمثالً ہیں دیتے کر زیر لیے کے کرنے کام میں مفادا ی کی مجرم ج میں، نتیجے کے تیار

ہیں مداخلت کوئی علم طالب  چاہتا۔ن

ہرہ چ

ت۔کم از کم کے تربیت اور  معیارا

ی یہ  ت ممکنہ کی نظرانداز اور بدسلوکی وہ تاکہ ہو حاصل تربیت باقاعدہ کو رضاکاروں اور عارضی بشمول عملہ تمام کہ ہے ضرور جان یہ اور سکیں پہچان کو عالما
ہیں اگر کہ سکیں  کی حفاظت سے باقاعدگی کو ٹیچر ہیڈ اور سٹاف سائیٹ بشمول سٹاف تمام بجانا۔ سیٹی اور مدد ابتدائی بشمول ہے، کرنا کیا تو ہے تشویش کوئی ان
ی تربیت  س ساالنہ کم از کم اور گی جائے د ی اپڈیٹ ت کی میٹنگز سٹاف لیٹرز/نیوز میل/ا ی میں صور گی۔جائیں د

DSL  بشمول کریں، شرکت میں تربیت اضافی وہ کہ گی جائے کی افزائی حوصلہ کی ان اور گی جائے کی مدد کیDSL  ،فورمزWSCP  ی پ سائن میں بلیٹن ا اور کریں ا
WSCP  گھریلو مخصوص وہ کہ ہے جاتی کی افزائی حوصلہ کی ان پر، طور خاص ٹریننگ۔ ایجنسی ملٹی دیگر کردہ پیش سے طرف کی ایڈوائزر گارڈنگ سیف اور

پ سائن میں انکمپاس آپریشن کریں، شرکت میں تربیت کی بدسلوکی  کریں۔شرکت میں تربیت حفاظتی الئن آن مخصوص اور پہلے، سے کرنے ا

گے۔کریں حاصل تربیت کی حفاظت کی گورنر سٹریٹیجک گورنرز 

WSCP  ی مخصوص کی تعلیم بار ایک میں سال  2ہر عملہ تمام کا اسکول کہ ہے یہ مشورہ کا ہے۔کرتا حاصل ٹریننگ ریفریشر بنیاد

ہرے مفت  ت میں بارے کے چ گیا۔کیا ریکارڈ لیے کے معلوما

ت خالف کے تربیت کی عملے وہ کہ ہے جاتی کی افزائی حوصلہ کی گورنرز آف چیئر اور ٹیچر ہیڈ  کریں۔انتظام کا الزاما

کورسز

س گا جائے کیا شامل میں حفاظت کو گورنرز اور عملے نئے  ت، کی  DSLپالیسی، پروٹیکشن چائلڈ کی اسکول میں ج اور رپورٹنگ مخصوص لیے کے اسکول تفصیال
ت، کے ریکارڈنگ  ی کی ان انتظاما ت انڈکشن لیے کے بتانے یہ عملہ ہے۔ شامل پالیسی بلونگ وِسل اور  CMEاخالق، ضابطہ کا عملے تاریخیں، کی ٹریننگ آخر پر دستاویزا
ہیں۔گئے سمجھ اور ہے لیا کر حاصل یہ نے انھوں کہ گا کرے دستخط 

www.saferrecruitmentconsortium.org/https://

دیکھیں

ہمانوں دیگر والے آنے میں رابطے ساتھ کے طلباء اور عملہ سپالئی  ی شیٹ وزیٹر گارڈنگ سیف اکیڈمی کی اسکول میں دفتر کے اسکول کو م گی۔جائے د

Machine Translated by Google



بھرتیمحفوظ 

سیکورٹیسائٹ 

س دیگر  • ی جو چیک ہیں۔سکتے ہو ضرور

ہاں گے کریں درخواست کی چیک اور گے کریں چیک شناخت کی ٹھیکیداروں تمام والے کرنے کام پر سائٹ ہم  نگرانی بغیر یا میں سرگرمی ریگولیٹڈ وہ ج
ہیں۔کرتے کام کے 

ہے۔جاتا رکھا برقرار مطابق کے  3حصہ کے رکھنے محفوظ کو بچوں میں تعلیم کو ریکارڈ سنٹرل سنگل 

ی  • جائے۔بنایا یقینی کیسے کو حفاظت جار

زائرین

ت حوالہ پہلے سے انٹرویو  ت بھی کسی تاکہ گے جائیں کیے طلب جا ہیں سرٹیفکیٹ  DBSہم تحت کے  GDPRسکے۔ جا لگایا پتہ کا خدشا گے۔رکھیں ن

ب اور بھرتی  • عملکا انتخا

ہیں یا ہیں میں سرگرمی باقاعدہ وہ اگر یعنی گے کریں رابطہ سے شاگردوں اور گے کریں پڑتال جانچ مطابق کے کام اپنے میں اسکول گورنرز بشمول رضاکار  اسے اور ن
گا۔جائے کیا ریکارڈ 

ٹھیکیدار

ت از قبل  • پڑتالجانچ اور مالقا

ت اس اسکول ہمارا  ی کے اسکول اور  WSCPہم کہ ہے کرتا کوشش کی بنانے یقینی کو با رہنمائی کی رکھنے محفوظ میں تعلیم کو بچوں کر مل ساتھ کے کار طریقہ انفراد
ی کی دینے مالزمت کو عملے 'محفوظ' ہوئے کرتے عمل پر  کریں۔کوشش پور

ی سے ایجنسیوں سپالئی ہم  ث فریق اور ایجنسی کہ گے کریں حاصل تصدیق تحریر ی تربیت اور جانچ سے طریقے مناسب کو عملے کے ثال ت اس اور ہے گئی د کو با
پہنچے۔اسکول شخص صحیح کہ گے بنائیں یقینی 

ہا کو کرنے ان سائن سے والوں آنے میں اسکول  ی اگر ہے، جاتا ک ہیں اور دکھائیں،  IDتو ہو ضرور ت اس جو ہے، جاتا دیا بیج ایک ان ہیں کہ ہے کرتا تصدیق کی با سائٹ ان
ت کی آنے پر  ی کتابچہ ایک کو زائرین تمام ہے۔ اجاز س گا جائے کیا جار ہیں میں ج ہیں اگر اور ہے توقع کیا کی اخالق ضابطہ ہیں، کون  DSLکہ گا جائے بتایا ان حفاظتی ان

ت  ہیں ہیں رہے کر جمع یا ہیں رہے کر ڈیلیور صرف کو بچوں اپنے جو والدین کریں۔ کیا تو ہیں خدشا ت کی کرنے ان سائن ان ہیں ضرور ہمانوں تمام ہے۔ ن کی توقع سے م
میں سکول کہ سکے جا بنایا یقینی یہ تاکہ کریں مشاہدہ کا ضوابط کے حفاظت اور صحت اور حفاظت کی سکول اور ہوں داخل سے دروازے داخلی ایک وہ کہ ہے جاتی 
ت اس ٹیچر ہیڈ جائے۔ رکھا محفوظ کو بچوں  یا جائے جایا لے کو وزیٹر بھی کسی ہوئے رہتے پر سائٹ آیا کہ گا کرے استعمال کا فیصلے ورانہ پیشہ میں کرنے تعین کا با
ت ہنگامی میں اسکول پہنیں۔ بیجز شناختی اپنے پر طور واضح ہوئے رہتے پر سائٹ وہ کہ ہے جاتی کی توقع سے عملے تمام جائے۔ کی نگرانی کی اس  کار طریقہ کا انتظاما
س ہے  ہیں۔شامل انوکیویشن اور ڈاؤن الک میں ج

ب بھرتی،  بشمول؛ ۔3حصہ  -ہے جاتی کی مطابق کے رکھنے محفوظ میں تعلیم کو بچوں پڑتال جانچ کی پہلے سے مالزمت اور انتخا

رضاکاروں
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ہیں اختیار یہ پاس کے اسکولوں  گے کریں درخواست کی شناخت ہم تو ہیں کرتے کام میں سرگرمی ریگولیٹڈ وہ اگر دیکھیں۔ سرٹیفکیٹ یا مانگیں چیک  DBSوہ کہ ہے ن
ی سے آجر اپنے اور گے الئیں تشریف وہ جب  ت تحریر ہمانوں میں اسکول ٹیچر ہیڈ ہے۔ گئی کی پڑتال جانچ متعلقہ تمام کہ گے دیں ثبو اپنے سے حوالے کے جانے لے کو م
ہا سے زائرین تمام گا۔ کرے استعمال کا فیصلے ورانہ پیشہ  س پہنیں بیج ایک اور کریں ان سائن وہ کہ گا جائے ک ہمان بطور کی ان میں ج ہو۔شناخت م

ہوگی۔کی شرکت میں تربیت محفوظ کی بھرتی نے رکن ایک کم از کم کے پینل بھرتی ہر 

گا۔جائے دیا لیفلیٹ وزیٹر کا سکول کو سٹاف وزٹنگ دیگر اور سٹاف سپالئی 
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تسائٹ آف اور اسکول توسیعی  انتظاما

استعمالکا طاقت معقول اور مداخلت جسمانی 

تصاویراور فوٹوگرافی 

SEND  ت کے بہبود و فالح اور حفاظت وقت کرتے استعمال کا تحمل پر طلباء گا۔جائے رکھا مدنظر کو خدشا

ہیں اشتراک کا ڈیٹا ذاتی کہ بنائیں یقینی  • ہے۔گیا کیا ن

فراہمیمتبادل 

ی وہ کہ ہے جاتی کی افزائی حوصلہ کی عملے تمام  ہیں۔ مخصوص لیے کے بچے جو کریں استعمال عملی حکمت متبادل تخلیقی اور تکنیک ایسکلیشن ڈ
ی صرف کو تحمل  ت تمام کے اس اور گا جائے کیا استعمال پر طور کے حربے آخر جائے کی نگرانی کی ان اور گا جائے کیا ریکارڈ گا، جائے لیا جائزہ کا واقعا
گا۔جائے کیا استعمال کا طاقت مناسب مطابق کے رہنمائی حکومتی گی۔ 

ی کی ان لیے کے کرنے شائع یا لینے تصاویر  •ہم: لیے کے حفاظت کی شاگردوں  ی پر، طور کے (مثال گے کریں طلب رضامند ت یا سائٹ ویب ہمار یا اخبارا
ی کی والدین  •میں) اشاعتوں  لباس مناسب شاگرد کہ بنائیں یقینی  •کریں نہ استعمال نام پورا کا شاگردوں ساتھ کے تصویر  •کریں حاصل رضامند

ہیں۔ہوئے پہنے 
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لگائیں اندازہ کا خطرے ہم سرگرمیاں، متعلق سے کام اور دورے رہائشی اور دن بشمول ہیں، کرتے شرکت میں سرگرمیوں سائٹ آف شاگرد ہمارے جب 
ت موثر کے تحفظ کے بچوں کہ گے جانچیں اور گے  س کہ گے کریں واضح ہم ہیں۔ موجود انتظاما طور مناسب کو  DSLگا، جائے کیا عمل پر کار طریقہ کے ک
ت سے ان تو ہے رکھتا رابطہ باقاعدہ ساتھ کے شاگردوں ہمارے عملہ بیرونی اگر گا۔ جائے کیا مطلع پر  اسکولوں لیے کے بنانے یقینی کو وضاحت کی توقعا
پ سائن میں اخالق ضابطہ کے  ہا کو کرنے ا پابندیاں۔کی میڈیا سوشل اور استعمال کا فون موبائل مثالً گا جائے ک

ت ذاتی یعنی کریں، استعمال سامان کا اسکول صرف  • ہیں۔ آال تصویر کسی کی ان وہ کیا کہ بتائیں ہمیں وہ کہ کریں افزائی حوصلہ کی شاگردوں  •ن
ہیں۔مند فکر میں بارے کے 

ت قبول قابل اور معصوم پر طور مکمل اکثریت کی لوگوں والے دیکھنے یا لینے ویڈیوز یا تصاویر کی بچوں  کی افسوس ہے۔ کرتی ایسا پر بنا کی وجوہا
ت  کچھ پاس ہمارے کہ چاہیے بنانا یقینی یہ ہمیں لیے اس ہیں، کرتے بدسلوکی ساتھ کے بچوں ذریعے کے کرنے استعمال یا لینے تصاویر لوگ کچھ ہے، با

ت حفاظتی  ہیں۔موجود اقداما

schoolsin-force-reasonable-of-use-publications/government/www.gov.uk/https://

practiceof-code settings-school-of-out-in-safe-children-keeping-publications/government/www.gov.uk/https://

ہاں  ی ہے، جاتا کیا ذریعہ کے اسکول انتظام کا اس اور ہیں جاتی کی فراہم ذریعہ کے اسکول سرگرمیاں توسیعی کی اسکول ج تحفظ کے بچوں اپنی ہمار
ب  DSLایک اور ہیں ہوتے الگو کار طریقہ اور پالیسی کی  ی اگر ہوگا۔ دستیا ی تنظیمیں دوسر ت پر سائٹ ہمار ہم تو ہیں کرتی فراہم سرگرمیاں یا خدما

ت اگر کہ گے کریں واضح اور کار طریقہ کے بھرتی محفوظ بشمول ہے، موجود کار طریقہ مناسب پاس کے ان کہ گے کریں چیک  س تو ہیں خدشا کے ک
ت اس ہے۔ کرنا عمل پر کار طریقہ  جائے۔کیا مطلع سے طریقے مناسب کو  DSLکہ گے ہوں چینلز مواصالتی واضح لیے کے بنانے یقینی کو با

ت اور سے طریقے محفوظ سے، طریقے مناسب کو تصاویر  • کریں۔محفوظ تک دیر زیادہ سے ضرور

ی سے پروویژن متبادل بھی کسی ہم  ساتھ کے عملے اپنے ہم کہ جیسا ہے گئی کی طرح اسی پڑتال جانچ متعلقہ تمام کہ گے کریں حاصل تصدیق تحریر
ہاں گے کریں اشتراک کا امور حفاظتی اور تشخیص کی خطرے بھی کسی ہم گے۔ کریں  دورہ کا طلباء اپنے اور فراہمی سے باقاعدگی اور گے ہوں متعلقہ ج
ت اس ہم گے۔ کریں  ت حفاظتی مؤثر پاس کے ان کہ گے بنائیں یقینی کو با گے۔رکھیں آگاہ پر طور مناسب کو  DSLاور ہیں انتظاما

Machine Translated by Google

https://www.gov.uk/government/publications/use-of-reasonable-force-in-schools
https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-out-of-school-settings-code-of-practice
https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-out-of-school-settings-code-of-practice


ت  بھالدیکھ کی مباشر

ت طبی اور امداد طبی ابتدائی  انتظام۔کا حاال

مسائل۔دیگر کے کھیلوں اور بدلنے کمرے 

ت۔خاص  حاال

س  NSPCCساتھ ساتھ کے داروں شراکت حفاظتی مقامی ہم  //:thecpsu.org.uk/httpsگے۔ لیں مشورے قومی سے یونٹ اسپورٹ

ت طبی میں اسکول اپنے وہ کہ ہے کرتا عائد فرض یہ پر اسکولوں  100سیکشن کا  2014ایکٹ فیملیز اینڈ چلڈرن  ت کے مدد کی طلباء ساتھ کے حاال انتظاما
ی کریں۔  ت کی کرنے تیار منصوبے کے بھال دیکھ کی صحت انفراد ت ایجنسی کثیر اور ہے سکتی ہو ضرور ی مواصال طریقے مناسب کو عملے گے۔ ہوں ضرور
ی تربیت سے  گی۔جائیں نبھائی داریاں ذمہ مطابق کے  2014ستمبر رہنمائی حکومتی اور گی جائے د

childrenafter-looked-of-education-the-promoting-publications/government/www.gov.uk/https://

پ اس ہم  ت میں بارے کے مسائل کے تحفظ کے بچوں اور حفاظتی فالحی، ان سے طرف کی  DSLگے دیں فروغ کو نتائج تعلیمی کے گرو بچوں کہ جو معلوما
پ یہ کا  ت کے کالج اور اسکول اور اساتذہ ہیں، چکے کر تجربہ یا ہے، رہا کر تجربہ گرو ی گے۔ بانٹیں ساتھ کے عملے کے قیاد س ڈ گا، بنائے یقینی کو عملے ایل ای
گے۔ رکھیں برقرار کو ثقافت کی امنگوں اعلٰی لیے کے گروہ اس اور گے سمجھیں کو حصولیابی اور ترقی تعلیمی کی ان ہیں، کون بچے یہ کہ گے جانیں یہ 

پ اس کا جن لیے کے کرنے نشاندہی کی چیلنجوں ان عملہ تدریسی معاون  جو ایڈجسٹمنٹ اور مدد تعلیمی اضافی اور ہے سکتا ہو سامنا کو بچوں کے گرو
ہیں۔سکتے کر لیے کے مدد بہترین کی بچوں ان وہ 

conditions--medical-with-school-at-pupils-supporting-publications/government/www.gov.uk/https://

childrenafter-looked-for-teacher-designated-publications/government/www.gov.uk/https://

3

(CiC)میں بھال دیکھ کی بچوں  / (LAC)بھال دیکھ کی بچوں 

ی تربیت مناسب کی امداد طبی ابتدائی کو عملے  ہنے' پہلے سے 'چھونے اور گی جائے د گا۔جائے کیا عمل پر عمل بہترین کے ک

ت اس اسکول ہے۔ کرنا نظرانداز یا بدسلوکی وجہ عام سے سب کی کرنے بھال دیکھ کی بچوں  دیکھ کی بچے پاس کے عملے مناسب کہ ہے بناتا یقینی کو با
ت کی بھال  ت کے بھال دیکھ اور حال ت میں بارے کے انتظاما کے ٹیم  DSLاور استاد نامزد لیے کے بچوں والے کرنے بھال دیکھ رابطہ۔ بشمول ہوں، معلوما
ت کی کارکن سماجی کے بچے پاس  ہداشت برائے ہیڈ ورچوئل کے اتھارٹی مقامی ساتھ ساتھ کے تفصیال ت کی رابطے اور نام کے بچوں کے نگ موجود تفصیال
ت اس ساتھ کے ہیڈ ورچوئل وہ ہیں۔  ت پر با ت کی پالن) ایجوکیشن (پرسنل  PEPکے ان اور کرنے مدد میں پیشرفت کی /CiC LACکہ گے کریں با کو ضروریا
ہے۔سکتا جا کیا کیسے استعمال بہترین کا فنڈنگ لیے کے کرنے پورا 

ت سے باقاعدگی پر سائٹ کو بچے کسی اگر  ت کی بھال دیکھ کی مباشر ہداشت ایک یہ کہ ہے امکان تو ہے ہوتی ضرور س گا جائے لکھا میں منصوبے کے نگ ج
ہداشت قریبی کو بچے کسی اور ہے آتا پیش حادثہ کوئی اگر گا۔ کرے عمل عملہ پر  ت کی مدد ساتھ کے نگ ساتھ ساتھ کے وقار کے بچے یہ تو ہے ہوتی ضرور

ی کی بچے لیے کے مدد اور کرکے مطلع کو رکن دوسرے کسی کے عملے عملہ گا۔ ہو خطرہ لیے کے حفاظت کی رکن کے عملے  شفاف اور کھلے کر لے رضامند
ت اور گا جائے کیا آگاہ کو والدین گا۔ کرے برتاؤ سے طریقے  گے۔جائیں کیے ریکارڈ واقعا
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ت  دیکھیں۔پالیسی کی بھال دیکھ کی مباشر

دیکھیںسیکشن کا روابط  -اسکول ورچوئل فیلڈ ویک 

ت طبی  دیکھیں۔انتظام کا پالیسی کی حاال

بچےساتھ کے کارکن سماجی 
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س کو اتھارٹی مقامی اسے اور تھا گیا کیا مکمل ٹریکر حفاظتی ایک دوران کے کوویڈ  ت کی تعاون مربوط لیے کے خاندانوں اور بچوں تاکہ تھا گیا دیا کر واپ اجاز
ی  ت کی ڈاؤن الک مزید اگر سکے۔ جا د ی ضرور گے۔کریں مکمل اسے ہم تو پڑ

//:covid-19coronavirus-during-education-remote-and-safeguarding-guidance/www.gov.uk/httpsکرنا حفاظت 

 (WSCP)(wakefieldscp.org.uk)پارٹنرشپ چلڈرن گارڈنگ سیف فیلڈ ویک  |ایجنسیاں اور وسائل 

اور

بھال دیکھ اور صحت تعلیم، ہے تک سال  25عمر کی جن نوجوان اور بچے وہ اور ہے کارکن سماجی پاس کے جن ہیں شامل لوگ وہ میں بچوں کمزور 
(EHC)  پروٹیکشن چائلڈ میں ان ہے ورکر سوشل پاس کے جن ہیں۔ منصوبے کےCP  نیڈ ان چائلڈ جو لوگ وہ بچے، پرCIN  ویسٹ جو لوگ وہ اور ہیں

کے والدین اور اتھارٹی مقامی کا ان ہیں رکھتے منصوبہ کا  EHCلوگ جو ہیں۔  CICکیئر ان چلڈرن یا  LACوالے کرنے بھال دیکھ کی بچوں میں یارکشائر 
ت ساتھ  ہیں آیا کہ لیے کے کرنے فیصلہ یہ گا، جائے لگایا اندازہ کا خطرے سے مشاور ت اپنی ان کی جگہ کی کالج یا اسکول لیے کے کرنے پورا کو ضروریا

ی پیشکش  ت کی رکھنے جار ت اپنی وہ آیا یا ہے، ضرور سے بہت ساتھ کے منصوبوں کے  EHCپر. گھر ہیں۔ سکتے کر پورا سے طریقے محفوظ کو ضروریا
ہیں۔سکتے رہ پر گھر سے طریقے محفوظ نوجوان اور بچے 

ت تحفظا

Vulnerable  جسے ہے شامل بھی بچہ دوسرا کوئی میںDSL  ت کی جانے سکول سے وجہ بھی کسی ہے۔سمجھتا ضرور

ٹ اور کرکے فراہم مدد کو بچوں کمزور میں اسکول ہم دوران کے ڈاؤن الک  حفاظت کرکے فراہم مدد لیے کے دوسروں ذریعے کے دورے کے گھر اور لرننگ ریمو
ت مقامی اور حکومتی لیے کے  ی کی انتظاما ہیں۔کرتے پیرو

ہے۔جاتی کی فراہم ذریعے کے رومز کالس گوگل تعلیم کی دراز دور 

ی ضرور

ہوئےکرتے استعمال 

ت کے کرنے چیک کو لوگوں ان بشمول ہے، کار طریقہ تفصیلی لیے کے حفاظت کی طلباء والے کرنے تجربہ کا کام پاس کے اسکول  ی جو انتظاما کرتے فراہم تقرر
یہ لیے کے طلباء ڈائریکٹ سکول ہیں۔ مطابق کے رہنمائی کی رکھنے محفوظ میں تعلیم کو بچوں جو ہیں کرتے نگرانی کی شاگردوں پر تجربے کے کام اور ہیں 
کام ہے۔ جاتا کیا ساتھ کے کالج یا اسکول ہائی کنندہ فراہم یہ لیے کے تقرریوں کی اسکول کے تجربے کے کام ہے۔ جاتا کیا کر مل ساتھ کے یونیورسٹی ٹرنیٹی لیڈز 
ی پہلے سے تعیناتی لیے کے فرد دوسرے کسی والے کرنے درخواست کی تجربے کے  س بی ڈ ہے۔جاتا کیا طلب ای

ی  ت مقامی گی، جائے کی مطابق کے رہنمائی حکومتی نگرانی کی حاضر س کے انتظاما ساتھ۔کے لنک
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ی کی پالیسی اس  ت۔محفوظ کے بھرتی اور دستیابی کی  DSLریکارڈنگ، اور رپورٹنگ مثالً گی رہیں برقرار بدستور باتیں بنیاد انتظاما

شامل

ی کی لسٹوں چیک مقامی  DSLہمارا  ہیں حاصل رسائی تک رزق جو گے کریں دورہ کا گھر کوئی لیے کے بچوں ان جب گا کرے پیرو ہیں۔رہے کر ن

لسٹچیک  WSCPمقامی 

تجربہکا کام 

ٹ  تکے حفاظت کی لرننگ ریمو تحفظا
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کارطریقہ کے تحفظ کے بچوں  B -حصہ 

ہے۔ سکتا کر نظرانداز یا زیادتی ساتھ کے بچے کسی کر ہو ناکام میں کرنے کام لیے کے روکنے کو نقصان یا کر، پہنچا نقصان کوئی شکل۔ ایک کی بدسلوکی ساتھ کے بچے بدسلوکی 

بدسلوکی ہے۔ سکتی جا کی زیادتی ذریعے کے دوسروں ہی، نادر و شاذ زیادہ یا، والے جاننے کے ان میں ماحول کے کمیونٹی یا جاتی ادارہ کسی یا میں خاندان ساتھ کے بچوں 
ت کی بدسلوکی الئن آف یا ہے، سکتی ہو الئن آن پر طور مکمل  ہے۔سکتا جا کیا استعمال کا ٹیکنالوجی لیے کے سہول

یبے  گھر

تشددسنگین 

ت  استعمالکا منشیا

پرستیبنیاد 
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ت اس  ت کی سمجھنے یہ ہمیں رہیں، محفوظ سے نقصان شاگرد ہمارے کہ لیے کے بنانے یقینی کو با س کہ ہے ضرور ت اور بدسلوکی رویے کے قسم ک ہتے کو غفل ہیں۔ک

س سی  یای ا

ش آواز کی بچے ہمیشہ ہم  ت ایسے تاہم، گے۔ رکھیں مدنظر کو اس وقت کرتے فیصلے اور گے کریں ریکارڈ اسے اور گے کریں تال ہاں ہیں سکتے ہو حاال ب ہم ج کی علموں طال
ت  ت اور خواہشا ت بہترین کے ان کو احساسا ہاں، میں معاملے کے  CSEمثالً ہیں دیتے ترغیب کی کرنے کام میں مفادا ی کی مجرم ج کوئی علم طالب میں، نتیجے کے تیار
ہیں مداخلت  چاہتا۔ن

خودکشی

یغنڈہ  گرد

نظرانداز۔اور زیادتی جنسی زیادتی، جذباتی زیادتی، جسمانی ہیں: قسمیں چار کی بدسلوکی 

ی یہ تاہم ہے، جاسکتی کی بدسلوکی ذریعہ کے افراد بالغ یا بالغ کسی ساتھ کے بچوں  ب کہ کریں تسلیم یہ ہم کہ ہے ضرور زیادتی بھی بچے یا بچے دوسرے ساتھ کے علموں طال
ہیں۔کرسکتے 

زیادتیگھریلو 

مسائل۔موجودہ دیکھیں- کرم براہ 

ت مزید پر  لیےکے معلوما

خودکشی

ت خالف کے عملے  دیکھیں۔حصہ واال پہلے کرم براہ لیے کے الزاما

کی۔کشی تصویر جنسی نے نوجوانوں سیکسٹنگ/

ت زمرہ  تعریفیںاور جا

مرتبہہم پر بدسلوکی ساتھ کے ساتھیوں سمیت کرنے ہراساں اور تشدد جنسی 

حفاظتالئن آن 

ی رکھنا یاد یہ تاہم  ہے۔سکتی جا کی بدسلوکی باہر سے گھر کے خاندان کے ان ساتھ کے بچوں کہ ہے ضرور

مسائلکے صحت دماغی 

CCE/ الئنزکاؤنٹی

ت کے نقصان اہم باہر سے خاندانوں اپنے کے نوجوانوں ہارم فیملیئل ایکسٹرا حفاظت/کی سباق و سیاق  ب کا ان اور سمجھنے کو تجربا کرتا تسلیم یہ ہے۔ طریقہ ایک کا دینے جوا
ت مختلف جو میں الئن آن اور اسکولوں پڑوس، اپنے نوجوان کہ ہے  ہداشت اور والدین ہیں۔ سکتے کر نمایاں کو بدسلوکی اور تشدد وہ ہیں بناتے تعلقا سیاق ان کا والوں کرنے نگ
ت کے بدسلوکی خاندانی غیر کے لوگوں نوجوان اور ہے، اثر کم بہت پر سباق و  ت کے بچے اور والدین تجربا  ،CCEحفاظت، الئن آن پر طور کے مثال ہیں۔ سکتے کر کمزور کو تعلقا

CSE،  ت مسائل۔کے صحت دماغی استعمال، کا منشیا

ہیں۔ قبول قابل بھی کبھی بدسلوکی ساتھ کے بچے کسی  ت اس ہم ن ہیں کلچر ایسا پاس ہمارے کہ گے بنائیں یقینی کو با ہاں ہے ن ت کم ج ہو جاتا سمجھا قبول قابل کو معیارا
ہو۔جاتا سمجھا 'عام' لیے کے کمیونٹی یا خاندان یا 

AHBV/

آوازکی بچے 

Machine Translated by Google



ی ہے، شامل کرنا آمادہ یا کرنا مجبور لیے کے لینے حصہ میں سرگرمیوں جنسی کو نوجوان یا بچے کسی میں زیادتی جنسی  ہیں ضرور کا سطح اعلٰی میں اس کہ ن
ہو۔نہ یا ہو واقف سے اس بچہ چاہے ہو، شامل تشدد 

ی لیے کے سرگرمی جنسی  پ اگر ہے سال  18عمر کی رضامند غلط کا پوزیشن کی سیکشن ٹرسٹ پہلے میں پالیسی اس ہیں۔ میں پوزیشن کی اعتماد پر بچے اس آ
دیکھیں۔استعمال 

۔(2018گورنمنٹ،  HM)تعریفیں کر لے سے کرنے کام لیے کے حفاظت کی بچوں 

ی عصمت پر، طور کے (مثال حملہ ذریعے کے دخول بشمول ہے، سکتا ہو شامل رابطہ جسمانی میں سرگرمیوں  جیسے حرکتیں والی دخول غیر یا جنسی) زبانی یا در
چھونا۔باہر سے لباس اور رگڑنا لینا، بوسہ زنی، مشت 
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جنسی کو بچوں دیکھنا، سرگرمیاں جنسی میں، بنانے یا بنانے دیکھنے، تصاویر جنسی کو بچوں کہ جیسے ہیں، سکتی ہو شامل بھی سرگرمیاں رابطہ غیر میں ان 
ی کی بدسلوکی یا دینا، ترغیب کی کرنے برتاؤ سے طریقے نامناسب پر طور  طرف کی مردوں بالغ صرف زیادتی جنسی انٹرنیٹ). (بشمول کرنا تیار کو بچے میں تیار
ہیں سے  ب کا زیادتی جنسی طرح کی بچوں دوسرے بھی خواتین ہے۔ جاتی کی ن ہیں۔سکتی کر ارتکا

ت منفی مسلسل اور شدید پر نشوونما جذباتی کی بچے کہ جیسے ہے سلوک جذباتی مسلسل ساتھ کے بچے ایک بدسلوکی جذباتی  میں اس ہیں۔ ہوتے مرتب اثرا
ت کی شخص دوسرے کسی وہ تک جب ہیں قدر قابل وقت اس صرف یا ناکافی، ناپسندیدہ، یا بیکار وہ کہ ہے سکتا ہو شامل بتانا یہ کو بچے کسی  کو ضروریا
ت اپنے کو بچے میں اس ہیں۔ کرتے پورا  ہار کا خیاال ہیں کر بوجھ جان دینا، نہ موقع کا کرنے اظ ش ان ت یا باتوں کی ان یا کرنا خامو اڑانا' 'مذاق کا طریقے کے چیت با

ت نامناسب سے لحاظ کے ترقی یا عمر عائد پر بچوں میں اس ہے۔ ہوسکتا شامل  ت ایسے میں ان ہیں۔ سکتی ہو شامل توقعا بچے جو ہیں ہوسکتے شامل تعامال
ت نیز ہیں، باہر سے صالحیت کی نشوونما کی  ش اور تحفظ زیادہ سے ضرور اس روکنا۔ سے لینے حصہ میں تعامل سماجی عام کو بچے یا حد، کی سیکھنے اور تال
ی غنڈہ سنگین میں اس ہے۔ سکتا ہو شامل سننا یا دیکھنا سلوک برا ساتھ کے دوسرے کسی میں  س ہے، سکتی ہو شامل بلینگ) سائبر (بشمول گرد وجہ کی ج
کی بدسلوکی جذباتی میں بدسلوکی کی قسم ہر ساتھ کے بچے کسی ہیں۔ کرتے بدعنوانی یا استحصال کا بچوں یا ہیں، پڑتے میں خطرے یا خوفزدہ اکثر بچے سے 
ہا یہ حاالنکہ ہے، ہوتی شامل سطح کچھ  ہے۔سکتا ہو تن

- Toolkit Neglect Wakefield  گا۔جائے کیا مشورہ سے اس پہلے سے دینے حوالہ کوئی سے حوالے کے کرنے انداز نظر

زیادتیجنسی 

strategy/neglect-practitioners/and-professionals-www.wakefieldlscp.org.uk/https://

جسمانی ہے۔ سکتا ہو شامل پہنچانا نقصان جسمانی کو بچے سے طرح اور کسی یا گھٹنا دم ڈوبنا، جلنا، یا جالنا دینا، زہر پھینکنا، ہالنا، مارنا، میں زیادتی جسمانی 
ی میں بچے کسی واال کرنے بھال دیکھ یا والدین جب ہے سکتا ہو بھی وقت اس نقصان  ت کی بیمار ہے۔ کرتا مائل طرف کی اس کر بوجھ جان یا ہے، گھڑتا عالما
ہا سنڈروم منچاؤسن ذریعہ کے پراکسی (اسے  ب لیکن تھا، جاتا ک ت من پر طور عام اسے ا ی کی افزائی حوصلہ یا گھڑ ہا بیمار ہے)۔جاتا ک

ت  ی کی بچے کوتاہی غفل ت نفسیاتی یا اور/جسمانی بنیاد س ہے، ناکامی مسلسل میں کرنے پورا کو ضروریا شدید میں نشوونما یا صحت کی بچے میں نتیجے کے ج
نظر کو والے کرنے بھال دیکھ یا والدین بعد، کے ہونے پیدا بچہ ہے۔ سکتی ہو غفلت دوران کے حمل میں نتیجے کے استعمال کے مادے کے زچگی ہے۔ امکان کا خرابی 
خطرے یا نقصان جذباتی اور جسمانی کو بچے  •کرنا)؛ ترک یا اخراج سے گھر (بشمول کریں فراہم رہائش اور لباس خوراک، مناسب  •ہے: سکتا ہو شامل کرنا انداز 
بنائیں۔ یقینی کو رسائی تک عالج یا بھال دیکھ طبی مناسب  •یا استعمال)؛ کا والوں کرنے بھال دیکھ ناکافی (بشمول بنائیں یقینی کو نگرانی مناسب  •بچانا؛ سے 
ہے۔سکتا ہو شامل بھی کرنا نظرانداز کو یا میں، اس 

زیادتیجذباتی 

ی کی بچے  ت جذباتی بنیاد جوابدہیغیر لیے کے ضروریا

ہدہکا ٹرسٹ  ع

زیادتیجسمانی 
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ہار کا غصے کریں، چیلنج کو اتھارٹی  • کریں۔اظ

ٹ، میں نتیجے کے زیادتی جنسی یا جسمانی پر، طور کے مثال ہیں، کرتی وضاحت کی اقسام کچھ کی بدسلوکی نشانیاں جسمانی  یا ہڈیاں، ہوئی ٹوٹی یا بہنا خون چو
ٹ دوران کے نگرانی ناکافی کی بچے کسی  ت جسمانی لگنا۔ چو ت لیے کے چھپانے کو زخموں بچے کیونکہ ہے، پیچیدہ شناخت کی عالما ہیں، سکتے کر کوششیں زیادہ بہ
ہیں نے والے کرنے بدسلوکی کے ان یا ہیں، شرمندہ یا شرمندہ وہ کیونکہ  ی دھمکی ان ہیں وہ یا ہے د س میں مصیبت واال کرنے بدسلوکی کہ چاہتے ن تربیت طبی جائے۔ پھن

ی درجہ ساتھ کے یقین تک حد بھی کسی کو چوٹوں کر بوجھ جان یا حادثاتی بھی لیے کے کسی بغیر کے  ہے۔مشکل کافی کرنا بند

رجوعطرف کی رویے کے بچوں چھوٹے  •

ی زبردستی  • کرناصفائی یا کرنا چور

ت جسمانی کوئی میں بچوں تاہم،  ہیں عالما ہیں یا ہیں سکتی ہو ن کے رویے کے بدسلوکی بھی کو عملے لیے اس خراشیں) پر جلد کالی (مثالً ہے سکتا ہو مشکل دیکھنا ان
ت کی رہنے چوکنا سے اشارے  ہے۔ضرور

ت  •رہنا ہوشیار سے رابطے جسمانی  •رہنا مشغول یا ہوا تھکا مسلسل  •ہونا شکار کا دلچسپی عدم میں کام کے اسکول اپنے  • طور خاص میں بارے کے الکحل یا منشیا

ہے۔متوقع لیے کے عمر کی ان پر طور عام جو کرنا ظاہر کو رویے یا علم جنسی  •ہونا واقف پر 

س بچہ ایک  ہے:سکتا ہو وہ ہو رہا جا کیا انداز نظر یا ہو رہی جا کی بدسلوکی ساتھ کے ج

ت  ہیں یہ نوجوان اور بچے سے بہ ہیں کہ سمجھتے ن ہے۔زیادتی وہ ہے ہوا جو یا ہے گیا کیا تیار ان

ت کی کھانے  •آنا نظر پرواہ بے اور پروا بے  • ی میں رکھنے برقرار یا بنانے دوستی  •کرنا تبدیل کو عادا سر پہنچانا۔ نقصان کو خود  •آنا نظر زدہ خوف  •کرنا سامنا کا دشوار
خرابیکی کھانے پیٹنا، 

اشارےکے بدسلوکی 

ت  • ت کی خواہش کی جانے نہ گھر  •پہنچنا سے دیر یا جانا اسکول سے کثر کرنامظاہرہ کا رویے جنسی تشدد/ساتھ کے ساتھیوں کھلونوں، جانوروں،  •کرنا ظاہر عالما

ت کی تکلیف یا درد  •برتیں الپرواہی سے حوالے کے حفاظت کی دوسروں یا اپنی  • پ کو ٹانگوں اور بازوؤں  •کریں ظاہر عالما میں موسم گرم کہ تک یہاں رکھیں، کر ڈھان
ش  –دکھائیں تبدیلی میں عمل طرز  •رہیں مند فکر میں بارے کے تبدیلی میں تیراکی یا  • PEبھی  ش یا جارحانہ، سے خامو توجہ یا پیار  •ہونا دستبردار سے قسمتی خو
کریں۔مظاہرہ کا رویے متالشی کے 

کرتا قائم تعلق جذباتی ساتھ کے بچے کسی لیے کے کرنے حاصل اعتماد کا ان لیے کے مقاصد کے بدسلوکی جیسے استحصال شخص کوئی جب ہے ہوتی وقت اس گرومنگ 
کوئی کا خاندان پر طور کے مثال  -ہیں جانتے وہ جسے ہے سکتا جا کیا تیار ذریعے کے شخص ایسے کسی یا اجنبی کسی سامنے، آمنے یا الئن آن کو نوجوانوں اور بچوں ہے۔ 

عملہ۔کا اسکول یا دوست رکن، 

ہیں ہیں کرتے پیار زیادہ سے حد ساتھ کے لوگوں ان یا اجنبیوں  • ہیں سے عرصے زیادہ وہ جن ہیں۔جانتے ن

ت یا مرد والے کرنے تیار  ہیں۔سکتے ہو کے عمر بھی کسی وہ ہیں۔ سکتے ہو عور

اٹھاناہاتھ جیسے کام ضرر بے لیکن اچانک سے باقاعدگی  •
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ہیں۔خفیہ زیادہ سے حد الئن آن یا ہیں فون موبائل پیسہ/تحائف/واضح غیر  •

ہم قابل کی جن ہیں چوٹیں دیگر یا فریکچر جلنے، چوٹیں،  • ہیں وضاحت ف ہیں موبائل تک ابھی جو چوٹیں پر بچوں ان پر، طور کے مثال ہے۔ ن کانوں، گالوں، ہیں، ن
ہوں، کمر، پاؤں، بازوؤں، ہتھیلیوں،  ٹ انگلی/خراشیں، میں جھرمٹ پشت، کی ٹانگوں پیٹ، کول ت، کے بیل ت۔کے جلنے کے سگریٹ نشانا نشانا

ی خود  • ہے۔کم اعتماد

گرومنگ
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ش مثالً ہیں ہوتی مختلف سے بچے جو وضاحتیں  • لیےکے خرا

کھالناکھانا زبردستی  •

ت کے بچے  • استعمالغلط کا مالیا

زیادتی۔گھریلو  •

ہیں۔تیار کو سیکھنے ذرائع کے رابطے کے بچے  • ن

ت منفی کے بچپن  ACEs -کو عملے ہمارے  ی تربیت میں تجربا ہیں۔کرتے کام لیے کے مشق کی آگاہی سے صدمے اور ہیں سمجھتے وہ ہے۔ جاتی د

ش کی عالج  • س کا دانتوں طبی،  -تاخیر متوقع غیر میں تال ت ہے ظاہر کی ج ہے۔ضرور

تناقص کے الخالء بیت  • انتظاما

ی  ہائی ہی، نادر و شاذ اشارے انفراد ت حتمی کا بدسلوکی میں، تن ہیں گے۔ کریں فراہم ثبو س ایک ان ت اور چاہئے، جانا دیکھا پر طور کے حصے کے جیگ معلوما
ہے۔چلنا کیسے آگے کہ گا کرے مدد میں کرنے فیصلہ یہ کو  DSLٹکڑا چھوٹا ہر کا 

میوٹزمدہ تکلیف  •

ہیں۔کرتے متاثر کو والدین جو مسائل کے صحت دماغی  •

استعمالناجائز کا تحمل  •

اثرکا بدسلوکی 

ہیں میں اسکول کبھی جو دعوے کے وغیرہ ہونے فٹ گرنے /  • ہیں۔ہوتے ن

تزائد  • ادویا

کارطریقہ ناگوار  •

دلچسپیعدم میں بچے  •

سامانکا فٹنگ ناقص  •

س  -الئن ہیلپ سروائیور ایڈلٹ  دیکھیں۔اپینڈک

ٹ بھی کسی  • انکارسے چو

تدیگر لئے کے کرنے غور بچے؛ معذور  عالما

ت کے والدین  ہیں۔سکتے بن باعث کا تشویش جو جوابا

کرنادرخواست کی ہٹانے کو بچے  •

ہینڈلنگکھردرا  •

ت کے بدسلوکی ساتھ کے بچوں  ہیں کم کو اثرا ت چاہئے۔ جانا سمجھا ن ش مند، صحت اور ہیں جاتے ہو ٹھیک بچے سے بہ ہیں، گزارتے زندگی خیز نتیجہ اور خو
ت اس والے جانے بچ بالغ تر زیادہ حاالنکہ  ت جذباتی کہ ہیں متفق پر با یابی صحت مکمل لیے، کے لوگوں کچھ ہوں۔ دفن طرح اچھی وہ چاہے ہیں، رہتے باقی نشانا

ب جوانی کی ان اور بچپن بقیہ کا ان ہے۔ سکتا پڑ پر نشوونما کی اس اور دماغ اثر کا بدسلوکی کہ ہے چلتا پتہ سے تحقیق اور ہے، باہر سے پہنچ کی ان  یا اضطرا
ی غیر استعمال، غلط کا مادوں اور الکحل خرابی، کی کھانے پہنچانے، نقصان کو خود ڈپریشن،  ت کن تباہ اور مساو ت نفسیاتی یا طبی مدتی طویل اور تعلقا مشکال

ہے۔سکتی ہو عالمت کی 

ت الکحل/ • استعمالغلط کا منشیا

کمیکی محرک  •

ت اپنے عملہ کہ ہے اہم بہت یہ  ٹ جلد از جلد کو خدشا ہیں کرے- ریکارڈ اور کرے رپور ت' 'مکمل ان ت کی ثبو ہیں ضرور بچہ پہلے سے کرنے کارروائی کہ ہے ن
ہے۔میں خطرے 

ت حقیقی غیر میں بارے کے بچے  • تمسلسل یا توقعا شکایا

ت کی ہونے نہ موبائل  • زخممیں صور

ت کی بچے  • رکھنا۔نہ خیال کا عز
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DSL  پ اگر کریں. منتقل پر ت کی مدد میں اس کو آ ت سے  DSLکرم براہ تو ہو ضرور کریں۔با

ی لیے کے مدد کی بچے تو ہو ایمرجنسی اگر  • کریں۔حاصل امداد طبی یا کریں کال پر  999پر، طور کے مثال کریں، کارروائی ضرور

ٹ فلو میں رکھنے محفوظ میں تعلیم کو بچوں  ۔1حصہ دیکھیں چار

ی اراؤنڈ ٹیم اور ہب فرسٹ چلڈرن  ت/ (TAS)اسکول د کے کرنے پیشکش کی مدد اور کرنے پوسٹ سائن کو عملے کے اسکول ورکرز لنک اسکول انتظاما
ہیں۔قابل 

توجہ.

ت مسلسل لیے کے خاندانوں اور بچوں میں فیلڈ ویک  ہیں ہے ضرور ت کی مدد جن ت یہ ہے۔ تک  4لیول سے  1لیول یہ ہے، ضرور کہ ہے غور قابل با
ب کے  4لیول ہمیشہ وجہ کی تشویش  ت کی جوا ہیں ضرور ت کی سطح نچلی کو خاندان کہ ہے سکتا ہو یہ ہوتی، ن ت ہو۔ ضرور کرنے مدد میں حال صور

حمایت.لئے کے 

دیں۔اطالع کی تشویش اپنی کو  DSLجلد از جلد  •

رکھنا برقرار رویہ کا ہے" سکتا ہو یہاں "یہ ہمیشہ کو عملے ہے۔ سکتا بن نشانہ کا زیادتی میں خاندان بھی کسی میں اسکول بھی کسی بچہ، بھی کوئی 
س پر طور ورانہ پیشہ اور چاہیے  چاہیے۔رہنا متجس

ب رائے  • ی کوئی اگر اور کریں طل دیکھیں۔سیکشن اضافہ دیں۔ زور پر کرنے غور دوبارہ تو ہو نہ بہتر

ت اہم لیے کے رکھنے یاد لیے کے کرنے کارروائی کو عملے  ہیں:یہ نکا

DSL  س گی۔ کرے اتفاق پر کار طریقہ کے کارروائی اور گی کرے خیال تبادلہ پر تشویش ٹیم ی پیشرفت کی ج س ڈ کے نگرانی کی مرتبہ ہم کے ٹیم ایل ای
گی۔جائے کی مانیٹر دوران کے اجالسوں 

ی ذمہ کی مالزم) میں حیثیت بھی کسی میں (اسکول عملے تمام  ت اپنے وہ کہ ہے دار ٹ کو ممبر کے ٹیم والی کرنے محفوظ جلد از جلد کو خدشا رپور
ت سے عملے اندر، کے دن کے اسکول وقت، ہر  DSLایک کریں۔ ریکارڈ اور کریں  ب لیے کے کرنے با ان کو طلباء والے تجربے کے کام اور رضاکاروں ہوگا۔ دستیا
ی ذمہ کی ان پر طور کے حصے کے شمولیت کی  گی۔جائے کی وضاحت کی دار

ت کی جاننے صرف  •کریں نہ شروع تفتیش اپنی  • ت پر بنیاد کی ضرور ی غیر ساتھ کے خاندان یا دوستوں ساتھیوں،  –کریں اشتراک کا معلوما ضرور
ت پر مسئلے اس پر طور  کریں۔نہ با
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ساتھ کے  DSLتو ہو شک کوئی اگر اور ہیں کرتے افزائی حوصلہ پر طور فعال کی رویے کے کریں' نہ کچھ 'کبھی ہم تو ہے تشویش میں بارے کے بچے کسی کو عملے اگر 
ت  ہیں۔ قبول قابل بھی کبھی بدسلوکی ساتھ کے بچے کسی ہیں۔ دیتے فروغ کو چیت با ت اس ہم ن ہیں کلچر ایسا پاس ہمارے کہ گے بنائیں یقینی کو با ہاں ہے ن ج
ت کم  ہو۔جاتا سمجھا 'عام' لیے کے کمیونٹی یا خاندان یا ہو جاتا سمجھا قبول قابل کو معیارا

پ اگر  • دیکھیں۔الئنز ہیلپ میں سیکشن رابطہ کریں، طلب مدد لیے اپنے تو ہیں پریشان آ

مدد؛ابتدائی  –ہے کرتی فراہم مدد اور مشورے سارے بہت سائٹ ویب ٹوگیدر فیملیز فیلڈ ویک 

ت اور الفاظ درست اور زبان رسمی  • ی اور کریں ریکارڈ پر  CPOMSہوئے کرتے استعمال کا اصطالحا پرطور فور

ٹوگیدرفیملیز فیلڈ ویک  -ٹوگیدر فیملیز فیلڈ ویک 

لیناایکشن 
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ت وہ اگر یا ہیں پریشان لیے کے چیز کسی وہ اگر ہیں، ٹھیک وہ کیا کہ پوچھے سے شاگرد وہ کہ ہے ٹھیک یہ لیے کے عملے  ہیں۔چاہتے کرنا با

ت سروسز یونیورسل  1 -لیول  ت کی مداخلت اضافی کسی  -ہیں رہی کر پورا کو ضروریا ہیں۔ضرور ن

ت ان  ت کو شاگرد عملہ میں، حاال ہوں گا۔ دے موقع کا کرنے با پر، طور کے مثال ہیں، سکتی ہو سے وجہ کی عوامل مختلف وہ ہیں کی محسوس نشانیاں جو نے ان
ی دادا ایک ہے، گیا مر جانور پالتو ایک ہے، گیا چال گھر کا والدین ایک  ت داد ہے۔بیمار بہ

ٹ  3 -لیول  س اے ٹی اور ہب فرسٹ چلڈرن تشخیص۔  SoSمدد/ابتدائی کی ایجنسی ملٹی اپروچ۔ ایجنسی ملٹی لیے کے سپور ت کے ای قابل کے کرنے مدد انتظاما
ہیں۔سکتے ہو 

ت ابتدائی ساتھ کے علم طالب  ہیں تو ہے، رہتا مند فکر رکن کا عملے اگر بعد، کے چیت با ت اپنے ان ت سے  DSLپر خدشا چاہیے۔کرنی با

ت ابتدائی ان کو عملے  ہیں کہ ہے دیتا کر شروع کرنا ظاہر یہ شاگرد اگر چاہیے۔ کرنا ریکارڈ کو خدشا مشورے کے الزام انکشاف/کو عملے تو ہے، رہا جا پہنچایا نقصان ان
چاہیے۔کرنا عمل پر 

ی ذمہ کی اسکول یہ تاہم کرے مدد اور کرے مداخلت جلد وہ کہ ہے فرض کا اسکول  ہیں دار ت وہ کہ ہے ن ساتھ کے بچے کسی آیا کہ کرے فیصلہ یا کرے تحقیقا
ت کے تحفظ کے بچوں پاس کے اسکولوں ہے۔ ہوئی زیادتی  ت کے کرنے بین چھان کی خدشا ہیں اختیارا ہیں۔ن

ب کسی پر طور عام اسکول  ت سے والدین کے ان پر تشویش بھی کسی میں بارے کے علم طال جانا کیا ہینڈل سے طریقے حساس اسے گا۔ کرے کوشش کی کرنے با
گا۔ہو میں پوزیشن باخبر زیادہ سے سب  DSLلیے کے کرنے رابطہ ساتھ کے والدین اور چاہیے 

ی کسی یا ہے، رہی کر فراہم مدد اضافی سروس یونیورسل ایک پر طور کے مثال  2 -لیول  کے لگانے اندازہ پر سطح اس اسکول ہے۔ رہی کر ریفر کو ایجنسی واحد دوسر
ت حفاظتی لیے  ہیں۔سکتے کر استعمال کا نشانا

ت قانونی  4 -سطح  ت کی تشخیص اور مداخل ہاں ہے ضرور ہداشت/سماجی ہے۔ شکار کا نقصان اہم الحال فی یا ہے میں خطرے بچہ ج س نگ پر سطح اس پولی
ہے۔کرتی رہنمائی اور تفتیش تشخیص، 

کرنامطلع کو والدین 

ت 'حقیقی' کوئی پاس کے اس لیکن ہے، سکتا ہو میں خطرے شاگرد ایک کہ ہے سکتا ہو شک کو عملے جب گے ہوں مواقع ایسے  ہیں ثبو ہے۔ن
ہانیاں ایسی وہ ہے، سکتا ہو عجیب پارہ فن کا ان ہو، گیا بدل رویہ کا شاگرد ہے سکتا ہو  ی یا ک کے صحت دماغی یا پریشانی الجھن، سے جن ہیں سکتے لکھ شاعر

ہو۔گیا بدل رویہ کا ان یا ہو چلتا پتہ کا مسائل 
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ب ہم بعد کے اس  ت/رویے/ساتھ کے والدین اور ساتھیوں  -گے کریں نگرانی سے بینی باریک کی علم طال ت/تشویشا یہ وغیرہ۔ رفت پیش تعلیمی تعلقا
ت  گا۔کرے مدد میں بنانے پیٹرن اور گا کرے ظاہر کو تعدد کی خدشا

واقعہ۔کا الزام انکشاف/یا شبہ تشویش، 

ب کوئی اگر  ت میں بارے کے خطرے کسی لیے کے تندرستی یا حفاظت کی ان سے رکن کسی کے عملے علم طال ب کو رکن کے عملے تو ہے، کرتا با علم طال
ت کی بتانے یہ کو  ہیں کہ ہوگی ضرور ت ان ی دینا معلوما ت کی رکھنے راز کو عملے  -ہے ضرور ہیں اجاز ہے۔ن

ت/ ت انکشافا نمٹناسے الزاما

ت اور تاریخوں رابطوں، تمام ساتھ کے خاندان ہم  خطوط۔کالز/فون بشمول گے، کریں ریکارڈ کو اوقا

ت لیے کے کرنے ظاہر یہ کو بچے ایک  ت کی ہمت بہ ت ہے۔ رہا ہو شکار کا زیادتی وہ کہ ہے ہوتی ضرور ت سی بہ ہیں سے وجہ کی جن ہیں وجوہا سے بتانے ان
ی دھمکی نے والے کرنے بدسلوکی کے ان ہو؛ جنسی بدسلوکی اگر پر طور خاص ہیں، سکتے کر محسوس شرم وہ  -بشمول ہے، سکتا جا روکا  کہ گی ہو د
ہوں اگر  ہیں یا ہیں، سکتے کر یقین وہ یا ہوں؛ چکے کھو اعتماد تمام سے پر بالغوں وہ کہ ہے سکتا ہو گا۔ ہو کیا تو بتایا نے ان ان بدسلوکی کہ ہے گیا بتایا ان
ہے۔غلطی اپنی کی 

ہانیوں کی طلباء اور والدین اگر  س ہم تو ہے ہوتا فرق سے طرح بھی کسی میں ک ٹ کہ جیسے گے رہیں چوک ت اس اور لگی کیسے چو بنائیں یقینی کو با
ٹ اسے کہ گے  جائے۔کیا شیئر ساتھ کے ایجنسیوں دیگر پر طور مناسب اور جائے کیا نو

ت کی مدد مزید کو اسکول اگر  ی جائے) ہو منتقل پر  3سطح (یعنی ہو ضرور بڑھتے مسائل اگر اور گا جائے کیا رابطہ سے ورکر لنک ہب ایجنسیوں/دوسر
ی اگر یا ہے سکتا جا کیا رابطہ سے ورکرز لنک ورکر سوشل تو ہیں  ہے۔سکتا جا کیا ریفرل کو  (4(سطح HSAM کیئر/سوشل تو ہو ضرور

ت کچھ کہ رکھیں میں ذہن  ت کہ سکیں جانچ یہ تاکہ ہیں سکتے بتا سچ' 'آدھا بچے میں معامال ہے۔سکتا جا کیا ہینڈل کیسے کو معلوما

س  ہیں سننا وہ کہ ہے سکتا سوچ شاگرد تو ہیں کودتے اندر فوراً وہ اگر ہے۔ معاملہ کا فیصلے ورانہ پیشہ یہ ہیں بتاتے کو شاگرد وہ پر مقام ج اگر چاہتے، ن
ت  ہیں سے اس وہ کہ ہے سکتا کر محسوس شاگرد تو جائے، دیا چھوڑ تک آخر بالکل کے چیت با وہ کہ جتنا ہے گیا ہو گمراہ میں کرنے انکشاف زیادہ ک

ی  ت دوسر کرتا۔میں صور

ی اگر  س ہم  –گا لے جائزہ ہوئے کرتے استعمال کا ورک فریم سیفٹی آف سائنز اسکول تو، ہو ضرور رہا کر کام اچھا کیا ہیں؟، پریشان میں بارے کے چیز ک
ت کی ہونے کیا ہے؟،  اسکیلنگ۔پھر اور عوامل) پیچیدہ جیسے حصے، ذیلی تمام (بشمول ہے؟ ضرور

ی میں اسکول اور ہے کی سطح کم تشویش اگر  گا؛کرے شروع مداخلت جلد  DSLایک  (2(سطح ہے سکتا جا نمٹا سے اس ذریعے کے مدد کی پادر

Neglect Wakefield  ت بھی کسی کی نظرانداز کو کٹ ٹول گا۔جائے سمجھا میں صور

اسکول یا HSAM کیئر سوشل پہلے تو ہے، سکتا بڑھ مسئلہ یا ہے سکتا بڑھ خطرہ لیے کے بچے سے کرنے مطلع کو والدین کہ ہے خیال کا اسکول اگر تاہم، 
گا۔جائے کیا طلب مشورہ سے ورکرز لنک کے 

ت کوئی متعلق سے حفاظت کو والدین اگر  ہیں تو ہیں سواال ی ترغیب کی کرنے رابطہ سے  DSLان ہے۔جاتی د

ت بعض  ت کی تشخیص کی خطرے میں حاال سکتے کر استعمال کا سانچے عمومی کے تشخیص کی خطرے اسکول  ۔HSBجیسے ہے سکتی ہو ضرور
ی لیے کے پٹ ان اور مدد اضافی اور ہیں  ہیں۔چاہتے کرنا مشورہ سے ایجنسیوں دوسر
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ت ورانہ پیشہ ہم  ب اور کرنے ظاہر کو خدشا ت بہترین کے علم طال ہداشت والدین/لیے کے کرنے خیال تبادلہ پر پارٹنرشپ ورکنگ معاون لیے کے مفادا نگ
ب، کا ناشتے (مثالً گے کریں مدعو میں اسکول لیے کے میٹنگ ایک کو والوں کرنے  ت کی اسکول کل اضافی)میں معاون

ت اگر گے کریں خیال تبادلہ پر عمل الئحہ کے ایکشن اگلے ہم میں میٹنگ اس  ہیں بہتر حال صور ت مقامی دیگر اور ہے ہوتی ن پوسٹنگ سائن کو خدما
ہیں۔کرتے پیشکش کی 

ی کوئی اگر  ہیں بہتر ت مسلسل تو ہے ہوتی ن ی لینا جائزہ نو سر از کا خدشا ہے۔ضرور

strategyneglect-practitioners/and-professionals-www.wakefieldscp.org.uk/https://

ی جتنی اور کریں استعمال طریقہ کا بحالی  ہداشت والدین/ہو ممکن جلد ہو نہ سنگین اتنی صورتحال کہ تک (جب ہوں مشغول ساتھ کے والوں کرنے نگ
ب کہ  ت اس ہم بعد کے اس دے۔) ڈال میں خطرے ہوئے بڑھتے کو علم طال ت کا با ی کہ ہیں سکتے دے ثبو ث اور تھی گئی کی کارروائی فور کے ہونے ملو

لمبائی۔کی وقت 
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https://www.wakefieldscp.org.uk/professionals-and-practitioners/neglect-strategy


ہیں پیشکش کی رابطے جسمانی کسی بخود خود پر طور کے آرام  • س ہے سکتا ہو بھی کچھ سوا کے تسلی لیے کے بچے اس یہ کرتے۔ ن ہوئی زیادتی ساتھ کے ج
س یہ ہو۔  خطوط رہنما کے مشق کی کرنے کام محفوظ رکن کا عملے تو، ہے میں مفاد بہترین کے بچے اور ہے مناسب یہ اگر ہوگا۔ مخصوص لیے کے عمر اور کی
ی میں تربیت اور  گا۔کرے استعمال کا رابطے محفوظ بعد کے مشورے گئی د

ہار کا عمل رد زیادہ اور رہیں پرسکون  • ب اگر  –کریں نہ اظ ت وہ تو ہے رہا کر پریشان کو ان وہ کہ ہے لگتا کو علم طال ہے۔سکتا کر بند کرنا با

چاہیے۔جانا کیا دور کو رکاوٹوں حائل میں وغیرہ افشاء اور ہے سکتا پڑ کرنا سامنا کا چیلنجوں حفاظتی اضافی کو طلباء  SENDکہ چاہیے ہونا آگاہ کو عملے 

ت  • پ کیا ہوا...؟ کیا بتائیں مجھے جیسے کریں استعمال کا سواال مدد کی ان کہ بتائیں کو شاگرد پر وقت مناسب ایک  •ہیں؟ چاہتے بتانا اور کچھ مجھے آ
چاہیے۔کرنا پاس کو رکن کے عملے لیے، کے کرنے 

ی جتنی کو گفتگو کی ان  • لکھیں۔پر ریکارڈ کے ہاتھ اور  CPOMSیا فارم کے تشویش سکے ہو جلد

ش رائے آواز/کی بچوں ہم  ت اس اور گے کریں تال ہے۔گیا کیا درج میں ریکارڈ اسے کہ گے بنائیں یقینی کو با

دیں۔توجہ پر سننے بجائے کے دینے مشورہ  •

غلط

ی کیوں یہ کہ گی جائے کی افزائی حوصلہ لیے کے سمجھنے یہ کو عملے ہمارے  ہو۔اور جامع بروقت، ریکارڈنگ کہ ہے ضرور

ت میں بعد بچے سے. طرف کی والے سننے  س بھی انکشافا ہیں اگر ہیں سکتے لے واپ موثر ساتھ کے بچوں ہیں۔ گئی ہو باہر سے قابو کے ان چیزیں کہ ہے لگتا ان
ت اور رابطے  ت ان سے کرنے استوار تعلقا گی۔ملے مدد میں حاال

گا۔ہو پڑا کرنا دور کو شاگرد لیے کے کرنے ظاہر کو رکاوٹوں 

پ لیے کے دیکھنے کو نامزد شاگرد ہوگا۔ کیا آگے کہ بتائیں کو شاگرد  • ہے۔سکتا ہو راضی پر جانے ساتھ کے آ

CPOMS  کو عملے تاہم، ہے، سکتا جا کیا استعمال لیے کے کرنے ریکارڈ کو وجہ کی تشویش کوDSL  الیکٹرانک اور چاہیے کرنا آگاہ سے تشویش حفاظتی کو
ہیں انحصار پر قیاس اس اور سسٹم  ہے۔گیا الیا میں عمل یا پڑھا اسے کہ چاہیے کرنا ن

واالسننے 

ت ذاتی اور رکھیں یاد کو حدود ورانہ پیشہ  • ت یا تجربا ہوا'ساتھ 'میرے جیسے کریں نہ اشتراک کا معلوما

مانیٹرنگاور ریکارڈز 

ت صحیح  سےمجھ ہے با

کریں۔حاصل تعاون سے الئنز ہیلپ ٹیم/ DSLمیں سیکشن کے رابطوں تو ہیں کرتے محسوس پریشان وہ اگر  •جائیں لے تک لیڈ نامزد اسے 
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ت آزادانہ کو شاگردوں  • ت کی کرنے با دیں۔اجاز

تمیں بارے کے  معلوما

ت ساتھ کے شاگردوں  کہ:ہے عمل بہترین یہ لیے کے عملے دوران کے چیت با

ہیں ورنہ کرنا۔ حفاظت کی لیڈ  پ کہ بتائیں ان گے۔کریں مشورہ سے ان آ

ت اگر کہ لیے کے کرنے چیک یہ دوبارہ یا کرنا وضاحت  • ت کی بحث سے طرح بھی کسی لیکن ہے سنا کیا نے انھوں پر پڑنے ضرور ہیں قیاد براہ اور گا کرے ن
ت اہم یا راست  ہیں سواال ہے۔سوچتی کیا میں بارے کے اس ماں کی علم طالب یا ہے، ہوتا بھی ساتھ کے بھائیوں بہن یہ آیا کہ جیسے  -گا کرے ن

ی بھیج کو  DSLجلد از جلد اور گی جائے کی ریکارڈ میں انداز ورانہ پیشہ تشویش بھی کوئی میں بارے کے بچے  ت اور حقائق ریکارڈ تمام گی۔ جائے د پر ثبو
گے۔جائیں کیے دستخط پر وقت اور تاریخ دستخط، پر ریکارڈز ہوگی۔ ریکارڈنگ درست کی کارروائی بھی کسی اور گے کریں فراہم اکاؤنٹ مبنی 

ی کو شاگرد اور ہوں، نہ خوفزدہ سے خاموشی  • گالے پہچان عملہ دیں، وقت اور جگہ لیے کے رکھنے جار

سنائیں۔نہ فیصلہ پر مجرم  •

درست

پ 'یہ ہوں'، چاہتا کرنا مدد 'میں  -دیں الفاظ کے تسلی یا ہال سر بخش تسلی  • ہیں غلطی کی آ پ ہے'، ن ہیںرہے کر یہ 'آ

ی کیوں ریکارڈنگ  ہے۔ضرور

ہنا باتیں ایسی کریں۔ گریز سے کرنے نصیحت کو بچے پر کرنے نہ ظاہر پہلے  • ش کہ جیسے ک پ 'کا یا ہوا' شروع یہ جب ہوتا بتایا میں بارے کے اس مجھے نے آ
ہیں یقین پر اس ہوں رہا سن کچھ جو 'میں  ب کا اس سے طرف کی بچے لیکن ہے سکتا ہو طریقہ کا ہونے معاون کا رکن کے عملے آتا' ن کہ ہے سکتا ہو یہ مطل
ہوں  ہےکیا کچھ نے ان
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ی معاملہ  ی ایک پاس کے بچے ہر پہنچائیں۔ تک ایجنسیوں بیرونی پر طور فور ہیں فائل فیملی کوئی یعنی ہوگی فائل انفراد ہوگی۔ن

ت یا زخم بھی کسی کو فرد کے بچے کسی رکن کوئی کا عملے وقت بھی کسی  ت گرافی فوٹو کا نشانا ہیں ثبو گا۔لے ن
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ب بچہ یعنی ہے سکتی ہو فعال غیر سے لحاظ کے مانیٹرنگ فائل  ہیں  LACا ت کے مستقبل اگر تحت۔ کے پالن پروٹیکشن چائلڈ ہے، ن ہیں ہوتے پیدا خدشا
ت نئی اور ہے سکتا جا کیا چالو دوبارہ اسے تو  ہے۔سکتا جا کیا اشارہ طرح اس پر تاریخ اور شیٹ فرنٹ پر آنے سامنے کے معلوما

ی کا تشویش میں بارے کے بچوں اسکول  ہاں کہ تک یہاں گا رکھے ریکارڈ تحریر ت کی دینے حوالہ ج ہیں ضرور ہے۔ن

جائے جایا لے یا گا جائے دیا بھیج کو  DSLمیں اسکول اسٹیبلشمنٹ/نئے سے طریقے محفوظ کو فائل تو ہے، جاتا چال میں اسکول دوسرے کسی بچہ اگر 
ی ایک اور گا  رابطہ بروقت درمیان کے  DSLکے اسکول ہر لیے کے بنانے یقینی کو منتقلی محفوظ اور ہموار لیے کے بچے گی۔ جائے کی حاصل رسید تحریر

ت ہم مطابق، کے رہنمائی کی رکھنے برقرار ریکارڈ ہوگا۔  گے۔ہوں ریکارڈز  CPOMSگے۔ رکھیں پاس اپنے کاپی ایک کی تاریخ کی کارروائیوں کی ثبو

بنانے پیٹرن سے اس کرنا۔ شروع صفحہ کا تاریخ اور کھولنا کو فائل حفاظتی محفوظ پر اطالع کی تشویش لیے کے  DSLکسی کہ ہے سکتا ہو مناسب یہ 
ی فیصلہ اور  گی۔ملے مدد میں ساز

س/ س اے ٹی حب س مطابق کے دستاویز نیڈ آف کنٹینیوم ای  WSCP)ہیں۔ کرتے عکاسی کی نشانیوں کی اپروچ سیفٹی اور دیکھیں) لنک میں (اپنڈک
دیکھیں)۔لسٹ چیک پر صفحہ تعلیمی 

ی  س ریکارڈنگ میپ باڈ گا۔جائے کیا استعمال مطابق کے گائیڈن

فائلحفاظتی 

ت/تمام  ی کے فائل اور تفصیل مزید میں تاریخ کالز، فون کو ایجنسیوں دیگر کہ جیسے گا جائے کیا ریکارڈ کو اقساط واقعا اس ساتھ۔ کے تجزیہ میں باڈ
س گی، ملے مدد میں کارروائی اور تجزیہ کو  DSLاور گی ملے مدد میں بنانے تصویر سے  ہیں شامل نگرانی کارروائی، کوئی مزید میں ج آیا سکتی، ہو ن

ی یا چاہیے، جانا لیا جائزہ کا مدد ابتدائی   HSAMFirstChildren/کیئر سوشل  -چاہیے جانا کیا ریفرل کو ایجنسیوں دوسر

ت کچھ  ب لیے کے جانچ بیرونی کو فائلوں میں، معامال ی کسی پر طور کے مثال گا، جائے کرایا دستیا س سنگین کسی یا ذریعے کے ایجنسی ریگولیٹر کے کی
ٹ یا جائزے  سے۔وجہ کی آڈ

ت کی جاننے یہ تاہم گے، دیں رائے میں بارے کے کارروائی بھی کسی کو ممبر کے عملے ہم  ت مکمل لیے کے ارکان کے عملے ہوگا۔ پر ضرور جاننا تفصیال
ہیں مناسب  سکتا۔ہو ن

ت ایسے  ہاں میں معامال ریکارڈ کو نتائج اور گا جائے کیا واضح کو داریوں ذمہ اور اعمال منصوبے، اور میٹنگز  -ہے ہوتی شمولیت کی ایجنسیوں متعدد ج
گا۔جائے کیا 

ت اس  ت کی رکھنے میں ذہن کو با ہیں 'تشویش' لیے کے دوسرے وہ ہے بنتی 'تشویش' لیے کے بچے ایک چیز جو کہ ہے ضرور بچے خاص اور ہے ہوسکتی ن
ت کے  ت اور حاال کے صحت کی والدین بچے، سوگوار میں ہی حال بچہ بھال، دیکھ کی بچے تابع، کے منصوبے کے تحفظ بچہ یعنی گی ہوں مختلف ضروریا

ت لیے کے وغیرہ مسائل  س گے کریں استعمال کا فیصلے ورانہ پیشہ وقت کرتے فیصلہ یہ ہم لیے اس ہے۔ سکتا جا دیکھا سے طریقے مختلف کو ضرور ج
ی میں  ی اور عملے کے پادر س ڈ ت اور روابط واضح درمیان کے ایل ای ہوگی۔چیت با

ی کو فائل اس  طریقے محفوظ لیے کے کرنے حاصل رسائی ہی ذریعے کے  DSLیافتہ تربیت مناسب صرف اسے اور گا جائے رکھا الگ سے فائل شاگرد مرکز
ت اس میں ہے، کھلی لیے کے عملے جو فائل، مین گا۔ جائے رکھا سے  حفاظتی علیحدہ ایک لیے کے بچے اس کہ ہوگا مارکر ایک لیے کے کرنے نشاندہی کی با
ت اس عملہ تمام واال آنے میں رابطے ساتھ کے بچے اس تاکہ ہے موجود فائل  ہے۔موجود خطرہ اضافی ایک کہ ہو آگاہ سے با

DSL  ت کی میٹنگ وار ہفتہ ساتھ کے ٹیم حفاظتی پ پر کیسز موجودہ تمام ساتھ کے میٹنگ ہے۔ کرتا قیاد س ا ہیں۔شامل ڈیٹ

ت حفاظتی اپنے سے طرف کی عملے تاکہ گا جائے لیا جائزہ کا ان سے باقاعدگی ذریعے کے  DSLاور گا جائے رکھا ترین تازہ کو ریکارڈز  دینے انجام کو انتظاما
ت میں  سکیں۔جا کی کارروائیاں معاون اور ثبو

ت میں بارے کے بچوں قیام کا فائل حفاظتی  س ہے اصول اہم ایک سے لحاظ کے کرنے جمع اور کرنے ذخیرہ کو معلوما یا تشویش کی تحفظ تو یا تعلق کا ج
ت کے بہبود و فالح  ت کے زندگی عام جو ہے سے کرنے جمع کے خدشا ت میں واقعا ہیں۔باہر سے معمول کے خدشا
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ہیں شرکت پر طور ذاتی  DSLاگر اور ہو نہ وجہ معقول کوئی کی کرنے نہ کہ تک جب گی، جائیں کی شیئر ساتھ کے والدین رپورٹیں کی میٹنگز  تو سکتا کر ن
گی۔جائیں بھیجی کو چیئر میٹنگ مناسب رپورٹیں 

ت حفاظتی کے معمول الگو  -guidancestorageوسائل///:research learning.nspcc.org.uk/httpsگیا۔ کیا منتقل پر طور الیکٹرانک ساتھ کے اقداما
retention-records-protection-child-briefings/

س  ٹ کب کو رہنمائی پولی کریں؛رپور

س  حوالےکے پولی

س، وہ کہ گی جائے کی توقع سے  DSLبعد کے اس  س میٹنگز، عملی حکمت اسسمنٹ ت اگر اور میں وغیرہ کانفرنسز کی گا۔لے حصہ تو ہو ضرور

س پر طور مناسب تو ہے ہوا جرم مجرمانہ کوئی اگر کہ رکھیں یاد  س ہمیں کہ ہے سکتا ہو مفید بتانا یہ کریں۔ رابطہ سے  999یا  101پولی کی محکمے ک
ت  ٹ / گارڈنگ سیف چائلڈ مثالً ہے ضرور  WSCPہم تو ہے، رہا جا بنایا پرست بنیاد کو بچے کسی کہ ہے یقین ہمیں اگر ٹیم۔ امیجز انڈینٹ ٹیم /  CVEیون

ٹ ہوئے کرتے استعمال کا فارم ریفرل پر پیج ایجوکیشن  س پریون گے۔کریں رجوع سے آفیسر پولی

حوالہکا  (4(سطح HSAM کیئر سوشل 

اختالفورانہ پیشہ اور اضافہ 

45

When%20to%20call%2Children%20and%20Young%20people/documents/www.npcc.police.uk/https://

ت کی افشاء کے ایکٹ پروٹیکشن ڈیٹا ریکارڈز پروٹیکشن چائلڈ  س ہیں، ہوسکتے مستثنٰی سے دفعا ب کا ج مخصوص کو والدین اور بچوں کہ ہے مطل
ت  ہیں میں حاال ہیں حاصل حق خودکار کا دیکھنے ان دیکھنے ریکارڈ کے تحفظ کے بچوں سے طرف کی والدین یا شاگرد کسی کو رکن کسی کے عملے اگر ہے۔ ن

س انفارمیشن جو گے، بھیجیں پاس کے ٹیچر ہیڈ کو درخواست اس وہ تو ہے، ہوتی موصول درخواست کی  گے۔کریں مشورہ سے گورنن

ی  -strategy/neglectگا: جائے کیا غور میں معاملے بھی کسی کے کرنے نظرانداز کو کٹ ٹول نگلیکٹ فیلڈ ویک پہلے سے کرنے ریفرل کو ایجنسیوں دوسر
practitioners/and-professionals-www.wakefieldscp.org.uk/https://

ب ایک کہ ہے جاتا کیا خیال یہ اگر گا کرے ریفرل کو HSAM کیئر سوشل  DSLایک  مسلسل  -ہے خطرہ کا پہنچنے نقصان اہم اسے یا ہے میں تکلیف علم طال
ت  ی  ۔4سطح پر ضرور س ڈ س  Need of Continuumمیں  Wakefieldیہ ہے۔ سکتا دے حوالہ بھی کوئی میں موجودگی غیر کی ایل ای لنک میں (اپینڈک
ہے۔جاتا کیا سے حوالے کے فارم ریفرل ایجنسی ملٹی  MARFگئے بھیجے سے طریقے محفوظ اور دیکھیں) 

zoom_highlight=professiop_res_profdisag.html?chapters/westyorkscb.proceduresonline.com/http://

ی دینا آواز لیے کے بحث پہلے سے بھرنے  MARFہے۔ کرتا پیش خدمت مشاورتی پہلے سے لینے ریفرل فیلڈ ویک  ہے۔ضرور

ت اگر  ہیں نظر ہوتی بہتر حال صور ی اگر اور گا ڈالے دباؤ لیے کے کرنے غور دوبارہ اسکول تو ہے، اختالف ورانہ پیشہ کوئی سے نتائج یا ہے آتی ن تو ہوا ضرور
WSCP  ی کی کار طریقہ کے رائے اختالف ورانہ پیشہ گا۔کرے پیرو

س اس اگر  ت حفاظتی  -ہے مقرر کارکن سماجی کوئی ہی سے پہلے لیے کے کی چاہیے۔جانا کیا رابطہ راست براہ سے کارکن سماجی پر، بناء کی وجوہا

ب  گا۔جائے بڑھ خطرہ لیے کے بچے سے کرنے ایسا کہ تک جب ہے، رہا جا دیا حوالہ کہ گا جائے بتایا کو والدین اور تابع) کے سمجھ اور عمر کی (ان علم طال

ت معمولی غیر رکن بھی کوئی کا عملے  ی میں حاال ت ہنگامی یعنی ہے سکتا کر رجوع سے ایجنسیوں دوسر کہ ہو تشویش حقیقی کوئی جب یا میں حال
ہیں کارروائی  ہے۔گئی کی ن

lan+اختالف

ہداشت سماجی  ہیں ایسا اگر چاہیے۔ کرنا آگاہ سے نتائج اندر کے دن کے کام ایک کو  DSLکو نگ ی کی اس میں دنوں اگلے کو  DSLتو ہے ہوتا ن چاہیے کرنی پیرو
ت اگر اور  چاہیے۔بڑھانا اسے تو ہو ضرور
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ٹ کوئی قوانین کے حقوق انسانی پروٹیکشن/ڈیٹا  • ہیں رکاو ہیں۔ن

0the%20police%20guidance%20for%20schools%20and%20colleges.pdf

ی قانون کی تحفظ کے ڈیٹا  ت ساتھ کے ایجنسیوں متعلقہ کو عملے کے اسکول ساز ہیں سے کرنے اشتراک کا معلوما ہاں ہے، روکتی ن ت یہ ج کسی معلوما
ت پر طور مثالی ہے۔ سکتی کر مدد میں حفاظت کی بچے  ی تبادلہ کا معلوما ت تاکہ گا جائے کیا پر طور تحریر ہوسکتے مواقع ایسے تاہم سکے چل پتہ کا ثبو
ہاں ہیں  ہاں میں صورتوں ایسی ہو۔ سست بہت طریقہ یہ ج بجتی گھنٹی کی اسکول ایجنسیاں جیسی ہب) گارڈنگ سیف ایجنسی (ملٹی HSAM ج
س ہیں  ت میں ج ی کر لے پیغام ایک عملہ کا استقبالیہ کے معلوما ت اس  DSLگا، کرے مطلع کو  DSLپر طور فور ت اس وہ کہ گا بنائے یقینی کو با کو با

ت کہ گا بنائے یقینی  س اور کیوں کب، کیا، اشتراک ہے۔ گیا کیا ریکارڈ پھر اور ہے رہا کر درخواست کون پہلے سے کرنے شیئر کو معلوما ساتھ۔کے ک

advicesharing-information-practitioners-safeguarding-publications/government/www.gov.uk/https://

ت  ت لیے کے حفاظت کی تبادلے کے معلوما ی سا ہر اصولسن

schoolsfor-toolkit-protection-data-publications/www.gov.uk/https://

ٹ ہوم  ٹ ہوم کو سٹاف ہمارے جب وز ت کی کرنے وز س بہترین ہم تو ہے ہوتی ضرور گے۔کریں مشورہ سے لسٹ چیک اور گے کریں عمل پر پریکٹ

ی (اگر لینا. مشورہ  • گمنام)تو ہو ضرور

ت کی معمول کرنا مطلع میں بارے کے تشویش بھی کسی وقت اس لیے کے والدین اگر تاہم،  والدین یا شاگرد کسی کو رکن کسی کے عملے اگر گی۔ ہو با
س انفارمیشن جو گے بھیجیں کو ٹیچر ہیڈ کو درخواست اس وہ تو ہے، ہوتی موصول درخواست کی دیکھنے ریکارڈ کے تحفظ کے بچوں سے طرف کی  گورنن
گے۔کریں مشورہ سے 

ت کی افشاء کے پروٹیکشن ڈیٹا ریکارڈز پروٹیکشن چائلڈ  س ہیں، ہوسکتے مستثنٰی سے دفعا ب کا ج ت مخصوص کو والدین اور بچوں کہ ہے مطل حاال
ہیں میں  ہیں حاصل حق خودکار کا دیکھنے ان ہے۔ن

س انٹیلی پارٹنرشپ مقامی  س انٹیلی  PIP -پورٹل جن ہیں جگہ کی کار طریقہ کے معمول تو ہو خطرہ کو بچے اگر  -لیے کے دینے اطالع کی جن لیتا۔ ن
س انٹیلی پارٹنرشپ  سیارکشائر ویسٹ  |پورٹل جن پولی

ہو)نہ نامناسب یا محفوظ غیر تک (جب بنیں۔ ایماندار اور کھلے 

ی  ت اور رازدار اشتراککا معلوما

کریں۔غور پر بہبود اور حفاظت  •

46

ی تو ہو مناسب اگر  کریں۔اشتراک ساتھ کے رضامند

templateseducation/www.wakefieldscp.org.uk/https://

ت حفاظتی ذاتی بھی کوئی والی جانے کی شیئر ساتھ کے ایجنسیوں بیرونی  ی محفوظ کہ جیسے گی جائے کی سے طریقے محفوظ اتنی معلوما میل، ا
ی۔شدہ ریکارڈ یا محفوظ سے ورڈ پاس  ڈیلیور

ت سے والدین کے ان پر تشویش بھی کسی میں بارے کے علم طالب پر طور عام ہم  جانا کیا ہینڈل سے طریقے حساس اسے گے۔ کریں کوشش کی کرنے با
ت کی الزام انکشاف/یا شک تشویش، کسی  DSLاور چاہیے  ہوگا۔میں پوزیشن باخبر زیادہ سے سب لیے کے کرنے رابطہ سے والدین میں صور

سے HSAM کیئر سوشل پہلے تو ہے، سکتا بڑھ مسئلہ یا ہے سکتا بڑھ خطرہ لیے کے بچے سے کرنے مطلع کو والدین کہ ہیں سمجھتے ہم اگر تاہم، 
گا۔جائے لیا مشورہ 

رکھیں۔ریکارڈ کا وجہ کی اس اور فیصلے  •
ی،  محفوظ۔اور بروقت درست، مناسب، متعلقہ، متناسب، ضرور

ت ساتھ کے کرسی کی گورنرز یا ٹیچر ہیڈ لیڈ، گارڈنگ سیف نامزد صرف عملہ  ت پر خدشا ت (اس گا کرے با کون موضوع کا تشویش کہ ہے منحصر پر با
س اور کہ گا کرے فیصلہ شخص وہ بعد کے اس ہے)۔  ت پاس کے ک ت کی معلوما ت' کی 'جاننے اسے وہ اور ہے ضرور گے۔دیں پھیال پر بنیاد کی ضرور
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303450 01924 Minicom:  ویلکم)ٹاک (ٹائیپ

79093207747 

cveteam@wakefield.gov.uk

wakefield/camhs services/www.southwestyorkshire.nhs.uk/https://

مینہارس کیتھرین 

ی سی  ی و س ا ٹیمپولی

vmaybin@wakefield.gov.uk

 0345 3503850فون؛ 

ورک؛فریم لچک فیلڈ ویک 

1561915 0800 

س سی پی  اوای

ی   - 72703201977مین پیٹ میر

تکی رابطہ قومی اور مقامی  تفصیال

43740007554 

wakefield.sguchild@westyorkshire.police.uk

تعلیمبرائے مشیر حفاظتی 

CAMHS  نقطہواحد کا رسائی

wakefield/visiting-health-services/www.bdct.nhs.uk/https://

ی  social_care_direct_children@wakefield.gov.ukمیل ا

khorseman@wakefield.gov.uk

افسرنامزد اتھارٹی لوکل 

ورکرلنک 

ی   - 31695001924کینڈرک سارہ پریکٹیشنر: پرائمر

WDDASسروس 

30357001924 

صحتدماغی  -مستقبل میں دماغ 

ت سے صحت نرسنگ/کی اسکول فیلڈ ویک  کی مالقا
خدمت؛

ت پہلے سے دینے حوالہ  ی مشاور ہے۔ضرور

ورکرسوشل لنک کا اسکول 
jrose@wakefield.gov.uk

ٹگارڈنگ سیف چائلڈ  یون

ڈائریکٹکیئر سوشل 

 - 74352707788میبن وکی 

www.riskandresilience.org.uk/https://
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روزجان 

craig.briggs2@westyorkshire.police.uk

lado.referrals@wakefield.gov.uk

73586501977 

abusedomestic-services/people-older-and-adults advice/and-care-health-
www.wakefield.gov.uk/http://

مرکزپہال کا بچوں /TASکا اسکول 

(سائیڈ)

بریگزکریگ 

Sara.Kendrick@swyt.nhs.uk

بدسلوکیگھریلو ڈسٹرکٹ فیلڈ ویک 

پریکٹیشنر

wakefield/teams nursing-school-services/www.bdct.nhs.uk/https://
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wd.prevent@westyorkshire.police.uk یا

سروس؛ویلفیئر ایجوکیشن فیلڈ ویک 

ی  ٹ اسپیک  NSPCCلیے کے اسکولوں پرائمر سٹے آؤ
سروسسیف 

آفیسرویلفیئر ایجوکیشن 

آفیسرزایجوکیشن مسنگ چائلڈ 

safestay-out-speak-services/learning.nspcc.org.uk/https://

www.wellwomenwakefield.org.uk/http://

ٹیمسیفٹی کمیونٹی 

ی  ews@wakefield.gov.ukمیل: ا

روپرجیکی 

ینگشعبہ رضاکارانہ فیلڈ ویک 

domesticabuse@wakefield.gov.uk

اولڈریو،مرینا 

خاندانوں کے ان اور بچوں والے  – SENDآفر لوکل فیلڈ ویک 
لیےکے 

servicespeople-older-and-adults advice/and-care-health-www.wakefield.gov.uk/
http://

نرسسکول 

crayne@wakefield.gov.uk

35746907590 753634 / 077889 

servicewelfare-education-about-service/welfare education-
families/supporting-Children/and schools-www.wakefield.gov.uk/
http://

ت لیے کے نوجوانوں  معاونتکی منشیا

یا 01924 / 306645 01924 306776

ContactUs/www.wdh.co.uk/https://

and-professionals-www.wakefieldscp.org.uk/http://

point.co.uk/www.turning-https://

سینٹرویمن ویل فیلڈ ویک 

تماہر تعلیمی  نفسیا

س  روکیں:کو افسران پولی

30746701924 

فیلڈویک  -تھام روک 

Homewakefield.mylocaloffer.org/http://

آفیسرویلفیئر ایجوکیشنل 

ٹ فیلڈ ویک  سروسزایڈل

ویگنرجوٹی 

95542507827 700810 / 07468 

jroper@wakefield.gov.uk

ہے۔رہتا کنسورشیم 

32754001924 
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communitysafety@wakefield.gov.uk

www.ylc.org.uk/http://

LAC  ہیڈورچوئل لیے کے

 0345 8 507507کال ون 

تکے پیج ویب سیفٹی فیلڈ ویک  نشانا

ی ڈبلیو ہاؤسنگ ڈسٹرکٹ فیلڈ ویک  ایچڈ

رینےکرسٹا 
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https://learning.nspcc.org.uk/services/speak-out-stay-safe
http://www.wellwomenwakefield.org.uk/
mailto:ews@wakefield.gov.uk
mailto:domesticabuse@wakefield.gov.uk
http://mysite/Person.aspx?accountname=EXCH%5FDOMAIN%5F1%5Cmoldreive
http://www.wakefield.gov.uk/health-care-and-advice/adults-and-older-people-services
mailto:crayne@wakefield.gov.uk
https://www.wdh.co.uk/ContactUs/
https://www.turning-point.co.uk/
http://wakefield.mylocaloffer.org/Home
mailto:jroper@wakefield.gov.uk
mailto:communitysafety@wakefield.gov.uk
http://www.ylc.org.uk/


fmu@fco.gov.uk

کیئررزینگ فیلڈ ویک 

الئنہیلپ سیفٹی الئن آن ورانہ پیشہ 

321789 0800 

9001000 0808 

education/www.wakefieldscp.org.uk/https://

carersyoung-help/early children/and-schools-www.wakefield.gov.uk/
http://

0331801 0808 

38147720844 

س پریکٹیشنرز/ سیفٹی/آف سائن

ی  ی جبر یونٹشاد

ب  کروبند یہ ا

کرناحفاظت کی پیج ویب معلوماتی لیے کے اسکولوں 

NSPCC  الئنہیلپ

پیپلفار ایشن ایسوسی نیشنل 

Needof Continuum Wakefield 

NSPCC  الئنہیلپ بلونگ وہسل
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www.stopitnow.org.uk/http://

س پر طور مناسب ذریعے کے  999یا  101تو ہے ہوا جرم مجرمانہ کوئی اگر  رابطہ سے پولی
کریں۔

ٹیمورک یوتھ فیلڈ ویک 

01517008 020 

wfyouth.co.uk/https://

کے لوگوں ان تنظیم۔ فالحی سرکردہ والی کرنے کام میں شعبے کے استحصال جنسی 
ت اپنے تئیں کے بچوں جو ہے کرتا فراہم مدد بھی لیے  ہیں۔پریشان سے رویے یا خیاال

0285028 0800 

س، ٹریننگ،  ٹ، ٹیمپلیٹ ت وسائل، آڈ نمائندے۔کے بورڈ ایجوکیشن انتظام، کا الزاما

الئنہیلپ ٹیررازم کاؤنٹر 

napac.org.uk/https://

strategy/help-early-practitioners/and professionals-
www.wakefieldscp.org.uk/https://

5000800 0808 

دستاویز

(NAPAC)زیادتی میں بچپن 

س پولی

Machine Translated by Google

mailto:fmu@fco.gov.uk
https://www.wakefieldscp.org.uk/education/
http://www.stopitnow.org.uk/
https://wfyouth.co.uk/
https://napac.org.uk/

