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 دستاویز پروویژن

اس پالیسی کو ٹرسٹیوں نے مندرجہ ذیل طور پر منظور 

 کیا تھا

منظوری: بورڈ آف ٹرسٹیز منظوری کی تاریخ: اگست 

2020 

 کے مالک: (ELTایگزیکٹو لیڈرشپ ٹیم )

 چیف ایگزیکٹو آفیسر )سی ای او(

 2021تجزیہ کی تاریخ: اگست 

جب تک کہ عبوری میں قانون سازی یا قواعد و ضوابط 

میں تبدیلی نہیں کی جاتی ہے ، اس پالیسی پر ساالنہ 

 جائزہ لیا جائے گا۔

اگر اس وقت کسی بھی اہم تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے 

 کے چکر میں چلے گی۔ تو ، پالیسی اگلے جائزہ لینے

 

 خری جائزہ میں تبدیلیوں کا خالصہ:

کے  (KCSIEتعلیم کے شعبے میں نئے کیپنگ چلڈرن )

 عکاسی کرنے کی تبدیلیاں

 (:2020تعلیم )ڈی ایف ای ، ستمبر 

 ذہنی صحت پر زیادہ زور دینا -

 ایک سماجی کارکن کے ساتھ بچوں پر زیادہ زور دینا -

رکھنے میں جب گھر میں آن بچوں کو آن الئن محفوظ  -

 الئن شامل ہو

 کی شمولیت’ منتقلی خطرہ‘الزامات کے سلسلے میں  -

الزامات کے ساتھ ساتھ 'تحفظ کی تشویش' کو شامل  -

 کرنا

فراہمی عملے کی تحقیقات کرنے والے اسکولوں کا  -

 حوالہ

 اصطالحات کی تبدیلی: آنر پر مبنی زیادتی -

تبہ پر ہم مرتبہ یا اصطالحات کی تبدیلی: ہم مر -

 بچوں کے ساتھ بدسلوکی۔

 

 



محکمہ کے ذریعہ جاری کردہ ہدایت کی تصدیق کی ▪ 

 عکاسی کرنے کے لئے تبدیلیاں

تعلقات )تعلیم( ، تعلقات اور جنسی تعلیم کے بارے 

 (2019میں تعلیم )ڈی ایف ای ، 

)آر ایس ای( اور صحت کی تعلیم بشمول اپنے فرائض کی 

 کدارانجام دہی میں لچ

about ( محکمہ برائے تعلیمDFE  ،2020 کے بارے میں )

 جاری کردہ رہنمائی کی عکاسی کرنے میں تبدیلیاں

COVID-19  پھیلنے کے تحت حفاظت جو اس کے لکھنے کے

 وقت زیر جائزہ ہے

 پالیسی

تازہ ترین ورژن:  -

https://www.gov.uk/government/publications/covid

-other-and-colleges-schools-in-safeguarding-19-

-in-eguardingsaf-19-covid-providers/coronavirus

providers-other-and-colleges-schools 

 

 متعلقہ پالیسیاں:

 برتاؤ ، انسداد دھونس اور اخراج کی پالیسی▪ 

 سیٹی اڑانے والی پالیسی 

 اسٹاف کوڈ آف کنڈکٹ پالیسی

 شکایات اور خدشات کی پالیسی 

 صحت اور حفاظت کی پالیسی حاضری کی پالیسی▪ 

 آن الئن حفاظت کی پالیسی 

 سوشل میڈیا پالیسی▪ 

تعلقات کی تعلیم کی پالیسی )ثانوی اور بنیادی کے 

لئے( طلباء کو طبی ضروریات کی پالیسی کے ساتھ 

 تعاون کرنا

 شاگرد ذہنی صحت اور تندرستی کی پالیسی▪ 

 معلومات اور ریکارڈز برقرار رکھنے کی پالیسی▪ 

 ایس سی آر اور محفوظ بھرتی کی پالیسی▪ 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-safeguarding-in-schools-colleges-and-other-providers/coronavirus-covid-19-safeguarding-in-schools-colleges-and-other-providers
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-safeguarding-in-schools-colleges-and-other-providers/coronavirus-covid-19-safeguarding-in-schools-colleges-and-other-providers
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-safeguarding-in-schools-colleges-and-other-providers/coronavirus-covid-19-safeguarding-in-schools-colleges-and-other-providers
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-safeguarding-in-schools-colleges-and-other-providers/coronavirus-covid-19-safeguarding-in-schools-colleges-and-other-providers


( کی قانونی 2020تعلیم )ڈی ایف ای ضمیمے محکمہ 

 رہنمائی پر مبنی ہیں ،

 بچوں کو تعلیم میں محفوظ رکھنا:

sets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dhttps://as

ata/file/ 892394/Keeping_children_safe_in_education_2020.pdf 

 متعلقہ ہدایت: 

 (2016؛ تازہ کاری 2013متبادل فراہمی )

 (2016اسکولوں اسکولوں میں برتاؤ اور نظم و ضبط )

 (2016تعلیم )بچوں سے محروم ▪ 

 (2018) (CONTEST)انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی -

ڈیٹا پروٹیکشن: اسکولوں کے لئے ایک ٹول کٹ ▪ 

(2018) 

 (2018بچے بچوں کی دیکھ بھال کے لئے نامزد اساتذہ )

 (2018)تازہ ترین  2006بچہ چائلڈ کیئر ایکٹ 

صحت صحت کی ضروریات کے حامل بچوں  کے تحت نااہلی 

 (2013تعلیم جو اسکول نہیں جاسکتے ہیں )کے لئے 

انگلینڈ انگلینڈ میں برقرار اسکولوں ، اکیڈمیوں 

 (2017اور شاگردوں کے حوالہاتی یونٹوں سے خارج )

بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے والے بالغوں  

 کے لئے محفوظ ورکنگ پریکٹس کے لئے رہنمائی

 (2019تعلیم میں )

بچوں کو حفاظتی خدمات فراہم  معلومات کا اشتراک:▪ 

 کرنے والے پریکٹیشنرز کے لئے مشورے ،

نوجوان لوگ ، والدین اور نگہداشت رکھنے والے 

(2018) 

بچوں اور نوجوان لوگوں کو سنانا اور اس میں  بچے

 (2014شامل ہونا )

عمل  -خواتین کے جننانگ تناؤ کی الزمی اطالع دہندگی  

 ؛2015کی معلومات )

 (2020تازہ کاری 

خواتین جننانگ تخفیف کے بارے میں ملٹی ایجنسی  عورت

 (2018تازہ ترین  تازہ کاری 2016قانونی رہنمائی )

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892394/Keeping_children_safe_in_education_2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892394/Keeping_children_safe_in_education_2020.pdf


انگلینڈ اور ویلز کے لئے ڈیوٹی گائیڈنس سے  انگلینڈ

 (2019تازہ ترین  تازہ کاری 2015بچاؤ )

تازہ  2013غنڈہ گردی کی روک تھام اور ان سے نمٹنے )

 (2017تازہ کاری  کاری

دیکھا نظر آنے والے بچوں کی تعلیم کو فروغ دینا 

 (2018تازہ کاری تازہ ترین  2014)

تعلقات تعلیم ، تعلقات اور جنسی تعلیم ، اور میں 

 صحت تعلیم

 (2019انگلینڈ )

جلدی ابتدائی سالوں کی ترتیب میں بچوں کی حفاظت 

 اور پیشہ ور افراد کی حفاظت: آن الئن حفاظت

 (2019غور )

 (2015؛ تازہ کاری 2014اسکول داخلہ کوڈ )▪ 

اسکول میں حاضری: اسکولوں کے لئے رہنمائی )تازہ ▪ 

 (2020ترین 

اسکول میں حاضری: والدین کی ذمہ داری کے اقدامات ▪ 

 (2020تازہ کاری تازہ ترین  2015)

شکایات اسکول شکایات کے طریقہ کار: اسکولوں کے لئے 

 (2020رہنمائی )

 (2018یں تالش ، اسکریننگ اور ضبطی )اسکول اسکول م

تازہ  2015سال ) 25سے  0مشق بھیجیں ضابطہ اخالق: 

 (2020کاری تازہ ترین 

اسکول اسکولوں اور کالجوں میں بچوں کے مابین جنسی 

 (2018تشدد اور جنسی ہراسانی )

 (2012بچے بچوں کے ساتھ سرگرمی کی نگرانی )

کے ساتھ تعاون حاالت اسکول میں طلباء کی طبی حالت 

 (2017تازہ کاری تازہ کاری  2015)

 (2019اسکول اسکولوں میں آن الئن حفاظت کی تعلیم )

 2014: اسکولوں کے لئے مشورے )2010مساوات ایکٹ 

 (2018تازہ کاری تازہ ترین 

 (2013تازہ کاری ؛ 2011اساتذہ کے معیارات )▪ 

 (2013اسکول اسکولوں میں مناسب قوت کا استعمال )



اگر آپ پریشان ہیں کہ کسی بچے کے ساتھ بدسلوکی کی 

جارہی ہے تو کیا کریں: پریکٹیشنرز کے لئے مشورہ 

(2015) 

 2018بچے بچوں کی حفاظت کے لئے مل کر کام کرنا )

 (2019تازہ کاری تازہ ترین 

 

 2021-2020تعلیمی سال: 

 )ہر اکیڈمی کے ذریعہ تازہ کاری(

 کٹ اکیڈمیریڈس ووڈ ای ای اکیڈمی کا نام:

 نامزد سیف گارڈنگ لیڈ

 نٹالی شپلی )ڈی ایس ایل(:

 لورا براسی سنگل پوائنٹ آف رابطہ )ایس پی او سی(:

 ڈپٹی سیف گارڈنگ لیڈ / سیکس

کوکس اور ایوا -میکسین لیٹبری )ڈی ڈی ایس ایل(:

 ساوتھال

 عدیل جانسن عالقائی سیف گارڈنگ لیڈ:

 کیرن ہورن ریجنل ایجوکیشن ڈائریکٹر:

 2020یکم ستمبر  تاریخ:

 

 بچوں کی حفاظت اور حفاظت کی پالیسی

 تعریفیں

بچوں کی فالح و بہبود اور ان کے فروغ کا مطلب یہ 

 ہے:

 بچے بچوں کو بدتمیزی سے بچانا

بچے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت یا نشوونما کو 

 خراب کرنا

اس بات کو یقینی بنانا کہ بچوں کے مطابق حاالت • 

 بڑے ہوںمیں بچے 

 محفوظ اور موثر نگہداشت کی فراہمی

بچے تمام بچوں کے بہترین نتائج کے قابل ہونے کے ل 

 ایکشن لینا۔



بچوں کی حفاظت اس تعریف کا ایک حصہ ہے اور اس سے 

 مراد وہ سرگرمیاں ہیں جن کی انجام دہی کی گئی ہے

اہم نقصان کو پہنچنے والے بچوں ، یا تکلیف کا شکار 

 یں۔ہونے سے بچائ

بدسلوکی کسی بچے کے ساتھ بد سلوکی کی ایک شکل ہے 

اور اس میں نقصان پہنچانے یا ناکامی میں ملوث 

 ہوسکتا ہے

مختلف  1نقصان کو روکنے کے لئے کام کریں. ضمیمہ 

 قسم کی زیادتیوں کی وضاحت کرتا ہے۔

کوتاہی غلط استعمال کی ایک قسم ہے اور یہ کسی بچے 

 میں مستقل ناکامی ہےکی بنیادی جسمانی تکمیل 

اور / یا نفسیاتی ضروریات کے نتیجے میں ، ممکنہ 

 طور پر بچے کی سنگین خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے

مزید تفصیل سے نظرانداز کی  1صحت یا ترقی۔ ضمیمہ 

 وضاحت کرتا ہے۔

 سال سے کم عمر ہر فرد شامل ہے 18بچوں میں 

 

 . تعارف اور مقصد1

ت کے لئے پرعزم ہیں اور ہم ۔ ہم بچوں کی حفاظ1.1

 تمام عملے اور زائرین کی توقع کرتے ہیں

اکیڈمی اس وابستگی کا اشتراک کرنے کے لئے. ہم 

 ہمیشہ بہترین مفاد میں کام کریں گے

 بچے.

 ۔ اکیڈمی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ:1.2

بروقت مناسب اقدام  aمحفوظ حفاظت اور فروغ کے ل 

 اٹھایا جاتا ہے

 ی فالح و بہبودبچوں ک

تمام عملہ اپنی قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف • 

 ہے ، اور پوری طرح سے سمجھتا ہے

 حفاظت کے لئے احترام



عملے کو حفاظت کے امور کو تسلیم کرنے اور ان کی • 

 رپورٹنگ کرنے میں موثر انداز میں تربیت دی جاتی ہے

 چوکسی کے ہمارے ثقافت کے ایک حصے کے طور پر.

 

 . دائرہ کار2

. حفاظت اور بچوں کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری 2.1

 ہے۔ یہ پالیسی

تمام عملے )بشمول سپالئی عملہ( ، ٹرسٹی ، سفیر ، 

 مہمان پر الگو ہوتا ہے

اکیڈمی میں مقررین اور رضاکار اور طریقہ کار کے 

 مطابق ہیں

مقامی حفاظت کے ساتھیوں کی۔ ہماری پالیسی اور 

 ی اس پر الگو ہوتے ہیںطریقہ کار بھ

 توسیعی اکیڈمی اور آف سائٹ سرگرمیاں۔

 (KCSIE 2020۔ بچوں کو تعلیم میں محفوظ رکھنے )2.2

 کے مطابق ، بچوں میں شامل ہیں

سال سے کم عمر ہر فرد۔ جب کہ ہم اس قانون پر  18

 پوری طرح عمل کرتے ہیں

ضرورت کے مطابق ، ہمارے دیکھ بھال کا فرض پوری طرح 

 رقرار رہتا ہے جب تک کہ کوئی بچہ مکمل نہ ہوسے ب

ہمارے ساتھ ان کی تعلیمی فراہمی۔ یہ رب کے آغاز سے 

 ہی پھیال ہوا ہے

کے اختتام تک ابتدائی سال فاؤنڈیشن  5کلیدی مرحلے 

 کا مرحلہ اور اس سے آگے بھی

سال کی عمر۔ ایسے معامالت میں ، ہماری طرز عمل  18

 نہیں آتیکے سلسلے میں کوئی تبدیلی 

ہمارے تمام طلبہ کی حفاظت کرنا۔ لہذا ، جہاں 

 پالیسی کے تحت مراد ہے

سال کی عمر میں ، اس کے  18قانون سازی میں طے شدہ 

 اندر بھی پالیسی کو پڑھنا چاہئے



ہماری دیکھ بھال کے پورے فرض کو پورا کرنے کی 

 گنجائش۔

 

 . قانون سازی اور ضابطہ3

برائے تعلیم )ڈی ایف  ۔ یہ پالیسی محکمہ تعلیم3.1

 ای( کی قانونی رہنمائی پر مبنی ہے ،

میں محفوظ رکھنا اور ایک ساتھ  2020بچوں کو تعلیم 

 مل کر کام کرنا

گورننس  (DFE، اور محکمہ برائے تعلیم ) 2بچوں کے 

 ۔ ہم3ہینڈ بک 

اس رہنمائی اور ہمارے مقامی حفاظت کے ذریعہ وضع 

 کردہ طریقہ کار پر عمل کریں

کت دار )مزید معلومات کے ل مقامی حاالت اپینڈکس شرا

 دیکھیں( 6

۔ یہ پالیسی ہمارے مالی اعانت کے معاہدے اور 3.2

 مضامین کی ایسوسی ایشن کی تعمیل کرتی ہے۔

۔ یہ پالیسی ایوان صدر میں تحفظ اور فالح و 3.3

 بہبود سے متعلق ضروریات کو پورا کرتی ہے

ے کے لئے قانونی ابتدائی سالوں کے فاؤنڈیشن مرحل

 ڈھانچہ۔

۔ یہ پالیسی بھی درج ذیل قانون سازی پر مبنی 3.4

 ہے۔

، جو اسکولوں پر  175کی دفعہ  2002ایجوکیشن ایکٹ 

 ڈیوٹی لگاتی ہے اور

مقامی حکام بچوں کی فالح و بہبود کے تحفظ اور ان کے 

 فروغ کے ل.۔

، جس میں  2009اسکول اسٹافنگ )انگلینڈ( ریگولیشنز 

 کیا گیا تھا کہ کیا ہونا چاہئےیہ طے 

واحد مرکزی ریکارڈ اور کم از کم ایک کے لئے ضرورت 

 پر ریکارڈ کیا گیا



کسی اسکول کے انٹرویو / تقرری پینل پر محفوظ رہنے 

 کی تربیت یافتہ شخص

 بھرتی کی تکنیک.

to  آزاد اسکول کے  3تعلیم کے شیڈول کا حصہ(

 معیارات(

ور آزادوں پر ڈیوٹی ، جو اکیڈمیوں ا 2014ضابطے 

 لگاتا ہے

اسکولوں میں اسکولوں میں طلباء کی فالح و بہبود اور 

 فروغ کے لئے۔

ترمیم( ، جو ایک فریم  2004)اور  1989چلڈرن ایکٹ 

 ورک مہیا کرتا ہے

 بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لئے۔

( 11بی ) 5کی دفعہ  2003فیملی جننانگ اتساہی ایکٹ 

 ل کیا گیا ہے، جس کے ذریعہ داخ

، جو اس پر  74کی دفعہ  2015سنگین کرائم ایکٹ 

 قانونی ڈیوٹی لگاتی ہے

اساتذہ پولیس کو اطالع دینے کے لئے جہاں انہیں اس 

 عورت کی نسبت دریافت ہوتی ہے

سال سے کم عمر کی لڑکی پر  18ایسا لگتا ہے کہ 

 تخفیف )ایف جی ایم( کی گئی ہے۔

F نونی رہنمائی ، جس کے ایف جی ایم کے بارے میں قا

 سلسلے میں ذمہ داریاں متعین کرتی ہیں

ایف جی ایم سے متاثرہ لڑکیوں کی حفاظت اور ان کی 

 مدد کرنا۔

، جس میں اس بات  1974مجرموں کی بازآبادکاری ایکٹ 

 کی نشاندہی کی گئی ہے جب لوگوں کے ساتھ

 بچوں کے ساتھ مجرمانہ سزائیاں کام آسکتی ہیں۔

، جس  4کا شیڈول  2006عیف گروپ ایکٹ سیف گارڈنگ ض

 کی وضاحت کی گئی ہے

 ہوتی ہے۔‘ باقاعدہ سرگرمی’بچوں کے سلسلے میں کیا 

روک تھام ڈیوٹی سے متعلق قانونی رہنمائی ، جو 

 اسکولوں کے فرائض کی وضاحت کرتی ہے



 کے تحت 2015انسداد دہشت گردی اور سالمتی ایکٹ 

پسندی کے خطرے سے لوگوں کو بنیاد پرستی اور انتہا 

 بچانا۔

۔ اس پالیسی کے تحت محکمہ تعلیم کے لئے ان کا 3.5

 مناسب احترام جاری رہے گا

کے تحت حفاظت کے سلسلے میں  19)ڈی ایف ای( کوویڈ 

 رہنمائی:

 ۔ چونکہ ہماری اکیڈمی مکمل طور پر دوبارہ کھل گئیں

، اس پالیسی میں پچھلے پالیسی اضافے کو  2020ستمبر 

 کردیا گیا تھاخارج 

ہدایت کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ اس رہنمائی کے اطالق 

 دیکھیں 15کے لئے سیکشن 

 نئی پالیسی کے تحت
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۔ کچھ بچوں میں زیادتی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ، 4.1

 اور اضافی رکاوٹیں پیدا ہوسکتی ہیں

اس کو تسلیم کرنے یا انکشاف کرنے کے سلسلے میں کچھ 

 لئے۔ بچوں کے

۔ ہم امتیازی سلوک مخالفانہ عمل اور بچوں کی 4.2

 پہچان کے پابند ہیں

متنوع حاالت۔ ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ تمام بچوں 

 کو یکساں تحفظ حاصل ہے ،

قطع نظر اس سے کہ ان کو کسی بھی رکاوٹ کا سامنا 

 کرنا پڑے۔

 ۔ ہم طلباء پر خصوصی توجہ دیتے ہیں جو:4.3

 ریات اور / یا معذوری رکھیں۔خصوصی تعلیمی ضرو

 کسی سماجی کارکن کی ضرورت ہے۔

 نوجوان کیریئر ہیں؛

ان کی نسل ، نسل ، عقیدے اور اعتقاد کی وجہ سے 

 امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے



 یا عدم اعتماد ، عمر ، صنفی شناخت؛ جنسیت؛

حاملہ ہیں یا زچگی / زچگی کی چھٹی کی وصولی میں 

 ہیں۔

 شدہ ہیں یا سول پارٹنرشپ میں ہیں۔شادی 

 انگریزی کو بطور اضافی زبان بنائیں۔

مشکل حاالت میں زندگی گزارنے کے لئے جانا جاتا ہے  

 مثال کے طور پر عارضی -

 رہائش یا جہاں معامالت جیسے مادے کے استعمال ،

 گھریلو زیادتی یا خراب دماغی صحت۔

 یا ، جنسی / مجرمانہ استحصال ، جبری شادی ،

 بنیاد پرستی؛

 پناہ کے متالشی ہیں؛

نگہداشت کی جاتی ہے یا جن کی پہلے نگہداشت کی گئی 

 ہے۔

 نجی طور پر فروغ پائے جاتے ہیں۔
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۔ عملے ، ٹرسٹیوں ، سفیروں اور رضاکاروں کو طے 5.1

 شدہ طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا

 صورت میں ذیل میں۔ حفاظت کے مسئلے کی

 اگر کوئی بچہ فوری طور پر خطرہ ہے:

۔ بچوں کی معاشرتی نگہداشت اور / یا فوری طور 5.2

 پر اگر کوئی بچہ پولیس کو حوالہ دیتے ہیں

فوری طور پر خطرہ ہے یا نقصان کا خطرہ ہے۔ کوئی 

 بھی حوالہ دے سکتا ہے۔

کو  (اگر آپ بناتے ہو تو ، نامزد سیف گارڈنگ لیڈ )

 جتنی جلدی ممکن ہو بتائیں

 براہ راست ایک حوالہ.

ہم دوسری ایجنسیوں کے ساتھ شراکت میں کام کرتے • 

 ہیں جس کے بہترین مفادات ہیں



بچے. اکیڈمی جہاں بھی ضروری ہو ، پولیس سے رابطہ 

 کرے گی ، کوئی بھی متعلقہ

بیرونی ایجنسی بشمول جی پی ، اسکول کی نرس ، اور 

 ہیں اس کا حوالہ دیتے

بچوں کی معاشرتی نگہداشت۔ جہاں بچ ہ پہلے سے ہی 

 ایک معاشرتی حفاظت کر رہا ہو

کارکن ، خدمت کے ل درخواست کو فوری طور پر سماجی 

 کارکن کے پاس جانا چاہئے

 ملوث ہے ، یا ان کی ٹیم منیجر کی غیر موجودگی میں۔

مندرجہ ذیل لنک میں بچوں سے بدسلوکی کی اطالع دینے 

 افی رہنمائی فراہم کی گئی ہےکیلئے اض

 آپ کی مقامی کونسل: کونسل

a  حوالہ دینے کے طریقہ کی تفصیالت اکیڈمی کے مقامی

 میں بھی شامل ہیں

 (۔6اس پالیسی کے آخر میں حاالت )ضمیمہ 

 

 اگر کوئی بچہ آپ سے انکشاف کرتا ہے:

۔ اگر کوئی بچہ آپ کے پاس کوئی حفاظت کا مسئلہ 5.3

 ، آپ کو: ظاہر کرتا ہے تو

 سنو اور ان پر یقین کرو۔• 

انہیں آزادانہ گفتگو کرنے کا وقت دیں ، صرف کھلے 

 سواالت پوچھیں اور نہ پوچھیں

 اہم سواالت؛

پرسکون رہیں اور یہ نہ دکھائیں کہ آپ حیران یا 

 پریشان ہیں۔ بچے کو بتائیں وہ

 آپ کو بتانے میں صحیح کام کیا ہے۔

جلدی سے تمہیں بتا دینا ان کو مت بتائیں کہ انہیں 

 چاہئے تھا۔

وضاحت کریں کہ آگے کیا ہوگا اور آپ کو یہ گزرنا 

 پڑے گا

 کے بارے میں معلومات؛



 اس کو خفیہ رکھنے کا وعدہ نہ کریں؛ 

ڈی ایس ایل / ڈپٹی ڈی ایس ایل سے فوری طور پر بات 

 کریں۔ برائے مہربانی رابطہ کریں

بل نہیں ہیں تو اگر آپ کسی ممبر کو تالش کرنے کے قا

 لیڈرشپ ٹیم کا ممبر

 حفاظت ٹیم؛

سی پی او ایم پر بات چیت جلد از جلد بچے کے اپنے 

 اندر ہی ریکارڈ کرو

الفاظ حقائق پر قائم رہیں اور اس پر اپنا فیصلہ مت 

 لگائیں۔

ریکارڈ میں تاریخوں اور اوقات کو شامل کرنا ضروری 

ریکارڈ ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ درست 

 موجود ہے۔

متبادل طور پر ، اگر مناسب ہو اور فوری طور پر 

 نقصان کا خطرہ ہو تو ، بنائیں

بچوں کی معاشرتی نگہداشت اور / یا پولیس کو براہ 

 راست حوالہ دیتے ہیں ، اور ڈی ایس ایل کو بتائیں

 جتنی جلدی ممکن ہو آپ نے ایسا کیا ہے

 

م ہوا ہے یا اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایف جی ای

 طالب علم میں ایف جی ایم کا خطرہ ہے

ان  (۔ نام نہاد غیر اعانت پر مبنی بدسلوکی )5.4

واقعات یا جرائم کا احاطہ کرتی ہے جو اس میں پیش 

 آتے ہیں

خاندان اور / یا اس کے اعزاز کے تحفظ یا دفاع کے 

 لئے پرعزم ہیں

برادری ، بشمول ایف جی ایم ، زبردستی شادی ، اور 

 بریسٹ آئرننگ جیسے طریقوں سمیت۔

 یہ ذیل میں تفصیل سے ہیں۔

تعلیم میں بچوں کو  (2020 ۔ محکمہ برائے تعلیم )5.5

 محفوظ رکھنا



وضاحت کرتا ہے کہ ایف جی ایم میں "جزوی یا مکمل 

 طور پر ختم کرنے میں شامل تمام طریقہ کار شامل ہیں

اعضاء بیرونی خواتین جننانگ ، یا خواتین کے جننانگ 

 ۔”کو کوئی دوسرا چوٹ 

G  ایف جی ایم برطانیہ میں غیر قانونی ہے اور دیرپا

 ، مؤثر کے ساتھ بچوں سے بدسلوکی کی ایک قسم ہے

یا کے ’ ختنہ‘، ’ خواتین جینیاتی کاٹنے’نتائج اسے 

 نام سے بھی جانا جاتا ہے

 ۔’آغاز‘

ممکنہ اشارے جو ایک شاگرد پہلے ہی ایف جی ایم کا 

 چکا ہے ، اور نشانہ بن

عوامل جو تجویز کرتے ہیں کہ طالب علم کو خطرہ الحق 

میں بیان کیے گئے  5.7ہوسکتا ہے ، وہ نیچے سیکشن 

 ہیں۔

کوئی بھی استاد جس کو پتہ چلتا ہے کہ ایف جی ایم • 

 کا کوئی عمل انجام پایا ہے

سال سے کم عمر کے طالب علم کو ، فوری طور پر  18

 دینی چاہئے ، پولیس کو اس کی اطالع

ذاتی طور پر یہ ایک قانونی فرض ہے ، اور اساتذہ کو 

 نظم و ضبط کا سامنا کرنا پڑے گا

 پورا نہ ہونے پر پابندیاں۔

مذکورہ ڈیوٹی ان صورتوں میں الگو نہیں ہوتی ہے جہاں 

 شاگرد کو ایف جی ایم کا خطرہ ہوتا ہے یا

ایف جی ایم پر شبہ ہے لیکن اس کے بارے میں معلوم 

 نہیں ہے۔ عملہ ضروری ہے

ڈی ایس ایل کو مطلع کریں اگر انہیں کوئی خدشات ہیں 

 کہ کسی شاگرد کو ایف جی ایم ہوسکتا ہے

مستقبل میں سرجری برطانیہ بلکہ بیرون ملک بھی۔ 

 عملے کو جانچ نہیں کرنا چاہئے

 شاگرد

 



عملہ کا کوئی دوسرا ممبر جس کو پتہ چلتا ہے کہ ایف 

 ل ظاہر ہوتا ہےجی ایم کا کوئی عم

سال سے کم عمر کے طالب علم پر کیا گیا ہے ، اسے  18

ڈی ایس ایل سے بات کرنی ہوگی اور اس کی پیروی کرنا 

 ہوگی

اکیڈمی کے مقامی حفاظت کے طریقہ کار )مالحظہ کریں 

 (6ضمیمہ 

( میں کہا گیا 1) 6کی دفعہ  2003ایف جی ایم ایکٹ 

 ترتیب سے ۔’لڑکی میں عورت بھی شامل ہے‘ہے کہ 

کے ساتھ ، ہماری  2.2اس پالیسی میں اسکوپ آئٹم 

 ڈیوٹی اندر کی تمام لڑکیوں پر ہے

نگہداشت اور رپورٹنگ کا ہمارا فرض بھی مقامی حفاظت 

 کے مطابق ہونا چاہئے

 بچوں کے تحفظ کے انتظامات۔

۔ ڈی ایس ایل اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عملے 5.6

 تربیت تک رسائی حاصل ہوکو لیس کرنے کے لئے مناسب 

ان کو سے متاثرہ بچوں یا کے خطرہ سے بچنے کے لئے 

 الرٹ بنائیں۔ اشارے کہ

 ایف جی ایم پہلے ہی موجود ہے:

ایک طالب علم جس میں کسی پیشہ ور سے گفتگو ہوتی  

 ہے جس کا واقع ہوتا ہے۔

ایک والدہ / کنبہ کے ممبر نے یہ انکشاف کیا کہ ایف 

 ہے۔ جی ایم کرایا گیا

ایک خاندان / شاگرد جو دوسرے کے سلسلے میں پہلے سے 

 ہی سماجی خدمات کے بارے میں جانا جاتا ہے

 مسائل کی حفاظت؛

چلنے ، بیٹھنے یا کھڑے ہونے ، یا دیکھنے میں غیر 

 معمولی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے

 بے چین

طویل عرصے تک خاموش بیٹھنا مشکل ہے )جہاں یہ نہیں 

 تھا

 انی پہلے(؛پریش



مشکالت کی وجہ سے باتھ روم یا ٹوائلٹ میں معمول سے 

 زیادہ وقت گزارنا

 پیشاب کرنا؛

بار بار پیشاب ، ماہواری یا پیٹ کی دشواری کا 

 سامنا کرنا؛ جسمانی سے گریز

 ورزش یا الپتہ؛

بار بار اسکول سے غیر حاضر رہنا ، یا طویل مدت تک  

 غیر حاضر رہنا؛

 مثال، -ی ضرورتوں کا مظاہرہ کرنا جذباتی اور نفسیات

دستبرداری یا افسردگی ، یا طرز عمل میں نمایاں 

 تبدیلی۔ تذبذب کا شکار ہونا

 کسی بھی طبی معائنے کے لئے؛

مدد کے لئے دعا گو ہیں ، لیکن مسئلہ کے بارے میں 

 واضح نہیں ہیں۔ درد کے بارے میں بات کرنا

 یا اس کی ٹانگوں کے بیچ تکلیف۔

کنہ طور پر یہ عالمت ہیں کہ ایک طالب علم کو ۔ مم5.7

 ایف جی ایم کا خطرہ ہوسکتا ہے۔

لڑکی کے کنبے میں کی مشق کرنے کی تاریخ ہے )یہ سب 

 سے بڑا خطرہ ہے

 غور کرنے کے لئے عنصر(؛

ایف جی ایم کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ اس 

 لڑکی کی جماعت یا ملک میں پریکٹس کی جاتی ہے

 اصل؛

ین یا کنبہ کے ممبر نے اس تشویش کا اظہار کرتے والد

 ہوئے کہ ایف جی ایم کو انجام دیا جاسکتا ہے۔

ایک ایسا خاندان جو پیشہ ور افراد )صحت ، تعلیم یا 

 دیگر( کے ساتھ مشغول نہیں ہے یا

دوسری حفاظت کے سلسلے میں پہلے ہی سماجی نگہداشت 

 کے بارے میں جانا جاتا ہے

 مسائل؛

طور پر بیرون ملک چھٹی اور سرجری یا  غیر متوقع

 رسومات کی افواہوں یا



بیرون ملک روایات جس کی ماں ، بڑے بہن بھائی یا 

 کزن ہوں

ایف جی ایم سے گزرنا؛برطانیہ کے معاشرے میں محدود 

 aسطح کا انضمام ہونا؛ اکٹھا کرنا 

پیشہ ورانہ کہ وہ "خصوصی طریقہ کار" رکھنا ہے یا 

 ہےاس میں شرکت کرنا 

 "عورت بننے" کے لئے خصوصی موقع؛

اپنے ملک یا کسی دوسرے ملک میں لمبی چھٹی کے بارے 

جہاں پریکٹس مروجہ ہے ، یا والدین یہ  میں بات کرنا

 بتاتے ہیں کہ وہ یا ان کا کوئی رشتہ دار چاہے گا

 ایک طویل مدت کے لئے لڑکی کو ملک سے باہر لے جانے؛

a  کسی استاد یا کسی دوسرے بالغ سے مدد کی درخواست

 کرنا کیونکہ وہ واقف ہے یا

 شبہ ہے کہ اسے ایف جی ایم کا فوری خطرہ ہے۔

مثال  -گفتگو میں ایف جی ایم کے بارے میں بات کرنا 

 کے طور پر ، کوئی لڑکی دوسرے کو بتا سکتی ہے

اس کے بارے میں بچے )اگرچہ سیاق و سباق کو مدنظر 

 ھنا ضروری ہےرک

 بحث کی(؛

غیر متوقع طور پر اسکول سے غیر حاضر ہونا یا کسی 

 دوسرے سے سرجن کا دورہ کرنا

وہ ملک جو برطانیہ کا دورہ کررہا ہے۔ اس کی 'سرخ 

 کتاب' سے حصے غائب

)چائلڈ ہیلتھ ریکارڈ( اور / یا ٹریول کلینک میں 

 شریک ہونا یا اس کے مساوی

 وائیں۔ویکسین / اینٹی ملیرائی د

۔ مذکورہ باال اشارے اور خطرے کے عوامل مکمل 5.8

 ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔

اگر آپ کو انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کے بارے 

 میں خدشات ہیں

۔ بنیاد پرستی سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جس کے 5.9

 ذریعہ کوئی شخص سپورٹ کرنے آتا ہے



۔ انتہا پسندی دہشت گردی اور انتہا پسندی کی شکلیں

 مخلص یا فعال مخالفت ہے

بنیادی برطانوی اقدار ، جیسے جمہوریت ، قانون کی 

 حکمرانی ، انفرادی آزادی ،

اور باہمی احترام اور مختلف عقائد اور عقائد کی 

 رواداری۔ دہشت گردی ایک ہے

ایسی حرکت جو کسی شخص / لوگوں کو شدید خطرات کا 

 اسباب باعث ہو یا اس کا سبب بنی ہو۔

امالک کو شدید نقصان۔ یا سنجیدگی سے مداخلت کرتا ہے 

 یا الیکٹرانک میں خلل پڑتا ہے

نظام. اس کا استعمال یا دھمکی حکومت یا اس پر اثر 

 انداز ہونے کے لئے تیار کی جانی چاہئے

عوام کو ڈرانے اور کسی سیاسی پیش قدمی کے مقصد کے 

 لئے بنایا گیا ہے ،

 ’قصد مذہبی یا نظریاتی م

۔ اسکولوں کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو دہشت گردی 5.10

 کی طرف راغب ہونے سے روکیں۔

ڈی ایس ایل آگاہی کی روک تھام کی تربیت لے گا اور 

 اس بات کو یقینی بنائے گا کہ تمام عملہ موجود ہو

خطرے میں پڑنے والے بچوں کی شناخت کے ل ان کو لیس 

 حاصل کرنا۔کرنے کے ل مناسب تربیت تک رسائی 

. ڈی ایس ایل ہماری اکیڈمی میں داخل بچوں کے 5.11

 خطرے کا اندازہ کرے گا

 دہشت گردی۔ یہ تشخیص صالحیت کی تفہیم پر مبنی ہوگا

ہمارے مقامی حفاظت کرنے والے شراکت داروں کے 

 اشتراک سے ہمارے مقامی عالقے میں خطرہ ہے۔

طرہ ۔ اگر کسی بچے کو فوری طور پر نقصان کا خ5.12

نہیں ہے ، جہاں ممکن ہو تو ، ڈی ایس ایل سے بات 

 کریں

سب سے پہلے ایک عمل کے کسی معاہدے پر اتفاق کرنا۔ 

 متبادل کے طور پر ، مقامی کو ایک حوالہ بنائیں



بچوں کی معاشرتی نگہداشت براہ راست اگر مناسب ہو 

 دیکھیں(۔‘ حوالہ دیں’تو )اوپر 

ایس ایل خطرے کی سطح ۔ جہاں تشویش الحق ہے ، ڈی 5.13

 پر غور کرے گا اور فیصلہ کرے گا

کون سی ایجنسی ریفرل کرے گی۔ اس میں چینل ، شامل 

 ہوسکتا ہے

خطرہ میں افراد کی شناخت اور ان کی مدد کے لئے 

 حکومت کا پروگرام

دہشت گردی کی طرف راغب کیا جارہا ہے ، یا مقامی 

 اتھارٹی بچوں کی سماجی نگہداشت کی ٹیم۔

ر یہ خدشات ہیں کہ بچے کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے اگ

 تو پھر حوالہ دینا الزمی ہے

بچوں کی معاشرتی نگہداشت میں قطع نظر اس سے قطع 

 نظر کہ چینل حوالہ ہے

 مناسب سمجھا

۔ محکمہ تعلیم )ڈی ایف ای( کے پاس ٹیلیفون کے 5.14

 لئے ایک سرشار ہیلپ الئن بھی ہے ،

ڈمی کا عملہ اور عالقائی ، کہ اکی 7264 7340 020

 ٹیمیں اکٹھا کرنے کے لئے کال کرسکتی ہیں

ایک شاگرد کے حوالے سے انتہا پسندی کے بارے میں 

 تشویشات۔ آپ ای میل بھی کرسکتے ہیں

 

 ۔ نوٹ کریں کہ یہ استعمال میں نہیں ہے

 ہنگامی حاالت

پر فون کریں  999۔ کسی ہنگامی صورتحال میں ، 5.15

 دہشت گردی کی ہاٹ ل پر کال کریںیا خفیہ انسداد 

 اگر آپ: 

 سوچو کہ کسی کو فوری خطرہ ہے۔• 

سوچئے کہ کوئی انتہا پسند گروپ میں شامل ہونے کے • 

 لئے سفر کرنے کا سوچ رہا ہے۔

دیکھو یا سنو جو کچھ دہشت گردی سے متعلق ہوسکتا 

 ہے۔



۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مناسب 5.16

 موجود ہے اور ہمارے لیس ہوں گے انٹرنیٹ فلٹرنگ

 طلباء اکیڈمی اور گھر میں آن الئن محفوظ رہیں۔

۔ کسی ایسے فرد کی شناخت کرنے کا کوئی واحد 5.17

 طریقہ نہیں ہے جس کا امکان ہے

ایک انتہا پسند نظریے کا شکار۔ بنیاد پرستی جلدی 

 یا اس سے زیادہ ہوسکتی ہے

ونے والی ایک طویل مدت طلباء کے رویوں میں ہ

 تبدیلیوں سے عملہ چوکس ہوگا۔

 ۔ سرکاری ویب سائٹ ایجوکیٹ اگینسٹ ریٹ5.18

اور چیریٹی کہتے ہیں کہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے 

 کہ شاگرد

 بنیاد پرستی کی جا رہی ہے میں شامل ہو سکتے ہیں:

ان ساتھیوں کے ساتھ مشغول ہونے یا ان سے بدسلوکی 

 کرنے سے انکار

 ؛خود سے مختلف

 سازشی نظریات اور ظلم و ستم کے جذبات کا شکار بننا

 •دوستی کے گروہوں اور ظہور میں تبدیلی 

ان سرگرمیوں کو مسترد کرنا جن سے وہ لطف اندوز 

 ہوتے تھے۔

 نئے مذہب میں تبدیل ہونا؛

 اپنے آپ کو کنبہ اور دوستوں سے الگ کرنا؛

 گویا کسی تقریر سے گفتگو کرنا۔• 

تبادلہ خیال کرنے کی خواہش یا نا  ان کے خیاالت پر

 اہلیت دوسروں کے ساتھ اچانک بے احترام رویہ؛

 غصے کی سطح میں اضافہ؛

رازداری میں اضافہ ، خاص طور پر انٹرنیٹ کے 

 استعمال کے آس پاس۔

شدت پسند نظریات اور گروہوں کے لئے ہمدردی کا 

 اظہار ، یا

 ان کے اعمال کا جواز۔



واد تک رسائی ، بشمول سوشل آن الئن انتہا پسندی م

 میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے۔

 انتہا پسندانہ ادب رکھنے واال؛

انتہا پسند بھرتی کرنے والوں کے ساتھ رابطے میں 

 رہنا اور اس میں شامل ہونا ، یا تالش کرنا

 ، انتہا پسند تنظیموں میں شامل ہوں۔

۔ جن بچوں کو بنیاد پرستی کا خطرہ ہے ان میں 5.19

 عتمادی کم ہوسکتی ہے یا ہوسکتی ہےخود ا

غنڈہ گردی یا امتیازی سلوک کا شکار یہ نوٹ کرنا 

 ضروری ہے کہ یہ نشانیاں کر سکتی ہیں

عمومی نوعمروں کے معمول کے رویے کا بھی حصہ بنیں۔ 

 عملے کو اعتماد ہونا چاہئے

ان کی جبلتیں اور کچھ غلط محسوس ہوتا ہے تو مشورہ 

 حاصل کریں۔

وہ پریشان ہیں تو عملے کو ہمیشہ  ۔ اگر5.20

 کارروائی کرنا ہوگی۔

 زبردستی شادی

۔ کسی شخص کو شادی پر مجبور کرنا جرم ہے۔ جبری 5.21

 شادی میں داخل ہونا ہی ہوتا ہے

ایک یا دونوں فریقوں کی مکمل اور مفت رضامندی کے 

 بغیر اور جہاں تشدد ہے ،

ی شخص دھمکیوں ، یا کسی بھی طرح کی زبردستی کی کس

 کو داخل ہونے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

شادی دھمکیاں جسمانی یا جذباتی اور نفسیاتی ہوسکتی 

 ہیں اور ہوسکتی ہیں

والدین اور خاندان کے دوسرے افراد یا کسی خاص مذہب 

 کے بزرگوں سے۔

 

۔ عملہ جبری شادی اور پیش کرنے کے بارے میں 5.22

 تربیت حاصل کرے گا

کے اصول سے واقف ہیں ، ‘‘ ایک موقع ’’ عالمات. ہم 

 یعنی ہمارے پاس صرف ایک ہی موقع ہوسکتا ہے



ممکنہ شکار سے بات کرنے کا موقع اور ان کو بچانے 

 کا صرف ایک موقع۔ اگر

عملے کے ایک ممبر کو شبہ ہے کہ طالب علم کو 

زبردستی شادی کرنے پر مجبور کیا جارہا ہے ، وہ 

 کریں گے

جگہ پر طالب علم سے ان کے خدشات ایک محفوظ اور نجی 

 کے بارے میں بات کریں۔ وہ

 تب اس کی اطالع ڈی ایس ایل کو دیں گے۔

 ۔ ڈی ایس ایل یہ کرے گا:5.23

طالب علم سے کسی محفوظ اور نجی جگہ پر تشویش کے 

 بارے میں بات کریں؛

حفاظت کرنے کے مقامی طریقہ کار کو چالو کریں اور 

 معاملہ کی طرف رجوع کریں

 مقامی اتھارٹی کے نامزد افسر؛

 پر مشورہ کریں یا جبری شادی یونٹ سے 

؛ طالب علم کو ایجوکیشن ویلفیئر آفیسر کے پاس  

بھیجیں ، ٹیوٹر ، سیکھنے کے سرپرست ، یا اسکول کے 

 مناسب مشیر ، کے طور پر

 

 چھاتی کی استری

۔ کچھ افریقی ممالک میں ، خاص طور پر کیمرون 5.24

 استری کی مشق کی جاتی ہے۔ لڑکیاںمیں بریسٹ 

سال کی عمر میں گرم کیڑے ، پتھر یا دیگر سامان  سے 

 مل چکے ہیں

 ان کے بڑھتی ہوئی چھاتی کو روکنے کے ل. اکثریت میں

چھاتی کی استری کا معاملہ ماؤں یا دادیوں اور 

 مردوں کے ذریعہ کیا جاتا ہے

ور  ٪ ا25کنبے میں بے خبر ہیں۔ تخمینے میں لڑکیاں 

 کے درمیان ہوتی ہیں

کیمرون چھاتی کے استری سے متاثر ہوتا ہے ، اس کی 

 وجہ سے ملین خواتین متاثر ہوتی ہیں



پورے افریقہ میں چھاتی کے استری کے سلسلے میں مزید 

 معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں

۔ چھاتی کے استری کا عمل لڑکیوں کو بنا کر ان 5.25

 ہے کے تحفظ کے طور پر دیکھا جاتا

لگیں اور حمل کے ’ بچوں کی طرح‘زیادہ دیر تک 

 امکانات کو کم کریں۔ چھاتی

شہروں میں استری کا رجحان زیادہ ہے۔ کیمرون کی شرح 

 سب سے زیادہ ہے

افریقہ میں خواندگی اور اس بات کو یقینی بنانا کہ 

لڑکیاں تعلیم میں باقی رہیں ، اس کو یکساں طور پر 

 دیکھا جاتا ہے

 استری کا اہم نتیجہ۔چھاتی کے 

۔ چھاتی کا استری جسمانی زیادتی کی ایک قسم ہے 5.26

 جس کی مذمت کی گئی ہے

اقوام متحدہ اور صنف پر مبنی تشدد کے طور پر شناخت 

 کیا گیا۔

۔ ان کی اکیڈمی میں چھاتی کے استری کے خطرے سے 5.27

 پریشان عملہ بولنا چاہئے

 جائیں۔جلد از جلد نامزد سیف گارڈنگ لیڈ پر 

 

 سنگین تشدد

۔ جیسا کہ کے سی ایس آئی ای میں شامل ہے ، تمام 5.28

 عملے کو اشارے سے آگاہ ہونا چاہئے ، جو ہوسکتا ہے

سگنل کے بچوں کو خطرہ الحق ہے ، یا وہ سنگین ُپرتشدد 

 جرم میں ملوث ہیں۔

 ان میں شامل ہوسکتا ہے:

 اسکول سے غیر موجودگی میں اضافہ؛

ساتھ دوستی یا تعلقات میں تبدیلی بوڑھے افراد کے 

 یا

 گروپس؛

 کارکردگی میں نمایاں کمی؛



خود کو نقصان پہنچانے یا بھالئی میں اہم تبدیلی کی -

 عالمتیں۔

 حملہ یا نامعلوم چوٹوں کی عالمتیں۔

 نامعلوم تحائف یا نیا مال۔• 

۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرسکتے ہیں کہ بچوں سے 5.29

 یا ہےرابطہ کیا گیا ہے ، 

ملوث افراد ، مجرمانہ نیٹ ورکس یا گروہوں سے 

 وابستہ افراد۔

۔ تمام عملے کو وابستہ خطرات سے آگاہ ہونا 5.30

 چاہئے اور ان کو سمجھنا چاہئے

ان کے انتظام کے ل جگہ پر اقدامات۔ اس میں مزید 

 مشورے دیئے جاسکتے ہیں

نوجوانوں کے تشدد  4ہوم آفس کی رہنمائی دستاویزات: 

 روکنا اور کو

جرمانہ  4گینگ کی شمولیت اور بچوں اور کمزوروں کا 

 استحصال

 بڑوں: کاؤنٹی الئنز رہنمائی۔

 بچوں کا استحصال

۔ بدسلوکی کی ایک قسم جو اس وقت ہوتی ہے جہاں 5.31

 فرد یا گروہ فائدہ اٹھاتا ہے

طاقت میں عدم توازن کی جس میں کسی بچے کو زبردستی 

 یا دھوکہ دینے کی طاقت ہےکرنے ، ہیر پھیر کرنے 

 جنسی )سی ایس ای( یا مجرمانہ )سی سی ای( سرگرمی۔

۔ بچوں کا جنسی استحصال )سی ایس ای( وہ جگہ ہے 5.32

 جہاں بچوں کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے

رقم ، طاقت یا حیثیت۔ اس میں پرتشدد ، ذلت آمیز 

 اور مایوس کن چیزیں شامل ہوسکتی ہیں

ن ہمیشہ جسمانی رابطہ شامل نہیں جنسی حملوں ، لیک

 ہے اور کر سکتے ہیں

آن الئن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ، نوجوان لوگوں کو 

 راضی کیا جاسکتا ہے یا مجبور کیا جاتا ہے



خود سے جنسی طور پر واضح تصاویر شیئر کریں ، 

 بذریعہ جنسی گفتگو کریں

متن بھیجیں ، یا ویب کیم استعمال کرکے جنسی 

 میں حصہ لیں۔ سرگرمیوں

۔ جن بچوں یا نوجوانوں کا جنسی استحصال کیا 5.33

 جارہا ہے وہ شاید سمجھ نہیں سکتے ہیں

کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جارہی ہے۔ وہ اکثر اپنے 

بدسلوکی پر بھروسہ کرتے ہیں اور دھوکہ دہی کا شکار 

 ہوسکتے ہیں

 یقین کرنے پر کہ وہ ایک محبت ، اتفاق رائے سے ہیں۔

۔ بچوں کا مجرمانہ استحصال )سی سی ای( وہ جگہ 5.34

ہے جہاں بچوں کو مجرموں کو مکمل کرنے کے لئے 

 استعمال کیا جاتا ہے

سرگرمی )ا( کسی چیز کے بدلے میں جس کی انہیں ضرورت 

 ہو )یعنی کھانا / رقم( ، )بی( کے لئے

تشدد کے  (cمجرم کا مالی یا دوسرا فائدہ ، یا )

 ذریعہ یا

خطرہ۔ یہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھی تشدد کا 

 ہوسکتا ہے۔

۔ سی سی ای میں کاؤنٹی الئنیں )نیچے مالحظہ کریں( 5.35

یا بچوں کو جبری طور پر کام کرنے پر مجبور کیا 

بھنگ کی فیکٹریاں ، شاپ لفٹ یا پکی جیٹ  جاسکتا ہے

 پر مجبور ہوئیں یا دوسرے نوجوانوں کو دھمکیاں دیں

 لوگ

کاؤنٹی الئنز سی سی ای کی ایک شکل ہے جس سے ۔ 5.36

 مراد گروہ یا منظم جرائم پیشہ نیٹ ورک ہیں

غیر قانونی منشیات / منشیات کی رقم ایک یا زیادہ 

 میں منتقل کرنے کے لئے بچوں کا استحصال کرنا

ڈیل ’درآمد کرنے والے عالقوں )برطانیہ کے اندر( 

 کرتے ہوئے)سرشار موبائل فون( کا استعمال ‘ الئنز

الئنیں(۔ بچے اس طرح کے استحصال سے بطور کاؤنٹی 

 آسانی سے پھنس سکتے ہیں



الئنوں کے گروہ منشیات کے قرضے پیدا کرتے ہیں اور 

 سنگین تشدد اور اغوا کا خطرہ بن سکتے ہیں

متاثرین )اور ان کے اہل خانہ( کی طرف اگر وہ 

 کاؤنٹی الئن چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں

 نیٹ ورک

۔ اگر عملے کے ممبر کو سی ایس ای یا سی سی ای 5.37

پر شبہ ہے تو وہ ڈی ایس ایل سے اس پر تبادلہ خیال 

 کریں گے۔

ڈی ایس ایل مقامی حفاظت کے طریقہ کار کو متحرک کرے 

 گا ، جس میں ایک حوالہ بھی شامل ہے

اگر مناسب ہو تو مقامی اتھارٹی کے بچوں کی معاشرتی 

 ۔نگہداشت ٹیم اور پولیس

۔ بچوں کے استحصال کے اشارے میں ایک بچہ شامل 5.38

 ہوسکتا ہے:

 نامعلوم تحائف یا نئے مال کے ساتھ حاضر ہونا؛ 

 استحصال میں ملوث دوسرے نوجوانوں سے وابستہ ہونا؛

 بوڑھے دوست یا گرل فرینڈز ہونا؛

جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں میں مبتال 

 ہونا یا حاملہ ہونا

 مناسب جنسی سلوک کا مظاہرہ؛غیر 

 جذباتی تندرستی میں تبدیلیوں سے دوچار؛

 منشیات اور / یا الکحل کا غلط استعمال؛

وقتا فوقتا الپتہ ہونا ، یا باقاعدگی سے دیر سے گھر 

 آنا؛

باقاعدگی سے اسکول یا تعلیم سے محروم ، یا تعلیم 

 میں حصہ نہیں لینا۔

 

 گھریلو زیادتی

زیادتی کسی بھی واقعے یا نمونے کو ۔ گھریلو 5.39

 کنٹرول کرنے ، زبردستی کرنے ،

دھمکی آمیز سلوک ، تشدد یا سال یا اس سے زیادہ عمر 

 کے افراد کے درمیان زیادتی



مباشرت شراکت دار یا کنبہ کے ممبر ہیں چاہے وہ صنف 

 سے قطع نظر ہوں یا

جنسیت. بدسلوکی کی لپیٹ میں آسکتی ہے لیکن اس تک 

 نہیں ہے: نفسیاتی؛ جسمانی محدود

 جنسی مالی اور جذباتی۔

۔ تمام بچے اس کا مشاہدہ کرسکتے ہیں اور اس میں 5.40

 گھریلو زیادتیوں سے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں

ان کی گھریلو زندگی کا سیاق و سباق جہاں گھریلو 

 زیادتی خاندان کے درمیان ہوتی ہے

د کے انکشاف ممبران گھریلو زیادتیوں اور / یا تشد

میں سنگین ، لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی عمر ہو سکتی 

 ہے

بچوں پر دیرپا جذباتی اور نفسیاتی اثر۔ کچھ معامالت 

 میں ، ایک بچہ

اس زیادتی کا الزام خود کو دے سکتا ہے یا اسے کنبہ 

 چھوڑنا پڑا ہے

 اس کے نتیجے میں.

 آن الئن حفاظت

رسائی کے ذریعہ پیدا ۔ بچوں کی آن الئن دنیا تک 5.41

 ہونے والے امور کا پھیالؤ یہ ہے

اہم اور تمام عملے کو وابستہ خطرات اور عالمات / 

 عالمات سے آگاہ ہونا چاہئے۔

 ان کو کے اندر درجہ بندی کیا گیا ہے۔

 

 . مواد

 رابطہ کریں• 

 برتاؤ   

۔ اس میں غیر عمر مناسب مواد ، خود کو نقصان 5.42

 کرنا ، جنسی تعلقات ، پہنچانا اور خودکشی

سائبر دھونس ، گرومنگ ، ریڈیکالئزیشن اور گیمنگ )اب 

 اس کی نشاندہی کی گئی

 عالمی ادارہ صحت بطور عارضہ(۔



۔ کے سی ایس آئ بچوں کو آن الئن محفوظ رکھنے کے 5.43

 لئے خاص حوالہ دیتا ہے

جب وہ گھر پر آن الئن ہوتے ہیں۔ یہ جزوی طور پر اہم 

 میں ہےاثر کے جواب 

آن الئن دنیا کے بچوں کے استعمال اور چیلنجوں کے 

 سلسلے میں کا

 اس کے نتیجے میں.

۔ عملہ آن الئن حفاظت کے آس پاس سمیت ساالنہ 5.44

 تربیت حاصل کرے گا

سے اوپر کے نشانات / عالمات نیز اشارے کے ساتھ 

 دستیاب نشانیاں

طلبہ اپنی آن الئن لچک پیدا کرنے کے ل.۔ ہم بھی 

 اتھ کام کریں گےس

والدین / نگہداشت رکھنے والے اپنے بچوں کو آن الئن 

 محفوظ رکھنے کے طریق کار میں ان کی مدد کریں۔

۔ اکیڈمی کے پاس اس کی آن الئن رسائی اور مانیٹر 5.45

 کے لئے مناسب فلٹرز ہوں گے

اکیڈمی نیٹ ورکس کا استعمال کرتے وقت طلباء کا آن 

 الئن استعمال۔

الئن تک رسائی کے سلسلے میں حفاظت کے حوالے  ۔ آن5.46

 سے مخصوص حوالہ پایا جاسکتا ہے

 ٹرسٹ کی آن الئن حفاظت کی پالیسی۔

 دماغی صحت

۔ کے سی سی آئ میں اب اس کی تعریف کے اندر ذہنی 5.47

 صحت کو شامل کرنا ہے

حفاظت کرنا۔ بچوں کی تمام ذہنی صحت کی تائید کرنا 

 ہےان کی ایک اولین ترجیح 

کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی  aاعتماد اور اس میں 

 زیادتی پر روکنے / کارروائی کرنا بھی شامل ہے

بچے کی ذہنی صحت یا نشوونما۔ تمام عملے کو تربیت 

 دی جائے گی



خراب دماغی صحت کے اشارے / عالمات اور وہ اپنے 

 خدشات کو پر ریکارڈ کریں گے

نے کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کے زمرے کا استعمال کر

 اگر فوری طور پر ڈی ایس ایل کو آگاہ کرنا

انہوں نے محسوس کیا کہ بچے کو نقصان ہونے کا خطرہ 

 ہے )بشمول خود کو نقصان پہنچانا یا

 خودکشی(۔

۔ خراب دماغی صحت ممکنہ نقصان اور ممکنہ منفی 5.48

 کا اشارہ ہے

بچپن کے تجربات عملے کی تربیت میں اس لنک سے آگاہی 

 شامل ہوگی۔

۔ ذہنی صحت کے سلسلے میں حفاظت کے لئے مخصوص 5.49

 حوالہ پایا جاسکتا ہے

 ٹرسٹ کی شاگرد دماغی صحت اور تندرستی کی پالیسی۔

 اضافی فیملیئل نقصانات

۔ حفاظت کے خدشات گھر سے باہر عوامل سے وابستہ 5.50

 ہو سکتے ہیں

ماحولیات اور تمام عملہ )لیکن خاص طور پر حفاظتی 

 ٹیمیں( کو آگاہ ہونا چاہئے

اس تناظر میں کہ اس طرح کے خدشات پیدا ہوسکتے ہیں۔ 

 اس میں ایشوز میں پیدا ہونے والے معامالت شامل ہیں

اکیڈمی ، ساتھیوں کے مابین ، مقامی برادری میں یا 

 آن الئن۔ بچے کر سکتے ہیں

متعدد نقصانات کا خطرہ بنیں جن میں جنسی )لیکن ان 

 نہیں( ہےتک محدود 

استحصال ، مجرمانہ استحصال اور نوجوانوں پر سنگین 

 تشدد۔

 

۔ طالب علم کے لئے خطرے کا اندازہ کرنے پر 5.51

 اکیڈمی تمام ممکنہ نقصانات پر غور کرے گی۔

 نجی فروغ



۔ ایک نجی کو فروغ دینے کا انتظام وہی ہے جو 5.52

 نجی طور پر بنایا گیا ہے )بغیر اس کے

کی شمولیت( سال سے کم عمر کے بچے  مقامی انتظامیہ

 کی دیکھ بھال کے ل 

)سال سے کم عمر ، اگر معذور ہے( والدین یا قریبی 

 رشتہ دار کے عالوہ کسی اور کے ذریعہ ، ان میں

اس گھر کے ساتھ ، اس ارادے کے ساتھ کہ یہ دن یا اس 

 سے زیادہ وقت تک رہنا چاہئے۔

دادا ، ‘وضاحت ۔ ایک قریبی کنبہ کے رشتے دار کی 5.53

 بھائی ، بہن ، چچا یا

اور اس میں سوتیلے بہن بھائی اور سوتیلے ’چاچی 

ں یا ماموں ، دادا aوالدین شامل ہیں۔ اس میں نانا

 دادی یا چچا زاد بھائی شامل نہیں ہیں۔

۔ والدین اور نجی رضاعی دیکھ بھال کرنے والے 5.54

مطلع دونوں کا قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ متعلقہ کو 

 کریں

مقامی انتظامیہ کم از کم چھ ہفتوں قبل انتظامات 

 شروع ہونے سے قبل؛ نہیں

 ایسا کرنا ایک مجرمانہ جرم ہے۔

۔ جب کہ زیادہ تر نجی طور پر پرورش کرنے والے 5.55

 بچوں کی مناسب مدد کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے

اس کے بعد ، وہ ایک ممکنہ طور پر کمزور گروہ ہیں 

 نگرانی رب کے ذریعہ کی جانی چاہئے جن کی

 مقامی مقتدر.

۔ اکیڈمی کا الزمی فریضہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں 5.56

 وہاں کے مقامی اتھارٹی کو رپورٹ کریں

واقف ہیں یا شبہ ہے کہ بچہ نجی پرورش کرنے والے 

 انتظام کے تابع ہے۔

اگرچہ اسکولوں کا فرض ہے کہ وہ مقامی اتھارٹی کو 

 لیکن اس کے لئے کوئی ڈیوٹی نہیں ہےآگاہ کرے ، 

نجی فوسٹر کیریئر یا سماجی کارکنوں سمیت کسی کو 

 بھی آگاہ کریں



اسکول. اکیڈمی واضح کرے گی کہ والدین کی ذمہ داری 

 کس کی ہے۔

۔ اکیڈمی کے عملے کے بنائے جانے پر نامزد سیف 5.57

 گارڈنگ لیڈ کو مطلع کریں گے

ہیں۔ نامزد سیف نجی فروغ کے انتظامات سے آگاہ 

 گارڈنگ لیڈ کی مرضی

ملوث بچے کے اہل خانہ سے بات کریں تاکہ ان کی جانچ 

 ہو

 ایل اے کو مطلع کرنے کا فرض۔

۔ اکیڈمی میں داخلے پر ، ہم تعلقات کی تصدیق کے 5.58

 ل اقدامات کریں گے

 رجسٹرڈ ہونے والے بچے کے ل بالغ افراد۔

 زامات. تحفظات کے تحفظات یا بدسلوکی کے ال6

عملے کے ممبر ، رضا کار یا سپالئی عملے کے بارے میں 

 تشویشات

۔ اگر حفاظت کی کوئی تشویش یا الزام ہے جو اس سے 6.1

 مل سکتا ہے

نقصان کا امتحان تو پھر اس کو کے سی ایس آئی ای کے 

حصہ  کے مطابق ہونا چاہئے. نقصان کے ٹیسٹ کے سلسلے 

 ہےمیں معلومات حصہ میں فراہم کی گئی 

 کے لنک کے ذریعے۔‘ ڈی بی ایس کے حوالہ جات چھوڑنا’

 ۔ عملے کے ارکان کو ضروریات کی تعمیل کرنا ہوگی6.2

محکمہ تعلیم برائے تعلیم )ڈی ایف ای( اساتذہ کے 

 معیارات:اسٹینڈرڈز

۔ عملے کے ممبروں کو ٹرسٹ کے عملے کے ضابط اخالق 6.3

 کی پابندی کرنی ہوگی۔ ممبران

محفوظ کام کرنے کی ‘'کو بالغوں کے ل عملے کے عملے 

 رہنمائی کی دستی' کو تسلیم کرنا چاہئے

 

 میں کام کرتے ہیں۔ جو بچوں اور نوجوانوں میں تعلیم

 

 



کے بارے میں خدشات ہیں تو ٹرسٹ کی  a۔ اگر آپ کو 6.4

 وائس فالئنگ پالیسی کے مطابق

عملے ، رضاکارانہ یا سپالئی عملے کے ممبر ، ہیڈ 

 بات کریں۔ اگر تمٹیچر سے 

ہیڈ ٹیچر کے بارے میں خدشات ہیں ، عالقائی تعلیم سے 

 بات کریں

ڈائریکٹر. آپ کسی عملے کے ممبر ، رضا کار کے بارے 

 میں کسی بھی خدشات پر بھی بات کر سکتے ہیں

 یا کے ساتھ عملہ کی فراہمی.

میں  3۔ اس کے بعد ہیڈٹیچر / ڈی ایس ایل ضمیمہ 6.5

 پر عمل کرے گا ، اگر طے شدہ طریقہ کار

مناسب ڈی ایس ایل )یا ریجنل ایجوکیشن ڈائریکٹر ، 

 کے معاملے میں

ہیڈ ٹیچر کے بارے میں تشویش( کے لئے نامزد افسر کو 

 بھی آگاہ کرے گا

 مقامی اتھارٹی

۔ سپالئی عملے کے خالف الزامات کے سلسلے میں ، نے 6.6

 اسکول یا‘بتایا ہے کہ 

قیادت کرے گا کیونکہ کالج عام طور پر اس کی 

 ایجنسیوں تک براہ راست رسائی نہیں ہے

بچے یا اسکول کا دوسرا عملہ ، لہذا وہ حقائق اکٹھا 

 نہیں کرسکیں گے جب

ایک الزام عائد کیا جاتا ہے ، اور نہ ہی ان کے پاس 

 مطلوبہ تمام متعلقہ معلومات ہیں

حوالہ کے عمل کے حصے کے طور پر۔ لہذا ، اکیڈمی کے 

 ر کام کرے گاطور پ

ان الزامات کے پیشہ ورانہ پیشہ ور افراد کی 

 رہنمائی کریں اور اس کے ساتھ باقاعدگی سے بات کریں

اور سپالئی ایجنسی. سپالئی کرنے والی ایجنسیوں کو 

 اکیڈمی سے آگاہ کیا جائے گا

 الزامات کے انتظام کے لئے عمل.



۔ پرائمری میں ، اور جہاں مناسب ہو ، ثانوی 6.7

 اکیڈمیاں ،

اکیڈمی خاص طور پر آفیسٹڈ کو لگائے گئے الزامات 

 اور ان کے اقدامات سے آگاہ کرے گی

اگر بچ ہ الزمی طور پر اسکول کی عمر سے کم ہے یا کے 

 اندر ، اس کے اندر

ضروری ٹائم اسکیل )مزید تفصیل کے لئے ضمیمہ  

 دیکھیں(

دوسرے شاگردوں کے خالف کی جانے والی بدسلوکی کے 

لزامات )ہم مرتبہ یا ہم بچوں پر بچوں کے ساتھ ا

 زیادتی(

۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بچے اپنے ہم عمر / دوسرے 6.8

 بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے اہل ہیں۔

بدسلوکی کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور 

اسے "بینٹر" یا "بڑھنے کا حصہ" کے طور پر ختم نہیں 

 کیا جائے گا۔

گردوں کے دوسرے شاگردوں کو تکلیف پہنچانے کے ۔ شا6.9

 زیادہ تر معامالت ہمارے تحت نمٹائے جائیں گے

اکیڈمی طرز عمل کی پالیسی ، لیکن اس پالیسی کا 

 اطالق کسی بھی الزامات پر ہوگا

حفاظت سے متعلق خدشات بڑھائیں۔ اس میں یہ الزام 

 بھی شامل ہوسکتا ہے

ایک مجرمانہ جرم  سنگین ، اور ممکنہ طور پر سلوک:

 ہے۔اسکول میں طلباء کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے۔

 پرتشدد ہے؛

طلباء کو منشیات یا الکحل میں زبردستی / زبردستی 

 کرنے میں شامل ہے۔

مجرمانہ استحصال میں شامل ہے ، جیسے دوسرے بچوں کو 

 دھمکانا

 مجرمانہ سرگرمی میں

ا جنسی استحصال ، بدسلوکی ، تشدد یا ہراساں کرن

 شامل ہے



غیر مہذب نمائش ، جنسی حملہ ، یا جنسی طور پر 

 نامناسب کے طور پر

 تصاویر یا ویڈیوز )جنسی تعلقات سمیت(۔

۔ عملے کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا جاتا ہے: یہ 6.10

 واضح کرنا کہ جنسی تشدد

اور جنسی طور پر ہراساں کرنا قابل قبول نہیں ہے ، 

یا جائے گا اور نہ ہی اسے کبھی بھی برداشت نہیں ک

 اس کا خاتمہ کیا جائے گا

بڑے ہونے کا ناگزیر حصہ؛ جنسی تشدد کو برداشت یا 

 مسترد نہ کرنا یا

 

جنسی طور پر ہراساں کرنا جیسے "بینٹر" ، "بڑھنے کا 

 ایک حصہ" ، "صرف ہنسنا ہے" یا

"لڑکے لڑکے ہیں"؛ چیلنجنگ طرز عمل )ممکنہ طور پر 

 جیسےمجرمانہ نوعیت کا( ، 

جیسا کہ بوتلوں ، سینوں اور جینٹلیا پر قبضہ کرنا 

 ، برس کو چمکانا اور اوپر کی سطح )اس کے مطابق

اس طرح کے سلوک کو برخاست کرنا یا برداشت کرنا ان 

 کے معموالت کا خطرہ ہے۔

. اپسکیرٹنگ میں عام طور پر بغیر کسی شخص کے 6.11

 لباس کے نیچے تصویر کھینچنا شامل ہوتا ہے

ان کو جاننا ، حاصل کرنے کے ل ان کے جننانگوں یا 

 کولہوں کو دیکھنے کے ارادے سے

جنسی تسکین ، یا شکار کو ذلت ، پریشانی یا االرم کا 

 سبب بننا۔ یہ ایک

ویوورائزم )جرائم( ایکٹ کے تحت فوجداری جرم اور 

 متاثرین ہوسکتے ہیں

 کسی بھی صنف یا شناخت کی۔

ا حوالہ دیتے ہو تو ہمارا ۔ جب جنسی ہراسانی ک6.12

 جنسی تعلقات کا ناپسندیدہ سلوک‘مطلب ہے 

جو آن الئن اور آف الئن ہوسکتی ہے۔ جب ہم جنسی ’فطرت 

 حوالہ دیتے ہیں



ہراساں کرنا ، ہم ایسا بچوں کے جنسی ہراسانی کے 

 تناظر میں کرتے ہیں۔ جنسی

ایذا رسانی کا امکان ہے: کسی بچے کی عزت کی خالف 

 ور / یا انہیں احساس دالناورزی ، ا

ڈرایا ہوا ، ذلیل و رسوا اور رسوا اور / یا 

 دشمنانہ ، ناگوار اور پیدا کریں

 جنسی ماحول

۔ جب تک کہ یہ سراسر فہرست نہیں ہے ، جنسی 6.13

 ہراسانی میں یہ شامل ہوسکتے ہیں:

جنسی تبصرے ، جیسے: جنسی کہانیاں سنانا ، فحش 

 تبصرے کرنا ،

ر کے بارے میں جنسی ریمارکس اور کسی کپڑے اور ظہو

 کو فون کرنا

 جنسی نام:

 جنسی" لطیفے "یا طعنہ زنی کرنا؛“

جسمانی سلوک ، جیسے: جان بوجھ کر کسی کے خالف برش 

 کرنا ،

کسی کے کپڑوں میں مداخلت کرنا اور تصاویر ، تصاویر 

 یا

جنسی نوعیت کی ڈرائنگ؛ اور آن الئن جنسی ہراساں 

تصاویر اور ویڈیوز کی غیر متفقہ کرنا؛ جنسی 

 جنسی آن الئن بدمعاشی شیئرنگ؛

 سوشل میڈیا پر ناپسندیدہ جنسی تبصرے اور پیغامات؛

 اور جنسی استحصال؛ جبر اور خطرہ۔

اگر کوئی شاگرد دوسرے شاگرد کے خالف بدسلوکی کا 

 الزام لگاتا ہے:

آپ کو ڈی ایس ایل کو بتانا اور اس الزام کو • 

 ا ہوگا ، لیکن اس کی تحقیقات نہ کریں۔ریکارڈ کرن

ڈی ایس ایل مقامی اتھارٹی بچوں کی سماجی نگہداشت 

 ٹیم اور سے رابطہ کرے گا

اس کے مشوروں پر عمل کریں ، نیز پولیس کے ساتھ 

 ساتھ اگر یہ الزام بھی شامل ہو



 ممکنہ فوجداری جرم؛

خطرے کی تشخیص اور امدادی  aڈی ایس ایل سب کے ل 

 منصوبہ ڈالے گا

متاثرہ )بچے( اور بچہ )بچوں( دونوں کے  -ملوث بچے 

 خالف

کسی نامزد شخص کے ساتھ وہ  -یہ الزام لگایا گیا ہے 

 بات کرسکتے ہیں اگر وہ

ضرورت ملوث تمام بچوں کی فالح و بہبود ضروری ہے اور 

 ڈی ایس ایل

حت کی خدمات سے اگر مناسب ہو تو ، ماہر دماغی ص

 رابطہ کریں گے۔

 

۔ ہم پیئر آن پیر / بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ 6.14

 بدسلوکی کا خطرہ کم کریں گے بطور: چیلنجنگ

کسی بھی طرح کی توہین آمیز یا جنسی زیادتی کی زبان 

 یا سلوک؛ سے چوکس رہنا

وہ معامالت جو خاص طور پر مختلف صنفوں کو متاثر 

 طور پر ، جنسی زیادتی یا مثال کے -کرتے ہیں 

خواتین کے شاگردوں کی طرف جارحانہ طور پر چھونے یا 

 گرفت ، اور ابتدا یا ہیزنگ

20 

لڑکوں کے لئے احترام کے ساتھ تشدد کی قسم؛ ہمارے 

نصاب کو یقینی بنانا تعلیم کو فروغ دینے میں معاون 

 ہے

مناسب رویے اور رضامندی کے بارے میں شاگرد؛ اس بات 

یقین کرنے والے شاگرد جانتے ہیں کہ وہ کر سکتے کا 

 ہیں

عملے سے خفیہ بات کریں؛ اس بات کو یقینی بنانا کہ 

عملے کو یہ سمجھنے کے لئے تربیت دی جاتی ہے کہ ایک 

 شاگرد



ساتھی کو نقصان پہنچانا اس بات کی عالمت ہوسکتی ہے 

کہ بچی کو خود ان کے ساتھ زیادتی کی جارہی ہے ، 

 اور

 اس پالیسی کے دائرہ کار میں آئے گا۔ کہ یہ

اگر آپ کو کسی بچے کے بارے میں خدشات ہیں )جیسے کہ 

 بچہ فورا ہی ہوتا ہے

 خطرہ(

۔ اگر آپ کو کسی بچے کے بارے میں خدشات ہیں تو 6.15

کو واضح  1اس کی پیروی کرنے کے طریقہ کار کی شکل 

 کرتی ہے

 ں ہے۔فالح و بہبود اور یہ بچہ فوری خطرہ میں نہی

۔ جہاں ممکن ہو ، کسی کارروائی کے کسی معاہدے 6.16

پر اتفاق کرنے کے لئے پہلے ڈی ایس ایل سے بات 

 کریں۔

متبادل کے طور پر ، مقامی اتھارٹی بچوں کی معاشرتی 

 نگہداشت کا حوالہ دیں

 دیکھیں(۔’ حوالہ‘براہ راست )نیچے 

۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ چیریٹی این ایس پی 6.17

 سی سی  پر بھی رابطہ کرسکتے ہیں

 مناسب کارروائی کے بارے میں مشورہ.

 جلد مدد

۔ اگر ابتدائی مدد مناسب ہو تو ، ڈی ایس ایل 6.18

دوسری ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں آپ کی مدد کرے 

 گا

اور مناسب طور پر بین ایجنسی کی تشخیص کا تعین 

 کرنا۔

جائزہ لے گا اور ۔ ڈی ایس ایل اس کیس کو مستقل 6.19

 اسکول اس پر غور کرے گا

اگر حاالت ایسا نہیں لگتا ہے تو بچوں کی معاشرتی 

 نگہداشت کو مقامی اتھارٹی کا حوالہ دیتے ہیں

بہتر بنائیں۔ مداخلت کی ٹائم الئنوں کی نگرانی اور 

 جائزہ لیا جائے گا۔



 حوالہ دینا

۔ اگر یہ مناسب ہے کہ اس معاملے کو مقامی 6.20

 اتھارٹی بچوں کی معاشرتی نگہداشت کو بھیجیں

پولیس ، ڈی ایس ایل حوالہ دے گا یا آپ کو ایسا 

 کرنے میں مدد دے گا۔

۔ اگر آپ براہ راست حوالہ دیتے ہیں تو ، آپ کو 6.21

 جلد از جلد ڈی ایس ایل کو بتانا چاہئے۔

کام کے دن کے  1۔ مقامی اتھارٹی ایک ریفرل کے 6.22

 گی اندر فیصلہ کرے

عمل کرنے کا کون سا راستہ ہے اور جو شخص حوالہ 

 دیتا ہے اسے جاننے دیتا ہے

نتیجہ. ڈی ایس ایل یا فرد جس نے ریفرل بنایا ہے اس 

 کے ساتھ ضرور پیروی کرنا چاہئے

مقامی اتھارٹی اگر یہ معلومات دستیاب نہ ہو اور 

 نتائج کو یقینی بنائے

 مناسب طریقے سے ریکارڈ کیا گیا۔

۔ اگر حوالہ دینے کے بعد بھی بچے کی حالت بہتر 6.23

 نہیں ہوتی ہے تو ،

ڈی ایس ایل یا فرد جس نے ریفرل بنایا ہے اسے الزمی 

 طور پر مقامی اتھارٹی سے رابطہ کریں اور

اس بات کو یقینی بنائیں کہ خدشات کو یقینی بنانے 

 کے لئے معاملے پر دوبارہ غور کیا جائے

 ورتحال بہتر ہوجاتی ہے۔خطاب کیا اور بچے کی ص

۔ اگر کسی بھی موقع پر اکیڈمی کو لگتا ہے کہ اس 6.24

 کے لئے عقلی / جواز ہے

معاشرتی نگہداشت کے فیصلے اس بات کو یقینی نہیں 

 بناتے ہیں کہ بچے کو روکا جائے

پھر نقصان پہنچنے کا خطرہ معاشرتی نگہداشت کے 

 مطابق اپنے خدشات کو بڑھا دے گا

 

 الف الزامات اور / یا شکایاتعملے کے خ



۔ عملے کے خالف الزامات اور / یا شکایات جن میں 6.25

 کسی بچے کی ضرورت ہوتی ہے

تحفظ کی تحقیقات کو ہمارے طریقہ کار کے مطابق 

 نمٹایا جائے گا

عملے کے خالف کی جانے والی زیادتی کے الزامات سے 

 ( استعمال کیلئے3نمٹنا )مالحظہ کریں ضمیمہ 

قوت کے لئے ، براہ کرم سلوک اور انسداد  معقول

 دیکھیں 15دھونس کی دفعہ 

 پالیسی۔

 دوسری شکایات

۔ اگر خدشات والدین / نگہداشت نگاروں کے ذریعہ 6.26

 اٹھائے جاتے ہیں جن کا تعلق ممکنہ حفاظت سے ہے

مسئلہ ، اس معاملے کو نامزد سیف گارڈنگ لیڈ پر 

 بھیج دیا جائے گا

اور چائلڈ پروٹیکشن اور اس کے  سینئر لیڈرشپ ٹیم

 مطابق ہوگی

حفاظت کی پالیسی۔ اگر احاطے سے متعلق خدشات ، ہیڈ 

 ٹیچر

آپریشن ٹیم / ریجنل آپریشنز کے ساتھ باہمی تعاون 

 کے ساتھ کام کریں گے

ڈائرکٹر خدشات کی مزید تحقیقات کریں اور ضرورت 

 پڑنے پر کارروائی کریں۔

کے لئے ایک تحریری ۔ میں ، خدشات سے نمٹنے 6.27

 طریقہ کار ہے اور

والدین اور / یا نگہداشت رکھنے والوں کی طرف سے 

 شکایات ، اور کسی کا تحریری ریکارڈ رکھیں گے

 شکایات ، اور ان کا نتیجہ

۔ پرائمری اسکول ان کی تکمیل سے متعلق تحریری 6.28

 شکایات کی چھان بین کریں گے

 دہ کو مطلع کریںکے تقاضے اور نتائج کے شکایات کنن

 دن کے اندر تحقیقات کرنا۔ 28شکایت موصول ہونے کے 



۔ ابتدائی سال فراہم کرنے والے والدین اور / یا 6.29

نگہداشت رکھنے والوں کے بارے میں تفصیالت فراہم 

 کریں گے

آفسٹڈ سے کیسے رابطہ کریں اگر انہیں یقین ہے کہ 

 فراہم کنندہ پر پورا نہیں اتر رہا ہے

ت. والدین اور / یا نگہداشت رکھنے والوں کو ضروریا

 آگاہ کیا جائے گا اگر وہ بننا ہے تو

آفسٹڈ کے ذریعہ معائنہ کیا۔ اس رپورٹ کی ایک کاپی 

والدین اور / یا نگہداشت رکھنے والوں کو جاری کی 

 جائے گی

 مستقل بنیادوں پر شرکت کرنے والے بچوں کی۔

 سیٹی بج رہی ہے

الگ سیٹی بجانے والی پالیسی  ۔ اکیڈمی میں ایک6.30

 ہے جس میں خدشات شامل ہیں

اکیڈمی کے طلباء کی حفاظت کے طریقے کے بارے میں۔ 

 جس میں ناقص یا غیر محفوظ ہیں

 مشق ، یا امکانی ناکامیاں۔

 . تربیت7

 تمام عملہ

۔ تمام عملے کے ممبران پر حفاظت اور بچوں کے 7.1

 تحفظ کی تربیت حاصل کریں گے

، اکیڈمی کے بچوں کے تحفظ اور حفاظت کی  شامل کرنے

 پالیسی سمیت

اخالق  codeاکیڈمی طرز عمل کی پالیسی ، عملے کا ضابط 

 ، سی ایم ای ، سیٹی اڑانے واال

طریقہ کار ، اور کے کردار کو یقینی بنانے کے لئے 

 کہ وہ اکیڈمی کے بارے میں سمجھتے ہیں

، اور  نظاموں اور ان کی ذمہ داریوں کی حفاظت کرنا

 ممکنہ عالمات کی نشاندہی کرسکتے ہیں

بدسلوکی یا نظرانداز۔ یہ تربیت ساالنہ اپ ڈیٹ ہوگی 

 اور اس کے مطابق ہوگی

 ہمارے مقامی سیف گارڈنگ پارٹنرز کا مشورہ۔



۔ یہ یقینی بنانے کے لئے تمام عملہ ذمہ دار ہے 7.2

 کہ ان کی انفرادی تفہیم کو یقینی بنایا جائے
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وقت جدید رہتی ہے۔ عملہ کو معلوم ہونا حفاظت ہر 

 چاہئے کہ انہیں کس کو چاہئے

 خدشات یا سواالت کے ساتھ رجوع کریں۔

۔ تمام عملے کو حکومت کی انسداد بنیاد پرستی کی 7.3

 حکمت عملی پر تربیت حاصل ہوگی ،

روکیں ، تاکہ بچوں کو دہشت گردی میں مبتال ہونے کے 

 ن کا اہل بنائیںخطرے کی نشاندہی کرنے کے ل. ا

 اور انتہا پسندانہ نظریات کو چیلنج کرنا۔

۔ عملے کو باقاعدگی سے حفاظت اور بچوں کے تحفظ 7.4

 کی تازہ کارییں بھی ملیں گی

مثال کے طور پر ، ضرورت کے مطابق ای میلز ، ای 

بلیٹنز اور عملے کے اجالسوں کے ذریعے( ، لیکن کم از 

 کم

 ساالنہ

 ہ اور نائب / نائبیننامزد سیف گارڈنگ سیس

۔ ڈی ایس ایل اور نائب / نائبین بچوں کی حفاظت 7.5

 اور حفاظت کریں گے

 کم از کم ہر دو سال کی تربیت.

۔ اس کے عالوہ ، وہ باقاعدگی کے وقفوں سے اور وقت 7.6

 پر اپنے علم اور مہارت کی تازہ کاری کریں گے

کم سے کم ساالنہ )مثال کے طور پر ، ای بلیٹن کے 

 ذریعے ، دوسرے ڈی ایس ایل سے ملنا ، یا لینے سے

پالیسی دستاویزات اور قومی اپ ڈیٹس کو محفوظ کرنے 

 اور پڑھنے کا وقت(۔

 ۔ وہ بیداری سے بچاؤ کی تربیت بھی لیں گے۔7.7

 سب شاگرد

۔ اکیڈمی تمام طلبا کو اپنے علم اور فہم کو فروغ 7.8

 دینے کو یقینی بنائے گی



ے سے تمام حفاظتی عالقوں کا۔ اس عمر کے مناسب طریق

 کی نقشہ سازی کی جائے گی

ہر تعلیمی سال کے آغاز پر اکیڈمی کے ذریعہ اور اس 

 کی شکل اختیار کر سکتی ہے

اسمبلیاں ، سیشن ، غیر نصاب دن ، نوٹس بورڈ ، 

 ڈسپلے ، پوسٹر

یا بیرونی فراہم کنندگان کی جانب سے سیشنوں کا 

 ، اکیڈمی کرے گی اظہار کرنا۔ جہاں ضروری ہو

مقامی سیاق و سباق اور حاالت کے بارے میں جواب دہ 

 ہوں۔ شاگرد شناخت کرنے کا طریقہ سیکھیں گے

اور خطرات کا نظم کریں نیز ان خطرات کے خالف کس طرح 

 تخفیف کریں اور کیسے بڑھایا جائے

 کسی بھی وقت تشویش

 . تعلیم سے محروم بچے8

ای کی تعداد باقاعدگی ۔ اکیڈمی کے ذریعہ سی ایم 8.1

 سے بتائی جائے گی اور ہوگی

ریجنل سیف گارڈنگ لیڈ اور ریجنل ایجوکیشن 

 ڈائریکٹرز کے ذریعہ جائزہ لیا گیا۔

کسی بھی خدشات کو فوری طور پر دور کیا جائے گا 

 )یعنی ان اقدامات کے بارے میں پوچھتے ہیں

سی ایم ای کے طلباء کی نقل و حرکت اور ان کیخالف کی 

 جانے والی کارروائیوں کا سراغ لگانے کے ل لیا گیا

ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں(۔ اکیڈمی کے ذریعہ 

 ایک آف رول فارم مکمل کرنا ضروری ہے اور

ریجنل سیف گارڈنگ لیڈ کو فراہم کردہ بچ ے کی 

 وجوہات کی نشاندہی کرنے کیلئے

اکیڈمی رول اتار دیا جائے گا۔ ریجنل ایجوکیشن 

 ڈائریکٹر کو بھی الزمی ہے

کسی بچی کے جرم سے دور ہونے سے قبل عالقائی سیف 

 گارڈنگ لیڈ کے ساتھ فارم کا جائزہ لیں۔

۔ ایک بچہ تعلیم سے محروم ہے وہ غلط استعمال یا 8.2

 نظرانداز کا ایک ممکنہ اشارے ہے ،



اور اس طرح کے بچوں کو نقصان ، استحصال یا اس کا 

 ہےشکار ہونے کا خطرہ 

بنیاد پرستی بہت سے ایسے حاالت ہیں جہاں بچہ الپتہ 

 ہوسکتا ہے

تعلیم سے ، لیکن کچھ بچوں کو خاص طور پر خطرہ ہے۔ 

 ان میں بچے بھی شامل ہیں

 ڈبلیو ایچ او:

 

 نقصان یا غفلت کا خطرہ ہے۔

 خانہ بدوش ، روما ، یا مسافر کنبے سے آئیں۔

 خدمت کے عملے کے اہل خانہ سے آئیں؛

 ہوں یا گھر یا دیکھ بھال سے بھاگ جائیں۔ الپتہ

یوتھ انصاف نظام کے زیر نگرانی ہیں۔ نئے مہاجر سے 

 آئے ہیں

 کنبے

۔ غیر مجاز غیر موجودگی اور نمٹنے کے ل ہم اپنے 8.3

 طریق کار پر عمل کریں گے

وہ بچے جو تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں ، خاص طور 

 پر بار بار ، مدد کے لئے

ل ، اور مدد کرنے سمیت ، بدسلوکی اور جنسی استحصا

 نظراندازی کے خطرات کی نشاندہی کریں

مستقبل میں الپتہ ہونے کے خطرات کو روکیں۔ اس میں 

 مقامی لوگوں کو آگاہ کرنا بھی شامل ہے

اتھارٹی اگر کوئی بچہ اکیڈمی چھوڑ دیتا ہے جس کے 

 بغیر نئے اسکول کا نام لیا جاتا ہے

معلومات کا اشتراک کرنے کے  مقامی لوگوں کے ساتھ

 ضمن میں تقاضوں پر عمل پیرا ہونا

 داخلے سے کسی بچے کا نام ہٹاتے وقت ، اختیار

 غیر معیاری منتقلی کے مقامات پر اندراج کریں۔

۔ عملے کو اشارہ کرنے کی نشاندہی کی جائے گی اور 8.4

 فرد آگاہ ہونے کے لئے متحرک ہوگا



خطرات پر غور کیا جا جب امکانی حفاظت کے خدشات کے 

 جو ہوسکتا ہے

الپتہ ہونے سے متعلق ، جیسے تنازعات والے عالقوں کا 

 سفر ، ایف جی ایم اور جبری

 شادی

۔ اگر عملے کے کسی ممبر کو شبہ ہے کہ کوئی بچہ 8.5

 کسی نقصان یا غفلت کا شکار ہے تو ہم کریں گے

بچوں کے تحفظ کے مقامی طریقہ کار پر عمل کریں ، 

 بنانے کے سلسلے میں بشمول

معقول پوچھ گچھ۔ ہم فوری طور پر مقامی اتھارٹی کو 

 حوالہ دیں گے

بچوں کی معاشرتی نگہداشت ٹیم ، اور پولیس ، اگر 

 بچہ فوری طور پر خطرہ میں ہے یا

 نقصان کا خطرہ ہے۔

۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے والدین / 8.6

کہ وہ کم از نگہداشت کرنے والوں کی مدد کی جائے گی 

 کم دو مہیا کریں

ان کے بچے کے لئے ہنگامی رابطے اور یہ کہ اگر 

 اکیڈمی اپ ڈیٹ ہوجاتی ہے

 نمبر بدلتے ہیں۔

 انٹرویو / تقرری پینل -. بھرتی 9

. کسی بھی انٹرویو / تقرری پینل میں کم از کم 9.1

 ایک فرد کے لئے کسی عہدے کے ل.

صل کی ہوگی۔ اکیڈمی نے بھرتیوں کی محفوظ تربیت حا

 یہ احاطہ کرے گا ، بطور

 کم از کم ، محکمہ تعلیم برائے تعلیم )کے مندرجات

رہنمائی ، ستمبر میں بچوں کو تعلیم میں محفوظ 

 رکھیں اور اس کے مطابق رہیں

 مقامی حفاظت کے طریقہ کار۔

. وہ عملہ جس کا شاگردوں اور کنبہ کے ساتھ رابطہ 10

 ہے



ں اور کنبہ کے ساتھ رابطہ ۔ وہ تمام عملہ جو بچو10.1

 رکھتا ہے ان کی نگرانی ہوگی

جو ان کو سپورٹ ، کوچنگ اور ٹریننگ مہیا کرے گا ، 

 اس کو فروغ دے گا

بچوں کے مفادات اور حساس کے خفیہ مباحثے کی اجازت 

 دیں

مسائل یہ مخصوص کے ساتھ ان کی الئن مینجمنٹ ڈھانچے 

 کے ذریعے ہوسکتا ہے

ایس ایل کو اپنے عالقائی راستے حفاظت کی نگرانی ڈی 

 سے دستیاب ہے

 لیڈ کی حفاظت

 

 . ذمہ داریاں11

 تمام عملہ

اور ضمیمہ کے بارے میں ان کی تفہیم کی  1. حصہ 11.1

 تصدیق کے ل تمام عملہ پڑھ کر دستخط کریں گے

 محکمہ تعلیم کا ایک )ڈی ایف ای( قانونی تحفظ

، اور اس رہنمائی ، بچوں کو تعلیم میں محفوظ رکھنا 

 رہنمائی کا کم سے کم جائزہ لیں

 ساالنہ

 . تمام عملہ سمجھ سکے گا:11.2

ہمارے نظام جو حفاظت کی حمایت کرتے ہیں ، بشمول • 

 عملہ کے کوڈ کو

کا  (طرز عمل کی پالیسی ، نامزد سیف گارڈنگ لیڈ )

 کردار ،

طرز عمل کی پالیسی ، اور ان بچوں کو جو حفاظت کرتے 

 ہیں

 حروم؛تعلیم سے م

مدد کا ابتدائی عمل )بعض اوقات عام طور پر جانا 

 جاتا ہے(

تشخیص کا فریم ورک( اور شناخت کرنے سمیت اس میں ان 

 کا کردار



ابھرتی ہوئی پریشانیوں ، ڈی ایس ایل سے رابطہ کرنا 

 ، اور معلومات کا تبادلہ کرنا

دیگر پیشہ ور افراد کے ساتھ جلد شناخت کی حمایت 

 اورکرنے کے لئے 

 تشخیص کے؛ مقامی اتھارٹی کو حوالہ جات دینے کا عمل

بچوں کی معاشرتی نگہداشت اور اس کے بعد آنے والے 

 قانونی جائزوں کے ل.

ایک ریفرل ، جس میں وہ کردار بھی شامل ہے جس کی 

 انہیں توقع کی جاسکتی ہے۔

کیا کریں اگر وہ حفاظت کے مسئلے کی نشاندہی کریں 

 بتائےیا کوئی بچہ انہیں 

ان کے ساتھ بدسلوکی کی جارہی ہے یا ان کو نظرانداز 

 کیا جارہا ہے ، بشمول اس طرح کے قانونی فرائض

کی اطالع دہندگی کے طور پر ، اور مناسب سطح کو 

 برقرار رکھنے کا طریقہ

متعلقہ پیشہ ور افراد کے ساتھ رابطے کرتے وقت 

 رازداری 

از کی عالمت مختلف اقسام کے غلط استعمال اور نظراند

 ، نیز مخصوص

بچوں کے جنسی استحصال )سی ایس ای( ، ایف جی ایم 

 اور جیسے معامالت کی حفاظت کرنا

 بنیاد پرستی

a  کے سلسلے میں حفاظت سے متعلق تشویش یا الزامات

 کو کیسے بڑھایا جائے

 عملہ ، رضاکار یا سپالئی عملے کا ممبر۔

 (DSLنامزد سیف گارڈنگ لیڈ )

س ایل بچوں کے تحفظ اور وسیع تر حفاظت ۔ ڈی ای11.3

 کی ذمہ داری لیتا ہے۔

۔ مدت کے دوران ، ڈی ایس ایل اسکول کے اوقات 11.4

 میں عملے کے لئے تبادلہ خیال کے ل. دستیاب ہوگا

 کسی بھی تحفظ کے خدشات۔



۔ ڈی ایس ایل اور ڈپٹی ڈی ایس ایل اور عالقائی 11.5

 تفصیالت کر سکتے ہیںسیف گارڈنگ لیڈ کے رابطے کی 

 اس پالیسی کے سامنے پایا جائے۔

. جب ڈی ایس ایل غیر حاضر ہے ، تو نائب / 11.6

 نائبین احاطہ میں کام کریں گے۔

۔ اگر ڈی ایس ایل اور ڈپٹی / نائب دستیاب نہیں 11.7

 ہیں تو ، ہیڈٹیچر کو بندوبست کرنا ہوگا

اوقات / مثال کے طور پر ، باہر کے ) مناسب کور کے ل 

 باہر کی سرگرمیوں کے دوران(۔

اس میں ڈی ایس ایل یا نائب / نائبین شامل ہو سکتے 

 ہیں جو فون اور اس کے ذریعہ رابطہ کے قابل ہو

اس تک رسائی حاصل کرنے والے عملے کے ممبر کی قیادت 

 کریں۔ عملہ لیڈ ممبر سے بات کرے

عملہ کی اور / یا اگر ڈی ایس ایل / ڈی ڈی ایس ایل 

 سے بات کرنے سے قاصر ہوں تو سوشل کیئر سے صالح لیں۔

 وسائل ، تربیت ،۔ ڈی ایس ایل کو وقت ، فنڈنگ 11.8

 گی جائے کی فراہم مدد اور

بچوں کی فالح و بہبود اور بچوں کے تحفظ سے متعلق 

 دوسرے عملے کو مشورے اور تعاون فراہم کریں

 معامالت:

میٹنگوں اور / حکمت عملی کے چرچے اور بین ایجنسی 

 یا میں حصہ لیں

 دوسرے عملے کو ایسا کرنے میں مدد کریں۔

بچوں کے جائزے میں تعاون کریں۔ مشتبہ حوالہ دیتے 

 ہیں

معامالت ، جیسا کہ مناسب ، متعلقہ ادارہ )مقامی 

 اتھارٹی( کو

بچوں کی معاشرتی نگہداشت ، چینل پروگرام ، انکشاف 

 اور

یس( ، اور جو عملہ سروس کو روکنا ، اور / یا پول

 تیار کرتا ہے

 ایسے حوالہ جات براہ راست؛



ڈی ایس ایل ہیڈ ٹیچر کو بھی کسی بھی معاملے سے 

 آگاہ رکھے گی

اور مقامی اتھارٹی کیس منیجرز اور نامزد افراد سے 

 رابطہ کریں

 بچوں کے تحفظ سے متعلق تشویش کے ل افسران۔

دیگر  حفاظت کرنے والے تین مقامی شراکت داروں اور

 کے ساتھ لنک

بیرونی ایجنسیاں ضرورت کے مطابق پولیس کے سلسلے 

 میں ، یہ مرضی

 پر غور کرنا۔‘ پولیس کو کب فون کرنا ہے’

۔ رول ہولڈر کی مالزمت کی تفصیل میں اور ڈپٹی کا 11.9

 کردار واضح ہے۔

میں پیش  5ان کی ذمہ داریوں کی مکمل تفصیل ضمیمہ 

 کی گئی ہے۔

 گورننس

بورڈ آف ٹرسٹیز اور ایگزیکٹو لیڈرشپ ٹیم )ای ۔ 11.10

 ایل ٹی( اس کی منظوری دے گی

ہر جائزہ میں پالیسی. ان کی حکمرانی کو برقرار 

 رکھنے میں عالقائی کام کرتے ہیں

ایجوکیشن ڈائریکٹر اور ریجنل سیف گارڈنگ لیڈ ہیڈ 

 ٹیچر کے انعقاد کریں گے

 اس کے نفاذ کے لئے اکاؤنٹ.

یف گارڈنگ لیڈ اس بات کو یقینی بنائے . ریجنل س11.11

گی کہ اکیڈمی قانونی رہنمائی کے ساتھ مل کر مل کر 

 کام کرنے میں کثیر الجہتی میں شراکت کرے گی۔

اکیڈمی کو نئے میں ان کے کردار کو سیف گارڈ چلڈرن 

 سمجھنا ہوگا

مقامی اتھارٹی میں شراکت داروں کے انتظامات کی 

 حفاظت کرنا۔

سیف گارڈنگ لیڈ اس پالیسی کی تاثیر پر  . ریجنل11.12

 نظر رکھے گا۔ وہ



ہیڈٹیچر اور نامزد سیف گارڈنگ کے ساتھ جھوٹ بولنے 

 کے ذمہ دار ہیں

 بچوں کے تحفظ سے متعلق تمام امور کی رہنمائی کریں۔

. ریجنل سیف گارڈنگ لیڈ ہیڈٹیچر اور اس کے 11.13

 ساتھ رابطہ کرے گی

ہ رپورٹ تیار کرنے کے مقامی اتھارٹی کے لئے ساالن

 لئے نامزد سیف گارڈنگ لیڈ

کیس ‘۔ ریجنل ایجوکیشن ڈائریکٹر اس صورت میں 11.14

 کی حیثیت سے کام کرے گا’ منیجر

ہیڈ ٹیچر کے خالف بدسلوکی کا الزام لگایا گیا ہے ، 

 جہاں مناسب ہے )دیکھیں

 (۔3ضمیمہ 

۔ تمام عملے کو ان طریق کار کی تربیت دی جاتی 11.15

 جو ان کے پاس حفاظت کے لئے موجود ہیں ہے

عالقائی / عملے کے قومی ممبر کے سلسلے میں تشویش / 

 الزام۔

 ہیڈ ٹیچر

۔ ہیڈٹیچر ، یا جہاں اس کا / اس کا نائب مناسب 11.16

 ہو ، اس کے لئے ذمہ دار ہے

 اس پالیسی پر عمل درآمد ، بشمول:

اس بات کو یقینی بنانا کہ عملہ )عارضی / سپالئی 

 عملہ بھی شامل ہے( اور رضا کار

ان کی شمولیت کے ایک حصے کے طور پر اس پالیسی سے 

 آگاہ کیا جاتا ہے۔ بات چیت

والدین کے لئے یہ پالیسی جب ان کا بچہ اکیڈمی میں 

 شامل ہوتا ہے اور

 اکیڈمی کی ویب سائٹ؛

اس بات کو یقینی بنانا کہ ڈی ایس ایل کے پاس • 

 ہے اور تربیت ،مناسب وقت ، فنڈنگ 

وسائل ، اور یہ کہ اگر ڈی ایس ایل غیر حاضر ہے تو 

 ہمیشہ مناسب احاطہ کرتا ہے۔



اس بات کو یقینی بنانا کہ تمام عملہ مناسب حفاظت • 

 اور بچے کی حفاظت کرے

 تحفظ کی تربیت اور اسے باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کریں؛

کی ’ کیس منیجر‘غلط استعمال کے الزام کی صورت میں 

 یت سے کام کرناحیث

عملے کے ایک اور ممبر ، رضا کار یا سپالئی عملے کے 

 خالف بنایا گیا ،

 دیکھیں(؛ 3جہاں مناسب ہو )ضمیمہ 

اس بات کو یقینی بنانا کہ عملے کے متعلقہ تناسب 

 پورے ہوں ، جہاں قابل اطالق ہو۔

اس بات کو یقینی بنانا کہ ابتدائی سالوں کے • 

 تفویض کیا گیا ہےفاؤنڈیشن کے ہر بچے کو 

 ایک اہم شخص

 رازداری

۔ اکیڈمی کی رازداری اور ڈیٹا کے حوالے سے ایک 11.17

 الگ پالیسی ہے

تحفظ اس میں عملے کی خالف ورزیوں سے بچنے کے لئے 

 ہدایت نامہ کی فہرست شامل ہے

 رازداری تمام عملے کو آگاہ ہونا چاہئے کہ:

لہ ضروری مؤثر حفاظت کے لئے بروقت معلومات کا تباد

 ہے

)بشمول کے مقاصد کے لئے ذاتی معلومات کو روکنا بھی 

 شامل ہے

 بچے کو محفوظ رکھنا(؛

کی بنیاد پر ‘ جاننے کے لئے’معلومات کو صرف • 

 بانٹنا الزمی ہے ، لیکن آپ کو

اگر کسی بچے کو تکلیف ہو رہی ہے ، یا اس وقت 

معلومات کو شریک کرنے کے لئے رضامندی کی ضرورت 

 ہےنہیں 

 سنگین نقصان کا خطرہ۔

عملے کو کبھی بھی کسی بچے سے یہ وعدہ نہیں کرنا • 

 چاہئے کہ وہ کسی کے بارے میں نہیں بتائے گا



 ایک الزام ، جیسا کہ یہ نہیں ہوسکتا ہے

ایک الزام ، کیونکہ یہ بچے کے بہترین مفادات میں 

 نہیں ہوسکتا ہے۔

سلسلے  اس پالیسی میں سیکشن  میں ریکارڈ کیپرنگ کے

میں رازداری کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے ، اور عملے 

 کے خالف بدسلوکی کے الزامات

 ۔3ضمیمہ 

 . والدین / نگہداشت نگاروں کو مطلع کرنا12

۔ جہاں مناسب ہو ، ہم بچے کے ساتھ کسی بچے سے 12.1

 متعلق کسی بھی خدشات پر بات کریں گے

عام طور والدین / نگہداشت رکھنے والے۔ ڈی ایس ایل 

پر کسی تشویش کی حالت میں یا ایسا کرنے کی صورت 

 میں کرے گا

 انکشاف.

۔ دوسرے عملہ مندرجہ ذیل کسی بھی خدشات کے بارے 12.2

 میں صرف والدین / نگہداشت سے ہی بات کرے گا

 ڈی ڈی ایس ایل کے ساتھ مشاورت کریں۔

۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ والدین / نگہداشت 12.3

 لع کرنا خطرہ میں اضافہ کرے گانگاروں کو مط

بچو ، ہم اس کے بارے میں مقامی اتھارٹی بچوں کی 

 سماجی نگہداشت کی ٹیم سے بات کریں گے

 ایسا کرنے سے پہلے

۔ دوسرے بچوں کے ساتھ زیادتی کے الزامات کی 12.4

 صورت میں ، ہم عام طور پر کریں گے

ملوث تمام بچوں کے والدین کو مطلع کریں جب تک کہ 

 اس کا کوئی اثر نہ ہو

 ممکنہ تفتیش یا کسی بھی بچے کو نقصان کا خطرہ۔

 . موبائل فون اور کیمرے13

۔ ای وائی ایف ایس اور پرائمری اکیڈمیوں میں ، 13.1

 عملہ کا کوئی ممبر اپنا استعمال نہیں کرسکتا ہے

 گولی ، فون یا دیگر آلہ جب تصاویر موجود ہوں۔



صرف مرکزی کالس روم کے  اکادمی گولیاں ، فون ، آالت

 عالقے میں استعمال ہوسکتے ہیں

)بیت الخال یا کمرے نہیں بدلے یا جہاں بچے اپنے 

 کپڑے بدل رہے ہوں(

کام کے وقت کے دوران جب وہ کسی بچے کے سیکھنے کا 

 ریکارڈ حاصل کرسکتے ہیں

 تشخیص کے مقاصد.

۔ عملے کو اکیڈمی میں اپنے ذاتی طور پر اپنے 13.2

 ن النے کی اجازت ہےذاتی فو

استعمال کریں لیکن اس طرح کے استعمال کو غیر رابطہ 

وقت تک محدود کردیں گے جب شاگرد موجود نہیں ہوتے 

 ہیں۔ عملہ

ممبروں کے ذاتی فون رابطے کے دوران اپنے بیگ یا 

 الماریوں میں موجود رہیں گے

 شاگردوں کے ساتھ وقت

کی تصاویر  ۔ عملہ اپنے ذاتی فون پر یا شاگردوں13.3

 یا ریکارڈنگ نہیں لے گا

کیمرے۔ اس میں پرفارمنس ایونٹس شامل ہیں۔ ہیڈ 

 ٹیچرز اور دیگر کلید

کردار ایک موبائل ڈیوائس کے ساتھ فراہم کیے جائیں 

 گے۔

کی پیروی  5۔ ہم جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن 13.4

 کریں گے جس نے ڈیٹا تشکیل دیا تھا

میں فوٹو اور ریکارڈنگ پروٹیکشن ایکٹ جب استعمال 

 لیتا اور اسٹور کرتا ہواکیڈمی

 

 . نگرانی اور تعمیل14

۔ محکمہ تعلیم )ڈی ایف ای( تعلیم میں بچوں کو 14.1

 محفوظ رکھنا

مناسب فلٹرز ’انگلینڈ میں اسکولوں اور کالجوں سے 

 کو یقینی بنانے اور



۔ یہاں اضافی ’نگرانی کے مناسب نظام موجود ہیں 

 د ہےرہنمائی موجو

رہنمائی پر طلبا کو آن الئن محفوظ رہنے کی تعلیم 

 دینا۔

۔ بچوں کو نقصان دہ یا نامناسب مواد تک رسائی 14.2

 حاصل کرنے کے قابل نہیں ہونا چاہئے

اکیڈمی کا آئی ٹی سسٹم "تاہم ، اکیڈمیوں کو" 

 ہوشیار رہنا "چاہئے

غیر مناسب پابندیوں کا باعث نہیں بنتا ”مسدود کرنا 

 بچے کیا ہوسکتے ہیں ہے کہ

آن الئن تدریسی اور حفاظت کی حفاظت کے سلسلے میں 

 سکھایا جاتا ہے۔ "

۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کسی بھی فلٹر کی موثر 14.3

 ہونے کی ضمانت نہیں دی جاسکتی ہے۔

ریجنل آپریشنز ڈائریکٹر )آر او ڈی( کے ہمراہ ہیڈ 

 ٹیچر اس کی جانچ کریں گے

ان کا فلٹرنگ سسٹم مندرجہ ذیل اکیڈمی مطمئن ہے کہ 

 مواد کا نظم کرتا ہے

 )اور ویب تالش(۔ فلٹرنگ سے متعلق ہوگا:

cri  ایک ایسی ویب تالش جو ناجائز یا  -امتیازی سلوک

 متعصبانہ کو فروغ دیتی ہے

نسل ، مذہب ، عمر ، جنسیت کی بنیادوں پر لوگوں کے 

 ساتھ سلوک ،

 -کی زیادتی  صنفی شناخت ، معذوری۔ منشیات / مادے

 دکھاتا ہے یا

منشیات یا مادوں کے غیر قانونی استعمال کو فروغ 

 دیتا ہے۔

دہشت گردی اور دہشت گردی کے  -انتہا پسندی • 

 نظریات ، تشدد یا تشدد کو فروغ دیتی ہے

سمجھوتہ کو فروغ  -عدم برداشت میلویئر / ہیکنگ 

 دیتا ہے



سمیت  گمنام براؤزنگ اور دیگر فلٹر بائی پاس ٹولز

 نظام

 نیز مضامین کی میزبانی کرنے والی سائٹیں۔

جنسی عمل یا واضح تصاویر دکھاتا ہے۔  -فحاشی • 

 قزاقی اور

حق اشاعت کے مواد کی غیر قانونی  -کاپی رائٹ چوری 

 فراہمی شامل ہے۔

جان بوجھ کر خود کو  -خود کو نقصان پہنچانا • 

 نقصان پہنچانا )ظاہر کرنا( بھی شامل ہے

دکھاتا ہے یا  -خودکشی اور کھانے کی خرابی(؛ تشدد 

 استعمال کو فروغ دیتا ہے

جسمانی طاقت کا مقصد جو تکلیف پہنچانے یا مارنے کا 

 ہے۔

۔ اکیڈمی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ان کا 14.4

 فلٹرنگ سسٹم مندرجہ ذیل کو پورا کرتا ہے

 اصول:

کی صالحیت  مختلف ہونے -مناسب عمر ، مختلف فلٹرنگ • 

 بھی شامل ہے

عمر اور کردار کے لئے موزوں فلٹرنگ طاقت؛ قابلیت 

 اور آسانی ہے

استعمال کے ذریعہ جو اکیڈمیوں کو اجازت دیتا ہے کہ 

 وہ خود کو فلٹر کو کنٹرول کرسکتے ہیں

 یا مخصوص مواد تک رسائی سے انکار کریں۔

فلٹرنگ فراہم کرنے واال ایک عقلیت شائع کرتا ہے جس 

 یں ان کے نقطہ نظر کی تفصیالت بیان کی جاتی ہیںم

درجہ بندی اور درجہ بندی کے ساتھ ساتھ زیادہ کے 

ساتھ فلٹرنگ مسدودفلٹرنگ نظام صارفین کی شناخت 

 کرنے کی صالحیت رکھتا ہے۔

موبائل اور ایپ کا مواد  -موبائل اور ایپ مواد • 

 اکثر پہنچایا جاتا ہے

میں اس کے ذریعے فراہم مکمل طور پر مختلف میکانزم 

 کردہ



روایتی ویب براؤزر. فلٹر سسٹم کس حد تک بالک ہوتا 

 ہے

موبائل اور ایپ ٹکنالوجیوں کے ذریعہ نامناسب مواد 

 )عام سے پرے(

 ویب براؤزر نے مواد فراہم کیا(؛

نظام کے انتظام کرنے کی  -متعدد زبان کی معاونت 

 اہلیت

کا اطالق اس وقت متعلقہ زبانیں نیٹ ورک لیول فلٹرنگ 

 ہونا چاہئے

یعنی صارف کے آالت پر کسی بھی سافٹ ’ نیٹ ورک لیول‘

 ویئر پر انحصار نہیں۔

نامناسب مواد کی اطالع  -اطالع دینے کا طریقہ کار 

 دینے کی صالحیت

نظام واضح  -رسائی یا مسدود کرنے کیلئے۔ رپورٹیں 

 تاریخی پیش کرتا ہے

ذریعے جانے والی ویب سائٹوں پر آپ کے صارفین کے 

 معلومات۔

۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی نگرانی  تاثیر کی 14.5

 ضمانت نہیں دے سکتی ہے۔

اکیڈمی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ نگرانی کے 

 مناسب نظام موجود ہیں

 چیک کرنے کے لئے:

ایسا مواد جو غیر قانونی ہے ، مثال بچوں سے • 

 زیادتی کی تصاویر اور دہشت گرد

 مواد

طاقت ، دھمکی یا جبر کا بار بار استعمال غلط 

 استعمال کرنے ، ڈرانے دھمکانے یا

 جارحانہ طور پر دوسروں پر غلبہ حاصل کریں؛

بچے کو زبردستی / جوڑ توڑ سے متعلق جنسی تعلقات کی 

 ترغیب دینا۔

 اس میں ملنے کی ترغیب بھی شامل ہوسکتی ہے۔



ا تعصبی سلوک کو بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ ناجائز ی

 فروغ دیتا ہے

نسل ، مذہب ، عمر ، جنس ، جنسی ، جنسی ، معذوری یا 

 صنفی شناخت کی۔

منشیات یا مادوں کے غیر قانونی استعمال کو ظاہر یا 

 فروغ دیتا ہے۔

دہشت گردی اور دہشت گردی کے نظریات ، تشدد یا عدم 

 رواداری کو فروغ دیتا ہے۔

 اتا ہے۔جنسی عمل یا واضح تصاویر دکھ

جان بوجھ کر خود کو نقصان پہنچاتا ہے یا ظاہر کرتا 

 ہے۔ کے استعمال کو فروغ دیتا ہے

جسمانی طاقت کا مقصد چوٹ پہنچانے یا مارنے کا؛ 

 تجویز کریں کہ صارف غور کررہا ہے

 خودکشی۔

۔ اکیڈمی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ مشموالت 14.6

 کی عمر مناسب ہے

وں متغیر نگرانی کو نافذ کرنے عمر کے لحاظ سے موز

 کی صالحیت۔ نظام بھی شامل ہے

ذاتی موبائلوں اور ایپ ٹکنالوجیوں کی نگرانی کرنے 

 کی صالحیت )یعنی ملکیت نہیں ہے

بذریعہ اسکول( ، یقینی بنائیں کہ یہ تعینات اور 

 معاون ہے اور ڈیٹا کا نظم و نسق کیسے ہوتا ہے۔

 کے اثرات

ائریکٹر اور آئی ٹی سسٹم ۔ ریجنل آپریشنز ڈ14.7

 مینیجر نگرانی کا استعمال کرتے ہیں

پالیسی اور عمل کو آگاہ کرنے کے نتائج۔ تمام 

 صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ان کا آن الئن ہے

عملے کی تربیت ، عملے کے توسط سے رسائی کی نگرانی 

 کی جارہی ہے

عملے کی تربیت ، عملے کی ہینڈ بکس ، شاگردوں کو 

 مبلیوں کے ذریعے رسائی پر نگاہ رکھی جارہی ہےاس

 اور کمپیوٹنگ اسباق۔



 ریکارڈ رکھنے

۔ ہم اپنی انفارمیشن اور ریکارڈز برقرار رکھنے 14.8

 کے مطابق ریکارڈ رکھیں گے

 پالیسی اور ڈیٹا سے متعلق قانون سازی۔

۔ تحفظات سے متعلق تمام خدشات ، مباحثے ، فیصلے 14.9

 اور ان کی وجوہات

فیصلوں ، پر ریکارڈ کیا جانا چاہئے. ضرورت پڑنے پر 

عملہ سی پی او ایم پر ایک ہاتھ سے لکھے ہوئے 

ریکارڈ کو اپ لوڈ کرنے کا انتخاب کرسکتا ہے۔ اگر 

 آپ کو کسی کے بارے میں کوئی شک ہے تو

کچھ ریکارڈ کریں ، اس پر ڈی ایس ایل سے گفتگو 

 گا کریں۔ غیر خفیہ ریکارڈ آسانی سے ہوجائے

قابل رسائی اور دستیاب ہے۔ خفیہ معلومات اور 

 ریکارڈ رکھے جائیں گے

محفوظ اور صرف ان لوگوں کے لئے دستیاب ہیں جن کو 

 دیکھنے کی صحیح یا پیشہ ورانہ ضرورت ہے

 انہیں.

۔ انفرادی بچوں سے متعلق حفاظتی ریکارڈوں کو 14.10

 برقرار رکھا جائے گا

 دت۔ حفاظتاکیڈمی چھوڑنے کے بعد معقول م

ریکارڈز سبھی سی پی او ایم ایس پر محفوظ ہیں۔ ابھی 

 بھی تاریخی کاغذات ریکارڈ موجود ہیں

اکیڈمی جو ضرورت پڑنے پر استعمال ہوتی ہے۔ ٹرسٹ کی 

 ایک الگ پالیسی ہے جو

ریکارڈز کے انعقاد کے ل. مزید معلومات فراہم کرتے 

 ہیں۔ یہ ہمارے میں ہے

ریکارڈز برقرار رکھنے کی ای ایکٹ انفارمیشن اینڈ 

 پالیسی۔

. اکیڈمی دیگر ایجنسیوں کے ساتھ معلومات شیئر 14.11

 کرے گی اور جب یہ ہے

 مناسب ، اپنے مقامی حفاظت کے طریقہ کار کے مطابق۔



ہماری بھرتی اور مالزمت سے قبل کی  2۔ ضمیمہ 14.12

 جانچ پڑتال کرتا ہے۔

یادتی کے عملے کے خالف ہونے والے ز 3۔ ضمیمہ 14.13

الزامات کے بارے میں ہماری پالیسی کا احترام کرتا 

 ہے۔

 تازہ ترین معلومات۔ 19. کوویڈ 15

میں حوالہ دیا گیا  3.5جیسا کہ اس پالیسی میں آئٹم 

 ہے ، تحت حفاظت کے ل ڈی ایف ای رہنمائی

کا اطالق مندرجہ ذیل طریقوں سے کیا جائے  19کوویڈ ۔

 گا۔

حاالت میں سائٹ پر نہیں ۔ اگر یا ڈپٹی مشکل 15.1

 ہوسکتے ہیں کیونکہ

کے بعد سائٹ پر عملے کا سب سے سینئر ممبر واحد 

 ہوجاتا ہے

رابطہ کا نقطہ تمام عملے کو اس سے آگاہ کیا جائے 

 گا اور ڈی ایس ایل یا ڈپٹی ہوں گے

 فون کے ذریعے قابل رابطہ۔

۔ مکمل ہونے کے ل مناسب وقت دیا جائے گا )بشمول 15.2

 حفاظتی ٹیموں میں(

اس کے بعد تحفظات کے خدشات میں ممکنہ اضافہ کی وجہ 

 سے شاگردوں کے ساتھ چیک ان کریں

الک ڈاؤن کی مدت اور بہت سے بچوں کے لئے بڑھتی 

 تنہائی / معمول کی کمی۔

مضبوط فالح و بہبود کے چیک عمل کے ذریعے اس کو کم 

 کیا گیا ہے

 پورے اعتماد میں

جو سب سے زیادہ کمزور ہیں )جن میں ۔ وہ شاگرد 15.3

 والے بھی شامل ہیں( ہوں گے

ہر اکیڈمی کے ذریعہ شناخت کیا گیا ہے اور فراہم 

 کردہ اضافی مدد / مداخلتیں



اسکول میں دوبارہ شامل ہونے اور کسی بھی خدشات کو 

دور کرنے کے لئے ایک کامیاب دوبارہ اتحاد کو قابل 

 بنائیں

 بعد موجود ہے۔جو الک ڈاؤن کی مدت کے 

۔ جبکہ طلباء کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور 15.4

 اسکول کو واپس کرنے کے لئے ان کی مدد کی جائے گی

طلباء کی آن الئن حفاظت کی حمایت کرنے پر زور دینا 

 چاہ اگر وہ کام کر رہے ہوں

 گھر دیا جائے گا۔

۔ اکیڈمی مقامی حفاظت کرنے والے شراکت داروں 15.5

 سوشل( کے ساتھ مل کر کام کریں گی)بشمول 

مخصوص انتظامات کے سلسلے میں( ایک سماجی کارکن کے 

 ساتھ طلباء کی دیکھ بھال

 طلباء کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔

۔ جیسے ہی ڈی ایس ایل ٹریننگ )ریفریشر اور نئی( 15.6

 کو ترجیحی اور مربوط کیا گیا ہے

رون ملک چائلڈ پروٹیکشن ایڈو کیئر ماڈیول اور اند

 حفاظت کے دوران ممکن ہوسکے

بیداری سیشن بطور تربیت مناسب کوریج فراہم کرتا 

 رہتا ہے

 پروگرام ختم ہو گیا۔

۔ عملے کی تربیت اضافی طور پر یا آن الئن کے 15.7

 ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے

ضرورت کے مطابق ایڈوکیئر سیشنز اور / یا ریموٹ 

 ٹیمس سیشنز۔

نفارمیشن سسٹم کا استعمال کرکے ۔ ٹرسٹ مینجمنٹ ا15.8

 حاضری ریکارڈ کی جائے گی

اور جو بھی شاگرد شرکت نہیں کرتے ہیں ان کے بعد 

والدین / نگہداشت کاروں اور ان کے ساتھ پیروی کی 

 جائے گی

غیر موجودگی کے پہلے دن سے ہی مناسب بیرونی 

 ایجنسیاں۔ مدد ملے گی



وں کو ان طلباء اور / یا والدین / نگہداشت کار

فراہم کردہ جو اکیڈمی کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ کرتے 

 ہیں

موجودہ صورتحال میں واپس نہیں آنا چاہتے۔ اس کا 

 تعین کیا جائے گا

 جیسے تمام عوامل پر غور کے ساتھ انفرادی بنیاد پر

 حفاظت / طبی / ذہنی صحت۔

۔ نئے آغاز کرنے والوں پر بھرتی کی محفوظ جانچ 15.9

 جائے گی اور اسے ریکارڈ کیا جائے گا پڑتال مکمل کی

شرکت کرنے والے عملے سے قبل اکیڈمی سنگل سینٹرل 

 رجسٹر

 باقاعدہ سرگرمی میں سائٹ.

 . پالیسی جائزہ16

اس پالیسی پر ساالنہ جائزہ لیا جائے گا۔ ہر جائزے 

 پر ، اس کو ایگزیکٹو منظور کرے گا

رڈ لیڈرشپ ٹیم )اور ٹرسٹ کا مکمل گورننگ بورڈ ، بو

 آف ٹرسٹی۔

 

 : غلط استعمال کی اقسام1ضمیمہ 

غفلت ، بشمول نظرانداز ، اور حفاظت کے امور شاذ و 

 نادر ہی اسٹینڈ واقعات ہیں جو ہوسکتے ہیں

ایک تعریف یا لیبل کے ذریعے احاطہ کرتا ہے۔ زیادہ 

تر معامالت میں ، متعدد معامالت اوور لیپ ہوجائیں 

 گے۔

بد سلوکی کی ایک شکل۔  بدسلوکی: کسی بچے کے ساتھ

کوئی شخص کسی بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا کر 

 زیادتی کرسکتا ہے یا ان سے نظرانداز کرسکتا ہے

نقصان پہنچانے ، یا نقصان کو روکنے کے لئے عمل 

کرنے میں ناکامی کے ذریعے. وہ کسی بالغ یا بڑوں یا 

 کسی اور کے ذریعہ بدسلوکی کی جاسکتی ہے

 بچے یا بچے۔



مانی بدسلوکی: زیادتی کی ایک قسم جس میں مارنا ، جس

 لرزنا ، پھینکنا ، زہر آلودگی ،

جالنے یا کھوپڑی ، ڈوبنے ، دم گھٹنے یا کسی اور طرح 

 سے بچے کو جسمانی نقصان پہنچانا۔

جسمانی نقصان بھی اس وقت ہوسکتا ہے جب والدین یا 

 نگہداشت نگاری کے عالمات کو گھڑتے ہیں

 بوجھ کر بیماری پیدا ہوتی ہے۔بچے میں جان 

جذباتی زیادتی: کسی بچے کا مستقل جذباتی بدسلوکی 

 جیسے شدید پریشانی

اور بچے کی جذباتی نشوونما پر منفی اثرات۔ اس میں 

 کسی بچے کو پہنچانا شامل ہوسکتا ہے

کہ وہ بیکار ہیں یا محبوب ، ناکافی ، یا قدر کی 

 ہیں بناء پر جب وہ ضروریات کو پورا کرتے

کسی اور شخص کی اس میں بچے کو اپنے خیاالت کے اظہار 

 کے مواقع نہ دینا شامل ہوسکتا ہے ،

جان بوجھ کر انہیں خاموش کردیں یا 'مذاق اڑائیں' 

کہ وہ کیا کہتے ہیں یا وہ کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ 

 ہو سکتا ہے

خصوصیت عمر یا ترقیاتی طور پر نامناسب توقعات بچوں 

 جارہی ہیں۔ یہپر عائد کی 

اس میں تعامل شامل ہوسکتے ہیں جو کسی بچے کی 

 ترقیاتی صالحیت سے باالتر ہیں

ضرورت سے زیادہ حفاظت اور دریافت اور سیکھنے کی 

 حدود ، یا اس میں حصہ لینے والے بچے کی روک تھام

عام معاشرتی تعامل میں۔ اس میں کسی دوسرے کے ساتھ 

 مل ہوسکتا ہے۔ یہبد سلوک دیکھنے یا سننے میں شا

سنگین غنڈہ گردی )بشمول سائبر دھونس( شامل ہوسکتا 

 ہے ، جس کی وجہ سے بچوں کو اکثر محسوس ہوتا ہے

خوف زدہ یا خطرہ ، یا استحصال یا بدعنوانی بچوں 

 کی۔ جذباتی کی کچھ سطح

کسی بچے کے ساتھ بدسلوکی کی تمام اقسام میں ملوث 

 ہے۔ ہے ، حاالنکہ یہ اکیلے ہی ہوسکتا



جنسی زیادتی: کسی بچے یا نوجوان شخص کو جنسی 

زیادتی میں حصہ لینے کے لئے مجبور کرنا یا اس پر 

 آمادہ کرنا شامل ہے

ضروری نہیں ہے کہ اعلی سطح پر تشدد شامل ہو ، چاہے 

 بچہ واقف ہو

کیا ہو رہا ہے سرگرمیوں میں جسمانی رابطہ شامل 

 ہوسکتا ہے ، بشمول حملہ

مت دری یا زبانی جنسی( یا غیر دخل دخول )مثال عص

 اندازی جیسے مشت زنی ،

بوسہ ، رگڑنا اور لباس سے باہر چھونا۔ ان میں غیر 

 رابطے کی سرگرمیاں بھی شامل ہوسکتی ہیں ،

جیسے بچوں کو جنسی تصاویر دیکھنے یا پیدا کرنے میں 

 شامل کرنا ، جنسی دیکھنا

رتاؤ سرگرمیاں ، بچوں کو غیر مناسب طریقوں سے ب

کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا ، یا کسی بچے کو تیار 

 کرنا

بدسلوکی کی تیاری میں )بشمول انٹرنیٹ کے ذریعے(۔ 

 جنسی استحصال صرف اس کے ذریعہ نہیں ہوتا ہے

بالغ مرد. خواتین دوسرے بچوں کی طرح جنسی استحصال 

 کی بھی وارداتیں کر سکتی ہیں۔

ر / یا نفسیاتی نظرانداز: بچے کی بنیادی جسمانی او

 ضروریات کو پورا کرنے میں مستقل ناکامی ،

ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں بچے کی صحت یا نشوونما 

 کی سنگین خرابی پیدا ہو۔ غفلت

زچگی کی زیادتی کے نتیجے میں حمل کے دوران ہوسکتا 

 ہے۔

ایک بار بچہ پیدا ہونے کے بعد ، نظرانداز کرنے میں 

واال ناکام ہوسکتا ہے:  والدین یا نگہداشت کرنے

 مناسب فراہم کرنا

کھانا ، لباس اور پناہ گاہ )بشمول گھر یا ترک 

 aکرنا( حفاظت 



جسمانی اور جذباتی نقصان یا خطرہ سے بچہ؛ مناسب 

 نگرانی کو یقینی بنائیں

)ناکافی دیکھ بھال کرنے والوں کے استعمال سمیت(؛ 

 یا مناسب میڈیکل تک رسائی کو یقینی بنائیں

گہداشت یا عالج۔ اس میں کسی بچے کے بنیادی کاموں ن

کو نظرانداز کرنے ، یا اس کی غیرذمہداری بھی شامل 

 ہوسکتی ہے

 جذباتی ضروریات

 

پالیسی  -: محفوظ بھرتی اور ڈی بی ایس چیک 2ضمیمہ 

 اور طریقہ کار

ہم اکیڈمی کے واحد وسطی ریکارڈ میں کی گئی چیکوں 

 ں گےپر تمام معلومات ریکارڈ کری

)ایس سی آر( ان چیکوں کی کاپیاں ، جہاں مناسب ہوں 

 ، افراد کے اہلکاروں کی فائلوں میں رکھی جائیں گی۔

جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے ، ہم ان چیکوں کی 

کاپیاں برقرار رکھنے میں ضروریات اور بہترین عمل 

 کی پیروی کرتے ہیں۔

 نیا عملہ مقرر کرنا

 ہم کریں گے: جب نیا عملہ مقرر کریں ،

 ان کی شناخت کی تصدیق کریں

))ان درخواست گزار کے ذریعہ( ایک بہتر انکشاف اور 

 بازاری خدمات )ڈی بی ایس( حاصل کریں

سرٹیفکیٹ ، جس میں مشغول ہوں گے ان کیلئے ممنوعہ 

 فہرست کی معلومات بھی شامل ہے

باقاعدہ سرگرمی )نیچے تعریف دیکھیں(۔ ہم اس کی ایک 

 ہ دن نہیں رکھیں گےکاپی زیاد

 ماہ سے

علیحدہ ممنوعہ فہرست چیک حاصل کریں کہ آیا وہ 

 باقاعدہ سرگرمی میں کام شروع کردیں گے

 اس سے پہلے کہ ڈی بی ایس سرٹیفکیٹ دستیاب ہو



کام کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ل. ان کی ذہنی اور 

 جسمانی تندرستی کی تصدیق کریں

ے حق کی تصدیق کریں۔ برطانیہ میں کام کرنے کے ان ک

ہم اس تصدیق نامے کی ایک کاپی کو اپنے پاس رکھیں 

 گے

 سال 2عملے کے مالزمت کے ممبر کی مدت اور اس کے بعد 

مناسب طور پر ان کی پیشہ ورانہ قابلیت کی تصدیق 

 کریں

اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر وہ مالزمت پر • 

 ہیں ہیںمامور ہیں تو وہ ممانعت کے آرڈر کے تابع ن

 استاد

رہ چکے امیدواروں پر ، جتنا مناسب ہو مزید اضافی 

 جانچ پڑتال کریں

یا برطانیہ سے باہر کام کیا ، بشمول )جہاں متعلقہ 

 ہو( کسی بھی استاد کی پابندیاں یا

یورپین اکنامک ایریا پروفیشنل ریگولیٹنگ کی طرف سے 

 عائد پابندیاں

یا ان کے  اتھارٹی ، اور مجرمانہ ریکارڈ کے چیک

 مساوی

چیک کریں کہ انتظامی امیدوار لینے والے امیدوار • 

 کے تابع نہیں ہیں

( کی 128سیکریٹری کے ذریعہ کردہ انتظامیہ )سیکشن 

 ہدایت سے منع

 حالت

 معلومات تحریری میں بارے کے تاریخمالزمت کی سابقہ 

 کریں جانچ کی اس اور کریں طلب

 ہیں۔معلومات متضاد یا نامکمل نہیں 

اس سے پہلے ہم داخلی امیدواروں سمیت تمام شارٹ 

 لسٹڈ امیدواروں سے متعلق حوالہ طلب کریں گے

انٹرویو. ہم ان کی جانچ کریں گے اور تصدیق سے پہلے 

 کسی بھی خدشات کو حل کریں گے

 تقرریوں



 باقاعدہ سرگرمی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو:

بنیاد پر ، ذمہ دار ، اسکول یا کالج میں مستقل 

 تعلیم ، تربیت ،

 بچوں کی تعلیم ، دیکھ بھال یا نگرانی کرنا

بغیر معاوضہ دیئے ، یا بال معاوضہ ادا کرنا ، کسی 

 اسکول یا کالج میں باقاعدگی سے کام کریں

جہاں وہ کام بچوں کے ساتھ رابطے کا موقع فراہم 

 کرتا ہے

مباشرت یا ذاتی نگہداشت یا راتوں رات کی سرگرمی 

 ں مشغول رہنا ، یہاں تک کہ اگر ایسا ہوتا ہےمی

صرف ایک بار اور قطع نظر اس سے کہ ان کی نگرانی کی 

 جائے یا نہیں۔

 موجودہ عملہ

اگر ہمیں عملے کے موجودہ ممبر کے بچوں کے ساتھ کام 

 کرنے کی اہلیت کے بارے میں خدشات ہیں تو ، ہم

ا تمام متعلقہ جانچ پڑتال کرے گا گویا فرد عملے ک

 نیا ممبر ہے۔ ہم کریں گے

یہ بھی کریں اگر کوئی فرد ایسی پوسٹ سے چال جائے جو 

 اس سرگرمی کو ریگولیٹ نہیں کیا جاتا ہے۔

ہم کسی بھی بچے کو ڈی بی ایس کا حوالہ دیں گے جس 

 نے نقصان پہنچایا ہے ، یا اس کا کوئی خطرہ ہے

 کمزور بالغ:

'' سے جہاں فرد کے احترام میں '' ہارٹ ٹیسٹ • 

مطمئن ہوتا ہے )یعنی کوئی کاروائی نہیں ہوتی یا 

 نہیں

غیر عملی ہو گئی لیکن موجودہ خطرہ ہے کہ یہ اہم 

 تھا(

جہاں فرد کو متعلقہ جرم کے لئے احتیاط یا سزا • 

 ملی ہے

اگر اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ ہے کہ فرد • 

 نے درج فہرست سے وابستہ کیا ہے



)تجویز کردہ  2006ضعیف گروپ ایکٹ جرم ، سیف گارڈنگ 

 معیار( کے تحت

 2009اور متفرق دفعات( ضوابط 

اگر فرد کو باقاعدہ سرگرمی میں کام کرنے سے ہٹا • 

 دیا گیا ہو )ادا کی گئی ہو یا

 بال معاوضہ( یا اگر وہ نہ چھوڑتے تو ہٹا دیا جاتا

 ہر تین سال بعد ڈی بی ایس چیک کروائے جائیں گے۔

 تیسری پارٹی کے عملےایجنسی اور 

ہم کسی بھی ایجنسی یا تیسری پارٹی کی تنظیم سے 

 تحریری اطالع حاصل کریں گے

بھرتی کے لئے ضروری جانچ پڑتال کی جو ہم بصورت 

 دیگر انجام دیں گے۔ ہم کریں گے

یہ بھی چیک کریں کہ کام کے لئے خود کو پیش کرنے 

 واال وہی شخص ہے جس پر

 چیک ہو چکے ہیں۔

 ارٹھیکید

ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی 

ٹھیکیدار ، یا ٹھیکیدار کا کوئی مالزم ، جو اس میں 

 کام کرنا ہے

 اسکول میں مناسب سطح پر چیک موجود ہے۔ یہ ہو گا:

معاہدہ کرنے والے ٹھیکیداروں کے ل ممنوعہ فہرست کی 

 معلومات کے ساتھ ایک بہتر چیک

 باقاعدہ سرگرمی؛

ہوا چیک ، جس میں ممنوعہ فہرست کی ایک بڑھا 

 معلومات شامل نہیں ہے ، سب کے سب شامل ہیں

ٹھیکیدار جو باقاعدہ سرگرمی میں نہیں ہیں لیکن جن 

 کا کام انہیں فراہم کرتا ہے

 بچوں کے ساتھ مستقل رابطے کا موقع۔

ہم خود مالزمت والے ٹھیکیداروں کے لئے چیک حاصل 

 کریں گے۔

ماہ سے زیادہ نہیں  6اپیاں ہم ایسے چیکوں کی ک

 رکھیں گے۔



جن ٹھیکیداروں کے پاس کوئی چیک نہیں ہوا ہے ان کو 

بغیر سروے کام کرنے یا مشغول ہونے کی اجازت نہیں 

 ہوگی

 کسی بھی حالت میں باقاعدہ سرگرمی میں۔

ہم اکیڈمی پہنچنے پر تمام ٹھیکیداروں اور ان کے 

 عملے کی شناخت چیک کریں گے۔

 

 لباء اساتذہٹرینی / ط

جہاں ابتدائی اساتذہ کی تربیت کے لئے درخواست 

دہندگان ہمارے ذریعہ تنخواہ رکھتے ہیں ، ہم اس بات 

 کو یقینی بنائیں گے کہ سبھی
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ضروری جانچ پڑتال کی جاتی ہے ، جیسا کہ نئے عملے 

 کی تقرری میں تفصیل ہے۔

جہاں ٹرینی اساتذہ کو فیس فنڈ دی جاتی ہے ، ہم اس 

 تحریری تصدیق حاصل کریں گےسے 

تربیت فراہم کنندہ کہ ضروری جانچ پڑتال کی گئی ہے 

 اور یہ کہ ٹرینی رہا ہے

فراہم کرنے والے کے ذریعہ بچوں کے ساتھ کام کرنے 

 کے ل. مناسب سمجھا جاتا ہے۔

 رضا کار

 ہم کریں گے:

کبھی بھی چیک نہ کیے ہوئے رضاکاروں کو غیرضروری 

 نہیں کام کرنے کی اجازت نہ دیںطور پر چھوڑیں اور ا

 باقاعدہ سرگرمی

ان تمام رضاکاروں کے لئے ممنوعہ فہرست کی معلومات 

 کے ساتھ ایک بہتر چیک حاصل کریں

 باقاعدہ سرگرمی میں کام کرنے کے لئے نئے ہیں

تمام رضاکاروں کے لئے ممنوعہ فہرست کی معلومات کے 

 بغیر بڑھا ہوا چیک حاصل کریں

سرگرمی میں نہیں ہیں ، لیکن جن کے پاس جو باقاعدہ 

 آنے کا موقع ہے



مستقل بنیادوں پر بچوں سے رابطہ کریں ، مثال کے 

 طور پر ، نگران رضاکار

جب یہ فیصلہ کرتے ہو کہ بہتر تالش کرنا ہے تو خطرے 

 کی تشخیص کریں

کسی بھی رضاکار کی تالش کریں جو باقاعدہ سرگرمی میں 

 شامل نہیں ہیں۔

 گورننس

 ردار ممنوعہ فہرست ک

 ٹرسٹی میں اضافہ ہاں * ہاں

 بڑھا ہاں )اگر انضباطی ہے( ہاں

 ہاں میں اضافہ ہوا

 عالقائی

 حفاظت کرنا

 لیڈ

 بڑھا ہاں ہاں

 سفیر بڑھا ہاں )اگر انضباطی طور پر( نہیں

ہمارے ٹرسٹ گورننس ڈھانچے کے اندر موجود تمام 

 افراد )ٹرسٹی ، ایگزیکٹو(

توسیعی ایگزیکٹو لیڈرشپ ٹیم اور لیڈرشپ ٹیم ، 

 عالقائی

سیف گارڈنگ لیڈ( شروع ہونے سے پہلے مذکورہ باال چیک 

 مکمل ہوجائے گا

ان کے کردار کی کچھ چیکوں کا تعین اس بات سے ہوتا 

 ہے کہ آیا ان کے کردار میں کام کرنا بھی شامل ہے

 اکیڈمی میں بچوں کے ساتھ باقاعدہ سرگرمی۔

ر سیفرم ریکروٹمنٹ پالیسی کے ٹرسٹ ایس سی آر او

 موافق دیگر تمام چیک بھی الگو ہوتے ہیں۔

بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئر پر سیکریٹری کے ذریعہ اپنا 

 ڈی بی ایس کاؤنٹر ہوگا

 حالت.

وہ بالغ جو کام کے تجربے پر طلباء کی نگرانی کرتے 

 ہیں



کام کے تجربے کو منظم کرتے وقت ، ہم اس بات کو 

کہ پالیسیاں اور طریقہ کار اپنی  یقینی بنائیں گے

 جگہ پر ہیں

 بچوں کو نقصان سے بچائیں۔

ہم یہ بھی غور کریں گے کہ آیا ممنوعہ فہرست کی 

جانچ پڑتال کے لئے یہ ضروری ہے کہ کیا اس پر 

 عملدرآمد کیا جائے

سال سے کم عمر کے  16وہ افراد جو کام کے تجربے پر 

 ر کرے گاشاگرد کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ انحصا

کام کے تجربے کے مخصوص حاالت ، بشمول نگرانی کی 

 نوعیت ،

سرگرمی کی نگرانی کی جانے والی تعدد ، اور چاہے 

 کام کو باقاعدگی سے جاری رکھنا ہے۔

 CPOMSفیصلہ اور کسی بھی خطرے کی تشخیص کی ضرورت 

 پر ریکارڈ کی جائے گی۔

 طلباء میزبان کنبے کے ساتھ رہ رہے ہیں

اکیڈمی طلباء کی دیکھ بھال اور انہیں فراہم جہاں 

 کرنے کے انتظامات کرتی ہے

ایک میزبان کنبہ کے ذریعہ رہائش جس سے ان کا تعلق 

 نہیں ہے )مثال کے طور پر غیر ملکی کے دوران(

تبادلہ وزٹ( ، ہم ان میں ممنوع فہرست کی معلومات 

 کے ساتھ بہتر چیکوں کی درخواست کریں گے

 لوگ

می بیرون ملک اور میزبان کنبوں میں اس جہاں اکیڈ

 طرح کے ہوسٹنگ انتظامات کر رہی ہے

اسی طرح چیک نہیں کیا جاسکتا ، ہم اس بات کا یقین 

کرنے کے لئے بیرون ملک اپنے پارٹنر اسکولوں کے 

 ساتھ مل کر کام کریں گے

کہ دورے سے پہلے ایسی ہی یقین دہانی کرائی گئی 

 رے کی تشخیصتھی۔ فیصلہ اور کسی بھی خط

 مطلوبہ سی پی او ایم ایس میں ریکارڈ کیا جائے گا۔

 زائرین کی شناخت اور مناسبیت کی جانچ کر رہا ہے



تمام زائرین کو استقبالیہ کے موقع پر عملے کے 

اطمینان کے لئے اپنی شناخت کی تصدیق کرنے کی ضرورت 

 ہوگی۔

اگر وزیٹر ترتیب سے واقف نہیں ہے تو ، ہم ان کے 

 اور آنے کی وجہ جانتے ہیں اسناد

اس سے پہلے کہ انہیں ترتیب میں داخل ہونے دیں۔ 

 زائرین شناخت تیار کرنے کے لئے تیار رہیں۔

زائرین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سائن ان کریں اور 

وزیٹر کا بیج پہنیں۔ اکیڈمی ایک سرخ چھاپہ جاری 

 کرے گی

ا ہے اگر اکیڈمی نے تمام متعلقہ چیک مکمل نہیں کی

 تو مالقاتی کو۔ اگر کوئی مالقاتی پہنے ہوئے ہے

ایک سرخ چھاپہ ان کو کسی بھی مقام پر اکیڈمی میں 

 بغیر کسی نگرانی کے چھوڑا جاسکتا ہے۔

مالحظہ کرنے والے مقررین سمیت ہماری ترتیب میں آنے 

والے تمام زائرین ، کے ساتھ ایک ممبر بھی ان کے 

 ہمراہ ہوں گے

 میں عملہ ہر وقت۔باقاعدہ سرگرمی 

ہم اکیڈمی میں کسی ایسے اسپیکر کو مدعو نہیں کریں 

گے جو انتہا پسندانہ خیاالت کو پھیالنے کے لئے جانا 

 جاتا ہو

اور ہم یہ یقینی بنانے کے ل مناسب جانچ پڑتال کریں 

 گے کہ کوئی فرد یا تنظیم استعمال کررہی ہے

 نظریات کے پسندی انتہا سہولیات کی اکیڈمیوالدین ، 

 نہیں کوشش کی پرستی بنیاد کو طلبا یا دینے فروغ کو

 ہیں کررہی

 یا عملہ۔

 : عملے کے خالف ہونے والی زیادتی کے الزامات3ضمیمہ 

اس پالیسی کا یہ حصہ ان تمام معامالت پر الگو ہوتا 

ہے جن میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ موجودہ ممبر 

 کا

 عملہ یا رضاکار کے پاس ہے:



طرح سلوک کیا جائے جس سے کسی بچے کو نقصان اس 

پہنچا ہو ، یا ہوسکتا ہے کہ کسی بچے کو نقصان 

 پہنچا ہو ، یا

ممکنہ طور پر کسی بچے کے خالف یا اس سے متعلق کسی 

 مجرمانہ جرم کا ارتکاب کیا ہو ، یا

کسی بچے یا بچوں کی طرف اس طرح سلوک کیا جائے جس 

 ق ہےسے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ وہ الح

 بچوں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ۔

سلوک کیا یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس سے یہ • 

 ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مناسب نہیں ہوسکتے ہیں

 بچوں کے ساتھ کام کریں

منتقلی ’حتمی بلٹ پوائنٹ کا مطلب کسی کی طرف سے 

 ہوتا ہے جو کسی واقعے میں ملوث ہوتا ہے‘ خطرے سے

بچوں کو شامل نہیں کرتے ہیں یعنی  اسکول سے باہر جو

 ایک جو جرم میں ملوث ہے

گھر پر گھریلو زیادتی اور یہ پرعزم ہے کہ ایک بچہ 

 اسی ردعمل کو جنم دے سکتا ہے اور

 اس طرح خطرے میں ڈال دیا جائے گا۔

اس سے قطع نظر الگو ہوتا ہے کہ اسکول میں مبینہ 

 زیادتی ہوئی ہے یا نہیں۔ کے خالف الزامات

ساتذہ کو جو اب تعلیم نہیں دے رہا ہے اور بدسلوکی ا

 کے تاریخی الزامات کا ذکر کیا جائے گا

پولیس / ایل اے ڈی او اور اکیڈمی کسی بھی تحقیقات 

 کی مکمل مدد کرے گی۔

ہم عملے کے ایک ممبر ، رضا کار یا سپالئی عملے کے 

 خالف بدسلوکی کے کسی بھی الزام کے ساتھ نمٹیں گے

، ایک منصفانہ اور مستقل طریقے سے جو مؤثر بہت جلد 

 طریقے سے بچوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے

اس فرد کی حمایت کرنا جو اس الزام کا تابع ہے۔ اس 

 صورت میں جس کا اطالق ہوتا ہے

اکیڈمی اور رسد کے مابین سپالئی عملہ باقاعدگی سے 

 بات چیت کرے گا



 او الزامات کے اختتام تک ایجنسی / ایل اے ڈی

الزامات سے نمٹنے کے ہمارے طریق کار کا اطالق عقل و 

 انصاف کے ساتھ کیا جائے گا

 فیصلہ.

 معطلی

معطلی پہلے سے طے شدہ پوزیشن نہیں ہوگی اور صرف ان 

 صورتوں میں ہی غور کیا جائے گا جہاں موجود ہوں

یہ شبہ کرنے کی ایک وجہ ہے کہ کسی بچے یا دوسرے 

طرہ ہے ، یا معاملہ اتنا بچوں کو نقصان ہونے کا خ

 سنگین ہے

کہ یہ برطرفی کی بنیاد ہوسکتی ہے۔ ایسے معامالت میں 

 ، ہم صرف ایک فرد کو معطل کریں گے اگر ہم

نے دوسرے تمام دستیاب اختیارات پر غور کیا ہے اور 

 اس کا کوئی معقول متبادل نہیں ہے۔

خطرے کی تشخیص کی بنیاد پر ، ہم متبادل پر غور 

 جیسے: کریں گے

اسکول کے اندر نوکری کی نوکری تاکہ فرد کا براہ 

 راست رابطہ نہ ہو

 بچے یا متعلقہ بچوں کے ساتھ

فرد کے بچوں سے رابطہ ہونے پر کسی معاون کو حاضر 

 رہنا

فرد کو اسکول میں متبادل کام کے لئے دوبارہ بھیجنا 

 تاکہ ان کے پاس نہ ہو

 بچوں تک بالجواز رسائی

کالسوں میں منتقل کرنا جہاں ان کے بچے یا بچوں کو 

 ساتھ رابطہ نہیں ہوگا

فرد ، یہ واضح کرنا کہ یہ کوئی سزا نہیں ہے اور 

 والدین رہے ہیں

 مشاورت کی

عارضی طور پر فرد کو کسی مختلف مقام پر کسی اور • 

 کردار کے ل عارضی طور پر دوبارہ تقرری کرنا



ام کی کسی متبادل اسکول یا اعتماد کے لئے دوسرے ک

 مثال۔

 الزامات کی تحقیقات کے نتائج کی تعریف

ثابت: اس الزام کو ثابت کرنے کے لئے کافی ثبوت • 

 موجود ہیں

نقصان دہ: اس الزام کو مسترد کرنے کے لئے کافی 

 شواہد موجود ہیں اور

 جان بوجھ کر دھوکہ دینے کے لئے کام

جھوٹا: اس الزام کو مسترد کرنے کے لئے کافی ثبوت • 

 جود ہیںمو

غیر یقینی: یا تو ثابت کرنے یا اسے غلط ثابت کرنے 

 کے لئے ناکافی شواہد موجود ہیں

 الزام )اس کا مطلب جرم یا بے گناہی نہیں ہے(

بے بنیاد: ان معامالت کی عکاسی کرنا جہاں کوئی ثبوت 

یا مناسب بنیاد موجود نہ ہو جو ان کی حمایت کرتا 

 ہو

 الزام لگایا جا رہا ہے۔

 الزامات سے نمٹنے کے لئے طریقہ کار

کسی ایسے الزام کی صورت میں جو مذکورہ باال معیار 

 پر پورا اترتا ہو ، ہیڈ ٹیچر )یا عالقائی

ایجوکیشن ڈائریکٹر / ریجنل سیف گارڈنگ لیڈ جہاں 

 ہیڈ ٹیچر کا مضمون ہے

 درج ذیل اقدامات کرے گا: -'کیس منیجر'  -الزام( 

مزد افسر سے فوری طور پر اس مقامی اتھارٹی میں نا

 الزام پر بات کریں۔

یہ الزام کی نوعیت ، مواد اور سیاق و سباق پر غور 

 کرنا اور کسی نصاب پر اتفاق کرنا ہے

کارروائی کے بارے میں ، بشمول کسی فیصلے کو اہل 

 بنانے کے لئے مزید تفتیشیں ضروری ہیں یا نہیں

اور / یا بچوں آگے بڑھنے کا طریقہ ، اور کیا پولیس 

 کے بچوں کو شامل کرنا ضروری ہے



سماجی نگہداشت کی خدمات۔ )کیس منیجر ، کبھی کبھار 

 ، اس پر ضروری سمجھے

 -نامزد افسر سے مشورے سے پہلے پولیس کو شامل کریں 

 مثال کے طور پر اگر

ملزم فرد کو بچوں کے لئے فوری طور پر خطرہ سمجھا 

 یںجاتا ہے یا اس کے ثبوت موجود ہ

ممکنہ مجرمانہ جرم کا۔ ایسے معامالت میں ، کیس 

 منیجر اس کو مطلع کرے گا

پولیس سے رابطہ کرنے کے بعد جلد از جلد ممکنہ طور 

 پر نامزد افسر(

ملزم کو فرد کو خدشات یا الزامات اور ممکنہ 

 کارروائی سے آگاہ کریں

جتنی جلدی ممکن ہو نامزد افسر سے بات کرنے کے بعد 

 س یا)اور پولی

بچوں کی معاشرتی نگہداشت کی خدمات ، جہاں ضروری 

 ہو(۔ جہاں پولیس اور / یا بچوں کا

سماجی نگہداشت کی خدمات شامل ہیں ، کیس منیجر صرف 

 اس طرح کی معلومات کا اشتراک کرے گا

فرد کے ساتھ جیسا کہ ان ایجنسیوں سے اتفاق کیا گیا 

 ہے

ں( ، احتیاط جہاں مناسب ہو )مذکورہ باال حاالت می• 

 سے غور کریں

 چاہے اکیڈمی میں بچوں سے رابطے سے فرد کی معطلی ہو

جائز ہو یا متبادل انتظامات جیسے اوپر بیان کیے 

 گئے اقدامات کو پیش کیا جاسکتا ہے

جگہ. نامزد افسر ، پولیس اور / یا بچوں سے مشورہ 

 لیا جائے گا

 جیسا کہ مناسب معاشرتی نگہداشت کی خدمات۔

وری طور پر معطلی کو ضروری سمجھا جاتا ہے تو اگر ف

 ، اس پر استدالل کریں اور اس کا استدالل ریکارڈ کریں

یہ نامزد افسر کے ساتھ۔ ریکارڈ میں اس کے بارے میں 

 معلومات شامل ہوں گی



معطلی کے متبادل جن پر غور کیا گیا ہے ، اور انہیں 

 کیوں مسترد کردیا گیا۔

اس شخص کا سامنا کرنے والے معطلی کی تحریری تصدیق 

 فرد کو فراہم کی جائے گی

کام کے دن کے اندر الزام یا تشویش ، اور فرد کو  1

 ایک نام دیا جائے گا

 اکیڈمی سے رابطہ کریں اور ان سے رابطہ کریں۔

اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس مضمون کے سلسلے • 

 میں مزید کارروائی نہیں کی جائے گی

ش ، اس فیصلے اور اس کے جواز کو الزام یا تشوی

 ریکارڈ کریں اور اس سے اتفاق کریں

نامزد افسر کو فرد کو تحریری طور پر کیا معلومات 

 دی جانی چاہئے اور

کس کے ذریعہ ، ساتھ ہی ساتھ انفرادی اور دونوں کے 

 سلسلے میں کیا عمل ہونا چاہئے

جنہوں نے ابتدائی الزام لگایا۔ اس کے نتیجے میں 

 اوقات مزید کارروائی ہوسکتی ہےبعض 

اگر عملے کے ممبر کے طرز عمل سے متعلق خدشات ہیں 

 تو لیا جارہا ہے۔

. اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مزید کارروائی کی 

ضرورت ہے تو ، نامزد کردہ معاہدے کے مطابق اقدامات 

 کریں

اکیڈمی میں مناسب کارروائی شروع کرنے کے لئے افسر 

 پولیس سے رابطہ کریںاور / یا 

اور / یا بچوں کی معاشرتی نگہداشت کی خدمات مناسب 

 ہیں۔

ان الزامات یا تشویش کا سامنا کرنے والے فرد کے 

 لئے موثر مدد فراہم کریں ، بشمول

کسی نامزد نمائندے کی تقرری کرنا تاکہ وہ اس کیس 

 کی پیشرفت سے آگاہ رہیں

یا مناسب ہے۔ اور اس پر غور کریں کہ دوسرا تعاون ک

 اعتماد بیرونی فراہم کرتا ہے اور



آجر امداد ‘تمام مالزمین کے لئے خفیہ تعاون 

 ۔ رابطہ’پروگرام

 نمبر ہے۔

اس الزام کے بارے میں جلد ہی ملوث بچے / بچوں کے 

 والدین یا نگہداشت سے آگاہ کریں

ممکن ہو سکے کے طور پر اگر وہ پہلے سے نہیں جانتے 

 تی معاہدے کے بعد(ہیں )بچوں کے معاشر

نگہداشت کی خدمات اور / یا پولیس ، اگر قابل اطالق 

 ہوں(۔ کیس منیجر بھی اس سے آگاہ کرے گا

والدین یا کسی بھی الزامات کے بارے میں رازداری 

 برقرار رکھنے کی ضرورت کے نگہداشت رکھنے والے

اساتذہ کے خالف بنایا گیا )جہاں یہ الگو ہوتا ہے( 

 جاری ہیں۔ کوئیجبکہ تحقیقات 

والدین یا نگہداشت کرنے والے جو رازداری کی 

 پابندیوں کے سلسلے میں ہٹانا چاہتے ہیں

کسی اساتذہ کو مشورہ دیا جائے کہ وہ قانون سازی 

 حاصل کریں۔

اس میں شامل بچے / بچوں کے والدین یا نگہداشت 

 رکھنے والوں کو اس کی پیشرفت سے آگاہ کریں

جہ ، جہاں پر فوجداری استغاثہ مقدمہ اور اس کا نتی

 نہیں ہے ، سمیت

 کسی بھی نظم و ضبطی عمل )اعتماد میں( کا نتیجہ۔

ڈی بی ایس کو ایک حوالہ دیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ 

 فرد کو اس الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے

یا تشویش نے ایسے طرز عمل میں مشغول ہو گیا ہے جس 

 اس کا امکان ہےسے کسی بچے کو نقصان پہنچا ہے یا 

دوسری صورت میں فرد بچے کو نقصان پہنچانے کا خطرہ 

 الحق ہے۔

 پرائمری اکیڈمیز میں:

ہم آفسیٹڈ کو کسی بھی فرد کے ذریعہ سنگین نقصان یا 

 بدسلوکی کے الزامات سے آگاہ کریں گے ،



کام کرنا ، یا احاطے میں بچوں کی دیکھ بھال کرنا 

 ق ہوں یا)چاہے یہ الزامات نقصان سے متعل

احاطے یا کسی اور جگہ پر زیادتی کا ارتکاب ، اور 

 اس کے سلسلے میں کی جانے والی کوئی کارروائی

الزامات یہ اطالع جلد از جلد معقول حد تک ممکن ہو 

 اور ہمیشہ کے اندر کی جائے گی

 دن۔ 14الزامات لگائے جانے کے 

اگر اکیڈمی کو آگاہ کیا جائے کہ سکریٹری آف اسٹیٹ 

 عبوری ممنوع قرار دے دیا ہےنے 

کسی فرد کے احترام میں ، ہم فوری طور پر اس فرد کو 

 تعلیم سے معطل کردیں گے ،

ٹیچنگ ریگولیشن اتھارٹی )ٹی آر اے( کے ذریعہ تفتیش 

 کے نتائج کو زیر التواء۔

جہاں پولیس ملوث ہے ، جہاں بھی ممکن ہو ہم پولیس 

 کے آغاز میں ہی پوچھیں گے

سے اپنے بیانات کا اشتراک کرنے کے لئے  ملوث افراد

 رضامندی حاصل کرنے کے لئے تحقیقات اور

اکیڈمی کے نظم و ضبطی عمل میں استعمال کے ل ، کسی 

 اور نقطہ پر اس کی ضرورت ہوگی۔

 ٹائم اسکیلز

کوئی بھی معاملہ جہاں فوری طور پر یہ واضح • 

 ہوجائے کہ یہ الزام غیر یقینی ہے یا

 ہفتہ کے اندر حل ہوجائے گا۔ 1ی بدنیتی پر مبن

. اگر کسی الزام کی نوعیت کو باضابطہ تادیبی 

 کارروائی کی ضرورت نہیں ہے تو ، ہم کریں گے

کاروباری دنوں کے اندر مناسب کارروائی کا آغاز  3

 کریں۔

اگر کسی تادیبی سماعت کی ضرورت ہو اور مزید • 

 متفتیش کے بغیر اس کا انعقاد کیا جاسکے تو ، ہ

 کام کے دنوں کے اندر اندر رکھیں گے۔ 15اسے 

 مخصوص اقدامات

 کسی مجرمانہ تفتیش یا استغاثہ کے بعد عمل



کیس منیجر مقامی اتھارٹی کے نامزد افسر کے ساتھ 

 بات چیت کرے گا چاہے کوئی

انضباطی کارروائی سمیت مزید کارروائی موزوں ہے اور 

 ، اگر ہے تو ، کس طرح آگے بڑھا جائے

پولیس اور / یا بچوں کی سماجی نگہداشت کی خدمات کے 

 ذریعہ فراہم کردہ اکاؤنٹ کی معلومات میں۔

 کسی ایسے کیس کا اختتام جہاں الزام ثابت ہو

اگر الزام ثابت ہوجاتا ہے اور فرد کو خارج کردیا 

 جاتا ہے یا اسکول استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے

ہے یا دوسری ان کی خدمات ، یا فرد مستعفی ہوجاتا 

صورت میں ان کی خدمات فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے ، 

 معاملہ

منیجر اور اسکول کے عملہ کے مشیر نامزد افسر کے 

 ساتھ تبادلہ خیال کریں گے یا نہیں

ممنوعہ فہرستوں میں شمولیت شامل ہے یا نہیں اس پر 

 غور کرنے کے لئے ڈی بی ایس کو ایک حوالہ دینا

 ضروری

فرد تدریسی عملہ ، کیس منیجر اور اگر متعلقہ 

 اہلکار کا رکن ہے

مشیر نامزد افسر کے ساتھ بات چیت کرے گا کہ آیا اس 

 معاملے کو ٹی آر اے کو بھیجنا ہے یا نہیں

 فرد کو درس دینے سے منع کرنے پر غور کریں۔

 معطلی کے بعد کام پر واپس آنے والے افراد

جاتا ہے کہ اگر اس معاملے کے اختتام پر فیصلہ کیا 

 معطل کیا گیا فرد کرسکتا ہے

کام پر واپس ، کیس منیجر اس پر آسانی سے غور کرنے 

 کے بارے میں غور کرے گا۔

کیس منیجر اس بات پر بھی غور کرے گا کہ کس طرح فرد 

 کے ربط کے ساتھ رابطے کا انتظام کرنا ہے

وہ بچے یا بچے جنہوں نے یہ الزام عائد کیا اگر وہ 

 ڈمی میں جا رہے ہیں۔اب بھی اکی

 عدم استحکام یا ناجائز الزامات



اگر کسی الزام کو جان بوجھ کر ایجاد کیا گیا ہے ، 

یا بدنیتی پر مبنی دکھایا گیا ہے تو ، ہیڈ ٹیچر یا 

 کوئی اور

ہیڈ ٹیچر کے خالف الزام لگانے کی صورت میں مناسب 

 شخص غور کرے گا

روائی موزوں چاہے ان شاگردوں کے خالف کوئی تادیبی کا

 ہے جس نے اسے بنایا تھا ، یا نہیں

پولیس سے یہ غور کرنے کے لئے کہا جائے کہ آیا یہ 

 الزام لگانے والوں کے خالف کارروائی کی جائے

 مناسب ہوسکتا ہے ، چاہے وہ شاگرد ہی نہ ہوں۔

 رازداری

اکیڈمی رازداری برقرار رکھنے اور ناپسندیدہ افراد 

 ر ممکن کوشش کرے گیکے خالف حفاظت کے لئے ہ

تشہیر کی جارہی ہے جبکہ کسی الزام کی تحقیقات کی 

 جارہی ہیں۔

کیس منیجر مقامی اتھارٹی کے نامزد افسر ، پولیس 

 اور سے صالح لے گا

بچوں کی معاشرتی نگہداشت کی خدمات ، مناسب ہونے پر 

 اتفاق کرنا:

الزام کے بارے میں کس کو جاننے کی ضرورت ہے اور • 

 معلومات کا اشتراک کیا جاسکتا ہے۔ کون سی

قیاس آرائیوں ، لیکوں اور گپ شپ کا انتظام کرنے کا 

 طریقہ ، بشمول والدین بنانے کا طریقہ

یا اس میں شامل کسی بچے / بچوں کے نگہداشت کرنے 

 والے ان کی ذمہ داریوں سے واقف ہوں

 رازداری؛

کیا ، اگر کوئی ہے تو ، وسیع پیمانے پر کمیونٹی • 

کو کم کرنے کے لئے معقول حد تک معلومات دی جاسکتی 

 ہیں

 قیاس؛

پریس کی دلچسپی کا انتظام کیسے کریں ، اور یہ کب 

 پیدا ہوتا ہے۔



 ریکارڈ رکھنے

کیس منیجر کسی بھی معاملے کے بارے میں واضح ریکارڈ 

 قائم رکھے گا جہاں یہ الزام ہے یا

اترتی ہے تحفظ کی تشویش مندرجہ باال معیار پر پورا 

 اور انہیں فرد کے خفیہ پر اسٹور کرتی ہے

 اہلکار مقدمہ کی مدت کے لئے فائل کرتے ہیں۔

 اس طرح کے ریکارڈوں میں شامل ہوں گے:

 الزام یا حفاظت کی تشویش کا واضح اور جامع خالصہ

 اس کی پیروی اور حل کرنے کا طریقہ• 

 کی گئی کسی کارروائی اور فیصلوں تک پہنچنے کے نوٹس

 )اور ان کے لئے جواز ، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے

 اوپر(۔

اگر کسی الزام یا تشویش کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے 

 تو وہ اسکول بدتمیزی کرتا ہے

فرد کے خفیہ اہلکاروں کی فائل پر کیس کے ریکارڈ 

 اور اس کی ایک کاپی فراہم کرتے ہیں

انفرادی ہم ان ریکارڈوں کو کم از کم اس وقت تک 

 برقرار رکھیں گے جب تک کہ فرد معمول پر نہ آجائے

سال کے لئے  10پنشن کی عمر ، یا الزام کی تاریخ سے 

 اگر وہ طویل ہے۔

کسی بھی الزام کے ریکارڈ کو جو بدنیتی پر مبنی 

پایا جاتا ہے وہ فرد کے ذریعہ سے حذف کردیا جائے 

 گا

 اہلکاروں کی فائل۔

 حوالہ جات

م کرتے وقت ، ہم کسی بھی آجر کے حوالہ جات فراہ

 الزام کا حوالہ نہیں دیتے جو ثابت ہوا ہے

جھوٹا ، غیر منضبط یا بدنیتی پر مبنی ہونا ، یا 

 الزامات کی کوئی تاریخ جہاں ایسے سبھی ہیں

الزامات جھوٹے ، غیر ثابت یا بدنیتی پر مبنی ثابت 

 ہوئے ہیں۔

 سبق سیکھنا



ابت ہوئے ہیں کسی بھی معاملے کے بعد جہاں الزامات ث

 ، ہم ان کے حاالت کا جائزہ لیں گے

مقامی اتھارٹی کے نامزد افسر کے ساتھ معاملہ یہ طے 

 کرنے کے لئے کہ آیا کوئی بھی ہے

ایسی اصالحات جو ہم اسکول کے طریقہ کار میں کرسکتے 

 ہیں یا اس سے بچنے میں مدد کے لئے مشق کرسکتے ہیں

 مستقبل میں ہونے والے واقعات۔

 ر غور ہوگا )جیسا کہ قابل اطالق(:اس پ

عملے کے ممبر کو معطل کرنے کے فیصلے سے پیدا ہونے 

 والے امور

 معطلی کی مدت

 معطلی جائز تھی یا نہیں• 

معطل کا استعمال جب فرد کو بعد میں بحال کیا جاتا 

 ہے۔ ہم کریں گے

اس پر غور کریں کہ آئندہ ایسی ہی نوعیت کی تفتیش 

 کیسے کی جاسکتی ہے

 فرد کو معطل کیے بغیر۔

 : نامزد سیف گارڈنگ لیڈ کا کردار4ضمیمہ 

نامزد سیف گارڈنگ لیڈ کو بچوں کی حفاظت اور حفاظت 

 کی ذمہ داری لینا چاہئے

تحفظ )آن الئن حفاظت سمیت(۔ رول ہولڈر کی مالزمت کی 

 وضاحت میں یہ واضح ہونا چاہئے۔

 ڈی ایس ایل کو سینئر لیڈرشپ ٹیم کا ممبر ہونا

 چاہئے۔

جبکہ نامزد سیف گارڈنگ سیسہ کی سرگرمیوں کو مناسب 

 طریقے سے تفویض کیا جاسکتا ہے

تربیت یافتہ نائبین ، جو طے شدہ ہیں ، بچوں کی 

 حفاظت اور حفاظت کے ل آخری ذمہ داری

اوپر ، نامزد سیف گارڈنگ لیڈ کے ساتھ باقی ہے۔ یہ 

 ذمہ داری نہیں ہونی چاہئے

 نمائندہ



گارڈنگ لیڈ کو حفاظت کے تین ساتھیوں اور نامزد سیف 

 کام کے ساتھ رابطہ کرنا چاہئے

دیگر ایجنسیوں کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں 

 کے لئے حفاظت سے کام لیں۔

ڈی ایس ایل کو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ پولیس کو کال 

 کرنے پر کس بات پر غور کریں اور کیا توقع کریں

 جب وہ کرتے ہیں۔

کے دوران ، ڈی ایس ایل عملے کے لئے ہمیشہ مدت 

)اسکول یا کالج کے اوقات کے دوران( دستیاب رہنا 

 چاہئے

اسکول یا کالج میں کسی بھی تحفظ کے تحفظات سے 

 متعلق گفتگو کرنے کے لئے۔

ڈی ایس ایل کو انھیں مطلوبہ علم اور مہارت فراہم 

 کرنے کے لئے تربیت حاصل کرنی چاہئے

ہیں۔ تربیت ہر دو سال میں اپ ڈیٹ  کردار ادا کرتے

 کی جانی چاہئے۔ ان کے رسمی عالوہ میں

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ، ان کے علم اور 

صالحیتوں کو اپ ڈیٹ کیا جانا چاہئے )مثال کے طور پر 

ایبولٹینز کے ذریعہ ، نامزد حفاظتی رہنماؤں سے 

 مالقات ، یا پڑھنے اور ہضم کرنے میں وقت نکالنا

رقیات کی حفاظت( ، باقاعدگی سے وقفوں پر ، اور کم ت

 از کم ساالنہ کسی بھی طرح سے جاری رہنا

 ان کے کردار سے متعلق پیشرفتیں۔

 نائب نامزد سیف گارڈنگ لیڈز

نائب نامزد سیف گارڈنگ لیڈز کو اسی معیار کی تربیت 

 دی جانی چاہئے

نامزد سیف گارڈنگ لیڈ اور ان کی مالزمت کی تفصیل 

 میں کردار واضح ہونا چاہئے۔

نائب )یا ایک سے زیادہ نائبین( کی غیر موجودگی میں 

 ڈی ایس ایل کا کردار ادا کرنے کے قابل ہونا چاہئے

 ڈی ایس ایل۔



مثالی مالزمت کی تفصیل اور دونوں کے لئے نیچے مل 

 سکتی ہے۔

 :5ضمیمہ 

 مثالی مالزمت کی تفصیل نامزد سیف گارڈنگ لیڈ

 کام کی تفصیل

 کام عنوان: نامزد سیف گارڈنگ لیڈ

 مقام: اکیڈمی کی بنیاد پر

 رپورٹ کرنا: ہیڈ ٹیچر ، عالقائی سیف گارڈنگ لیڈ اور

 ریجنل ایجوکیشن ڈائریکٹر

معاہدہ: مستقل۔ پوراوقت. کے اندر اندر کبھی کبھی 

 اکیڈمیوں کے سفر کے ساتھ

 خطہ اور دیگر اکیڈمیوں کو.

اور ان کی حفاظت کی نامزد سیف گارڈنگ لیڈ حفاظت 

 ذمہ داری لے گا

بچوں کی حفاظت )بشمول آن الئن حفاظت( ڈی ایس ایل کی 

 قیادت میں ایک عہدہ ہوگا

 ،اسکول. انہیں مہیا کرنے کے لئے وقت ، فنڈنگ 

 گی جائے دی مدد اور وسائل ، تربیت

بچوں کی فالح و بہبود اور بچوں کے تحفظ سے متعلق 

عملے کو مشورے اور تعاون  امور کے بارے میں دوسرے

 کرنا

حکمت عملی سے متعلق تبادلہ خیاالت اور بین ایجنسی 

میٹنگوں میں حصہ لیں ، اور / یا دوسرے عملے کو اس 

 کی حمایت کریں

 ایسا کریں ، اور بچوں کی تشخیص میں حصہ ڈالیں۔

 اہم ذمہ داریاں:

 حوالوں کا نظم کریں

 نامزد سیف گارڈنگ لیڈ گا:

ٹی بچوں کی معاشرتی نگہداشت کے طور پر مقامی اتھار

 مشتبہ بدسلوکی کے واقعات دیکھیں

 مطلوبہ؛



سپورٹ عملہ جو مقامی اتھارٹی بچوں کی معاشرتی 

 نگہداشت کا حوالہ دیتے ہیں۔

ایسے معامالت کو چینل کے پروگرام کا حوالہ دیں جہاں 

 بنیاد پرستی کی تشویش ہے

فرد کو خطرہ / ایسے معامالت کا حوالہ دیں جہاں کسی 

 نقصان کے سبب فرد برخاست یا چھوڑ دیا جاتا ہے

ضرورت کے مطابق انکشاف اور پابندی سروس اور مقامی 

 اتھارٹی کی

 نامزد افسر؛

ایسے معامالت کا حوالہ دیں جہاں پولیس سے کوئی جرم 

 ہوا ہو۔

 دوسروں کے ساتھ کام کریں

 نامزد سیف گارڈنگ لیڈ گا:

رکھنا تاکہ اسے خاص طور پر  ہیڈٹیچر کے ساتھ رابطہ

 جاری امور سے آگاہ کرے

کے تحت پوچھ گچھ اور پولیس  47چلڈرن ایکٹ  کی دفعہ 

 تفتیش؛

ضرورت کے مطابق ، مقامی معاملے میں "کیس منیجر" 

 اور نامزد افسر )افسر( سے رابطہ کریں

عملے کے ممبر سے متعلق معامالت میں بچوں کے تحفظ سے 

 ار؛متعلق خدشات کا اختی

حفاظت اور حفاظت کے معامالت )جس میں آن الئن اور 

 ڈیجیٹل بھی شامل ہے( پر عملے سے رابطہ کریں

حفاظت( اور جب یہ فیصلہ کرتے ہو کہ متعلقہ سے جھوٹ 

 بول کر ریفرل بنانا ہے یا نہیں

 ایجنسیاں؛ اور

تمام عملے کی مدد ، مشورے اور مہارت کے ذریعہ کام 

 کریں۔

تین مقامی شراکت داروں کے ساتھ مل حفاظت کرنے والے 

 کر رابطہ کریں۔

 تربیت



نامزد سیف گارڈنگ لیڈ ان کو فراہم کرنے کی تربیت 

 حاصل کرے گی

کردار ادا کرنے کے لئے درکار علم اور مہارت۔ اس 

 تربیت کو اپ ڈیٹ کیا جانا چاہئے

 کم از کم ہر دو سال بعد

ربیت نامزد سیف گارڈنگ لیڈ آگاہی کی روک تھام کی ت

 لے گی۔

ڈی ایس ایل حفاظت کے بارے میں تازہ ترین معلومات 

کے ساتھ تازہ ترین معلومات جاری رکھے گا تاکہ ان 

 کی

علم اور مہارت کو تازہ دم کیا جاتا ہے )یہ ای 

 بلیٹن کے ذریعہ ہوسکتا ہے ، دوسرے سے ملیں

نامزد سیف گارڈنگ لیڈز ، یا محض حفاظتی انتظامات 

 م کرنے میں وقت لگتا ہےکو پڑھنے اور ہض

 ترقیات(.

 ڈی ایس ایل یہ کرے گا:

ابتدائی مدد اور قانونی فراہم کرنے کے لئے تشخیص 

 کے عمل کو سمجھیں

مداخلت ، بشمول کارروائی کے مقامی معیار اور مقامی 

 اتھارٹی بچوں کے معاشرتی

 دیکھ بھال حوالہ انتظامات

کو کس  مقامی انتظامیہ بچوں کے تحفظ سے متعلق کیس

 طرح چالتے ہیں اس کے بارے میں عملی جانکاری حاصل ہے

کانفرنس اور بچوں کے تحفظ سے متعلق جائزہ کانفرنس 

 اور شرکت کرنے کے قابل ہو

جب ایسا کرنے کی ضرورت ہو تو مؤثر طریقے سے ان میں 

 شراکت کریں

اس بات کو یقینی بنائیں کہ عملے کے ہر ممبر کی • 

 ور اس کی سمجھ آجائےاسکول تک رسائی ہو ا

کالج کی بچوں کی حفاظت کی پالیسی اور طریقہ کار ، 

 خاص طور پر نئی اور پارٹ ٹائم

 عملہ



خاص تعلیمی بچوں کے ساتھ ضرورت مند بچوں کی مخصوص 

 ضروریات سے آگاہ ہیں

 ضروریات اور نوجوان کیریئر

خدشات اور حوالہ جات کی تفصیلی ، درست ، محفوظ 

 کھنے میں کامیاب ہیںتحریری ریکارڈ ر

اسکول یا کالج کی ضروریات کے حوالے سے سمجھنے اور 

 ان کی معاونت کرنا

ڈیوٹی سے بچاؤ اور عملے کو تحفظ سے متعلق مشورے 

 اور مدد فراہم کرنے کے اہل ہیں

 بنیاد پرستی کے خطرے سے بچ .ے

آن الئن حفاظت سے وابستہ انوکھے خطرات کو سمجھنے کے 

 سکتے ہیں قابل ہیں اور ہو

پراعتماد ہے کہ ان کے پاس متعلقہ علم ہے اور جدید 

 ترین صالحیت کی ضرورت ہے

اسکول یا کالج میں آن الئن ہونے کی حالت میں بچوں 

 کو محفوظ رکھنے کے ل.

ان اضافی خطرات کو پہچان سکتا ہے جو اور معذور 

 کے ساتھ ہیں (بچوں )

آن الئن  آن الئن کا سامنا کرنا ، مثال کے طور پر ،

 بدمعاشی ، تیار کرنے اور بنیاد پرستی سے اور ہے

پراعتماد ہے کہ وہ بچوں کو آن الئن محفوظ رہنے میں 

 مدد فراہم کرسکتے ہیں

وسائل تک رسائی حاصل کریں اور کسی بھی متعلقہ یا 

 تروتازہ تربیتی کورس میں شرکت کیج؛۔ اور

ے بچوں کو سننے اور ان کی خواہشات کا حساب لینے ک

 ایک کلچر کی حوصلہ افزائی کریں

اور احساسات ، تمام عملے کے مابین ، اسکول یا کالج 

 میں داخل ہونے والے کسی بھی اقدام میں

 حفاظت کے لئے جگہ.

ان تمام بچوں کی تعلیمی / پس منظر کی پیشرفت کو 

 یقینی بنائیں جنھیں معاشرتی کارکن کی ضرورت ہے



جائزے کو یقینی ان کی جامع پیشرفت کے باقاعدہ 

 بناتے ہوئے

 بیداری بڑھانے

 نامزد سیف گارڈنگ لیڈ گا:

اس بات کو یقینی بنائیں کہ اکیڈمی کے بچوں کی • 

حفاظت کی پالیسی کو جاننے ، سمجھنے اور استعمال 

 کرنے میں مدد ملی

مناسب طریقے سے اور ساالنہ جائزہ لیا جاتا ہے )کم 

 سے کم کے طور پر( اور طریقہ کار اور

عمل درآمد کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ اور جائزہ لیا 

 جاتا ہے ، اور عالقائی کے ساتھ مل کر کام کریں

تعلیم اور آپریشنز کے ڈائریکٹرز )اور ان کے 

 نائبین( ، کے لئے سسٹم لیڈر

 حفاظت کرنا

یقینی بنائیں کہ بچوں کی حفاظت کی پالیسی عوامی • 

 آگاہ ہے طور پر دستیاب ہے اور والدین کو اس سے

حقیقت یہ ہے کہ مشتبہ زیادتی یا نظرانداز کے بارے 

 میں حوالہ دیا جاسکتا ہے اور اس کا کردار

 اس میں اسکول یا کالج

اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ عملے کو کسی سے بھی 

آگاہی حاصل ہو اس کے ل مقامی حفاظتی شراکت داروں 

 کے ساتھ لنک کریں

حفاظت سے متعلق تازہ تربیت کے مواقع اور مقامی 

 ترین مقامی پالیسیاں

 انتظامات

 ، ٹرسٹ ، قومی ڈائریکٹر کو معلومات فراہم کریں

 تعلیم.

 بچوں کی حفاظت کی فائل

ڈی ایس ایل ، جہاں بچے اکیڈمی چھوڑ دیتے ہیں ، 

 اپنے بچوں کی حفاظت کی فائل کو یقینی بنائیں گے

یا جلد از جلد نئے اسکول یا کالج میں منتقل کرد

 گیا۔ اس کو منتقل کیا جانا چاہئے



محفوظ ٹرانزٹ کو یقینی بنانا ، اور رسید کی تصدیق 

 ، اہم شاگرد فائل سے الگ

حاصل کیا جانا چاہئے. اسکولوں اور کالجوں کو حاصل 

 کرنے سے کلیدی عملہ کو یقینی بنانا چاہئے جیسے

نامزد سیف گارڈنگ لیڈز اور یا نامزد شخص جو کی 

 ہے نگرانی کرتا

 کالجوں میں ، ضرورت کے مطابق آگاہ ہیں۔

بچوں کو تحفظ فراہم کرنے والی فائل کے عالوہ ، ڈی 

ایس ایل کو بھی اس پر غور کرنا چاہئے کہ کیا یہ 

 ہوگی

کسی اسکول سے پہلے کسی بھی معلومات کو کسی بچے سے 

 پہلے شیئر کرنا مناسب ہے

سکول چھوڑنا مثال کے طور پر ، وہ معلومات جو نئے ا

 یا کالج کو جاری رکھنے کی اجازت دیتی ہیں

بدسلوکی کے شکار متاثرین کی مدد کرنا اور بچہ کے 

 آنے پر اس کی مدد کریں۔

 دستیابی

میعاد کے دوران نامزد سیف گارڈنگ لیڈ ہمیشہ دستیاب 

 رہنا چاہئے

کسی اکیڈمی یا کالج کے اوقات( اسکول یا کالج کے 

ے بارے میں تبادلہ عملے کے لئے کسی بھی حفاظت ک

 خیال کرنے کے لئے خدشات۔

 

 ذاتی وضاحت

ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک اپنے اور اپنے آس پاس کی • 

 دنیا کے ل بڑا سوچے۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص آپ کے ہر کام میں صحیح • 

 کام کرے ، چاہے اس کا مطلب ہی کیوں نہ ہو

بہت ایسا کچھ کرنا جو مشکل ہے ، مقبول نہیں ہے یا 

 وقت لگتا ہے۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک مستحکم ٹیم جذبے کا • 

 مظاہرہ کرے ، ہمیشہ آپ کی مدد کرتا اور چالتا رہے



 ٹیم آگے

ہم واقعتا یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم سب صحیح کام 

کرتے ہیں تو اپنی ٹیموں کی حمایت کرتے ہیں اور ہم 

 سب کو بڑا لگتا ہے ،

، تب بھی نتائج بڑے ہوں بڑا سمجھو ، بڑا کام کرو 

 گے!

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ای ایکٹ کا حصہ بننا 

چاہتے ہیں تو آپ کو گلے لگانے اور مجاہد کرنے کے 

 قابل ہونے کی ضرورت ہے

 یہ اقدار جو آپ کرتے ہیں سب میں۔

 

 ہماری اقدار

بڑا سوچناآپ جو کرتے ہو اس کے لئے توانائی ، جوش 

 اور جذبہ دکھائیں

سب کاموں میں اور اپنے کام میں اعلی معیار کا  اپنے

 مطالبہ کریں

 ٹیم

نئے آئیڈیوں کو جیتنے کے لئے تیار ہے اور جمود سے 

 آگے سوچنے کے لئے

اپنے عالقے میں تخلیقی طور پر سوچنے اور 'باکس سے 

 باہر' سوچنے کی صالحیت دکھائیں

مہارت کی ، آپ جو کام کرتے ہیں اس میں مستقل بہتری 

 ے ہیںلیت

 آرگنائزیشن بیٹر

نئے آئیڈیا کے ل کھلے رہیں اور تبدیل کریں جہاں اس 

 کا مثبت اثر پڑے گا

 تنظیم پر

مختلف خیاالت اور سوچنے کے طریقوں کو گلے لگانے پر 

 آمادگی ظاہر کریں

 ای ایکٹ کو بہتر بنائیں

آپ کی بدعات کے بارے  -باہر دیکھنے' کی صالحیت ‘'

 ے کے ل.میں مستقل طور پر جانن



فیلڈ ، چیزوں کو کرنے کے نئے طریقے اور اس تعلیم 

 کو اپنے کام میں الئیں

 خود ترقی ، اور اپنی وسیع ٹیم تیار کرنے کا عزم-

اپنے آپ کو ، اپنی کارکردگی پر ، اور اس کے بارے 

 میں سوچنے کی خود پر غور کرنے کی صالحیت

 اس میں مزید بہتری کیسے آسکتی ہے

 خیاالت کی حوصلہ افزائی کرنے کی اہلیتدوسروں کے 

 تنظیم کریں اور اپنی ٹیم کا اعتماد پیدا کریں

 کر رہے ہیں

صحیح بات اپنے تمام کاموں میں دیانتداری اور 

 دیانتداری رکھیں

ایسے فیصلے کریں جو صحیح کام کرنے پر مبنی ہوں ، 

 حتی کہ جب یہ ہو

کام کا اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر مقبول ہیں یا مزید 

 باعث بنے ہیں

 اپنے کام کے عالقے کی ذمہ داری اور ملکیت لیں

مشکل گفتگو کریں یا مشکل پیغامات فراہم کریں اگر 

 وہی ہے

 ہمارے شاگردوں کے ذریعہ صحیح کام کرنے کی ضرورت ہے

 شفاف اور کھال رہو

 لچکدار اور قابل اعتماد بنیں

 ثابت قدم رہو اور اپنے مشن پر قائم رہو• 

 دکھا رہا ہے

 اجتماعی حوصلہ

سمجھیں کہ آپ کی حیثیت سے ٹیم کی حیثیت سے آپ کس • 

 طرح زیادہ اثر ڈال سکتے ہیں

 ایک فرد کے طور پر

یہ سمجھنا کہ آپ اپنی فوری ٹیم کا حصہ ہیں بلکہ • 

 بہت زیادہ ہیں

 ہمارے مشن کی سمت کام کرنے میں وسیع تر تنظیمی ٹیم

اندر اہم ہے ، اور صالحیت پہچان لیں کہ ہر ایک کے • 

 دکھائے



ہر سطح پر مضبوط کاروباری تعلقات استوار کرنے کے 

 لئے

کامیابی اور کامیابیوں کو پہچانیں اور منائیں ، 

 چاہے کیسے نہیں

 چھوٹا ، آپ کے ساتھیوں میں سے

دوسروں کی نشوونما میں مدد کے ل اپنے علم کو 

 بانٹنے کے ساتھ سخاوت کریں

پنی تجویزات اور ان پٹ موصول کرنے سمجھیں اور ا• 

 پر راضی ہوں

 دوسروں سے کام کے عالقے

اپنے ساتھیوں کی مدد کریں ، یہاں تک کہ جب اس کا 

 مطلب تھوڑی دیر بعد رہنا ہے ، یا

 اپنے کچھ کام کو دوبارہ ترجیح دینا

دوسرے لوگوں کی ضروریات سے آگاہ رہیں اور حقیقی 

 پیش کش کرنے کی اہلیت دکھائیں

 کی حمایت

لوگوں کے اختالفات کے بارے میں آگاہی اور احترام 

 دکھائیں ، اور پہچانیں

 کس طرح مختلف خصوصیات اور ذاتی طاقت متحرک اور

 عمدہ ٹیمیں

 

 مثالی مالزمت کی تفصیل نائب نامزد سیف گارڈنگ لیڈ:

 کام کی تفصیل

کام عنوان: ڈپٹی نامزد سیف گارڈنگ لیڈ )ڈی ڈی ایس 

 ایل(

 اکیڈمی کی بنیاد پرمقام: 

رپورٹ کرنا: ڈی ایس ایل ، ہیڈ ٹیچر ، عالقائی سیف 

 گارڈنگ لیڈ اور

 ریجنل ایجوکیشن ڈائریکٹر

معاہدہ: مستقل۔ پوراوقت. کے اندر اندر کبھی کبھی 

 اکیڈمیوں کے سفر کے ساتھ

 خطہ اور دیگر اکیڈمیوں کو.



نائب نامزد سیف گارڈنگ لیڈ ڈی ایس ایل کی حفاظت 

 ظت کے لئے مدد کرے گیاور حفا

بچوں )آن الئن حفاظت سمیت( ڈی ڈی ایس ایل کو وقت ، 

 گی۔ جائے دی تربیت ،فنڈنگ 

بچوں کی بہبود اور دوسرے عملے کو مشورے اور تعاون 

 فراہم کرنے کے لئے وسائل اور مدد

بچوں کے تحفظ سے متعلق امور ، حکمت عملی پر 

میں حصہ لینے کے مباحثوں اور بین ایجنسی کے اجالسوں 

 ل، ،

اور / یا ایسا کرنے کے لئے دوسرے عملے کی مدد کرنا 

 ، اور بچوں کی تشخیص میں معاونت کرنا۔

 اہم ذمہ داریاں:

 حوالوں کا نظم کریں

جب ڈی ایس ایل دستیاب نہیں ہے یا اس سے باہر ہے تو 

 نائب نامزد حفاظتی لیڈ تبحر ہوگا

و بچوں کی اکیڈمی: مشتبہ بدسلوکی کے واقعات ک

 معاشرتی نگہداشت سے متعلق مقامی اتھارٹی کو بھیجیں

عملے کی مدد کریں جو مقامی اتھارٹی بچوں کی 

 معاشرتی نگہداشت کا حوالہ دیتے ہیں۔

ایسے معامالت کو چینل پروگرام میں بھیجیں جہاں 

 بنیاد پرستی کی تشویش ہے

ایسے معامالت کا حوالہ دیں جہاں کسی فرد کو کسی بچے 

ے لئے خطرہ / نقصان ہونے کی وجہ سے برخاست یا ک

 چھوڑ دیا گیا ہو

ضرورت کے مطابق انکشاف اور پابندی سروس اور مقامی 

 اتھارٹی کے نامزد کردہ

 افسر؛

ان معامالت کا حوالہ دیں جہاں پولیس کے ساتھ کوئی 

 جرم ہوا ہو۔

 دوسروں کے ساتھ کام کریں

 مدد کرے گا:نائب نامزد حفاظتی لیڈ ڈی ایس ایل کی 



ہیڈٹیچر کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ اسے خاص طور پر 

 جاری امور سے آگاہ کریں

چلڈرن ایکٹ  کی دفعہ کے تحت پوچھ گچھ اور پولیس 

 تفتیش؛

ضرورت کے مطابق ، مقامی معاملے میں "کیس منیجر" 

 اور نامزد افسر )زبان( کے ساتھ رابطہ کریں

بچوں کے تحفظ سے عملے کے ممبر سے متعلق معامالت میں 

 متعلق خدشات کا اختیار؛

حفاظت اور حفاظت کے امور )آن الئن اور ڈیجیٹل سمیت( 

 کے عملے سے رابطہ کریں

حفاظت( اور جب یہ فیصلہ کرتے ہو کہ متعلقہ سے جھوٹ 

 بول کر ریفرل بنانا ہے یا نہیں

 ایجنسیاں؛ اور

تمام عملے کے لئے مدد ، مشورے اور مہارت کے ذریعہ 

 ور پر کام کریں۔کے ط

 تربیت

نائب نامزد سیف گارڈنگ سیسہ انہیں فراہم کرنے کے 

 لئے تربیت حاصل کرے گا

کردار ادا کرنے کے لئے درکار علم اور مہارت۔ اس 

 تربیت کو کم از کم اپ ڈیٹ کیا جانا چاہئے

 ہر دو سال بعد

نائب نامزد سیف گارڈنگ لیڈ آگاہی کی روک تھام کی 

 تربیت لے گی۔

ایس ایل حفاظت کے بارے میں تازہ ترین  ڈی ڈی

معلومات کے ساتھ تازہ ترین معلومات جاری رکھے گا 

 تاکہ ان کی

علم اور صالحیتوں کو تروتازہ کیا جاتا ہے )یہ ای 

بلیٹن کے ذریعے ہوسکتا ہے ، دوسرے نامزد کردہ 

 افراد سے مالقات کریں

لیڈز کی حفاظت ، یا محض حفاظتی پیشرفتوں کو پڑھنے 

 ور ہضم کرنے میں وقت نکالنا(۔ا

 ڈی ڈی ایس ایل یہ کرے گا:



ابتدائی مدد اور قانونی فراہم کرنے کے لئے تشخیص 

 کے عمل کو سمجھیں

مداخلت ، بشمول کارروائی کے مقامی معیار اور مقامی 

 اتھارٹی بچوں کے معاشرتی

 دیکھ بھال حوالہ انتظامات

کو کس  مقامی انتظامیہ بچوں کے تحفظ سے متعلق کیس

 طرح چالتے ہیں اس کے بارے میں عملی جانکاری حاصل ہے

کانفرنس اور بچوں کے تحفظ سے متعلق جائزہ کانفرنس 

 اور شرکت کرنے کے قابل ہو

جب ایسا کرنے کی ضرورت ہو تو مؤثر طریقے سے ان میں 

 شراکت کریں

اس بات کو یقینی بنائیں کہ عملے کے ہر ممبر کو • 

رسائی حاصل ہو اور اس کی سمجھ اسکول یا کالج تک 

 آجائے

بچوں کی حفاظت کی پالیسی اور طریقہ کار ، خاص طور 

 پر نئی اور پارٹ ٹائم عملہ

خاص تعلیمی بچوں کے ساتھ ضرورت مند بچوں کی مخصوص 

 ضروریات سے آگاہ ہیں

 ضروریات اور نوجوان کیریئر

خدشات اور حوالہ جات کی تفصیلی ، درست ، محفوظ 

 یکارڈ رکھنے میں کامیاب ہیںتحریری ر

اسکول یا کالج کی ضروریات کے حوالے سے سمجھنے اور 

 ان کی معاونت کرنا

ڈیوٹی سے بچاؤ اور عملے کو تحفظ سے متعلق مشورے 

 اور مدد فراہم کرنے کے اہل ہیں

 بنیاد پرستی کے خطرے سے بچ .ے

آن الئن حفاظت سے وابستہ انوکھے خطرات کو سمجھنے کے 

 اور ہو سکتے ہیں قابل ہیں

پراعتماد ہے کہ ان کے پاس متعلقہ علم ہے اور جدید 

 ترین صالحیت کی ضرورت ہے

اسکول یا کالج میں آن الئن ہونے کی حالت میں بچوں 

 کو محفوظ رکھنے کے ل.



S  ان اضافی خطرات کو پہچان سکتا ہے جو اور معذور

 کے ساتھ ہیں (بچوں 

طور پر ، آن الئن آن الئن کا سامنا کرنا ، مثال کے 

 بدمعاشی ، تیار کرنے اور بنیاد پرستی سے اور ہے

پراعتماد ہے کہ وہ بچوں کو آن الئن محفوظ رہنے میں 

 مدد فراہم کرسکتے ہیں

وسائل تک رسائی حاصل کریں اور کسی بھی متعلقہ یا 

 تروتازہ تربیتی کورس میں شرکت کیج؛۔ اور

ب لینے کے بچوں کو سننے اور ان کی خواہشات کا حسا

 ایک کلچر کی حوصلہ افزائی کریں

اور احساسات ، تمام عملے کے مابین ، اسکول یا کالج 

 میں داخل ہونے والے کسی بھی اقدام میں

 حفاظت کے لئے جگہ.

 دستیابی

مدت کے دوران ڈی ڈی ایس ایل عملہ کے لئے ہمیشہ 

 )اکیڈمی کے اوقات کے دوران( دستیاب ہوگا

ت پر بات کرنے کے لئے اکیڈمی۔ کسی بھی تحفظ کے خدشا

 ڈی ڈی ایس ایل اس کی ذمہ داری قبول کرے گا

جب ڈی ایس ایل غیر حاضر ہے تو اکیڈمی میں حفاظت کی 

 جائے۔

 

 ذاتی وضاحت

ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک اپنے اور اپنے آس پاس کی • 

 دنیا کے ل بڑا سوچے۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص آپ کے ہر کام میں صحیح • 

 کرے ، چاہے اس کا مطلب ہی کیوں نہ ہو کام

ایسا کچھ کرنا جو مشکل ہے ، مقبول نہیں ہے یا بہت 

 وقت لگتا ہے۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک مستحکم ٹیم جذبے کا • 

 مظاہرہ کرے ، ہمیشہ آپ کی مدد کرتا اور چالتا رہے

 ٹیم آگے



ہم واقعتا یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم سب صحیح کام 

اپنی ٹیموں کی حمایت کرتے ہیں اور ہم  کرتے ہیں تو

 سب کو بڑا لگتا ہے ،

بڑا سمجھو ، بڑا کام کرو ، تو نتائج بھی بڑے ہوں 

 گے!

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ای ایکٹ کا حصہ بننا 

 چاہتے ہیں تو آپ کو گلے لگانے کے قابل ہونا پڑے گا

 آپ جو کچھ کرتے ہو ان اقدار کو مجسم بنائیں۔

 ارہماری اقد

بڑا سوچنا آپ جو کرتے ہو اس کے لئے توانائی ، جوش 

 اور جذبہ دکھائیں

اپنے سب کاموں میں اور اپنے کام میں اعلی معیار کا 

 مطالبہ کریں

 ٹیم

نئے آئیڈیوں کو جیتنے کے لئے تیار ہے اور جمود سے 

 آگے سوچنے کے لئے

اپنے عالقے میں تخلیقی طور پر سوچنے کی صالحیت اور 

 باہر' دکھائیں'باکس سے 

مہارت کی ، آپ جو کام کرتے ہیں اس میں مستقل بہتری 

 لیتے ہیں

 آرگنائزیشن بیٹر

نئے آئیڈیا کے ل کھلے رہیں اور تبدیلی کریں جہاں 

 اس کا مثبت اثر پڑے گا

 تنظیم پر

مختلف خیاالت اور سوچنے کے طریقوں کو گلے لگانے پر 

 آمادگی ظاہر کریں

 ای ایکٹ کو بہتر بنائیں

آپ کی بدعات کے بارے میں  -باہر دیکھنے' کی صالحیت '

 مستقل طور پر جاننے کے ل.

فیلڈ ، چیزوں کو کرنے کے نئے طریقے اور اس تعلیم 

 کو اپنے کام میں الئیں

 خود ترقی ، اور اپنی وسیع ٹیم تیار کرنے کا عزم-



اپنے آپ کو ، اپنی کارکردگی پر ، اور اس کے بارے 

 غور کرنے کی صالحیت میں سوچنے کی خود پر

 اس میں مزید بہتری کیسے آسکتی ہے

 دوسروں کے خیاالت کی حوصلہ افزائی کرنے کی اہلیت

 تنظیم کریں اور اپنی ٹیم کا اعتماد پیدا کریں

 کر رہے ہیں

 صحیح بات

اپنے تمام کاموں میں دیانتداری اور دیانتداری 

 رکھیں

ہوں ، ایسے فیصلے کریں جو صحیح کام کرنے پر مبنی 

 حتی کہ جب یہ ہو

اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر مقبول ہیں یا مزید کام کا 

 باعث بنے ہیں

 اپنے کام کے عالقے کی ذمہ داری اور ملکیت لیں

مشکل گفتگو کریں یا مشکل پیغامات فراہم کریں اگر 

 وہی ہے

 ہمارے شاگردوں کے ذریعہ صحیح کام کرنے کی ضرورت ہے

 شفاف اور کھال رہو

 اور قابل اعتماد بنیںلچکدار 

 ثابت قدم رہو اور اپنے مشن پر قائم رہو• 

 دکھا رہا ہے

 اجتماعی حوصلہ

سمجھیں کہ آپ کی حیثیت سے ٹیم کی حیثیت سے آپ کس • 

 طرح زیادہ اثر ڈال سکتے ہیں

 ایک فرد کے طور پر

یہ سمجھنا کہ آپ اپنی فوری ٹیم کا حصہ ہیں بلکہ • 

 بہت زیادہ ہیں

 سمت کام کرنے میں وسیع تر تنظیمی ٹیمہمارے مشن کی 

پہچانئے کہ ہر ایک کے اندر اہم ہے ، اور صالحیت • 

 ظاہر کرتا ہے

ہر سطح پر مضبوط کاروباری تعلقات استوار کرنے کے 

 لئے



کامیابی اور کامیابیوں کو پہچانیں اور منائیں ، 

 چاہے کیسے نہیں

 چھوٹا ، آپ کے ساتھیوں میں سے

میں مدد کے ل اپنے علم کو دوسروں کی نشوونما 

 بانٹنے کے ساتھ سخاوت کریں

سمجھیں اور اپنی تجاویز اور ان پٹ موصول کرنے پر • 

 راضی ہوں

 دوسروں سے کام کے عالقے

اپنے ساتھیوں کی مدد کریں ، یہاں تک کہ جب اس کا 

 مطلب تھوڑی دیر بعد رہنا ہے ، یا

 اپنے کچھ کام کو دوبارہ ترجیح دینا

کی ضروریات سے آگاہ رہیں اور حقیقی  دوسرے لوگوں

 پیش کش کرنے کی اہلیت دکھائیں

 کی حمایت

لوگوں کے اختالفات کے بارے میں آگاہی اور احترام 

 دکھائیں ، اور پہچانیں

 کس طرح مختلف خصوصیات اور ذاتی طاقت متحرک اور

 عمدہ ٹیمیں

 

 . ضرورت کا تسلسل6

 . یونیورسل: آپ کا ، میرا ، ہر بچہ1سطح 

بچے اور نوجوان اپنی ترقی کے تمام شعبوں میں عمدہ 

 ترقی کر رہے ہیں

اور مناسب عالمی خدمات جیسے صحت اور تعلیم حاصل 

 کرنا۔

 . سنگل ایجنسی ابتدائی مدد2لیول 

بچے ، نوجوان اور ان کے کنبے ابھرتی ہوئی 

 پریشانیوں کا سامنا کررہے ہیں ، یا ہیں

بنائے گئے تعاون کی اضافی ضروریات جن میں کچھ ھدف 

ضرورت ہوتی ہے۔ امکان ہے کہ وہ ایک کے لئے جلد مدد 

 کی ضرورت ہو



( میں 1وقت محدود مدت ، تاکہ انہیں یونیورسل )سطح 

واپس جانے اور اس کے امکانات کو کم کرنے میں مدد 

 ملے

 اہداف کی حمایت کی ضرورت ہے۔ 3مزید 

 . شراکت ابتدائی مدد3سطح 

اور کنبے جو شناخت شدہ خطرات سے بچے ، جوان افراد 

 دوچار ہیں

متعدد اور پیچیدہ ضروریات ہیں اور انھیں زیادہ سے 

زیادہ اہداف ، کثیر ایجنسی کے مربوط نقطہ نظر کی 

 ضرورت ہے۔ انھیں طویل مدتی مدد کی ضرورت ہے۔

تحفظ کی ضرورت ، کے  -.. قانونی اعانت 4سطح 

 امکانات

 اہم نقصان

کے کنبے جو بہت سنجیدہ یا  بچے ، جوان اور ان

 پیچیدہ تجربہ کر رہے ہیں

ایسی ضروریات جو ان کے متوقع نتائج پر بڑا اثر ڈال 

 رہی ہیں یا اس میں شدید تشویش ہے

ان کی حفاظت کے ل. ان شدید ضروریات کے ل بچوں کے 

 لئے قانونی اعانت کی ضرورت ہوسکتی ہے

کی  اور جوان لوگ تحفظ کے ل.۔ یہ ضرورت مند بچوں

 17سیکشن ) -طرح ہوسکتا ہے 

( یا تحفظ کی محتاج بچوں کی حیثیت 1989چلڈرن ایکٹ 

 کے تحت( 47سے سی پی )بچوں کے سیکشن 

(۔ بچے ، جوان افراد اور کنبے جن کی 1989ایکٹ 

 کی ضرورت ہے 4مداخلت وصول کرنے والے درجے 

ضرورت کی سنگینی اور پیچیدگی کو کم کرنے میں جہاں 

 ہو ، مدد کی اور پھر بھیجہاں ممکن 

ابتدائی مدد یا یونیورسل خدمات تک مناسب طور پر 

 رسائی حاصل کرنے کے قابل

 

 

 



 ضرورت کی سطح

 شناخت

 ابتدائی مدد کی تشخیص

 ضرورت ہے؟ ریفرل / ایکشن / سپورٹ

 :1سطح 

 عالمگیر

 کسی تشخیص کی ضرورت نہیں ،

 جگہ جگہ آفاقی خدمات

 یا کنبہ تک رسائی بچ ،ہ ، جوان شخص ، نگہداشت

 مشورے / مدد کے لئے متعلقہ آفاقی خدمات

جیسے جی پی ، اسکول ، دانتوں کا ڈاکٹر ، بچوں کا 

 مرکز اور

 رضاکارانہ شعبہ

 :2سطح 

 ابتدائی مدد

 اگر ایک واحد ، واضح مسئلہ یا عالقہ

 ضرورت سے جلد کی شناخت کی جاتی ہے

 مدد کی تشخیص )ای ایچ اے( ہوسکتا ہے

 نہیں. اگر ایک نمبرضروری 

 پر خدشات یا ضرورتوں کا 2سطح 

 شناخت کی جاتی ہے ، ایک ای ایچ اے ہونا ضروری ہے

 شروع کیا

خود کی مدد کی پیش کش کریں ، کسی پیشہ ور کے ساتھ 

 کام کریں

 شراکت دار یا متعلقہ عالمگیر خاندان کو ہدایت دیں

 اضافی مدد کے لئے ابتدائی مدد کی معاونت کی خدمت۔

 ہوسکتا ہے کہ کسی نتیجہ اسٹار کی تکمیل

 مناسب یا اوقات میں ابتدائی مدد

 تشخیص )ای ایچ اے( شاید مناسب ہو۔

 کی تکمیل کے بارے میں مشاورت اور مشورہ

ابتدائی مدد کے ذریعہ ای ایچ اے تک رسائی حاصل کی 

 جاسکتی ہے



 ٹیم۔ )اہم دستاویز میں رابطہ کی تفصیالت(

 اکت کے آلے کی تکمیلابتدائی مدد کی شر

اس میں غور کرنے میں مدد کریں کہ کہیں زیادہ گہری 

 نہ ہو

 مدد کی ضرورت ہے.

 :3سطح 

 شراکت داری

 ابتدائی مدد

 ابتدائی مدد کی شراکت کا آلہ

 مکمل کیا جانا چاہئے جب

 غور کرنا یا نہیں

 زیادہ گہری ، شراکت داری

 ابتدائی مدد کی مداخلت ہے

 ضروری

 مدد کا اندازہ ہوتا ہےاگر ابتدائی 

 پہلے ہی مکمل ہوچکا ہے ، یا ایک

 نتائج اسٹار معلومات

 خدمات کو بھیجا جانا چاہئے

 پہلے ہی ملوث ، کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے

 ای ایچ اے پالن۔

 ابتدائی مدد کی شراکت کے آلے کی تکمیل

درخواست کی جائے اور ابتدائی مدد کے لئے بھیجا 

 جائے

 حب ۔

 مدد کو جاری رکھیں اپنی مدد اور

فراہم کرنے سے ، اضافی ھدف شدہ کام پر اتفاق کیا 

 جائے گا

 تمام مندرجہ ذیل کے کردار اور ذمہ داریوں کے ساتھ

 ابتدائی مدد کی تشخیص کی تکمیل۔

 فورا حوالہ سماجی نگہداشت کو دیا جاسکتا ہے

 کے ذریعے براہ راست ، اگر ، مکمل ہو گیا ہے



کردہ نئی معلومات سے پتہ چلتا ای ایچ اے یا حاصل 

 ہے

 اس کے مطابق بچے کو خاصی نقصان کا خطرہ ہے

 رہنمائی۔ ملٹی ایجنسی کے حوالہ کی تکمیل

 فارم )کی درخواست کی جائے گی

 :4سطح 

 ماہر

 قانونی

 خدمات

 ممکن ہے کہ ایک ای ایچ اے ہوا ہو

 مکمل لیکن اگر نہیں

 عمل میں استعمال نہیں کیا جانا چاہئے

 قطہ اور حوالہ چاہئےاس ن

 تاخیر نہیں.

 ملٹی ایجنسی ریفرل فارم کی تکمیل

 )سے درخواست کی جائے گی۔ ایک ٹیلیفون

جو کچھ دیکھا یا سنا جا رہا ہے اس کے بارے میں 

 گفتگو

 جو خدشات کو اس سطح پر اٹھاتا ہے ہونا چاہئے

پہلے سے موجود ہے کی شناخت کرتے ہوئے ، کے ساتھ 

 منعقد ہوا

 گیا ، کیا کام ہوا ہے اور کیا ہوسکتا ہے آزمایا

 ضرورت ہو گی۔

 


