സംരക്ഷിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ

എൊണ് ഒരു സ്കൂൾ ളചഹയ്യെത്

ഹാജർ – നിങ്ങെുളട കുട്ടിയുളട

ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്കൂെിൽ ഹപാകാനുും
സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കാനുും കഴിയണും,
അതിലൂളട അവർക്ക് ഏറ്റവുും മികച്ചത്
ഹനടാനാകുും.

ാജർ ദിനുംപ്പതി
നിരീക്ഷിക്കുകയുും പ്ശദ്ധാപൂർവ്വും വിസ്മരിക്കളെടുകയുും
ളചയ്യുന്നതാണ്
ാജർ ഓഫീസർ. സ്കൂെിൽ നിങ്ങൾ
വായിക്കുന്നതുും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുും ഒരു
ാജർ നയും
ഉെ്.
സവഭാവം - എല്ലാവർക്കുമുള്ള സുരക്ഷിതവും സന്തുഷ്ടവും
കാത്തുസൂക്ഷിക്കക്കണ്ട എല്ലാ വിദ്യാല്യങ്ങൾക്കും സ്കൂളിന്
വയക്തമായ പരരുമാറ്റ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ
ചില്ക്കപാൾ വീണുകയാപണന്ും ഞങ്ങൾ ഉൾപപട്ട കുട്ടികപള
പ്രദ്ധിക്കുകയും സാഹചരയപത്ത രരിഹരിക്കാൻ
സഹായിക്കുകയും പചയ്യുന് ഒരു മുതിർന്യാൾ ഇത്
കകകാരയം പചയ്യും എന്് ഞങ്ങൾ മനസ്സില്ാക്കുന്ു.
ഭീഷണിപപടുത്തൽ - സ്കൂൾ എല്ലാ ഭീഷണിപപടുത്തല്ുകളും
വളപര പ ൌരവമായി എടുക്കുന്ു, ഒപം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും
പ്രശ്നങ്ങൾ രരിഹരിക്കുന്തിനും കുട്ടികക്കളാടും
കുടുംബക്കത്താടും ഒപം പ്രവർത്തിക്കുന്ു. സ്കൂളിന് നിങ്ങൾ
വായിക്കാനും മനസില്ാക്കാനും ഒരു ഭീഷണി വിരുദ്ധ
നയമുണ്ട്.
ആക്കരാ യവും സുരക്ഷിതതവവും - മുതിർന്വരും കുട്ടികളും
സുരക്ഷിതമായ ഒരു രരിതസ്ഥിതിയിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ുപണ്ടന്് ഉറപാക്കുന്തിന് സ്കൂളിപല്
എല്ലാവരും ഉത്തരവാദ്ിത്തമുള്ളവരാണ്. സ്കൂളിൽ
വയക്തമായ ആക്കരാ യം, സുരക്ഷാ നയം ഉണ്ട്. സ്കൂളിൽ
എപന്തങ്കില്ും അരകടങ്ങൾ കകകാരയം പചയ്യാൻ സ്കൂൾ
ആദ്യം രരിരീല്നം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇ-ക്കസഫ്റ്റ്റി - വിർചവൽ ക്കല്ാകത്ത് കുട്ടികപള
സംരക്ഷിക്കുന്തിൽ സാക്കങ്കതികവിദ്യ ഒരു പ്രധാന രങ്ക്
വഹിക്കുന്ുപവന്് സ്കൂൾ മനസ്സില്ാക്കുന്ു.
മാതാരിതാക്കപള രിന്തുണയ്ക്ക്കാൻ, സ്കൂളിക്കനയും
വീട്ടിപല്യും നിങ്ങളുപട കുട്ടികപള സുരക്ഷിതമായി
നില്നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്തിനുള്ള ഇ-സുരക്ഷാ
വിവരങ്ങളാണുള്ളത്.
രരാതികൾ - നിങ്ങളുമായി അപല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുപട
കുട്ടിയുമായി സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്പതങ്ങപന
എന്തിപനക്കുറിച്ച് എപന്തങ്കില്ും രരാതി ഉപണ്ടങ്കിൽ,
ഞങ്ങക്കളാട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിരവാസം
ഉണ്ടാകും. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും രരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങക്കളാട്
സംസാരിക്കാൻ പഹഡ് ടീച്ചർ എക്കപാഴും സന്തുഷ്ടരാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് വല്ിയ വിഷയം ഉണ്ടാകാതിരിയ്ക്ക്കാനായി ഒരു
ആരങ്കയുടനീളം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങക്കളാട് സംസാരിക്കക്കണ്ടത്

നല്ലതാണ്. പ്രശ്നം രരിഹരിക്കപപട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക്
ക്കതാന്ുന്ിപല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങളുപട ആരങ്കകപള
ഭരണസംവിധാനവുമായി നിങ്ങൾക്ക്
ഉയർത്താനാകും.

ഈ സ്കൂെിൽ ഹജാലി ളചയ്യുന്ന അളലെങ്കിൽ
സന്നദ്ധരായവർ ആളരങ്കിലുളമാളക്ക
കുട്ടികെുമായി ഹജാലി ളചയ്യാനുും
സുരക്ഷിതമായി കുട്ടികളെ ദുരുപഹയാഗും
ളചയ്യാനുും അവളര എങ്ങളന
ബാധിക്കണളമന്നുും പരിശീലിെിക്കുന്നു.
• സ്കൂെിന്റ ഒരു ആശങ്ക എഹൊൾ
ഉദഹബാധിെിക്കളെടുഹപാൾ എൊണ്
ളചഹയ്യെത് എന്നറിയാൻ കൂടുതൽ പരിശീലനും
ഹനടിയ സഹഫഗറിുംഗിനുള്ള ഒരു ഡിളസൽറ്റഡ്
ഹസഫഹഗാർസിുംഗ് ലീഡ് (ഡി.എസ്.എൽ.) ഉെ്.
ഡി എസ് എൽ ആണ്:
ആന്ററി-ഭീഷണി ചാപയൻ ആണ്:
ഇ-ഹസഫറ്റി ചാപയൻ:
പാസ്റ്ററൽ ളകയർ വർക്കർ ആണ്:
നിങ്ങെുളട കുട്ടിളയക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ
എഹൊളഴങ്കിലുും പ്ശദ്ധിക്കുളന്നങ്കിൽ ഞങ്ങൾ
എലൊയ്പഹൊഴുും നിങ്ങഹൊട് പ്ശദ്ധഹയാളട
ഞങ്ങഹൊട് സുംസാരിക്കുും. ചില സമയങ്ങെിൽ,
സാമൂ യ സുംരക്ഷണും ഉൾളെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റ
മുപ് നിങ്ങൾളക്കാെും ആശങ്കകൾ
പങ്കുവയ്പക്കാൻ കഴിയിലെ. ഈ സ്കൂെിന്റ ഒരു
സുരക്ഷാ സുംവിധാനമുെ്. ഇക്കാരയും
സുംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നു, നമ്മൾ
ഹപാലീസുകാരുളടഹയാ കുട്ടികെുളട
ഹസവനത്തിഹലാ സുംസാരിഹക്കെതാണ്. ഈ
നയത്തിന്റളറ ഒരു പകർെ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങളന
കാണാൻ കഴിയുളമന്നതിളനക്കുറിച്ച്
ഞങ്ങഹൊട് പറയുക.
നിങ്ങെുളട കുട്ടിളയ സുരക്ഷിതമായി
സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ
സ ായിക്കുും. ആഹരാഗയകരമായ ഭക്ഷണും,
ആന്ററി ഭീഷണിളെടുത്തൽ, ഇ-ഹസഫറ്റി, ഹറാഡ്
സുരക്ഷ, ആഹരാഗയകരമായ ബന്ധങ്ങൾ,
മയക്കുമരുന്ന്, മദയപാനും തുടങ്ങിയവ
ഉൾളെടുന്നു. ഈ പാഠഭാഗങ്ങെുളട ഭാഗമായി

Keeping Children Safe
in Education
Information for
Parents/Carers
കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി
സൂക്ഷിക്കുക
മാതാപിതാക്കൾ /
പരിചരണകർക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ
സ്കൂൾ ളവബ്സസറ്റിനുും
എൽഎസ്സിബി പാരന്റ്
വിഭാഗത്തിലുും കൂടുതൽ
സുരക്ഷാപരമായ വിവരങ്ങൾ
കളെത്താനാകുും
http://www.bournemouth-poolelscb.org.uk/parents/
നിങ്ങെുളട കുട്ടി അളലെങ്കിൽ മളറ്റാരു
കുട്ടി സ്കൂെിളല നിയുക്ത സഫയർ
ഹ ാക്കി ലീഡുമായി, അവരുളട
ളഡപയൂട്ടി അളലെങ്കിൽ മളറ്റാരു
മുതിർന്ന ജീവനക്കാരഹനാട്
സുംസാരിക്കാറുഹൊ
എന്നതിളനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
എളെങ്കിലുും സുരക്ഷാപരമായ
ആശങ്കയുളെങ്കിൽ. നിങ്ങൾക്ക്
ബന്ധളെടാൻ കഴിയുും:

പരിരക്ഷണും ഹപാലുള്ള നിരവധി

എൊണ് സുരക്ഷിതതവും?
എലൊ കുട്ടികെുും ളചറുെക്കാർക്കുും ചുറ്റുമുള്ള
മുതിർന്നവളര അവരുളട ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന്
സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുളവഹന്നാ
അളലെങ്കിൽ സവയും മുറിളെടുത്തുന്നതിഹനാ
ഹവെി ഉറെുവരുത്തണും.
എലൊ കുട്ടികൾക്കുും ഏറ്റവുും മികച്ച ഹനട്ടങ്ങൾ
ഉൊക്കുവാൻ ഹവെ നടപടികൾ
എടുക്കുന്നതിനാണിത്.

ഇത് എങ്ങളന ളചയ്യാും?
എലൊ കുട്ടികെുും യുവാക്കെുും

പ്പശ്നങ്ങൾ ഉൾളെടുന്നു..
ഗയാങ്സസ്, യൂത്ത് അപ്കമും
ഭീഷണിളെടുത്തൽ
ളപൺ
മുൻവിധി
ജനഹനപ്രിയത്തിലുും
അഗ്നി സുരകഷ
അുംഗവിഹേദും
ഗാർ ിക പീഡനും
ബാലപീഡനും
ഹറാഡ് സുരക്ഷ
ഓടിളച്ചറിഞ്ഞു
കഴിക്കുന്ന ഹരാഗങ്ങൾസലുംഗിക ചൂഷണും
കുട്ടികളെ കടത്തൽ
കുട്ടികെുളട സുംരക്ഷണും
മയക്കുമരുന്ന്
വിഷാദും
സവയും ഉപപ്ദവിക്കൽ
മാനസികാഹരാഗയ പ്പശ്നങ്ങൾ
ഇ-ഹസഫറ്റി
കുട്ടികൾ കാണുന്നിലെ ആഹരാഗയും & സുരക്ഷ
പ്പശ്നങ്ങൾ
വിദയാഭയാസും
റാഡിസക്കഹസഷൻ
തടയുക
ദുരുപഹയാഗും തിരിച്ചറിഞ്ഞു
ഏറ്റവുും തീപ്വമായ അവസാനും കുട്ടികളെ

ഉറെുവരുത്തണും:

സുംരക്ഷിക്കുന്നതുും അപമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള

നന്നായി പരിപാലിക്കളെടുന്നു

യുവാക്കെുും സുരക്ഷിതമാണ്.

ആഹരാഗയകരമാണ്

18 വയസ്സിൽ താളഴയുള്ള ആർക്കുും ഹദാഷും

സുരക്ഷിതമാണ്

ളചയ്യളെടുകഹയാ ശരിയായി

ജീവിതത്തിളല ഏറ്റവുും മികച്ച സാധയതകൾ

ഹനാക്കിയിരിക്കുകഹയാ ളചയ്യാത്തഹൊൾ

ഉെ്

കുട്ടികെുളട ദുരുപഹയാഗും ആണ്.

കൂടാളത

ചിലഹൊൾ ഒരു കുട്ടി അളലെങ്കിൽ യുവാവിളന

കുട്ടികെിലുും യുവജനങ്ങെിലുും ഹജാലി

അപരിചിതരാഹലാ മളറ്റാരു കുട്ടി അളലെങ്കിൽ

ളചയ്യുന്ന എലൊ ആെുകെുും അങ്ങളന

ളചറുെക്കാരഹനാ ദുരുപഹയാഗും ളചയ്യാൻ

സുരക്ഷിതവുും സുരക്ഷിതവുമാണ്

കഴിയുും, പഹക്ഷ സാധാരണയായി അവർക്ക്
ഹദാഷും ളചയ്യുന്ന വയക്തിളയ അവർ

കുട്ടികെുും ളചറുെക്കാരുും
സുരക്ഷിതരായിട്ടുള്ള എലൊ സ്ഥലങ്ങെുും.

തിരിച്ചറിയുും, ഉദാ. കുടുുംബും അളലെങ്കിൽ
ഹസാഷയൽ ളനറ്റവർക്ക്.

സുംരക്ഷിക്കൽ

കുട്ടികൾക്കുും യുവാക്കെുും

കുട്ടികൾക്കുും യുവജനങ്ങൾക്കുും അവരുളട

ളചയ്യാറുെ്, ഉദാ

കുടുുംബങ്ങൾക്കുും പിെുണ നൽകുക
ആവശയളമങ്കിൽ മറ്റ് ആെുകളെ സ
ഒരു കുട്ടി അളലെങ്കിൽ യുവാവിന്റ സ

എങ്ങിളനളയങ്കിലുും ദുരുപഹയാഗും
രണത്തിന്റ വീട്ടിൽ,

സ്കൂൾ, ഒരു പ്പാഹദശിക സ്ഹപാർട്ട് ളസന്ററർ
ായിക്കുക
ായും

ആവശയമുളെങ്കിൽ ആദയകാല തിരിച്ചറിയലുും

അളലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ക്ലബ്ബ് മുതലായവ.
ചിലഹൊൾ മറ്റാളരങ്കിലുും അറിയാും, പളക്ഷ
അവർ അത് നിർത്തരുത്.

ദുരുപഹയാഗും
നാല് പ്പധാന തരും
ദുരുപഹയാഗങ്ങൾ ഉെ്:
സവകാരികവുും ശാരീരികവുും
സലുംഗികതയുും അവഗണനയുും.
മാനസിക പീഡനും
മാതാപിതാക്കൾ / ളകയർഹസ്റ്റഴ്സസ്
അളലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ തങ്ങെുളട
കുട്ടികൾക്ക് മതിയായ സ്ഹന വുും
പ്ശദ്ധയുും നൽകാളത അളലെങ്കിൽ
അവർ ഭീഷണിളെടുത്തുഹപാൾ,
അപമാനിക്കുകഹയാ അളലെങ്കിൽ
അവളര ളവറുക്കുകഹയാ
ളചയ്യുഹപാൾ അത് അവളര വഞ്ചി,
പിൻമാറ്റും, ആപ്കമഹണാത്സുകത,
അളലെങ്കിൽ അവരുളട
ളപരുമാറ്റത്തിൽ
അസവസ്ഥനാക്കുന്നു.
ശാരീരിക ദുരുപഹയാഗും
മാതാപിതാക്കൾ / ളകയർഹസ്റ്റഴ്സസ്
അളലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ മനഃപൂർവ്വും
ഒരു കുട്ടിക്ക് അളലെങ്കിൽ യുവാവിൽ
പരിഹക്കൽക്കുകഹയാ അളലെങ്കിൽ
മളറ്റാരാെുളട ശാരീരിക
പീഢനത്തിൽ നിന്ന്
രക്ഷളെടുകഹയാ ളചയ്യരുത്.
സലുംഗിക അധിഹക്ഷപും
ഇത് ഒരു കുട്ടിഹയാ യുവതിഹയാ
സലുംഗിക പ്പവർത്തനങ്ങെിൽ
ഏർളെടാൻ
നിർബന്ധിതരാവുകഹയാ ഹപ്പരണ
ളചലുത്തുകഹയാ ആണ് ളചയ്യുന്നത്.
അത് ഉയർന്ന രക്തളച്ചാരിച്ചിൽ
ഉൾളെടുന്നിലെ, സുംഭവിക്കുന്നത്
സുംബന്ധിച്ച് കുട്ടിളയ
ഹബാധയളെടുത്തിഹയാ അലെഹയാ.
അവഗണിക്കുക
ഭക്ഷണും, വസ്പ്തും, പാർെിടും,
ആഹരാഗയപരിചയും
എന്നിവയ്പക്കായി ഒരു കുട്ടിളയ
അളലെങ്കിൽ യുവാവിളന
ആവശയമായി വരുഹപാൾ ഒരു
രക്ഷകർത്താഹവാ /
രക്ഷകർത്താക്കഹൊ
പരാജയളെടുകഹയാ അളലെങ്കിൽ
സുരക്ഷിതമലൊത്ത അളലെങ്കിൽ
സുരക്ഷിതമലൊത്ത അവഹശഷിെിച്ച്

