د ساتنې مسلې
حاضري – ستاسو د ماشوم حاضري هره ورځ څارل کیږي او مهمې
غیرحاضریاني تل د حاضري افسر لخوا تعقیب کیږي .ښوونځی د
حاضرۍ پالیسی لري چې تاسو یي باید ولولئ او پوه پري شئ.

ښوونځی باید څه وکړي
یو ماشوم باید وړ شي چې ښوونځي ته الړ شي او خوندی احساس کړي ترڅو
دوی وکوالی شي خپله غوره السته راوړنه ولري.
•

چلند – د ټول ښوونځي ټولنې لپاره ښوونځی د چلند ښکاره اصول
لري چې باید د هرچا د خوندي او خوشحاله ساتلو لپاره تعقیب شي.
موږ پوهیږو چې ماشومان ځینې وختونه جنګ جګړه کوي او دا به د
یو بالغ لخوا حل کیږي څوک چې به د ښکیلو ماشومانو خبرې واوري
او د وضعیت په حل کې به مرسته وکړي.

•

هر هغه څوک چې په دې ښوونځي کې کار کوي یا رضاکاران کوې به
وکتل شي ترڅو ډاډ ترالسه شي چې دوی د ماشومانو سره کار کولو
لپاره خوندي دي او بیا به د ماشومانو د ساتنې او ژغورونې په برخه کې
وروزل شي او څه وکړي که دوی اندیښمن وې.
ښوونځی د ساتنې لپاره ټاکل شوی د خوندیتوب لیډ ( )DSLلري ،څوک
چې اضافي روزنه لري ترڅو پوه شي چې څه باید وکړي کله چې یوه
اندیښنه دوی ته راوړل شي.
 DSLدی……… :

په زده کړه کې د ماشومانو خوندي
ساتل
د والدینو /پالوونکو لپاره معلومات

د ځورونې ضد مبارزه كوونكى دا دی……… :

ځورونه – ښوونځی د ځورونې ټولې قضیې په جدي توګه اخلې او د
ماشومانو او کورنیو سره به هڅه وکړي چې هره یوه ستونزه حل
کړي .ښوونځی د ځورونې ضد پالیسي لري چې تاسو یي باید ولولئ او
پرې پوه شئ.

د ای سیفټې مبارزه کوونکی دا دې……… :
د پادریو پاملرنې کارکوونکی دا دی………:

د ساتنې نور معلومات د ښوونځي په ویب پاڼه او د پین ډورسیټ
د ماشومانو د ملګرتیا (Pan Dorset Safeguarding
) Children Partnershipپه ویب پاڼه موندل کیدای شي.

د مخنیوي مشر دا دي……… :
روغتیا او ساتنه – په ښوونځي کې هرڅوک مسؤلیت لري چې د
لویانو او ماشومانو په خوندي چاپیلایر کې د کار کولو ډاډ ترالسه
کړي .ښوونځی واضح د روغتیا او خوندیتوب پالیسي لري چې
هرڅوک یې باید تعقیب کړي .ښوونځي د هرې پیښې سره د مقابلې
لپاره په ښوونځي کې لومړني مرسته کوونکې په بشپړ ډول روزلي
دي.

•

•
آنالین – خوندیتوب – ښوونځی منې چې ټیکنالوژي د ماشومانو په
تعلیم کې مهم رول لوبوي او په مجازی نړۍ کې د ماشومانو ساتنې ته
ژمن دی .د والدینو د مالتړ لپاره ،ښوونځی د آنالین خوندیتوب
معلومات لري ترڅو ستاسو ماشومان په ښوونځي او کور دواړو کې د
خوندي وساتي.

موږ به تل تاسو ته غوږ ونیسو او تاسو سره به نږدې کار وکړو که
چیرې موږ ستاسو د ماشوم یا بل ماشوم په اړه اندیښمن کیږو .ځینې
وختونه ،د ماشومانو ټولنیز پاملرنه د ښکیل کیدو څخه مخکې تاسو سره
اندیښنې نشي شریک کیدالی .ښوونځی د ساتنې پالیسي لري کوم چې
تاسو ته پدې اړه نور وایي او کله چې موږ باید د پولیسو یا ماشومانو
خدماتو سره خبرې وکړو .مهرباني وکړئ له موږ څخه پوښتنه وکړئ
چې تاسو څنګه کوالی شئ د دې پالیسۍ یوه کاپي وګورئ.
موږ به ستاسو د ماشوم سره د ځان خوندي ساتلو په اړه زده کړه کولو
کې مرسته وکړو د بیلګې په توګه ،صحتمند خوراک ،د ځورونې ضد،
آنالین خوندیتوب ،د سړک خوندیتوب ،صحتمندي اړیکې ،د مخدره توکو
او الکولو پوهاوی ،د افراطیت مخنیوی .د دې درسونو د یوې برخې په
توګه ستاسو ماشوم ته به وویل شي چې څه وکړي که چیرې دوی د خپل
خوندیتوب په اړه اندیښمن وي.

والدین/پالوونکي باید وکړي
شکایتونه
که تاسو په دې اړه کوم شکایتونه لرئ چې ښوونځي ستاسو یا ستاسو د
ماشوم سره څنګه کار کوي نو مهرباني وکړئ ډاډ ترالسه کړئ چې
موږ سره خبرې وکړئ .مشر ښوونکی به تل خوشحاله وي چې تاسو
سره د هرې ستونزې د حل لپاره خبرې وکړي .دا به غوره وي چې
ژر تر ژره موږ سره خبرې وکړئ کله چې تاسو اندیښنه ولرئ ترڅو
دا یوه لویه مسله نه جوړه نکړي .که تاسو احساس نه کوئ چې خبره
حل شوې ده ،تاسو کوالی شئ خپلې اندیښنې د حکومتی ادارې سره
شریکي کړئ .تاسو به د ښوونځي په ویب پاڼه د ښوونځي د شکایت
بهیر ومومئ.

والدین/پالوونکي د خپلو ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره خورا مهم خلک دي.
تاسو باید تل:
• د خپل ماشوم په اړه د اندیښنو څرګندولو لپاره د ډاډ احساس وکړئ.
• د ښوونځي سره خبرې وکړئ که تاسو مرستې یا حمایت ته اړتیا لرئ
• ښوونځي ته خبر ورکړئ که تاسو د خپل ماشوم د خوندیتوب په اړه د
محکمې کوم حکم لرئ
• ښوونځي ته خبر ورکړئ که چیرې ستاسو په حاالتو کې بدلون راشي
لکه د کور بدلون ،د اړیکې نوې نمبر ،د نوم بدلون ،د والدینو مسؤلیت
بدلون
• ښوونځي ته خبر ورکړئ چې ستاسو ماشوم به څوک کوزوي یا
راخیژوي او دوه نورې بیړنۍ اړیکې چمتو کړي .تاسو باید ښوونځي ته
په موافقه شوي ترتیباتو کې د هر ډول بدلونونو خبر ورکړئ.
• ښوونځي ته خبر ورکړئ که ستاسو ماشوم غیر حاضر وي او الملونه یي
ورکړئ چې ولی

که تاسو د خپل ماشوم یا بل ماشوم په اړه د خوندیتوب اندیښنې
لرئ ،په ښوونځي کې د ټاکل شوي محافظت مشر ،د دوی
مرستیال یا د کارمندانو یو بل لوړ پوړي غړي سره خبرې
وکړئ .په بدیل توګه تاسو کولی شئ اړیکه ونیسئ:

BCPMASH
01202 123334
یا MASH@bcpcouncil.gov.uk
په بیړني حالت کې د پولیسو سره په  999اړیکه ونیسئ
یا  101د غیر بیړني حالت لپاره
NSPCC 0808 800 5000
د ماشوم مرستندویه شمیره 1111 0800

پین ډورسیټ د ماشومانو د ملګرتیا ساتنه  BCPد تعلیم په فرعي ګروپ کې
ساتنه
(تعدیل شوی سپتمبر )2021

خوندیتوب څه شی دی؟
ټول ماشومان او ځوانان باید خپل په شاوخوا کې باور لرونکي بالغان ولري
ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې دوی د نورو خلکو لخوا د زیان رسولو یا ځان ته
زیان رسولو څخه خوندي ساتل کیږي .دا د ټولو ماشومانو د وړ کولو لپاره د
ګام پورته کولو په اړه هم دی چې غوره ممکنه پایلې ولري.

دا څنګه ترسره کیدای شي؟
موږ باید ډاډ ترالسه کړو چې ټول ماشومان او ځوانان:
ښه پاملرنه کیږي
صحتمند دې
خوندی دي
په ژوند کې غوره چانسونه لري
او دا چې:
هغه خلک چې د ماشومانو او ځوانانو سره کار کوي خوندي دي او د دې
کولو لپاره مناسب دي
هغه ځایونه چې ماشومان او ځوانان ورته ځي خوندي دي

په خوندیتوب کې د مسلو پراخه لړ شامل دي لکه ...
له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه

ډلې ،د ځوانانو تاوتریخوالی

ځورونه

ښځینه تناسلي اندام پري کول

تعصب

له کورني ناوړه ګټه اخیستنه

د اور څخه ساتنه

جنایي استحصال

تښتیدل

جنسي استحصال

د خوړو اختالالت

د ماشومانو قاچاق/عصري غالمي

د ماشوم ساتنه

نشه یي توکي او الکول

خپګان

د ځان زیان

د رواني روغتیا مسلې

آنالین  -خوندیتوب

د ماشومانو ورکیدل

د روغتیا او خوندیتوب مسلې

تعلیم

د افراطیت خوندیتوب

سړک ،ریل ،د اوبو خوندیتوب

ساتنه هم د دې په اړه ده ...
د ماشومانو ،ځوانانو او د دوې د کورنیو د مالتړ کولو لپاره
د اړتیا په صورت کې د نورو خلکو مرسته ترالسه کول
دوخته مرسته  --دوخته پیژندنه او مداخله که چیرې یو ماشوم یا ځوان
مرستې ته اړتیا ولري
معلومول چې څه وکړئ که تاسو د ماشوم یا ځوان په اړه اندیښمن یاست
پیژندل چې آیا یو ماشوم یا ځوان د زیان یا ناوړه ګټه اخیستنې په خطر
کې دی
د ماشوم یا ځوان خوندې کولو لپاره اقدام کول
خوندیتوب په لومړي ځای کې د زیان یا ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوي لپاره په
ګډه کار کولو پورې اړه لري .دا یوازې د هغو کورنیو سره د ساتنې او ښکیلتیا
په اړه نده چیرې چې ماشومان او ځوانان زیاتره د زیان یا ټپي کیدو خطر سره
مخ دي.

هر څوک د ماشومانو او ځوانانو د خوندیتوب مسولیت لري.

د ناوړه ګټه اخیستنې پیژندل
په خورا نهایې پای کې ،ساتنه د ناوړه ګټه اخیستنې څخه د ماشومانو او ځوانانو
ساتنه ده.

د ناوړه ګټه اخیستنې ډولونه
د ناوړه ګټه اخیستنې څلور اصلي ډولونه موجود دې :احساساتي ،فزیکي،
جنسي او غفلت.
احساساتي ناوړه ګټه اخیستنه  -هغه وخت رامنځته کیږي چې کله چې
والدین/پالوونکي یا نور د خپلو ماشومانو سره په کافي مینه یا پاملرنه کولو کې
پاتې راخي یا کله چې دوی ګواښوي ،طعنه ورکوي یا سپکوي ،دوی ډاریدلی
جوړوې ،با احتیاطه جوړوي ،یا د دوې په چلند کې د ګډوډۍ سبب کیږي.
فزیکي ناوړه ګټه اخیستنه  -هغه وخت رامنځته کیږي کله چې
والدین/پالوونکي یا نور په قصدي توګه یو ماشوم یا ځوان ټپي کوي ،یا خپل
ماشوم د بل چا لخوا د فزیکي زیان رسولو څخه نه ساتي.
جنسي ناوړه ګټه اخیستنه  -پدې کې د ماشوم یا ځوان مجبورول یا هڅول
شامل دي چې په جنسي فعالیتونو کې برخه واخلي ،دا اړینه نده چې په لوړه
کچه تاوتریخوالی پکې شامل وي ،که ماشوم خبر وې او کنه چې څه پیښیږي.
بې پروایي  -هغه وخت رامنځته کیږي کله چې والدین/پالوونکي د ماشوم یا
ځوان کس د خوراک ،جامو ،پناهځاى یا طبي پاملرنې لپاره د اړین اړتیا پوره
کولو کې پاتې راځي ،یا کله چې ماشومان د مناسبې څارنې پرته پریښودل
کیږي کوم چې دوی ناامنه یا غیر خوندي کوي.

له ماشومانو څه ناوړه ګټه اخیستنه یا غفلت هغه وخت پیښیږي چې د  18کلونو
څخه کم څوک زیانمن کیږي یا یي په سمه توګه پاملرنه نه کیږي.

کورنی ناوړه ګټه اخیستنه  -د کنټرولول ،جبري یا ګواښونکي چلند،
تاوتریخوالی یا ناوړه ګټه اخیستنه هر هغه پیښه ده چې د  16کلنۍ یا د دې
څخه پورته عمر لرونکي کسانو ترمنځ چې نږدې ملګري یا د کورنۍ غړي
دي ،د دوې د جنس یا جنسیت په پام کې نیولو پرته.
.

ځینې وختونه د یو ماشوم یا ځوان څخه د یو اجنبی یا بل ماشوم یا ځوان لخوا
ناوړه ګټه اخیستل کیدای شي ،مګر معموال دوی هغه کس پیژني چې دوی ته
زیان رسوي د مثال په توګه د کورنۍ غړی یا د دوی په ټولنیز شبکه کې یو
څوک

ښوونځی د پولیسو څخه خبرتیا ترالسه کوي کله چې د ماشوم په کورنۍ کې د
کورني ناوړه چلند پیښه پیښیږي.

د ماشومانو او تنکي ځوانانو سره هرچیرې بد چلند کیدای شي ،د بیلګې په توګه
په کور کې ،په ښوونځي کې ،په ځایی مرکز کې یا د ښوونځي کلب وروسته،
آنالین او داسې نور .ځینې وختونه بل څوک پوهیږي چې څه پیښیږي ،مګر دوی
هڅه نه کوي چې مخه یې ونیسي .دا هم غلطه ده.

د ناوړه ګټه اخیستنې اغیز
هغه ماشومان چې ناوړه ګټه ترې اخیستل شوي وې یا له پامه غورځول شوي
وې د لنډې مودی لپاره به اغیزمن شي مګر د څه اوږدي مودې لپاره اغیزې
کوالی شي د دوی په ټول ژوند کې پاتې شي د بیلګې په توګه .د اړیکو ستونزې،
د رواني روغتیا مسلې یا له مخدره توکو او الکولو څخه ناوړه ګټه اخیستنه.

.
دوی به د مالتړ وړاندېز وکړي ،څارنه به وکړي او ټولنیز پاملرنې سره به
اړیکه ونیسي که دوی نورې اندیښنې ولري.

د ماشوم استحصال  -هغه عمل دی چې د ګټې ،کار ،جنسي خوشالونې یا نورو
شخصي یا مالي ګټو لپاره د ماشوم څخه کار اخلي.

