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ਬਹੁ - ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕੇ ਸ ਕਾਨਫਰੰ ਸ
ਸ਼ੱ ਕੀ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ ਬਾਰੇ
-- ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ ੜਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਨੋ ਟ
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਪੱਖ� ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ
| ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ / ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਹਤ
ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤ� ਪਰਹ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਉ�ਤਮ ਿਹਤ
ੱ ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ।
ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਾਲਟਰੇ ਟ ਮ� ਟ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁ - ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕੇ ਸ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਕੀ ਹੈ
ਜਦ� ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਅਿਧਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ
ਜਾਂ ਪੁਿਲਸ, ਆਿਦ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ/ਉਸਦੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮਲ
ੁ ਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ | ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ
ਲਈ ਉਹ ਦੂ ਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ | ਕਈ
ਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਦੁ ਆਰਾ ਉਸਦਾ/ਉਸਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਿਫਰ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹ-ਅਨੁ
ੁ
ਸ਼ਾਸਨੀ ਕੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ | ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਹ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਉ�ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹਨ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਸਰੱ
ੁ ਿਖਅਤ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਉਸਦਾ/ਉਸਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂ ੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਵ�
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂ ੰ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ�
ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਕਾਨਫਰਸ
ੰ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਗਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ:
 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਕਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ / ਹੋਇਆ ਹੈ?
 ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਸਦਾ/ਉਸਦੀ ਭੈਣ / ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਹਦਾ
ੁੰ ਹੈ?
 ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ/ਉਸਦੀ ਚੰਗੇ ਿਹਤ
ੱ ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
 ਕੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
 ਕੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਸਦਾ/ਉਸਦੀ ਭੈਣ / ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਲਈ
ਅਦਾਲਤ ਤ� ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
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ਕੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ,
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਇਲਾਜ, ਆਿਦ?
ਕੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਸਦਾ/ਉਸਦੀ ਭੈਣ / ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਚਾਈਲਡ
ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜਸਟਰੀ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?
ਿਕਹੜੀ ਸਰਿਵਸ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ/ਉਸਦੀ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਵ
ੇ ਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰਨਗੇ?





ਕੀ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰਸ
ੰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ
ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ।
ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ | ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇੱਕ
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹ� ਜਾਂਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹ� ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ |
ਭਾਵ� ਮਾ-ਂ ਿਪਓ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ
ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਬੱਚਾ ਿਕੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ�
ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵ,ੇ ਆਿਦ.| ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ |
ਜੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਿਲਆ / ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤ�
ਬਾਅਦ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ | ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ / ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ
ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਸਮਝਾਏਗਾ | ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੂ ੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਸੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਿਵਚਾਰ
ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਜੇ ਬੱ ਚਾ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਵ� ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਕਾਨਫਰੰਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ,ਂ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਅਤੇ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਪਿਕ
ਰ੍ ਿਰਆਵਾਂ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ
ੱ
ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ | ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਵਧਰੇ
ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬੱਚਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹ ਕੁ ਝ ਸਮਝਾਉਣ
ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂ ੰ ਸਮਝ ਨਹ� ਆ�ਦਾ |
ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਰ੍ ਬੰ ਧ ਹਨ?
ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੂ ੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਸੇਵਾ ਯੂਿਨਟ ਕੇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ | ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
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ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ/ਉਸਦੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁ ਆਰਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ | ਬੱਚਾ
ਉਸਦਾ/ਉਸਦੀ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ, ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨਹ੍ ਾਂ
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