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ਬਾਲ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਂ ਚ ਅਤੇ
ਬਹੁ - ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕੇ ਸ ਕਾਨਫਰੰ ਸ
ਸ਼ੱ ਕੀ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ ਬਾਰੇ
-- ਮਾਿਪਆਂ 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 | ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ / ਸਰਪਰ੍ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ |
ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ ੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ
ਹਰ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁ ਆਰਾ ਕੋਈ ਿਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ / ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂ ੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਿਹਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ “ ਦੁ ਰਿਵਹਾਰਤ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ - ਬਹ-ਅਨੁ
ੁ
ਸ਼ਾਸਨੀ
ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਲਈ ਿਵਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਈਡ” ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਾਿਜਕ
ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ (SWD) ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਵਾ
ੇ ਵਾਂ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਕਰ ਜਾਂ SWD /
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕੇਸ ਨੂ ੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ | ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਿਵੱਚ, ਭਾਵ� ਮਾਪੇ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਉਪਰੋਕਤ
ਿਵਧੀਗਤ ਗਾਈਡ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹਦੀ
ੁੰ ਹੈ|
ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮਾਿਪਆਂ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂ ੰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹ� ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਿਪਆਂ /
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ / ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂ ੰ
ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰੋਤ |
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਕੇਸ ਨੂ ੰ ਿਕਵ� ਨਿਜਠਦ
ੱ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਦ� ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਸਭ
ੰ ਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ / ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ,
ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ, ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਣਾਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪਿਹਲਾਂ ਕੇਸ
ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਿਕਵ� ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂਚ ਜਾਂ
ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਨੂ ੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ |ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੂ ੰ ਲਗਦਾਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਤਰੰ
ੁ ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ
'ਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇਕ ਠੀਕ ਜਗਹ੍ਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਪਿਹਲਾਂ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
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ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂ ੰ / ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਏਗਾ| ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ |
ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪ
ੱ
ੂਰਨ ਹੈ |ਅਸ�
ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਉਿਚਤ ਯੋਜਨਾ' ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਾਉਣ /
ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਤ� ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ |

ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ |
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ਼
ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਗੇ | ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਅਤੇ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਿਸੱਧੇ
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ
ਿਵਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਅਸਥਾਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ
ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਬੱਚਾ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ |
ਪੜਤਾਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਡੂ ੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ / ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਲ
ੁ ਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਲ
ੁ ਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ� ਲੜ�ਦੀ
ੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ / ਉਸਦੇ
ਪਿਰਵਾਰਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ | ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ /
ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ / ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂ ੰ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ / ਬਦਸਲਕੀ,
ੂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾ,ਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ, ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ |
ਦੂ ਜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਅਪਰਾਿਧਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ
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ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਆਿਦ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਿਵਸਿਤਰ੍ ਤ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇਣਗੇ
ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ | ਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਵ� ਮਾਪੇ / ਬੱਚਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ |
ਜੇ ਮਾਪੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਾਂ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੁਦ
ੰ ੇ|
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਿਦਲ� ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰ੍ਬੰਧ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਹਤ
ੱ ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ
ਹਨ | ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮਾਪੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਿਚੰਤਤ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ� ਵੱਖਰੇ ਿਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਅਮਲਾ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ |
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਿਹਤ
ੱ ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਭਾਵ� ਮਾਪੇ ਕੁ ਝ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ�
ਹੁੰਦੇ, ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਦੇ ਆਰਡੀਨ� ਸ ਤਿਹਤ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਾਨੂ ੰਨੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੈਪ 213, ਜੇ ਸਿਥਤੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਵਾਰੰਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਲਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਆਰਡੀਨ� ਸ ਦੇ ਪਾਵ
ਰ੍ ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ਼
ਜੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਮੀ ਇਸ ਨੂ ੰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ 34F(1) ਅਤੇ (2) ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਿਚਲਡਰਨ �ਡ ਜੁਵੇਨਾਈਲਜ਼
ਆਰਡੀਨ� ਸ ਦਾ, ਕੈਪ 213 (PCJO), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੁ ਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ (DSW) ਜਾਂ ਸਟਸ਼ਨ
ੇ ਸਾਰਜ�ਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਉ�ਪਰ ਦਾ ਰ�ਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਿਲਸ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਿਜਸਨੂ ੰ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ੁ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਿਧਆਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ
ਪਰ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਤਰੰ
ਨਾਬਾਲਗ ਿਜਸਨੂ ੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂ ੰ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ DSW ਦੁ ਆਰਾ ਇੰਨੇ ਸਮ� ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂ
ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਿਧਆਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤ�
ਬਾਅਦ DSW ਉਸਨੂ ੰ / ਉਸ ਨੂ ੰ ਪਨਾਹ ਵਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਅਸਥਾਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ
ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਬੱਚੇ ਲਈ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਮਾਪੇ
ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਬਦਲਵ� ਜਗਹ੍ਾ' ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, PCJO ਦੀ ਧਾਰਾ
34E (1) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, DSW ਦੁ ਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਟੇਸ ਸਾਰਜ�ਟ ਜਾਂ
ਉ�ਪਰ ਦੇ ਰ�ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂ ੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵੱਚ
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ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗਹ੍ਾ ਉਿਚਤ ਸਮਝੋ | ਿਫਰ ਅਿਧਕਾਰੀ
48 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ |

ਸ਼ੱਕੀ ਦੁ ਰਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਬਾਰੇ ਬਹ-ੁ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕੇਸ ਕਾਨਫਰਸ
ੰ
ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲਈ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ�
ਬਾਅਦ ਬਹ-ਅਨੁ
ੁ
ਸ਼ਾਸਨੀ ਕੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ
ਜਾਏਗੀ | ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਿਥਤ ਦੋਸ਼ੀ ਿਖਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਨਹ� ਹੈ ਬਲਿਕ
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂ ,ੰ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂ ੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂ ਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ, ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਿਗਆਨ, ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਿਵਕਾਸ, ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਿਚਤ
ੰ ਾਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਦੇਣ ਲਈ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ-ਿਪਓ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ / ਉਸਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਿਹਤਾਂ
ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ / ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ |
ਜੇ ਸਾਰੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸ ਯੂਿਨਟ ਦੁ ਆਰਾ ਿਰਪੋਰਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ 10
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ. ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ |

ਬਹੁ -ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ|
ਕਾਨਫਰਸ
ੰ ਦੇ ਮ�ਬਰ
ੁ
ਬਹ-ਅਨੁ
ਸ਼ਾਸਨੀ ਕੇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੁ ਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਿਵਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲ� ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ
ੁੰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ:
ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਹਦਾ








ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ
ਮਡੀਕ
ੈ ਲ ਸਟਾਫ
ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਪੁਿਲਸ ਅਫ਼ਸਰ
ਕਲੀਿਨਕਲ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮ� ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਸਵ
ੇ ਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੇਸ ਨੂ ੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ
ਹਨ |
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ਕਾਨਫਰਸ
ੰ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂ ਸਰੇ ਮਬਰਾ
� ਂ ਨੂ ੰ ਜਾਂਚ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਫਰ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:










ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ|ੋ
ਸਬੰਧਤ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ
ਮੌਜੂਦਾ / ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ|ੋ
ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ (ਭਾਵ� ਇਹ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵ)ੇ |
ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ
ਵਧੀਆ ਿਹਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਸਫਾਰਸ਼
ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਸਮੇਤ. ਕੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ|
ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵਾ
ੇ ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ, ਫਾਲੋ -ਅਪ
ਯੋਜਨਾ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂ ਿਮਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਓ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਚ ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰ ਸਮੂਹ ਦੀ
ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓ |
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੈਣ / ਭਰਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਰਿਜਸਟਰੀ ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ|
ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਿਲਸ ਨੂ ੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ| ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਕਿਥਤ ਦੋਸ਼ੀ
(ਦੋਸ਼ੀਆ)ਂ ਿਖਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ
ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਹ� ਹੈ |

ਫਾਲੋ -ਅਪ ਯਜਨਾ
ੋ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਫਾਲੋ -ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਿਮਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾ ਸਕਣ|
ਨਾਲ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਬਦਸਲਕੀ
ੂ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ,
ਫਾਲੋ -ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:




ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ|
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਕਲੀਿਨਕਲ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ|
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤ� ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ
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ਰਾਹਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਭੈਣ / ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਿਦਨ ਜਾਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ|
ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ / ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਦੇਸ਼,
ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨ� ਸ, ਕੈਪ 213 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 (2) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ
ਅਰਜ਼ੀ|
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਿਸਆਵਾ,ਂ ਤਣਾਅ, ਜੂਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਆਿਦ ਨਾਲ ਿਸੱਝਣ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਵ
ੇ ਾਵਾਂ|
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਸਿਖ
ੱ ਆ ਜਾਂ ਮਾਿਪਆਂ-ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰਸ|
ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਠ�ਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਸੱਖਣਾ|
ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ|
ਜੋਖਮ ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਕ�ਦਰ, ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮਆ
ੁ ਵਜ਼ਾ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਿਦ|
ਹੋਰ ਸਮਾਿਜਕਸਹਾਇਤਾ ਸਵ
ੇ ਾਵਾਂ।

ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਪਸ਼
ੇ ਾਵਰਾਂ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ� ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ
'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ।ਜੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਲ
ੁ ਾਕਾਤਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਘਰ ਛੁ ੱਟੀ,
ਆਿਦ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਦਬਾਰਾ
ੁ
ਆਕੇ - ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨਾਲ ਿਮਲੇ ।
ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕਾਨਫਰਸ
ੰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੋ ਿਹੱਸੇ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਮ�ਬਰਾਂ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੂ ਜਾ ਭਾਗ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ
ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਬਦਸਲਕੀ
ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਨਹ੍ ਾਂ
ਨੂ ੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁ ਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸਨੂ ੰ ਕਾਨਫਰਸ
ੰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹਵੇ
ੋ ਗਾ।
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ / ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ / ਫੈਸਿਲਆਂ ਤ�
ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਿਸਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ' ਤੇ, ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂ ੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ.
ਫਾਲੋ -ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ।
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁ ਆਰਾ ਉਸ / ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂ ੰ ਅਣਉਿਚਤ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ / ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਚੰਗੇ ਿਹਤ
ੱ ਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪਿਕ
ਰ੍ ਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਸਹਤ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ
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ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਉਸਨੂ ੰ ਪਭ
ਰ੍ ਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀਆ)ਂ ।
ਜੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ
ਿਵਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂ ੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ (ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੁ ਝ ਮ�ਬਰਾਂ
ਸਮੇਤ) ਮਾਿਪਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂ ,ੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣਗ|ੇ ਮਾਪੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ
ਿਵਚਾਰ ਦੂ ਜੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਵੇਗਾ|
ਕੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤਦਾ
ੇ ਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਕਾਨਫਰਸ
ੰ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਬੱਚੇ
ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਨੂ ੰ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਿਕ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮਾਇੰ
ਦੇ ਨੂ ੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਿਵੱਚ
ੁ
ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਤਰਫ� ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ| ਕਾਨਫਰੰਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ (ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੁ ਝ ਮ�ਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ
ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗ|ੇ
ਮਾਪੇ ਕਾਨਫਰਸ
ੰ ਿਵਚ ਿਕਵ� ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ,ਂ
ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸਣਗ|ੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਪੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਪਛੋਕੜ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਪੂਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਲੋ -ਅਪ
ਪਲਾਨ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਮਾਪੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ
ਿਵਚਾਰੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮ�ਬਰਾਂ ਤ� ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਕਾਨਫਰਸ
ੰ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ
ਆਉਣਗੇ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਿਜਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਿਜਥ� ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ
ਭਲਾਈ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ| ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ|
ਜੇ ਮਾਪੇ ਕਾਨਫਰਸ
ੰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੁਦ
ੰ ੇ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਸ ਗੱਲ
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ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕ ਮਾਪੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ�, ਉਹ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤ�
ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਜੇ ਮਾਪੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁ ਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੁੰਦ,ੇ ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ
ਜਾਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗ|ੇ ਅਸ� ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਮਾ-ਂ ਿਪਓ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ
ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਿਕ
ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਮਬਰਾ
� ਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ� ਥੋੜਹ੍ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੂ ੰ ਕਾ�ਸਿਲਗ
ੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁ ਆਰਾ ਦੂ ਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ. ਸਵ
ੇ ਾਵਾਂ|
ਜੇ ਮਾਪੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁ ਆਰਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁ ਝ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ (ਿਨਯਮਾਂ) ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ�
ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਜਾਂ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਸਮਾਜ
ਸੇਵਕ ਨੂ ੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਬੱਿਚਆਂ
ਅਤੇ ਬਾਲ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਆਰਡੀਨ� ਸ, ਕੈਪ 213 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 (2) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ| ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਅਦਾਲਤ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਜੇ ਮਾਪੇ ਫਾਲੋ -ਅਪ
ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂ ੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ
ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁ ਆਰਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂ ੰ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਗੂ
ਕਰਨਗੇ|
ਜੇ ਮਾਪੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਤ� ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲਕੀ
ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂ ੰ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੁ ਆਰਾ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ / ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਨਗੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮਾਪੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਮਾਪੇ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਦੁ ਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਤਰੀਿਕਆਂ ਤ� ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂ ੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|

