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ਪਰਚੇ “ਬਾਲ ਸੁਰਿੱ ਖਆ - ਸਾਡੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਹੈ”
ਬਾਲ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ -- ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਜਮੇ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸਦਰ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਿਪਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ
ਅਤੇ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਨੂ ੰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਜਾਂ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁ ਆਰਾ
ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਗੌ ਿਲਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪਰ੍ ਭਾਵ
ਪਵੇ ਗਾ। ਇਹ ਪਰ੍ ਭਾਵ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਦੂ ਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨਾਲ� ਵਧੇ ਰੇ ਨੁ ਕਸਾਨ
ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ , ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਨਾ ਿਸਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸੱ ਟਾਂ ਲੱ ਗ ਣਗੀਆਂ ਬਲਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੌ ਿਧਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਵੀ ਵੱ ਖੋ
ਵੱ ਖ ਰੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਹੋ ਏ ਹਨ ਜੋ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਮੌ ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਬੋ ਲ ਿਦਆਂ , ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ , ਧਾਰਨਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਣ ਗੀਆਂ । ਜੇ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਿਵਵਹਾਰ
ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ
ਪਾਲਣ ਪੋ ਸ਼ ਣ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂ ੰ ਵੀ ਪਰ੍ ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ ੀ ਆਂ
ਲਈ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਪੈ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ ਿਸਰਫ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ ਬਲਿਕ ਉਨਹ੍ ਾਂ
ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ / ਸਰਪਰ੍ ਸ ਤਾਂ , ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦੇ ਿਲੰ ਗ , ਉਮਰ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਿਨਵਾਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਸਮਰੱ ਥਾ ਜਾਂ ਿਵਵਹਾਰ,
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇ ਤ ਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ
ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨਾ ਦੂ ਰ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਦੀ
ਰੋ ਕ ਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਬਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਕੀ ਹੈ
ਿਵਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ, ਬਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਕਾਰਜਵਜ� ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ /
ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂ ੰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ ।
ਬਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਮਰ, ਸਿਥਤੀ, ਿਗਆਨ, ਸੰ ਸ ਥਾਗਤ ਰੂ ਪ ) ਅੰ ਤ ਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂ ੰ ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਜਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇ ਵਾਰ
ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀਆਂ / ਪਛਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਜਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚ ਭੂ ਿਮਕਾ
ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋ ਸ਼ ਣ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ , ਉਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਹੋ ਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਲਈਵੱ ਖ ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਬੱ ਚੇ
ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਨੁ ਕਸਾਨ / ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ
(1) ਸਰੀਰਕ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ
ਸਰੀਰਕ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗ ਣ ਜਾਂ ਿਹੰ ਸ ਕ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਨੂ ੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਿਹਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱ ਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਲੱ ਤ ਮਾਰਨਾ, ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਜ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਣਾ, ਦਮ ਘੁ ਟ ਣਾ, ਸਾੜਨਾ, ਇਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂ ੰ ਿਹਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ 'ਤੇ ਥੋ ਿਪਆ ਕਲਪਨਾਤਮਕ
ਿਵਗਾੜ), ਿਜੱ ਥੇ ਕੋ ਈ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਗਆਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱ ਟ -ਗ਼ੈ ਰ ਹਾਦਸੇ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਈਗਈ ਹੈ |

ਸਰੀਰਕ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ |
ਸਰੀਰਕ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਕਤ
ੇ ਕ
ਸਰੀਰਕ ਸੂਚਕ
 ਜ਼ਖਮ, ਕੱਟ, ਚੱਕ, ਸੜਨ, ਝੁ ਲਸਣ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁ ੱਟਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋ ਦੁ ਰਘਟਨਾ
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹਨ |
 ਹੱਥਾਂ, ਗੁੱਟਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਿਗੱਿਟਆਂ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਕਮਰ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ
ਬੰਿਨਹ੍ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ |
 ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ, ਦੋਵ� ਨਵ� ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ , ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
 ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ
|
ਿਵਵਹਾਰਕ ਸੂਚਕ
 ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ / ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਾਿਪਆਂ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ / ਬੱਚੇ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਅਪਰ੍ਤੱਖ / ਿਵਰੋਧੀ ਜਾਂ ਿਵਰੋਧੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਨਹ� ਹਨ |
 ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ |
 ਬੱਚੇ ਦੁ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਢੱਕਣਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
 ਬੱਚੇ ਦੁ ਆਰਾ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਦੇ ਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ / ਦੁ ਬਾਰਾ ਪੈਦਾ
ਕਰਨਾ |
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਸਰ ਦਾ ਸਦਮਾ ( ਪਿਹਲਾਂ "ਸ਼ੈਕਨ ਬੇਬੀ ਿਸੰਡਰੋਮ" ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ)


ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਸਰ ਦਾ ਸਦਮਾ (ਪਿਹਲਾਂ "ਸ਼ੈਕਨ ਬੇਬੀ ਿਸੰਡਰੋਮ" ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਉਨਹ੍ ਾਂ
ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦ� ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁ ੱਟਮਾਰ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਡਣ, ਿਖੱਚਣ, ਆਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਭਆਨਕ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਾਲ ਪੀੜਤ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
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ਮਨੁ ੱਖੀ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੱਸ ਕੇ
ਨਹ� ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ | ਬੱਚੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਿਵਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ
ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਿਹੰਸਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਕੁ ਝ ਸਿਕੰਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ - ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ
ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ�ਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਿਜਵ� ਸਥਾਈ ਿਦਮਾਗ
ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ, ਅੰਨਹ੍ਾਪਣ, ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵੀ |
ਇਹ ਉਦ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਰੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ
ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਿਕ, ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਿਹਲਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ
ਭੁ ਗਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹ� ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ|
ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਕੇ ਿਬਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ
ਿਸਹਤ
ਿਵਭਾਗ
ਦੀ
ਇਸ
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ
ਵੇਖ:ੋ
https://www.fhs.gov.hk/english/health_info/child/13041.html.



ਸ਼ੈਕਨ ਬੇਬੀ ਿਸੰਡਰੋਮ 'ਤੇ ਆਡੀਓ-ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ
ਇਸ
ਵੈਬਸਾਈਟ'
ਤੇ
ਜਾਓ:https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/mulit_med/000019.html (ਕੇਵਲ
ਕ�ਟੋਨੀਜ਼ ਵਰਜਨ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) |



ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਿਹੰਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਹਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰੋ | ਨਮੋਸ਼ੀ, ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ | ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਡਾਕਟਰੀ
ਅਮਲੇ ਨੂ ੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਸਭ ਤ� ਉ�ਿਚਤ ਇਲਾਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

ਕੀ ਸਰੀਰਕ ਸਜਾ ਨੂ ੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?


ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂ ੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂ ੰ ਦੁ ੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ
ਲਈ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਕੁ ੱਟਣਾ ਹੈ | ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਮਾਿਪਆਂ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਦੁ ਆਰਾ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰਦੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਜਾਂ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ
ਨਹ� ਹੈ | ਜਦ� ਮਾਪੇ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਨਾ
ਿਸਰਫ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਚਾਹੇ
ਨਤੀਜੇ ਭੁ ਗਤਣਗੇ | ਬੱਿਚਆਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ
ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂ ੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਉਦਾ. ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂ ੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ
ਨੂ ੰ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰਨਾ | ਸਭ ਤ� ਵੱਧ, ਮਾਂ-ਿਪਓ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪਵੇਗਾ|



ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁ ਆਰਾ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ 'ਤੇ ਸਜਾਵ� ਸਜਾ
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ਤ� ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਨਕ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ
ਸਜਾ ਸਰੀਰਕ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ | ਅਮਲੇ ਨੂ ੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਿਵਵਹਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ /
ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂ ੰ ਹੋਏ ਨੁ ਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨੂ ੰ ਬਜਾਏ ਮਾਿਪਆਂ /
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁ ਆਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ |
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ੇ / ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਉ�ਤੇ ਕੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪਏਗਾ?


ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ / ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਨਾ ਿਸਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ
ਅਤੇ ਦਰਦ ਤ� ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਬਲਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੌਿਧਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |



ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਜੇ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਨਗੇ | ਅਿਜਹੀਆਂ
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂ ੰ ਵੀ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹ੍ ੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ |

(2) ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
 ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂ ੰ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋ ਸ਼ ਣ ਜਾਂ ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਲਈ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਮ
ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਜਬੂ ਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਸੰ ਕੇ ਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚਾ ਇਸ
ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਜਾਂ ਪੂ ਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਿਹਮਤ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹ� ਲ� ਦਾ ਜੋ ਉਸ
ਜਾਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਮਾਨਿਸਕ ਅਣਉਿਚਤਤਾ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ |
 ਇਸ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵਚ ਉਹ ਿਵਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ
ਿਸੱ ਧਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪ ਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ� (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਬਲਾਤਕਾਰ, ਓਰਲ ਸੈ ਕ ਸ,
ਦੂ ਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਛੇ ੜ ਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਖਰੀਦ / ਉਸ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਅੰ ਗਾਂ ਦਾ
ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਿਦ)|

ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋ ਸ਼ ਣ ਿਵਚ ਬੱ ਚੇ ਨੂ ੰ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਦੂ ਜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੁ ਆਰਾ ਲੁ ਭਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ , ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋ ਸ਼ ਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰ੍ਾ ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖ ਰੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇ
ਅਤੇ / ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਮੋ ਬਾਈਲ ਫੋ ਨ ਜਾਂ
ਇੰ ਟ ਰਨੈ ਟ ਰਾਹ� ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਬਾਤ)|
 ਿਕਸੇ ਿਕਸ਼ੋ ਰ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀ
ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋ ਸ਼ ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀਆਂ
ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਤਾਵਾਂ ਅੱ ਲਹ੍ ੜ ਉਮਰ ਲਈ ਅਲੱ ਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ|
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ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ |
ਿਮੱਥ ਬਨਾਮ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕਤ |
ਿਮਿਥਹਾਸਕ

ਹਕੀਕਤ

 ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਸਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰ,
ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ
ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਮਲੇ ਹਨ |



ਇਨਹ੍ ਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਤ�
ਿਬਨਾਂ ਕੁ ਝ ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਤ� ਹਸਤ ਮੈਥੁਨ ਕਰਾਊਣਾ / ਉਸ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਕਰਨ, ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ / ਦੂ ਿਜਆਂ ਦੀਆਂ
ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇਖਣ / ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਫਲਮਾਂ, ਵੀਿਡਓ ਜਾਂ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ, ਆਿਦ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਿਦ ਵੀ
ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਵਚ ਇਕ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਦਾ / ਉਸ
ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ / ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | (ਉਦਾ. ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ
ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਰਾਹ� ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ)
ਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਿਕਸੇ ਅੱਲਹ੍ੜ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ, ਇਸ ਨੂ ੰ ਿਜਨਸੀ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ
ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁ ਆਰਾ,
ਅੱਲਹ੍ੜ ਉਮਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ |

 ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਿਸਰਫ
ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੁ ਆਰਾ
ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ |



ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ
ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ
ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਕੰਮਾਂ ਿਵਚ ਉਲਝਾ�ਦੇ ਹਨ, ਇਨਾਮ,
ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ |

 ਿਸਰਫ ਕੁ ੜੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ |



ਮੁੰਡੇ ਸਮਿਲੰਗੀ ਜਾਂ ਉਲਟ ਿਲੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁ ਆਰਾ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਦੇ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |

ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਕਤ
ੇ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਜ਼ਾਹਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਹਨ | ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁ ਆਰਾ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਨਹ� ਦੱਸਣਗੇ | ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ
5
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ਦੇ ਵਤੀਰੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੇ
ਸੂਚਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਸਰੀਰਕ ਸੂਚਕ
 ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ |
 ਟਾਇਲਟ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਬਲੈ ਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
 ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਪਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ |
 ਿਜਨਸੀ ਸੰਚਾਿਰਤ ਿਬਮਾਰੀ |
 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ |
ਿਵਵਹਾਰਕ ਸੂਚਕ
 ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੈ |
 ਬੱਚਾ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂ ੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੂ ਹਦਾ ਹੈ |
 ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ / ਦੁ ਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ |
 ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਪਲੰਘ ਆਪਣੇ ਿਵਪਰੀਤ ਿਲੰਗ ਦੇ ਉਸਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ |
 ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਿਜਸਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ
ਸਫਾਈ / ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾ. ਨਹਾਉਣਾ, ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ
ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਆਿਦ।)
 ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੱਥਰਸੀ |
 ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਡਰ, ਦੂ ਿਜਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਜੋੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� |
 ਿਕਤੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ / ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਲੰਗ ਦੇ / ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਲੰਗ / ਿਵਅਕਤੀਗਤ (ਿਵਅਕਤੀਆਂ) ਨਾਲ
ਠਿਹਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੋਧਕ |
 ਅਕਸਰ ਸੁਪਨੇ , ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨ�ਦ ਿਵਚ ਸੌਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ |
 ਿਨਰਾਸ਼, ਘਟੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਕਰਨ
ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਵੀ |
 ਿਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ (ਉਦਾ. ਕੱਚਾ / ਬੁਲੀਮੀਆ, ਮੋਟਾਪਾ, ਖੁੱਦ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਘਰ�
ਭੱਜਣਾ, ਖੁਦਕੁ ਸ਼ੀ, ਵਾਅਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁ ਰਵਰਤ�)
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਕੇਤਕ ਿਸਰਫ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹਨ | ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚਕਾਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਵੇਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ
ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਕਰਨਾ

ਨਹ� ਕਰਨਾ

 ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਹੋ
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 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ|



ਿਨਰਣਾਇਕ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਕਰੋ

 ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ
ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਥਤੀ ਨੂ ੰ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕੇ
|



ਕਾਲਪਿਨਕ ਜਾਂ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ

 ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਓ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਉਸ ਦੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ
ਉਸਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ |



ਵੱਖਰਾ / ਧਰਮ

 ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਓ ਿਕ ਉਹ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ |
 ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ
ਗੁਪਤ ਨਹ� ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
 ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ /
ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਹੈ
ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਕਰਨਾ


ਨਹ� ਕਰਨਾ
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਿਜਵ� ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, 
ਪੁਿਲਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਆਿਦ ਤ�
ਤੁ ਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ |


ਿਟੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂ ੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਓ



ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਭਰਮਾਉਣ / ਦੂ ਿਜਆਂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ
ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਓ



ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ

ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਡਰ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਘਟਨਾ ਨੂ ੰ
ਲੁ ਕਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ:


ਤੁ ਸ� ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤ� ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਪੁਿਲਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਆਿਦ |

ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂ ੰ ਿਕਵ� ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ?


ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਿਦਓ:
7
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ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ|
ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁ ਝ ਅੰਗ, ਉਦਾ. ਛਾਤੀ, ਜਣਨ, ਆਿਦ ਇੰਨੇ ਿਨਜੀ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਛੂ ਹਣਾ
ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ |

ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬੇਨਤੀ
(ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ|

ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਣਾ,
ਿਦਰ੍ ੜਤਾ ਨਾਲ "ਕੋਈ" ਨਹ� ਕਿਹਣਾ, ਚੀਕਣਾ, ਭੱਜਣਾ ਆਿਦ ਜਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਦੂ ਿਜਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੈ ਣਾ |
 ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਗੁਪਤ ਨਹ� ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ|
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਨੂ ੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਛੂ ਹ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ|
 ਇਥ� ਤਕ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਉਸ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਦੂ ਿਜਆਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂ ੰ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦਾ
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਜੱਫੀ ਜਾਂ ਚੁੰਮਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਨਾ
ਕਰੋ | ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਿਜਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਦੂ ਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ |
ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ ੰ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ | ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਦੂ ਿਜਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ
ਿਜਨਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਭਰਮਾਉਣਗੇ| ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂ ੰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਬੱਚੇ ਿਸੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ|
ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂ ੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ| ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਾਓ ਿਕ ਜੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਯੋਗ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂ ੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ|











(3) ਅਣਗੌਿਲਆ
ਿਧਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਜਾਂ ਦੁ ਹਰਾਏ ਪੈ ਟ ਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਬੁ ਿਨਆਦੀ
ਜ਼ਰੂ ਰ ਤਾਂ ਜੋ ਖਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਿਵਕਾਸ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਣਗਿਹਲੀ
ਹੇ ਠ ਿਦੱ ਤੇ ਰੂ ਪਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ :
(a) ਸਰੀਰਕ (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਖਾਣਾ / ਕੱ ਪ ੜਾ / ਆਸਰਾ ਮੁ ਹੱ ਈ ਆ ਕਰਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਅਸਫਲਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗ ਣ / ਦੁ ੱ ਖ ਨੂ ੰ ਰੋ ਕ ਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਉਿਚਤ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਦੀ ਘਾਟ, ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂ ੰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਛੱ ਡ ਣਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਗਲਤ ਭੰ ਡਾਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬੱ ਚੇ ਦੁ ਆਰਾ ਦੁ ਰਘਟਨਾ ਗਰ੍ ਸ ਤ ਹੋ ਣਾ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਨੂ ੰ ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਣਾ), ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�
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ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦੁ ਆਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਸ਼ਆਂ ਨੂ ੰ ਗਰ੍ ਿਹਣ ਕਰਨਾ); ਜਾਂ
(b) ਮੈ ਡੀਕਲ (ਬੱ ਚੇ ਨੂ ੰ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਇਲਾਜ ਪਰ੍ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ) ; ਜਾਂ
(c) ਿਵਿਦਅਕ (ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਅਪੰ ਗ ਤਾ ਤ� ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਿਦਅਕ / ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂ ਰ ਤਾਂ ਲਈ ਿਸਿਖਆ ਪਰ੍ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ/ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ ) |

ਅਣਗਿਹਲੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰਹੈ|
ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਵਕਾਸ ਲਈ, ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਬੇਿਸਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ:


ਭੋਜਨ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸੰਤੁਿਲਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ
ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ|



ਿਨਜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ / ਉਿਚਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ / ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਇਲਾਜ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।



ਘਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਖਆ
ਹਾਦਿਸਆਂ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਨਹ� ਛੱਿਡਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਇਨਹ੍ ਾਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ / ਘਰੇਲੂ ਦਵਾ�ਆਂਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|।



ਨ�ਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ
ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਨ�ਦ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਆਰਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਜਸਦੀ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|



ਿਸੱਿਖਆ
ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ | ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ / ਿਵਿਦਅਕ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਉਿਚਤ ਜਾਂਚ, ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਸ਼ੰਭਾਿਵਤ ਸੰਕਤ
ੇ


ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਕੁ ਪੋਸ਼ਣ, ਘੱਟ ਭਾਰ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਿਵਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|
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ਬੱਚੇ / ਪਰ੍ੀ-ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਬਨਹ੍ ਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਛੱਿਡਆਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ|
ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਿਬਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਕੂ ਲ ਤ� ਅਕਸਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣਾ / ਸਕੂ ਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ|
ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਅਣਦੇਖੇ ਕਰਨਾਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ / ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ|
ਕੱਪਿੜਆਂ ਤ� ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਿਵਚ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਰੁਲੇ ਹੋਏ |
ਭੁ ੱਖੇ ਹੋਣ ,ਖਾਣਾਮੰਗਣ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ|
ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤ� ਿਬਨਾਂ |
ਜ਼ਿਹਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਰ ਚੜਨਾ / ਦੁ ਰਘਟਨਾ ਹੋਣਾ |
ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ / ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂ ੰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ
ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾਣਾ |

ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧ
ੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ / ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸੰਕਤ
ੇ ਕ
 ਦੂ ਿਜਆਂ ਨੂ ੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾਣ ਤ� ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਿਸੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਨ ਤ� ਵਰਜਣਾ |
 ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਤ� ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਠੋ ਸ ਕਾਰਨ ਿਬਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਿਸੱਿਖਆ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਮਨਹ੍ ਾ ਕਰਨਾ |
 ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤ� ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਿਸਹਤ / ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਜਾਂ ਚੈ�ਕ-ਅਪ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ |
 ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ / ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣਾ |
 ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਣਾ |

(4) ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ
ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇ ਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਅਿਤ ਘਟਨਾ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਹਤ
(ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਬੋ ਧ ਵਾਦੀ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਸਮੇ ਤ ) ਨੂ ੰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ |

ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ|
ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਸੰਖਪ
ੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਵਹਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਅਸਵੀਕਾਰ, ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਣਾ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਣਉਿਚਤ ਹੋਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਤ� ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ,
ਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ |),
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਿਬਨਾਂ ਵਜਹ੍ਾ ਡਾਂਟਣਾ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ
ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਰ੍ਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਮੁੱਲ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣਾ |
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ਧਮਕੀਆਂ
ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਸਖਤ ਅਨੁ ਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਿਖਆ
ਦੀ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ
ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਿਤਆਗਣ / ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਂ
ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜਾਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂ ੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ)
|
ਗੁਮ
ੰ ਰਾਹ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਪੱਖ� ਅਣਉਿਚਤ ਗੱਲਬਾਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁ ਕੂਲਤਾ, ਪੈਰੇਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ,
ਇਨਫ�ਟੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ), ਗਲਤ / ਭਟਕੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂ ੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰ੍ਸੰਗ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਸਮਾਿਜਕਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂ ੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ
ਬੇਹੱਦ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂ ੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਮਾਈ�ੋ ਮੈਨੇਜਮ�ਟ ਕਰਨਾ ਜੋ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂ ੰ ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਚੰਤਾ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ) |
ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਕਤ
ੇ ਕ




ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਿਵਕਾਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ,
ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਸਰਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਉਲਟੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ, ਆਿਦ|)
ਿਵਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੱਚਾ ਦੂ ਿਜਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁ ਨੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਚੰਤਾ ਦੇ
ਲੱਛਣਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਨਹੁੰ-ਕੱਟਣਾ, ਵਾਲ ਿਖੱਚਣਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਣਾ, ਿਸਰ
ਪਟਕਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਿਹਲਾਉਣਾ, ਆਿਦ|), ਿਗੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ

ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਨੁ ਕਸਾਨ / ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਿਪਆਂ / ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ
ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਕਤ
ੇ ਕ


ਬੱਚੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਨਰਲੇ ਪ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣਾ, ਅਕਸਰ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਨਕਾਰਨਾ ਜਾਂ
ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂ ਕ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਿਨਤ ਕਰਨਾ |



ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਬਾਲਗ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਨਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ / ਜੋ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ
ਅਣਉਿਚਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤ� ਮਨਹ੍ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਵਤਕਰਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਵਵਹਾਰ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਿਵਲੱਖਣ ਸਜ਼ਾ, ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵਵਹਾਰ |
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂ ਿਜਆਂ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ / ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਲਗਾ�ਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੁ ਹਰਾਉਣ ਲਈ |
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ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਪਿਹਲੂ ਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ | ਉਸੇ ਸਮ�, ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਬੱਿਚਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ
ਿਵਚਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵੈ-ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ
ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਿਵਕਾਸ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਿਪਆਂ ਜਾਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ ੰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
| ਖੇਡ,ੋ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ | ਜਦ� ਬੱਚੇ ਕੁ ਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂ ੰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਿਸਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਨਯਮ, ਲਚਕੀਲੇ ਪਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸਯ
ੇ ੋਗ ਆਪਸੀ
ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ |

ਨੁ ਕਸਾਨ/ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?








ਿਜੱ ਥੇ ਇਹ ਸ਼ੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ ਨੂ ੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ , ਇਸ ਨੂ ੰ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਿਦਆਂ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਿਜਸ ਬੱ ਚੇ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਗਆ / ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ
ਖੁ ਲਾਸੇ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤ ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਨਸਲੀ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁ ਝ ਬੱ ਚੇ ਇਸ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁ ਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਪਛੋ ਕ ੜ ਤ� ਪਰ੍ ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਣ ਤ� ਿਪੱ ਛੇ
ਹਟਦੇ ਜਾਂ ਿਝਜਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੱ ਚਾ ਕੋ ਈ ਿਚੰ ਤਾ ਜਾਂ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ ਗ ਟਾਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱ ਥ� ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕੇ
ਉਸਦੀ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਸੌ ਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਨੂ ੰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਬੱ ਚੇ ਨੂ ੰ ਉਸ
ਦੇ ਹੋ ਰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਹੋ ਣ ਤ� ਰੋ ਕ ਣ ਿਵੱ ਚ ਖੁ ਲਾਸੇ ਦੀ ਮਹੱ ਤ ਤਾ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਨੂ ੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖੁ ਲਾਸੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਅਪਰਾਧੀ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਮੁ ਸ ਕਲਾਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਥ� ਤਕ ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਸਮੱ ਿਸਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂ ੰ
ਿਨਯੰ ਤ ਰਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਹ� ਕਰਦੇ | ਉਹ ਲੋ ਕ
ਜੋ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਵੱ ਡੇ ਜਾਂ ਛੋ ਟੇ ਪੱ ਧ ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ| ਬੱ ਚੇ
ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ / ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਦਾ
ਸੰ ਕੇ ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਏ ਿਕ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਹਰ ਮੁ ਸ਼ ਕਲ ਦਾ ਹੱ ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਬੱ ਚੇ ਨੂ ੰ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ / ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦਰਪੇ ਸ਼
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ਮੁ ਸ਼ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠ ਣ ਲਈ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤੌ ਰ ਤੇ ਜਰੂ ਰ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ |
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਕੋ ਈ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ / ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪਰ੍ ਤੀ
ਜਾਗਰੂ ਕ ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂ ਰਗਾਮੀ ਪਰ੍ ਭਾਵਾਂ
ਵੱ ਲ ਭਾਗ ਦੇ ਵੇ ਗਾ|
ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ / ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰ ਧ ਤ
ਸੰ ਸ ਥਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪ ਰਕ ਕਰੋ (ਟੈ ਲੀ: 2343 2255)
ਜਾਂ ਿਜੰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭ ਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਬੰ ਧ ਤ ਿਜ਼ਲਹ੍ੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਇਕਾਈ|

ਫੈ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪਰ੍ੋ ਟੈ ਕ ਿਟਵ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਯੂ ਿਨਟ ਦੇ ਸੰ ਪ ਰਕ ਲਈ,
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_family/sub_list
ofserv/id_familyandc/
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