
  

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും 
സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ടും  

ളമൽബൺ അതിെൂെത എല്ലാ കുട്ടികെുളെയുും, ളെറുപ്പക്കാെുളെയുും, ഹാനിയയൽക്കാവുന്ന 
സാഹെെയത്തില്ായിെിക്കുന്ന മുതിർന്നവെുളെയുും സുെക്ഷിതതവത്തിനുും, 

യക്ഷമത്തിനുും അന്തസ്സിനുും പ്െതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 
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അതിരൂേതാ ശിശു സുരക്ഷാ പേരുമാറ്റച്ചട്ടം (Child Safety Code of Conduct) വിവിധ  
േരിോടികളിലും പ്േവര്ത്തനങ്ങളിലും ഇവന്റുകളിലും ഏര്ത്പെട്ടിരിക്കുന്ന 
കുട്ടികളുമായും പെറുെക്കാരുമായും ഇടേഴകുന്നതില് േുപരാഹിതന്മാരുപടയും 
ജീവനക്കാരുപടയും സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകരുപടയും േക്കല് നിന്നു പ്േതീക്ഷിക്കപെടുന്ന 
ഉെിതമായ പേരുമാറ്റം വയക്തമാക്കിപക്കാണ്ട് പോസിറ്റീവും മാനയവും 
സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. 

ഈ ശിശു സുരക്ഷാ പേരുമാറ്റച്ചട്ടം ഓപരാ കുട്ടിക്കും അപലെങ്കില് പെറുെക്കാരനും 
'ദൈവതിപെ സവരൂേതിലും സാൈൃശയതിലും സൃഷ്ടിക്കപെട്ട ഒരു അതുലയമായ 
മൂലയമുണ്ട്', എന്നും സംരക്ഷണതിന് അര്ത്ഹരാണ് എന്നുമുള്ളതിപന ഞങ്ങൾ 
അംഗീകരിക്കുന്നതിപന പ്േതിഫലിെിക്കുന്നു (പ്ോയേൂര്ത്തിയാകാതവരുപട 
സംരക്ഷണതിനായുള്ള പോന്തിഫിക്കല് കമ്മീഷന് 2016 (Pontifical Commission for the 
Protection of Minors 2016)). 

ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി പ്േവര്ത്തനങ്ങളില് േപങ്കടുക്കുപപാൾ, 
േുപരാഹിതന്മാര്ത്, ജീവനക്കാര്ത്, സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകര്ത് എന്നിവര്ത് കുട്ടികപളയും 
യുവാക്കപളയും എലൊയ്പപൊഴും ൈുരുേപയാഗതില് നിന്നും ഉേപ്ൈവങ്ങളില് നിന്നും 
സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയില് പ്േവര്ത്തിപക്കണ്ടതുണ്ട്. 

പമൽബണ് കപതാലിക്കാ അതിരൂേതയ്പക്കുള്ളില് (Catholic Archdiocese of Melbourne) 
കുട്ടികളുപടയും പെറുെക്കാരുപടയും ഇടയില് പ്േവര്ത്തിക്കുന്ന േുപരാഹിതന്മാര്ത്, 
ജീവനക്കാര്ത്, ശുപ്ശൂഷയിലുള്ള സന്നദ്ധപസവകര്ത് എന്നിവര്ത്ക്ക് എലൊ കുട്ടികളുപടയും 
പെറുെക്കാരുപടയും പക്ഷമവും സുരക്ഷയും ഉറെുവരുതുന്നതിന് തങ്ങൾ 
വയക്തിേരമായും കൂട്ടായും വഹിക്കുന്ന സുപ്േധാനമായ േങ്ക് മനസിലാപക്കണ്ട 
ഉതരവാൈിതമുണ്ട്  

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ട പ്െഖ്യാെനും 
(SAFEGUARDING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE CODE OF CONDUCT DECLARATION) 

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ട പ്െഖ്യാെനും 
പുരരോഹിതന്മോരുും ജീവനക്കോരുും സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകരും അവരിൽ നിന്നു 
പ്പതീക്ഷിക്കുന്ന പ്പവർത്തനരീതികളെയുും ളപരുമോറ്റളത്തയുും കുറിച്ച് വോയിക്കുകയുും 
മനസ്സിലോക്കുകയുും ളെയ്തു എന്നുും ളപരുമോറ്റച്ചട്ടും അനുവർത്തിക്കോൻ സമ്മതിച്ചു 
എന്നുമുള്ളത് അുംഗീകരിക്കലോണ്. 

പുരരോഹിതന്മോരുും ജീവനക്കോരുും സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകരും അവരുളെ പ്പവർത്തനോരുംഭത്തിൽ 
കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ട പ്െഖ്യാെനും ഒപ്പിരെണ്ടത് 
ആവശ്യമോണ്. 

സന്നദ്ധപ്പവർത്തകർ ഓരരോ മൂന്നു വർഷത്തിലുും പ്പഖ്യോപനും വീണ്ടുും ഒപ്പിരെണ്ടത് 
ആവശ്യമോണ്. 

പുരരോഹിതന്മോരുും ജീവനക്കോരുും ഓരരോ വർഷവുും പ്പഖ്യോപനും വീണ്ടുും ഒപ്പിരെണ്ടത് 
ആവശ്യമോണ് 

  



  

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും 
സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ടും  

ളമൽബൺ അതിെൂെത എല്ലാ കുട്ടികെുളെയുും, ളെറുപ്പക്കാെുളെയുും, ഹാനിയയൽക്കാവുന്ന 
സാഹെെയത്തില്ായിെിക്കുന്ന മുതിർന്നവെുളെയുും സുെക്ഷിതതവത്തിനുും, 

യക്ഷമത്തിനുും അന്തസ്സിനുും പ്െതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 
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ശ്ിശ്ു സുരക്ഷോ പരിശ്ീലനും (ഈ നയത്തിളന്റ ‘സുംരക്ഷിക്കല് പരിശ്ീലനും’ ളസക്ഷൻ 
കോണുക) എലലോ പുരരോഹിതന്മോർക്കുും ജീവനക്കോർക്കുും സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകർക്കുും വർഷും 
രതോറുും ആവശ്യമോണ്  

പ്െതീക്ഷകള് 
ഒെിക്കല്ുും ഒറ്റയ്ക്ക്കാവെുത് എന്ന നിയമും 

േുപരാഹിതന്മാരും പജാലിക്കാരും സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകരും മറ്റാരുപടയും 
പമല്പനാട്ടമിലൊപത തങ്ങൾ കുട്ടികളുമായും പെറുെക്കാരുമായും ഒറ്റയ്പക്കായിരിക്കുന്ന 
സാഹെരയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. കുട്ടികളുമായും പെറുെക്കാരുപമാതുള്ള 
പ്േവര്ത്തനങ്ങളും കൂടാപത / അപലെങ്കില് െര്ത്ച്ചകളും മറ്റുള്ളവര്ത് കാണ്പകയാണ് 
നടപതണ്ടത്. 

യമൽയനാട്ടും 

കുട്ടികളും പെറുെക്കാരും അവരുപട മാതാേിതാക്കപളാ രക്ഷിതാക്കപളാ, 
ഇലൊപത േപങ്കടുക്കുപപാൾ, കുട്ടികൾക്കും പെറുെക്കാര്ത്ക്കുമായി േരിോടികളും 
പ്േവര്ത്തനങ്ങളും ഇവന്റകളും നടതുന്ന േുപരാഹിതന്മാര്ത്, ജീവനക്കാര്ത്, 
സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകര്ത് എന്നിവര്ത്ക്ക് അവപര സജീവമായി പമല്പനാട്ടം 
വഹിക്കുന്നതിപെ ഉതരവാൈിതമുണ്ട്. 

ലല്ുംഗിക െൂഷണും / ദുെുെയയാഗും 

അതിരൂേതാ ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി പ്േവര്ത്തനങ്ങളില് 
േപങ്കടുക്കുന്ന കുട്ടികപളാപടാ പെറുെക്കാരുപട പനര്ത്ക്കുള്ള അപലെങ്കില് അവരുപട 
സാന്നിധയതിലുള്ള ഏത് തരതിലുള്ള ദലംഗിക പ്േവൃതികളും 
നിപരാധിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഒരു കുട്ടിപയപയാ പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തിപയപയാ 
ഏപതങ്കിലും തരതിലുള്ള ദലംഗിക പ്േവൃതികളില് ഏര്ത്പെടാപനാ അതിനുള്ള 
സാഹെരയതിലാക്കാപനാ ഒരു വയക്തി കരുത്, ബലപ്േപയാഗം അപലെങ്കില് 
അധികാരം പ്േപയാഗിക്കുപപാളാണ് ദലംഗിക േീഡനം നടക്കുന്നത്. 

ദലംഗിക പേരുമാറ്റം എന്നതില് ദലംഗിക സവഭാവതിലുള്ളപതന്ന നയായമായും 
േരിഗണിക്കപെടാവുന്ന െുവപട േറയുന്നവ ഉൾപെപടയുള്ളതും എന്നാല് അവയില് 
മാപ്തമായി േരിമിതപെട്ടിട്ടിലൊതതുമായ പ്േവൃതികളുപട മുഴുവന് പപ്ശണിയും 
ഉൾപക്കാള്ളുന്നു: 
• ദലംഗിക ബന്ധതില് ഏര്ത്പെടുക, െുംബിക്കുക, തപലാടുക പോപലയുള്ള 
സപര്ത്ക്ക പേരുമാറ്റം അപലെങ്കില് ദലംഗിക നുഴഞ്ഞുകയറ്റം അപലെങ്കില് 
പവശയാവൃതിയിലൂപട ഒരു കുട്ടിപയ െൂഷണം പെയ്യുക അപലെങ്കില് കുട്ടികപള 
െൂഷണം പെയ്യുന്ന സാമപ്ഗികൾ (അതായത് കുട്ടികളും യുവാക്കളും ഉൾപെടുന്ന 
അശ്ലീലെിപ്തങ്ങൾ) നിര്ത്മ്മിക്കുക  

• ശൃംഗരിക്കുക, ദലംഗികമോയി സ്േഷ്ടമായ െര്ത്ച്ചയില് ഏര്ത്പെടുക, ദലംഗിക 
വയംപഗയാക്തികൾ പ്േപയാഗിക്കുക, അനുെിതമായ ളെക്സ്റ്റ് സപേശമയയ്പക്കല്, 
അനുെിതമായ പഫാപട്ടാപ്ഗാഫി, അനുെിതമായ ഓണ്ദലന് ഉള്ളടക്കം അപലെങ്കില് 
അസഭയെിപ്തം അപലെങ്കില് നഗ്നത പ്േൈര്ത്ശിെിക്കല് എന്നിങ്ങപനയുള്ള 
സപര്ത്ക്കരഹിത പേരുമാറ്റം 



  

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും 
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• കുട്ടികപളപയാ പെറുെക്കാപരപയാ ദലംഗിക പ്േവര്ത്തനങ്ങളില് 
ഏര്ത്പെടുതുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കല് (ഉൈാ. േക്ഷോതം, സമ്മാനം നല്കല്, ഒരു 
കുട്ടിയുമാപയാ പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തിയുമാപയാ 'രഹസയ' സപര്ത്ക്കം, 
പരുഷമോയി പേരുമാറുക, അമിതമായ വാത്സലയം മുതലായവ). 

ശാെീെിക സമ്പർക്കും 

ശിശു സുരക്ഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതിനര്ത്ഥം കുട്ടികളുമായും 
പെറുപ്ോയതിലുള്ളവരുമായും ഒരുതരതിലുമുള്ള ശാരീരിക സപര്ത്ക്കവും 
േുലര്ത്തരുത് എന്നലെ. കുട്ടികളും പെറുെക്കാരുപമാത് പ്േവര്ത്തിക്കുപപാൾ, 
ഉെിതമായതും അനാവശയ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമിലൊതതുമായ ശാരീരിക സപര്ത്ക്കം 
ഉണ്ടാകാം ഉൈാ. കായിക വിപനാൈങ്ങളില് ഏര്ത്പെടുപപാൾ, പേപ്ഗൂെില് ഒരു 
കുഞ്ഞിപന എടുക്കുക, പ്േഥമശുപ്ശൂഷ നല്കുക, അപലെങ്കില് ഒരു പ്ോര്ത്ഥനാ സമയത് 
ദക പകാര്ത്ത് േിടിക്കുക. 

ഉെിതമായതും അനുെിതമായതുമായ ശാരീരിക സപര്ത്ക്കതിപെ സാദ്ധയതയുള്ള 
എലൊ സംഭവങ്ങളും വിവരിക്കുക എന്നത് അസാധയമാപണങ്കിലും, ഉെിതമായ 
സപര്ത്ക്കം എന്നതിപന നിര്ത്വെിക്കാന് ഇനിെറയുന്ന തതവങ്ങൾ സഹായിപച്ചക്കാം. 
 
േുപരാഹിതന്മാര്ത്, ജീവനക്കാര്ത്, സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകര്ത് എന്നിവര്ത്: 

• യുക്തിഭപ്ൈതയുള്ള ഒരു വയക്തി അനാവശയ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമിലൊതപതന്നും 
സേര്ത്ഭതിന് അനുപയാജയമായപതന്നും കരുതുന്നതുമായ ശാരീരിക 
സപര്ത്ക്കതില് ഏര്ത്പെടുക, (ഉൈാ. ദഹ ദഫവ്, പതാളില് തട്ടുക, പറാഡ് 
മുറിച്ചുകടക്കാന് ഒരു പകാച്ചുകുട്ടിയുപട ദക േിടിക്കുക, ൈുുഃഖിതനായ ഒരു 
പെറുപ്ോയതിലുള്ള ഒരു വയക്തിയുപട കഴുതിലൂപട ദകയ്യിടുക) 

• പ്േവര്ത്തനതിന്ളറ അപലെങ്കില് േരിോടിയുപട അതിര്ത്തികളുമായി 
പോരുതമുള്ള വിധതില് കുട്ടിയുപട അപലെങ്കില് പെറുപ്ോയതിലുള്ള 
വയക്തിയുപട ആവശയങ്ങപളാടുള്ള പ്േതികരണതില് ൈൃഢബദ്ധമായ സപര്ത്ക്കം 
(ഉൈാ. വീണുപോയ ഒരു കുട്ടിപയ എടുക്കുക, ഒരു കുട്ടിക്ക് േരിപക്കല്ക്കുപപാൾ 
പ്േഥമശുപ്ശൂഷ നല്കുക, വിഷമതിലായ കുട്ടിപയ ആശവസിെിക്കുക, കുട്ടിയുപട 
അനുമതിപയാപട കായിക ഉേകരണങ്ങൾ പ്കമീകരിക്കുക). 

േുപരാഹിതന്മാര്ത്, ജീവനക്കാര്ത്, സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകര്ത് എന്നിവര്ത്: 

• ശാരീരിക സപര്ത്ക്കതില് ഏര്ത്പെടുപപാൾ കുട്ടിപയാട് അപലെങ്കില് 
പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തിപയാട് തങ്ങൾ പെയ്യുന്നപതന്താപണന്ന് 
വിശൈീകരിക്കുകയും എപന്തങ്കിലും സപര്ത്ക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുപായി അവരുപട 
അനുമതി പതടുകയും പെയ്യുക (ഉൈാ. "നിങ്ങളുപമാത് പ്ോര്ത്ഥിക്കാന് എനിക്ക് 
നിങ്ങളുപട പതാളില് ദക വയ്പക്കാപമാ?") 

• ശാരീരിക സപര്ത്ക്കതില് ഒരു കുട്ടി അസവസ്ഥനാ(യാ)പണന്നതിപെ സൂെനകപള 
ബഹുമാനിക്കുക (ഉൈാ. ഒരു കുട്ടി മാറിപൊകുകപയാ അപലെങ്കില് അവരുപട രനോട്ടും 
മോറ്റുകരയോ, ഇഷ്ടമിലൊയ്പമ കാണിക്കുകപയാ പെയ്യുക). 

• വയതയസ്ത സംസ്കാരങ്ങളില് നിന്നുള്ള കുട്ടികളുമായും പെറുെക്കാരുമായുള്ള  
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ശാരീരിക സപര്ത്ക്കതില് അവരുപട സാംസ്കാരിക സംപവൈനക്ഷമതകപള 
ബഹുമാനിക്കുക. ശാരീരിക സപര്ത്ക്കവുമായി ബന്ധപെട്ട സാംസ്കാരിക 
സപ്പൈായങ്ങളും രീതികളും ഗണയമായി വയതയാസപെടുന്നു, അത് മനസ്സിലാപക്കണ്ടത് 
ആവശയമാണ് ഉൈാ. െില സംസ്കാരങ്ങളില് ഒരു കുട്ടിക്ക് മുതിര്ത്ന്നയാളുമായി 
ദകപകാര്ത്തത് ഉെിതമായിരിക്കും, അപതസമയം മറ്റ് സാംസ്കാരിക പ്ഗൂെുകളില്, 
ബന്ധമിലൊത ഒരു മുതിര്ത്ന്നയാളുമാപയാ അപലെങ്കില് വയതയസ്ത ലിംഗതിലുള്ള 
മുതിര്ത്ന്നവരുമാപയാ ശാരീരിക സപര്ത്ക്കം അനുവൈനീയമലെ. 

• ദവകലയമുള്ള കുട്ടികളുപടയും പെറുപ്ോയതിലുള്ളവരുപടയും കഴിവുകപള 
ബഹുമാനിക്കുക (ഉൈാ. ദവകലയമുള്ള പെറുപ്ോയതിലുള്ള ഒരു വയക്തിപയാട് 
തോങ്കൾ സഹായം ആപ്ഗഹിക്കുന്നുപണ്ടാ എന്ന് പൊൈിച്ച് അവരുപട സവാതപ്ന്തയപത 
മാനിക്കുക). 

േുപരാഹിതന്മാരും ജീവനക്കാരും സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകരും െുവപട േറയുന്ന 
വിധതിലുള്ള ശാരീരിക സപര്ത്ക്കം ഒഴിവാക്കണം: 

• പമഡിക്കല് അടിയന്തിര സാഹെരയങ്ങളിപലാഴിപക വായ, അരളക്കട്ട്,  

ജനപനപ്േിയം, നിതംബം, സ്തനങ്ങൾ എന്നിവയിപലക്കുള്ള സപര്ത്ക്കം (ഉൈാ. ഒരു 
ഡിഫിപ്ബിപലെറ്റര്ത് ഉേപയാഗിക്കുപപാൾ, വായില് നിന്ന് വായിരലക്ക് ശ്വോസും 
നല്കുപപാൾ) 

• ജീവനക്കാരപനാ സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകപനാ അവരുപട സവന്തം ആവശയങ്ങൾ 
നിറപവറ്റുന്നതിനായി സവപമധയാ പെയ്യുന്നത് (ഉൈാ. കുട്ടികപള നിരന്തരം 
പകട്ടിെിടിക്കുന്ന അപലെങ്കില് അവര്ത് തനിച്ചോയത് കാരണം മടിയില് ഇരിക്കാന് 
പപ്ോത്സാഹിെിക്കുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ പ്പവർത്തകൻ) 

• യുക്തിഭപ്ൈതയുള്ള ഒരു നിരീക്ഷകന് ദലംഗിക സവഭാവമുള്ളതായി 
കാണപെപട്ടക്കാവുന്നത് 

• ഒരു കുട്ടിപയപയാ പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തിപയപയാ വിഷമിെിക്കുന്നതിപനാ 
ഉേപ്ൈവിക്കുന്നതിപനാ ഉപേശിച്ചുള്ളത് 

• അതില് പ്കൂരമോയേരിഹാസേൂര്ത്ണമായ പേരുമാറല്, ഗുസ്തി, 
അട്ടഹാസപതാടുകൂടിയ കളി അപലെങ്കില് ഇക്കിളി എന്നിവ ഉൾപെടുന്നു 

• ഒരു കുട്ടിയുപടപയാ പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തിയുപടപയാ ആപ്ഗഹങ്ങൾക്ക് 
എതിപരയുള്ളത് 

• കുട്ടിപക്കാ പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തിപക്കാ സഹായം ആവശയമിലൊത 
വയക്തിഗത േരിെരണവുമായി ബന്ധപെട്ട്  

• സവകാരയമായി നടക്കുന്ന കാരയങ്ങൾ (ഉൈാ. രെോയ്ലറ്റ്  ഉേപയാഗിക്കല്, വസ്പ്തം 
ധരിക്കല്, കുളി). 

കുട്ടികളുമായും പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തികളുമായും അവരുപട സുരക്ഷപയ 
പപ്ോത്സാഹിെിക്കുന്ന രീതിയില് ശാരീരിക സപര്ത്ക്കം നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിനുള്ള 
വഴികപളക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങൾക്ക് വിവെ ഷീറ്റ് : ശാെീെിക സമ്പർക്കും 
കാണുക. 
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മദയും, മയക്കുമെുന്നുകള് എന്നിവയുളെ ഉെയയാഗും, ലകവശുംവയ്ക്ക്കൽ അളല്ലങ്കിൽ 
വിതെണും 

േുപരാഹിതന്മാരും ജീവനക്കാരും സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകരും െുവപടേറയുന്ന കാരയങ്ങൾ 
പെയ്പതിരിക്കണം. 

• കുട്ടികളുപടയും പെറുപ്ോയതിലുള്ളവരുപടയും േരിെരണതില് 
ഏര്ത്പെടുപപാപഴാ അതിന് മുപപാ മൈയപമാ നിയമവിരുദ്ധമായ 
മയക്കുമരുന്നുകപളാ ഉേപയാഗിക്കരുത്.  

• കുട്ടികൾക്കും പെറുപ്ോയതിലുള്ളവര്ത്ക്കും േരിെരണം നല്കാനുള്ള തങ്ങളുപട 
പശഷിപയ ബാധിപച്ചക്കാവുന്ന വിധതില് കുറിെടി മരുന്നുകളുപട 
സവാധീനതിലായിരിക്കരുത്. 

• കുട്ടികൾക്കും പെറുപ്ോയതിലുള്ളവര്ത്ക്കും ആപരാഗയകരമായ േുകയില-മുക്തമായ 
ഒരു അന്തരീക്ഷം ലഭയമാക്കുക (ഉൈാ. ഇ-സിഗരറ്റ് ഉൾപെപട). 

 

കുട്ടികൾക്കും പെറുപ്ോയതിലുള്ളവര്ത്ക്കും മൈയപമാ നിയമവിരുദ്ധമായ 
മയക്കുമരുന്നുകപളാ നല്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും കര്ത്ശനമായി 
നിപരാധിച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ്. കുട്ടികൾക്കും പെറുപ്ോയതിലുള്ളവര്ത്ക്കും ഔഷധങ്ങൾ 
നല്കുന്നതുമായി ബന്ധപെട്ട മരുന്ന് നൽകൽ (Administering Medication) പസക്ഷന് കാണുക 
 

കുട്ടികെുളെയുും ളെറുപ്പക്കാെുളെയുും ളെെുമാറ്റത്തിന് വഴികാട്ടുന്നു (അച്ചെക്കും) 

ഞങ്ങളുപട അതിരൂേതയില് എലൊ കുട്ടികൾക്കും 
പെറുെക്കാര്ത്ക്കും പോസിറ്റീവ് അനുഭവം 
ഉപണ്ടന്ന് ഉറൊക്കാന് ഞങ്ങൾ പ്ശമിക്കുന്നു. 

കുട്ടികളുപമാതും പെറുെക്കാരുപമാതും 
പ്േവര്ത്തിക്കുപപാൾ, അവരുമായി സഹകരിച്ച് 
മാര്ത്ഗനിര്ത്പേശങ്ങൾ പ്കമീകരിക്കുന്നത്, 
ഉൾപെട്ടിരിക്കുന്ന എലൊവരുപടയും സുരക്ഷയും 
പക്ഷമവും പപ്ോത്സാഹിെിക്കാന് 
സഹായിക്കുന്നു. 

കാലാകാലങ്ങളില്, പേരുമാറ്റ നിയപ്ന്തണ 
തപ്ന്തങ്ങൾ ഇനിേറയുന്നവ ഉറൊക്കാനായി 
ആവശയമായി വപന്നക്കാം: 

• സുരക്ഷിതവും പോസിറ്റീവും കാരയക്ഷമവുമായ അന്തരീക്ഷം ഉറൊക്കുക 
• കുട്ടികളുപടയും പെറുെക്കാരുപടയും സുരക്ഷയും പക്ഷമവും ഉറൊക്കുക  
• അലപങ്കാല സവഭാവം നിയപ്ന്തിക്കാന്. 
 
േുപരാഹിതന്മാരും ജീവനക്കാരും സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകരും നയായവും മാനയവും 
പ്ോയതിനും വികസനേരമായും അനുപയാജയമായ തപ്ന്തങ്ങൾ ഉേപയാഗിക്കണം. 
കുട്ടിയ്പക്ക് അപലെങ്കില് പെറുപ്ോയതിനുള്ള വയക്തിക്ക് വയക്തമായ ൈിശാപബാധം 
നല്കുകയും അവരുപട പേരുമാറ്റം പ്കിയാത്മകമായി വഴിതിരിച്ചുവിടാന് അവസരം 
നല്കുകയും പവണം. 

 
നിയമവിെുദ്ധ 
മയക്കുമെുന്നുകള് 

 
ഒരു മരുന്ന് 
നിയമപ്േകാരം 
നിപരാധിച്ചിട്ടുപണ്ടങ്കി
ല് അത് 
നിയമവിരുദ്ധപമന്ന് 
നിര്ത്വെിക്കപെടുന്നു, 
ഉൈാ. പഹപറായിന്, 
പകാപക്കയ്പന്, 
ജി.എച്ച്.ബി., 
പമതാംപഫറ്റാദമന്, 
കഞ്ചാവ്.  
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ളമൽബൺ അതിെൂെത എല്ലാ കുട്ടികെുളെയുും, ളെറുപ്പക്കാെുളെയുും, ഹാനിയയൽക്കാവുന്ന 
സാഹെെയത്തില്ായിെിക്കുന്ന മുതിർന്നവെുളെയുും സുെക്ഷിതതവത്തിനുും, 
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ഒരു കുട്ടിപയാ പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തിപയാ പവലെു വിളി ഉയര്ത്തുന്ന രീതിയില് 
പേരുമാറുന്നത് തുടരുകയാപണങ്കില്, മാതാേിതാക്കളുമാപയാ രക്ഷിതാക്കളുമാപയാ 
ആശയവിനിമയം നടതുന്നതും പോസിറ്റീവ് പേരുമാറ്റപത പപ്ോത്സാഹിെിക്കുന്നതിന് 
സഹകരിച്ച് പ്േവര്ത്തിക്കുന്നതും അഭികാമയമാണ്. 

ഒരു സാഹെരയതിലും ശാരീരിക ശിക്ഷ അനുവൈനീയമലെ; തരംതാഴ്ത്തുന്നതായി, 
പ്കൂരമായതായി, ഭയപെടുതുന്നതായി അപലെങ്കില് അേമാനിക്കുന്നതായി 
കണക്കാക്കാവുന്ന ഒരു തരതിലുള്ള ഇടപേടലുകളും ഉണ്ടാവാന് ോടുള്ളതലെ. 

 

സമ്മാനങ്ങള് കൂൊളത / അളല്ലങ്കിൽ െണും നൽകുന്നത് 

ഒരു മുതിര്ത്ന്ന വയക്തി ഒരു കുട്ടിക്ക് അപലെങ്കില് ളെറുപ്പക്കോരന് ഒരു സമ്മാനം 
നല്കുന്നത് ദലംഗിക ൈുരുേപയാഗതിപെ ആവശയങ്ങൾക്കായി േക്ഷോതപമാ 
തപ്ന്തപമാ ആയി കണക്കാക്കാം. 

ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി പ്േവര്ത്തനങ്ങളില് േപങ്കടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം 
കുട്ടികൾക്കും പെറുെക്കാര്ത്ക്കും സമ്മാനങ്ങൾ (തുലയമോയ മൂലയമുള്ളത്) 
പകാടുക്കുന്നത് അനുവൈനീയമാണ് (ഉൈാ. ഈസ്റ്റര്ത് സമയത് കുട്ടികളുപട ആരാധന 
(Children’s Liturgy) യില് േപങ്കടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പൊപേറ്റ് മുട്ട നല്കുന്നു). 

സമ്മാനം നല്കുന്നത് പനരിട്ടുള്ള ഒരു സൂെര്ത്ദവസറുപട അംഗീകാരപതാപട, 
ഒരു ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി പ്േവര്ത്തനതിപെ (ഉൈാ. ഒരു 
നാഴികക്കലെിപെ ആപ ാഷം, ഉത്സവ സേര്ത്ഭം) ഭാഗമാപണങ്കില് അത് 
സുരക്ഷിതമാണ്. 

സാമ്പത്തികും അളല്ലങ്കിൽ ഭൗതിക സഹായത്തിനുള്ള അഭയർഥനകള് ലകകാെയും ളെയ്യൽ 

സാപതികും അപലെങ്കില് ഭൗതിക സഹായം നല്കുന്നത് ഒരു 'വയക്തിഗത' 
േുപരാഹിതന്, ജീവനക്കാരന് അപലെങ്കില് സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകപെ 
ഉതരവാൈിതമായിരിക്കരുത്. േണം നല്കുന്നത് അപലെങ്കില് സമ്മാനങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നത് അവിഹിതമായ സവാധീന പേരുമാറ്റമായി കണക്കാക്കാം. 

ഒരു കുട്ടി അപലെങ്കില് യുവാവിന് സാപതിക അപലെങ്കില് ഭൗതിക സഹായം 
ആവശയമാപണങ്കില്, ആ അഭയര്ത്ഥ സംബന്ധിച്ച ഇടവകയുപട, ഏജന്സിയുപട 
അപലെങ്കില് എന്റിറ്റിയുപട ഉെിതമായ മറുേടി നല്കുന്നതിനായി, േുപരാഹിതന്മാര്ത്, 
ജീവനക്കാര്ത്, സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകര്ത് എന്നിവര്ത് ഇടവകയ്പക്കുള്ളിപല പ്േസക്തമായ 
വയക്തികളുമായി (അപലെങ്കില് ഒരു അടിയന്തര സൂെര്ത്ദവസര്ത്) അതിപന കുറിച്ച് 
െര്ത്ച്ച പെയ്യണം. 

ഭാഷയുും ശബ്ദത്തിളെ ഭാവവുും 

കുട്ടികളുമായും യുവാക്കളുമായും ആശയവിനിമയം നടതാന് ഉെിതമായ 
ഭാഷയും സവരവും ഉേപയാഗിക്കുന്നത് പ്േധാനമാണ്. ഇതിന് കുട്ടികപളയും 
പെറുെക്കാപരയും ൈയഢീകരിക്കാനും േിന്തുണയ്പക്കാനും പപ്ോത്സാഹിെിക്കാനും 
അവരുപട ആത്മവിശവാസം വളര്ത്താനും കഴിയും. 

മനുഃേൂര്ത്വം അപലെങ്കില് മനുഃേൂര്ത്വമലൊപതപയാ, േുപരാഹിതന്മാര്ത്ക്കും ജീവനക്കാര്ത്ക്കും 
സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകര്ത്ക്കും കുട്ടികപളയും പെറുെക്കാപരയും, നിരുത്സാഹപെടുതുന്ന,  
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സാഹെെയത്തില്ായിെിക്കുന്ന മുതിർന്നവെുളെയുും സുെക്ഷിതതവത്തിനുും, 

യക്ഷമത്തിനുും അന്തസ്സിനുും പ്െതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 

പേജ് | 7 

 

 

 

ഭയപെടുതുന്ന, ഭീഷണിപെടുതുന്ന, അേമാനിക്കുന്ന ഭാഷ ഉേപയാഗിക്കാന് കഴിയും. 
അതുപോപല, മുതിര്ത്ന്നവര്ത് ഉേപയാഗിക്കുന്ന ശബ്ദതിളന്റ ഭാവം ഒരു കുട്ടിയുപടപയാ 
പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തിയുപടപയാ ആത്മവിശവാസപതയും സുരക്ഷപയയും 
ബാധിക്കും. 

േുപരാഹിതന്മാര്ത്, ജീവനക്കാര്ത്, സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകര്ത് എന്നിവര്ത്: 

• പ്കിയാത്മകവും ആകര്ത്ഷകവുമായ ഭാഷ ഉേപയാഗിക്കുക, ഭീഷണിപെടുതുന്നതും 
ഭയപെടുതുന്നതുമായ ഭാഷ ഒഴിവാക്കുക. 

• സേര്ത്ഭതിന് അനുപയാജയമായ ശബ്ദതിപെ ഭാവം ഉേപയാഗിക്കുക. 
ഉൈാഹരണതിന്, ഒരു കായിക പ്േവര്ത്തനതിനിടയില് പപ്ോത്സാഹന 
വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഉെിതമായിരിക്കും, എന്നിരുന്നാലും ദവകി എതിയ 
കുട്ടിപയാട് ആപപ്കാശിക്കുന്നത് ഉെിതമലെ. 

• വിപവെനേരപമാ വംശീയപമാ ദലംഗികപമാ ആയ ഭാഷ അപലെങ്കില് പേരുമാറ്റം 
ഒഴിവാക്കുക. 

• പതറി േറയല് ഉൾപെപടയുള്ള അേകീര്ത്തികരമായ, നിേയമായ അപലെങ്കില് 
പനഗറ്റീവായ ഭാഷ ഒഴിവാക്കുക. 

• ഒരു കുട്ടിപയക്കുറിപച്ചാ പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തിപയ കുറിപച്ചാ 
അനുെിതമായ അഭിപ്ോയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക (ഉൈാ. കുട്ടിയുപട ഭാരം, ബുദ്ധി, 
കുടുംബ സാഹെരയം, ദലംഗിക ആഭിമുഖയം എന്നിവപയക്കുറിച്ച് ഒരു 
അഭിപ്ോയം േറയുന്നത്).  

• അശ്ലീലപൈയാതകമായ നര്ത്മ്മം, തമാശകൾ, കുതുവാക്ക് എന്നിവയുൾപെപട ദലംഗിക 
സവഭാവമുള്ള ഭാഷ ഒഴിവാക്കുക. 

• ദൈവൈൂഷണം ഒഴിവാക്കുക (ഉൈാ. ആണയിടുന്നത്). 

കുട്ടികെുളെയയാ ളെറുപ്പക്കാെുളെയയാ യഫായട്ടാപ്ഗാഫുകള്/വീഡിയയാകള് 

കുട്ടികളുപടയും പെറുെക്കാരുപടയും പഫാപട്ടാപ്ഗാഫുകപളാ വീഡിപയാകപളാ 
എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇടവക, എെിറ്റി അപലെങ്കില് ഏജന്സി 
ആവശയങ്ങൾക്കായിട്ടാപണന്ന് ഉറൊപക്കണ്ടത് പ്േധാനമാണ്. ഒരു സമ്മത പ്േപ്കിയയുപട 
ഭാഗമായി, പഫാപട്ടാപ്ഗാഫുകപളാ വീഡിപയാപയാ എങ്ങപന 
ഉേപയാഗിക്കാപമന്നതിപനക്കുറിച്ചും (ഉൈാ. പവബ്ദസറ്റ്, പനാട്ടീസ്പബാര്ത്ഡ്, 
വാര്ത്താക്കുറിെ്) അവ എവിപട പ്േസിദ്ധീകരിക്കാന് സാധയതയുണ്ട് 
എന്നതിപനക്കുറിച്ചും മാതാേിതാക്കപളപയാ രക്ഷിതാക്കപളപയാ അറിയിപക്കണ്ടതാണ്. 

പഫാപട്ടാപ്ഗാഫുകപളാ വീഡിപയാകപളാ എടുക്കുപപാൾ, േുപരാഹിതന്മാര്ത്, ജീവനക്കാര്ത്, 
സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകര്ത് എന്നിവര്ത്: 

• കുട്ടിപയാ ളെറുപ്പക്കോരരോ േപങ്കടുപക്കണ്ടതിലെ എന്ന മാതാേിതാക്കളുപട അപലെങ്കില് 
േരിോലകപെ തീരുമാനപത എലൊയ്പപൊഴും മാനിക്കുക. അനുമതി 
നല്കാതിരിക്കാന് സാധുതയുള്ളതും നിര്ത്ബന്ധിക്കപെടുന്നതുമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് 
(ഉൈാ. കുട്ടികളുപട കസ്റ്റഡി, കുടുംബ അതിപ്കമങ്ങൾ കൂടാപത/അപലെങ്കില് കുട്ടികളുപട 
സംരക്ഷണ കാരയങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിപയപയാ യുവാവിപനപയാ അവരുപട സുരക്ഷ 
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പഫാപട്ടാ എടുക്കുന്നതില് നിന്ന് തടപഞ്ഞക്കാം). 



  

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും 
സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ടും  

ളമൽബൺ അതിെൂെത എല്ലാ കുട്ടികെുളെയുും, ളെറുപ്പക്കാെുളെയുും, ഹാനിയയൽക്കാവുന്ന 
സാഹെെയത്തില്ായിെിക്കുന്ന മുതിർന്നവെുളെയുും സുെക്ഷിതതവത്തിനുും, 

യക്ഷമത്തിനുും അന്തസ്സിനുും പ്െതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 
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• കുട്ടികൾക്കും പെറുെക്കാര്ത്ക്കും ഉെിതമായ ഇടങ്ങളില് പഫാപട്ടാപ്ഗാഫിയിപലാ 
വീഡിപയായിപലാ േപങ്കടുക്കാന് സമ്മതം നല്കാന് അവസരം നല്കുക. 

• പഫാപട്ടാപ്ഗാഫുകളും വീഡിപയായും ഒറ്റയ്പപക്കാ രഹസയമാപയാ അലൊപത, 
മറ്റുള്ളവരുപട സാന്നിധയതില് (അതായത് പമല്പനാട്ടപതാപട) എടുക്കുക. 

• കുട്ടികളും പെറുെക്കാരും ഉെിതമായ വസ്പ്തം ധരിക്കുകയും പോസ് പെയ്യുകയും 
പെയ്യുന്നുപവന്ന് ഉറൊക്കുക. 

• പഫാപട്ടാപ്ഗാഫിപെപയാ വീഡിപയായുപടപയാ ഉള്ളടക്കം കുറ്റകരമപലെന്ന്  
ഉറൊക്കുക (ഉൈാ. ദലംഗിക, വംശീയ, അപ്കമാസക്തമായ, 
ഭീഷണിപെടുതുന്ന). 

• വയക്തിഗത ഉേപയാഗതിനായി പഫാപട്ടാപ്ഗാഫുകപളാ വീഡിപയാപയാ 
പശഖരിക്കുകപയാ സൂക്ഷിക്കുകപയാ പെയ്യരുത്. ഉൈാഹരണതിന്, കുട്ടികളുപട 
ഗായകസം തിപെ വീഡിപയാ ഡൗണ്പലാഡ് പെയ്പത് ഉെിതമായ 
ഇടവകയിപലപക്കാ ഏജന്സിയിപലാ എെിറ്റി പസ്റ്റാപറജ് ഉേകരണതിപലപക്കാ 
കപയൂട്ടര്ത് ദപ്ഡവിപലപക്കാ പ്ോക്ടീസ് പെയ്യാവുന്നപ്ത പവഗം ദകമാറുകയും 
വയക്തിഗത ഉേകരണങ്ങളില് നിന്ന് ഇലൊതാക്കുകയും പെയ്യണം. 

ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി: 

• േബ്ലിക് അപസാസിപയഷനിലൂപട കുട്ടിപയപയാ പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തിപയപയാ 
ൈുഷ്പേരു വരുതുവാനുള്ള സാധയത േരിഗണിക്കണം. ഉൈാഹരണതിന്, ഭക്ഷണ 
ോര്ത്സല് പശഖരിക്കുന്നതില് പ്പയോസമുള്ള കുട്ടിയുളെ പഫാപട്ടാ പോറ് പെയ്യുന്നത് 
േരിഹോസത്തിരനോ ഭീഷണിരക്കോ ഇെയോക്കിരയക്കോും. 

• കുട്ടിപയ കപണ്ടതുന്നത് തടയാന് ഐഡെിറ്റി വിവരങ്ങൾ േരിമിതപെടുതുക. 
ഉൈാഹരണതിന്, ഒരു പഫാപട്ടാ അടിക്കുറിെിപലക്ക് പേരുകൾ 
പെര്ത്ക്കാതിരിക്കുക. 

പഫാപട്ടാപ്ഗാഫുകളും വീഡിപയായും എടുക്കുകയും പ്േസിദ്ധീകരിക്കുകയും 
പെയ്യുപപാൾ കുട്ടികപളയും ളെറുപ്പക്കോളരയുും സംരക്ഷിക്കുന്നതിപനക്കുറിച്ചുള്ള 
കൂടുതല് വിവരങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുപടയും യുവാക്കളുപടയും പഫാപട്ടാപ്ഗാഫിയും 
വീഡിപയായും എന്ന വിവര ഷീറ്റ് (INFORMATION SHEET: Photography and Video of 
Children and Young People) കാണുക. 

സാമൂഹയ മാധ്യമും ഉള്ളപ്പളെയുള്ള ഇല്ക്യപ്ൊണിക് ആശയവിനിമയത്തിളെ ഉെയയാഗും 

ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി കുട്ടികൾ, പെറുെക്കാര്ത് എന്നിവരുമായി 
ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി ആവശയങ്ങൾക്കായി ആശയവിനിമയം 
നടതാന് ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി േുപരാഹിതന്മാര്ത്, ജീവനക്കാര്ത്, 
സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകര്ത് എന്നിവര്ത് ഏപതങ്കിലും 'സവകാരയ' ആശയവിനിമയ ൊനലുകൾ 
ഉേപയാഗിക്കരുത് (ഉൈാ. വയക്തിഗത ഇപമയില് അക്കൗണ്ട്, സവകാരയ സാമൂഹയ 
മാധയമ അക്കൗണ്ട്) 

  



  

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും 
സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ടും  

ളമൽബൺ അതിെൂെത എല്ലാ കുട്ടികെുളെയുും, ളെറുപ്പക്കാെുളെയുും, ഹാനിയയൽക്കാവുന്ന 
സാഹെെയത്തില്ായിെിക്കുന്ന മുതിർന്നവെുളെയുും സുെക്ഷിതതവത്തിനുും, 

യക്ഷമത്തിനുും അന്തസ്സിനുും പ്െതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 
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അവര്ത് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്പകോരും ളെയ്യണും: 

• ലഭയപമങ്കില് ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി ഉേകരണങ്ങൾ ഉേപയാഗിച്ച് 
ആശയവിനിമയം നടതുക (ഉൈാ. പജാലിക്കുള്ള പമാദബല് പഫാണ്) 

• ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി ഇപമയിലുകൾ സജ്ജമാക്കുക അപലെങ്കില് 
ഉേപയാഗിക്കുക (ഉൈാ ഇടവകയുപട പേര്@cam.org.au) 

• രക്ഷകര്ത്താക്കൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും (ഒെം മറ്റ് പ്േസക്തമായ കക്ഷികളും ഉൈാ. 
പപ്ോപ്ഗാം പകാര്ത്ഡിപനറ്റര്ത്) േകര്ത്െ് വയ്പക്കുക 

• ഒരു വയക്തിക്ക് അയക്കുന്നതിപനക്കാൾ പ്ഗൂെിപലക്ക് ആശയവിനിമയം നടതുക 
• സാമൂഹയ മാധയമ ോറ്റ്പഫാമുകളില് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിര്ത്േിഷ്ട 'പ്ഗൂെ്' 
പേജുകളിലൂപട ആശയവിനിമയം നടതുക (ഒെം ഈ പ്ഗൂെിപല 
മാതാേിതാക്കപളയും രക്ഷിതാക്കപളയും ഉൾപെടുതുക 

• പ്േവര്ത്തനം അപലെങ്കില് പപ്ോപ്ഗാം പെയ്യുന്നതുമായി പനരിട്ട് ബന്ധപെട്ട 
പമഖലകളിപലക്ക് ആശയവിനിമയം േിപ്തപെടുതുക 

• പസവനവുമായി ബന്ധപെട്ട സപേശം മരയാൈപയാപടയും സൗഹാര്ത്േേരമായും 
വയക്തിഗത ഉള്ളടക്കം േരിമിതപെടുതുക 

• ദലംഗിക സവഭാവം, അവപഹളനം, വിപവെനം, ഭീഷണിപെടുതല്, 
നിയമവിരുദ്ധമായ അപലെങ്കില് യുക്തിഭപ്ൈതയുള്ള നിരീക്ഷകന് അശ്ലീലപമന്ന് 
പതാന്നുന്ന ോഠങ്ങൾ, പഫാപട്ടാപ്ഗാഫുകൾ, വീഡിപയാ, പവബ്ദസറ്റ് ലിങ്കുകൾ 
അപലെങ്കില് തമാശകൾ എന്നിവയുൾപെപടയുള്ള ആശയവിനിമയം ഒഴിവാക്കുക. 

• ആശയവിനിമയതിപെ ഒരു പരഖ പസവ് പെയ്യുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും പെയ്യുക 
• ഇെവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി പപ്ോപ്ഗാമുകൾ, പ്േവര്ത്തനങ്ങൾ 
അപലെങ്കില് ഇവെുകൾ എന്നിവയുപട ആവശയങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള 
ആശയവിനിമയവും മുന്പേ തപന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ബന്ധവും 
(ഉൈാ. ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്) തമ്മിലുള്ള വയക്തമായ വയതയാസം 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

അവര്ത് െുവപട േറയുന്ന കാരയങ്ങൾ പെയ്യരുത്: 

• ഏത് സാഹെരയതിലും ഒരു കുട്ടിപയാപടാ പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തിപയാപട 
ഏപതങ്കിലും ആശയവിനിമയം രഹസയമായി സൂക്ഷിക്കാന് ആവശയപെടുക 

• പപ്ോപ്ഗാമിപെ അപലെങ്കില് പ്േവര്ത്തനതിപെ അതിരുകൾക്ക് േുറത്, ഒരു 
കുട്ടിയുമാപയാ പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തിയുമാപയാ 'രഹസയ' സപര്ത്ക്കം 
പ്കമീകരിക്കുന്നതിന് ആശയവിനിമയം ഉേപയാഗിക്കുക 

• ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി അംഗീകാരമിലൊത സവകാരയ ഓണ്ദലന് 
ദസറ്റുകൾ (ഉൈാ. ൊറ്റ് റൂമുകൾ, പഗയിം ദസറ്റുകൾ അപലെങ്കില് മപറ്റപതങ്കിലും 
ൊനല് വഴി) ആശയവിനിമയം നടതാന് കുട്ടികപളയും പെറുെക്കാപരയും 
പപ്ോത്സാഹിെിക്കുക. 



  

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും 
സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ടും  

ളമൽബൺ അതിെൂെത എല്ലാ കുട്ടികെുളെയുും, ളെറുപ്പക്കാെുളെയുും, ഹാനിയയൽക്കാവുന്ന 
സാഹെെയത്തില്ായിെിക്കുന്ന മുതിർന്നവെുളെയുും സുെക്ഷിതതവത്തിനുും, 

യക്ഷമത്തിനുും അന്തസ്സിനുും പ്െതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 
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• ഒരു കുട്ടിപയപയാ യുവാവിപനപയാ തിരിച്ചറിയുന്നതിപനാ ബന്ധപെടുന്നതിപനാ ഒരു 
മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് ഉേപയാഗിക്കാനാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപെടുതുക (ഉൈാ. ഒരു 
പോസ്റ്റില് പെറുപ്പക്കോരനോയ വയക്തിയുപട പമാദബല് പഫാണ് നപര്ത് 
പെര്ത്ക്കരുത്). 

 
കുട്ടികളുമായും പെറുപ്ോയതിലുള്ള വയക്തികളുമായുള്ള ഇലക്പപ്ടാണിക് 
ആശയവിനിമയതിപെ ഉേപയാഗപതക്കുറിച്ചുള്ള ഉേപയാഗപ്േൈമായ വിവരങ്ങൾക്ക് 
വിവെ ഷീറ്റ്: സസാഷയല് മീഡിയ ഉള്പ്ളപ്പളെയുള്ള ഇലക്സ്ൊണിക് കമ്മ്യൂണിസക്കഷന് 
(INFORMATION SHEET: Electronic Communication Including Social Media) കാണുക. 

പ്കിമിനൽ പ്െതിയെർക്കൽ അളല്ലങ്കിൽ ശിക്ഷകള് 

പവളിപെടുതല് പമല്ബണിപല കപതാലിക്കാ അതിരൂേതയിപല (Catholic Archdiocese 
of Melbourne) േുപരാഹിതന്, ജീവനക്കാരന് അപലെങ്കില് സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകര്ത്, ഒരു 
വര്ത്ക്കിംഗ് വിത് െില്പ്ഡന് പെക്ക് (Working with Children Check) കൂടാപത / 
അപലെങ്കില് ഒരു പ്കിമിനല് ഹിസ്റ്ററി പറപക്കാര്ത്ഡ് േരിപശാധനയ്പക്ക് 
വിപധയമായിട്ടുപണ്ടങ്കില് െുവപട േറയുന്ന വയക്തികപള അറിയിക്കണം: 

• അവരുപട "മാപനജര്ത്" ഉൈാ. ഇടവക വികാരി, അവര്ത് ഒരു പജാലിക്കാരപനാ 
സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകപനാ ആപണങ്കില് 

• അവര്ത് േുപരാഹിതന്മാരാപണങ്കില്, വികാരി ജനറല് 
• അവരുപട ശുപ്ശൂഷയുമായി അപലെങ്കില് അതിരൂേതയിപല പജാലിയുമായി ബന്ധപെട്ട് 
പ്കിമിനല് കുറ്റതിന് അവര്ത്പക്കതിപര കുറ്റം െുമതപെടുകപയാ 
ശിക്ഷിക്കപെടുകപയാ പെയ്പതാല്. 

 
കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ട പ്െഖ്യാെനും  
 

ളമൽബൺ കയത്താല്ിക്കാ അതിെൂെത (Catholic Archdiocese of Melbourne) യിളല് ഒെു ഇെവക, 
ഏജന്സി അളല്ലങ്കിൽ എെിറ്റിയുമായുള്ള ഒെു വയക്തിയുളെ ഇെൊെുകള്പ്ക്ക് ശിശു സുെക്ഷാ 
ളെെുമാറ്റച്ചട്ടും പ്െഖ്യാെനും (Child Safety Code of Conduct Declaration) െൂർത്തീകെിയക്കണ്ടത് 
നിർബന്ധമാണ്. 

ഈ പ്െഖ്യാെനും സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച്ച്ച വെുത്തുന്നത്  ഗുെുതെമായ കാെയമാണ്, അത് 
അച്ചെക്ക നെെെിക്ക് കാെണമായയക്കാും. 

കുട്ടികപളയും പെറുെക്കാപരയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള െുമതല ഏപറ്റടുക്കുന്നതിനും  
എലൊതരം ൈുരുേപയാഗങ്ങളില് നിന്നും ഉേപ്ൈവങ്ങളില് നിന്നും കുട്ടികപളയും 
പെറുെക്കാപരയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നയായമായ എലൊ നടേടികളും 
സവീകരിക്കുന്നതിനും അതിരൂേതോ േുപരാഹിതന്മാരും ജീവനക്കാരും  

 

 

കുട്ടികപള ദലംഗികമായി ൈുരുേപയാഗം പെയ്യുന്ന കുറ്റവാളികൾ, കുട്ടികപളയും 
യുവാക്കപളയും ഇലക്പപ്ടാണിക് ആശയവിനിമയം വഴി "െങ്ങാതം" 

പെയ്യുന്നതിനും ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എെിറ്റി പപ്ോപ്ഗാം, പ്േവര്ത്തനം 
അപലെങ്കില് ഇവെ് എന്നിവയുപട പമല്പനാട്ട  ടനകളുപട "േുറത്" 

ബന്ധപെടുന്നതിനും അവര്ത് പ്ശമിപച്ചക്കാം എന്നത് പ്ശദ്ധിപക്കണ്ടതാണ്. 



  

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും 
സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ടും  

ളമൽബൺ അതിെൂെത എല്ലാ കുട്ടികെുളെയുും, ളെറുപ്പക്കാെുളെയുും, ഹാനിയയൽക്കാവുന്ന 
സാഹെെയത്തില്ായിെിക്കുന്ന മുതിർന്നവെുളെയുും സുെക്ഷിതതവത്തിനുും, 

യക്ഷമത്തിനുും അന്തസ്സിനുും പ്െതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 

പേജ് | 11 

 

 

 

സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകരും പ്േതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. പമല്ബണ് കപതാലിക്കാ അതിരൂേതയില്  
(Catholic Archdiocese of Melbourne), േുപരാഹിതന്മാരും ജീവനക്കാരും 
സന്നദ്ധപ്േവര്ത്തകരും െുവപട േറയുന്ന കാരയങ്ങൾ പെയ്പത് കുട്ടികളുപടയും 
പെറുെക്കാരുപടയും ആപരാഗയവും പക്ഷമവും സംരക്ഷിക്കാന് പ്േതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്: 

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും ദുെുെയയാഗത്തിൽ നിന്നുും ദുെുപസയാഗങ്ങെില് നിന്നുും 
സുെക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക 

▪ ദവകാരികവും ശാരീരികവും ദലംഗികവുമായ ൈുരുേപയാഗം അപലെങ്കില് 
അവഗണന ഉൾപെപടയുള്ള ഏതുതരതിലുള്ള കുട്ടികപള ൈുരുേപയാഗം പെയ്യലില് 
അപലെങ്കില് പപ്ൈാഹിക്കലിലുും ഏര്ത്പെടരുത്. 

▪ ഏപതങ്കിലും തരതിലുള്ള ശാരീരികമോയ ശിക്ഷപയാ അേമാനകരപമാ പ്കൂരപമാ 
ഭയപെടുതുന്നപതാ അേമാനിക്കുന്നപതാ ആയ ഇടപേടരലോ ഒഴിവാക്കുക. 

▪ ശാരീരിക സപര്ത്ക്കം ഔെിതയേൂര്ത്വവും അതിപ്കമിച്ചുള്ളതപലെന്നും 
ദലംഗികസവഭാവമുള്ളതപലെന്നും ഉറൊക്കുക. 

▪ കുട്ടികളുമായും പെറുെക്കാരുമായും േക്ഷോതേരമായത് കൂടാപത/അപലെങ്കില് 
പ്േപലാഭിെിക്കല് എന്നിവയായി വയാഖയാനിക്കപെടാവുന്ന തരതിലുള്ള  ബന്ധം 
വളര്ത്തിപയടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക  

▪ കുട്ടികളുമായും പെറുെക്കാരുമായും ആശയവിനിമയം നടതുപപാൾ മാനയമായ 
ഭാഷയും ദശലിയും ഉേപയാഗിക്കുക, കുട്ടികപളയും പെറുെക്കാരുമായും 
പപ്ൈാഹിക്കുന്നതും നിരുത്സാഹപെടുതുന്നതും ഭയപെടുതുന്നതും 
അേമാനിക്കുന്നതുമായ ഭാഷ ഒഴിവാക്കുക.  

▪ ദലംഗികവും വിപവെനേരവും വംശീയവുമായ സവഭാവമുള്ള, നര്ത്മ്മം, തമാശകൾ 
അപലെങ്കില് കുതുവാക്ക് എന്നിവ ഉൾപെപടയുള്ള ഭാഷ ഒഴിവാക്കുക. 

ശാെീെികമായുും മാനസികമായുും സുെക്ഷിതമായ അന്തെീക്ഷും സൃഷ്ടിക്കുക 

▪ ഒരു മുതിര്ത്ന്നയാൾ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയുമാപയാ ളെറുപ്പക്കോരുരമോരയോ 
ഒറ്റയ്പക്കപലെന്നും അവര്ത് ഒരു കുട്ടിയുമാപയാ പെറുെക്കാരനുമാപയാ 
പെറുെക്കാരിയുമാപയാ അവര്ത് ൈുരുേപയാഗം പെയ്യപെടാന് സാധയതയുള്ള 
സാഹെരയതില് സപര്ത്ക്കം േുലര്ത്താന് പ്ശമിക്കുന്നിപലെന്നും ഉറൊക്കുക  

▪ നിങ്ങളുപട േരിോലനതിലുള്ള കുട്ടികളും പെറുെക്കാരും എലൊയ്പപൊഴും 
ഉെിതമായ പമല്പനാട്ടതിന് കീഴിലാപണന്ന് ഉറൊക്കുക. 

▪ കുട്ടികളുപടയും പെറുെക്കാരുപടയും പേരുമാറ്റപത പ്കിയാത്മകമായി നയിക്കാന് 
നയായവും, മാനയവും വികസനേരമോയി ഉെിതവുമായ തപ്ന്തങ്ങൾ ഉേപയാഗിക്കുക. 

▪ ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് എന്റിറ്റി പ്േവര്ത്തനതിപെ േശ്ചാതലതില് 
കുട്ടികളുപടയും യുവജനങ്ങെുളെയുും പഫാപട്ടാപ്ഗാഫുകപളാ വീഡിപയാപയാ എടുക്കുന്നത് 
മാതാേിതാക്കളുപടപയാ രക്ഷിതാക്കളുപടപയാ സമ്മതപതാപടയാപണന്ന് ഉറൊക്കുക. 

▪ സാമൂഹയ മാധയമങ്ങളും ഡിജിറ്റല് ആശയവിനിമയവും ഉേപയാഗിക്കുന്നത് 
കുട്ടികപളയും പെറുെക്കാപരയും െൂഷണം പെയ്യാതതും 
അേകടസാദ്ധയതയിലാക്കാതതുമായ രീതിയില് ആയിരിക്കണം.  



  

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും 
സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ടും  

ളമൽബൺ അതിെൂെത എല്ലാ കുട്ടികെുളെയുും, ളെറുപ്പക്കാെുളെയുും, ഹാനിയയൽക്കാവുന്ന 
സാഹെെയത്തില്ായിെിക്കുന്ന മുതിർന്നവെുളെയുും സുെക്ഷിതതവത്തിനുും, 

യക്ഷമത്തിനുും അന്തസ്സിനുും പ്െതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 
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▪ കുട്ടികപളയും യുവാക്കപളയും പ്േതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ശാരീരികപമാ 
ോരിസ്ഥിതികപമാ ആയ അേകടസാധയതകൾ നീക്കംപെയ്യാനായി കൂടാപത/അപലെങ്കില് 
കുറയ്പക്കാനുമായി പ്േവര്ത്തിക്കുക 

▪ കുട്ടികളുപടയും പെറുെക്കാരുപടയും േരിെരണതില് ഏര്ത്പെടുന്നതിനു മുപ്  
മൈയപമാ നിയമവിരുദ്ധപമാ ആയ മരുന്നുകപളാ ഉേരയോഗിക്കരുത്. 

▪ കുട്ടികൾക്കും പെറുെക്കാര്ത്ക്കും മൈയവും മയക്കുമരുന്നും വിതരണം പെയ്യരുത് . 
▪ പ്കിമിനല് കുറ്റതിന് കുറ്റം െുമതപെടുകപയാ ശിക്ഷിക്കപെടുകപയാ പെയ്പതാല് ഉടന് 
തപന്ന മാപനജ്പമെിപന അറിയിക്കുക (ഒരു CAM ഇടവക, ഏജന്സി അപലെങ്കില് 
എെിറ്റിയുമായുള്ള നിങ്ങളുപട ഇടപേടലുമായി ബന്ധപെട്ട് ഒരു പ്കിമിനല് െരിപ്ത 
പറപക്കാര്ത്ഡ് േരിപശാധനയ്പക്ക് വിപധയമാപണങ്കില്).   

സാുംസ്കാെിക സുെക്ഷളയയുും െങ്കാെിത്തളത്തയുും  െിന്തുണയ്ക്ക്കുന്നു 

▪ കുട്ടികളുപടയും പെറുെക്കാരുപടയും സുരക്ഷ, േങ്കാളിതം, ശാക്തീകരണം എന്നിവ 
പപ്ോത്സാഹിെിക്കുക. 

▪ ഭിന്നപശഷിയുള്ള; സാംസ്കാരികമായും ഭാഷാേരമായും ദവവിദ്ധയമുള്ള 
േശ്ചാതലങ്ങളില് നിന്നുള്ള; സവവര്ത്ഗാനുരാഗികൾ, ഇെര്ത്പസക്സ്, ലിംഗ 
ദവവിധയമാര്ത്ന്ന കുട്ടികപളയും പെറുെക്കാപരയും; ആൈിമനിവാസികളും പടാറസ് 
സ്പപ്ടയിറ്റ് ദ്വീപുകോരോയ കുട്ടികപളയും ഉൾപെടുതുന്നതിപന േിന്തുണയ്പക്കുക. 

മാനയമായ ബന്ധങ്ങള് യപ്ൊത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു 

▪ കുട്ടികളുമായും പെറുെക്കാരുമായും അവരുപട അവകാശങ്ങളും അന്തസ്സും 
ഉയര്ത്തിെിടിക്കുന്ന നലെതും ആൈരവുള്ളതുമായ ഇടപേടലുകളില് ഏര്ത്പെടുക. 

▪ കുട്ടികളുപടയും പെറുെക്കാരുപടയും കാഴ്ത്െൊടുകൾ പ്ശദ്ധിക്കുകയും 
ബഹുമാനിക്കുകയും പെയ്യുക. 

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും സുംെക്ഷിക്കാന് നെെെിളയെുക്കുന്നു  

▪ കുട്ടികളുപടയും പെറുെക്കാരുപടയും സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപെട്ട് അവരുപട 
ആശങ്കകൾ പ്ശദ്ധിക്കുകയും അവപര േിന്തുണയ്പക്കുന്ന വിധം പ്േതികരിക്കുകയും 
പെയ്യുക. 

▪ ഈ നയതിപെ ആവശയകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഏപതങ്കിലും കുട്ടികളുപട 
സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങൾ, റിപൊര്ത്ട്ടുകൾ അപലെങ്കില് പവളിപെടുതലുകൾ പ്േസക്തമായ 
നിയമേരമായ ശിശു സംരക്ഷണ അധികാരികപള ഉൈാ. ദെല്ഡ് പപ്ോട്ടക്ഷന് 
(ഡി.എച്ച്.എച്ച്.എസ്) (Child Protection (DHHS)), വിക്പടാറിയ പോലീസ്,  കൂടാപത 
പപ്ോഫഷണല് സ്റ്റാരന്റര്ത്ഡ്സ് യൂണിറ്റ് (Professional Standards Unit) എന്നിവപര 
അറിയിക്കുക. 

  



  

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും 
സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ടും  

ളമൽബൺ അതിെൂെത എല്ലാ കുട്ടികെുളെയുും, ളെറുപ്പക്കാെുളെയുും, ഹാനിയയൽക്കാവുന്ന 
സാഹെെയത്തില്ായിെിക്കുന്ന മുതിർന്നവെുളെയുും സുെക്ഷിതതവത്തിനുും, 

യക്ഷമത്തിനുും അന്തസ്സിനുും പ്െതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 
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പമല്ബണ് കപതാലിക്കാ അതിരൂേത (Catholic Archdiocese of Melbourne) യിപല 
കുട്ടികളുമായും പെറുെക്കാരുമായും ഇടേഴകുപപാഴുള്ള ശിശു സുരക്ഷാ പേരുമാറ്റച്ചട്ടം 
(Child Safety Code of Conduct) ഞാന് വായിച്ചു, അത് ോലിക്കാപമന്ന് സമ്മതിക്കുകയും 
പെയ്യുന്നു. 

സതയവോങ്മൂലും 

പേര് (ൈയവായി അച്ചടിക്കുക) ഒെ് തീയതി 

  

 

                      /                             / 

പമല്വിലാസം:  

 

 

 

സാക്ഷിയുപട പേര് (ൈയവായി 
അച്ചടിക്കുക) 

ഒെ് തീയതി 

  

 

                      /                             / 
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പപ്ോഫഷണല് സ്റ്റാന്രന്റ ര്ത്ഡ്സ് യൂണിറ്റ് 
psu@cam.org.au 


