 safeguarderکیا ہے؟
کسی  safeguarderکو چلڈرینز ہیئرنگ ،یا شیرف،
کسی بچہ یا نوعمر شخص کے لئے بہترین فیصلہ کرنے
میں اپنی مدد کے لئے تعینات کرتا ہے۔
 Safeguardersخود مختار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ وہ دیگر ایسے لوگوں سے منسلک نہیں ہوتے
ہیں جو بچہ کے ساتھ کام کر رہا ہے ،اور بچے کے مفاد
میں کیا بہتر ہے اس کے متعلق اپنا نظریہ دینے کے
لئے آزاد ہوتے ہیں۔  Safeguardersہمیشہ وہ کرتے
ہیں جو انھیں لگتا ہے کہ بچے کے مفاد میں بہتر ہے۔
دیگر ان سے متفق ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔

Safeguarders Panel
کا تعارف
 Safeguardersکا تعلق قومی  Safeguarders Panelسے
ہوتا ہے۔ یہ اسکاٹ لینڈ کے سبھی  Safeguardersسے مل کر بنا
ہوتا ہے۔ ہر  safeguarderاس بات کو یقینی بنانے کے لئے
قومی معیاروں کو پیروی کرنے پر اتفاق کرتا ہے کہ وہ اپنی
استعداد کے مطابق سب سے بہترین کام کریں۔ آپ
www.children1st.org.uk/safeguarderstandards
پر قومی معیارات پڑھ سکتے ہیں۔
کیا آپ کے پاس  safeguardersکے کام کے متعلق کوئی
سواالت ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی اچھا یا برا
تبصرہ ہے کہ  safeguarderاپنا کردار کس طرح ادا کرتے
ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو براہ کرم
 Safeguarders Panel Teamسے رابطہ کریں۔
ای میل:
safeguarderspanel@children1st.org.uk
ٹیلیفون0345 60 44 296 :
 Safeguardersکی تعیناتی اسکاٹش حکومت کے وزیروں
کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ Safeguarders Panel Team
جو  safeguardersکی حمایت کرتا ہے ،اسکاٹ لینڈ نیشنل
چلڈرینز کی چیریٹی  Children 1stپر مبنی ہوتا ہے۔

www.children1st.org.uk/safeguarders
Children’s Hearings (Scotland) Act 2011 (Safeguarders Panel) Regulations
 2012کے مطابق  Safeguarders Panelکی نظامت اور آپریشن میں مدد کرنے کے لئے اسکاٹش
حکومت کی طرف سے  Children 1stسے معاہدہ کیا جاتا ہے۔
 Children 1stکا درج شدہ پتہ ہےWhitehouse Loan Edinburgh EH9 1AT Registered 83 ،
Scottish Charity No. SC016092

safeguarder
معـلـومـات

 safeguarderکی تعیناتی کیوں کی جاتی ہے؟
چلڈرینز ہیئرنگ یا شیرف  Children’s Hearings Systemمیں ملوث کسی بچے کے لئے  safeguarderکی تعیناتی کر
سکتا ہے۔ وہ ایسا تب کرتے ہیں جب انھیں لگتا ہے کہ کسی بچہ کے لئے بہترین فیصلہ کرنے میں  safeguarderمدد کرے
گا۔  safeguarderمعلومات جمع کر کے چلڈرینز ہیئرنگ یا شیرف کی مدد کرتا ہے۔

 safeguarderکیا کام کرتا ہے؟
وہ بچے کی زندگی
سے جڑے دوسرے
لوگوں سے بات کرتے
ہیں جیسے والدین،
نگہداشت کنندگان اور
اساتذہ ،ان سے یہ
پوچھنے کے لئے کہ
وہ کیا سوچتے ہیں کہ
بچے کے لئے کیا بہتر
ہے۔

وہ بچے کی زندگی
سے جڑے دوسرے
لوگوں سے بات کرتے
ہیں جیسے والدین،
نگہداشت کنندگان اور
اساتذہ ،ان سے یہ
پوچھنے کے لئے کہ
وہ کیا سوچتے ہیں کہ
بچے کے لئے کیا بہتر
ہے۔

ان سے چلڈرینز
ہیئرنگ یا شیرف کے
ذریعہ ایک رپورٹ
لکھنے کے لئے کہا جا
سکتا ہے۔ اس میں وہ
کہتے ہیں بچہ کیا کیا
جانا پسند کرتا ہے ،اور
اپنا نظریہ پیش کرتے
ہیں کہ ان کے مطابق
بچے کے لئے بہترین
کیا ہے۔

بچے کا نظریہ
وہ چلڈرینز ہیئرنگ یا
شیرف سے بات کرتے جاننے کے بعد اور
ہیں۔ وہ انھیں بتاتے ہیں  safeguarderاور
کہ بچے کے مطابق کیا دیگر کو سننے کے
کیا جانا چاہئے ،اور اپنا بعد چلڈرینز ہیئرنگ یا
شیرف فیصلہ کرے گا۔
نظریہ پیش کرتے ہیں
کہ آیا ان کے مطابق
بچے کے لئے بہترین
کیا ہے۔

معلومات کو
محفوظ رکھنا
 Safeguardersبچے کے بارے میں معلومات جمع
کرتے ہیں جن کے لئے انہیں مقرر کیا گیا ہے۔ قانون
کے مطابق ،انہیں اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ان
معلومات کو محفوظ رکھا جائے اور صرف ان لوگوں
کے ساتھ اشتراک کیا جائے جو اس کو جاننے کا حق
رکھتے ہیں۔
اگر کسی  safeguarderکو کسی بچہ یہ بالغ شخص
کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں ،جو محفوظ نہیں
ہیں یا کسی جرم کے متعلق ہیں ،تو ان کی رپورٹ کرنا
ان کا فرض بنتا ہے۔
اگر کوئی  safeguarderکوئی رپورٹ لکھتا ہے ،تو
 Safeguarders Panel Teamاسے پڑھنے کے
لئے کہ سکتا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھنے کے لئے ایسا
کریں گے کہ آیا  safeguarderاپنے کام کو اچھی
طرح سے انجام دے رہا ہے اور کسی اور کے ساتھ
معلومات کا اشتراک نہیں کرے گا۔
اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی تشویش ہے ،تو براہ کرم
 safeguarderیا
 the Safeguarders Panel Teamکو بتائیں۔

