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Safeguarding Kids Together (SKT)
Fact sheet for parents and carers

एकजुट भएर बालबाललकाहरुको 
सुरक्ा गर्दै
अभभभावक र हेरचाहकराताहरुको लागग रथ्य पत्र

एकजुट भएर बालबाललकाहरुको सुरक्ा गर्ने बारेमा 
(SKT)

विद्षालयहरूसँग प्रतययेक विद्षार्थीलषाई उनीहरूको क्मतषा अनुकुलको 
उपलब्धि हषाशसल गन्न मद्दत गन्न अनयेक श्ोत सषाधनहरू हुन्छन्। SKT, 
जुन NSW कषा सबै सषाि्नजवनक सककू लहरूको लषावग उपलधि ्छ, लये 
विद्षालयहरूलषाई विद्षार्थीहरूको उच्च जोखिम शलनये व्यिहषारलषाई 
समबोधन गन्न सोवह स्थलमषा विियेषज्ञ सललषाह, समर््नन र कषाय्नक्रमहरू 
प्रदषान गद्न्छ। SKT लये वनमन मद्दतहरु गद्न्छ:

• समषाियेसी र सहज (िप्न सकनये) विद्षालय िषातषािरण वनमषा्नण गन्न।

• संभषाव्य रुपमषा कुन विद्षार्थी कमजोर ्छन् र उशित समर््नन प्रदषान 
गन्न सवकन्छ पत्षा लगषाउन।

• आकब्समक घटनषाहरुको व्यिस्थषापन र प्रवतकृयषा गन्न।

्युवा पपंढीहरुलाई सह्योग गर्ता एकजुट भएर काम गर्दै

विद्षार्थीलषाई उच्च जोखिम शलनये व्यिहषारमषा संलगन हुनये कषाय्नको 
िपयेटषामषा धयेरै कषारकहरूलये अग्रसर गरषाएको हुनसकद्छ, जसतै हयेपषाई 
ियेपषाई, अनलषाइन हयेपषाई ियेपषाई लगषाएत; िषारीररक हहंसषा िषा िषारीररक 
हहंसषाको धमककी; आतमघषात; पदषार््नको दुरुपयोग र आपरषाधधक िषा अनय 
हषावनकषारक संगठनहरूमषा संलगन हुनु।

• विद्षालयहरूको सषार्मषा, आफनषा बषालबषाशलकषाको व्यिहषारमषा 
आउनये उललयेिनीय पररित्ननहरू पवहिषान गन्न र उनीहरूलषाई 
मद्दत शलनयेकषालषावग सहयोग गन्न तपषाईं एउटषा विियेष स्स्थवतमषा 
हुनुहुन्छ। यदद तपषाईंलये आफनषा बषालबषाशलकषाको व्यिहषारमषा 
पररित्नन दयेखनुहुन्छ, िषा तपषाईंको बषालबषाशलकषालये तपषाईंलषाई ददएकषा 
जषानकषारीलये गदषा्न तपषाईंलषाई आफनो बषालबषाशलकषाको बषारयेमषा शिनतषा 
लषागयेमषा, वनमन उपषायहरुलये मद्दत गन्न सक्छ।

िषानतपकूि्नक सुन्ुहोस् र सबै कुरषा र्षाहषा पषाउनुहोस्। तपषाईंको 
बषालबषाशलकषालषाई कुरषा गन्न प्रोतसषावहत गनु्नहोस् र उनीहरूलषाई 
भन्ुहोस् वक मद्दत र सललषाह शलनु ठीक हो।

यदद तपषाईंलषाई आिशयक परयेमषा र्प जषानकषारी प्रषापत 
गन्न प्रश्नहरू सोधनुहोस्: को, कये , कहषाँ, कवहलये। तपषाईंको 
बषालबषाशलकषाहरूलषाई उनीहरू कये  गन्न िषाहन्छन् – र उनीहरू 
तपषाईंलये कये  गररददनुहोस् भन्ये िषाहन्छन् सोधनुहोस् । तपषाईंको 
बषालबषाशलकषा तपषाईंलये विद्षालय कम्निषारीसँग कुरषा गनु्नहुन्छ वक 
भनयेर वहिवकिषाउन सक्छन्।

उपषायकषाबषारये ्छलफल गनु्नहोस् र वतनीहरूलषाई आश्षासन 
ददनुहोस् वक विद्षालयबषाट मद्दत र सललषाह शलनषालये मद्दत गन्न 
सक्छ।

विद्षालयसँग प्रषासंवगक जषानकषारी आदषान प्रदषान गनु्नहोस्। 
तपषाईंको बषालबषाशलकषाको शिक्कसँग भयेट गन्नको लषावग 
समय शलनुहोस् र, यदद तपषाईंलषाई आिशयक भएमषा, 
प्रधषानषाधयषापकसँग कुरषा गन्नको लषावग भन्ुहोस्।

विद्षालयको बैठक र तपषाईंलये समसयषा समषाधषान गन्नको लषावग 
विद्षालयसँग एक सषार् कषाम गनने तररकषाहरूको आंकडषा 
रषाखनुहोस्।

विद्षालयसँग धमलयेर कषाम गनु्न समसयषाहरूको समषाधषानकषा 
लषावग मद्दत गनने उत्म तररकषा हो। यदद तपषाईंलषाई आफनो 
बषालबषाशलकषाको सुरक्षाको लषावग गम्ीर शिनतषा ्छ भनये, 
प्रहरीलषाई सम्पक्न  गनु्नहोस्।
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युिषािग्न बीिमषा सबैभनदषा िशतििषाली सुरक्षातमक कषारकहरू-पररिषार, 
सषार्ीहरू, र सककू लसँग नजजकको समबन्ध र पवहिषान हुनु हो।

रपाईंको बालबाललकाहरुलाई मद्दर गर्ने केही रररकाहरू के के 
हुर््?

संलगन हुनुहोस् र तपषाईंको बषालबषाशलकषाहरूलषाई तपषाईंसँग 
कुरषाकषानी सषाझषा गनने अिसरहरू प्रदषान गनु्नहोस्, उनीहरूको 
दैवनक कृयषाकलषापहरू, उनीहरूकषा सषार्ीहरू र विद्षालय 
जीिनको बषारयेमषा जषानकषारी शलनुहोस्। यसलये तपषाईंलषाई 
तपषाईंकषा बषालबषाशलकषाहरू कहषाँ ्छन्, उनीहरू को सँग ्छन् र 
उनीहरू कये  गददै्छन् भन्ये बषारये जषानकषारी गरषाउन मद्दत गद्न्छ।

तपषाईंकषा बषालबषाशलकषालषाई समबन्धषातमक पवहिषान प्रदषान 
गनने र उनीहरूको उतसुकतषाहरूलषाई कये जनरित गनने िषालकषा 
कृयषाकलषापहरुमषा संलगन हुन प्रोतसषावहत गनु्नहोस्। उदषाहरणको 
लषावग, ियेल, प्रदि्नन कलषा, िौक र संगदठत कलबहरु।

सषाईिर-सियेत रहनुहोस् र तपषाईंको बषालबषाशलकषाको 
ईलयेकट्ोवनक उपकरणहरू जसतै कम्युटर, ट्षाबलयेट र 
समषाट्न फोनको प्रयोगमषा समषाियेि फषाइदषाहरू र जोखिमहरू 
बुझनुहोस् र तपषाईंको बच्चषालषाई उनीहरूको उपकरणहरूलषाई 
बुजधिमषानीपकूि्नक प्रयोग गन्न मद्दत गनु्नहोस्।

तपषाईंको बषालबषाशलकषालषाई अनलषाइनमषा हुँदषा सुरक्क्त, 
आनजनदत अनुभि गन्न मद्दत गनने बषारयेमषा र्प जषानकषारीको 
लषावग eSafety ियेबसषाइट esafety.gov.au/ मषा हयेनु्नहोस्।

सकषारषातमक समबन्ध बनषाएर तर्षा आफनो बषालबषाशलकषालषाई 
कसरी जषानकषारीहरू समषालोिनषातमक रूपमषा सोचनये भन्ये 
दयेिषाउँदै एउटषा नमुनषा सिरुपको व्यतिकी बन्ुहोस्।

तपषाईंको बषालबषाशलकषाको व्यिहषारमषा आएको पररित्नन दटपोट 
गनु्नहोस् र उनीहरूलषाई उनीहरूको वििषारहरू र भषािनषाहरू 
तपषाईंसँग सषाझषा गन्न सुरक्क्त महसुस हुन सहयोग गनु्नहोस्।

तपषाईंको बषालबषाशलकषासँग िुललषा र इमषानदषार ्छलफललषाई 
प्रोतसषावहत गनु्नहोस् तषा वक उनीहरूलये अनय व्यशतिहरूको 
दृधटिकोणकषा बषारये जषान् र बुझन सक्छन्।

तपषाईंको बषालबषाशलकषाको सरोकषार सुन्ुहोस् र वतनीहरूको 
पररप्रयेक्य बुझनये प्रयषास गनु्नहोस्। यदद तपषाईं आफनो 
बषालबषाशलकषालये भनयेको कुरषासँग असहमत हुनुभयो भनये पवन, 
उनीहरूलये सिीकषारयेको कुरषा र्षाहषा पषाउनु महत्िपकूण्न हुन्छ र 
तयहषाँ तपषाईं उनीहरूलषाई मद्दत गन्नकोलषावग हुनुहुन्छ।

केही उप्योगी वेबसाइटहरू हेर्ुताहोस्

• Beyond Blue लये सबैलषाई आफनो उत्म सम्षावित मषानशसक 
सिषास्य प्रषापत गन्न जषानकषारी र समर््नन beyondblue.org.au 
ियेबसषाइटबषाट प्रदषान गद्न्छ।

• NSW एजनट-बुशलङ्ग(हयेपषाई ियेपषाई) ियेबसषाइटलये कम्निषारी, विद्षार्थी 
र अक्भभषािकलषाई विद्षार्थी हयेपषाई ियेपषाई रोकन र प्रवतवक्रयषा गन्न 
जषानकषारी प्रदषान गद्न्छ ियेबसषाइट antibullying.nsw.gov.au

• अनलषाइन सुरक्षा श्ोतसषाधनहरू र सषाईिर दुरुपयोग समबन्न्धत 
मषाग्नदि्नन eSafety आयुतिको ियेबसषाईटमषा esafety.gov.au 
मषा पषाउन सवकन्छ।

थप जर्कारीको लागग

यदद तपषाईं र्प जषानकषारी िषाहनुहुन्छ भनये कृपयषा तपषाईंको स्थषानीय 
विद्षालयलषाई सम्पक्न  गनु्नहोस्। यदद तपषाईंलषाई आफनो सोधपु्छमषा 
सहयोग गन्न दोभषाषये िषावहएको ्छ भनये, कृपयषा 131 450 मषा टयेशलफोन 
दोभषाषये सयेिषा (Telephone Interpreter Service) लषाई फोन 
गनु्नहोस् र तपषाईंको भषाषषामषा दोभषाषयेको लषावग सोधनुहोस्।

अपरयेटरलषाई तपषाईंलये फोन गन्न िषाहनुभएको नमबर भन्ुहोस् र 
अपरयेटरलये तपषाईंलषाई कुरषाकषानीमषा मद्दत गन्न लषाइनमषा दोभषाषये उपलधि 
गरषाईददनये्छन्। यस सयेिषाकषा लषावग तपषाईंलषाई िुलक लषागदैन।
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