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

ਇਕੱਠੇ ਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ  
ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣਾ
ਮਾਚਿਆ ਂਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾ ਂਲਈ ਤੱਥਸ਼ੀਟ

ਇਕੱਠੇ ਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣ ਸਬੰਧੀ (SKT)

ਿਕੂਲਾ ਂਕੋਲ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਿਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਿਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਸਿਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। SKT, ਜੋ ਿਾਰੇ NSW 
ਦੇ ਪਬਸਲਕ ਿਕੂਲਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਹਰ ਿਲਾਹ, 
ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕੂਲਾ ਂਨੂੰ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਿਮ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸਿਿਹਾਰ ਨੂੰ ਿੰਬੋਸਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। SKT ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਅਨੁਿਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ:

• ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਕਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਢੁਕਿਾ ਂ
ਿਮਰਥਨ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨੀ। 

• ਿੰਕਟ ਕਾਲੀਨ (ਐਮਰਜੰਿੀ) ਘਟਨਾਿਾ ਂਦਾ ਸਿਆਲ ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧ 
ਕਰਨਾ।

ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸਕਿੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਿਮ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸਿਿਹਾਰਾ ਂ
ਿੱਲ ਸਲਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿਮੇਤ, 
ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜਾ ਂਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਬਾਰੇ ਧਮਕੀਆ ਂਦੇਣੀਆ,ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਸਧਕ 
ਜਾ ਂਹੋਰ ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿੰਗਠਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ।

• ਿਕੂਲਾ ਂਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਿਹਾਰ ਸਿਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਿੇਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੋਿੀ ਿਸਥਤੀ ਸਿਚ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਰਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਸਿਿਹਾਰ ਸਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਿੇਿਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਝਂੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜਿ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਤ ਹੋ 
ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਹੇਠ ਸਦੱਤੇ ਸਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੁ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਿੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿੋ ਸਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਿਲਾਹ 
ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁਛੋ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਿੇ: ਕੌਣ, ਕੀ 
ਸਕਥੇ, ਕਦੋਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਸਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 
– ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਝਜਕ 
ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਿਆਲ ਬਾਰੇ ਸਿਚਾਰ ਿਟਾਦਂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਭਰੋਿਾ 
ਸਦਿਾਓ ਸਕ ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੋ 
ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਝਂੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਅਸਧਆਪਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਿਮਾ ਂਸਨਯੁਕਤ ਕਰੋ ਅਤੇ, ਲੋੜ 
ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਪ੍ੰਿੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਥੇ 
ਤਰੀਸਕਆ ਂਸਜਨ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਤੁਿੀਂ ਦੋਿੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ ਰੱਿੋ।

ਿਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ 
ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ 
ਸਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾ ਂਪੁਲੀਿ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਨੌਜਿਾਨਾ ਂਸਿਚ ਕੁਝ ਿਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਰੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਹ ਪਸਰਿਾਰ, ਹਾਣੀਆ ਂਅਤੇ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿਬੰਧਤ ਹਨ।

ਚਕਹੜੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਚਜਨ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਉਨ੍ਾ ਨਾਲ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਮਰਾ 
ਦੀਆ ਂਗਤੀਸਿਧੀਆ ਂਿਾਝਂੀਆ ਂਕਰਨ, ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਹਾਣੀਆ ਂਅਤੇ ਿਕੂਲ  
ਦੀ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਝਂੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰੋ।  ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿਮਝਣ ਸਿਚ ਿਹਾਈ ਹੋਿੇਗਾ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਸਕਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਜਹੀਆ ਂਗਤੀਸਿਧੀਆ ਂਸਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਜਹੜੀਆ ਂਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਪਾਿੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸਹਤਾ ਂਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਾਈ 
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਿੇਡਾ,ਂ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਕਲਾਿਾ,ਂ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਆਯੋਸਜਤ ਕਲੱਬਾ।ਂ

ਿਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਾਸਨਕ ਉਪਕਰਣਾ,ਂ 
ਸਜਿੇਂ ਕੰਸਪਊਟਰ, ਟੈਬਲਟ ਅਤੇ ਿਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਫਾਇਸਦਆ ਂ ਅਤੇ ਜੋਿਮਾ ਂਨੂੰ ਿਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ 
ਉਪਕਰਣਾ ਂਨੂੰ ਿਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਰਤਣ ਸਿਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ, ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਤਜਰਸਬਆ ਂਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ eSafety ਿੈਬਿਾਈਟ ਨੂੰ ਇਥੇ ਿੇਿੋ 
esafety.gov.au/ 

ਿਕਾਰਤਮਕ ਿਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਿਾਉਣ ਲਈ 
ਸਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕਿੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿੋਚਣਾ ਹੈ ਲਈ ਤੁਿੀਂ 
ਆਪ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਿਾ ਂਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਸਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਂਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਝਂੀਆ ਂਕਰਨ ਸਿਚ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿੁੱਲੇ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਿਚਾਰ ਿਟਾਦਂਰੇ ਨੂੰ 
ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਿ ਅਤੇ 
ਿਮਝ ਿੱਕਣ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਸਚੰਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਿੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਿਮਝਣ 
ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਿਂੇਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਨਾ 
ਹੋਿੋ ਇਹ ਮਹੱਤਿਪਰਣ ਹੈ ਸਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿੋ ਸਕ ਉਹ ਿਿੀਕਾਰ ਕਰ 
ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋ।

ਕੁਝ ਸੌਿੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾ ਂਵੱਲ ਚਧਆਨ ਚਦਓ

• Beyond Blue ਇਿ ਿੈਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ beyondblue.org.au 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਮਰਥਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜਿ ਦੁਆਰਾ ਿਾਸਰਆ ਂ
ਦੀ ਿਧੀਆ ਸਦਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇ।

• NSW ਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਿਰੁਧ ਿੈਬਿਾਈਟ ਿਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ 
ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਮਾਸਪਆ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿ ਦਾ ਸਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ 
ਿੈਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ antibullying.nsw.gov.au 

• ਿਾਈਬਰ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਨਲਾਇਨ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿਰੋਤ ਅਤੇ 
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ eSafety ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਿ ਿੈਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਮਲ 
ਿਕਦੇ ਹਨ esafety.gov.au  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ 
ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਛਸਗਛ ਸਿਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਸਕਿੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਟੰਰਪ੍ੈਟਰ 
ਿੇਿਾ ਨੂੰ 131 450 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਚ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਦਓ ਸਜਿ ‘ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਅਪਰੇਟਰ ਇਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ;ਤੇ ਸਲਆਿੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਬਾਤ 
ਸਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਿੇਿਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਿਿੂਲੀ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
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