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ஸ்டேஜ்ரஸ்் திடேே்ேர ்குரூப் சிறுவர் பாதுகாப்புக் ககாள்கக  

வகக 1.1- 18 மாரச் ்2021 

 

புறசச்ூழல் ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------1 

விதிமுறறகள் -------------------------------------------------------------------------------------------------2 

        

    உடல் ரீதியான பாதுகாப்பு ---------------------------------------------------------------------------2 

    உள உணரவ்ு ரீதியான நலன் ------------------------------------------------------------------------2 

     மாற்றுத ்திறனாளி குழந்றதகளுடன் பணி புரிதல்--------------------------------------3 

    ததாழில் முறறயான ஆதரவு------------------------------------------------------------------------3 

    பிரசச்ிறனகறள அறடயாளம் காணுதல்-----------------------------------------------------3 

 நறடமுறறப் படுத்துதல்  --------------------------------------------------------------------------------4 

     பதிவுகள், தக்க றைத்துக்தகாள்ளல் மற்றும் சசமித்தல்-------------------------------5 

இறணப்பு 1------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

ைன்தகாடுறமக்கான அறடயாளங்கறளயும், குணங்குறிகறளயும் அறடயாளம் 

காணுதல்------------------------------------------------------------------------------------6 

இறணப்பு 2------------------------------------------------------------------------------------------------------8 

சம்பைங்கள் பற்றி  முறறப்பாடு தசய்ைதற்கான மாதிரி-------------------------------8 
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புறசச்ூழல் 

 

ஸ்சடஜ்ரஸ்் திசயட்டர ்குரூப் (STG) ஆனது குழந்றதகளுக்கான உரிறமகள்  பற்றிய 

நம்பிக்றக தகாண்டுள்ளசதாடு அைரக்ள் தமது உணரவ்ுகறள  எை்வித தறடயும் 

இன்றி தைளிப்படுத்துைதற்கான சூழறல உருைாக்குைதறன சநாக்காக 

தகாண்டுள்ளது. STG ஆனது குழந்றதகள் தமது ஆக்கங்கறள ைடிைறமக்கவும், 

உருைாக்கவும் சதறையான சூழறல ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கின்றது. ஆகசை STG 

வினது  அறனதத்ு உறுப்பினரக்ளும், அதாைது நிரந்தர சாதாரண ஒப்பந்த 

ஆசலாசறன மற்றும் பயிலுனர ் ஊழியரக்ள் ஆகிய எல்சலாரும் இந்தக் 

தகாள்றகக்குக் கடட்ுப்பட்டைரக்ள் ஆைர.் ஒப்பறனக் கறலஞரக்ள் மற்றும் ஒளி ஒலி 

ததாழில்நுட்பவியலாளரக்ள் சபான்ற ஏறனய சசறை ைழங்குநரக்ள் ஒப்பந்தம் 

தசய்யப்படட்ுள்ள நிறலயில், STG வினது அந்தக் குறிப்பிட்ட நிகழ்சச்ிக்கு அல்லது 

அரங்சகற்றக்  கறல நிகழ்வுக்கான தறலறம கறலஞர ்தமது பாதுகாைலின் கீழ் 

உள்ள குழந்றதகளுக்கு அந்த நிகழ்வு நிறறவு தபறும் ைறர தபாறுப்பாக இருப்பார.்  

தமது பாதுகாைலின் கீழ் உள்ள குழந்றதகளின் உடல் உள உணரவ்ு ரீதியான, 

பாதுகாப்பிற்கு STG தபாறுப்பாக இருக்கும். 

இந்த சநாக்கம் கருதி பின்பற்றுைதற்கான ததளிைான சில நறடமுறறகள் இந்த 

ஆைணத்தில் விளக்கப்படட்ுள்ளன.  

 

 

இந்த நறடமுறறகள் STG க்கு பின்ைரும் காரணங்கள் காரணமாக முக்கியமானது: 

 

 *குழந்றதகள் நலசன எமக்கு மிகவும் முக்கியமானது. 

 *அறனத்து பிள்றளகளும், இனம் பால் உடல்ைலு மத நம்பிக்றககள், தமாழி பாலின 

அறடயாளம்/ மாறுபட்ட நிறல சபான்ற சைறுபாடுகறளக் கடந்து அறனதத்ு 

விதமான ைன்தகாடுறமகளிலிருந்தும் பாதுகாப்புப்தபற உரித்துறடயைரக்ள்.  

 அறனத்து STG உறுப்பினரக்ளும் சூழ்நிறலகளுக்கு எை்ைாறு முகம் தகாடுப்பது 

என்ற ததளிறைப் தபற்றிருக்க சைண்டும். 
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விதிமுகறகள்  

 

உேல் ரதீிோன பாதுகாப்பு 

கறல நடைடிக்றககள் பல்சைறுபட்ட பின்னணிகளில் நிகழலாம். நிகழ்வுகள் 

எந்ததந்த இடங்களில் நிகழ்ந்தாலும் பின்ைருைனைற்றற உறுதி தசய்யும் கடறம 

அறனத்து STG உறுப்பினரக்ளுக்கும் இருக்கின்றது: 

 

   கற்பித்தல் அறற  மற்றும் ஒதத்ிறக நிகழும் இடம் என்பன திறந்ததாயும், 

அறனைராலும் தசன்றறடயாக்க கூடியதுமான இருக்க சைண்டும். 

 

    கற்பித்தல் அறற  மற்றும் ஒத்திறக நிகழும் இடம் என்பன நன்கு 

ஒளியூட்டப்பட்டதாக இருக்க சைண்டும்.  

 

    சிறுைரக்ளுக்கான முறறயான உறட மாற்றும் அறறகள் இருக்க சைண்டும். 

 

    அறனத்து சநரங்களிலும் சபாதிய சமற்பாரற்ை இருக்க சைண்டும் 

    

    தபற்சறார ் அல்லது பாதுகாைலரால் அறழத்துசத்சல்லப்படும் ைறர STG 

உறுப்பினர ்ஒருைர ்பிள்றளகளுடன் இருப்பார.் 

 

    பிள்றளகள் தபாது சபாக்குைரத்திறன பயன்படுத்துமிடத்து அைரக்ள் வீடு தசன்று 

சசரந்்து விட்டாரக்ள் என்பதறன  ததாறல சபசி அறழப்தபான்றின் மூலம் உறுதி 

தசய்து தகாள்ளப்படும். 
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அத்துடன் கறல நடைடிக்றககளும் சிறாரக்ளுக்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்க 

சைண்டும். 

 

    நிரை்ாணக் காடச்ிகள் இடம் தபறாது. 

 

    சிறாரக்றள ஈடுபடுத்தி உருைாக்கப்படும் கறலப் பறடப்புகளுக்கான  

உள்ளடக்கங்கள் அந்தக் குழுவில் உள்ள ையதில் குறறந்த பிள்றளக்கும்  உகந்ததாக 

இருக்க சைண்டும். 

 

   *எை்விதமான ததாடுறககளும் குறிப்பிட்ட அரங்சகற்ற கறலக்சகா அல்லது அதன் 

பயிற்சிக்சகா அல்லது உடற்பயிற்சிக்சகா மடட்ுப்படுத்தப்படுைசதாடு அறை 

சிறுைரக்ளுக்கு ஏற்றதாகவும், நியாயப்படுத்தப்படக் கூடியதாகவும் பங்களிக்கும் 

சிறுைரக்ள் உடன் பட்டதுமாக இருக்க சைண்டும்.  

 

    கறல பறடப்புக்குத் சதறையான உடல் தசயற்பாதடான்று அல்லது 

உடற்பயிற்சிதயான்றில் ஈடுபட ஏசதாதைாரு சநரத்தில் ஒரு பிள்றள தயக்கம் 

காடட்ுமிடத்து அந்தப்பிள்றள அந்த தசற்பாட்டில் ஈடுபட ைற்புறுத்தப்படக் கூடாது. 

அந்த குழுவில் உள்ள மூத்த கறலஞர ் அந்த சிறுைருக்கு ஏற்புறடயதாக மாற்று  

தசயற்பாதடான்றற ததரிவு தசய்ய சைண்டும். 

 

   சிறுைரக்ளுடன் இருக்கும் சபாது மது பானம் அருந்தியிருத்தல், புறக பிடித்தல் 

என்பன சகித்துக்தகாள்ளப்பட மாட்டாது.   

 

 

பயிற்சிகள் ஒத்திறக மற்றும் சமறடசயற்ற நிகழ்வுகள் புறகப்படம் மற்றும் 

வீடிசயா எடுக்கப்படும் என்பதறன இத்தால் தபற்சறாருக்கும்  பாதுகாைலரக்ளும் 
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பிள்றளகளுக்கும் அறிவுறுத்துகின்சறாம். இறை உள்ளக பயன்பாட்டிற்கும் 

ஆைணப்படுத்தலுக்கும் மடட்ுசம. இறை தபாது மக்கள் பாரற்ைக்காக 

தைளியிடப்படுமிடத்து பிள்றள தபற்சறார/்பாதுகாைலர ் ஆகிசயாரின் 

தைளிப்பறடயான சம்மதம் தபற்றுக்தகாள்ளப்படும். பிள்றளகள் ரகசியதத்ன்றம 

பற்றி ததரியப்படுத்தப்படுைசதாடு புறகப்படங்கள் வீடிசயாக்கள் ஆகிறை சமூக 

ஊடகங்களில் பதிசைற்றம் தசய்யப்படுைது ஊக்கப்படுத்தப்பட மாட்டாது. ஆயினும் 

பிள்றளகளாசலசய பதிசைற்றப்படும் உள்ளடக்கங்கள் STG  வினது கடட்ுப்பாடற்ட 

மீறிய நிறல  ஆகும். பயிற்சிகள் ஒத்திறககள் என்பைற்றின் தபாது பிள்றளகள் 

ததாறலசபசிகள் பயன்படுத்துைது தறட தசய்யப்படட்ுள்ளது. 

 

 

 

உள, உணரவ்ு ரதீிோன நலன் 

 

அறனத்து பிள்றளகளும் ையது பால் நிறல உடல் ஆற்றல் என்பைற்றற கடந்து 

மதிப்புடனும் மரியாறதயுடனும் நடத்தப்படுைர.் இரு தரப்பு நம்பிக்றக முடிவுகள் 

எடுப்பதில் பங்களிப்பு என்பைற்றின் அடிப்பறடயிலான சமநிறலயான  

உறதைான்று பிள்றளகளுடன் சபணப்படும். 

 

 துன்புறுத்தல் அல்லது உள, உணரவ்ு ரீதியான அழுத்தங்கறள ஏற்படுதத்க்கூடிய 

எை்வித தசயல்கறளயம்   STG ஆனது எை்விதத்திலும் சகித்துக்  தகாள்ளாது. 

துன்புறுத்தல் ததாடரப்ாக புகாரளிக்கப்பட்டால் அல்லது அை்ைாறு நறட 

தபறுைதாக அைதானிக்கப்பட்டால் அது குறித்து உடனடியாக நடைடிக்றக 

எடுக்கப்படும். 

துன்புத்துதல் ததாடரப்ாக எடுக்கப்படும் நடைடிக்றககள். 

 

    துன்புறுத்தியைருடன் அதிகார சதாரறணயற்ற விதத்தில் சபசி, தசய்யப்பட்ட 

பிறழறயயும் அது எை்ைாறு தைறாகும் என்பது பற்றியும் விளக்குதல். 
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    மன்னிப்புக் சகாரும்படி சகட்பது. 

 

    அடுத்தக்கட்டதத்ிற்கு தகாண்டு தசல்ைது சதறைப்படின் தபற்சறார ்  அல்லது 

பாதுகாைலர ்ஆகியசயாருக்கு ததரியப்படுத்துைது. 

 

 

    பாதிக்கப்பட்டைருக்கு சதறையான உதவிகறள ைழங்குதல். 

 

    எடுக்கப்பட்ட நடைடிக்றககள் குறித்த மீள் தசயற்பாடுகறள தசய்தல். 

 

    இறை குறித்த  எழுதத்ு ைடிவிலான பதிவுகறள றைத்திருத்தல் (பதிவுகள், தக்க 

றைத்துக்தகாள்ளல் மற்றும் சசமித்தல் என்ற பகுதிறய பாரக்்க). 

 

மாற்றுத் திறனாளி குழந்கதகளுேன் பணி புரிதல் 

 

STG ஆனது சம ைாய்ப்பு மற்றும் அறனைறரயும் உள்ைாங்கிக்தகாள்ளுதல் என்ற 

தகாள்றககளுக்கு தன்றன அரப்ணித்துள்ளது. ஒரு நபரின் சுயத்றதயும் 

அறடயாளத்றதயும் சிறதகின்ற ைறகயில்  எை்ைறகயிலான துன்புறுத்தறலயும் 

சகலி தசய்தறலயும் நாம் சகித்துக்தகாள்ள மாட்சடாம். நம் சமூகதத்ில் உள்ள 

அறனத்து உறுப்பினரக்ளும், அறனைருக்கும் பாதுகாப்பானதும் ஆதரவு 

மிக்கதுமான சூழறல உருைாக்கி,  ைளரச்ச்ிறய ஊக்குவித்து,  சநர ்மறறயான சுய 

மரியாறதறய ைளரத்த்தடுக்கும் தபாறுப்பிறனக் தகாண்டுள்ளனர.் நாம் எம்மால் 

இயன்ற ைறர தைை்சைறு ைறகயில் குறறபாடுகள் உள்ள பிள்றளகறள அைரக்ள் 

நல்ல முறறயில் பங்காளிக்கத்தக்க ைறகயில் உள்ைாங்குகின்சறாம். 

ஒை்தைாருைரும் தாம் தபறுமதிமிக்கைரக்ளாகவும், மதிக்கப்படுைதாகவும் 

தனிப்பட்ட  சைறுபாடுகள் மதிக்கப்படுகின்ற, புரிந்துதகாள்ளப்படுகின்ற, 

mailto:info@stages.lk
http://www.stages.lk/
https://www.facebook.com/StagesTheatreGroup


 

 
 
   A group of independent artistes working together to create high quality, cutting edge, sustainable theatre 

  

CHILD PROTECTION POLICY  

__________________________________________________________________________________________________________7 
530D, Lake Road, Wickramasinghapura, Battaramulla, Sri Lanka      
+94 76 878 1095, info@stages.lk , www.stages.lk , https://www.facebook.com/StagesTheatreGroup  
 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்படுகின்ற  ஒரு இடத்தில் இருப்பதாகவும் உணரக்ின்ற ஒரு சூழறல 

தகாண்டு நடத்த நாம் எம்றம அரப்ணித்துள்சளாம். 

கதாழில் முகறோன ஆதரவு  

 

ததாழில் முறறயிலான ஆசலாசறனகள் மற்றும் தறலயீடுகள் சதறைப்படின் நாம் 

எம்மிடம் உள்ள மூன்று பயிற்றப்பட்ட உளவியலாளரக்ள் நாடக மற்றும் கல்வி 

சிகிசற்சயாளரக்ளின் ஆசலாசறனறய நாடுசைாம். அத்துடன்  STG ஆனது புதிய 

கறலஞரக்ளுடன் பணிபுரியும் சநரங்களில், சிறுைரக்ளுடன் பணிபுரியும் சபாது 

நடந்து தகாள்ள சைண்டிய விதம் பற்றியும் அதன் சபாது எழுகின்ற சைால்கறள 

அணுகுகின்ற முறற பற்றியும்  ஆசலாசறனகறள  ைழங்குைதற்காக 

சமல்குறிப்பிட்ட மூன்று ஆசலாசகரக்ளில் ஒருைரால் பயிற்சி ைகுப்தபான்று 

நடத்தப்படும்.   

 

 

பிரசச்ிகனககள அகேோளம் காணுதல் 

 

சிறுவரக்ள் பல்டவறு  விதங்களில் தமக்குள்ள பிரசச்ிகனகள் பற்றி 

கவளிப்படுத்தலாம். 

 

  சநரடியாக - நிகழ்ந்த நிகழ்றை (நிகழ்வுகறள) பற்றி சபசுதல். 

 

   மறறமுகமாக- ததளிைற்ற விதத்தில் சபசியும் நிகழ்வுகறளசயா, 

மனிதரக்றளசயா மறறமுகமாக சுட்டியும் எசதா தைறு நடந்திருக்கின்றது 

என்பதறன உணரத்்துதல். 

 

mailto:info@stages.lk
http://www.stages.lk/
https://www.facebook.com/StagesTheatreGroup


 

 
 
   A group of independent artistes working together to create high quality, cutting edge, sustainable theatre 

  

CHILD PROTECTION POLICY  

__________________________________________________________________________________________________________8 
530D, Lake Road, Wickramasinghapura, Battaramulla, Sri Lanka      
+94 76 878 1095, info@stages.lk , www.stages.lk , https://www.facebook.com/StagesTheatreGroup  
 

   நடத்றதயின் மூலம்- எசதா தைறு நடந்திருக்கின்றது என்பதறன சுட்டிக்காடட்ும் 

ைறகயிலான நடத்றதகறள தைளிப்படுத்துதல் (இது தற்தசயலாகசைா 

சைண்டுதமன்சறா தைளிப்படுத்தப்படலாம்). 

 

   ைாரத்்றதகளற்ற ததாடரப்ாடல் மூலம்- கடிதம் எழுதுதல், ஓவியம் ைறரதல் அல்ல 

தள தைரி ைழிகளில் தமது எண்ணங்கறள தைளிப்படுத்துதல். 

(இறை NSPCC Learning இலிருந்துஎடுக்கப்பட்டது)  

 

சில சைறள பிள்றளகள் தமது பிரசச்ிறனகள் அணுகப்படும் தபாழுது சங்கடமாக 

உணரலாம். தாம் அசச்முற்றிருப்பதாகசைா அசச்ுறுத்தப்படுைதாகசைா 

உணரந்்தால் பின்ைாங்கலாம். ஆகசை அைரக்ளுக்கருகில் உள்ள ைளரந்்தைரக்ள், 

முக்கியமாக STG வினது மூத்த கறலஞரக்ள் மற்றும்-அல்லது பிள்றளகளுடன் 

ததாடரந்்து  ததாடரப்ில் இருப்பைரக்ள் அறிவுடனும் விழிப்புணரவ்ுடனும் இருந்து, 

இத்தறகய அறிகுறிகறள கண்டறிந்து பிள்றளகளுக்கு தமது ஆதரறை ைழங்க 

சைண்டும். 

 

ைன்தகாடுறமகளின் ைறககறளயும் அைற்றற அறடயாளம் காடும் 

முறறகறளயும் காடட்ும் இறணப்பு 1 ஐ பாரக்்க. 

 

 நகேமுகறப்படுத்துதல்   

 

அகனத்து STG ஊழிேரக்ளும் STG உேன் ஒப்பந்தம் கசே்துள்டளாரும் 

மும்கமாழிகளிலும் கிகேக்கின்ற இந்த ககாள்கககே வாசித்து அதகன 

ஏற்றுக்ககாண்ேதாக கககோப்பமிே டவண்டும்.  

 

STG  ஆனது மூன்று சிறுவர் பாதுகாப்பு முன்னிகலோளரக்களக் (CPL) 

ககாண்டிருக்கும். இவரக்டள ஏடதனும் சம்பவங்கள் நிகழும் டபாது முதலில் 
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கதாேர்புககாள்ளும் நிகலயில் இருப்பாரக்ள். சிறுவரக்ள் ஏடதனும் 

அசம்பாவிதங்களுக்கு முகம் ககாடுக்கும் டபாது அவரக்ள் முதலில் கதாேர்பு 

ககாள்பவரக்ளாக CPL கடள இருப்பதால்  அவரக்கள கதாேர்பு ககாள்ளும் 

வழிகள் பரந்த அளவில்  விளம்பரப்படுத்தப்படும். 

 

ஏடதாகவாரு வன்ககாடுகமப் பற்றி அறிேக் கிகேத்ததும் CPL தனக்கு டமல் 

நிகலயில் அறிவிக்கப்பேடவண்டிேவருக்கு தகவல் கதரிவிப்பார். அதகனத் 

கதாேர்ந்து CPL பிள்களகே பாதுகாக்கும் முகமாக பிள்களயின் 

கபற்டறாருேன் ரகசிேமாக பிரசச்கனகே ஆராே்வார். நிகலகமகே 

சீரகமப்பதற்கு டதகவப்படும் எனின் STG ஆனது கதாழின்முகற 

ஆடலாசகனககளப் கபற்றுக்ககாள்ளும். (கதாழில் முகறோன ஆதரவு  என்ற 

பகுதிகே பாரக்்க) 

எந்தவித சந்டதகமும் குற்றசச்ாேட்ுக்களும் இலகுவாக எடுத்துக்ககாள்ளப்பே 

மாே்ோது என்படதாடு குகறந்தபேச்ம் மூன்று CPL கள் நிேமிக்கப்படுவதற்கான 

காரணம் மிகவும் எதிர்பாராத வககயில் CPL ஒருவடர குற்றம் சாே்ேப்பே்ேவர ் 

என்னும் பேச்த்தில் ஏகனே இரண்டு  CPL கடளா அல்லது டமல் நிகல 

கதாேர்பாளரக்டளா டநரடிோக அணுகப்பேலாம்.  

 

சமல் நிறல ததாடரப்ாளசர குற்றம் சாட்டப்பட்டைர ் என்ற படச்த்தில் CPL இனர ்

ததாழின்முறற ைழிகாடட்ுதல்கறளப்தபற்று தபாருதத்மானவிடத்து  STG வினது 

இயக்குனர ்குழு மற்றும்/ அல்லது இன்னும் சமல் நிறலக்கு பிரசச்ிறனறய நகரத்்த 

சைண்டுதமனின் நன்தகாறடயாளருக்சகா  அறிவிக்கலாம். 

 

ஏடதனும் அசம்பாவிதம் குறித்து புகாரளிக்கப்படுமிேத்து, குற்றம் 

சாே்ேப்பே்ேவர ் விசாரகணகள் நிகறவு கபறும் வகர பணிஇகேநீக்கம்  

கசே்ேப்படுவார். சம்பவம் குறித்ததானதும் அது பற்றிே விசாரகண 

குறித்ததானதுமான ரகசிேத்தன்கம எந்டநரமும் பாதுகாக்கப்படும். 
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பதிவுகள், தக்க கவத்துக்ககாள்ளல் மற்றும் டசமித்தல் 

 

எந்ததைாரு தனிப்பட்ட அறடயாளப்படுத்தக்கூடிய தகைலும்: 

   சபாதுமானறையாகவும் அறை தக்க றைத்துக்தகாள்ளப்படுைதற்கான   

சநாக்கத்திற்கு - சநாக்கங்களுக்கு  சதறைப்படுகின்ற அனால் அளைானதாகவும்  

இருக்க சைண்டும். 

 

    சரியானதாகவும், திகதியிடட்ு ஒப்பமிடப்பட்டதாகவும் இருக்க சைண்டும் 

    சரியானதும் அண்றமய தகைல்கள் தகாண்டதாகவும் இருக்க சைண்டும்.  

     சதறையான கால அளவு ைறர மடட்ுசம தக்க றைத்துக்தகாள்ளப்படும். 

    அறிந்து தகாள்ளும் சதறை ைரும் படச்த்தில் மடட்ுசம தகைல்கள்   பகிரந்்து 

தகாள்ளப்படும்.  

    மின்னணு சாதனதமான்றில் சசமிக்கப்பட்டிருப்பின் அது கடவுசத்சால் மூலம் 

பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும். கடதாசி மூல ஆைணங்கள் எனின் பாதுகாப்பான 

இடதமான்றில் றைக்கப்பட்டிருக்கும். 

 

 

 

CPL இனால்  தகைல்கள் திரட்டப்படுைசதாடு அைசர அைற்றின் பாதுகாைலராக 

இருப்பார.் அறிந்து தகாள்ளும் சதறையின் அடிப்பறடயிசலசய தகைல்கறள 

தபற்றுக்தகாள்ள முடியும். யார ் யார ் தகைல் சகாப்புக்கறள பாரற்ையிட்டாரக்ள் 

என்ற குறிப்புகள் சபணப்படும். தகைல் ைழங்குனருக்கு (பிள்றளசயா அல்லது 

ைளரந்்தைசரா அந்தந்த சூழ்நிறலயின் படி) எந்ததந்த தகைல்கள் 

சசமிக்கப்படட்ுள்ளது அந்த தகைல்கறள தக்க றைத்துக்தகாள்ைதற்கான காரணம் 
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யாருடன் அறை பகிரந்்து தகாள்ளப்படும்எை்ைளவு காலத்திற்கு தகைல்கள் 

றைத்துக்தகாள்ளப்படும் சபான்றைற்றற அறிவிக்கும் தபாறுப்பு CPL ஐ 

சாரந்்ததாகும். சைதறாரு இடத்தில் நிகழ்ந்த நிகழ்தைான்று STG க்குள் ைாய்தமாழி 

மூலசமா அல்லது ைாய்தமாழி அல்லாத விதங்களிசலா பகிரப்படட்ு அது 

கைனிக்கப்பட சைண்டியது என்ற நிறல ஏற்படின் குறிப்பிட்ட STG உறுப்பினர ்CPL 

க்கு அதறன அறிவிக்க, CPL ததாழின்முறற ஆசலாசறனறய நாடுைார ் (ததாழில் 

முறறயான ஆதரவு என்ற பகுதிறய பாரக்்க). இத்தறகய நிகழ்வுகள் பிள்றளகள் 

மத்தியில் சபசப்படின் STG ஆனது ரகசியத்தன்றம சபணுைதன் முக்கியத்துைத்றத 

அைரக்ளுக்கு எப்சபாதுசம அறிவுறுத்தும்.  ஆயினும் குழுவுக்கு தைளிசய நிகழ்கின்ற 

ததாடரப்ாடல்கறள கடட்ுப்படுதத்ும்   இயலுறமசயா அது பற்றிய 

தபாறுப்புக்ககூறசலா STG க்கு இல்றல.     

 

குறிப்பிட்ட நிகழ்வின் சரியான தகைல்கறள  உள்ைாங்கிக்தகாள்ள CPL  முயல்ைார.் 

சதறைப்படின் பயன்படுத்தசைா விரிவுபடுத்தசைா 2 ம் இறணப்றப பாரக்்க. 

 

சமசல தரப்பட்ட குறிப்புகள் National Society for the Prevention of Cruelty to 

Children, UK. (ஐக்கிய இராசச்ியத்தின் சிறுைரக்ளுக்கு எதிரான தகாடுறமகறள 

தடுக்கும் சதசிய நிறுைனம்) இடமிருந்து எடுக்கப்பட்டத. 
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இகணப்பு 1 

 

வன்ககாடுகமக்கான அகேோளங்ககளயும் குணங்குறிககளயும் 

அகேோளம் காணுதல் 

 

கில்பர்ே ் திடேே்ேர் ஸ்கூல் இன் சிறுவர ் பாதுகாப்பு ககாள்ககயிலிருந்து 

தழுவப்பே்ேது. 

 

உேல் ரதீிோன வன்ககாடுகம : 

அடித்தல் உலுக்குதல் வீசி எறிதல் நஞ்சூட்டல்  எரிதத்ல் சுடுதல் மூழ்கசத்சய்தல் 

மூசச்ு திணறசத்சய்தல் மற்றும் எசதா ஒரு ைறகயில் உடல் ரீதியான துன்பத்றத 

ஏற்படுத்தல் என்பன  உடல் ரீதியான ைன்தகாடுறம என்ற ைறரயறறக்குள் ைரும். 

தபற்சறார ் அல்லது பராமரிப்பாளர ் சநாதயான்றின் குணக்குறிதயான்றிறன 

பிள்றளயில் சபாலியாகக் காடட்ும் தபாழுசதா அல்லது சைண்டுதமன்சற 

பிள்றளயில் சநாதயான்றிறன ஏற்படுத்தும் தபாழுசதா உடல் ரீதியான தீங்கு 

ஏற்படலாம். 

 

உணரவ்ு ரதீிோன வன்ககாடுகம:  

பிள்றளயின் உணரவ்ு ரீதியான ைளரச்ச்ிக்கு கடுறமயான மற்றும் ததாடரச்ச்ியான 

பாதகங்கறள  ஏற்படுத்தக்கூடிய ைறகயில்  ததாடரச்ச்ியாக தசய்யப்படுகின்ற 

உணரவ்ு ரீதியான துன்புறுத்தல் உணரவ்ு ரீதியான ைன்தகாடுறம ஆகும். இது 

குழந்றதகறள தாங்கள் தபறுமதியற்றைரக்ளாகவும் அன்பு 

தசய்யப்படாதைரக்ளாகவும் சபாதாதைரக்ளாகவும் அல்லது இன்தனாருைரின் 

சதறைகறள நிறறசைற்றும் ைறர மடட்ுசம தபறுமதி உள்ளைரக்ளாகவும் 

உணரசத்சய்ைதும் இதில் அடங்கலாம். இது குழந்றதகள்  தாங்கள்  கருதத்ுக்கறள 

ததரிவிக்க ைாய்ப்பு மறுத்தல் சைண்டுதமன்சற அைரக்றள அறமதிப்படுத்தல், 

அைரக்ள் தசால்ைறதசயா அைற்றற தைளிப்படுதத்ும் முறறறயசயா சகலி 

தசய்தல் என்பைறரயும் உள்ளடக்கும். பிள்றளயின் ைளரச்ச்ி மட்டத்றத 
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இயலுறமறய மீறிய தசயற்பாடுகள் அளவுக்கு மீறிய பாதுகாப்பு கற்பறதயும் 

ஆய்வு தசய்ைறதயும் மடட்ுப்படுத்துதல் மற்றும் பிள்றளயின் ைழறமயான சமூக 

ததாடரப்ுகறளத் தடுத்தல் என்பறையும் இதில் அடங்கலாம். இதில் இன்தனாருைர ்

தாழ்ைாக நடத்தப்படுைறத காண்பதுவும் சகள்விப்படுைதுவும் அடங்கலாம். 

அத்துடன் பிள்றளகள் ததாடரச்ச்ியாக அசச் நிறலயில் இருக்கின்ற ைறகயில் 

அல்லது ஆபத்தில் இருக்கின்ற ைறகயில்  இடம்தபறுகின்ற கடுறமயான 

தகாடுறமப்படுதத்ுதல் (இறணய தகாடுறமகள் உட்பட), பிள்றளகறள சுரண்டல்  

மற்றும் சீரத்கடுதத்ல் என்பறையும் இதில் அடங்கலாம்.எல்லா ைறகயா தாழ்ைாக 

நடத்தித்தலிலும் ஏசதாதைாரு உணரவ்ு ரீதியான ைன்தகாடுறம இருக்கின்றது.  

 

 

பாலிேல் வன்ககாடுகம 

 

ஒரு பிள்றளறய அல்லது குறறந்த ையதினறர பாலியல் நடைடிக்றககளுக்காக 

ைற்புறுத்துதல் அல்லது தூண்டுதல் பாலியல் ைன்தகாடுறம என்ற ைறரயறறக்குள் 

அடங்கும். ஒரு பிள்றளறய அல்லது குறறந்த ையதினறர பாலியல் 

நடைடிக்றககளுக்காக ைற்புறுத்துதல் அல்லது தூண்டுதல் பாலியல் ைன்தகாடுறம 

என்ற ைறரயறறக்குள் அடங்கும். இதில் அதிக ைன்முறற இருக்க 

சைண்டுதமன்சறா அல்லது பிள்றள தனக்கு நிகழ்ைது என்னதைன்று 

அறிந்திருப்பசதா, அறியாதிருப்பசதா முக்கியமில்றல. இதில் உடத்சலுத்தும் 

பாலியல் நடைடிக்கறககள் (ைன்புணரவ்ு, ைாய் ைழி புணரவ்ு) அல்லது 

உடத்சலுத்ததாத சுய இன்பம், முத்தமிடுதல், சதய்த்தல் மற்றும் ஆறடகளுக்கு 

தைளிசய ததாடுதல் சபான்ற உடல் ரீதியான ததாடுறககள் அடங்கும். 

ததாடுறகயற்ற விதத்தில் பிள்றளகறள பாலியல் ரீதியான காட்சிகறள 

பாரக்்கசத்சய்தல், அைற்றின் தயாரிப்பில் பயன்படுத்துதல், பாலியல் ரீதியான 

நடைடிக்றககறள  பாரக்்கசத்சய்தல் அல்லது பிள்றளகறள பாலியல் ரீதியாக 

முறறயற்ற விதத்தில் நடந்து தகாள்ளுமாறு ஊக்கப்படுத்துதல் மற்றும் பிள்றளறய 

இறணயம் ைழியாகசைா  சைறு ைழியிசலா தமதுைாக ைன்தகாடுறமக்காக 

ஆயத்தப்படுத்துதல் என்பனவும் இதில் அடங்கலாம். பாலியல் ைன்தகாடுறம 

என்பது ைளரந்்த ஆண்களால் மடட்ுசம நடாத்தப்படுைதல்ல. மாறாக தபண்களும் 

ஏறனய பிள்றளகளும் கூட அறதச ்தசய்யலாம். 
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கவனிோதிருத்தல் 

கைனியாதிருத்தல் என்பது ஒரு பிள்றளயின் உடல் நலனிற்கும் ைளரச்ச்ிக்கும் 

கடுறமயான பாதிப்றப ஏற்படுத்தும் ைறகயில் ததாடரச்ச்ியாக அைரக்ளது  உடல் 

மற்றும் உணரவ்ு ரீதியான சதறைகறள நிறறசைற்ற  தைறுைதாகும். தபற்சறாசரா, 

பராமரிப்பாளசரா பிள்றளக்கு சபாதிய உணவு, இருப்பிடம் உறட என்பைற்றற 

ைழங்கத ் தைறுதல் (வீட்டிலிருந்து விலக்கி றைத்தல் மற்றும் றகவிடுதல் உட்பட) 

உடல் ரீதியான தீங்கு அல்லது ஆபத்திலிருந்து காக்க தைறுதல் சபாதிய 

சமற்பாரற்ை தசய்யாதிருத்தல் (சபாதிய பராமரிப்பாளரக்றள 

பயன்படுத்ததிருதத்ல் உட்பட) அல்லது முறறயான மருத்துைம் தகாடுக்காத 

தைறுதல் என்பன இதில் அடங்கும் பிள்றளயின் அடிப்பறட உணரவ்ு ரீதியான 

சதறைகறள புறக்கணித்தல் அல்லது பதில் அளிக்காதிருத்தல்  என்பதுவும் இதில் 

அடங்கலாம். 

 

 

ககாடுகமப்படுத்துதல்  

 

இன்தனாருைறர காயப்படுத்தும் நடத்றத தகாடுறமப்படுத்துதல் ஆகும். இதில் 

பல்சைறு தபயரக்றள தசால்லி அறழத்தல் அடித்தல், தள்ளுதல் ைதந்திகள் 

பரப்புதல் மிரடட்ுதல் மட்டம் தடட்ுதல் சபான்றறை அடங்கும். இது பள்ளியிசலா 

வீட்டிசலா அல்லது இறணயத்திசயா எங்கும் நிகழலாம். ைழறமயாக இது 

ததாடரச்ச்ியாக நீண்ட காலத்திற்கு இடம் தபற்று பிள்றளறய உடல் மற்றும் 

உணரவ்ு ரீதியாக காயப்படுத்தலாம்.  இறணயத்தில் சமூக ஊடகங்கள் 

றகப்சபசிகள் என்பைற்றற பயன்படுத்தி தசய்யப்படும் தகாடுறமகள், இறணய 

தகாடுறமகள் என அறழக்கப்படும். 
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இகணே ககாடுகமகள் 

 றகப்சபசிகள் கணினிகள் மற்றும் சடப்தலடஸ்் சபான்ற மின்னணு சாதனங்கள்  

ைழியாக நிகழ்த்தப்படும் தகாடுறமகள் இறணய தகாடுறமகள் என 

அறழக்கப்படும். இறை குறுஞ்தசய்தி தசயலிகள் மற்றும் சமூக ஊடக 

கருத்துக்களங்கள் அல்லது இறணய விறளயாடட்ுக்கள் சபான்ற மக்கள் பாரத்்து 

பங்தகடுதத்ு கருத்துக்கறள பகிரந்்து தகாள்ளும் இடங்களில் இடம் தபறலாம். 

 

இறணய ைழி  தகாடுறமகள் தசய்யப்படும் முறறகளுக்கான  

எடுத்துக்காடட்ுகளாக ததால்றல தகாடுத்தல் விலக்கி றைத்தல் ஏமாற்றுதல் 

சதறையற்ற விதத்தில் இறணய ைழிகள் மூலம் பின் ததாடரை்து மிரட்டல்கள் 

தைடக்ப்படுதத்ும் ைறகயில் படங்கறள  தைளியிடல் சபாலி சமூக ஊடக சுய 

விைரங்கறள தயாரித்தல் மற்றும் இந்த தகைல்கள் ததாடரப்ாடல் சாதனங்கறளக் 

தகாண்டு இறணய ைழியாக அசச்றுத்தி காரியங்கள் சாதிக்க முயற்சி தசய்தல் 

என்பைற்றற குறிப்பிடலாம். எங்கும் எந்த சநரத்திலும் இது நிகழக்கூடியதாக 

இருப்பதால் ஒரு பிள்றள தான் இதிலிருந்து தப்பசை முடியாது என்பது சபால 

உணரலாம். 

 

குழந்கத பாலிேல் சுரண்ேல்  

 

குழந்றத பாலியல் சுரண்டல் என்பது குழந்றதகறள  பணம், சபாறத தபாருடக்ள், 

மது இருப்பிடம் மற்றும் பரிசுப்தபாருடக்ளுக்காக பாலியல் தசற்பாடுகறள 

தசய்விப்பது  அல்லது மற்றைரக்ள் அைரக்ள் மீது பாலியல் நடைடிக்றககறள 

சமற்தகாள்ைது சபான்றைற்றற உள்ளடக்கிய  ஒரு ைறக பாலியல் ைன்தகாடுறம 

ஆகும். குழந்றத பாலியல் சுரண்டல் என்பது ததாழில்நுட்பத்றத பயன்படுத்தி 

அதறன பிள்றள உடன்உணரந்்து தகாள்ளாதைறகயிலும் சமற்தகாள்ளப்படலாம். 

எடுத்துக்காட்டாக பிள்றளகள் உடனடி தகாடுப்பைனவுகறளசயா சைறு 

தைகுமதிகறளசயா தபறாமல் பாலியல் ரீதியான படங்கறள இறணயத்திசலா 

றகப்சபசியிசலா பதிசைற்ற தூண்டப்படலாம். பிள்றளகசளா அல்லது 

இறளசயாசரா தாம் ஒரு இருதரப்பும் இணங்கிய அன்பு உறவில் இருப்பதாக 

நிறனக்க தந்திரமாக தூண்டப்படலாம். குழந்றத பாலியல் சுரண்டல் என்பது ஒரு 
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மறறைான குற்றம் ஆகும். இறளசயாரக்ள் அதிகமாக தமது 

தகாடுறமயாளரக்றளசய நம்புபைரக்ளாகவும் தாம் தகாடுறமக்குள்ளாகின்சறாம் 

என்பறத அறியாதைரக்ளாகவும் இருப்பாரக்ள். அைரக்ள் தமது தகாடுறமயாளரக்ள் 

மீது தங்கியிருப்பைரக்ளாகசைா அல்லது தமக்கு  என்ன நடக்கின்றது என்பறத 

பிறரிடம் தசால்ல அதிக அசச்ம் தகாண்டைரக்ளாகசைா  இருப்பாரக்ள். 

தபாழுதுசபாக்கு துறறயில் பணியாற்றும் பிள்றளகள், ததாறலக்காட்சி திறரப்பட 

மாடலிங் புறகப்படம்  மற்றும் ததாழின்முறறயான சமறட நிகழ்வுகளில் ைாய்ப்பு 

தருைதாக உறுதியளித்து பாலியல் ரீதியாக சுரண்டப்படலாம். 
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இகணப்பு 2 

சம்பவங்கள் பற்றி  முகறப்பாடு கசே்வதற்கான மாதிரி 

CPL இன் கபேர் 

 

அறிக்ககயின் திகதியும் டநரமும்  

 

நிகழ்வின் திகதியும் டநரமும் 

 

பாதிக்கப்பே்ேவர் (களின்) கபேர் (கள்) மற்றும் வேது (கள்) 

 

குற்றம் சாே்ேப்பே்ேவர் (களின்) கபேர் (களும்) வேது (களும்)  

 

சாே்சி (கள்) இன் கபேர் (கள்) மற்றும் வேது (கள்) 

 

நிகழ்வு பற்றிே விளக்கம் 

 

எடுக்கப்பே்ே நேவடிக்கக 

 

ோரிேம் டமற்ககாண்டு கசல்லப்பே்ேது  

கதாேர் நேவடிக்கககள் 

 

மற்றேகவ 
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