
સંવેદનશીલતાથી
��તભાવ આપી
�ુ�લા થ�ંુ



તમને ખબર છે?
 

ઘણાખરા� બાળકો એમના શોષણ અંગે કહેતાં નથી. એક �યાપક અ�યાસમાં મળ� આ��ંુ છે કે 61%

બાળકોના �તીય શોષણ અંગેના બનાવો આક��મક ર�તે સામે આવે છે કે ��ય� સા�ી થક� સામે આવે છે
�યારે કેવળ એક �ૃતીયાંશ બનાવો શો�ષત બાળકો �ારા �પ� ર�તે સામે આવે છે

 

તમા��  બાળક �તીય શોષણ�ંુ ભોગ બ��ંુ છે કે કેમ તે �ણવાની �ણ ર�તો છેઃ 

શંકા

શોધ
�ુ��ંુ થાય

મોટ� �મરની �ય��તનો �યવહાર શંકા
પેદા કરનારો તમને લાગે (બાળક સાથે
એકા�તમાં વ�ુ સમય વીતાવે, એમને ખાસ
ભેટો આપે) અથવા મોટ� �મરના બાળકે
એમને અ�ીલ સા�હ�ય બતા��ંુ હોય)

તમને �ાંક મયા�દાનો ભંગ
જણાય. એ ઑન-લાઈન પણ
હોઈ શકે. એમાં બાળકોનાં ન�
ફોટા હોય કે એમ�ંુ મોટાઓ સાથે�ંુ
અયો�ય સંભાષણ હોય.

 

બાળક પોતે જ ભોગ બ�યા�ંુ
કહે.

 

શંકા અને શોધને આધારે �ુ�લા થવા તરફ જઈ શકાય છે.

તમાર� ��ત��યાને કારણે ફેર પડ ેછે, માટ ેએ મહ�વની બને છે.
બાળક ભોગ બ��ું છે એનો તમને �યાલ આવે તો એનો સંવેદનશીલ ર�તે ��તભાવ આપવાનાં �ૂચનો નીચે �માણે છેઃ

•     શાંત રહો: �ુ�સે ન થાઓ કે વધારે પડતી ��ત��યા ન આપો. એનાથી બાળક વ�ુ ગભરાશે અને મા�હતી નહ�
આપે.
•     સ��ય ર�તે સાંભળો: એમની વાત એમની ર�તે �વ�થતાથી સાંભળો. વીગતો અંગે વ�ુ ન �ૂછો.
•     સહા�ુ�ૂ�ત દશા�વો અને બાળકની �શંસા કરોઃ “ત� મને ક�ું એ મને ગ��ું..” “એમાં તારો કોઈ વાંક નથી.” “ત�
સાર� �હ�મત બતાવી છે. આ ર�તે કહ� શક�ું સહે�ું નથી.”
•     બાળકને આ�ાસન આપો અને મદદ કરોઃ “મને તારામાં �વ�ાસ છે. હવે, હુ�  બ�ું જોઈ લઈશ. �ું ગભરાઈશ
નહ�.”
•     બાળકની લાગણીને દબાવશો નહ�ઃ ત� એ�ું ક�ું કેમ નહ�?,  “કદાચ એમનો એવો ઈરાદો ન પણ હોય.”

•     શોષણકતા� સાથે ઝગડો કે ધાકધમક�નો વતા�વ ન કરો. એનાથી બાળક વ�ુ કહે�ું અટક� જશે, ખાસ કર�ને એ
�ય��ત જો બાળકની કાળ� રાખતી હોય.

•     �તતા �ળવોઃ બાળકને �ુર��તતા માટ ેસંબં�ધત ન હોય એવા લોકો સાથે આની વાત કે ચચા� ન કરવી. 
•     બાળકને ગોઠવવા માટે, �મા કરવા માટે કે �ૂલી જવા માટે દબાણ ન કરો. એને કારણે બાળકને આઘાતમાંથી
નીકળવાની �મતા ઘટ� શકે છે અને શોષણકતા�ને એ ઘાતક ��ૃ�� કરવાને બળ મળ� શકે છે.

•     કાય�વાહ� કર� ર�પોટ�  કરો: એનાથી બાળકનો બચાવ થશે. બાળક-�ુર�ા હે�પલાઈન 1098 નો સંપક�  કરો;
NCPCR Helpline 9868235077 અથવા NCPCER ની વેબસાઈટ ((https://vcpcr.gov.in/index2.php)

પરના  E-POSCO  inbox નો ઉપયોગ કરો; SAMVEDNA (Tele-counselling helpline)- 18001212830.

CIRCLES OF SAFETY

https://vcpcr.gov.in/index2.php)%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%A8%E0%AA%BE


એમની લાગણીઓ

ન દબાવો

"હુ� તાર� �હ�મતની 
દાદ આ�ંુ છુ�"

�ુર��ત ભાષાનો
ઉપયોગ કરો

સ��ય ર�તે 
સાંભળનારા બનો

 

મદદ
સંવેદનશીલતાથી ��તભાવ

આપી �ુ�લા થ�ંુ

તમારા બાળકની
�શંસા કરો

કાય�વાહ� કર�
ર�પોટ� કરો

વીગતો અંગે

��ો ન કરો

"મને તારામાં 
�વ�ાસ છે"

 

બાળકને ગોઠવવા
માટે, �મા કરવા
માટે કે �ૂલી જવા

માટે દબાણ ન કરો

�ુ�તતા �ળવો

"�યારે લોકો મને માર� �ુધારવાની ���યામાં સૌથી કઈ મહ�વની લાગી એમ �ૂછે છે �યારે
હુ�  એમને કહુ�  છુ�  કે મારામાં �વ�ાસ �ુકાયો અને મને �ેમ મ�ો. મારો દોષ ન કઢાયો કે મને

�ૂપ રહેવા ન કહેવા�ંુ.” ― ઐશાહ શ�હદા સીમ�સ.

શરમ ન અ�ુભવો

CIRCLES OF SAFETY



 

Circles of Safety (CoS) લોકોને �શ�ણ �ારા બાળ-�તીય શોષણ અંગે સભાન
કરે છે. અમે સં�કૃ�તમાં બદલ કરવા ઇ�છ�એ છે જેમાં �ય��તઓ �તીયતા કે એ
અંગેના �વષયોની ચચા� કરવામાં �ોભ ન અ�ુભવે પણ એનો �વીકાર કરે કે કોઈ �વષય
�ન�ષ� નથી કે અગવડભય� નથી �યારે બાળકોની �ુર�ા સામે ખતરો હોય.

ખાનગી સલાહ મેળવો.

મોટ� �ય��તઓ માટે �શ�બરો�ંુ આયોજન કરો.

�ુર�ા વ�ુ�ળના અ�યાસ�મને 1-12 ધોરણમાં દાખલ કરો.

બાળ-�તીય શોષણ રોકવા માટે નીચેના પગલાં પહેલાં લો.

www.circlesofsafety.com
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https://www.circlesofsafety.com/
mailto:info@circlesofsafety.com
https://www.instagram.com/circles_of_safety/
https://www.linkedin.com/company/circlesofsafety/
https://www.facebook.com/circlesofsafety

