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�ુર��ત, અ�ુર��ત અને �ંૂચવનાર� પ�ર��થ�તઓ

�પશ�ને વણ�વવા માટે સામા�ય ર�તે સારો અને ખરાબ �પશ� એવા શ�દો વપરાય છે – પણ આ �પશ� ખરાબ

લાગતા કે પીડા આપતા નથી. ખરાબ �પશ� એવો શ�દ વાપરવાથી બાળકના મનમાં પહેલેથી અ�ુભવાતા

�ૂંચવણ અને શરમના ભાવમાં વધારો થાય છે, ખાસ કર�ને �યારે શોષણકતા� �ણીતી અને �વ�સનીય

�ય��ત હોય.

ઉપયોગી �ૂચનઃ આ �નયમો સૌને લા�ૂ પડે છે એમ બાળક �ણે એની ખાતર� કર� લો. એમને કહો, “કોઈ
તમને અ�વ�થ કર� �ૂક�ું ન જોઈએ. એ �ય��ત પછ� તમા��  સ�ું હોય કાકા, મામા, કે પડોશી હોય. એ હ� મેશાં
અયો�ય છે અને હુ�  તારામાં હ� મેશાં �વ�ાસ રાખીશ.” 

આદશ� �વ�થ મયા�દાઓ

�યારે બાળક તમને કહે કે �યારે બધા ભેગા થયાં હોય �યારે એમને કોઈ ભેટે કે �ૂમે તે એને ગમ�ું નથી, તો
એની વાત �વીકારો અને એમને આદર, �નેહ દશા�વવાની ર�તો (જેવી કે હાથ મેળવવા, હાથથી ઇશારા કરવા)
શોધવામાં મદદ કરો. �યારે આપણે આવી બાબતમાં બાળકની પરમીશન માગીએ છ�એ �યારે એમને પોતાના
શર�ર પર કા�ુ રા�યાનો ભાવ આવે છે, અને એમને એ ચાલાક �ય��તઓને ઓળખવામાં મદદ મળે છે.

ઉપયોગી �ૂચનઃ બાળકોને અ�ય �ય��તઓ માટે આદર અને સંમાન આપતાં શીખવો. “જેવી ર�તે કોઈને માર�ું
કે હા�ન પહ�ચાડવી યો�ય નથી તેમ કોઈને અ�વ�થ કર� દે તેવી ર�તે અડવાની ચાલાક� કરવી કે એ�ું દબાણ

કર�ું પણ યો�ય નથી. બી�ની ભાવનાઓ અને મયા�દાઓનો સ�માન કરવો જોઈએ.

�ુ�તાંગો માટેના યો�ય શ�દો વાપરો

બાળકોને સમ�વો કે કોઈને એમના �ુ�તાંગોને અડવા ન દો કે જોવા ન દો કે એને �વશે વાત ન કરવા દો. તમે એ
�ુ�તાંગો માટેના યો�ય શ�દો વાપરો – યોની, �શ�ન, �તન, અંડકોશ. કોઈ તમારા બાળકને �ુ�તાંગોના નામથી મ�ક

શીખવે તો તમે ચેતી જશો.

ઉપયોગી �ૂચનઃ તમાર� ભાષાને સરળ અને �મરલાયક રાખોઃ “મ�મી તમાર� આંખો, તમારા કાન અને તમારા
�શ�નને �ૂએ છે. તમા��  શર�ર એ ખાસ છે અને એ તમા��  છે. જો તમને કોઈ અ�વ�થ બનાવી �ૂકે તો મને કે
કોઈ મોટ� �ય��તને કહેજે. તા��  ર�ણ કર�ું એ અમા��  કામ છે. યાદ રાખ કે નહા�ું, સંડાસ જ�ું કે �ૂ�ું જેવી

��યાઓ ખાનગી હોય છે.”
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લાગણીઓને �ણો

આપણી લાગણીઓને �ણવી એ ક�ંુક સા��  નથી લાગ�ંુ એ સમજવા માટે�ંુ પહે�ંુ પગ�ંુ છે. �શકાર�ઓ બાળકો

સાથે સહોલાઈથી ચાલાક� કર� શકાય છે એ બાબત પર ભરોસો રાખે છે. �ંુ યો�ય છે અને �ંુ નથી એ અંગે બાળકો

પાસે સાર� સંવેદના હોય છે – અને �યારે એ લાગણીઓ અંગે �વ�સનીય અને મોટ� �મરની �ય��ત પાસે કહેવામાં
આવે �યારે એમને બળ મળે છે- એને એ એમના લાભમાં હોય છે.

ઉપયોગી �ૂચનઃ તમારા પોતાના �ક�સાઓ કહો અને એમાં લાગણીઓ અને સંવેદનો ઉમેર� શકો તેટલી ઉમેરો.
મહ�વની બાબત એ છે કે આપણી છ�� ઇ���ય �ું કહે છે એ સાંભળ�ું. દા.ત. “આજે સવારે હુ�  �ૂબ �નરાશ
થઈ, કારણ કે માર� ઑ�ફસની ચોપડ� ખોવાઈ ગઈ અને મને ખબર હતી કે મને ઑ�ફસ જવામાં મોડુ�  થશે. મારા
પેટમાં ફાળ પડ� અને એ શોધતાં શોધતાં મા��  �દય જોરથી ધબકવા માં�ું.”

�વ�ાસનો ��કોણ

બાળકને એમના �વ�ાસનો ��કોણ રચવા માટે ઓછામાં ઓછ� �ણ �ય��તઓ શોધવામાં મદદ કરો જેમાંથી
એક કુટુ�બની �ય��ત હોય. ઘણી વાર બાળકોને બીક લાગે છે કે જો માતા�પતાને કહ��ું તો “�ુ�કેલીમાં �ુકા�ું.”

ઉપયોગી �ૂચનઃ બાળકને એમને યો�ય લાગતી �ય��ત ઉમેરવા�ું પસંદ કરવા દો. કહો, “જો તને મને કહેવામાં
તકલીફ પડતી હોય તો તને બી� કોને કહેવા�ું ગમે?” અથવા “જો ક�ુંક તને �નશાળે કે મેદાનમાં થઈ �ય તો
�ું કોને કહેશે?”

S.M.A.R.T

�તીય શોષણથી બચવા માટે બાળકોને એમના શર�ર�ંુ ર�ણ શીખવ�ંુ
�ૂબ સા��  હોય છે. જોકે, એ બાબત પોતે એટલી અસરકારક નથી. મોટ�
�ય��તઓએ પોતાની �તને �તીય શોષણની વા�ત�વકતા �વશે �ણ�ંુ
જોઈએ કે એ કેવી ર�તે ઓળખ�ંુ અને કેવી ર�તે એને રોક�ંુ તેમજ એ

�ગટ કરાવવા માટે કેવી ર�તે સંવેદનશીલ ર�તે વત��ંુ. 
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ધોરણમાં દાખલ કરો

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.

www.circlesofsafety.com
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