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க���கைத : பா�ய�
�����த� ப��காத,
க�ராம��ற ம�களி�
ப�ர�ைன. 

�ற�ய��க�ப�ட� : �ழ�ைதக�
பா�ய� �����த� எ�ப�
அைன�� தர�� �ழ�ைதகைள��
இல�காக� ெகா�ட ஒ� உலகளாவ�ய
ப�ர�சைன. �ழ�ைதக� பா�ய�
வ�ெகா�ைம�� ஆளா�க�ப�வைத
ந����வத�� வள��த நா�க��
ேபாரா� வ�க��றன. அரசா�க
அற��ைகய�� ப� (ப�ப�ச� அற��ைக,
2017) இ�த�யாவ��, ஒ�ெவா� 15
ந�மிட�க���� ஒ� �ழ�ைத பா�ய�
�����த� ெச�ய�ப�வதாக  
 ெசா�ல�ப�க�ற�. 

க���கைத : ���ேல
இ��க�, பா�கா�பாக
இ��க�.

�ற�ய��க�ப�ட� : ப�ளிக�,
வழிபா��� தல�க�, ச�க ைமய�க�
ம��� ���� எ�� எ��
ேவ��மானா�� �ழ�ைதக���
பா�ய� ��ப�ரேயாக� ஏ�படலா�.
ேகாவ�� -19 ெதா��ேநாய��
ஊரட�க��ேபா� அரசா�க�
'���ேலேய இ��க�, பா�கா�பாக
இ��க�' எ�ற ெச�த�ைய
ஒளிபர�ப�ய�. ெப��பாலான
ச�த��ப�களி�, பாத��க�ப�டவ�க�
தனிைமய�� இ���� ��ந�ைலய��
���� இ��தப�ேய ��ப�ரேயாக�
ெச�ய�ப�க�றா�க�. 

க���கைத : பா�ய�
�����த� எ�ேபா��
�ழ�ைத��
க�டாய�ப��த�ப�க�ற�.

க���கைத : பா�ய�
�����த� ப��காத,
க�ராம��ற ம�களி�
ப�ர�ைன. 

 �����த� எ�ப� ஒ� வயதான நப�
(வய� வ�ேதா�, ��த உட�ப�ற��, சகா,
�த�யவ�க�) ஒ� �ழ�ைத�ட�
அ�ல� ஒ� இைளஞ�ட� பா�ய�
ெசய�பா��� ஈ�ப�வ� எ��
அ��த�. ந�மி� பல� ந�ைன�ப�ேபா�
�ழ�ைதகைள க�டாய�ப��த��தா�
பா�ய� �����த� நைடெப�க�ற�
எ�ற��ைல. ப�ரபலமான ந�ப��ைக��
மாறாக, �ழ�ைத எ�ேபா��
க�டாய�ப��த�ப�வத��ைல.
�����த� ெச�பவ�க�
�ழ�ைதைய� ெதா�த�,
ப�ற�����கைள� ைகயா�த�
அ�ல� பா�ய� �ைக�பட�கைள
கா��த�, ெவளி�பைடயான பா�ய�
வ�ஷய�கைள� கா���� அவ�கைள
இைணய�த�� கவ��த���க�றா�க�.
தா�க� பாத��க�ப����க�ேறா�
எ�பைத �ழ�ைதக� உணராம� �ட
இ��கலா�.

க���கைத : �ழ�ைத
பா�ய� �����த�
எ�ப� ஒ�
பாத��க�பட���ய
�ழ�ைதைய�
பய�ப��த��ெகா���
தனிைம�ப��த�ப�ட ஒ�
ச�பவ�.

�ற�ய��க�ப�ட� : "���ப��த�"
எ�ப� �ழ�ைதைய பா�ய�
ெசய�பா�ைட ேநா�க�
நக���வத�கான ��ட,
ெபா�ைமயான ெசய��ைறயா��.
இ� நா�க�, வார�க�, மாத�க�
அ�ல� ஆ��க� வைர �����.
ெப��பாலான ச�த��ப�களி�,
�ழ�ைதக� ம��� அவ�கள� ���ப
உ��ப�ன�க� ��றவாளிைய ந�ப�
ஏமா�ற�ப�க�றா�க�. அவ�க�
பாத��ப��லாத நட�ைதகளி�
ஈ�ப�வத� �ல� ப��ப�யாக
எ�ைலகைள உைட��, ப��ன�
பரி�க�, ச�ற�� கவன� அ�ல��ற�ய��க�ப�ட� : �ழ�ைத பா�ய�



 இரகச�ய�ைத உ�த� ெச�வத�கான
அ����த�க�ட� 
�ழ�ைதகைள கவ��த���பத� �ல�
க���பா�ைட பராமரி�க��றன�.

க���கைத : ���ேல
இ��க�, பா�கா�பாக
இ��க�.

�ற�ய��க�ப�ட� : ஒ� ந�ல நப�
எ�ப� இ��க ேவ��� எ�பைத
ந�மா� ‘பா��க’ ���� எ��
ந��க�ேறா�. இ��ப���,
��றவாளிக� �ழ�ைத ம���
�ழ�ைதகளி� ���ப��ட� ஒ�
ந�பகமான உறைவ உ�வா�க ேதா�ற�
ம��� நட�ைத இர���� "இய�பாக"
ேதா��வத�� த�களா� ���த
அைன�ைத�� ெச�க�றா�க�. 90%
வழ��களி� ��றவாளிக�,
�ழ�ைதக��� ெதரி�த ம���
ந�ப��ைக��ரிய ஒ�வ� எ��
ஆரா��ச� கா��க�ற�. சா�� (1998)
எ�பவ�, ப�ளி ெச��� 350
ெப�கைள ஆ�� ெச�தா�,
அவ�களி� 63% ேப� ���ப
உ��ப�ன�களா� பாத��க�ப�டன�-
வா�வழி �ண��ச�, �யஇ�ப�,
க�பழி�� ேபா�ற ெசய�க� ச��
�ழ�ைதகைள பாத��க�ற�.

க���கைத : ெப�க�
பா�ய� �����த���
ஆளா�வதா�ெப�ேறா�க
� த�க� மக�கைள
கவனி��� ெகா�ள
ேவ���.

க���கைத : பா�ய�
�����த� ப��காத,
க�ராம��ற ம�களி�
ப�ர�ைன. 

அ�ல� ஒ� இைளஞ�ட� பா�ய�
ெசய�பா��� ஈ�ப�வ� எ��
அ��த�. ந�மி� பல� ந�ைன�ப�ேபா�
�ழ�ைதகைள க�டாய�ப��த��தா�
பா�ய� �����த� நைடெப�க�ற�
எ�ற��ைல. ப�ரபலமான ந�ப��ைக��
மாறாக, �ழ�ைத எ�ேபா��
க�டாய�ப��த�ப�வத��ைல.
�����த� ெச�பவ�க�
�ழ�ைதைய� ெதா�த�,
ப�ற�����கைள� ைகயா�த�
அ�ல� பா�ய� �ைக�பட�கைள
கா��த�, ெவளி�பைடயான பா�ய�
வ�ஷய�கைள� கா���� அவ�கைள
இைணய�த�� கவ��த���க�றா�க�.
தா�க� பாத��க�ப����க�ேறா�
எ�பைத �ழ�ைதக� உணராம� �ட
இ��கலா�.

க���கைத : ஒ� நபரி�
ேநா�க�க�
ேமாசமானைவ எ��
பா��த�� ��க�
ெசா�லலா�. 

�ற�ய��க�ப�ட� : �ழ�ைத பா�ய�
�����த� எ�ப� ஒ� வயதான நப�
(வய� வ�ேதா�, ��த உட�ப�ற��,
சகா, �த�யவ�க�) ஒ� �ழ�ைத�ட� 

க���கைத : �ழ�ைதக�
பா�ய� �����த�
தவ���க ��யாத�, அைத�
தவ���பத�� எ���
ெச�ய ��யா�.

�ற�ய��க�ப�ட� : �ழ�ைதக�
பா�ய� வ�ெகா�ைமகைள
த��பத�� நா� ஒ�ெவா�வ�� ந�
ப�ைக ஆ�றலா�. �த� ம��� மிக
��க�யமான ப� வ�ழி��ண�� ம���
ஏ���ெகா��த�. இ�த
ப�ர�ச�ைனய�� ந�ைம� பய���வ��த�,
ந� �ழ�ைதக��� உட� பா�கா��
�ற��த அற�ைவ ஆ�தமா��த�,
வள��த பா�கா�� ெந�ெவா��ைக
உ�வா�க உத�த�, தைடெச�ய�ப�ட
தைல��களி� த�ற�த உைரயாட�
ஆக�யைவ ந� ெசா�த �����ள
எ�ைல �ற�கைள� த��க,
க��ப���க ம��� ந���த பய��ள
உ�த�க�. ச�ப�த�ப�ட ச�க
உ��ப�ன�களாக�ய நா� அ�த�த
�ைறகளி� நடவ��ைககைள
எ��கலா�. உதாரணமாக, ஒ�
இைளஞ� ேசைவ அைம��
ஊழிய�க��� க�வ� க�ப��க, POCSO 



வழிகா��த�க��� இண�க
வ�ழி��ண�� ப�டைறகைள நட�தலா�
ம��� தகவலற��த தைல�ைறைய
வள��க ஒ� வ�ரிவான பா�ய� க�வ�
பாட�த��ட�ைத ப��ப�றலா�. ேம��
�ழ�ைதகளி� உரிைமகைள�
பா�கா��� ெகா�ைகக� ம���
ச�ட�க� �ழ�ைத பா�ய�
�����தைல �ைற�பத�� ��க�ய
ப�� வக��க��றன.

க���கைத : �ழ�ைதக�
�����தைல
ெவளி�ப��த�னா�
ம��ேம ெபரியவ�க�
�ழ�ைதக��� உதவ
����.

�ற�ய��க�ப�ட� : �����தைல
த��பத�கான �த� ப�யாக
வ�ழி��ண�� உ�ள�. இ�த
வ�ஷய�க� த�க� �ழ�ைத��
ஒ�ேபா�� நட�கா� எ��
ெப�ேறா�க� ந�ைன�கலா�. அ�ப�
ந�ைன�ப� தா� உ�க� எத�ரி.
�����த� அ�ல� ��ப�த��
அற��ற�கைள� க�டற��� நடவ��ைக
எ��ப� ெபரியவ�களி� ெபா���.
உ�க� உ��ண��கைள�
ேக��க�, ஆேரா�க�யமான உட�
எ�ைலகைள உ�த��ப��த
�ழ�ைத�� உத��க�,
ச�ேதக�த��க�டமான நட�ைதைய
ேக��க�, �ழ�ைத�� ச�கடமாக�
ேதா���ேபா� நா� தைலய��த�,
�ழ�ைத ெவளி�ப��த���ய
எ�சரி�ைக அற��ற�கைள�
கவனி��க�. இ� �ழ�ைத��
வா��ைகய�� பா�கா�பான
ெபரியவ�க� இ��க�றா�க� ம���
ந�ப��ைக ைவ���ளா�க� எ�ற ஒ�
உர�த ம��� ெதளிவான ெச�த�ைய
அளி�க�ற�. ப��ப�வத�கான
சா�த�ய��� �����த�
ெச�பவ�க��� மிக�ெபரிய தைடயாக
உ�ள�.

க���கைத :
�ழ�ைதக���
இ�தைகய ப�ர�ச�ைனக�
�ற��� க�வ� க�ப��ப�
அவ�கைள
ேதைவய��லாம�
அ�ச����.

�ற�ய��க�ப�ட� : வளர வளர, நா�
�ழ�ைதக��� �டான அ��ைப�
ெதாட ேவ�டா� என��, சாைலைய
கட��� �� இ��ற�� பா��க��
க�ப��க�ேறா�. அேதேபா�,
�ழ�ைதகைள உட� பா�கா��
�ற����, பா�கா�பான ம���
பா�கா�ப�ற ெதா�த� �ற��தான
அற�ைவ ஆ�த�களாக
ஏ�த�ய���க�� உத�வ� அவச�ய�.
அ� அவ�க��� பா�கா�ப�ற
அ�ல� ச�கடமான ��ந�ைலகைள
அைடயாள� கா��
உண�����வமான ெசா�லகராத�ைய
அளி��� ம��� அ�தைகய
��ந�ைலகளி� பா�கா�பான
ெபரியவ�கைள ேநா�க�
ெகா�யைச��� ெமாழிைய��
வழ���. பய�ைத� ����
த�த�ர�க� கவைலைய ம��ேம
உ�வா��� ம��� அவ�கைள
பா�கா�க ேவ��ய ம�களிடமி��ேத
�ழ�ைதைய த�ளிவ���.

க���கைத : �ழ�ைதக�
பா�ய� ெதா�ைலயா�
பாத��க�ப�டா�
ெபரியவ�களிட�
ெசா��வ��வா�க�.

�ற�ய��க�ப�ட� : வளர வளர, நா�
�ழ�ைதக��� �டான அ��ைப�
ெதாட ேவ�டா� என��, சாைலைய
கட��� �� இ��ற�� பா��க��
க�ப��க�ேறா�. அேதேபா�,
�ழ�ைதகைள உட� பா�கா��  



�ற����, பா�கா�பான ம���
பா�கா�ப�ற ெதா�த� �ற��தான
அற�ைவ ஆ�த�களாக ஏ�த�ய���க��
உத�வ� அவச�ய�. அ� அவ�க���
பா�கா�ப�ற அ�ல� ச�கடமான
��ந�ைலகைள அைடயாள� கா��
உண�����வமான ெசா�லகராத�ைய
அளி��� ம��� அ�தைகய
��ந�ைலகளி� பா�கா�பான
ெபரியவ�கைள ேநா�க�
ெகா�யைச��� ெமாழிைய��
வழ���. பய�ைத� ����
த�த�ர�க� கவைலைய ம��ேம
உ�வா��� ம��� அவ�கைள
பா�கா�க ேவ��ய ம�களிடமி��ேத
�ழ�ைதைய த�ளிவ���.



ஓ� தனி�ப�ட ஆேலாசைனைய அ���க�

ெபரியவ�க��� ஒ� பய��ச�ப�டைற
ஒ��க�ைண��க�.
1-12 வ��� மாணவ�க��� பா�கா��
வ�ட�த��ைடய (CoS) மாணவ�

பாட�த��ட�த�ைன ெசய�ப��த��.

�ழ�ைத பா�ய� �����தைல

த��பத�கான �த� ப�ைய எ��க��.

ABOUT CIRCLES OF SAFETYABOUT CIRCLES OF SAFETY
பா�கா�� வ�ட�க� (CoS) க�வ� �ல� �ழ�ைத பா�ய�
�����தைல த��ப� �ற��� ச�க�த��� வ�ழி��ண��
ஏ�ப���க�ற�. பா�ய� ம��� ெதாட��ைடய தைல��கைள�
ப�ற� வ�வாத����ேபா� ெபரியவ�க� இனி
அெசௗகரியமாகேவா அ�ல� பயமாகேவா இ�லாத ஒ�
கலா�சார மா�ற�ைத வள��க �ய�க�ேறா�, மாறாக, ந�
�ழ�ைதகளி� பா�கா�� ேக�வ���ற�யாக இ����ேபா�
எ�த தைல��� தைடெச�ய�ப�டதாகேவா அ�ல�
ச��கலானதாகேவா இ�ைல எ�பைத ஒ���ெகா�க�ேறா�.
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www.circlesofsafety.com
mailto: info@circlesofsafety.com
https://www.linkedin.com/company/circlesofsafety/
https://www.facebook.com/circlesofsafety
https://www.instagram.com/circles_of_safety/



