
Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� ಸುರ��ಾ �ಾಗ�ದ��

�ೌಜ�ನ�ವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಮತು� ವರ� �ಾಡುವ�ದು, ವರ�ಗ��ೆ ಪ�����ಸುವ�ದು
ಮತು� ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು

1. ಈ ದ�ಾ��ೇಜನು� Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� ಸುರ��ಾ �ೕ�ಯ �ೊ�ೆ�ೆ ಓದ�ೇಕು. ಈ �ಾಗ�ದ��
ದ�ಾ��ೇಜನು� ಓದುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೕವ� ದಯ�ಟು� ನಮ� ಉ�ತ ಸುರ��ಾ ಇ-ಲ��ಂ� �ಾಡೂ�� ಅನು�
ಪ�ಣ��ೊ�ಸ�ೇಕು, ಇದು 20–30 ��ಷಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

�ೌಜ�ನ�ದ ��ಧ ರೂಪಗಳ�

2. "�ೌಜ�ನ�ವ� �ಾವ��ೇ ವ��� ಅಥ�ಾ ವ���ಗ�ಂದ ಒಬ� ವ���ಯ �ಾನವ ಮತು� �ಾಗ�ಕ ಹಕು�ಗಳ
ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ಾ��ೆ." �ೋ �ೕ�ೆ���: ಯು�ೆ ��ಾ�ೆ��ಂ� ಆ� �ೆ�� ಅಂ� �ೋ�ಯ� �ೇ�, 2000.

3. �ೌಜ�ನ�ದ ಅ�ೇಕ ರೂಪಗ��ೆ, ಅವ�ಗಳ�� ಇವ� �ೇ��ೆ:
a. �ೈ�ಕ �ೌಜ�ನ�
b. �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೌಜ�ನ�
c. �ಲ���
d. �ೈಂ�ಕ �ೌಜ�ನ�
e. �ೌಟುಂ�ಕ �ೌಜ�ನ�
f. �ಾರತಮ�ದ �ೌಜ�ನ�
g. ಆ��ಕ �ೌಜ�ನ�

4. �ೌಜ�ನ�ವ� ಈ ವಗ�ಗಳ�� ಹಲ�ಾರು ��ಾಗಗಳ�� �ೊಂ��ೊಳ�ಬಹುದು; ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ೆದ�ಸು��ೆ ಮತು�
�ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆಗಳ� �ೆ�ಾ�� �ೈ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೌಜ�ನ�ವನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ.

5. �ೌಜ�ನ�ವನು� ವಯಸ�ರು ಮಗು��ೆ, ಮಗುವ� ಮಗು��ೆ, ಅಥ�ಾ ವಯಸ�ರು ವಯಸ���ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ
�ಾ�ಾದರೂ �ಾಡಬಹುದು, ಮತು� �ೌಜ�ನ� ನ�ೆಸುವವರು �ೕವನದ ಎ�ಾ� ��ೆ��ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ಸ�ರಗ�ಂದ
ಬರಬಹುದು.

�ೌಜ�ನ�ದ ��ೆ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ?

6. �ೌಜ�ನ�ದ ��ೆ�ಗಳ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಸ�ಷ��ಾ�ರುವ��ಲ�, ಮತು� ಮಗು ಅಥ�ಾ ದುಬ�ಲ ವಯಸ�ರು
ತಮ�ೇ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು �ಾ�ಗೂ �ೇಳ�ರಬಹುದು.

7. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ೕ�ದ��ೆ, ಒಂದು ಮಗು �ೌಜ�ನ�ವನು� ಅನುಭ�ಸು��ರಬಹುದು:

a. ಆ�ಾ� �ೆ �ೊಳ�ಾ�ರುವ�ದು, ಹ��ರುವ�ದು, ಅಥ�ಾ ಅಸಮಪ�ಕ ಉಡುಪನು� ಧ�ಸುವ�ದು
b. �ೕಷಕರು ಅಥ�ಾ ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವವರನು� ಕಂ�ಾಗ �ೆದರುವ�ದು
c. �ೕವ��ಾ� ಜಜು� �ಾಯ�ಾಗುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾಯ�ೊಳ��ವ�ದು
d. ಅವರ ವಯ���ೆ ಸೂಕ�ವಲ�ದ �ೈಂ�ಕ ನಡವ��ೆಯನು� ಪ�ದ��ಸುವ�ದು
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e. ಅಸುರ�ತ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಅಥ�ಾ �ೈದ��ೕಯ ���ೆ��ಲ��ೆ ���ರುವ�ದು
f. �ರಂತರ�ಾ� �ೕ�ಾ� �ೋ�ಸಲ�ಡುವ�ದು, ಅವ�ಾ�ಸುವ�ದು, ಬಯು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಂದ�ೆ

�ಾಡುವ�ದು
g. �ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆ ಇರುವ ಮ�ೆಯ�� �ೆ�ೆಯುವ�ದು
h. ಗಂ�ೕರ �ಾದಕವಸು� ಅಥ�ಾ ಆ�ೊ�ೕ�ಾ� �ೌಜ�ನ�ದ�� �ಾ��ಾ�ರುವ �ೕಷಕರು ಅಥ�ಾ

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ಾ�ಸುವ�ದು

8. �ೕ�ನ ಪ��ಯು ಮಕ�ಳ �ೕ�ನ �ೌಜ�ನ�ದ ಎ�ಾ� ಸಂ�ಾವ� ��ೆ�ಯನು� ಒಳ�ೊಂ�ಲ�; �ಮ�ನು�
�ಂ�ೆ�ೕಡು�ಾಡುವ ನಡವ��ೆಯ ಇತರ ಅಂಶಗಳ� ಅಥ�ಾ ಸಂದಭ�ಗಳನು� �ೕವ� ಗಮ�ಸಬಹುದು.

9. ಅಂಗ�ೈಕಲ� ಅಥ�ಾ ��ೇಷ �ೈ��ಕ ಅಗತ�ಗ�ರುವ ಜನರು �ೌಜ�ನ�ದ �ೆ��ನ ಅ�ಾಯದ��ರು�ಾ��ೆ. ಅವರು
�ೌಜ�ನ�ಯನು� ಗುರು�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ೕ �ಾತ�ಾಡುವ �ಾಧ��ೆಯೂ ಕ���ರುತ��ೆ. ಇದರಥ�
ಅವರ ರ��ೆ�ೆ �ಮ� ಜ�ಾ�ಾ�� ಬಹಳ ಮುಖ��ಾ��ೆ. �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ಾಳ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅದು ಎ�ೆ�ೕ
ಸಣ��ಾ�ದ�ರೂ, ಸಲ�ೆ�ಾ� �ೕವ� �ಾ�ಾಗಲೂ Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� ನ ಸುರ��ಾ ತಂಡವನು�
ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

�ೌಜ�ನ�ದ ��ೆ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅನು�ಾನಗ��ೆ �ೇ�ೆ ಪ�����ಸುವ�ದು

10. �ಾವ��ೇ Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� ಚಟುವ��ೆಯ�� �ಾಗವ�ಸು��ರುವ ವ����ಬ�ರ ಬ� �ೆ �ಮ�ೆ
ಸುರ��ಾ �ಾಳ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, �ೕವ� ತ�ಣ�ೇ ಸ�ಳದ��ನ �ಬ�ಂ� ಸದಸ��ೊಂ��ೆ �ಷಯವನು�
ಪ��ಾ��ಸ�ೇಕು, ಅವರು ಸ�ಳದ ಸುರ��ಾ �ೕ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಸೂಕ��ಾದ ಮುಂ�ನ ಕ�ಮಗಳ ಬ� �ೆ �ಮ�ೆ
�ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡು�ಾ��ೆ.

11. �ೕವ� ಏನನು� ಗಮ����ೕ� ಎಂದು ��ಸಲು ಮತು� �ೕವ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ �ಾವ��ೇ ಕ�ಮಗಳನು� �ವ�ಸಲು
ದಯ�ಟು� ಈ ಸಂ�ಪ� ಆ� �ೈ� ಸಂರ��ೆಯ �ಾಳ� ವರ� ನಮೂ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇ�ೕ�
safeguarding@raspberrypi.org ಅನು� ಪ�ಣ��ೊ��.  ನಮ� ತಂಡದ ಸದಸ��ೊಬ�ರು 24 ಗಂ�ೆಗಳ��
�ಮ�ನು� ಸಲ�ೆ�ಂ��ೆ ಸಂಪ��ಸು�ಾ��ೆ.

12. �ೕವ� �ಾ�ೊಂ��ಾದರೂ ತು�ಾ�� �ಾತ�ಾಡಲು ಬಯ�ದ�ೆ, �ೕವ� ನಮ� 24 ಗಂ�ೆಗಳ ದೂರ�ಾ�
�ೆಂಬಲ �ೇ�ೆ�ೆ ಕ�ೆ �ಾಡಬಹುದು: +44 (0) 800 1337 112 (ಯು�ೆ �ಾತ�) ಅಥ�ಾ +44 (0) 203 6377

112 (�ಶ�ದ �ಾವ��ೇ �ಾಗ�ಂದ). ದಯ�ಟು� ಗಮ��, ಈ �ೈ� ಅನು� ಇಂ��� �ಾ�ಕರು �ಾತ�
�ವ��ಸು�ಾ��ೆ.

�ೌಜ�ನ�ದ ಆ�ೋಪಗ��ೆ �ೇ�ೆ ಪ�����ಸ�ೇಕು

13. Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� �ೊಂ��ೆ ಸಂಪಕ� �ೊಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಚಟುವ��ೆಗಳ��
�ಾಗವ�ಸು��ರುವ ವಯಸ�ರ ಬ� �ೆ �ೕವ� ಒಂದು ಸುರ��ಾ �ಾಳ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಥ�ಾ ಅದರ ಬ� �ೆ
�ಮ�ೆ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡ�ಾದ�ೆ, �ೕವ� ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳನು� �ಾಡ�ೇಕು:

a. ನಮ� ಸಂರ��ೆಯ �ಾಳ� ವರ� ನಮೂ�ೆ ಅನು� ಬಳ� ಅಥ�ಾ
safeguarding@raspberrypi.org �ೆ ಇ�ೕ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ
�ಾಳ�ಯನು� ವರ� �ಾ�.

b. �ಾ��ಾ�ರುವ ವಯಸ�ರು �ಾವ��ೇ ಚಟುವ��ೆ�ಂದ �ಂ�ೆ ಸ�ಯುವ�ದನು�
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಎ�ಾ� ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊ��.
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�ೊ�ೆಯ �ಾ� ನ�ೕಕ��ದು�: ನವಂಬ� 2021

2

https://form.raspberrypi.org/f/safeguarding-concern-form
mailto:safeguarding@raspberrypi.org
https://form.raspberrypi.org/f/safeguarding-concern-form
mailto:safeguarding@raspberrypi.org
https://www.raspberrypi.org/


14. �ೕವ� ತುತು� ಸುರ��ಾ �ಾಳ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, �ೕವ� ನಮ� 24 ಗಂ�ೆಗಳ ದೂರ�ಾ� �ೆಂಬಲ �ೇ�ೆ�ೆ ಕ�ೆ
�ಾಡಬಹುದು: +44 (0) 800 1337 112 (ಯು�ೆ �ಾತ�) ಅಥ�ಾ +44 (0) 203 6377 112 (�ಶ�ದ
�ಾವ��ೇ �ಾಗ�ಂದ). ದಯ�ಟು� ಗಮ��, ಈ �ೈ� ಅನು� ಇಂ��� �ಾ�ಕರು �ಾತ� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ.

15. �ಮ� ಬ� �ೆ �ಾ�ಾದರೂ �ಾಳ�ಯನು� ವ�ಕ�ಪ��ದರು, �ೕವ� ಕ��/ �ಾಯ�ಕ�ಮ/ಚಟುವ��ೆಯ��
�ಾಗವ�ಸುವ�ದನು� ���ಸ�ೇಕು ಮತು� ನಮ� ಸಂರ��ೆಯ �ಾಳ� ವರ� ನಮೂ�ೆ ಯ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ
safeguarding@raspberrypi.org �ೆ ಇ�ೕ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ತ�ಣ�ೇ Raspberry Pi

�ೌಂ�ೇಶ� �ೆ ��ಸ�ೇಕು.

�ೌಜ�ನ�ದ ಬ� �ೆ �ಮ�ೆ ��ಸು��ರುವ (ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ರುವ) ಮಗು��ೆ ಅಥ�ಾ ದುಬ�ಲ ವಯಸ���ೆ �ೇ�ೆ
ಪ�����ಸುವ�ದು

16. ಒಂದು ಮಗು ಅಥ�ಾ ದುಬ�ಲ ವಯಸ�ರು �ೌಜ�ನ�ದ �ವರಗಳನು� ಅಥ�ಾ �ಮ�ೆ �ಾಳ�ಯನು�
ಉಂಟು�ಾಡುವ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ���ದ�ೆ:

a. ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ೆ�ಂದ ಆ��
b. �ಾಸ��ಾಂಶಗಳನು� ಪ�ೆ
c. �ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದು ���ನ�� �ೊಂ�ೊಯು�ವ ಪ��ೆ�ಗಳನು� �ೇಳ�ರಲು ಪ�ಯ���
d. ಅವ��ೆ �ಾವ��ೇ �ೊಂದ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು� ಅವರು �ಮ�ೆ �ೇಳ�ವ ಮೂಲಕ ಸ��ಾದ �ೆಲಸ

�ಾ��ಾ��ೆಂದು ಎಂದು ಅವ��ೆ ��ಾ�ಸ �ೕ�
e. �ೕವ� ಈ �ಾ��ಯನು� ಇ�ೊ�ಬ� ವಯಸ��ೊಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ����ೕ�ೆಂದು ಅವ��ೆ �ವ��

17. ಅವರು �ಮ�ೆ �ೇಳ�ವ ಎಲ�ವನೂ� �ಮ�ೆ �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ ಬ�ೆ��. ಸಮಂಜಸ�ೆ��ದ ಕೂಡ�ೇ, �ೕವ�
�ಮ� �ಾಳ�ಯನು� ಆ ಸ�ಳದ�� ರ��ೆಯ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�ರುವವ ವ����ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು. ಅವರು
ಮುಂ�ನ ಹಂತಗಳ ಬ� �ೆ �ಮ�ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ, ಇದು �ೕವ� �ೇ�ದ�ನು�
�ಾಧ��ಾದಷು� �ಖರ�ಾ� ಬ�ೆ�����ೕ� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ.

18. �ೕವ� ಏನನು� �ೇ���ೕ� ಎಂದು ��ಸಲು ಮತು� �ೕವ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ �ಾವ��ೇ ಕ�ಮಗಳನು� �ವ�ಸಲು
ದಯ�ಟು� ಈ ಸಂ�ಪ� ಆ� �ೈ� ಸಂರ��ೆಯ �ಾಳ� ವರ� ನಮೂ�ೆ ಅನು� ಅಥ�ಾ ಇ�ೕ�
safeguarding@raspberrypi.org ಅನು� ಪ�ಣ��ೊ��.  ನಮ� ತಂಡದ ಸದಸ��ೊಬ�ರು 24 ಗಂ�ೆಗಳ��
�ಮ�ನು� ಸಲ�ೆ�ಂ��ೆ ಸಂಪ��ಸು�ಾ��ೆ.

19. �ೕವ� �ಾ�ೊಂ��ಾದರೂ ತು�ಾ�� �ಾತ�ಾಡಲು ಬಯ�ದ�ೆ, �ೕವ� ನಮ� 24 ಗಂ�ೆಗಳ ದೂರ�ಾ�
�ೆಂಬಲ �ೇ�ೆ�ೆ ಕ�ೆ �ಾಡಬಹುದು: +44 (0) 800 1337 112 (ಯು�ೆ �ಾತ�) ಅಥ�ಾ +44 (0) 203 6377

112 (�ಶ�ದ �ಾವ��ೇ �ಾಗ�ಂದ). ದಯ�ಟು� ಗಮ��, ಈ �ೈ� ಅನು� ಇಂ��� �ಾ�ಕರು �ಾತ�
�ವ��ಸು�ಾ��ೆ.

Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� �ೕವ� �ೕಡುವ �ಾ��ಯನು� �ೇ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ತ��ೆ

20. ಸಂರ��ೆಯ �ಾಳ� ಬ� �ೆ ��ೕಕ��ದ ಎ�ಾ� �ಾ��ಯನು� Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� ನ ��ೕ�ತ
ಸುರ��ಾ ಮುಖ�ಸ�ರು �ಾಖ���ೊಳ���ಾ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆಈ �ಷಯವನು� ಮುಂ�ನ ಹಂತ�ೆ�
�ೊಂ�ೊಯ��ೇ�ಾದ ಅಗತ��ದ��ೆ, ವರ�ಯನು� ��ೕಕ��ದ 24 ಗಂ�ೆಗಳ ಒಳ�ೆ ಟ��� ಸಂರ��ೆಯ
ಮುಖ�ಸ�ರು ಮತು� �ೌಂ�ೇಶ� ನ �ಇಓ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

21. �ಾವ� ಎ�ಾ� ವರ�ಗಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ� ಮತು� �ೌಪ��ಾ� �ೇಖ�ಸು� �ೇ�ೆ.
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�ೌಪ��ಾ �ೕ�

22. �ಾಧ��ರುವ� �ೆಲ� �ಾಸ�ತನ ಮತು� �ೌಪ��ೆಯನು� �ೌರ�ಸ�ಾದರೂ ಇದನು� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಮಗು ಅಥ�ಾ
ದುಬ�ಲ ವಯಸ���ೆ �ಾ��ಾಗುವ ಅ�ಾಯ�ದ��ೆ, ಆಗ ಅವರ ಸುರ��ೆ ಆದ��ೆ ಪ�ೆಯುತ��ೆ.
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