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1. ಈ ನೀತಿಯು ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ Raspberry Pi ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಧೋರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ.
2. Raspberry Pi ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಮಗು, ಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ವಯಸ್ಕರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ
ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು
ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವಯಸ್ಕರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು
ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
3. ಈ ನೀತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ,
ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರಂತಹ Raspberry Pi ಫೌಂಡೇಶನ್
(RPF) ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
4. Code Club, CoderDojo, ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಇತರ
ಘಟನೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದ ಎಲ್ಲಾ RPF ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸುರಕ್ಷತಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದ ನೀತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ
ನೋಡಬೇಕು.
5. ಈ ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ:
a. RPF ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
b. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧೋರಣೆಗೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸಮಗ್ರವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
6. ಈ ನೀತಿಯು ಯುಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಯ್ದೆ 1989, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ 1991, ಯುಕೆ
ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1998 ಮತ್ತು 2018, ಯುಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1998, ಯುಕೆ ಸೆಕ್ಷೂಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್
ಆಕ್ಟ್ 2003, ಯುಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಕ್ಟ್ 2004, ಯುಕೆ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2006, ಯುಕೆ
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಕ್ಟ್ 2012, ಯುಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2014, ಐರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್
2015ಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
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7. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿತನದ ನೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಓದಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥಿ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸ್ವಾಧೀನ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ನೀತಿಗಳು
ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
a. ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ.
b. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
c. ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ದಸ್ತಾವೇಜು.
d. ಆನ್ಲೈನ್ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿನಡೆಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
e. ಆನ್ಲೈನ್ಸೆಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ.
f. ಆನ್ಲೈನ್ಸೆಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ .
8. ನಾವು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ:
a. ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವಯಸ್ಕರ ಕಲ್ಯಾಣವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
b. ವಯಸ್ಸು, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಲಿಂಗ, ಜಾತೀಯ ಪರಂಪರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ
ಗುರುತನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವಯಸ್ಕರು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯದ
ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
c. ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು, ದುರ್ಬಲ ವಯಸ್ಕರು, ಪೋಷಕರು / ಪಾಲಕರು,
ಆರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
9. ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ:
a. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ಮೌಲ್ಯ ನೀಡಿ, ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಲಿಸಿ.
b. Raspberry Pi ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಯೋಜಿತ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಿ
ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಡ್, ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ.
c. ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಹಿತೆ, ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ.
d. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ
ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಲ್ಲಾ Raspberry Pi ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಪರಾಧಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ
ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಐರಿಷ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
ನಮ್ಮ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ a ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಣೆ
ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Raspberry Pi ಫೌಂಡೇಶನ್, ಯುಕೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ 1129409 www.raspberrypi.org/safeguarding
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e. ಉಚಿತ ಆನ್ಲೈನ್ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ನಿಯಮಿತ
ಆಳವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
f.

ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ತರಬೇತಿ
ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು.

g. ಎಲ್ಲಾ Raspberry Pi ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಾಲುದಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು
ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು
ಸುರಕ್ಷತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಲುದಾರ
ಪರವಾನಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.
h. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರು ಎಲ್ಲಾ Raspberry Pi ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ನೀತಿಗಳು
ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವುದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
i.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು.

j.

ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು
ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರಾದ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು.

k. ಸುರಕ್ಷತಾ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ Raspberry Pi ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೇಫ್ಟಿಂಗ್
ಲೀಡ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು; ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ
ಕಳಿಸಿ, ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಡಳಿಯ ಮೇಲುಸ್ತರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದು.
l.

ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಳಜಿ ವರದಿ ನಮೂನೆ, ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗಾಗಿ 24
ಗಂಟೆಗಳ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು: +44 (0) 800 1337 112 (ಯುಕೆ ಮಾತ್ರ)
ಅಥವಾ +44 (0) 203 6377 112, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.

m. ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ-ವಿರೋಧಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಭವಿಸುವ
ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೀತಿ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
n. ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
o. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು, ದುರ್ಬಲ ವಯಸ್ಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು
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ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.
p. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ Raspberry Pi ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ನೀತಿ, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಈ ನೀತಿಯ
ನವೀಕರಣವೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.
q. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು
Raspberry Pi ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
10. ನಿಯೋಜಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂಡ:
ಟ್ರಸ್ಟೀ ಸೇಫ್ಟಿಂಗ್ ಲೀಡ್: ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೀಡ್ಬೀಟರ್
ನಿಯೋಜಿತ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೀಡ್: ಮಾರಿಯಾ ಕ್ವೆವೆಡೋ, maria@raspberrypi.org
ನಿಯೋಜಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:
a. Code Club: ಟಾಮಾಸಿನ್ ಗ್ರೀನ್ಆಫ್ ಗ್ರಹಾಂ, tamasin.g.graham@raspberrypi.org
b. CoderDojo: ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಕಾಟೋಮಿನಿ, john.mcatominey@raspberrypi.org
c. ಕ್ಲಬ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರರು: ಸೋಂಜಾ ಬೈನೆರ್ಟ್, sonja@raspberrypi.org
d. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಮ್: ಫರ್ಗಸ್ ಕಿರ್ಕ್ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, fergus.kirkpatrick@raspberrypi.org
e. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲ ತಂಡ: ಡಾನ್ ಎಲ್ವಿಕ್, dan.elwick@raspberrypi.org
f. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಹೆಲೆನ್ ಡ್ರುರಿ, helen.drury@raspberrypi.org
g. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕಲಿಕಾ ತಂಡ: ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಾಟ್, marc@raspberrypi.org
h. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು: ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮಾರ್ಟನ್, andrew.morton@raspberrypi.org
i. ಯುವಕರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಟಾಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ಫೀಲ್ಡ್, tom@raspberrypi.org
ನೀತಿ ಮುಕ್ತಾಯ
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