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ಅನು�ೕ��ದವರು: ��� �ೊ��ಾ� (RPF  ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕರು)
ಅನು�ೕ��ದ ��ಾಂಕ: ��ೆಂಬ� 2021
ಮುಂ�ನ �ಮ�ೆ�ಯ ��ಾಂಕ: ��ೆಂಬ� 2022

1. ಈ �ೕ�ಯು ರ��ೆಯ ಬ� �ೆ Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� ನ �ೋರ�ೆಯ ಬ� �ೆ ��ಸುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯನು�
�ಯ�ತ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕರು ಅದನು� ಅನು�ೕ�ಸು�ಾ��ೆ.

2. Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� �ಾವ��ೇ ಮಗು, ಯುವ ವ��� ಅಥ�ಾ ದುಬ�ಲ ವಯಸ�ರು ಎಂ�ಗೂ �ಾವ��ೇ
�ೕ�ಯ �ೌಜ�ನ�ವನು� ಅನುಭ�ಸ�ಾರದು ಎನು�ವ ತತ�ದ�� ನಂ��ೆ ಇಡುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ�, ಯುವಜನರು
ಮತು� ದುಬ�ಲ ವಯಸ�ರ ಕ�ಾ�ಣವನು� ಉ� �ೇ�ಸುವ ಮತು� ಅವರನು� ಸುರ�ತ�ಾ�ಡುವ ನಮ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು�
�ಾವ� ಗುರು�ಸು� �ೇ�ೆ. ಅವರನು� ರ�ಸುವ ಪದ��ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸಲು �ಾವ� ಬದ��ಾ�� �ೇ�ೆ.

3. ಈ �ೕ�ಯು ಎ�ಾ� �ಬ�ಂ�, ಟ���ಗಳ�, ಸ�ಯಂ�ೇವಕರು ಮತು� ಅ��ೇಶನದ �ೆಲಸ�ಾರರು, ಏ�ೆ�� �ಬ�ಂ�,
ಮತು� �ಾ��ೇ�ಕ ಸಂ� �ೆಗಳ�, ಕ�� ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ��ೕಯ �ಾಲು�ಾರರಂತಹ Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ�
(RPF) ಪರ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವ �ಾ��ಾದರೂ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

4. Code Club, CoderDojo, ಕೂ�ೆ�� �ಾ��ೆ���, ತರ�ೇ� ಮತು� �ಾವ� �ೇರ�ಾ� ಮುನ��ೆಸುವ ಇತರ
ಘಟ�ೆಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಆದ�ೆ ಅವ�ಗ��ೆ �ಾತ� �ೕ�ತ�ಾ�ರದ ಎ�ಾ� RPF �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ಮತು�
ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಇದು ಒಳ�ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾವ� ತಮ��ೇ ಆದ ಸುರ��ಾ �ೕ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಸ�ಳಗಳ��ನ
�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�� �ಾಗವ�ಸು� �ೇ�ೆ ಮತು� ಈ ಸಂದಭ�ಗಳ��, ಈ �ೕ�ಯನು� ಸ�ಳದ �ೕ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�
�ೋಡ�ೇಕು.

5. ಈ �ೕ�ಯ ಉ� �ೇಶ�ೇ�ೆಂದ�ೆ:

a. RPF  ಚಟುವ��ೆಗಳ�� �ಾಗವ�ಸುವ ಮಕ�ಳ�, ಯುವಕರು ಮತು� ದುಬ�ಲ ವಯಸ�ರನು� ರ�ಸುವ�ದು.

b. �ಬ�ಂ� ಮತು� ಸ�ಯಂ�ೇವಕ��ೆ ಸುರ��ೆ ಮತು� ಮಕ�ಳ ರ��ೆಯ ಬ� �ೆ ನಮ� �ೋರ�ೆ�ೆ
�ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಡುವ ಸಮಗ��ಾದ ತತ�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು.

6. ಈ �ೕ�ಯು ಯು�ೆ ಮಕ�ಳ �ಾ�� 1989, ಯು�ೈ�ೆ� ಕ�ೆ�ನ�� ಆ� ದ �ೈ�� ಆ� � �ೈ�� 1991, ಯು�ೆ
�ೇ�ಾ ���ೆ�� ಆ�� 1998 ಮತು� 2018, ಯು�ೆ ಹೂ�ಮ� �ೈ�� ಆ�� 1998, ಯು�ೆ �ೆ�ೂಯ� ಅ�ೆನ��
ಆ�� 2003, ಯು�ೆ �ಲ��� ಆ�� 2004, ಯು�ೆ �ೇ� �ಾ��ಂ� ವಲ��ೇಬ� ಗೂ��� ಆ�� 2006, ಯು�ೆ
���ೆ�� ಆ� ��ೕಡ� ಆ�� 2012, ಯು�ೆ �ಲ��� ಎಂ� �ಾ���ೕ� ಆ�� 2014, ಐ�ೆ�ಂ�� �ಲ���� ಫ��
2015ಗಳ �ಯಮಗಳನು� ಆಧ�� ರ�ಸ�ಾ��ೆ.
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7. ಈ �ೕ�ಯನು� ನಮ� �ಾಸ�ತನದ �ೕ�ಯ �ೊ�ೆ�ೆ ಓದ�ೇ�ಾ�ದು�, ಇದು �ೇ�ಾ ಪ��ೕ�ಾ�� ಹಕು�ಗಳ�
ಮತು� ನಮ� �ೇ�ಾ �ಾ��ೕನ �ೕ�ಯ ಬ� �ೆಯೂ �ಾ��ಯನು� �ವ�ಸುತ��ೆ. ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ �ೕ�ಗಳ�
ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ:

a. ನಡವ��ೆಯ ಸಂ��ೆ.
b. �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ ಮತು� ಸಂವಹನಗ��ಾ� �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ�.
c. �ೌಜ�ನ�ವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಮತು� ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆಗಳನು� �ವ��ಸುವ ಬ� �ೆ �ಾಗ�ದ��

ದ�ಾ��ೇಜು.
d. ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ಗಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ�ನ�ೆಸಲು �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ�.
e. ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ಗ��ೆ �ಾಜ�ಾಗುವ ಮಕ�ಳನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ವಯಸ���ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ.
f. ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ಗ��ೆ �ಾಜ�ಾಗುವ ಮಕ���ಾ� ನಡವ��ೆಯ ಸಂ��ೆ .

8. �ಾವ� ಇದನು� ಗುರು�ಸು� �ೇ�ೆ:

a. ಮಕ�ಳ�, ಯುವಜನರು ಮತು� ದುಬ�ಲ ವಯಸ�ರ ಕ�ಾ�ಣವ� ಅತ�ಂತ ಮುಖ��ಾ��ೆ.

b. ವಯಸು�, ಅಂಗ�ೈಕಲ�, �ಂಗ, �ಾ�ೕಯ ಪರಂಪ�ೆ, �ಾ��ಕ ನಂ��ೆ, �ೈಂ�ಕ ದೃ���ೋನ ಅಥ�ಾ
ಗುರುತನು� �ೆ��ಸ�ೆ ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ� ಮತು� ದುಬ�ಲ ವಯಸ�ರು, ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ �ಾ� ಮತು� �ೌಜ�ನ�ದ
�ರುದ� ಸ�ಾನ ರ��ೆಯ ಹಕ�ನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ.

c. ಕ�ಾ�ಣವನು� ಉ� �ೇ�ಸಲು ಮಕ�ಳ�, ಯುವಜನರು, ದುಬ�ಲ ವಯಸ�ರು, �ೕಷಕರು / �ಾಲಕರು,
ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಅವರ ಸಂ� �ೆಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಲು�ಾ��ೆಯ�� �ೆಲಸ �ಾಡುವ�ದು ಅತ�ಗತ��ಾ��ೆ.

9. ಮಕ�ಳ�, ಯುವಜನರು ಮತು� ದುಬ�ಲ ವಯಸ�ರನು� ರ�ಸುವ ಸಲು�ಾ�, �ಾವ� ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳನು� �ಾಡು� �ೇ�ೆ:

a. ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ�, ಯುವಜನರು ಮತು� ದುಬ�ಲ ವಯಸ���ೆ, �ೌಲ� �ೕ�, �ೌರ�� ಮತು� ಆ��.

b. Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� �ಾ� ಒಂದು ಒ�ಾ��ೆ ��ೕ�ತ �ೇ� �ಾ��ಂ� �ೕ� ಅನು� �ೇ��
ಮತು� ತರ�ೇ� �ೕ�, ಚಟುವ��ೆಯ ಪ���ಂದು ಪ�ಮುಖ ಪ��ೇಶ�ೆ� ಒಂದು �ೕ�, ಮತು� ರ��ೆ�ೆ
ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ ಒಬ� ಪ�ಮುಖ �ೋ�� ಸದಸ�ನನು� �ೇ�� ಮತು� ತರ�ೇ� �ೕ�.

c. ಸ�ಷ� �ಾಯ���ಾನಗಳ�, ನಡವ��ೆ ಸಂ��ೆ, ಮತು� �ಬ�ಂ� ಮತು� ಸ�ಯಂ�ೇವಕ��ೆ �ಾ�ಾ�ಕ
�ಾಧ�ಮ ಮತು� ಸಂವಹನ�ಾ�� �ಾಗ�ದಶ�ನದ ಮೂಲಕ ಸುರ��ಾ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು�
�ಾಯ�ಗತ�ೊ��.

d. �ಬ�ಂ� ಮತು� ಸ�ಯಂ�ೇವಕರನು� ಸುರ�ತ�ಾ� �ೇ���ೊ��, ಸ��ೕಯ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� ಉತ�ಮ
ಪದ���ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಅಗತ��ರುವ ಎ�ಾ� ತ�ಾಸ�ೆಗಳನು� �ಾಡ�ಾ��ೆ�ಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��.
ಎ�ಾ� Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� �ಬ�ಂ� ಪ�� ಮೂರು ವಷ�ಗ��ೊ�� ಅಪ�ಾ�ಕ �ಾಖ�ೆಗಳ
ಪ��ೕಲ�ೆಯನು� �ೈ�ೊಳ���ಾ��ೆ. ಸ��ೕಯ �ಾನೂ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�, ಎ�ಾ� ಐ�� ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ�
ನಮ� ಐ�ೆ�ಂ� ಕ�ೇ�ಗಳ�� ಪ�ದ��ಸ�ಾದ a ಮಕ�ಳ ಸುರ��ಾ �ೇ��ೆಯನು� ಅನುಸರ�ೆ
�ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.
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e. ಉ�ತ ಆ� �ೈ�  ತರ�ೇ� �ಾಡೂ�� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� �ಬ�ಂ�, ಟ���ಗಳ� ಮತು� ಸ�ಯಂ�ೇವಕ��ೆ
ಪ��ಾಮ�ಾ� ಸುರ��ಾ ತರ�ೇ�ಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು, ಮತು� ��ೕ�ತ ರ��ಾ ತಂಡವ� �ಯ�ತ
ಆಳ�ಾದ ಸುರ��ಾ ತರ�ೇ��ೆ �ಾಜ�ಾಗುವ�ದು.

f. ನಮ� ವ�ವ� �ೆಗಳನು� ಪ�ಾಮ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಮತು� ಅಗತ���ಾ�ಗ �ೆಚು�ವ� �ಾಗ�ದಶ�ನ, ತರ�ೇ�
ಮತು� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ ಸಂದಭ�ದ��ನ
�ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಗ��ೆ ತ��ತ�ಾ� ಪ�����ಸುವ�ದು.

g. ಎ�ಾ� Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� �ಾ��ೕಯ, �ಾ��ೇ�ಕ ಮತು� �ೆಳವ��ೆ �ಾಲು�ಾರ ಒಪ�ಂದಗಳ�
ಈ ಸುರ��ಾ �ೕ� ಮತು� ಎ�ಾ� ಸಂಬಂ�ತ ಸ��ೕಯ �ಾಸನಗಳ� ಮತು� ಸಂಪ��ಾಯಗಳನು� �ಾ�ಸಲು
ಸುರ��ಾ ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು, ಮತು� �ಾ��ಕ �ಾಲು�ಾರ
ಪರ�ಾನ� ಪ��ೕಲ�ೆಯ �ಾಗ�ಾ� ಸುರ��ಾ ಸ�ಯಂ-�ೌಲ��ಾಪನವನು� ಪ�ಣ��ೊ�ಸುವ�ದು.

h. ನಮ� ಎ�ಾ� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ �ಾಲು�ಾರು ಎ�ಾ� Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� ಸುರ��ಾ �ೕ�ಗಳ�
ಮತು� �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು ಸಮಥ��ಾ�ರುವ�ದನು�
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು �ೆಚು�ವ� �ಾಗ�ದಶ�ನವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು.

i. �ಬ�ಂ� ಮತು� ಸ�ಯಂ�ೇವಕರ �ರುದ�ದ �ಾವ��ೇ ಆ�ೋಪಗಳನು� ಸೂಕ��ಾ� �ವ��ಸಲು ಸ�ಷ�
�ಾಯ���ಾನಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ�ದು.

j. �ಾಳ�ಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ��ಯನು� ಸೂಕ� ಏ�ೆ��ಗ��ೆಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು, ಮತು� �ೕಷಕರು, ಮಕ�ಳ�
ಮತು� ದುಬ�ಲ�ಾದ ವಯಸ�ರನು� ಸೂಕ��ಾ� ಒಳ�ೊಳ��ವ�ದು.

k. ಸುರ��ಾ ಘಟ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಳ�ಗಳನು� ಒ�ಾ��ೆ�ಾ� Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� �ೇ��ಂ�
�ೕ� �ೆ ತ�ಣ�ೇ �ರಂತರ�ಾ� ವರ� �ಾಡುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು; ಮತು� ವರ�ಯನು�
��ೕಕ��ದ 24 ಗಂ�ೆಗಳ ಒಳ�ೆ ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕರು ಮತು� �ೇ� �ಾ��ಂ� �ೕ� ಟ����ೆ
ಕ��, ಗಮ�ಾಹ� �ಾಳ�ಗಳನು� ಸಂಪ�ಣ� ಮಂಡ�ಯ �ೕಲುಸ�ರ�ೆ� ಕ�ಸುವ�ದು.

l. ಒಂದು ಆ� �ೈ� ಸಂರ��ೆಯ �ಾಳ� ವರ� ನಮೂ�ೆ, ಮತು� ತುತು� ಸುರ��ಾ �ಾಳ�ಗ��ಾ� 24
ಗಂ�ೆಗಳ �ೆ��ೕ� �ೆಂಬಲ �ೇ�ೆಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು: +44 (0) 800 1337 112 (ಯು�ೆ �ಾತ�)
ಅಥ�ಾ +44 (0) 203 6377 112, ಮತು� ಎ�ಾ� �ಬ�ಂ� ಮತು� ಸ�ಯಂ�ೇವಕ��ೆ ಈ �ೇ�ೆಯ ಬ� �ೆ
ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ�ದು.

m. �ೆದ�ಸು��ೆ-��ೋ� �ಾ�ಾವರಣವನು� ರ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ಾಯು��ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� ಉದ��ಸುವ
�ಾವ��ೇ �ೆದ�ಸು��ೆಯನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಎದು�ಸಲು ನಮ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ �ೕ� ಮತು�
�ಾಯ���ಾನವನು� �ಾವ� �ೊಂ�ರುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು.

n. �ಾವ� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದೂರುಗಳ� ಮತು� ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ಸಂವಹನ �ಾಡುವ ಕ�ಮಗಳನು�
�ೊಂ�� �ೇ�ೆಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು.

o. �ಾನೂನು ಮತು� �ಯಂತ�ಕ �ಾಗ�ದಶ�ನ�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಸುರ��ಾ ಕ�ಮಗಳನು�
ಅನ��ಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ� ಮಕ�ಳ�, ಯುವಜನರು, ದುಬ�ಲ ವಯಸ�ರು, �ಬ�ಂ� ಮತು�
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ಸ�ಯಂ�ೇವಕ��ೆ ಸುರ�ತ �ೌ�ಕ ಪ�ಸರದ ಅಗತ�ವನು� ಸೃ��ಸುವ�ದು.

p. ಪ�� ಮೂರು ವಷ�ಗ��ೊ�� Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� ನ ಸುರ��ಾ �ೕ�, ಪದ��ಗಳ� ಮತು�
ಸಂಸ��ಯನು� ರ�ಸಲು ಮೂರ�ೇ ಪ�ದ ಆ�� ಅನು� ��ೕ�ಸುವ�ದು, ಮತು� ಈ �ೕ�ಯ
ನ�ೕಕರಣವ� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ಾ��ಕ�ಾ� ಆಂತ�ಕ ಆ�� ಅನು� ನ�ೆಸುವ�ದು.

q. ವಷ��ೊ��� ಮಂಡ��ಂ��ೆ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ, �ೕ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಯ���ಾನಗಳನು� ರ�ಸಲು
Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� ನ �ಮ�ೆ�ಯನು� ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು.

10. ��ೕ�ತ ಸುರ��ಾ ತಂಡ:

ಟ���ೕ �ೇ��ಂ� �ೕ�: �ಾ��� �ೕ� �ೕಟ�
��ೕ�ತ �ೇ� �ಾ��ಂ� �ೕ�: �ಾ��ಾ �ೆ��ೆ�ೋ, maria@raspberrypi.org
��ೕ�ತ ಸುರ��ಾ ಅ��ಾ�ಗಳ�:

a. Code Club: �ಾ�ಾ�� ��ೕ�ಆ� ಗ��ಾಂ, tamasin.g.graham@raspberrypi.org
b. CoderDojo: �ಾ� �ಾ��ಾ�ೋ��, john.mcatominey@raspberrypi.org
c. ಕ�� ನ �ಾಗ�ಕ �ಾಲು�ಾರರು: �ೋಂ�ಾ �ೈ�ೆ��, sonja@raspberrypi.org
d. ಕಂಪ��ಟ� �ೈ�� �ೕ�: ಫಗ�� �� ��ಾ����, fergus.kirkpatrick@raspberrypi.org
e. �ೈ��ಕ �ೆಂಬಲ ತಂಡ: �ಾ� ಎ���, dan.elwick@raspberrypi.org
f. �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�: �ೆ�ೆ� ಡು��, helen.drury@raspberrypi.org
g. ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ ಕ��ಾ ತಂಡ: �ಾ�� �ಾ��, marc@raspberrypi.org
h. �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಗಳ�: ಆಂಡೂ�� �ಾಟ��, andrew.morton@raspberrypi.org
i. ಯುವಕರ �ಾಲು�ಾ��ೆ: �ಾ� �ಾ�� �ೕ��, tom@raspberrypi.org

�ೕ� ಮು�ಾ�ಯ

Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ�, ಯು�ೆ �ೋಂ�ಾ�ತ ಧ�ಾ�ಥ� ಸಂ� �ೆ 1129409 www.raspberrypi.org/safeguarding
�ೊ�ೆಯ �ಾ� ನ�ೕಕ��ದು�: ��ೆಂಬ� 2021
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