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1. ह्या पॉलिसी द्वारे Raspberry Pi फाउं डेशनची संरक्षण विषयीची मार्गदर्शन तत्त्वे स्पष्ट केली जात
आहे त. ही पॉलिसी नियमितपणे पन
ु रावलोकन आणि अधिकार्यांकडून पन्
ु हा मान्यता प्राप्ती करून घेतली
जाते.
2. Raspberry Pi फाउं डेशनला मल
ू , तरुण व्यक्ती, किंवा असरु क्षित प्रौढ ह्यांना कधीही कोणत्याही प्रकारचे
वाईट अनभ
ु व येणार नाहीत ह्याविषयी संपर्ण
ू विश्वास आहे . आम्ही सर्व मल
ु े, तरुण लोक, आणि असरु क्षित
प्रौढांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांना सरु क्षित ठे वण्यासाठी आमची जबाबदारी ओळखतो. त्यांचे संरक्षण
करणाच्या पद्धती वापरण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत.
3. हे धोरण सर्व कर्मचारी, विश्वस्त, स्वयंसेवक आणि उपयक्
ु त कामगार, एजन्सी कर्मचारी आणि
Raspberry Pi फाउं डेशन (आरपीएफ) च्या वतीने काम करणार्या कोणालाही, जसे की प्रादे शिक संस्था,
क्लब किंवा राष्ट्रीय भागीदारांना लागू होते.
4. यात सर्व आरपीएफ कार्यक्रम आणि क्रिया कलापांचा समावेश आहे , यात Code Club, CoderDojo, छान
प्रकल्प, प्रशिक्षण आणि आम्ही थेट प्रक्षेपित करू शकू अशा इतर कार्यक्रमांचा समावेश आहे . आपण सर्व
अनेक ठिकाणी सरु क्षेविषयक धोरणे असलेल्या कार्यक्रमांच्या स्थळी भेटी दे तो , अशावेळी ही पॉलिसी
त्यांना परू क म्हणन
ू बघितली पाहिजे.
5. या पॉलिसीचा उद्दे श आहे :
a. मल
ु े, तरुण लोक, आणि आरपीएफ कार्यात भाग घेणारे असरु क्षित प्रौढांचे संरक्षण करणे.
b. आमच्या संरक्षण आणि बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी आमच्या दृष्टिकोनाचे मार्गदर्शन
करणाच्या अति महत्त्वाच्या तत्त्वांची कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांना माहिती दे णे.
6. बालकांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करणार्या कायदा व मार्गदर्शनाच्या आधारे हे धोरण काढण्यात आले
आहे : यक
ू े बालकांचा कायदा 1989, बालकांच्या च्या हक्कांचे संयक्
ु त अधिवेशन 1991, यक
ू े डेटा प्रोटे क्शन
अॅक्ट 1998 व 2018, यक
ू े मानवाधिकार कायदा 1998, यक
ू े लैंगिक अपराध कायदा 2003, यक
ू े
बालकांचा अधिनियम 2004, यक
ू े असरु क्षित गट अधिनियम 2006, यक
ु े स्वास्थ्य कायदा 2012, यक
ू े मल
ु े
व कुटुंबे कायदा 2014, प्रथम कायदा आयर्लंडचा बालकांविषयक 2015.
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7. हे धोरण आमच्या गोपनीयता धोरण बरोबर वाचले पाहिजे, जे डेटा विषय अधिकारांविषयी माहिती आणि
आमचे डेटा संवर्धन माहिती परु वते. इतर संबधि
ं त धोरणे समाविष्ट:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

वर्तणक
ू कोड.
सोशल मिडिया आणि संप्रेषण मार्गदर्शक तत्त्वे.
माहितीचे प्रकटीकरण आणि अवैध वर्तणक
ू यांना समजन
ू घेणाऱ्या मार्गदर्शनाचे दस्तऐवज.
ऑन लाइन सत्रासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सरु क्षितता आणि सत्र.
प्रौढांसाठी मार्गदर्शक ऑन लाइन सत्रामध्ये मल
ु ांना उपस्थित राहण्यास समर्थन दे ण्यासाठी.
ऑन लाइन सत्रांमध्ये उपस्थित असलेल्या मल
ु ांसाठी व्यवहाराचे कोड.

8. आम्ही ओळखतो की:
a. मल
ु े, तरुण लोक आणि असरु क्षित प्रौढ यांचे कल्याण सर्वश्रेष्ठ आहे .
b. सर्व मल
ु े आणि असरु क्षित प्रौढ ह्यांना वयाच्या मर्यादे शिवाय अपंगत्व, लिंग, वांशिक वारसा,
धार्मिक विश्वास, लैंगिक आवड किंवा ओळख, हानी आणि दरु
ु पयोग सर्व प्रकारच्या गोष्टींचे
संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे .
c. मल
ु ांबरोबर भागीदारी करताना तरुण लोक, असरु क्षित प्रौढ, पालक/पालक, काळजीवाहक आणि
त्यांच्या संस्था ह्यांच्या कल्याणासाठी महत्त्वाच्या ठरतात.
9. मल
ु े, तरुण लोक आणि असरु क्षित प्रौढांचे संरक्षण करण्यासाठी, आम्ही पढ
ु ील गोष्टींचे पालन करू:
a.

सर्व मल
ु े, तरुण लोक, आणि असरु क्षित प्रौढ ह्यांच्या म्हणण्याला किंमत दे णे, त्यांचे ऐकणे, त्यांना
मान दे णे.

b. राजीनामा आणि Raspberry Pi फाउं डेशन साठी एकूण नियक्
ु त संरक्षण आघाडी प्रशिक्षित, क्रिया
कलाप प्रत्येक प्रमख
ु क्षेत्राचे आघाडी आणि संरक्षण करण्यासाठी जबाबदार एक आघाडी मंडळ
सदस्य.
c. स्पष्ट पद्धती सांगन
ू संरक्षण तत्त्वे लागू करणे, a वर्तणक
ू कोड , आणि सामाजिक मिडिया आणि
संप्रेषण मार्गदर्शन कर्मचारी आणि स्वयंसेवक ह्यांसाठी
d. कर्मचारी आणि स्वयंसेवक भरती सरु क्षितपणे करावी , सर्व आवश्यक धनादे श स्थानिक कायदे
आणि चांगला सराव पालन केले आहे त हे सनि
ु श्चित करून मगच भरती करावी. Raspberry Pi
फाउं डेशन कर्मचारी गन्
हे
ग
ारी
रे
क
ॉर्ड
दर
तीन
वर्षांनी तपासतात. स्थानिक कायद्यानस
ु
ु ार, सर्व
आयरिश कर्मचार्
यांनी दे खील पालन करणे आवश्यक आहे मल
ु ांच्या सक्ष
ु ेविषयक विधाने आमच्या
आयर्लंड कार्यालयात प्रदर्शित.
e. सर्व कर्मचारी, विश्वस्त, स्वयंसेवकांना प्रभावी सरु क्षा विषयक प्रशिक्षण दे णे ज्यात मोफत ऑन
लाइन प्रशिक्षण मॉड्यल
ं त सरु क्षा संघ घेत असलेल्या नियमित सरु क्षा
ू चा आणि संबधि
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प्रशिक्षणाचा दे खील समावेश आहे .
f.

आवश्यक असेल तेव्हा आम्ही आमच्या प्रणालींचे पन
ु रावलोकन आणि अतिरिक्त मार्गदर्शन,
प्रशिक्षण आणि संसाधने विकसित करून कामाविषयी कोणत्याही बादलांविषयी माहिती दे णे.

g. Raspberry Pi फाउं डेशनच्या राष्ट्रीय, प्रादे शिक, आणि विस्तार भागीदार करारांमध्ये ह्या सरु क्षा
पॉलिसीविषयक सरु क्षा बंधने आणि संबधि
ं त स्थानिक कायदे आणि इतर प्रथा समाविष्ट करणे
जेणेकरुन वार्षिक भागीदार परवाना पन
ु रावलोकनामध्ये सरु क्षा स्व - मल्
ू यमापनाच्या समावेशाची
खात्री करून घेणे.
h. सर्व आंतरराष्ट्रीय भागीदारांना Raspberry Pi फाउं डेशन सरु क्षा पॉलिसी आणि मार्गदर्शक
तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त मार्गदर्शन परु वणे.
i.

कर्मचारी आणि स्वयंसेवक ह्याविरोधी आरोप व्यवस्थापित करण्यासाठी स्पष्ट प्रक्रियेचे
अनस
ु रण करणे

j.

आपल्या समस्यांविषयी योग्य संस्थांशी संपर्क साधा आणि पालक, मल
ु े आणि असरु क्षित प्रौढांना
त्यानस
ु ार ह्यांमध्ये समाविष्ट करून घ्या.

k. Raspberry Pi फाउं डेशन सरु क्षा विभागाला सर्व घटना आणि समस्या सातत्याने आणि तात्काळ
सांगितल्या जातील, मख्
ु य कार्यकारी अधिकारी आणि सरु क्षा प्रमख
ु विश्वस्तांना समस्या
नोंदवल्याच्या 24 तासांत माहिती मिळे ल आणि सर्व बोर्ड वर ह्या गोष्टी मांडल्या जातील ह्याची
काळजी घेणे.
l.

ऑन लाइन ऑन लाइन सरु क्षा विषयक तक्रार नोंदणी फॉर्म ,आणि 24-तास टे लिफोन समर्थन
सेवा सर्व तातडीच्या सरु क्षा समस्यांसाठी परु वणे: +44 (0) 800 1337 112 (फक्त यक
ु े साठी)
किंवा +44 (0) 203 6377 112, सर्व कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांना ह्या सेवेची माहिती दे णे

m. गड
ंु गिरी विरोधी वातावरण तयार करून अशा समस्यांशी निस्तरण्यासाठी आपल्याकडे परू क
पॉलिसी आणि प्रणाली असल्याची खात्री करणे.
n. आपल्याकडे सर्व तक्रारींवर प्रभावी आणि तात्काळ उपाय असल्याची खात्री करणे.
o. कायदा आणि नियामक मार्गदर्शक तत्वानस
ु ार आपल्या मल
ु ांना, तरुणांना, असरु क्षित प्रौढ,
कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांना आरोग्य आणि सरु क्षेसाठी सरु क्षित वातावरणाची गरज आहे .
p. ह्या पॉलिसीचे पन
ु रावलोकन समाविष्ट करून तिसऱ्या पक्षांच्या ऑडिट मध्ये Raspberry Pi
संरक्षण पॉलिसी मध्ये समाविष्ट करणारे कमिशन दर तीन वर्षांनी हे करते आणि अंतर्गत
संस्कृतीमळ
ु े अंतर्गत ऑडिटमध्ये दर वर्षी ह्यातील बदल नोंदवले जातात.
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q.

Raspberry Pi फाउं डेशन संरक्षण कामगिरी, धोरणे, आणि कार्यपद्धती आढावा विषयक
वर्षांतन
ू एकदा अभिप्राय मागितले जातात.

10. विशेष सरु क्षा संघ:
विश्वस्त सरु क्षा संघ: चार्ल्स लीडबेएटर
नियक्
ु त सरु क्षा संघ: मारिया क्वेवडो, maria@raspberrypi.org
नियक्
ु त सरु क्षा संघ अधिकारी:
a. Code Club:तमसीन ग्रीनग्रो ग्रॅहम, tamasin.g.graham@raspberrypi.org
b. CoderDojo:जॉन मॅकटोमी, john.mcatominey@raspberrypi.org
c. क्लब जागतिक भागीदार: सोनाज बायनर्ट,sonja@raspberrypi.org
d. संगणक विज्ञान टीम: फर्ग्युसन कर्क पॅट्रिक, fergus.kirkpatrick@raspberrypi.org
e. शिक्षक समर्थन कार्यसंघ: दान एलविकक, dan.elwick@raspberrypi.org
f. कार्यक्रम: हे लन डॉगी, helen.drury@raspberrypi.org
g. अनौपचारिक शिक्षण संघ: मार्क स्कॉट, marc@raspberrypi.org
h. ऑपरे शन्स: अँड्र्यू मॉर्टन, andrew.morton@raspberrypi.org
i. यव
ु ा भागीदारी: टॉम हॅडफील्ड, tom@raspberrypi.org
धोरण समाप्त
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