बाल संर�ण धोरण
�ब्रतानी प�रषद ह� सांस्कृ�तक संबंध आ�ण शै��णक संधींसाठ� युनायटे ड �कंग्डमची आंतरराष्ट्र�य
संस्था आहे .

आमचा असा �वश्वास आहे क� बाल संर�ण प्रत्येकाने जबाबदार� घेण्याची आ�ण प्रत्येक मुलाची

जबाबदार� घेण्याची आवश्यकता असते. आम्ह� ओळखतो क� मुलांचे संगोपन, संर�ण आ�ण कल्याण
सव�प�र आहे आ�ण सवर् मुलांना प्रत्येक प्रकारच्या हानीपासून संर��त करण्याचा अ�धकार आहे .

आम्ह� हे दे खील कबूल करतो क� आमच्या मुलांचे आ�ण ऑपरे शन मुलांबरोबर संपकर् साधण्यासाठ�

�कंवा मुलांवर प्रभाव पाडणायार् सवर् मुलांसाठ� काळजी करण्याचे मूलभूत कतर्व्य आहे . यामुळे मुलांचे
नुकसान �कंवा हानी होण्याच्या जोखमीचे संर�ण करण्यासाठ� कतर्व्य समा�वष्ट आहे :
• आमच्या कमर्चार� �कंवा भागीदारांनी गैरवतर्न केले
• खराब अभ्यास

• आमच्या प्रोग्राम आ�ण ऑपरे शनचे खराब �डझाइन �कंवा �वतरण.

यूके बाल संर�ण कायद्यांचे पालन आ�ण आम्ह� कायर्रत असलेल्या प्रत्येक दे शामधील संबं�धत
कायदे आ�ण बाल अ�धकारांच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (1 9 8 9) 1 9 8 9च्या अनुच्छे द 1
9नुसार पालन करण्याच्या हे तूने आमचे हे ल�य आहे .

मुलाला �कंवा त्यांच्या घर� असलेल्या दे शात बहुसंख्य वयाचा �वचार न करता �ब्रट�श कौिन्सलमध्ये
बालपण त्यांच्या 18 व्या वाढ�दवशी (यूएनसीआरसी 1 9 8 9) पोचले नाह�.
�ब्रट�श कौिन्सल वचनबद्ध आहे ः

• मल
ु ांचे मल्
ू यमापन, आदर आ�ण ऐकणे

• कमर्चाया�ची भरती करताना सवर् आवश्यक तपासणी केल� जातात याची खात्री करुन घ्या
• कमर्चाया�साठ� मजबत
ू बाल संर�ण व्यवस्था आ�ण प्र�क्रया कायम राखणे

• �नयोजन आ�ण सराव मा�हती दे ण्यासाठ� आपल्या कमर्चाया�ना प्र�श�ण दे णे आ�ण बाल संर�ण
समस्यांचे एक सामान्य समज प्रदान करणे

• मुलांचे संर�ण आ�ण मुलांचे पालक व दे खभाल करणाया�सह चांगल्या सराव बद्दल मा�हती
सामा�यक करणे

• संबं�धत एजन्सीशी संबं�धत कोणत्याह� समस्यांबद्दल मा�हती आ�ण पालक व मुलांना योग्य�रत्या
समा�वष्ट करणे याबद्दल मा�हती सामा�यक करणे

बाल संर�ण धोरण
• स्पष्ट प्र�क्रया, पयर्वे�ण आ�ण सहाय्यद्वारे कमर्चाया�साठ� प्रभावी व्यवस्थापन प्रदान करणे.

या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठ� आम्ह� पुरेशी आ�ण योग्य संसाधने प्रदान करू आ�ण याची
खात्री करून घेण्यात येईल आ�ण समजले जाईल.

नवीन कायदे शीर आ�ण �नयामक �वकासाचे प्र�त�बं�बत करण्यासाठ� आ�ण चांगल� सराव स�ु निश्चत
करण्यासाठ� �ब्र�टश प�रषदे ने या जाग�तक धोरण �वधानाचे वा�षर्कपणे पन
ु रावलोकन केले पा�हजे.

माचर् 2019 मध्ये मख्
ु य कायर्कार� अ�धकार� सर सीरन दे वणे यांनी या जाग�तक धोरणाचे �नवेदन
मंजरू केले आ�ण माचर् 2020 मध्ये पन
ु रावलोकनासाठ� आहे .

