�ழந்ைத பா�காப்�
ெகாள்ைக
�ரிட்�ஷ் க�ன்�ல் என்ப� ஐக்�ய இராச்�யத்�ன் கலாச்சார உற�கள்
மற் �ம் கல் � வாய் ப் �க�க்கான சர்வேதச அைமப் பா�ம்

�ழந்ைதகள் பா�காப்� அைனவ�க்�ம் ெபா�ப்ேபற்க ேவண்�ம்
என்�ம் ஒவ்ெவா� �ழந்ைதக்�ம் �க்கியமான� என்�ம் நாங்கள்
நம்�கிேறாம். �ழந்ைதகள�ன் கவன�ப்�, பா�காப்� மற்�ம் நலன்�� மிக
�க்கியமான� என்பைத�ம், எல்லா வைகயான த�ங்�கள�லி�ந்�ம்
பா�காக்க அைனத்� �ழந்ைதக�க்�ம் உ�ைம உண்� என்பைத�ம்
நாங்கள் அங்கீ க�க்கிேறாம். எங்கள் திட்டங்கள் மற்�ம் ெசயல்பா�கள்
�ழந்ைதக�டனான ெதாடர்ைப எள�தாக்�ம் அல்ல� �ழந்ைதக�க்�
தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ம் எல்லா �ழந்ைதகைள�ம்
கவன�த்�க்ெகாள்வதற்கான அ�ப்பைட கடைம எங்க�க்� உள்ள�
என்பைத�ம் நாங்கள் அங்கீ க�க்கிேறாம். இதன் வ�ைளவாக
�ழந்ைதகைள த�ங்� அல்ல� த�ங்� வ�ைளவ�க்�ம் அபாயத்திலி�ந்�
பா�காக்�ம் கடைம இதில் அடங்�ம்
எங்கள் ஊழியர்கள் அல்ல� �ட்டாளர்கள�ன் தவறான நடத்ைத
ேமாசமான நைட�ைற

எங்கள் திட்டங்கள் மற்�ம் ெசயல்பா�கள�ன் ேமாசமான வ�வைமப்�
அல்ல� வழங்கல்
நாங்கள் ெசயல்ப�ம் ஒவ்ெவா� நா�கள��ம் இங்கிலாந்� �ழந்ைதகள்
பா�காப்� சட்டங்கள் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய சட்டங்க�டன்
இணங்�வதன் �ல�ம், �ழந்ைதகள் உ�ைமகள் ெதாடர்பான ஐக்கிய
நா�கள் சைபய�ன் (�.என்.சி.ஆர்.சி) 1989 இன் ப��� 19 ஐ ப�ன்பற்�வதன்
�ல�ம் இைத அைடவைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ேளாம்.
�ழந்ைத இ�க்�ம் நாட்�ல் அல்ல� அவர்கள�ன் ெசாந்த நாட்�ல்
ெப�ம்பான்ைம வயைதப் ெபா�ட்ப�த்தாமல், அவர்கள�ன் 18 வ� ப�றந்த
நாைள (�.என்.சி.ஆர்.சி 1989) எட்டாத எவ�ம் ப��ட்�ஷ் க�ன்சிலில்
ஒ� �ழந்ைத வைரய�க்கப்ப�கிற�
ப��ட்�ஷ் க�ன்சில் உ�தி�ண்�ள்ள�

�ழந்ைத பா�காப்�
ெகாள்ைக
�ழந்ைதகைள மதிப்ப��தல், மதித்தல் மற்�ம் ேகட்ப�
ஊழியர்கைள நியமிக்�ம்ேபா� ேதைவயான அைனத்� காேசாைலக�ம்
ெசய்யப்ப�வைத உ�திெசய்கிற�
வ�வான �ழந்ைத பா�காப்� அைமப்�கள் மற்�ம் ஊழியர்க�க்கான
நைட�ைறகைள பராம�த்தல்
அதன் ஊழியர்க�க்� பய�ற்சியள�த்தல் மற்�ம் திட்டமிடல் மற்�ம்
நைட�ைறகைளத் ெத�வ�க்க �ழந்ைத பா�காப்� ப�ரச்சிைனகள்
�றித்த ெபா�வான ��தைல வழங்�தல்
�ழந்ைதகள் மற்�ம் ெபற்ேறார்கள் / கவன�ப்பாளர்க�டன் �ழந்ைத
பா�காப்� மற்�ம் நல்ல நைட�ைற பற்றிய தகவல்கைளப் பகிர்தல்
சம்பந்தப்பட்ட ஏெஜன்சிக�டன் ஏேத�ம் கவைலகள் பற்றிய
தகவல்கைளப் பகிர்வ� மற்�ம் ெபற்ேறார்கைள�ம் �ழந்ைதகைள�ம்
ச�யான �ைறய�ல் ஈ�ப�த்�தல்
ெதள�வான ெசயல்�ைறகள், ேமற்பார்ைவ மற்�ம் ஆதர� �லம்
ஊழியர்க�க்� பய�ள்ள நிர்வாகத்ைத வழங்�தல்.
இந்தக் ெகாள்ைகையச் ெசயல்ப�த்த ேபா�மான மற்�ம் ெபா�த்தமான
ஆதாரங்கைள நாங்கள் வழங்�ேவாம், ேம�ம் அ� ெதாடர்�
ெகாள்ளப்பட்� ��ந்� ெகாள்ளப்ப�வைத உ�தி ெசய்ேவாம்
��ய சட்ட மற் �ம் ஒ�ங் ��ைற �ன்ேனற் றங் கைள �ர�ப�ப் பதற் �ம்
நல் ல நைட�ைறைய உ�� ெசய் வதற் �ம் �ரிட்�ஷ் க�ன்�ல்
ஆண்�ேதா�ம் இந்த உலகளா�ய ெகாள் ைக அ�க்ைகைய ம�ப் பாய் �
ெசய் �ம் . இந்த உலகளா�ய ெகாள் ைக அ�க்ைகைய மார்ச் 2019 இல்
தைலைம நிர்வா� சர் �யாரன் ேதவாேன ஒப் �தல் அளித்தார், இ� மார்ச்
2020 இல் ம�ப் பாய் � ெசய் யப் பட உள் ள�

