
 

 

 

 

 

 

 

 2019دسمبر 

 (SOPمعیاری آپریٹنگ طریقہ کار )

IRC مؤکلوں کے ذریعہ تجربہ کار خالف ورزیوں کی حفاظت کرنا 

 
 ملک / دفتر کا نام

یہ تعارفی متن یا کوئی بھی متن جسے ترچھا لکھا جاتا ہے،ایس او پی کی تخلیق میں ملکی یا شہری پروگرام 

کے سیکھنے کے لیے داخل کیا جاتا ہے۔ ترچھا لکھا گیا متن یہ بھی ظاہر کرسکتا ہے کہ کسی ملک کے 

 پروگرام میں معلومات کو بھرنے کی ضرورت ہے۔ 

یاقی سے متعلق ایس او پی تیار کرنے میں ملکی یا شہری پروگرام کی رہنمائی میں یہ ٹیمپلیٹ ایک مقامی اور س

مدد کے لئے ترتیب دیا گیا ہے جو آپ کے آپریٹنگ سیاق و سباق میں گاہکوں کے لئے کام کرے گا۔ اس کے 

 ساتھ مددگار ضابطہ اس مواد کی ترقی میں مزید مدد کرے گا۔ 

 کیا جاتا ہے کہ درج ذیل کو دھیان میں رکھیں:ایس او پی تیار کرتے وقت یہ تجویز 

مناسب تفصیل کے ساتھ ایس او پی کا مسودہ تیار کریں تاکہ کوئی بھی اسے اٹھا سکے اور استعمال  -

کرسکے۔ اس قسم کے مواد کا مسودہ تیار کرتے وقت ایک عام غلطی یہ کی جاتی ہے جب اسے لکھا 

 تے کردار کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔جاتا ہے تو عملے کے کاروبار یا عملے کے بدل

زبان اہم ہوسکتی ہے ، اور لہذا مقامی دفاتر کو اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ آیا ایس او پی کا ترجمہ  -

 کچھ آپریٹنگ سیاق و سباق کے لئے کیا جانا چاہئے۔

 ورزیوں کو حوالےیہ ایس او پی آئی آر سی کے گاپکوں کو ممکنہ طور پر پیش آنے والے تحفظ کی خالف 
مزید یہ ایس او پی  اس دستاویز  بچاٰو،اطالع،ردعمل اور اٹھائے جانے والے اقدامات کا اظہار کرتے ہیں۔  سے 

کو جدید کرنے کی میعاد کا بھی خاکہ کھینچتا ہے۔ اس ایس او پی کو آئی آر سی کے شراکت داروں کے ساتھ 
 اء میں اس کے ساتھ ہی الحہء عمل کی سفارش کی جاتی ہے۔ ایس او پی کی تیاری کی ابتدبانٹا جا سکتا ہے۔ 

  

 روک تھام اور تیاری 

 پیغام رسانی کا منصوبہ

 نام اور رابظہ کی تفصیالت برائے لیڈزہمارے حفاظتی لیڈز ہیں

اس ایس او پی کے اجزاء، اس کے ساتھ آئی آر سی کے طرزعمل کے پروتوکول گاہکوں کے ساتھ کام کرتے 
 انداز میں گاہکوں کو بتائے جاتے ہیں۔وقت درج ذیل 

پیغام رسانی کے طریقوں کی فہرست بنائیں ، مثال کے طور پر مرکوز گروہ کا مباحثہ ، پوسٹر ، ویڈیو  -
 ، ریڈیو سپاٹ یا دیگر تخلیقی طریقوں کے ذریعے

ے خاص نکم سطح خواندگی والے لوگوں، جیسے بچوں، تک پیغام رسانی کے عمل کو ممکن بنانے کے لیے ہم 
 طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کی ہیں:
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ان اقدامات کی فہرست بنایئں جو کم خواندگی سے نمٹنے کے لئے اٹھائے گئے، جیسا کہ کارٹون یا  -
 گرافکس

 یہ معلومات ہم اپنے عملے اور گاہکوں کو حسب ذیل طرح سے پہنچاتے ہیں:

ے طور پر شروع کی تمام تقسیم یا تمام فہرست بنائیں کہ کس قدر یہ پیغام رسانی ہوتی ہے،مثال ک -
عملے کی میٹنگوں میں، مستقل نظر آنے والے جیسا کہ پوسٹرز، یا سہ ماہی مرکوز شدہ گروہ کے 

 مباحثوں میں

 

 تربیت کا منصوبہ

تحفظ کے بارے میں تربیت بہت ضروری ہے اور آئی آر سی کے ساتھ کام کرنے والے درج ذیل طرح کے 
 عملے اور متعلقین کو دی جاتی ہے:

فہرست بنائیں کن کو تربیت دی جا رہی ہے،بشمول عملہ ، ترغیبی کارکنوں ، بیچنے والوں ، وغیرہ  -
 وغیرہ

 کی گئی تھیں: یہ تربیتیں آخری مرتبہ درج ذیل طریقوں سے پیش

مثال کے طور پر ، آئی آر سی تربیتی مواد کی فراہمی کے لئے ایک مشیر کی خدمات حاصل کی جاتی  -
ہیں ، تکنیکی عملے یا سیف گارڈنگ کے ڈائریکٹر کے ذریعے فیلڈ وزٹ میں تربیت دینے والوں کی 

 تربیت دی جاتی ہے۔

ئی تھی۔ ہماری نیت یہ ہے کہ تربیتوں کا انتظام  میں پیش کی گ 2019نومبر تحفظ کے حوالے سے آخری تربیت 
مثال کے طور ایک بار آراےآئی کے لئے کیا جائے، خیال رکھتے ہوئے ،  سال میں  دو بار سی آرآرڈی،

 یا عملہ سازی میں استحکام۔پرہمارے محل وقوع پر بہت زیادہ کاروبار 

 ل ہو رہی ہے:ان تربیتوں کے لیے مالی مدد فی الحال درج ذیل ذرائع سے حاص

 مثال کے طور پر ، غیر محود فنڈز ، صالحیت میں اضافے کی لکیریں -

 رپورٹنگ )خبر رسانی(

 گاہک درج ذیل طریقوں سے اطالع کر سکتے ہیں:

ان طریقوں کی فہرست بنایئں جن کو توسط سے گاہک اطالع کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر شکایات  -
 تکنیکی یا پروگرام عملے کے ذریعے کا ڈبہ، ہاٹ الئنز، واٹس ایپ نمبروں،

 ہمارے پیغام رسانی کا ضابط فی الحال درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہیں:

 ان زبانوں کی فہرست بنائیں جن میں پیغام رسانی کا ضابطہ موجود ہے -

 گاہک کیسے اطالع کر سکتے ہیں اس حوالے سے اطالعاتی مواد درج ذیل طریقوں سے بانٹے جاتے ہیں:

قوں کی فہرست بنائیں جن کے ذریعے آپ گاہکوں مطلع کرنے کے طریقوں کے بارے میں  ان طری -
سے بتاتے ہیں، مثال کے طور پر پوسٹروں کا استعمال ، پروگراموں کی سرگرمیوں کے دوران گاہکوں 

 کو براہ راست بتانا ، ریڈیو سپاٹ

جا نی بنایا تاکہ یہ یقی فارش کی جاتی ہےمطلع کرنے کے طریقہء کار کا سہ ماہی بنیادوں پر جائزہ لینے کی س
 سکے کہ وہ ہمارے گاہکوں کی ضروریات کے لئے مسلسل بامقصد ہیں۔ یہ کیا جاتا ہے:

گرانی نآپ ان طریقوں کی فہرست بتائیں جن سے آپ سسٹم کو چیک کررہے ہیں ، مثال کے طور پر ،  -
اور جانچ ٹیم کو گاہکوں کے ساتھ اسپاٹ چیک ، گرہی مباحثہ، تاثرات کا وقفہ ، ہاٹ الئن کے لئے 

  ٹیسٹنگ نمبر

 یطالع آگے بڑھانے اور تفتیش کا عمل

درج ذیل عہدوں کے عملے کو کوئی رپورٹ موصول کرنے اور تحفظ کی خالف ورزی سے متعلق رپورٹ کو 
 کی تربیت دی گئی ہے:محفوظ طریقے سے آگے بڑھانے 
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رپورٹ کے حصول اور محفوظ طریقے سے اضافے کے بارے میں تربیت یافتہ عملے کی فہرست  -
بنائیں ، مثال کے طور پر تمام عملہ )تجویز کردہ( ، رضاکار ، سیکیورٹی لیڈز ، بچوں کے تحفظ کا 

 عملہ ، ڈبلیو پی ای عملہ

بڑھانے کے طریقے سے متعلق اطالعاتی مواد، جس  موصولہ رپورٹوں یا کسی کی ممکنہ شکایتوں کو آگے
میں متاثر مرکوز رپورٹنگ، بچوں کے لیے الزمی رپورٹنگ یا بچوں کے تحفظ سے متعلق خالف ورزیوں کی 

 شکایتیں شامل ہیں، مندرجہ ذیل طریقوں سے شیئر کیے جاتے ہیں:

یں قوں کی فہرست بنائاطالع دینے کے طریقوں کے بارے میں عملے کے ساتھ بات چیت کے ان طری -
، جن میں تعلق کو بڑھانے کی مہم کے مواد شامل ہوسکتے ہیں۔ جہاں متعلق ہو ، اس بات کو یقینی 

 بنائیں کہ مقامی فون نمبر اخالقیات ہاٹ الئن یا متعلقہ مقامی عملے کے ممبروں کے لئے درج ہیں

کے بارے میں اطالعات موصول ہوتی  جب آئی آر سی کو ہمارے آپریٹنگ سیاق و سباق میں کسی اور تنظیم
کو مناسب قانونی ادارہ ، زیربحث تنظیم ، یا کسی کلسٹر یا کوآرڈینیشن ہیں تو ، ہم مثال کے طور پر رپورٹ 

ہم فرد کو ذیل میں بیان کردہ سپورٹ سروسز کے راستوں کے ذریعے بھی  سسٹم کے ذریعہ حوالہ دیتے ہیں۔ 
 رجوع کرنے کی پیش کش کرتے ہیں۔ 

 

 جب رپورٹ مقامی سطح پر موصول ہوتی ہے، تو ہم مندرجہ ذیل مرحلوں سے گزرتے ہیں:

کی جانے والی کارروائیوں کی فہرست بنائیں ، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ خاص طور پر کون ہے  -
یا اس کو مطلع کرنے کی ضرورت ہے ، اور مقامی طور پر رپورٹس کے بارے میں جانکاری کی 

 تفصیالت کو کس طرح اسٹور اور شیئر کیا جاتا ہے۔

ریق یا چاہے تیسرے ف -روائیوں کی فہرست دیں اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کی جانے والی کار -
مناسب اقدامات سے )بڑوں( سے مشورہ کریں اور )بچوں( کو ان اقدامات کے  -زندہ بچ جانے والے 

یا چائلڈ پروٹیکشن کے ذریعہ مناسب جوابی خدمات  IRC WPEبارے میں آگاہ کیا جائے جنہیں ترجیحا 
فہرست بنائیں جو مقامی تناظر میں کی جاسکتی ہیں ، جس کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ ممکنہ اقدامات کی 

میں کسی فرد کو کسی اور جگہ منتقل کرنا بھی شامل ہے جس میں انتقامی کارروائی کے خطرے کو 
 کم کیا جاسکتا ہے

عام طور پر مبینہ مجرموں کو مطلع کرنے کے لئے کی جانے والی کارروائیوں کی فہرست بنائیں ،  -
 ٹی پر ڈالنے یا کسی اور جگہ جانے کا امکان بھی شامل ہےجن میں انتظامی چھ

 اس تناظر میں ، مندرجہ ذیل مقامی قوانین یا خدشات کو دھیان میں رکھنا چاہئے:

یہاں کسی بھی مقامی قوانین کی فہرست تیار کریں، جیسے کہ خالف ورزیوں کے تحفظ کی الزمی  -
جانے یا طبی امداد کی فراہمی کے لئے درکار  اطالع دہندگی ، واقعات کے لئے عدالتوں میں بھیجے

 فارم ، یا لیبر قوانین جو انضباطی کارروائی کرنے کی ہماری صالحیت کو متاثر کرسکتے ہیں۔

یہاں عمر ، صنف ، مذہب ، اور دوسرے باہمی امور کے ذریعہ ٹوٹ جانے والے کسی بھی مقامی  -
بنائیں ، جو افراد کے سامنے آنے والے افراد رویے یا پسماندگان کے بارے میں نقطہ نظر کی فہرست 

 کی حفاظت یا حفاظت کو متاثر کرسکتے ہیں۔

 رسپانس اور سپورٹ سروسز

 سی آر آر ڈی کے لئے 
 

یں ہہم داخل کرنے کی تاریخ پر معیاری ٹیمپلیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک تیز خدمت سروس کا نقشہ چالتے 
ادہ رکھتے ہیں ، جب تک کہ یہ نہ اٹھایا جائے کہ کوئی مخصوص خدمت اپ ڈیٹ کرنے کا ار ماہ میں 6اور ہر 

اب دستیاب نہیں ہے یا اب اس کی دیکھ بھال کا معیار فراہم نہیں کرتا ہے ، جس میں صحت سمیت ، جی بی وی 
گھنٹے کے اندر جن کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ ان سے  2اور بچوں کی حفاظت کی خدمات پروجیکٹ سائٹ کے 

س باک مندرجہ ذیل چسپاں  انے والوں کی ضروریات کو مناسب طور پر پورا کیا جاسکے۔ نقشہ سازی بچ ج
  فولڈر کے لنک سے مل سکتا  ہے۔ 

ہم نے ڈبلیو پی ای ، چائلڈ پروٹیکشن اور / یا بیرونی کیس کارکنوں کی نشاندہی کی ہے جن کی حفاظت سے 
مقرر کیا جائے گا اور جو اسی مقام یا قریب ترین جگہ  گھنٹوں کے اندر 24متعلق واقعہ موصول ہونے کے 
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   میں ہے۔ شناخت شدہ معاملے کے کارکن  عملے کے نام اور عنوان اور / یا بیرونی خدمت فراہم کنندہ ہیں۔  
کیس ورکرز نے آخری بار ایس او پی کے بارے میں تربیت حاصل کی ہے اور  کم از کم خدمات کے حاصل 

 تاریخ ڈالیں  ے کا کم کب ہوا کرنے کا یقین دالن

 ہمارے ہاں صحت اور نفسیاتی خدمات محفوظ ہیں
ہر مقام پر خدمات کی فہرست داخل کریں اور آیا یہ آئی آر سی پروگرام ہیں اور / یا بیرونی خدمت فراہم کرنے  

   والے

دستیاب یا مطلوبہ  جہاں ہمارے پاس موجودہ پروگرام موجود نہیں ہیں اور بیرونی سروس فراہم کرنے والے
خدمت سے دوری کی وجہ سے یا معیاری خدمات کی فراہمی کی کمی( ، ہمارے پاس  serviceنہیں ہیں )مثال 

ملک میں ردعمل اور / یا دیگر ردعمل کی صالحیت )جیسے تربیت یافتہ معاشرتی مندرجہ ذیل منصوبہ ہے۔ 
ئے فنڈز النا( اور / یا بیرونی صالحیت کو مضبوط کارکن النا ، بچ جانے والے افراد کو نقل و حمل کرنے کے ل

جہ ذیل    مندربنانے کے لیے تربیت اور فراہمی میں سرمایہ کاری کے منصوبہ اور بجٹ کی فہرست بنائیں۔ 
  تفصیلی منصوبہ اور بجٹ پایا جاسکتا ہے۔  میں چسپاں کیے گئے باکس فولڈر سے لنک پر ایک

RAI کے لئے 

فولڈر میں درج ذیل لنک پر پایا جاسکتا ہے یا نیچے چسپاں کیا گیا  راستہ  کو باکس کے ہمارا حوالہ دینے واال
عصمت دری کے بحران مرکز ، ہاٹ الئن ، یا منصوبہ بند   اس میں قریب ترین دستیاب اسپتال ،  مقامی ہے ۔

 ۔ مقامی خدماتکے بارے میں تفصیالت بیان کی گئی ہیں والدین ، اور دیگر مقامی طور پر دستیاب خدمات
جہاں ہمارے مؤکلین کو کسی  وہ خدمات فراہم کی جاسکتی ہیں  فہرست میں درج زبانوں میں دستیاب ہیں   

مؤکل کے لئے ترجمے کی خدمات تک رسائی کے لئے  دوسری زبان میں خدمات کی ضرورت ہوتی ہے ، ہم 
  تفصیل سے منصوبہ رکھتے ہیں 

 رج ذیل قوانین کی پابندی کرنی ہوگی: رپورٹنگ کے ضوابط کو نیچےہمارے شہر میں ، ہمیں رپورٹنگ کے د
  چسپاں کریں ، اور تفصیل سے یہ بتائیں کہ ان رپورٹنگ کے ضوابط کو کس طرح برقرار رکھا جائے گا۔

ے یاد دہانیاں ، یا دیگر طریقوں ک دفتر میں رکھے گئے پوسٹروں ، عملے کی تمام میٹنگوں میں ماہانہ مختصر
 ملے کو یہ ریفرل راستہ شیئر کیا جاتا ہے۔ذریعے ع

ماہ بعد اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے ، جب تک کہ یہ نہ اٹھایا جائے کہ کوئی  6حوالہ دینے والے راستے کو ہر 
کو  IRCمخصوص خدمت اب دستیاب نہیں ہے یا اب یہ دیکھ بھال کا معیار فراہم نہیں کرتا ہے جس کی 

 ضرورت ہے۔ 

 عملسیکھنے  اور رد عمل کا 

حفاظت کی تمام خالف ورزیوں کی تحقیقات کے بعد اور کیس کو بند کردیا گیا ہے ، اس کے بعد درج ذیل 
 سیکھنے کا عمل عمل میں الیا جائے گا:

کی جانے والی کارروائیوں کی فہرست بنائیں ، مثال کے طور پر ، تفتیشی ٹیم کے ذریعہ دی گئی  -
 لے کی حفاظت ، سفارشات پر عمل درآمد کرنا یا تکنیکی عم

 مہینہ داخل کریں  سہ ماہی تجویز کریں  اس ایس او پی کی تازہ کاری ہوگی


