
च िन्ता वता गुनतासो रताख्न, सुरच षित वयस्कसँग कुरता गनुनुहोस्। तपताईले हताम ीलताई Safeguarding@salvationarmy.org.au  मता इमेल पच न गननु सकु्हुन््छ ।.

द सतालभेसन आम मी एक बताल सुरच षित संगठन हो र बतालबताच लकता तथता युवताहरुलताई सुरच षित र समतावेश ी वताततावरण प्रदतान गननु प्रच तबद्ध ्छ, जहतँा उन ीहरूले आफ्नो पूणनु 
षिमतता हताच सल गननु सुरच षित, सम्ताच नत, बहुमूल्य र प्रोत्ताच हत महसुस गननु सक् ्छन् । द सताले्सन आम मीको सबै प्रकतारकता दुर्वनुवहतार, उपेषिता, हताच न र हताच नको जोख िममता 

शून्य सहनश ीलतताको दृच टिकोण ्छ, र बतालबताच लकताको सुरषिता र कल्यताण हताम्ो प्रताथच मकतता हो।

द सताले्सन आम मीले तपताईंको ख्ताल रताख् ्छ, र तपताईं हताम्ता कतायनुक्रम,उत्व वता सेवताहरूमता उपख ्थथत हँुदता 
तपताईं सुरच षित रहनुभएको हताम ी िताहन््छछौ ं। िताहे तपताईं हताम ीकहतँा च सक्, िेल्न वता प्रताथनुनता गननु आउनुहोस्, 
तपताईंको सुरषिता र सुस्तास्थ्य सबैभन्ता महत्त्वपूणनु कुरता हो।

द सालभेसन आर् मीर्ा सुरक् षित र स्ागत र्हसुस गनुनुहोसद सालभेसन आर् मीर्ा सुरक् षित र स्ागत र्हसुस गनुनुहोस

  द सालभेसन आर् मीर्ा कसैले तपाईंलाई असक् िलो बनाउने 
वा चोट पुऱ््याउने िस्ा कार् कक् हलै् स् स्का्यनु हुुँ दैन।.

  सबैलाई सुरक् षित र्हसुस गनने र सुरक् षित हुने अक् िकार छ।

 यच द तपताईं कुनै घटनतामता िुस ी हुनुहुन्न वता तपताईंलताई च िन्ता लतागेको कुनै कुरता  ्छ  
 भने आफूले भरोसता ग रेको र्वख तिलताई भनु्नहोस्।

तपाई ंक् नम्न कुराहरु गननु सकु्हुन्छ:
 •  सुरच षित वयस्कसँग कुरता गनुनुहोस्, जसै् तपताईंको आमता वता बुबता,हेरिताहकततानु वता च शषिक, वता 

द सताले्सन आम मीमता तपताईंको गच तच वच ि अगुवता, कर्पनु अच िकतार ी वता अन्य नेतता । तपताईंको 
सुरच षित वयस्कले तपताईंलताई सुने्न र सहयोग गनने्छन्।

 •  यच द आफ्नता भनताइहरु रताख्नताले तपताईँलताई मद्दत च मल््छ भने आफ्नता भनताइहरु रताख्न सताथ ी को 
सहयोग मतागु्होस ।

 •  हताम ीलताई Safeguarding@salvationarmy.org.au मता इमेल गरेर गुनतासो गनुनुहोस् ।

हार् ी तपाईले भनेको कुरा सुने्छौ ंर तपाईको क् चन्ालाई सम्ोिन गननु तुरुनै् कार् गननेछौ।ं. 
हार् ी तपाईंलाई सुरक् षित राख्न हार् ीले चालेका कदर्हरूको बारेर्ा भने्छौ।ं

िब तपाई ंहार् ीसुँग आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईंले क् नम्न अपेषिाहरु गननु सकु्हुन्छ:

हताम ी तपताईको 
सम्तान ग्छछौं र 
तपताईंको उत्व 

मनताउने्छछौ।ं

सर्ावेश
 हताम ी हताम्ता 

मताच नसहरू, 
ठताउँहरू र 
कतायनुहरू तपताईं, 
तपताईंको पर रवतार 
र सताथ ीहरू 

उपख ्थथत हुन 
सुरच षित रहेको 

सुच नच चित गनने्छछौ ं।

सुरक् षित

हताम ी तपताईंले 
स्तागत र 
मूल्यवतान 

महसुस गनुनुहुने 
सुच नच चित गनने्छछौ।ं

स्ागत!

 हताम ी तपताइँलताई 
तपताइँकता 
च वितारहरू 
अच भर्वति गननु र 
तपताइँलताई असर 

गनने च नणनुयहरूमता 
तपताइँलताई समतावेश 

हुन मछौकता च दने्छछौ।ं

सहभाक् गता कार् गछछौ

हताम ी तपताईले के 
भनु्नहुन््छ सुन््छछौ,ं 
च ्छटै् कताम गनने्छछौ ं

र तपताईलताई 
कसर ी सुरच षित 

रताख् ्छछौ ंभनेर भने्न्छछौ।ं

सशस् तिकरण

हताम ी तपताइँलताई 
तपताइँको 
अच िकतार र 
तपताइँको केच ह 
च िन्ता भएमता 

कसर ी रताखे्न भनेर 
र्वताख्ता गनने्छछौ।ं

द सालभेसन आर् मीर्ा सुरक् षित र स्ागत र्हसुस गनुनुहोसद सालभेसन आर् मीर्ा सुरक् षित र स्ागत र्हसुस गनुनुहोस


