
SurvivorsUK ਕੇਵਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਕਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ – ਹਾਲਾਂਕਕ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਉਮਰ ਕਕੰਨੀ ਸੀ ਜਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਪਕਰਆ ਸੀ। 

ਓਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕ ੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 

ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। 

ਸਾਨੰੂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ 
ਕਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਫੱਟ ਬੈਠਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਜਹਾ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।  

ਇੱਕ ਕਰਮੋਟ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਕਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਜੇ ਇਹ ਗਰੱੁਪ 
ਸੰਕਟ ਕਵੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸੰਪਰਕ ਥਾਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਨ ੰ ਨ 

ਕਨੰੂਨ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਲਗਪਣ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਸਿਲਾਈ 
ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਯੂਕੇ ਕਵੱਚ ਸਕਹਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਉਹ ‘ਬਾਲਗ’ ਤਰੀਕਕਆਂ 
ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਮਕਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਕਨ ੰ ਨੀ ਕ ੰਮੇਵਾਰੀ 

ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਕਸੇ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਤਰੇ ਕਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ 
ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਰੱਤਵ ਹੈ – ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਫਰ ਪੁਕਲਸ। 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਿਤਰੇ ਕਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 
ਇਸਤੋਂ ਬਗੈਰ। 

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਕਹਲਾਂ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਕਕ ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ। 



ਅਕ ਹੇ ਲੋਕ ਮ ੌ ਦ ਹਨ  ੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਨਪਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਕ 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (find out what you can do) – ਅਤੇ ਕਕਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
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