भरमटमा हुने बाल उपीडन बारे रपोट गन
यद तपालाई कुनै बचालाई दु यवहार वा उपेत गरँदै छ भन ला छ भने, !यस बारे रपोट गन कृपया 1800-649-5285 मा फोन गनुह
 ोस ् 1-800-649-5285 — दनको 24 घ*टा, ह+ताको 7 दन।
भरम-टको 24-घ*टे बाल सुरा लाइनले तपालाई कुनै बचा बारे आ0ना 1च-ताका 2वषयह4 ता5लम-6ा+त
समाजसेवीसँग साझा गन सहज बनाउँ छ।

यद कुनै बचा ताकालक खतरामा छ भने, पहले 911 मा वा आ$नो %थानीय 'हर(लाई फोन गनुह
 ोस ्।
यसप.छ रपोट गन हामीलाई फोन गनुह
 ोस ्।

कसले रपोट गन स/छ?
बालबा5लकाह4को सुराको स:ब-धमा आ0ना 1च-ताका 2वषयह4 बारे रपोट गन बाल सुरा लाइनमा फोन
गन हामी सबै भरम-टवासीह4लाई 6ो!साहन गद छ<। केह= नि?चत यि@तह4, जसलाई अ1धकार-6ा+त

रपोट रह4 भन-छ, उनीह4ले हामीलाई कानूनी 4पमा कुनैपन संद ध बाल उ!पीडन र उपेा बारे 24 घ*टा
5भE रपोट गन आव?यक छ।
सुझाव: तपाले फोन गनु अघ, सकेस:म धेरै जानकार= संकलन गनुह
 ोस ् (उदाहरणको ला1ग, बचाको नाम,
ज-म 5मत, घरको ठे गाना, 2वHयालय वा बाल Iयाहार 6दायक, र आमाबव
ु ाको नाम)।

बाल सुर1ा सबैको सरोकारको 2वषय हो। तपा4को कलले कुनै बचालाई जोगाउन स/छ, परवारलाई म6त
पु7याउन स/छ, र बचाको जीवन समेत बचाउन स/छ!

भरमटका अ:धकार'ा<त रपोट रह=
यद तपा तल सूचीकृत मJये कुनै एक यवसायमा काम गनुह
 ु -छ भने, तपा एक अ1धकार-6ा+त रपोट र
हुनुहु-छ र तपाले कानूनी 4पमा संद ध बाल उ!पीडन र उपेा बारे 24 घ*टा 5भE रपोट गनुप
 नLछ।
•

काइरोMया@टर, द-त 1चNक!सक, आकिIमक 1चNक!सा कमचार=, अनुमत6ा+त 6ायो1गक नस, 1चNक!सा
पर=क, मान5सक IवाIOय 2वP, ओिIटयोपाथ, फामा5सIट, 1चNक!सक, 1चNक!सकको सहायक,
मनोवैPानक, मा-यता6ा+त नस, सजन, वा कुनैपन अ-य IवाIOय Iयाहार 6दायक;

•

राSयको कुनैपन अIपतालको अIपताल 6ब-धक, इ-टन, वा आवासीय 1चNक!सक;

•

2वHयालय सुपरवेक, 6धानाJयापक, हे डमाIटर, 5शक, लाइUेरयन, मागदशन परामशदाता, वा
2वHयाथVलाई सेवाह4 6दान गन कुनै Iकूल WडिIX@ट वा Iवत-E 2वHयालयHवारा नय5मत 4पमा
नोयोिजत, वा करार गर तलब दएर राYखएका अ-य यि@तह4;

•

बालIयाहार कमचा◌ार=, 6हर= अ1धकार=, समाजसेवी, वा पादर= गणको सदIय;

•

आवासीय र गैर-आवासीय @या:प 6ब-धक, परामशदाता, वा मा5लक; र

•

कमचार=, ठे केदार, वा मानव सेवा नकायको अनुदान \ाह= जो @लाइ-टह4सँग स:पकमा रह-छ।

यद तपा अ1धकार-6ा+त रपोट र हुनुहु-छ भने, यहाँ ि@लक गनुह
 ोस ्।

