
 

 

  

લેસ્ટરમ ાં પુખ્તવયન  લોકોને સલ મત ર ખવ  

Safeguarding adults in Leicester 

 

એડલ્ટ સેફગ ડડાંગ શુાં છે?   

સેફગાર્ડીંગ એ છે કે એક પખુ્ય વયની વ્યક્તિને સલામક્તિથી, િેના પર કોઇ પણ અત્યાચાર (એબ્યુસ) વગર કે 

િેની અવહેલના (ક્તનગ્લેક્ટ) કરવામાીં આવિી ના હોય િેવી રીિે જીવવાનો અક્તિકાર છે.  અત્યાચાર અને 

અવહેલનાનુીં જોખમ અને િેના અનુભવ બન્નેના જોખમન ેથિાીં અટકાવવા અને બીંિ કરવા માટે લોકો અને 

સીંસ્થાઓ સાથે મળીને કાયય કર ેિે સેફગાર્ડીંગ છે.  જ ેપુખ્િ વયની વ્યક્તિને હાક્તન થવાનુીં જોખમ હોય, િેઓન ે

સમાક્તવષ્ટ કરવામાીં, િેઓની પસીંદગીમાીં અને ક્તનયીંત્રણમાીં સુિારા માટે જ ેકરવામાીં આવ ેછે િે સેફગાર્ડીંગ છે. 

 

જોખમ હેઠળ પુખ્તવયની વ્યક્તિ (એડલ્ટ ઍટ ક્તરસ્ક) કોને કહેવ ય? 

 

એક પુખ્િવયની વ્યક્તિ જનેે જોખમ હેઠળ હોવાનુીં (ઍટ ક્તરસ્ક) કહી શકાય િે એ હોય છે જ ેસીંભાળ અને 

મદદ માટેની જરુક્તરયાિો િરાવિા હોય (ભલે લોકલ અથોક્તરટી િે જરુક્તરયાિો પરુી પાર્િા હોય કે નક્તહીં), અને 

િે અત્યાચાર કે અવહેલના વઠેી રહ્યા હોય, અથવા િો િેમ થવાનુીં િેને જોખમ હોય અને પોિે પોિાની જાિને 

સલામિ રાખવા અસમથય હોય. 

 

સાંભ ળ અને મદદ મ ટેની જરૂક્તરય તો કોન ેહોય શકે?  

જ ેપુખ્િવયના લોકોને િેઓના જીવનનુીં સીંચાલન કરવામાીં અને સ્વિીંત્ર રહેવામાીં મદદની જરૂર હોય િેઓ 

માટે સીંભાળ અને મદદ વ્યવહારૂ, નાણાક્તકય અથવા લાગણીમય હોય શકે.  િેમાીં વૃધ્િ લોકો, અસમથયિા 

િરાવિા કે લાીંબી માીંદગી ભોગવિા લોકો કે, માનક્તસક ક્તબમારીવાળા લોકોનો સમાવશે થાય છે.  

 

એબ્યુસ અને ક્તનગ્લેક્ટ કેવી બ બતોને કહેવ ય છે? 

એબ્યુસ અને ક્તનગ્લેક્ટ (અત્યાચાર અને અવહેલના) ઘણી જુદી જુદી રીિે બને છે, દાખલા િરીકેેઃ 

• જ્યાર ેએક વ્યક્તિ કોઇ બીજી વ્યક્તિને ખરાબ રીિે દુખ પહોીંચારે્ અથવા િેની સાથે ખરાબ વિાયવ 

કર ેિે 

• જ્યાર ેકોઇ વ્યક્તિ લોકોને નારાજ કરવા કે ર્રાવવા જવેુીં કીંઇ કર ેિે 

  Gujarati 



• જ્યાર ેકોઇ િક્તબક્તબ કે શાક્તરરીક સીંભાળ ક્તવષનેી જરૂક્તરયાિોની અવહેલના કર ેિે 

અત્યાચાર અને અવહેલના ગમે ત્યાર ેબની શકે. સીંભાળ અને મદદની જરૂક્તરયાિોવાળા પુખ્િવયના લોકો 

સાથે ગેરવ્યવહાર કોઇ પણ કરી શકે, જમેાીં વ્યક્તિના સાથીનો, િેના પક્તરવારના સભ્યનો, પર્ોશીનો, ક્તમત્રનો 

કે સોશ્યલ કેરના વ્યવસાક્તયકનો, સ્વયીંસવેક (વોલનુ્ટીયર)નો, અથવા િો કોઇ અજાણ વ્યક્તિનો સમાવશે થઇ 

શકે છે.  

 

જો મ રી સ થે અથવ  કોઇ બીજાની સ થે અત્ય ચ ર થતો હોય તો હુાં  શુાં કરી 

શકુાં?  

જો િમને એવુીં લાગે કે િમારી સાથે અથવા િમે જાણિા હોય િેવી કોઇ બીજી વ્યક્તિ સાથે અત્યાચાર કે 

અવહેલના થઇ રહી છે, િો િમે જનેો ભરોસો કરિા હોય િેવી વ્યક્તિને શક્ય િેટલુીં જલદી જણાવી દો.  

લેસ્ટરમાીં એક સીંભાળ અને મદદ માટેની જરુરીયાિવાળા પુખ્િવયની વ્યક્તિ સાથે થિા અત્યાચાર કે 

અવહેલના ક્તવષેનો ક્તરપોટય  િમે એર્લ્ટ સોશ્યલ કેર ટીમને નીચે જણાવેલ નીંબર પર કરી શકો છોેઃ 

• ટેક્તલફોન દ્વારાેઃ 0116 454 1004 (ક્તદવસન  24 કલ કો ચ લુ, અઠવ ક્તડય ન  7 ક્તદવસો)   

• જો કોઇ ગુનો થયો હોય, િો િમે લેસ્ટરશર પોક્તલસને િેઓની વબેસાઇટ www.leics.police.uk 

મારફિ જણાવી શકો છો અથવા િો 101 પર કોલ કરી શકો છો.  જો કટોકટી હોય િો 999 પર ફોન 

કરવો.   

 

લેસ્ટરમ ાં પુખ્તવયન  લોકોને સલ મત ર ખવ  ક્તવષે હુાં  વધુ મ ક્તહતી ક્ ાંથી 

મેળવી શકુાં? 

લેસ્ટરમાીં પુખ્િવયના લોકોને સલામિ રાખવાની વિ ુમાક્તહિી જાણવા માટે, લેસ્ટર સેફગાર્ડીંગ એર્લ્્સ બોર્ય  

માટેની વેબસાઇટ જુઓ www.leicester.gov.uk/lsab  

 જો િમે લેસ્ટરના એક સામાજીક જુથ છો અને પુખ્િવયના લોકોને સલામિ રાખવા ક્તવષે વિુ જાણવા ઇચ્છિા 

હોય, િો કૃક્તપયા લેસ્ટર સેફગાર્ડીંગ એર્લ્્સ બોર્યના એન્ગેજમેન્ટ ઓક્તફસર, શોભનાને ઇમેલ કરો 

LSAB@leicester.gov.uk પર અથવા નીંબર 0116 454 6270 પર સીંપકય  કરો જથેી એક વચ્યુયલ (ઓનલાઇન 

પર સામસામે જોઇ શકાય િેમ) બેઠકની ગોઠવણ કરી શકાય (કૃક્તપયા કોઇ અત્યાચાર કે અવહેલનાનો ક્તરપોટય  

આ સીંપકય  વાટે કરશો નક્તહાં ). 

http://www.leicester.gov.uk/lsab

