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�	��	ఈ�	�	��	మూ��క�	��� 	దు����గం	��రణ	�ర�క����	��గతం.
ఇ�	అత�ంత	�జయవంత�న,	�నుకూల	మ�యు	సర��	�ం�న	సం�త	"శ�ర	భద�త"	�ర�క��ల�	ఒక�.	�

�� �� �	ఇ��డు	���ష�	�యబ�ం�,	త���	ఇ�	�ఠ�లలు,	నర��	�ఠ�లలు	మ�యు	గృ��� �
�ల�ల�	పంచు�వచు�.

	
ఈ �ర�క� మం అంద�� ఉ�తం. 

 

�	శ�రం	�	శ�రం



��త �ల� ల �సం మ�� �త� ం స���� �ల� ల �����గం �క� ప����
గణ�య�న�, మ�� ఇ� జరగ�ం� ���ంచ��� �ద� ఒక మం� �ర� ం, �� క�సం ఒక
�ల� �� ఇప��� �����గ ప��� �� ఉం�, అ� ��� ఇ�� ం� ఏ� ��� మ�� ఎవ�
�� �ర�� అ� ��� �� నం, త��� �� �ంత స�యం �ందవ��.. 

ఇంత��ం� మనం “శ�ర భద� త” అ� �షయం ��ం� �ల� ల� �� ���ంచగల�, మ�� ఈ
�ర�క� మం 3 సంవత��ల వయ�� �ం� �ల� ల �సం ప���� ంద� �� ���, ఎం�కం� ��
��� USA �� 350,000 మం� �ల� ల� �ప� �జయం� అం�ం��.

�	శ�రం	�	శ�రం
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ISPCAN

�ల� ల �����గం మ�� �ర� క� �ం ��రణ� అంత�� �య స�జం.
ఈ �� అ�క �ద�  ���క సమస�ల� �ల� ల �����గం �ర��� అ� ఆ��� �������:
95% మం� �ల� ల� ��ం�ల� ������
80% �దకద� వ� �����గం ���� �ల� �� �����గం �యబ�� �
ర�అ�ల� 80% �������� ఒక �రకం� ������
95% �శ�� �ం�క ��ం�ల� �ర���
�� జ��� 78% మం� �ల� ల� �����గం ���
ఆత�హ��య��ల� 50% �ం�క ��ం�ల� ��న��  ���ంచబ�ం�
100% �ల� ల �����గం మ�� �ర� క� �ం ���ంచద�న�

ప� పంచ��ప� ం� 40% �� �ల� � ఏ� �������� అ�భ��� ���, ఇ� �� సంబంధం క�� ఉం�ం�
ప� � సంవత�రం 1 ��య� �ల� �.

 
�ం�� ISPCAN �ం� వ��న �స� ��
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ప� ��� ఉ���: 
�ల� ల �����గం ��ం� ఇ��� �� ��� గ�ం�ల� ���, ఇ� � సం��� � �ల� ల� �� ప� ���� ��� ం.

�ల� ల �����గం వల�  �� �ర� ��క ప� ��� ఉ���:
 

       * ����గ సమస��
* ��శ మ�� �� ఆం�ళన

* �� �గ�త�
* ��య ��

* PTSD (�ల� � �����గం �క� ��కర�న 
సంఘటనల� ��� అ�భ�ంచవ��)

* ఆత�హ�� ఆ�చన�
* ��రక ���, ��న ��� �� ప�ళ� � సమస��

* సంబం�ల� ఏర�రచడం మ�� �ర��ంచడం కష� ం
* ����� ��� ��� ��ం� �ం�క సంక� మణ ����.  

 
ఇవ�� �ల� ల� ప� ��ల ��త�ల ప� ��ల� క�� ఉం��, గణ�య�న ���క మ�� ఆ�� క ఖ��� ఉన�ం�న

స�జం� �� �ప� ���� సృ�� �� �. ��రణ �ష��� మనం అంత �వ� ం� ప�గ�ం���న ��� �ర��
ఇ�. �ష��� మనం అంత �వ� ం� ప�గ�ం���న ��� �ర�� ఇ�. 

 
**Finkelhor, D. (2012). Characteristics of crimes against juveniles. Durham, NH: Crimes against Children Research Center. 
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"�ల�ల దు����గం గు�ం� �రు �న� �ల�లను ఎ� సంప���� రు?" 

"�ల� ల �����గం ��ం� �� �న� �ల� ల� ఎ� సంప� ��� �?"
�� మం� �ద� � �����గం ��ం� ��� డ��� ఇష� పడ�, మ�� �న� �ల� ల� ���ల ��� సంప� �ంచ���
ప� య��ంచడం �� భయంకర�న అవ�శం� ఉం�ం�. ఈ �ర�క� మం�� సర� �ట� ప� జల� �ల� ల� సరళం� మ��
���లం� ��� న��� అ�మ��� �.

సం�తం ఎందుకు?
�ల� � ఇంట��� � � ఉన�ం�న ��ంచబ��న� �ఖ��న సం��ల� ��� ం��వ��� �ట� �� ఒక అ��త�న �ర� ం.
�� �న�తనం� ���ం�న �న� �టల� �రంద� ��� ం��ం�ర� �� ఖ��తం� అ��ం����, ఈ �ట� మ��
సం��� �ల� ల�� ఉం�� మ�� భ�ష�� ��త ��ల� �� మం� ఆ��� అ���.
జర�� ఆ� ���� �ర�� ప� ��ంచబ�న �ల� ల� క�� ఉన� ఒక అధ�యనం, సం�తం మ�� �త�  �టల� ����వడం 
మ�ంత ���ల ��య �వన మ�� ఆత��రవం అ�వృ�� , �ల� � తమ ��ం� మం�� ��ంచడం� స�యపడ��.
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�� �� � �టలను ప�ద��ం�న తరు�త �ల�ల� ఈ �షయం చ��ంచ���, సూ�ం�న �ర�క��లను
�య��� మ�యు �� ఏ�� సమస�లను పంచు�వడం� �ల�లు సుఖం� ఉండ��� సమ���
���ంచం�.

ఒక �ల��డు �కు దు����గ స����� �ల���� ఇ� ముఖ�ం:  
ప��ంతం� ఉండం� మ�యు మ�ంత స��రం ఇవ���� �ల���� బలవంతం �యవదు� . �ల����
ఓ�ర�ం� మ�యు �� �గ��మ�ం ��నందుకు ��� ధన���లు, మ�యు    �రు �జం� �ర�ం�
ఉ��ర� ��� �ప�ం�. అ��డు � �ఠ�ల �� సం�� గత ���లను అనుస�ంచం�.  �కు ఏ� �క�� -
దయ�� � సంబం�త �ల�ల ర�ణ �వలను ��య�యం�.    

  ప��చర� ప��ంతం� మ�యు స�యం� ఉంద� �రు చూ�వరకు �ల��డు ఒక సమయం� �ంత ����
�త�� �ల��ంచవచ�� గురు� ంచు�ం�..              

�� �ల� ల �������� అ���ం�నట� ��, �� ఏ�� �����గం �� ఏ �ల� ల ���
బ�ర� తం �యబ��, దయ�� � సంబం�త �ల� ల రక� ణ �వల� �� �� సల� �ందం�. �� �
సమస�ల� �ం�� మ�� � తర�న చర�� ���ం��. � �� ంతం� �� �ల� ల రక� ణ �వ �క��
- దయ�� ���ల� ���ంచం�. .

�� �� � �టలను ప�ద��ం�న తరు�త 
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సర�� ఉంచం� -
�ట� సర� ���� ���ష�� , ��� �ం� అ� ��� � �త�  ప�చయం ��ం�. ��

�డం�, �� కద�క� �యం�, నృత�ం �యం�, సం���� �రస�ర�యం� �ర���� ఏ��
�యం�.

 
సరళం� ఉంచం� -

�న��ల� � �����గం �క� “��న” �వ�ల� ����వల�న అవసరం ��, 
��� ��రణ �య�ల� ఇవ�ం�:

1. �మ��� ఎవ� ��ంచ�డ�
2. � �� �� ��ల� ఎవ� �క�డ�

3. � �� �� ��ల ��ల� ఎవ� ����డ�
4. �� సమస� ఉం� ఎవ��� �ప�ం�

5. ఎవ�� �మ��� �ధ��� �� � �� �� ���
  ��నట� �� రహ��� ఉంచవ��

6. �� ���ం�ల� �ర����� అ� ఒక�� �ప�ం� 
��� ���లం� ఉంచం� -

�ల� ల� శ�� వంతం �యడ� ప� �న లక� �ం, త��� �� తమ శ��ల పట�  ���లం� ���� �
మ�� సమస� ఉం� ��� ��� డ��� ఎవ�� ఉ��ర� �� నం� �ర�� తం� ఉం��.

 ఈ �� �� � ను ఎ� ఉప��ం�� 



1) �� �� �న�వయ�� ఉన����, ఎవ�� ��� ��నం �యవల� ఉం�ం�, �� �� �ద� ��క �� తమ� ��
ఎ� ��నం ��� ����ం��.
2) �ల� �� అ��గ�ం� �� �ం�� ఉం� త�� దం�� � �� సంరక� �� �� �� �� ��ల� మం�� �యవల� ఉం�ం�.
ఇ� త�� దం�� � �� సంరక� �� �� ���� �త� � �� ప� అ� ��� ���న� ��� �ం��ం�, మ�� అ� ���
అ�కర�ం� అ���� , ఔషధం  ఎ� ఉప��ం�� �� ఎల� ��� ��ంచగల�.
3) �� అ��గ�ం� �� �ం�� ఉం� ఒక ���� �� �� �� ��ల� �కవల� ఉం�ం�, �� �క� � ��� �కవల� వ��
మ��, �� �� �� సంరక� �� ఎల� ��� ��� ఉం��.

�ల� ల� �� శ�రం తమ�న� ���ంచడం మ�� ��� �ధ�ట� ��� �� �� �� �� ��ల� �క��� ఎవ�� హ�� ��.
�ల� ల� �వ�ం� �ద� �షయం ఏ�టం�, మన శ��� ప� ��క�న�, మ�� మన�� �ధ�ట� ��� �� మన �� �� ��ల�
�� హ�� ఎవ�� ��. ఆ �� �� ��� ఎక�డ ఉ��� స�ష� ం� ����ం� - అ� �� శ�రం�� ��� �� ���� ల� కప�బ�
ఉం��, అ� �� �� � ఉం�� మ�� ��� �త� � �ం�న�.

త�� దం�� � �� సంరక� �� �� �� �� ��ల� �కవల�న సంద��� ఉ��య� �ల� ల� ఇ��� �వ�ంచడం �� �ఖ�ం: -

ఎవ�� తమ �� �� ��ల� �క��� �� సమయం ��. ఎవ�� తమ� అ�కర�ం� అ����  �� త�� అ� ��� ���న
ప�ల� �య��� ప� య����  “��” అ� �ప�డం �ల� ల� ���. ఇ� �� శ��� తమ� �ం�నవ� ��� ��య�యడం ���
�ల� ల� శ�� ��� ం�.

90% �� �ం�క ��ం�� �స� �ం�న ��ంబం� �� �ల� ల� ���న మ�� �శ��ం� �� ��� జ����. ఈ నమ�కం
���న��న��� ఇ� �ల� ల� �� �� క���� ం�. స�యం �సం ��ళ��� �� ఎక�� �ర�� తం� ఉ��ర� �� ������
మ�� �� �ట� �ం� ��� న����.

� శ�రం � శ�రం �ట 1 
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https://youtu.be/C0CC_cgd-LQ



�ట 2  స���  అ��ంచక��  - �ట ల�� ��
1. �ల� ల� తమ ��ల� �నమ� ��ంచడం.
�� ���  �ల� � ��� �ష�� స���  అ��ంచన���, �� �ష�� ��� అ�కర�ం� అ��ం�న��� ��
����ం��, �బ��  ��� ఈ �య��� ��ంచం�... �� �ట� 
"అ� స���  అ��ంచక�� - అ� �యవ��  ��!!

���:
�� ��� డగల ��ల ��ం� చర�� ���న త��త 
మనంద�� ఎ�వం� ��� ఉ���  అ� �� ��ం� ��� డం�. స౦�ష౦, �ధ, ఒంట�తనం, �ప౦, భయం. ప� పంచ��ప� ం�
ఉన� ఇతర వ��� ల� �� �� �వన� మ�� �� ఒంట�� �ర� �ల� � ����వడం �� �ఖ�ం. 
�ల� � ఎ�� ర�ల ��ల� �గల� �డం�.
�� సం�షకర�న ���, ��రకర�న ���, �పం� ఉన� ���, ఫ�� ��� ��ం� ఆటఆడవ�� ��  �� ఎ�
���� ��� ��ల� �యవ��.

2. ���� ఒ�� � ��ం� ��� డ���
�� ఈ �ట� �ఠ�ల� ఇతర �ల� ల� ���� ఒ�� � సంద��ల ��ం� ��� డ��� �� ఇం��  ఉన� వ��� � స�న� �ద�
���న ప�� �య��� ప� య���� న�ట� �� ఈ �ట� ఉప��ంచవ��. ఈ సం�షణ� �� �దకద� ��� మ��
���ం�ల� �ర�వ��.
���� ఒ�� �� �లబడటం క�నం� ఉం�ం�, �� �� ��ం� ��� డం�, �� �య�డ� ప�� �య��� ఇతర �ల� ల�
ఒ�� � �� ���ం�ల� ���నట� ��  �� ఎంత ఆత������� �ం��౦��, మ�� �� ఎంత బలం� ���� �
�వ�౦చ౦�. 
"అ� స���  అ��ంచక�� - అ� �యవ�� !"

 స���  అ��ంచక�� �ట 2



�ట 2  స���  అ��ంచక��  - �ట ల�� �� 
 
 

3. శ�ర ���రత � �ల� ల� స�యం �య��� 
�ల� � తమ శ��� తమ స�ంతమ�, మ�� �ష�� ��� అ�కర�ం�

అ���� , �� అ� ��� హ�� తమ� ఉంద� ������!  వ�� ! ��
అ� �యద�����. "అ� స���  అ��ంచక�� - అ� �యవ�� !"

 
"అ� స���  అ��ంచక�� - అ� �యవ�� !"

 స���  అ��ంచక�� �ట 2



 స���  అ��ంచక�� �ట 2



https://youtu.be/P2wLVp3YNnw


ఎ) ఎన�� త�� �రవవ��
 �)  �� ��� �క�� , ������ �� బం��� �లవం� 
 �) �� ఎ�ం� స�యం ల�ంచక�� మ�� �� భయప�� ���ల� �� �యం�.

a) వ��  అ� ��� �ప�ం�, త��త ���  ఎవ��� �ప�ం�.
�)�� �మ��� అ��నప��� ��� రహస�ం� ఉంచవ��

ఎ) ��� వ��  అ� �ప�ం�. అప���ల� ఎక��� �ళ� ��� �� అ�మ� ��, �� �జం� స�యం అవసరమ� ���నప���
- �� వ��  అ� ����!

�ట 3  "ఒక �ళ �� - �ట లక� �ం   
�ల� ల� అ��రం�  వ��   అ� �ప�డం ���ంచడం
�ల� ల� '�� ఇ�' �� � �� అ���ం� ఏ�� ప��� �� వ�� ంప�యవ��. �ర�� తం� ఎ� 
బయటప�� ��� ��య� �� ష� �న ప��� �ల� స���� ఇవ���� ఆట� ఉప��ంచం�.

ఉ�హరణ�.....
1. 'ఒక �ళ' ఎవ�� త�� త�� � మ�� �� ఇం��  ఒంట�� ఉం�?

2. 'ఒక �ళ’ ���ట� � �� �� ��ల� �క��� ప� ����� ?

3. 'ఒక �ళ’ ఒక అప���� తమ �క��ల� � ����మ� ���� మ�� ��� క��నడం� �� స�యం ��ల� ��
అ���?

మన� ��న�� ఎ��వ సంద��ల �సం �ల� ల� �ద� ం ��� - �బ��  �� ����వ��� �త�  స��రం� �టల� ��� వ�� �
ఉండం�.

"ఒక �ళ �� �ట 3 



"ఒక �ళ �� �ట 3 
�ల� ల� అప���ల� �వ�ంచడం 
అప��తుడు	అం�	ఏ��	అ�	�రు	�ల�ల	బృం���	అ���	-	
�కు	20	��న�	స���లు	ల�ంచవచు�:
	 1)	అప��తుడు	�డ� 	వ���	 	
2)	�మ���	��ం�	వ���
3)	�కు	��టు� 	ఇ��	వ���	
మనము	మన	�ల�లకు	ఇ�	���� ము:	
"అప��తుల�	��� డవదు� "	 	"అప��తు��	�రు�	�ళ�వదు� "
	
"అప��తు�	నుం�	��టు� 	�సు�వదు� "	 ��....	అప��తుడు	అం�	ఏ��	���
�ప�డం	మనం	తరచు�	మ����ం.	
�బ�� 	�దట	మనం	�ల�లకు	ఇ�	��ం��	అప��తుడు	అం�	ఎవరు?	 
ఒక	అప��తుడు	మనకు	��య�	వ���!	అప��తుడు	ఈ	��ం�	�ధం�	ఉండవచు�:		 
ఒక	�రుషుడు	��	��,	వృదు� లు	��	యువకులు,	�రు	ధనవంతులు	��	�ద�రు	��
ఏ��	 రంగు	గల	�రు	�వచు�.	 అప��తులందరూ	�డ� 	వ�కు� లు	�ద�	మనం	���
����.		 మ�యు	�రు	���ం�	��	�శ��ం�	ఎవ��	�మ���	ఒక	అప��తు��
ప�చయం	���	-	ఆ	అప��తుడు	�కు	���తుడు	�వచు�.	  

��.	...	�రు	���ం�	మ�యు	�శ��ం�	వ���	 �మ���	అప��తు��	ప�చయం
�యక��	�రు	���	�	 స�ంతం�	ఎన�డూ	��� డకూడదు.



"ఒక �ళ �� �ట 3 
ఉ�హరణకు �౦తమ౦� అప��తులు ఏ� �ప�గల� �ల�లకు ఉ�హరణలు ఇవ�౦�:
ఎ) � అమ� ఆలస�ం� నడుసు� న�ందున �మ��� సూ�లు నుం� �సుకురమ�� నను� ��ం� (ఈ వ�కు� లకు �డ�ను
�స�ంచ��� అ�� కుటుంబ �రు�  ��� ఉండవచు�) 
�) � �రు� ��� అంద�న కుక��ల�లు ఉ��� - �రు ��� చూ�లనుకుంటు���?  
�) �ను �కు �జం� ఉ��జకర�న ��� చూ�ం�లనుకుంటు��ను, �ను �మ��� ��� �సుకువ�� �� ��� నం �సు� ��ను
- �రు ��� చూ�� - అ� అదు�తం� ఉం� !! 

 మ�క �యమం ఏ�టం� అప��తు� నుం� బహ�మ�� ఎన�డూ ��క�ంచవదు�  - బహ�మ� ఎంత మం���. 





 �కు సమస� ఉం� - �ట ల��ం

ఏ�� సమస� ఉన�ట� �� ఇత�ల� ఎ� �ప�డ �, ����వ���, బ��తం �యం�, మ�� 
�� �నక�� ఎవ�� ��వర� �ప�డం �న��ంచం�!!  

సమస�ల ��ం� ఎవ��� �ప�డం �ల� ల� �యవల�న కష� �న ప���  ఒక�, ఎం�కం� �� సమస� ఏ�� �వ�ంచ��� ప�ల�
క��న��� ప� య��ంచడం ��� కష� ం �వ��, మ�� �ద� � ఎ� స�ం��� � అ� �� �� భయపడవ��.

 �� సమస� ఉం� �ట 4

My Body Is My  Body
www.mbimb.org

http://www.mybodyismybody.com/


�ల�లు ��� డటం సుర�తం అ� �రు ��ం� మ�వ��� దయ�� ��ంచం�. 



ఎ) �ద� ��  ����వ��, �ప�ంచవ��, �� �వ�� �� భయపడవ��  
�) �� �ల� ల� నమ�క�వ��   
�) �� �ల� ��� ���ంచవ�� మ�� మ�వ�� �ప�వద� � �ప�వ�� 
�) �� ��� రహస�ం� ఉంచమ� ��� అడగవ��

ఎవ��� �ప�డం గు�ం� మనం �ల�ల� ��� �న��డు, �రు ఎటువం� ప��చర�లను ఎదు��ం�� మనం ��� �ద�ం ��� (ఇ�
�ద�  �ల�లకు �త�� ఉంటుం�)

�ల� ల� ���వ��� ప� �న �ఠం ఏ�టం�, ఎవ�� ��� నమ�క��, �� �ష��� రహస�ం� ఉంచమ� ��� ���, �� సమస�
��ం� ఏ� �యనట� ��  -  �� తప��స�� - మ�క�� �ప�డం మ�� ఎవ�� �� ���� �� వర� ���� ఉండడం.

ఎన�డూ వదులు�వదు� !! 
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a) � సమస� ��ం� ��� డ��� �� ఇబ�ం� పడవ��- అ�� అ� స� 
�) స�న ప�ల� క��నడం �� కష� ం� ఉండవ��.  �� �� �యగల ఉత� మ ��� �� �వ�ంచం�  
�) � హృదయం �గం� ��� �వ�� మ�� � స�రం తడబడవ�� �� �ర� ��స ���� �మ��� ��� డం�  
�) ��� ����  ఒక సమయం� ��� � �ప�డం �� �లభం �వ�� ఇ) �� � సమస�� �� � ఎవ��� ఇవ�ం� 

���:
ఒక సమస� ��ం� ���ట��� �ల� � ఎ� అ��� �ం��ర� �� ��ం� ����వడం �ఖ�ం - ఈ ��� ��ం��  ��� స�యపడవ�� 

ఎవ��� �ప���� �� �కర�వంతం� ��ం� ఉత� మ ��� �� క��నమ� ��� �ప�ం�, మ�� ఆ వ���  ��� �నక�� ��
నమ�క�� ��� ం��ం� 

మ�క�� �ప�ం�! 
ఒక�ళ �� సమస� ఉన�ట� �� 
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�ట �క� ల��లు 5 వ �ట

�ల� ల� ���తం� �� �ం��
��� �గ� త� � �����
�� �న��� త�నంత ఆ�రం ఉం��
��� �భ� �న బట� � ఉం��
�� ప�� �భ� ం � ఉ��� మ�� �� ��నం ��� అ� ఎవ�� గమ�ం��
�� ���  �వ�బ�ం� �� అ� �����
సమస�� ఉన��� స�యం �య��� మ�� ��� �న��� ఎవ�� అక�డ ఉం��
ఎవ�� ��� చ�� ���ం��
�� ��రం� ఉన���� ��� ఎవ�� సం�ష�ట� ��� ప� య��ం��
�� �శ��ంచగల �� ఎవ�� ఉం�� 

�ట �క� ల�� ��
�� మ ���త�న�, దయగల�, సంరక� ణ , �గ��మ�ం మ�� నమ�కం ��ం� అ�

�ల� ల� ���ంచడం
�ల� � అ�క ర�ల ��ం�ల �ం� మ�� ��ంబ �ప��� �ం� వ�� ఉం��. �����గ�న ఇం� �ం� వ�� �ల� ల�
��రణ�న�� అ��ం�� �� మం� ఇతర �ల� ల� �� �ంత� అ���� ం�, �బ��  �� మ అం� ఏ��, మ�� మ���
�ల� ల� �� మ� ఎ� ���� �, ఏ� ఆ�ం�� అ� ��� చర�� జరపడం ��ంబం� �� �ఖ�ం.

ఇ� ��� డ��� ��� అం�లు �త��. తరగ�� చర� జరప��� ఈ �ష�లను ఉప��ంచు�ం�.  ��� సం�ష���  �� �ద�
క��ం� �� �రు ఎదు��ంటున� ఏ�� సమస�లను �� యడం �� �యడం �యమనం�.







�� �ం�ంపబడ�డ�
��� అప�ధ�వం కలగ�డ�
అ���రం జ��ం� అ� �ప�డం వల� � ��� ఆపగలం

�ల� ల� అ���రం మ�� �ం�క �� ���� తర�� �ల� � ��� రహస�ం� ఉం��ర� �స� ��� న���� అం�� ‘రహ���
��� ’ అ� �లన ఎం� అవసరం.

ఇ� �ల� ల� �న� వయ�� �ం� ���ంచడం వల�  ఎవ�� ��� �ధ��� �� అ��తం� ��నట� �� “అ�ర�� త” రహ��� �చ�ం�
�ర�యం� బయ�� �ప�గల�

అ���రం జ��న�� �� �ల� ల� ఈ �� ంద �ష�� ����

దయ�� �ర�� � ��రణం� �ల� �� �� �ం� �� ���న మ�� �శ��ం� 
వ���  అ� ��� ం��ం�, �షయం �� ���తం� చ��ం���న అవసరం ఉం�

�ల� ల �ం� �పం ����వ�� , �� ప� �ంతం� మ�� �ధ���తం� ఉం��.
�దకద� ��ల ��స �� మద��న ��స ��� �ల� ల� అ���రం �� వ��� ల� స��న �న�క �క� ణ అవసరం

ఈ �ధం� �� ���� మ�� �� ఇక� �ల� ల� ��ంచ�.
అం�� �� ఎవ���� �ప�డం �� �ఖ�ం.

 �ప�ం�రహ��లకు � �ప�ం� �ట 6



��ట� యుగం
��ట� యుగము� మనము అను�త�న ��లను ��లనుకు� వ�కు� ల నుం� �ల�లను ర�ంచు���.

అను�త�న �కడం గు�ం� ��� ��� డుతున���డు, వ���గత ��లను �� ��లనుకుం�రు అ� �ల�లకు ���� (�రు �క���
ప�య��ంచక��న కూ�) మ�యు ఎవ�� �� �య��� ప�య���� �రు �దు�  అ� ���� మ�యు ఎవ�క�� ����.

�ల� ల� చ��ంచ��� ��� అం��:
�రు �మ��� ���సు� ం�

�మ��� �ంచప�� �టలు అంటుం�
�మ��� �ద�డుతుం�

�రు ���క �ధ��లు ఉప��ం� �మ��� �ంచప��న �క ���ం��
త�� అ� ���� �� ఆ పనులు ��ంచ��� ప�య��సు� ం�

త��దండు� ల� �� కుటుంబం�� ��� �� �� అబద�ం ���ంచ��� ప�య��సు� ం�
�రు � వ���గత ��లను �క��� ప�య��సు� ం�
�రు �కు అ�కర�ం� అ��ం� పనులు �సు� ం�
�రు � శ�రం �క� ��లను ��లనుకుం�

మన� ఇవ��� రహస�ం� ఉంచ�మ� ����







ఎకు�వ� అడగబ�ప�శ�లు (�ల�ల�)
ప� శ�: ప� జ� �ల� ల� ఎం�� �ధ�డ��?
జ��: ప� జ� �ల� ల� �ధ�ట� ��� అ�క �ర�� ఉ���. 
�ంతమం� �� �న��� అ������ ��అ���ం��, �ద� ��� అ��క �� �� అ� అ������  �� �ల� �న ��� �.
�ంతమం�� మం� �గడం, �దక ద� ��� �� �పం సమస�� ఉం�� అం�� �� �ల� ల� �ధ�డ��.
��� ం��వల�న ప� �న �షయం ఏ�టం�, �ల� ల� �ధ�ట� డం త��, అం�వల�  �� ఎల� ��� ఎవ�క�� ��� �� స�యం ������న అవసరం ఉం�.

ప� శ�: ప� జ� �ల� ల� �� �� ��ల� ఎం�� ����?
జ��: ప� జ� �ల� ల� �ం�కం� ��ంచ��� అ�క �ర�� ఉ���, �ల� ల� ��ం� �� మం� తమ �న��� �� �� అ� �ం�క ��� �� అ��ఉం��.
అం�� �ప�డం �ఖ�ం, ఎం�కం� ఈ వ��� ల� స�యం మ�� ��త� అవసరం �� ��� �� ��గ��� మ�� �ల� ల� ��ంచ�.

ప� శ�: న�� ఎవ� నమ�క�� �� ఏ� ���?
జ��: �� ఎవ���� ��� �� �మ��� నమ�క��- అ��� ��క�� �ప�ం� మ�� ఎవ�� �మ��� �శ��ం� వర� �ప�ం�.

ప� శ�: �� ��� ఏ� జ���ం�?
జ��: �� �ధప����ర� �� ���ం��. అ��� ఎవ� వ�� � ��ంబ స��ల� ��� డ��. �� ఇం��  ఉండడం �ర�� త�� �� �మ��� �ర�� తం� ఉంచగ�� �� ��� ����ళ� వల�న అవసరం
ఉం� అ� �� ��� �.

ప� శ�: �� ���  అ� ��ం�� �� �� ఆగక�� ఏ� ���?
జ��: �� ���న��� ఆగక��, �� స�యం �యగల ఎవ�� అక�డ ఉం� �� �గ� ర� అరవం�, �� ��� పక�ల �� ��� �� స�య పడ��. ఎవ� �నట� ��, �ర�� తం� ఉన� �ంట� ���  ఎవ����
�ప�ం�.

ప� శ�: �� ��� �� న�� �� � ��ంబం� ఎవ�� �ధ�డ�ర� �� �����  �� ఏ� ���?
జ��: �ల� ల� �ధ���  ��, ఇతర�ల� �� ��ం� ���ల���, అం�వల�  �� �మ��� �� � ��ంబం�� ఎవ�� ���ంచ��� మ�� రహస�ం� ఉం�మ� �� ��� �. �� �� �ర�ం�
ఉం�� మ�� � సమస� ��ం� ఎవ��� ����.

ప� శ�: � �ద అ���రం ��� న�� � �ద�� �� �ద� అ�� �� ఏ� ���?
జ��: � త�� దం�� ల� �ప�ం� మ�� �� � �ట �నక�� �ఠ�ల� �� �� చ��ం�న వ��� ల ��� �ం� ఎవ��� �ప�ం�.

ప� శ�: �� ��� �� �ప�డ��?
జ��: ఎల� ��� ��, �� అ�� �� �పం� ఉండవ��, �� �� ఇం� �ర�ం� ఉం�� మ�� �ప�ం�, త��� ఆ వ���  �మ��� ��ంచటం �� � �� �� ��ల� �కడం ���� �.



�ల�� అ���రం జ��ం� అన��� సూ�కలు
�ల�ల� �రు చూడగ�� అ���రం మ�యు �ర���ం �క� సూ�కలు ��ంద ఇవ�బ�న�. �రు ఈ సూ�కల� ���� చూ�నట��� �� �ల��డు �కు స����� �ల���� �రు అ������ గు� అ��ర� అర�ం.

ప��ంతం� ఉండం� మ�యు స��రం ఇవ�మ� �ల���� బలవంతం �యవదు� .
�ల�లను ఓ�ర�ం� మ�యు �� పంచుకున�ందుకు ��� ధన���లు �లపం�, ఆ� సంబం�త �ల�ల ర�ణ ��సంస�కు ��య�యం�.
3.  � ప��చర� ప��ంతం� మ�యు స�యం� ఉంద� �రు న��వరకు �ల�లు �ంత ���� �త�� �ల��ంచవచ�� గురు� ంచు�ం�.
అ���రం �క� సం��లు ��ంద ఇవ�బ�న�
�ల�లు ఈ ��ం� ఇవ�బ�న ���నుం� ����� �దపడుతుం�చు�, ఇ� ఒక సూచన �త��.  �ల�ల ప�వర�న� ��న��న �రు�లను �రు గమ�ం�నట���, �ం� ��� ఏ�� సంబం�త�న� ఉ��� �� �రు
గమ�ంచం�.

��రక ��ం�ల సం���
�ల�ల ప�వర�న
అ��రణ ��లు, ����, ��న ��లు �� పగుళ��
పం� �టు గురు� లు
తరచు� అ�� ��లు, ��� ఎల���డూ ప��దవ�తు�  అ��య� �బు�రు
�యం ఎ� అ�ం� �� �వరణ� స�తూగక�త
��లను �చ��� �డ�� ����  �� ఇతర �చుకు� దుసు� లు ధ�సు� ం�

�ల�ల ప�వర�న
కలు���� ఉండక�వడం, ఇబ�ం�కరం� ఉండడం
అ��రణం �గు� , ఇతరులను దూరం� �ట�డం
ఇతరులను ప�సన�ం �సు���� �ల ఆతు� తపడడం
తల�దండు� లకు భయపడడం
త��దండు� ల నుం� �రు �యబ�న��డు తకు�వ �� అసలు �ద �క�వడం

�ర� క� �ం �క� సం���
�ల�ల �ష�రణ

��వర��� అను�త�న బట�లు
�ద� �� దంత సంర�ణ అవసరం

 
�ల�ల ప�వర�న

తరచు� అల��తుం�, శ�� �క�వడం, బద�కం
ఆ�రం �సం అడు��వడం �� �ం��ంచడం
తరచు� �ప�ం �� �ఠ�లకు �క�వడం

�క��ం� ప�వర�న
ఆత��రవం తకు�వ అవ�డం

�న�క ��ం�ల సం���
�ల�ల ప�వర�న

ఇతర ర�ల ��ం�లకం� సం��లు తకు�వ
స�ష�ం� ఉండవచు�

 
ప�వర�న బహ�� ఉత�మ సూచన.

���తులు మ�యు ���క �ర�క��ల నుం�
ఉపసంహరణ

తరచు� �ప�ం �� �ఠ�లకు �క�వడం
�క��ం� ప�వర�న

ఆత��రవం తకు�వ అవ�డం
చదు�సంధ�� �రు�లు

�ం�క ��ం�ల సం���
�ల�ల ప�వర�న

���న, మరక �� �తు� � �దుసు� లు
�ం�కం� సంక��ం� ��ధులు ఉండడం

 
�ల�ల ప�వర�న

�ల�ల వయసు�� అను�త�న �ం�క ప�వర�న �� �� నం
ఇతర �ల�లకు అను�త�న �ం�క స�ర�

ప�వర�న� ఆక��క �రు�
ఏ �ధం��� �క��� �వ� అ�ష�త

 

�రు �ల�లు అ���ర ��తులు �� ��చబ�� రు అ� అను��ం�నట���, �ంట� � సంబం�త �ల�ల ర�ణ �వకు
�� �� సల� �ందం�. �రు � సమస�లను �ం�రు మ�యు �ల�ల ప��దం� ఉం� � తర�న చర�లు �సుకుం�రు.

 

�ల� ల� �ర�� తం� ఉం��ం !!



�ల�� అ���రం మ�యు �� సంర�ణ
ఈ ��� � ��ంద ఉన� �ష�ల గు�ం� �లుపబడ��

 
������ం� గు�ం� మనం ఎందుకు ��ం��

అ���రం మ�యు  ��ం�ల గు�ం� ప�పంచ��ప� �స��లు
�ల�ల� అ���రం స�జం �క� �వన �ణ�తను మ�యు ఆ��క ��యసు�ను ఎ� ప���తం �సు� ం�

���రు ర�లు ��ం�ల �క� సం��లు
�ల�లు �� � జ��న అ������దు������� �కు �ల���� ఎ� స�ం�ం��

�ల�ల అ������ ఎ� ���ం�� �� థ�క అం�లు
 
 
 

��� 2
� శ�రం ��  - �ర�క�మం ఉ�త �రు�లు

� శ�రం �� అ� ఎ� ���ం�� – ��రణ �రు�
�ఠ� ప���కలు, �ల�ల వ�� బు� మ�యు ��� ము��ంచద�న కరప�� ల� �త�ం 6 �టల� టు���య� లు ఇందు� ఉ���.

దయ�� ��� � సంఘం�� త��దండు� లు, ఎ��ఓలు, ఉ���యులు మ�యు ఇతర ఆస��గల ���పంచు�ం�

��� 1

https://www.youtube.com/channel/UCjvBZpu-utdWbqO2-U_yd6Q
https://www.facebook.com/groups/442148276214672/
https://www.instagram.com/mybodyismybodyprogramme/
https://www.linkedin.com/company/my-body-is-my-body-program
https://twitter.com/MBIMB1


Available	on	our	website
www.mbimb.org

 
Children's Workbook

Song Tutorials 
Lesson Plans

Programme in 19 Languages
Body Safety Rules

Signs Of Abuse
Courses

Helpline Numbers
and much more......

 
All our resources are Free to use, download and share 

 

Here	are	some	useful	sites

Your	guide	to	apps,	games	and	social	media	sites
https://www.net-aware.org.uk/

Great	information	on	protecting	against	sexual	abuse
https://www.stopitnow.org.uk/

International	Society	for	Prevention	of	Child	Abuse	and	Neglect	
https://www.ispcan.org

http://www.mybodyismybody.com/
https://www.net-aware.org.uk/
https://www.stopitnow.org.uk/

