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ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ୍ ୱାଲ୍ଲଡ୍ ୱାଇଡ୍  ଡେଉଛ ିନ୍ାସନାଲ୍ ଡେଫ୍ ଚଲିଡରେନ୍ସ ଡସାସାଇଟରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଲାତୀୟ ବକିାଶମଳୂକ ସଂସ୍ା, ପଂରୀକୃତ କାର୍ଲ୍ାଳୟ: ଗ୍ାଉଣ୍ଡ୍  ଡ୍ଲାର୍ ସାଉଥ୍ , କ୍ାସଲ୍ ୋଉସ୍, 37–45 ପଲ୍ ଷି୍ଟଟ୍, ଲଣ୍ନ୍ 
EC2A 4LS, ଦ ନ୍ାସନାଲ୍ ଡେଫ୍ ଚଲିଡରେନ୍ସ ଡସାସାଇଟ ିଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ପଂରୀକୃତ ଦାତବ୍ ସଂସ୍ା ଏବଂ ୱାଡଲସ୍ ନଂ. 1016532 ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ାଣ୍ ନଂ. SC040779, ଗ୍ାଡରଣ୍ ିଦ୍ାରା କମ୍ାନୀ ଲିମିଡଟଡ୍ 
ଇଂଲଣ୍ଡର ପଂରୀକୃତ ନଂ. 2752456

 ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ୱାଲ୍ଲେୱାଇଡ୍ ସମ୍ମତ ିଫର୍ଲ (ଓଡଆି)
ସମ୍ମତ ି ୍ମ୍ଲକୁ ପୂରଣ କରବିା ପାଇ ଁ ପିଲାମାନଙୁ୍ କମ୍ଲଚାରୀମାଡନ ସାୋର୍ କରଡିବ ଏବଂ  ଡସମାନଙ୍ 
କାୋଣୀ, ଛବ ିଅଥବା ଭିେଓି କଭିଳ ିଭାଡବ ବ୍ବେୃତ ଡେବ ତାୋ ଡସମାନଙୁ୍ ଭଲଭାଡବ ବୁଝାଇଡବ।

ଡମାର ନାମ  
 ଡମାର ବୟସ 

  ଡମାଡତ ରଡଣ ବୁଝାଇଛନ୍ତ ି ଡର ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ୍ ୱାଲ୍ଲଡ୍ ୱାଇଡ୍ ବଶି୍ୱବ୍ାପୀ ବଧିର ଏବଂ ରୁବା 
ପିଲାମାନଙ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛ।ି ଡସମାଡନ  (ସେଭାଗୀଙ୍ ନାମ)ଙ୍ ସେତି 
କାମ କରନ୍ତ ି  (ଡଦଶର ନାମ) ଡର ପିଲାମାନଙୁ୍ ସାୋର୍ କରବିା ପାଇଁ।

ରୁଁ ଜାଣିଛ ିଡେ, ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ୱାଲ୍ଲଡ୍ ୱାଇଡ୍ ଡରାର ନରି୍ନଲିଖିତଗୁଡକୁି ଉପଡୋଗ/ଡେୟାର୍ କରିବ: 

 କାହାଣୀ ସରହୂ

 ଫଡ�ାସରହୂ

 ଭିେଓିସରହୂ (tick √ ଉପେୁକ୍ତ�ଡିର) 

ୋହାଫଳଡର, ଅନ୍ୟ ଡେେର ଡଲାକରାଡନ ବଧିର ପିଲାରାଡନ ଡଭାଗୁଥିବା ସରସ୍ୟାଗୁଡକି ଜାଣିପାରିଡବ ଏବଂ ଅବସ୍ାଡର 
ସଧୁାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଡସରାନଙୁ୍ ସାହାେ୍ୟ ଡେଇ ପାରିଡବ। 

ମୁଁ ବୁଝଛି ିଡର ଏୋ ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ୍ ୱାଲ୍ଲେୱାଇଡ୍ ର ଡୱବ୍ ସାଇଟ୍ କମି୍ା ଡସମାଡନ ପ୍ରସୁ୍ତ କରଥିିବା 
ରଡିପାଟ୍ଲ ଓ ପ୍ରକାଶନମାନଙ୍ଡର ଏବଂ ଡସମାନଙ୍ ପାଣ୍ ିସଂଗ୍େ କାର୍ଲ୍କ୍ରମ ଓ ମିେଆି ସାମଗ୍ୀଡର 
ସ୍ାନତି କରପିାରଡିବ।

 ମୁଁ ରାଡଣ ଡର ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ୍ ୱାଲ୍ଲଡ୍ ୱାଇଡ୍  ଡମାର ନାମ ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ବବିରଣୀକୁ ପରବିର୍୍ଲନ 
କରପିାଡର, ରାୋ୍ଳଡର ଅନ୍ମାଡନ ଏୋ ଡମା ବଷିୟଡର ଡବାଲି ରାଣିପାରଡିବ ନାେିଁ।

 ରଦ ିମୁଁ ଡକୌଣସ ିସମୟଡର ଡମାର ମନ ପରବିର୍୍ଲନ କଡର ଡତଡବ ମୁଁ କାୋ ସେତି କଥା ଡେବ ିତାୋ 
ରାଡଣ ଏବଂ ତାଙୁ୍ ଡମାର କାୋଣୀ, ୍ଡଟା ଏବଂ ଭିେଓି ଅଥବା ଡମା ବଷିୟଡର ଅନ୍ ତଥ୍ଗୁଡ଼କି 
ବ୍ବୋର ନ କରବିାକୁ କେବି।ି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଲ ପଡର, ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡଡ୍ ୱାଲ୍ଲେୱାଇଡ୍ ଡରାର ଉଠାଇଥିବା 
ଛବଗୁିଡକିର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବ ଅଥବା େେ ିଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଡବ ଡତଡବ ଡରାଡତ ଡୋଗାଡୋଗ 
କରିଡବ। 

ରଦ ିଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ୍ ୱାଲ୍ଲଡ୍ ୱାଇଡ୍ ଏଥିଡର ଡମାର ଏକ ୍ଡଟା ବ୍ବୋର କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ିନଏି  
ଡସମାଡନ ଡମାଡତ ଡସେ ି୍ଡଟା ଅଥବା ଏୋ ବ୍ବେୃତ ଡୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶନର ଏକ କପି ଡଦଡବ।

  ସହରତି
ଉପଡରାକ୍ତ ପ୍ରତ ିମୁଁ ହଁ କେୁଛ ି  (ନାମ ଦସ୍ଖତ କରନୁ୍ତ କମି୍ା ‘X’ ଡଲଖନୁ୍ତ)

ଅସହରତି
ଉପଡରାକ୍ତ ପ୍ରତ ିମୁଁ ନା କେୁଛ ି  (ନାମ ଦସ୍ଖତ କରନୁ୍ତ କମି୍ା ‘X’ ଡଲଖନୁ୍ତ)

ସହରତ ିତାରିଖ: 
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ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ୍ ୱାଲ୍ଲଡ୍ ୱାଇଡ୍  ଡେଉଛ ିନ୍ାସନାଲ୍ ଡେଫ୍ ଚଲିଡରେନ୍ସ ଡସାସାଇଟରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଲାତୀୟ ବକିାଶମଳୂକ ସଂସ୍ା, ପଂରୀକୃତ କାର୍ଲ୍ାଳୟ: ଗ୍ାଉଣ୍ଡ୍  ଡ୍ଲାର୍ ସାଉଥ୍ , କ୍ାସଲ୍ ୋଉସ୍, 37–45 ପଲ୍ ଷି୍ଟଟ୍, ଲଣ୍ନ୍ 
EC2A 4LS, ଦ ନ୍ାସନାଲ୍ ଡେଫ୍ ଚଲିଡରେନ୍ସ ଡସାସାଇଟ ିଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ପଂରୀକୃତ ଦାତବ୍ ସଂସ୍ା ଏବଂ ୱାଡଲସ୍ ନଂ. 1016532 ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ାଣ୍ ନଂ. SC040779 ଗ୍ାଡରଣ୍ ିଦ୍ାରା କମ୍ାନୀ ଲିମିଡଟଡ୍ 
ଇଂଲଣ୍ଡର ପଂରୀକୃତ ନଂ. 2752456

ଭାଗ 2: ରାତାପିତା/ଡସବାକାରୀଙ୍ ସହରତି
୧୮ ବଷ୍ଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଲ ବୟସ୍କ ନରିର ସେମତ ିରଣାଇପାରଡିବ 

 ଡମାଡତ ରଡଣ ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ୍ ୱାଲ୍ଲଡ୍ ୱାଇଡ୍ ର କାର୍ଲ୍ ଏବଂ ଡମା ପିଲାର ଛବ ିଅଥବା ତଥ୍ କପିର ିବ୍ବେୃତ ଡେବ 
ତାୋ ବୁଝାଇଛନ୍ତ।ି 

ସହରତି
ଉପଡରାକ୍ତ ପ୍ରତ ିମୁଁ ହଁ କେୁଛ ି  (ନାମ ଦସ୍ଖତ କରନୁ୍ତ କମି୍ା ‘X’ ଡଲଖନୁ୍ତ)

ଅସହରତି
ଉପଡରାକ୍ତ ପ୍ରତ ିମୁଁ ନା କେୁଛ ି  (ନାମ ଦସ୍ଖତ କରନୁ୍ତ କମି୍ା ‘X’ ଡଲଖନୁ୍ତ)

ଭାଗ 3: ସାକ୍ୀଙ୍ ସହରତ ି
ସହଭାଗୀ/ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ୱାଲ୍ଲଡ୍ ୱାଇଡ୍ କର୍ଲଚାରୀଙ୍ ଦ୍ାରା ପୂରଣ କରାେିବ

କପିର ିଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେମତ/ିଅସେମତ ିନଆିରାଇଛ,ି ଡସଥିପାଇଁ ଦୟାକର ିଟକି୍ ଚହି୍ନ ଦଅିନୁ୍ତ:

 ସାଡଙ୍ତକି ଭାଷା

 ରଡଣ ବ୍ାଖ୍ାକାରଙ୍ ସାୋର୍ଡର

 ସଂଡକତ ଡଦଖାଇବା ସାୋର୍ଡର

 ଅନ୍ାନ୍ ଦୃଶ୍ଗତ ସୋୟତା

 ଅନ୍ାନ୍ ପଦ୍ଧତ:ି 

  ଅନ୍ ବ୍କି୍ତଙ୍ ମାଧ୍ୟମଡର, ରିଏ   
ପିଲା ସେତି କଥାବାର୍୍ଲା କରପିାରଡିବ

ନାମ: 

ଶଶିୁ ସେତି ସମ୍ନ୍ଧ: 

ମୁଁ ନଶିି୍ତ କରୁଛ ିଡର  (ନାମିତ ବ୍କି୍ତ) ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ୍ 
ୱାଲ୍ଲେୱାଇଡ୍ ତାଙ୍ର କାୋଣୀ ଅଥବା ଛବଗୁିଡ଼କି ବ୍ବୋର କରବିା ଡନଇ ସେମତ/ଅସେମତ ଅଟନ୍ତ।ି

ଭାଗ 4: େକି୍କଙ୍ ସହରତ ି
 ଡରେଣୀ ତରଫରୁ େକି୍କଙ୍ ଦ୍ାରା ପୂରଣ କରାେିବ

 ମୁଁ ଏେ ି୍ମ୍ଲର ବଷିୟବସୁ୍କୁ ଡମାର ଡରେଣୀଡର ବୁଝାଇଛ।ି

  ପିଲାମାଡନ ରାଣନ୍ତ ିଡର ଡେଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ୍ ୱାଲ୍ଲେୱାଇଡ୍ ତାଙ୍ର କାୋଣୀ/୍ଡଟା/
ଭିେଓିସମେୂକୁ କଭିଳ ିବ୍ବୋର କରଡିବ ଏବଂ ଏୋ କରବିା ପାଇଁ ଡସମାଡନ 
ସେମତ ିଡଦଇଛନ୍ତ।ି

୍ମ୍ଲ ପୂରଣ କରୁଥିବା କମ୍ଲଚାରୀଙ୍ ନାମ: 

ଦସ୍ଖତ:  ତାରଖି: 


