
ਨੀਤੀ - ਕ�ਿਪੰਗ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਉਦੇ�

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕ�ਪ�, ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵੇਲੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ.

ਸਕੋਪ

ਟੀਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਸਾਰੇ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਈਿਪੰਗ

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ�' ਤੇ ਜ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਜ�
ਸਕੂਲ ਦੇ ਨ�ਦ-ਓਵਰ� 'ਤੇ.

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ, ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਿਜਸਦਾ ਪਾਲਣ ਿਵਕਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ
ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ.

ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਜ� ਇੰਟਰਕੈਮਪਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ.

ਪਿਰਭਾ�ਾਵ�

ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ, ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਉਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ:
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਤ� ਬਾਹਰ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਇੱਕ ਕ�ਪ, ਿਦਨ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸਕੂਲ ਖੇਡ�);
● ਐਡਵ�ਚਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜ� ਨਾ ਹੋਣ;
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� 'ਤੇ ਸਕੂਲ' ਸਲੀਪ-ਓਵਰ 'ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਵੋ.

ਕ�ਪ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਿਰਹਾਇ� (ਸਕੂਲ ਸਲੀਪ-ਓਵਰ� ਸਮੇਤ) �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ -ਸਪਾਟੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੈਦਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਤੇ ਸੈਰਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 'ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ'
�ਾਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ.

ਐਡਵ�ਚਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਉਹਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਸਧਾਰਣ ਜੋਖਮ ਤ� ਵੱਧ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਐਡਵ�ਚਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/adventure.aspx

ਨ� ਟ : ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ� ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਕੈਮਪਸ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਰ ਨਹ�

ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ.

ਨੀਤੀ

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ 18 ਜੂਨ 2019 - ਜੂਨ 2021

https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/adventure.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/adventure.aspx


ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਿਵਿਦਅਕ ਤਜਰਬਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਦੀ ਿਸੱਖਣ ਦੇ

ਪੂਰਕ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਰੋਤ�, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੋ

ਸਕਦੇ.

ਐਡਵ�ਚਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ: ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ. ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ:ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਆorsਟਡੋਰਸ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ��.

ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ
ਸਾਰੇ ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ.
ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਜੋਖਮ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ �ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕ�ਪ

ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਹਨ. ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਵੱਚ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ

�ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਕੋਡ ਰੈਡ ਡੇ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਪ�ਭਾਿਵਤ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਸੈਰ ਜ� ਕ�ਪ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਰੱਦ ਜ� ਮੁੜ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਯੋਜਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕ�ਪ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਜ� ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਨੰੂ ਵੀ

�ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਿਕ ਵਾਧੂ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੰਮਿਲਤ ਕ�ਪ ਅਤੇ

ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ ਕੰਮ

ਕਰੇਗਾ, ਤ� ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਸਕੇ.
ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵ�ੇ� ਕਲਾਸ ਜ� ਸਾਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮੂਹ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪ�ਬੰਧਕ
ਅਿਧਆਪਕ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪਕ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਿਚਤ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ.

ਿਨਗਰਾਨੀ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਕ�ਪ� ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਰੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਟਾਫ (ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਸਮੇਤ) ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤੇ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ� ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ.
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ (ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਿਕ ਬਾਹਰੀ ਪ�ਦਾਤਾ

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ� ਨਹ�.

ਮਾਪੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ

ਨੰੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ

ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਤ� ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ.
ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਪ�ਬੰਧਕ ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ:
ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁਨਰ (ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱਸ ਲਾਇਸ�ਸ, ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਆਿਦ) ਅਤੇ ਖਾਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ� ਜ਼ਰੂਰਤ�.
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ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਚੈਿਕੰਗ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ� ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਿਕੰਗ ਿਵਦ ਿਚਲਡਰਨ ਚੈ�ਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ
ਸਾਰੇ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਿਵ�ੇ� ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ/ਅਤੇ ਜ� ਮਾਿਪਆਂ

ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗ� ਿਵੱਚ ਨ� ਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਨ� ਟ ਦਾ

ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ. ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਪੁ�ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ

ਵੀ ਪ��ਨ ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ� � ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ

-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ

ਜ� ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ. ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਘਰ ਰਾਹ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦੇ

ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਅਗਾ advance◌ਂ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜੋ ਆਵਰਤੀ ਅਧਾਰ

ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਖੇਡ� ਦੇ ਪਾਠ� ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅੰਡਾ�ਯ ਿਵੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੈਰ), ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਵਰਤੀ

ਘਟਨਾ ਦੇ �ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ.

ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਿਰਫੰਡ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਾਰੇ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਸੈਰ

-ਸਪਾਟੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਲਪਕ ਪ�ਬੰਧ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ. ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ

ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ time◌ੁਕਵ� ਸਮ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਰੂਪ� ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ

ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ� ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਿਜਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ� ਲੋੜ�ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਿਖਆ

ਜਾਵੇ. ਿਵੱਤੀ ਮੁ�ਕਲ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ, ਸਹਾਇਕ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਪ�ਬੰਧਕੀ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਿਵਕਲਿਪਕ

ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ, ਸਹਾਇਕ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਪ�ਬੰਧਕ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਭਾਗ ਦੇ

ਕ�ਪ�, ਖੇਡ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਫੰਡ (ਸੀਐਸਈਐਫ) ਲਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਗ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ
�ਾਮਲ ਹਨ. ਸੀਐਸਈਐਫ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਨ� � ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਖੁੱ ਲ�ੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਕੋਲ ਵੈਧ ਸਾਧਨ-ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਿਰਆਇਤ ਕਾਰਡ

ਜ� ਅਸਥਾਈ ਪਾਲਕ ਮਾਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਸੀਐਸਈਐਫ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ

ਜਾਣਕਾਰੀਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕ�ਪਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਐਕਸਸਰ�ਨ ਫੰਡ.

ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਰੱਦ ਜ� ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁਣ ਜ� ਸਾਰੇ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ

-ਸਪਾਟੇ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤ� ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੇ ਅੰ�ਕ ਜ�

ਪੂਰੇ ਿਰਫੰਡ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ. ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਧਾਰ. ਆਮ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ� ਉਨ� � ਲਾਗਤ� ਲਈ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਕਰ ਸਕ�ਗੇ ਜੋ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਫੰਡ

ਪਿਹਲ� ਹੀ ਟ��ਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਰਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ. ਿਜੱਥੇ
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮ� ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਰਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ�ਗੇ.
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ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਕੂਲ
ਕੋਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ. ਹਰੇਕ ਕ�ਪ/ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਲੋੜ� ਦੀ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਕੀਤੇ ਦਵਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਗੇ. ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕੱਟ
ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ.

ਇਹ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਚੇ/ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ
ਿਵੱਚ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਸੈਰ ਅਤੇ ਕ�ਪ� ਿਵੱਚ ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸੇ ਕ�ਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ�ਪ ਿਵੱਚ

ਜਾਰੀ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਤ� ਇਹ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕ�ਪ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਤ� ਕ�ਪ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਿਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ�
ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ,
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ.

ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਰ ਜ� ਕ�ਪ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ

ਿਵ�ੇ� ਅਿਧਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ

ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ., ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾਅਤੇ/ਜ� ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ). ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱ

toਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਸਹਾਇਕ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੋਵ� ਨੰੂ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਜੇ ਿਕਸੇ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਲੋੜ�ਦੇ

ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਤ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਨੰੂ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਨ� � ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਇਕੱਠ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ

ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁ�ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਉਪਕਰਣ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਉਪਕਰਣ� ਨੰੂ ਕ�ਪ� ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਿਸਵਾਏ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਦੀ

ਪੂਰਵ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇ. ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਿਸਰਫ ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਉਪਕਰਣ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ�

ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਚੰਗੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਦੇ ਲਈ �ਰਤ�

ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਫੂਡ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ ਜਦ�

ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ, ਜ�
ਉਸ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਕਪਿੜਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਆਈਟਮ ਵਜ� �ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ.
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ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਬੂਂਲ�ਸ ਕਵਰ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਵਭਾਗ

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ (ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ).
ਜਦ� ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਹ� ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ� ਐਬਂੂਲ�ਸ ਕਵਰ ਪ�ਦਾਨ

ਨਹ� ਕਰਦੇ. ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪ�ਬੰਧ� ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਨ�ਜੀ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਤੇ/ਜ� ਐਬਂੂਲ�ਸ ਕਵਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੜ�ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

● ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ:
● ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ

● ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਨ
● ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ� ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਬਾਹਰ
● ਕ�ਪ, ਖੇਡ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਫੰਡ.
● ਕੋਡ ਲਾਲ ਿਦਨ

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ:
● ਮੁੱ ਲ� ਦਾ ਿਬਆਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਫਲਾਸਫੀ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ
● ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪਾਿਲਸੀ
● ਿਡ Careਟੀ ਆਫ਼ ਕੇਅਰ ਪਾਿਲਸੀ
● �ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੀਤੀ
● ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੀਤੀ

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 10 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਜ� ਜੁਲਾਈ 2023 ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ

ਤਿਹ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
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http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/excursions.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/excursionsafety.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/studentmanagement/excursions/Pages/outdoorguidelines.aspx
http://www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/programs/health/Pages/coderedabout.aspx

