ਨੀਤੀ - ਕੈਂਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪਾਂ, ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ.

ਸਕੋਪ

ਟੀਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਈਪਿੰ ਗ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ' ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੀਂਦ-ਓਵਰਾਂ 'ਤੇ.

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ.
ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰ ਟਰਕੈਮਪਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ.

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ:
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱ ਕ ਕੈਂਪ, ਦਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ);
● ਐਡਵੈਂਚਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ;
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ' ਸਲੀਪ-ਓਵਰ 'ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ.ੋ
ਕੈਂਪ ਇੱ ਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਰਾਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਸਕੂਲ ਸਲੀਪ-ਓਵਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ -ਸਪਾਟੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੈਦਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਰਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱ ਚ 'ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ'
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ.
ਐਡਵੈਂਚਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਧਾਰਣ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਐਡਵੈਂਚਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਲਿੰਕ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/adventure.aspx
ਨੋਟ : ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਿੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰ ਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ) ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਕੈਮਪਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਰ ਨਹੀਂ
ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ.
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ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ
ਪੂਰਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੋਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ.
ਐਡਵੈਂਚਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ: ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ. ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ:ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਆorsਟਡੋਰਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ.

ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ.
ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਂਪ
ਜਾਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਹਨ. ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱ ਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਕੋਡ ਰੈਡ ਡੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੱ ਦ ਜਾਂ ਮੁੜ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੰ ਮਲਿਤ ਕੈਂਪ ਅਤੇ
ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ.
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱ ਕ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ.

ਨਿਗਰਾਨੀ

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਸਾਰੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਟਾਫ (ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ.
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ (ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਮਾਪੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਇੰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ
ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇਗਾ:
ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁਨਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱ ਸ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਆਦਿ) ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ.
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ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚੈਕਿੰਗ

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਨਾਲ ਸਿੱ ਧਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਿੰ ਗ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ ਚੈੱਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
ਕੰ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ/ਅਤੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ
ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਦਾ
ਉਹ ਹਿੱ ਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਮੰ ਗਦਾ ਹੈ. ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ. ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ
-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਵਿੱ ਚ
ਜਾਂ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ. ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨੋਟ ਘਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦੇ
ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾ advanceਂ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜੋ ਆਵਰਤੀ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅੰ ਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱ ਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੈਰ), ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਵਰਤੀ
ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ.

ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਰਿਫੰ ਡ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਸੈਰ
-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ timeੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰ ਤਮ ਰੂਪ
ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱ ਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱ ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰ ਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱ ਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱ ਖਿਆ
ਜਾਵੇ. ਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਿਕ
ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਕੈਂਪਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਫੰ ਡ (ਸੀਐਸਈਐਫ) ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਗ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਸੀਐਸਈਐਫ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱ ਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਸਾਧਨ-ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਰਿਆਇਤ ਕਾਰਡ
ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਲਕ ਮਾਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੀਐਸਈਐਫ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕੈਂਪਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਐਕਸਸਰਸ਼ਨ ਫੰ ਡ.
ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਰੱ ਦ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ
-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ਕ ਜਾਂ
ਪੂਰੇ ਰਿਫੰ ਡ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਧਾਰ. ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਫੰ ਡ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫੰ ਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿੱ ਥੇ
ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰ ਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ.
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ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ
ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵ.ੇ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪ/ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੇ ਦਵਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱ ਟ
ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ.
ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ/ਬੱ ਚੇ ਚੰ ਗੀ ਸਿਹਤ
ਵਿੱ ਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱ ਚ
ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱ ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ,
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ.
ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀਵਿੱ ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ
ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ., ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾਅਤੇ/ਜਾਂ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ). ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ
toਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰ ਚਾਰਜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ
ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ
ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਣ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ
ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਰਫ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗੇ ਹਿੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਫੂਡ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੱ ਕ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ ਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ
ਉਸ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਕਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ.
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ਂ ੂਲੈਂਸ ਕਵਰ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਬ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੱ ਟ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਵਿਭਾਗ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ (ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ).
ਂ ੂਲੈਂਸ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹੋਰ ਸੰ ਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਐਬ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਂ ੂਲੈਂਸ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐਬ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
● ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ:
● ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
● ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
● ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ
● ਕੈਂਪ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਫੰ ਡ.
● ਕੋਡ ਲਾਲ ਦਿਨ
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹਨ:
● ਮੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫਿਲਾਸਫੀ
● ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ
● ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪਾਲਿਸੀ
● ਡਿ Careਟੀ ਆਫ਼ ਕੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ
● ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ ਨੀਤੀ
● ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੀਤੀ

ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 10 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ
ਤਹਿ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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