
ਨੀਤੀ ਨੰੂ - ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ -ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦਾ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ

ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਉਦੇ�ਉਦੇ� ਇਹ

ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਅਤੇ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹਨ:

● ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ
ਕਦਮ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜ� ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,

● ਉਹਨ� ਸੰਕੇਤ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ� ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ� ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ
ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ,

● ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜ� ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉ , ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ� ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ.
ਿਰਪੋਰਟ ਿਕਵ� ਬਣਾਈਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ: ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ - ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ

ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ�� ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਿਚੰਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ� ਨੌਜਵਾਨ
ਿਵਅਕਤੀ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ� ਹੈ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ.

ਿਰਪੋਰਿਟੰਗਦੀ ਫ਼ਰਜ਼
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ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ
ਨ� ਟਿਕਸਮ:ਹੇਠ ਪੇ�ਾਵਰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨ� ਮੰਿਨਆ ਰਹੇ ਹਨ
• ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ
ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜ, ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ
2006 (Vic) ਿਸਖਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
• ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ
• ਰਿਜਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ
ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ, ਨਰਸ� ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ
ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ
• ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨੀ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ� ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਭਾਗ (ਡੀਐਚਐਚਐਸ)
(ਚਾਈਲਡ ਪ�ੋਟੈਕ�ਨ) ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪੇ�ੇ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ� ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼� ਨੰੂ
ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਿਵ�ਵਾਸ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਜ� ਿਜਨਸੀ
�ੋ�ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜ� ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜ� ਿਤਆਰ

ਨਹ� ਹਨ.
ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਪੋਰਟਰ ਜੋ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੀਆਂ ਇਨ� � ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ.

ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ

ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ� ਦਾ, ਨਾ ਿਸਰਫ ਪੇ�ੇਵਰ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ�
ਦੀ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਿਵ�ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਜਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ "ਵਾਜਬ ਬਹਾਨਾ" ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਜ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ� "ਛੋਟ" ਨਹ� ਹੰੁਦੀ.
ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ�ਨ ਲਈ,
ਵੇਖੋ: ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਿਵਭਾਗ - ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
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ਅਸਫਲਤਾਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ
ਅਸਫਲਤਾ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� �
ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ( ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਠ� ਕੇਦਾਰ,
ਵਲੰਟੀਅਰ ਜ� ਿਵਜ਼ਟਰ) ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਥਾਰਟੀ ਜ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਿਕਸੇ
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਜਨਸੀ �ੋ�ਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਜ� ਘਟਾਉਣ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਬਾਲ-ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਤ� ਹਟਾਉਣਾ ਿਜਸਦੀ ਜ�ਚ ਬਾਕੀ
ਹੈ। ਜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਇਨ� � ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਪਰਾਧ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਅਪਰਾਧ ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ� ਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ, ਸਹਾਇਕ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ
ਅਤੇ ਕ�ਪਸ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 'ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਅਸਫਲਤਾ' ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ�ਨ ਲਈ, ਵੇਖੋ: ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦਾ
ਿਵਭਾਗ - ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ.
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਵੇਖੋ: ਹੇਠ� ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਪ�ਬੰਧਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ. ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚਾਰ ਗੰਭੀਰ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ.

ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੀ
ਿਕਸਮ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
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ਬੱਚੇ ਨੰੂ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਡੀਐਚਐਚਐਸ ਚਾਈਲਡ ਪ�ੋਟੈਕ�ਨ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ� 'ਤੇ
ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

● ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ� ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:
○ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ
○ ਿਜਨਸੀ �ੋ�ਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜ� ਅਣਚਾਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ
○ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ� ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜ� ਅਸੰਤੁ�ਟ ਹਨ ਅਤੇ

ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਜ� ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹਨ ਬੱਚਾ.
● ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ suitable◌ੁਕਵ� ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ

ਲਈ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ.
● ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਜ� ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ person◌ੁਕਵ� ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ.
● ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਜ� ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜ� ਮਾਪੇ ਮੁ basicਲੀ

ਦੇਖਭਾਲ, ਜ� ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ� ਹੋਰ ਉਪਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜ�
ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹਨ.

ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ� ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ
ਜ� ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਚੰਤਾਵ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਐਚਐਚਐਸ ਚਾਈਲਡ
ਪ�ੋਟੈਕ�ਨ ਜ� ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਸਕੂਲ
ਲੀਡਰਿ�ਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਉਪਚਾਰਕ

ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ
ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ� 'ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 10 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਪਰ 15 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ
ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਿਜਨਸੀ �ੋ�ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਵਹਾਰ� ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਪਚਾਰਕ ਇਲਾਜ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਡੀਐਚਐਚਐਸ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਿਜਨਸੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਵਵਹਾਰ� ਨੰੂ ਉਦ� ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ
ਅਣਚਾਹੇ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ �ਕਤੀ, ਅਿਧਕਾਰ ਜ� ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜ� ਿਜੱਥੇ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹਨ ਜ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ
ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ).
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਿ�ਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ
ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
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ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ

ਿਚੰਤਾਵ�ਬੱਚੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੰੂਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਇਨ� � ਿਚੰਤਾਵ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਡੀਐਚਐਚਐਸ
ਚਾਈਲਡ ਪ�ੋਟੈਕ�ਨ ਨੰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ� ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਚਾਈਲਡ ਫਰਸਟ ਿਵੱਚ ਭੇਜਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਚੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਿਜੱਥੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਕਾਰਕ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਭਲਾਈ ਜ� ਿਵਕਾਸ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:

● ਪਾਲਣ -ਪੋ�ਣ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮੱਿਸਆਵ�ਕਾਰਨ

● ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇਪਿਰਵਾਰਕ ਿਵਵਾਦ ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਟੱੁਟਣ ਦੇ
● ਦਬਾਅ. ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ, ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�, ਜ�ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ
● ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਲੱਗ -ਥਲੱਗ ਜ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
● ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਿਜਕ ਜ� ਆਰਿਥਕ ਨੁਕਸਾਨ. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ�

ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਿ�ਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,ਵੇਖੋ ਸੁਰੱਿਖਆ- ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਚੰਤਾਵ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ

ਵਾਧੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਆਰ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਡ dutyਟੀ ਹੈ . ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ ਇਹਨ�
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ.

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾਿਡutyਟੀ ਵਰਣਨ
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ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਗ� ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ. ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣੇ �ਾਮਲ ਹਨ.
ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਜਸਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ� ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ� ਿਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ, ਵਾਜਬ ਕਦਮ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀਸੀਮਤ
ਨਹ�):ਕਰਨਾ

● ਤੌਰ 'ਤੇਿਚੰਤਾਵ� ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ �ੱਕ�' ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ
● appropriate◌ੁਕਵ� ਸਲਾਹ ਜ� ਹੋਰ ਪੇ�ੇਵਰ� ਜ� ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮ�ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜਦ� ਸਕੂਲ

ਦੇ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਨੰੂਕੀ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ
● �ੱਕੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ appropriate◌ੁਕਵ� ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਕਟੋਰੀਆ

ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਡੀਐਚਐਚਐਸ ਚਾਈਲਡ ਪ�ੋਟੈਕ�ਨ ਦੀਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ
● ਸਲਾਹ ਅਤੇ/ਜ� ਹੋਰ welfare◌ੁਕਵ� ਭਲਾਈ ਦੀਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
● ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਲਈ ਸਹਾਇਤਾ - ਇਸ ਿਵੱਚ ਡੀਐਚਐਚਐਸ

ਚਾਈਲਡ ਪ�ੋਟੈਕ�ਨ ਕੇਸ ਪਲਾਿਨੰਗ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣਾ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ
ਸਟੂਡ�ਟ ਸਪੋਰਟ ਗਰੱੁਪ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ�

● ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ. ਬੱਚੇ ਜ� ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ.

ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਵੇਖੋ: ਚਾਰ
ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਕਿਰਆਵ�

ਬਾਲ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਮਆਰ ਸਾਰੇ ਿਵਕਟੋਰੀਅਨ ਮੁ earlyਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਤਆਰ ਹਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ. ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ. ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਰੇ ਿਵਕਟੋਰੀਅਨ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਬਾਲ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸਿਹਣ�ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ, ਿਜੱਥੇ ਜਰੂਰੀ
ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਜ� �ੱਕੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ respond◌ੁਕਵ� ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ.
ਵੇਖੋ: ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ - ਬਾਲਿਮਆਰ� ਦੀ

ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ,
ਅਣਗਿਹਲੀ ਜ� �ੋ�ਣ ਦੇ ਜੋਖਮ� ਨੰੂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ� ਜ� ਿਵਵਹਾਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ.
ਦੀ ਬੱਿਚਆਂਸੁਰੱਿਖਆ - ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਈ -ਲਰਿਨੰਗ ਮੋਡੀuleਲਮੋਡੀuleਲ () ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਸਰੋਤ
ਹੈ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਕੂਲ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਮੈਿਡਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀਆਂ
ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਿਦ�� �ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.
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https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/report.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/report.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childsafestandards.aspx
http://www.elearn.com.au/det/protectingchildren/schools/


ਲੋੜ� - ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ

ਜੋ ਹਨ:
● ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
● ਨਾ ਿਕ ਜਰੂਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

ਲੋੜ� - ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਸਟਾਫ

ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜੋ:
● ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
● ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਜ� ਸਕੂਲ� ਜ� ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ

ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪ�ਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ.
ਮੋਡੀuleਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਤ� 45 ਿਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨੰੂ
ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੋਡੀuleਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ 12
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਿਸਖਲਾਈ ਤ� ਵਧੀਆ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ
ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.
ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਨ� � ਨ� ਪੂਰਾ
ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ: ਮੈਿਡਲstudent.engagement@edumail.vic.gov.au

ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ

● ਆਫ਼ ਕੇਅਰ
● ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਡੀਐਚਐਸ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਜਨਸੀ ਅਪਰਾਿਧਕਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ
● ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਨ
● ਿਡ careਟੀਇੰਟਰਿਵsਸਬਪੋਨ� ਸ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸੰਮਨ

ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਨੰੂਨ

● ਬੱਚੇ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਐਕਟ 2005
● ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ 1958
● ਐਜੂਕੇ�ਨ ਐਡਂ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 2006
● ਿਵਕਟੋਰੀਅਨ ਇੰਸਟੀਿਚਟ ਆਫ਼ ਟੀਿਚੰਗ ਐਕਟ 2001

ਿਵਭਾਗ ਸਰੋਤ

● ਬਚਾਓ

● ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਦੀਦੀ ਖ਼ੁ�ਹਾਲੀ ਦਾ
● ਬੱਚੇ  ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ- ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ - elearning ਮੋਡੀਊਲਲਾਗ-ਇਨ

ਹੋਰ ਸਰੋਤ

● ਦਾਨੀਏਲ Morcombe ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਾਠਕ�ਮ:
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https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/dutyofcare.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/interviews.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/sexualassault.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/requestinfo.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/governance/Pages/risk.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/governance/Pages/subpoenas.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/default.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Documents/protectionofchildren.PDF
http://www.elearn.com.au/det/protectingchildren/


○ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ, ਵੇਖੋ: FUSE (eduMail ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਖੋਜਅੱਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਦਾਨੀਏਲ Morcombe ਬਾਲਸੁਰੱਿਖਆ
ਪਾਠਕ�ਮ)

○ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਵੇਖੋ: ਸਕੂਟਲ
○ ਮਾਪੇ, ਵੇਖੋ: ਡੈਨੀਅਲ ਮੌਰਕੌਮ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਾਠਕ�ਮ

● ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਭਾਗ:
○ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ
○ ਬਾਲਕ ਪਿਹਲ�

● ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਿਲਸ ਿਜਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਜ�ਚ ਟੀਮ� (ਐਸਓਸੀਆਈਟੀ)
● ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਿਵਭਾਗ:

○ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ
○ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ
○ ਗ�ਾਿਮੰਗ ਅਪਰਾਧ

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2019

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2019 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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https://fuse.education.vic.gov.au/pages/Teacher.aspx
https://fuse.education.vic.gov.au/pages/Teacher.aspx
https://www.scootle.edu.au/ec/p/home
https://education.qld.gov.au/curriculum/school-curriculum/daniel-morcombe
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection/about-child-abuse/how-to-make-a-report-to-child-protection
http://www.dhs.vic.gov.au/for-service-providers/children,-youth-and-families/family-and-parenting-support/how-to-make-a-referral-to-child-first
https://www.police.vic.gov.au/content.asp?Document_ID=36448
https://www.justice.vic.gov.au/safer-communities/protecting-children-and-families/failure-to-disclose-offence
https://www.justice.vic.gov.au/safer-communities/protecting-children-and-families/failure-to-protect-a-new-criminal-offence-to
https://www.justice.vic.gov.au/safer-communities/protecting-children-and-families/grooming-offence
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childprotectobligation.aspx#top

