ਨੀਤੀ ਨੂੰ - ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ -ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਦਾ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ਉਦੇਸ਼ ਇਹ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹਨ:
● ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ -ਵੱ ਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ
ਕਦਮ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
● ਉਹਨਾਂ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ
ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ,
● ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉ , ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ.
ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ: ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਇੱ ਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ

ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਚਿੰ ਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ
ਵਿਅਕਤੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ.
ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗਦੀ

ਫ਼ਰਜ਼
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ਅਗਸਤ 2019-2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ
ਨੋਟਕਿਸਮ:ਹੇਠ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨੇਮੰ ਨਿਆ ਰਹੇ ਹਨ
• ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ
ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜ, ਜੋ ਸਿੱ ਖਿਆ
ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ
2006 (Vic) ਸਿਖਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
• ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
• ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ
ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ
• ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਚਐਚਐਸ)
(ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱ ਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੱ ਟ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਜਾਂ ਤਿਆਰ
ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਇੱ ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ

ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ
ਇੱ ਕ ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ
ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱ ਕ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ "ਵਾਜਬ ਬਹਾਨਾ" ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ "ਛੋਟ" ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ.
ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ,
ਵੇਖੋ: ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿਭਾਗ - ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
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ਅਸਫਲਤਾਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ
ਅਸਫਲਤਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ ( ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ,
ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ) ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਕੀ
ਹੈ। ਜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱ ਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 'ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਅਸਫਲਤਾ' ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਵੇਖੋ: ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ
ਵਿਭਾਗ - ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ.
ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਵੇਖੋ: ਹੇਠਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ. ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚਾਰ ਗੰ ਭੀਰ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਦੀ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਕਿਸਮ
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ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀਐਚਐਚਐਸ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
● ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ:
○ ਸਰੀਰਕ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
○ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
○ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਜਾਂ ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਮਰੱ ਥ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੱ ਚਾ.
● ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ suitableੁਕਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਵੇ.
● ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ personੁਕਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਵੇ.
● ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਮੁ basicਲੀ
ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਜਾਂ
ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ
ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਐਚਐਚਐਸ ਚਾਈਲਡ
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਪਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ
ਉਮਰ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਕ ਇਲਾਜ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਡੀਐਚਐਚਐਸ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਜਿਨਸੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਉਪਚਾਰਕ
ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਜਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਵਾਲਾ ਬੱ ਚਾ
ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ).
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
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ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਐਚਐਚਐਸ
ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਫਰਸਟ ਵਿੱ ਚ ਭੇਜਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਚਿੰ ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿੱ ਥੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਕਿਸੇ
ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਵੀ ਕਾਰਕ ਦਾ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ
● ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂਕਾਰਨ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ
● ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱ ਟਣ ਦੇ
ਚਿੰ ਤਾਵਾਂਬੱ ਚੇ
● ਦਬਾਅ. ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਾਂਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ
● ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਲੱਗ -ਥਲੱਗ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
● ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ
ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,ਵੇਖੋ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ

ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਉਪਰੋਕਤ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿ dutyਟੀ ਹੈ . ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ.
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾਡਿutyਟੀ

ਵਰਣਨ
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ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਗਾਂ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ. ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਵਾਜਬ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀਸੀਮਤ
ਨਹੀਂ):ਕਰਨਾ
● ਤੌਰ 'ਤੇਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱ ਕਾਂ' ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ
● appropriateੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ
● ਸ਼ੱ ਕੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ appropriateੁਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡੀਐਚਐਚਐਸ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ
● ਸਲਾਹ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ welfareੁਕਵੀਂ ਭਲਾਈ ਦੀਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ
● ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਲਈ ਸਹਾਇਤਾ - ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਡੀਐਚਐਚਐਸ
ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ
● ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ. ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ.
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੇਖੋ: ਚਾਰ
ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਬਾਲ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਮੁ earlyਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ. ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ. ਮਾਪਦੰ ਡ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ
ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ, ਜਿੱ ਥੇ ਜਰੂਰੀ
ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਜਾਂ ਸ਼ੱ ਕੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ respondੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ.
ਵੇਖੋ: ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ - ਬਾਲਮਿਆਰਾਂ ਦੀ

ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ,
ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਹਨ.
ਦੀ ਬੱ ਚਿਆਂਸੁਰੱਖਿਆ - ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਈ -ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡੀuleਲਮੋਡੀuleਲ () ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱ ਖਣ ਦਾ ਸਰੋਤ
ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਮੈਡਿਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.
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ਲੋ ੜਾਂ - ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਟਾਫ
ਜੋ ਹਨ:
●
●

ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਨਾ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਲੋ ੜਾਂ - ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਸਟਾਫ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜੋ:
● ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
● ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਜਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ.
ਮੋਡੀuleਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 45 ਮਿੰ ਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ. ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੋਡੀuleਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 12
ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ 'ਤੇ
ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਤ
੍ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਪੂਰਾ
ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ: ਮੈਡਿਲstudent.engagement@edumail.vic.gov.au

ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨੀਤੀਆਂ
●
●
●
●
●
●

ਆਫ਼ ਕੇਅਰ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡੀਐਚਐਸ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕਜਵਾਬ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ
ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਡਿ careਟੀਇੰ ਟਰਵਿsਸਬਪੋਨੇਸ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸੰ ਮਨ

ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ
●
●
●
●

ਬੱ ਚੇ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਐਕਟ 2005
ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ 1958
ਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 2006
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਇੰ ਸਟੀਚਿਟ ਆਫ਼ ਟੀਚਿੰ ਗ ਐਕਟ 2001

ਵਿਭਾਗ ਸਰੋਤ
●
●
●

ਬਚਾਓ
ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਦੀਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ
ਬੱ ਚੇ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ- ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ - elearning ਮੋਡੀਊਲਲਾਗ-ਇਨ

ਹੋਰ ਸਰੋਤ
●

ਦਾਨੀਏਲ Morcombe ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ:
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ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ, ਵੇਖੋ: FUSE (eduMail ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਖੋਜਅੱ ਗੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈਦਾਨੀਏਲ Morcombe ਬਾਲਸੁਰੱਖਿਆ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ)
○ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਵੇਖੋ: ਸਕੂਟਲ
○ ਮਾਪੇ, ਵੇਖੋ: ਡੈਨੀਅਲ ਮੌਰਕੌ ਮ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ:
○ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ
○ ਬਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਐਸਓਸੀਆਈਟੀ)
ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿਭਾਗ:
○ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ
○ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ
○ ਗ੍ਰਾਮਿੰ ਗ ਅਪਰਾਧ
○

●

●
●

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2019
ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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