
ਨੀਤੀ - ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

ਐਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ
ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ

ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ
ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਫੁੱ ਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ .

ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦਾ ਉਦੇ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੰੂ
ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਿਵਵਹਾਰ� ਅਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਣਾ ਜ� ਿਬਹਤਰ
ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਉਦੇ� ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ, ਿਵਭਾਗ ਨੀਤੀ, ਸਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਮਆਰ�,
ਕੋਡ� ਜ� ਨ� ਿਤਕਤਾ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨ� ਤਾ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ,
ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਤ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਅਤੇ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ. ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨ� ਤਾ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ operate◌ੰਗ ਨਾਲ
ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਠ� ਕੇਦਾਰ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ, ਨੰੂ
ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ behavior◌ੁਕਵ� ਿਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਆਚਾਰ

ਸੰਿਹਤਾ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਕ�ਪ ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ
ਦੀ ਵਰਤ� �ਾਮਲ ਹੈ.

ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਿਵਵਹਾਰ
ਸਟਾਫ, ਵਲੰਟੀਅਰ�, ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਚਲ-ਡਰੇਲਟੇਡ ਕੰਮ

ਿਵੱਚ �ਾਮਲ, ਅਸ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ�:

● ਹਰ ਸਮ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਬਆਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ

ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ
● ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕਿਮਿਨਟੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇ� ਆ�ਦੇ ਹਨ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ

ਉਨ� � ਨਾਲ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ/ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ

ਿਚੰਤਤ ਹਨ
● ਜੋ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਿਦਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ�ਕਤੀਕਰਨ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟੌਰਸ ਸਟ�ੇਟ

ਆਈਲ�ਡਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

● ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ/ਜ� ਭਾ�ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਿਪਛੋਕੜ
● ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ�ਕਤੀਕਰਨ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ
● ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਫਸਰ

ਜ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ
● ਸਾਰੇ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਜ� ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਸਮੇਤ) ਨੰੂ ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ

ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ.
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● ਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ �ੱਕ ਹੈ, ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ

ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ.
● ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 'ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਹਣ' ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਮੁੱ ਿਦਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਨਾ

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿਵਵਹਾਰ
ਸਟਾਫ, ਵਲੰਟੀਅਰ�, ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਨੰੂ
ਇਹ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:

● ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚੰਤਾ, �ੱਕ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜ� ਅਣਿਡੱਠ ਕਰਨਾ ਿਕਸੇ
● ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਿਰ�ਤਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਪੱਖਪਾਤ ਵਜ� ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� 'ਸਜਾਵਟੀ' ਿਵਵਹਾਰ

(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇ�ਕ�) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
● ਿਵਵਹਾਰ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ

ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ, ਉਪਚਾਰਕ ਜ� ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ
● ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਬਾਲਗ� ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਪ�ਗਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੂ ਜ� ਅਣਉਿਚਤ

ਹੋਣਕਰਨਾ ਜ�
● ਲਈ ਿਕਸੇ ਗੂੜ�ੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸਿਹਣ�ੀਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ,

ਿਸਵਾਏ ਇਹ ਿਜੱਥੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ, ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਠਕ�ਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ� ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ

ਸੰਬੰਧਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ,
● ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਿਲੰਗ, ਨਸਲ, ਸਿਭਆਚਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ,

ਿਲੰਗਕਤਾ ਜ� ਜਾਤੀ.
● ਿਨ�ਜੀ ਜ� ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸੰਪਰਕ ਚੈਨਲ� (ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈਮੇਲ, ਤਤਕਾਲ ਮੈਸੇਿਜੰਗ, ਟੈਕਸਿਟੰਗ ਆਿਦ ਸਮੇਤ) ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਧੇ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ, ਿਸਵਾਏ ਇਹ ਿਕ ਸੰਚਾਰ
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਜ� ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ� ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ� ਵੀਡੀਓ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ� ਿਜੱਥੇਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇ�� ਦੀ ਿਡ

dutyਟੀ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀਜ� ਵੀਡੀਓ
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚਹੋਵੇ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ

�ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ

ਇਨ� � ਮਾਪਦੰਡ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਨ ਹੇਅਰ ਅਤੇ/ਜ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਕਲਾਸ ਟੀਮ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸ� ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ, ਤ� ਫੋਨ 000 (ਿਟ�ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ)

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 11 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ.

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - 11 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ - ਜੂਨ 2021


