ਨੀਤੀ - ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
ਐਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ
ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਫਲਤ
ੁੱ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ .
ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੀਤੀ, ਸਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ,
ਕੋਡਾਂ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ,
ਅਤੇ ਸੰ ਮਲਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ. ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ operateੰਗ ਨਾਲ
ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ.
ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ behaviorੁਕਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਆਚਾਰ
ਸੰ ਹਿਤਾ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੌ ਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ

ਸਟਾਫ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਲ-ਡਰੇਲਟੇਡ ਕੰ ਮ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਅਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ:
● ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
● ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕਮਿਨਿਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.
● ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ
ਚਿੰ ਤਤ ਹਨ
● ਜੋ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟੌਰਸ ਸਟ੍ਰੇਟ
ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
● ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਪਿਛੋਕੜ
● ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ
● ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਫਸਰ
ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟੀਮ
● ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ.
ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ -

11 ਸਤੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ - ਜੂਨ 2021

● ਜੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ, ਜਿੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ
ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ.
● ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਕਹਿਣ' ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱ ਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਨਾ

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ

ਸਟਾਫ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:
● ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰ ਤਾ, ਸ਼ੱ ਕ ਜਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਅਣਡਿੱ ਠ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ
● ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੱ ਖਪਾਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 'ਸਜਾਵਟੀ' ਵਿਵਹਾਰ
(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
● ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ
ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਉਪਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ
● ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ
ਹੋਣਕਰਨਾ ਜਾਂ
● ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ,
ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਜਿੱ ਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਿੱ ਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ,
● ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ,
ਲਿੰਗਕਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀ.
● ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰ ਪਰਕ ਚੈਨਲਾਂ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈਮੇਲ, ਤਤਕਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਿੰ ਗ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਦੁਆਰਾ ਸਿੱ ਧੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਕਿ ਸੰ ਚਾਰ
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਜਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਜਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰ ਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱ ਥੇਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿ
dutyਟੀ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਜਾਂ ਵੀਡੀਓ
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱ ਚਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ
ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱ ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਨ ਹੇਅਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲਾਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਨ 000 (ਟ੍ਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ)

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 11 ਸਤੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰ ਬਰ 2021 ਵਿੱ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ.

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ -

11 ਸਤੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ - ਜੂਨ 2021

