ਪਾਲਿਸੀ - ਕੇਅਰ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਡਿutyਟੀ
ਉਦੇਸ਼ ਦੀ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੌਂਪਣਯੋਗ ਡਿ dutyਟੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ
ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ.

ਪਾਲਿਸੀ

"ਡਿ careਟੀ ਆਫ਼ ਕੇਅਰ" ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱ ਟ (ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ) ਜਾਂ ਸੰ ਪਤੀ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱ ਚ ਜੋ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਜੋਖਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
● ਯਾਰਡ ਡਿ dutyਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
● ਟੀਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਥਾਮ
● ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਮੁੱ ਲੀ
● Firstਸਹਾਇਤਾ
● ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ
● -ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ -ਸੰ ਭਾਲ
● ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸੰ ਪਤੀ
● ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ
● ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
● ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
● ਵਾਲੰਟੀਅਰ
● ਵਿਜ਼ਟਰ
● ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
● ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਨੂੰ
ਂ ਸੇਫਟੀ
● ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇਸਟਾਫ ਦੀਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣਗੇ.
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਮਾਪਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਜੋਖਮਾਂ ਜਾਂ ਖਤਰਿਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰ ਤਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ.

ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇਸਟਾਫ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਗੈਰ-ਸੌਂਪਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ. ਓਉਰ ਸੈਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਹਰੀ
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰ ਮ
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ
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ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ.ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਵਿੱ ਚਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/workplace.aspx

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ: ਕੇਅਰ
ਸਕੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ ਦੀ ਡਿutyਟੀ: ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਵਿ

Review ਸਾਈਕਲ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 17 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ।
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