
ਪਾਿਲਸੀ - ਕੇਅਰ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਿਡutyਟੀ

ਉਦੇ� ਦੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸ�ਪਣਯੋਗ ਿਡ dutyਟੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦਾ

ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ.

ਪਾਿਲਸੀ

"ਿਡ careਟੀ ਆਫ਼ ਕੇਅਰ" ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ (ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ) ਜ� ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ
ਨੁਕਸਾਨ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਜ� ਖਤਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹਨ ਉਹ ਜੋਖਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸ�ਝੇ ਜੋਖਮ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ

ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ:
● ਯਾਰਡ ਿਡ dutyਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ
● ਟੀਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਰੋਕਥਾਮ
● ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਮੁੱ ਲੀ
● Firstਸਹਾਇਤਾ
● ਰੁੱ ਖ� ਦੀ ਸ�ਭ
● -ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਦੀ ਸ�ਭ -ਸੰਭਾਲ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਨਜੀ ਸੰਪਤੀ
● ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਆਰ

● ਬਾਹਰੀ ਪ�ਦਾਤਾ
● ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਬੰਧਨ
● ਵਾਲੰਟੀਅਰ

● ਿਵਜ਼ਟਰ

● ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜ�ਚ� ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
● ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਨੰੂ
● ਆਕੂਪੇ�ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੇਫਟੀ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇਸਟਾਫ ਦੀਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋਖਮ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵ�ੇ� ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ

ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣਗੇ.
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਮਾਿਪਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ

ਜੋਖਮ� ਜ� ਖਤਿਰਆਂ, ਜ� ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ.

ਬਾਹਰੀ ਪ�ਦਾਤਾ
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇਸਟਾਫ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਗੈਰ-ਸ�ਪਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਬਾਹਰੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਸਾਡੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਬਣਾਉਣ ਜ� ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ. ਓਉਰ ਸੈਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਹਰੀ
ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ �ਾਮਲ ਕਰੋ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੰਮ

ਵਾਲੀ ਥ� ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ
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ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ ਸਾਈਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਇਹਨ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ

ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ.ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�ਵਰਕਪਲੇਸ ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ

ਿਵੱਚਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ 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 ਪਾਿਲਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ ਦੀ ਿਡutyਟੀ: ਵਰਕਪਲੇਸ ਲਰਿਨੰਗ ਿਰਿਵ

Review ਸਾਈਕਲ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 17 ਜੂਨ 2019 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸੀ।
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https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/workplace.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/dutyofcare.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/workplace.aspx

