ਨੀਤੀ - ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ.ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 870 ਦੇ- ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ - ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ. ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ
ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰੇਗਾ.

ਨੀਤੀ

ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰੇਗਾ:
1. ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ.
2. ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੱ ਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਚੇ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱ ਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
3. ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕੋ.
4. ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖਾਂ ਨੂੰ
ਸਲਾਹ ਦਿਓ.
5. ਸਟਾਫ/ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿੱ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ
ਕਿਸੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਵੇ.
6. ਸਟਾਫ/ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿਓ.
7. ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱ ਕੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ:
child ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ;
Staff ਸਟਾਫ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਆਚਾਰ
ਸੰ ਹਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ;
Pping ਐਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸ਼ੱ ਕੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ;
All ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ);
Staff ਸਟਾਫ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ.
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:
child ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ;
Child ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ
ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ/ਘਟਾਓ;
Employees ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰੋ; ਅਤੇ
any ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੱ ਕੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ.
● ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ
ਆਚਰਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰ ਕੇਤ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ.
ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਬਾਲਮਿਆਰ

ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜੁਲਾਈ 2021 - ਜੁਲਾਈ 2023

ਕਾਰਵਾਈ:ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ / ਵਾਲੰਟੀਅਰ / ਮਾਪੇ / ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ / ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਦੀ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਹਿੱ ਸਾ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ • ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ, ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ, ਅਤੇ Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ;
The ਫਰੰ ਟ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ, ਇੱ ਕ ਪਛਾਣ ਬੈਜ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਨੋ;
• ਸਟਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰ ਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂ
ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ) ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ;
• ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁੱ ਖ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਜਾਂ, ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲਾਸ ਸ਼ੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ,
ਸੰ ਗਠਨ); ਅਤੇ
an ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ.
ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਇੰ ਸਟੀਚਿਟ ਆਫ਼ ਟੀਚਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
Pping ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ਤੇ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ
ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
• ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰ ਦਰਭ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ.
ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
● ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਇੱ ਕ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ.
● ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ.
ਰਿਪੋਰਟ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ
ਉਚਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰ ਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱ ਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ
ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ - s.327).
ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ
ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
(ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ .49 ਸੀ (2)). ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਭਵਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ 'ਤਿਆਰ' ਕਰਨ ਜਾਂ
'ਲਾੜੇ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਅਪਰਾਧ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ
(ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ onlineਨਲਾਈਨ) ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਗ੍ਰਾਮਿੰ ਗ ਅਪਰਾਧ - s.49B (2)).
ਡੀਈਟੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 2021 ਵਿੱ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਸ਼ੱ ਕ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ
ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੋਹਰੀ ਅਧਿਆਪਕ).
ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜੇ childੁਕਵੀਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ
ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ
ਕਿ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਟਕਰਾ
ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ
ਵਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਬਾਲਮਿਆਰ
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ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ
ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਇੱ ਕ ਮੁ initialਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸ਼ੱ ਕੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਾਰੰ ਟ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਚਿਤ
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ. ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ
ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ.
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰ ਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ, ਜਿੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਖੜ੍ਹਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .
ਜੇ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਿੱ ਟਾ ਕੱ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰ ਤੁਲਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ (ਜਾਂ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਨਾਲ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੰ ਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਗੋਪਨੀਯਤਾ
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿਸੇ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ. ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਇਸ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ.
ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ
ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟਯੋਗ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱ ਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ.
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ, ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ.
ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ
ਇਲਾਜ, ਵਪਾਰਕ (ਜਿਵੇਂ ਵਿੱ ਤੀ ਲਾਭ ਲਈ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਬੱ ਚਾ.
ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਕ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਣਨ
ਅੰ ਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਹੱ ਥਰਸੀ, ਮੌਖਿਕ ਸੈਕਸ, ਯੋਨੀ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਦਰੀ, ਉਂਗਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਤੀ, ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ,
ਵਿਅਰਥਵਾਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਵਾਦ, ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ
ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ -ਪਛਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰ ਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਮਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਇੱ ਕ ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱ ਕ ਵਾਜਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:
(a) ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ,
(ਅ) ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ "ਸਰੀਰਕ ਸੱ ਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ" ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
(ਸੀ) ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ.
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ਇੱ ਕ 'ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਜਾਂ 'ਵਾਜਬ ਅਧਾਰਾਂ' ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ.
ਇੱ ਕ 'ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਜਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ,
ਇੱ ਕ 'ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:
a) ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
ਅ) ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ (ਕਈ ਵਾਰ
ਬੱ ਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ);
c) ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
d) ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਰੀਖਣ ਇੱ ਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਦਾ
ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਈ) ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਹਵਾਲੇ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 870 - ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ - ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
the ਰਾਸ਼ਟਰਮੰ ਡਲ ਜਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ;
Victor ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਟੀਚਿੰ ਗ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ;
Organ ਸੰ ਗਠਨ ਦਾ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ;
Emplo ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ.

ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ 2023 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਰੱਖਿਆ
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