
ਨੀਤੀ - ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਆਰ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਉਦੇ�

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਹੱਤ� ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਿਚਆਂ
ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਹਣ�ੀਲਤਾ ਹੈ.ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਨਸਟਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 870 ਦੇ- ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਆਰ - ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ
ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬਾਲ �ੋ�ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ. ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ� ਨੰੂ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆ�ੀਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ.

ਨੀਤੀ

ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰੇਗਾ:
1. ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲ �ੋ�ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ.
2. ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਿਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ�ੇਟ ਆਈਲ�ਡਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ�, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾ�ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ
ਬੱਚੇ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ �ਾਮਲ ਹਨ.
3. ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ �ੋ�ਣ ਨੰੂ ਰੋਕੋ.
4. ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਦੁਰਵਰਤ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ/ਜ� ਜਦ� ਅਿਜਹੀ ਦੁਰਵਰਤ�
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ� ਨੰੂ
ਸਲਾਹ ਿਦਓ.
5. ਸਟਾਫ/ਵਲੰਟੀਅਰ�/ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ� ਬਾਹਰ
ਿਕਸੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ �ੱਕ ਹੋਵੇ.
6. ਸਟਾਫ/ਵਲੰਟੀਅਰ�/ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਤ� ਵਰਿਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪ�ਟ ਿਬਆਨ ਿਦਓ.
7. ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਓ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ �ੱਕੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ:
child ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਕਰਨਾ;
Staff ਸਟਾਫ, ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਨੰੂ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੰੂਨ�, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਚਾਰ

ਸੰਿਹਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ;
Pping ਐਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ� ਨੰੂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ �ੱਕੀ ਿਜਨਸੀ �ੋ�ਣ
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ� � ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ;
All ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਨੰੂ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਨਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ);
Staff ਸਟਾਫ, ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ.

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨ� ਤਾਵ� ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ:
child ਹਰ ਸਮ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨਾ;
Child ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ
ਨੰੂ ਿਮਟਾਓ/ਘਟਾਓ;
Employees ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਿਸਿਖਅਤ ਕਰੋ; ਅਤੇ
any ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਜ� �ੱਕੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ.
● ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ

ਆਚਰਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ.
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ਕਾਰਵਾਈ:ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ / ਵਾਲੰਟੀਅਰ / ਮਾਪੇ / ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ / ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਦੀ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ • ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਣੂ, ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ, ਅਤੇ Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ;
The ਫਰੰਟ ਆਿਫਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬੈਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਹਨ� ;
• ਸਟਾਫ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਿਵ�ਵਾਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਜ�
ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾ) ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ� ਵਜ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ;
• ਵਲੰਟੀਅਰ�, ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ �ੱਕ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਿਕਸੇ ਅਿਧਆਪਕ ਜ� ਮੱੁਖ ਵਰਗ ਦੇ ਮ�ਬਰ (ਜ�, ਜੇ ਅਿਧਆਪਕ/ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਕਲਾਸ �ੱਕ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੈ, ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ,
ਸੰਗਠਨ); ਅਤੇ
an ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ.

ਨਵ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ -
ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਵਜ� ਭੂਿਮਕਾ ਲਈ ਿਬਨ�  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਕਟੋਰੀਅਨ ਇੰਸਟੀਿਚਟ ਆਫ਼ ਟੀਿਚੰਗ ਿਵੱਚ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
Pping ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਇਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ �ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ� ਤੇ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਿਲਸ ਜ�ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
• ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਨਜ਼ਰੂ�ੁਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੰਦਰਭ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ.

ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਨ
● ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਇਸਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਨ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ.
● ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਿ�ਪ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜੋਖਮ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ

ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੀਡਰਿ�ਪ ਟੀਮ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਤ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗੀ.

ਿਰਪੋਰਟ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਜ� ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੀਕਰਨਾ ਿਜਸ ਕੋਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਤੇ �ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ
ਉਿਚਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾ ਜ� ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ�
ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ - s.327).

ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਇੱਕ ਬਾਲਗ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਜਨਸੀ �ੋ�ਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜ� ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
(ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ .49 ਸੀ (2)). ਪਾਲਣ ਪੋ�ਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 'ਿਤਆਰ' ਕਰਨ ਜ�
'ਲਾੜੇ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿ�ਕਾਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਅਪਰਾਧ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ
(ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ� onlineਨਲਾਈਨ) ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਗ�ਾਿਮੰਗ ਅਪਰਾਧ - s.49B (2)).

ਡੀਈਟੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇ�� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 2021 ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ �ੱਕ ਹੈ, ਜ� ਜੇ �ੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹ� ਮੰਨਦਾ ਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜੱਿਠਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਮਾਮਲੇ ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ �ਚ ਪੱਧਰੀ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਮੋਹਰੀ ਅਿਧਆਪਕ).

ਜ�ਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜੇ child◌ੁਕਵ� ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾ ਜ� ਪੁਿਲਸ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠ� ਕੇਦਾਰ�
ਜ� ਵਲੰਟੀਅਰ� ਨੰੂ ਜ�ਚ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਨਹ�, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮ�ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ
ਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ�ਚ ਉਿਚਤ ਹੈ ਜ� ਨਹ�. ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਜ�ਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਟਕਰਾ
ਨਹ� ਜਾਵੇਗੀ, ਤ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਿਜਹੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਨੰੂ ਜ�ਚ
ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਬਾਲਿਮਆਰ ਪ�ਵਾਨਤ ਜੁਲਾਈ 2021 - ਜੁਲਾਈ 2023



ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ�ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ�ਚ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਿ�� ਕਰੇਗਾ; ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਮ� -ਸਮ� ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਜ�ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਕੇ ਸਲਾਹ ਮ�ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇੱਕ ਮੁ initialਲੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕ �ੱਕੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਵਾਧੂ ਜ�ਚ ਦੀ ਵਾਰੰਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਉਿਚਤ
ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਅਤੇ ਜ� ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ�ਚ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ� ਬਾਹਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ
ਉਿਚਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ.

ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
ਜੇ ਇਹ ਦੋ� ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾਫ, ਠ� ਕੇਦਾਰ ਜ� ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨ�  ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ� ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ� ਸਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜ�ਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ, ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਖੜ�ਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .

ਜੇ ਜ�ਚ ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ (ਜ� ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ� ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਅਨੁ�ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਨਾਲ
�ਮੂਲੀਅਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜ�ਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਵੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜ� ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ �ਾਮਲ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਗੇ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ. ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ.

ਿਨਗਰਾਨੀ, ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ
ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ� ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਰਪੋਰਟਯੋਗ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀਆਂ ਜ�
ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ� ਨਹ�.

ਪਿਰਭਾ�ਾਵ�

ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬਹੁਮਤ ਪਿਹਲ� ਪ�ਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ.
ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਪਾਅ ਜ� ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੈ.
ਬਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰਕ �ੋ�ਣ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਿਜਨਸੀ �ੋ�ਣ ਅਤੇ �ੋ�ਣ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਜ� ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ
ਇਲਾਜ, ਵਪਾਰਕ (ਿਜਵ� ਿਵੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ) ਜ� ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਰ �ੋ�ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ �ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਅਸਲ ਜ� ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ.
ਬਾਲ ਿਜਨਸੀ �ੋ�ਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤ� ਪਰੇ ਜ� ਿਜਨਸੀ ਪ�ਿਕ�ਆਵ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ� ਉਸ
ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਕ ਮਾਪਦੰਡ� ਦੇ ਉਲਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਵਵਹਾਰ� ਿਵੱਚ ਜਣਨ
ਅੰਗ� ਦਾ ��ਕ, ਹੱਥਰਸੀ, ਮੌਿਖਕ ਸੈਕਸ, ਯੋਨੀ ਜ� ਗੁਦਾ ਿਵੱਚ ਇੰਦਰੀ, �ਗਲੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਤੀ, ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ �ੌਕੀਨ,
ਿਵਅਰਥਵਾਦ, ਪ�ਦਰ�ਨੀਵਾਦ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅ�ਲੀਲਤਾ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ� �ਾਮਲ ਕਰਨਾ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ
ਪਾਲਣ -ਪੋ�ਣ �ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ� ਨਾਲ ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ.
ਿਵ�ਵਾਸ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਿਵ�ਵਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਉਦ� ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਵ�ਵਾਸ ਦੇ
ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ -ਪਛਾਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਜ� ਤੱਥ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਉਦੇ�ਪੂਰਨ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਤ ਜ� ਿਵਚਾਰ� ਿਵੱਚ ਦੋ� ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੰਚਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਦੋ� ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ �ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਥਤ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਿਵ�ਵਾਸ ਉਦ� ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ:
(a) ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
(ਅ) ਬੱਚੇ ਨੰੂ "ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ" ਸਿਹਣਾ ਿਪਆ ਹੈ ਜ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
(ਸੀ) ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜ� ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹਨ.
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ਇੱਕ 'ਵਾਜਬ ਿਵ�ਵਾਸ' ਜ� 'ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ�' ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ 'ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ ਅਫਵਾਹ ਜ� ਅਟਕਲ� ਤ� ਵੱਧ ਹੈ.
ਇੱਕ 'ਵਾਜਬ ਿਵ�ਵਾਸ' ਉਦ� ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਬਣਾ�ਦਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ,
ਇੱਕ 'ਵਾਜਬ ਿਵ�ਵਾਸ' ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:

a) ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਿਜਨਸੀ �ੋ�ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;
ਅ) ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਿਜਨਸੀ �ੋ�ਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ (ਕਈ ਵਾਰ
ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ);
c) ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਿਜਨਸੀ �ੋ�ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;
d) ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਜ� ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਨਰੀਖਣ ਇੱਕ ਪੇ�ੇਵਰ ਨੰੂ ਿਵ�ਵਾਸ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦਾ
ਸਰੀਰਕ ਜ� ਿਜਨਸੀ �ੋ�ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ/ਜ�
ਈ) ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਿਚੰਨ�  ਇੱਕ ਿਵ�ਵਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਿਜਨਸੀ �ੋ�ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.

ਹਵਾਲੇ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੜ�ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇ� ਨੰਬਰ 870 - ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਆਰ - ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ
the ਰਾ�ਟਰਮੰਡਲ ਜ� ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜ� ਪ�ਦੇ� ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ;
Victor ਿਵਕਟੋਰੀਅਨ ਟੀਿਚੰਗ ਪੇ�ੇ ਦਾ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ;
Organ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ;
Emplo ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ.

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2021 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ 2023 ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਰੱਿਖਆ
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