
ਨੀਤੀ ਨੰੂ - ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ (ਸਟਾਫ)

ਿਡutyਟੀਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਉਦੇ�

ਿਵਹੜੇ ਦੀਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਿਡ dutyਟੀ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝੇ.

ਸਕੋਪ

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ�, ਸਕੂਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ
ਕ�ਪ� ਦੌਰਾਨ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ�ਣਾਲੀ ਹੈ.

ਇਹ ਨੀਤੀ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਿਚੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਿਚੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਐਜੂਕੇ�ਨ ਸਪੋਰਟ

ਸਟਾਫ, ਕੈਜੁਅਲ ਿਰਲੀਫ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਿਟੰਗ ਟੀਚਰਸ �ਾਮਲ ਹਨ.
ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ

ਖਾਸ ਿਮਤੀਆਂ, ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� �ਾਮਲ ਹਨ.

ਨੀਤੀ

ਸਕੂਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ 8:45 ਤ� 3:45 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਇਨ� � ਘੰਿਟਆਂ ਤ�

ਬਾਹਰ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ.

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਨ� � ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ

ਨਹ� ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਸਕੂਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਿਨਗਰਾਨੀ �ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਕੂਲ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਟਾਫ

ਮ�ਬਰ, ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ:
● ਸਕੂਲ ਦੀਤ� ਪਿਹਲ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ�ਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ
● ਬੇਨਤੀਿਕ ਮਾਪੇ/ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਲਵ� ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਨਗਰਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਨਾਮਜ਼ਦ

ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਉਿਚਤ ਹੈ:
● ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲਵਾਿਲਆਂ

● ਕਰਨਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ��
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ/ਜ� ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ

ਸੇਵਾਵ� ਿਵਭਾਗ (ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
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ਯਾਰਡ ਿਡ duty

ਟੀ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤ� ਯਾਰਡ ਿਡ dutyਟੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਨ� � ਨੰੂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ [ਜ� ਨਾਮਜ਼ਦ] ਿਨਯਮਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯਾਰਡ ਿਡ dutyਟੀ ਰੋਸਟਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯਾਰਡ ਿਡ dutyਟੀ ਖੇਤਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਯਾਰਡ ਿਡ dutyਟੀ ਖੇਤਰ (ਿਮਆਦ 3, 2019 ਤੱਕ)

ਹਾਈ ਸਟ�ੀਟ ਕ�ਪਸ

ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ

ਜ਼ੋਨ 1 ਓਵਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇਪਾਸੇ ਸ�ਡਿਪਟ ਖੇਤਰ

ਜ਼ੋਨ 2 ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇਸਕੂਲ ਦੇ
ਫਰੰਟ - ਹਾਈ ਸ�ਟ

ਗ�ੀਨਬਰੂਕ ਕ�ਪਸ

ਜ਼ੋਨ ਹਨ. ਏਰੀਆ

ਜ਼ੋਨ 1 ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ

ਜ਼ੋਨ 2 ਓਵਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ.

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਿਡ onਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ/ਹਾਈ-ਿਵਜ਼ ਵੈਸਟ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ

ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ/ਹਾਇ-ਿਵਜ਼ ਵੈਸਟ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਸਟਾਫ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਿਡ dutyਟੀ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉਦ� ਤੱਕ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਨ� � ਦੀ ਥ� ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨਹ� ਲੈ ਲ�ਦਾ.

ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਿਡ dutyਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ:
● ically◌ੰਗ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਣਾ
● ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ
● ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਜੇਕਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜ� ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ�
● ਿਵਵਹਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਉਿਚਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਬਹਾਲੀ

ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਯਾਰਡ ਿਡutyਟੀ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ (ਸਟਾਫ) 16 ਜੁਲਾਈ 2019 - ਜੁਲਾਈ 2020



● ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ

ਸਕੇਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵੱਚ
● ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਿਲਆ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੰ ਝ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਿਵਵਹਾਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਚਾਰਟ ਵੇਖੋ.
● ਜੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਿਡ shਟੀ ਿ�ਫਟ ਤ� ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ

ਵਜ�, ਿਜੱਥੇ ਿ�ਫਟ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ), ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ

ਅਗਲੇ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪਰ adequate◌ੁਕਵ� ਮੌਿਖਕ 'ਸਪੁਰਦਗੀ' ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱ ਦਾ ਜੋ

ਪਿਹਲੀ ਿ�ਫਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਿਡ conductਟੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕ�ਪਸ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯਾਰਡ ਿਡ dutyਟੀ ਿ�ਫਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਿਵਕਲਪਕ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਜੇ ਿਨਗਰਾਨ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਿਡ leaveਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕ�ਪਸ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਪਰ ਤਦ ਤਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਨਹ� ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਮ�ਬਰ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ.

ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ� ਅਗਲਾ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਯਾਰਡ ਿਡ dutyਟੀ ਤੇ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਦਾ, ਤ� ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਡ dutyਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਤ� ਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਮੱਿਸਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ

ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਨਹ� ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਵ� ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ.

ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਛੁੱ ਟੀ ਜ� ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਰਡ ਿਡ

dutyਟੀ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

ਕਲਾਸਰੂਮ

ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ� � ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਿਕਸੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਾਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ�
ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਕ�ਪਸ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਲਾਸ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ.

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਲੀਡਰਿ�ਪ ਟੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ
ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ superv◌ੁਕਵ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਭਾਗ ਜ� ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ

ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ. ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵ�ੇ�

ਸਕੂਲ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

● ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ:
● ਿਨਗਰਾਨੀ

● ਕੇਅਰਦੀਿਡ

● ਚਾਈਲਡ ਸੇਫ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼
● ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚਿਵੱਚ ਿਵਜ਼ਟਰਸ

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰutyਟੀ
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http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/supervision.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/dutyofcare.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childsafestandards.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/visitorsinschool.aspx


ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 3 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ

ਗਈ ਸੀ।
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