
ਨੀਤੀ - ਿਵਜ਼ਟਰਸ ਪਾਿਲਸੀ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਉਦੇ�

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰ�ਕ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੱਕ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਾਉਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤ� �ਾਮ 4:00
ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਦਾਇਤ� ਲਈ ਖੱੁਲ�ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ� ਦਫਤਰ ਸਵਾਗਤ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ/ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਹੰੁਦਾ

ਹੈ. ਇਹਨ� ਸਿਮਆਂ ਤ� ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਆਿਫਸ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਿਵੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਜਵ�

ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਇੰਟਰਿਵs, ਸਮਾਰੋਹ, ਖੇਡ� ਜ� ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਿਜਨ� � ਨ�

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜ� ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਲੇਗ�ਪ.

ਪਿਰਭਾ�ਾ

ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੀ: ਿਜਵ� ਿਕ ਵਰਿਕੰਗ ਿਵਦ ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 2005 (ਿਵਕ) ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾ�ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਬਾਲ-ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ

ਉਹ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਫੋਨ ਤੇ, ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ onlineਨਲਾਈਨ
ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ) �ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫਰਜ਼� ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਿਹੱਸਾ. ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੰਮ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ

-ਕਦਾਈ ਂਸੰਪਰਕ �ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਵੇ.

ਨੀਤੀ

ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਖੱੁਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇ�ੀ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ

ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸ� ਸਥਾਨਕ ਕਿਮ communityਿਨਟੀ
ਸੇਵਾਵ�, ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦੇ ਹ�.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਨਹ� ਹੈ. ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ� ਨਾਮਨਜ਼ਰੂੀ ਕਰਨ ਦਾ

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾਨ� ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੱੁਲ� ਦੇ ਿਬਆਨ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਿਬਆਨ ਅਤੇ

ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਤ� ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸਮ� -ਸਮ� ਤੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮ�ਬਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮਿਹਮਾਨ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹਨ:
● ਮਾਪੇ

● ਵਾਲੰਟੀਅਰ - ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ
● ਸੰਭਾਿਵਤ ਮਾਪੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
● ਸੱਦੇ ਗਏ ਬੁਲਾਰੇ, �ੈ�ਨਲ ਇੰਸਟ�ਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
● ਜਨਤਕ ਅਿਧਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਸੰਸਦ ਦੇ ਮ�ਬਰ, ਸਥਾਨਕ ਕ�ਸਲਰ)
● ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਵ� ਿਕ: ਵਰਦੀ ਸਪਲਾਇਰ, ਿਕਤਾਬ� ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੋਟੋਗ�ਾਫਰ, ਵਪਾਰਕ]
● ਿਵਕਰੇਤਾਵਪਾਰੀ

● ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਏਜੰਸੀਆਂ
● ਪ�ਿਤਭਾਸਕਾਟ

● ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾਿਵਭਾਗ
● ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਿਲਸ ਨ�
● ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Worksafe ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਿਦ)ਪ�ਵੇ� ਕਰਨ ਲਈਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
● ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਟਾਫ (ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਹੋਰ ਿਵਭਾਗ ਜ ਠ� ਕੇਦਾਰ
● NDIS ਿ◌ਿਚਕਤਸਕ ਜ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਸਹਤ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਿਵਜ਼ਟਰ ਜੁਲਾਈ 2019 - ਜੁਲਾਈ 2022



ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਿਵੱਚ ਸਾਈਨ
Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਪਹੰੁਚਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ

ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਅਪਵਾਦ ਵੇਖੋ). ਮਿਹਮਾਨ� ਨੰੂ:
● ਉਨ� � ਦਾ ਨਾਮ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਕੰਿਪ computerਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਉਦੇ� ਦਰਜ
● ਟਰਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ
● ਕਰਵਾਉ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ (ਹੇਠ� ਦੇਖੋ)
● ਇੱਕ ਿਵਜ਼ਟਰ [ਲੇਨੀਅਰ ਪਿਹਨ�  /ਨਾਮ ਟੈਗ] ਹਰ ਸਮ�
● ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ� ਤੇ conduct◌ੁਕਵ� ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ

ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ: ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ, ਿਜਨਸੀ ਪਰੇ�ਾਨੀ ਨੀਤੀ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀ ਨੀਤੀ,
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ, ਮੱੁਲ� ਦਾ ਿਬਆਨ ਆਿਦ]

● ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮ� ਦਫਤਰ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਸਾਈਨ ਆਉਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਟਰਸ ਲੇਨਯਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ/ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਿਬਆਨ

ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਉਹ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਦਰ�ਕ� ਲਈ ਿਦ��ਟੀਗਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ.

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਰਿਕੰਗ ਚੈਿਕੰਗ ਕਾਰਡ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ�ਕ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ�.

ਸਾਰੇ ਦਰ�ਕ ਜੋ ਬਾਲ-ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜ�ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/spag/community/WWCCflowchart.pdf.

ਇਹ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਤੇ ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ� ਨਹ�,
ਇਹ ਨ� ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਇਹ ਿਸਫਾਰ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਕ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ

'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ/ਜ� ਬੱਚੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ' ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ, ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਖਾਸ

ਹਾਲਾਤ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜ�ਚ ਪੇ� ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ

ਵੈਧ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜ�ਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ: ਉਹ
● ਮਿਹਮਾਨ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਹਾਲ�ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ

ਸੰਪਰਕ ਉਨ� � ਦੇ ਆਮ ਿਡਟੀਕ�ਦਰੀ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹੈ
● dutiesਿਵਜ਼ਟਰ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਠ� ਕੇਦਾਰ) ਦਾ, ਜੋ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ

ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਹਵਾਿਲਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਿਪਛੋਕੜ ਜ�ਚ� ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਉਹ ਿਵਜ਼ਟਰ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਇੱਕ ਿਵਜ਼ਿਟੰਗ ਆਡੀਟਰ ਜੋ ਪ��ਾਸਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ

ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣਗੇ) ਜ� ਿਜਨ� � ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ (ਉਦਾਹਰਣ
ਵਜ� ਸੰਸਦ ਮ�ਬਰ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ , ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ) ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ�

ਹੋਏਗੀ.

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਸਹੰੁ ਚੱੁਕਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜ�ਚ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ
ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ.

ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪੇ�ਕਾਰ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਹਰੀ ਸਪੀਕਰ� ਜ� ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੁਸਪੈਠ, ਪੇ�ਕਾਰੀਆਂ, ਵਰਕ�ਾਪ� ਅਤੇ ਿਵ�ੇ�

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਲੋੜ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹਕਰੇਗਾ
● ਸੁਿਨ�ਿਚਤਿਕ ਬਾਹਰੀ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਪੇ�ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਉਦੇ�� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ -
● ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜ� ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਰ�ਕ� ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 2006 (ਿਵਕ) ਦੇ ਮੱੁਲ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਰ�ਕ� ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ
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ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ delivered◌ੰਗ ਨਾਲ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ� ਦਾ

ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ �ਾਮਲ ਹੈ:
○ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ
○ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ �ਾਸਨ
○ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਿਧਕਾਰਤ� ਪਿਹਲ�
○ ਧਰਮ, ਭਾ�ਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

○ ਖੱੁਲੇਪਨ ਅਤੇ ਸਿਹਣ�ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ�
○ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਦਰ�ਕ� ਨੰੂ
ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਕਦੇ -ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਪੇ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ

ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ� ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣ.

ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ�ੇ�ਾਨੀ ਜ� ਅਟੱਲ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤ� ਅਸ� ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ

ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਮਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹ�.

ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਪੱੁਛਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਾਪੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ

ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਅਣਉਿਚਤ ਰੁਕਾਵਟ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਚੱੁਕਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉਦੇ�� ਜ� ਖਾਸ ਸਕੂਲ

ਸਮਾਗਮ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਿਵਆਂ, ਸਮਾਰੋਹ�, ਅਸ�ਬਲੀਆਂ ਆਿਦ) ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਿਵਜ਼ਟਰ ਵਜ� ਸਾਈਨ ਇਨ

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਫਤਰ.

ਹੋਰ ਿਵਿਜ਼ਟਰ
ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਕ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਿਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ� ਲਈ ਪਹੰੁਚਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ

ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਈਨ ਇਨ ਿਵਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮ�ਬਰ

ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮ�ਵਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਨ� � ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ�
● ਦਾ ਮੱੁਲ
● ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੀ ਨੀਤੀ
● ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ/ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਿਬਆਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ
● ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ

ਗਈ ਸੀ।
5 ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਗਸਤ 2019 ਅਤੇ ਪ�ਵਾਨਤ.
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