ਨੀਤੀ - ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਪਾਲਿਸੀ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00
ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱ ਲ੍ਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਫਤਰ ਸਵਾਗਤ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ/ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਫਰੰ ਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੰ ਟਰਵਿs, ਸਮਾਰੋਹ, ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੇ ਗ੍ਰੂਪ.

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕੰ ਮ ਦੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਕਿੰ ਗ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 2005 (ਵਿਕ) ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਲ-ਸਬੰ ਧਤ ਕੰ ਮ
ਉਹ ਕੰ ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ, ਫੋਨ ਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ onlineਨਲਾਈਨ
ਸੰ ਚਾਰ ਸਮੇਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱ ਸਾ. ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਕੰ ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ
-ਕਦਾਈ ਂ ਸੰ ਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੰ ਮ ਦੇ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਵੇ.

ਨੀਤੀ

ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱ ਕ ਖੁੱ ਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ
 ਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱ ਖ -ਵੱ ਖ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ਮਾਪੇ
ਵਾਲੰਟੀਅਰ - ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ
ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਮਾਪੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਸੱ ਦੇ ਗਏ ਬੁਲਾਰੇ, ਸ਼ੈਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੰ ਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਸਲਰ)
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਵਰਦੀ ਸਪਲਾਇਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ , ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੋਟੋਗਾ੍ਰ ਫਰ, ਵਪਾਰਕ]
ਵਿਕਰੇਤਾਵਪਾਰੀ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਪ੍ਰਤਿਭਾਸਕਾਟ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾਵਿਭਾਗ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Worksafe ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ)ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਟਾਫ (ਸਹਾਇਕ ਧੰ ਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਜ ਠੇਕੇਦਾਰ
NDIS ਿਚਿਕਤਸਕ ਜ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਵਿਜ਼ਟਰ

ਜੁਲਾਈ 2019 - ਜੁਲਾਈ 2022

ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿੱ ਚ ਸਾਈਨ

Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ
ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਅਪਵਾਦ ਵੇਖੋ). ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ:
● ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਪਿ computerਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਜ
● ਟਰਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ
● ਕਰਵਾਉ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿੱ ਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)
● ਇੱ ਕ ਵਿਜ਼ਟਰ [ਲੇ ਨੀਅਰ ਪਹਿਨੋ /ਨਾਮ ਟੈਗ] ਹਰ ਸਮੇਂ
● ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ conductੁਕਵੇਂ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧਤ
ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ, ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੀਤੀ, ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨੀਤੀ,
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਮੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਦਿ]
● ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਫਤਰ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਸਾਈਨ ਆਉਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਲੇ ਨਯਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ/ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬੱ ਧਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਵਰਕਿੰ ਗ ਚੈਕਿੰਗ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ.
ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਬਾਲ-ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਵੈਧ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/spag/community/WWCCflowchart.pdf.
ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱ ਕ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀਸੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ
'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ' ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਖਾਸ
ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਵੈਧ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜਾਂਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਵੈਧ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ: ਉਹ
● ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱ ਧਾ
ਸੰ ਪਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਡਿਟੀਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
● dutiesਵਿਜ਼ਟਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ) ਦਾ, ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ
ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਹਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱ ਕ ਵਿਜ਼ਟਿੰ ਗ ਆਡੀਟਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ
ਨਾਲ ਫਰੰ ਟ ਦਫਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ) ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ (ਉਦਾਹਰਣ
ਵਜੋਂ ਸੰ ਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰਕਾਰ , ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ) ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਏਗੀ.
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ.

ਸੱ ਦੇ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਹਰੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੁਸਪੈਠ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹਕਰੇਗਾ
● ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ● ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਮੱ ਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲੋ ੜ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਆ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱ ਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱ ਖਿਆ, ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 2006 (ਵਿਕ) ਦੇ ਮੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੇ
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ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ deliveredੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱ ਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
○ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ
○ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ
○ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
○ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
○ ਖੁੱ ਲੇ ਪਨ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ
○ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਦੇ -ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣ.
ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਅਟੱ ਲ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ.
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ
ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਣਉਚਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਅਤੇ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਕੂਲ
ਸਮਾਗਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰ ਟਰਵਿਆਂ, ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱ ਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਫਤਰ.

ਹੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ

ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰ ਚਾਲਕ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਦਫਤਰ ਵਿੱ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਾਈਨ ਇਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ
●
●
●
●

ਦਾ ਮੁੱ ਲ
ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ

ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ।
5 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗਸਤ 2019 ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ.
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