
ਨੀਤੀ - ਵਲੰਟੀਅਰਸ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਉਦੇ�

ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ,
ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੇ ਕਨੰੂਨੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ� ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਕ�ੀਨ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ� � ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਕ�ੀਿਨੰਗ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਵੈਸੇਵੀ ਕਰਦੇ

ਹਨ.

ਪਿਰਭਾ�ਾ

ਬਾਲ-ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ: ਉਹ ਕੰਮ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਫ਼ੋਨ ਤੇ, ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ
onlineਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ) �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫਰਜ਼� ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੰਮ �ਾਮਲ

ਨਹ� ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ -ਕਦਾਈ ਂਸੰਪਰਕ �ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਵੇ.

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ: ਮਾਪੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜ� ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ,
ਮਤਰੇਏ, ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮ� ਜ� ਸਹੁਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਚਾਚਾ ਜ� ਮਾਸੀ, ਭਰਾ ਜ� ਭੈਣ, ਮਤਰੇਏ ਜ� ਅੱਧੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ
ਸਮੇਤ.

ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕਰ: ਇੱਕ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ

ਜ� ਮਨਜ਼ਰੂ�ੁਦਾ ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਕੰਮ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.

ਸਕੂਲ ਦਾਕੰਮ:ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:

● ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਭਾਦੇ  ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ�
● ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੀਫੰਕ�ਨ,ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਭਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ 'ਕਲੱਬ

ਐਸੋਸੀਏ�ਨ ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਨੰੂਸਕੂਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਪ�ਫੁੱ ਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ
● ਕੋਈ ਵੀਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀਿਵਧੀ
● ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜ� ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ

● ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਿਜਸਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਿਜਵ� ਿਕ
ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜ� ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ

ਤ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ (ਭਾਵ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਸਵੈ -ਇੱਛਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨ� ਕਿਦਲੀ ਨਾਲ ਕਰ

ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.

ਨੀਤੀ

The Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਹੇਠ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਉਨ� � ਵਡਮੁੱ ਲੇ ਯੋਗਦਾਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.
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ਹੇਠ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਕ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਤਆਰ

ਹਨ.

ਸਵੈਸੇਵਕਬਣਨਾ ਜੋ ਸਵੈਸੇਵੀ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇਮ�ਬਰਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ
ਵਲੰਟੀਅਰ� ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

● ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ
● ਕਰੋ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਚੈ�ਕ ਕਾਰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ
● ਮਾਿਪਆਂ/ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਹਾਇਕ� ਦੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਵੋ *

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ *: ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਕੋਸਟਕੋ ਰੀਡਰਜ਼) ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰੋ

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਚੈਿਕੰਗ ਚੈਿਕੰਗ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ: ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ/ਖੇਡ
ਸਮਾਗਮ�/ਕ�ਪ�/ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ/ਸਕੂਲ ਸਮਾਰੋਹ�/ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ� ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਅਸ�ਅਧੀਨ

ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਵਰਿਕੰਗ ਿਵਦ ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਟ 2005 (ਵੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸੇਫ

ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਦੇ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜ�ਚ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਛਾਣ ਦਾ

ਸਬੂਤ, ਕੰਮ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ �ਾਮਲ ਹੋਣਾ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਸੰਦਰਭ ਜ�ਚ�.

ਸਾਡੀਆਂ ਕਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ

ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇੱਕ

ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜ�ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਵੈਧ ਕਾਰਡ ਪੇ� ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ:

● ਸਵੈਸੇਵਕ ਜੋਹਨ ਨਹ� ਮਾਪੇ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇਨੰੂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ.
[ਅਧੀਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ �ਰਤ ਹੈ ਵਰਿਕੰਗ ਿਵਦ ਿਚਲਡਰਨ ਚੈਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ]

● ਮਾਪੇ/ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਨ� �

ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹ� ਿਹੱਸਾਲੈ ਿਰਹਾ, ਜ� ਨਹ�
ਕਰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਓ. [ਅਧੀਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰਿਕੰਗ ਿਵਦ ਿਚਲਡਰਨ ਚੈਕ ਐਕਟ

ਦੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ]
● ਮਾਪੇ/ਪਿਰਵਾਰ ਸਵੈਸੇਵਕ ਜੋ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ (ਤੈਰਾਕੀ ਸਮੇਤ), ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ

ਉਨ� � ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�.
● ਮਾਪੇ/ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ

ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�,
● ਮਾਿਪਆਂ/ਕਿਮ communityਿਨਟੀ ਸਕੂਲ ਪ�ੀ�ਦ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ�

ਨਾਲ ਬੈਠ� ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ� � ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮ�ਬਰ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਾ, appropriate◌ੁਕਵ� ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜ�ਚ
(ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਤੇ)

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈਸੇਵਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਵੈਸੇਵਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ

ਜ�ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹਵਾਲੇ, ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ/ ਜ� ਯੋਗਤਾਵ�). ਕੁਝ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
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ਗੈਰ-ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ

ਕੁਝ ਮੌਿਕਆਂ 'ਤੇ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ

ਸਬੰਧਤ ਨਹ� ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ: ਬਾਗਬਾਨੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਕਲੱਬ

ਤਾਲਮੇਲ, ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ, ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਿਫਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨ� �ਨ, ਹੋਰ ਫੰਡਰੇਿਜ਼ੰਗ ਸਮੂਹ ਜੋ �ਾਮ

ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹਨ] ਦੇ ਲਈ ਵੀਕਐਡਂ ਤੇ ਸਵੈਸੇਵਾ ਕਰਨਾ] ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ, ਜ� ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜ� ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜ�ਚ� ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ. ਹਾਲ�ਿਕ, ਈਿਪੰਗ
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਕਸੇ ਿਵ�ੇ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜ� ਹਾਲਾਤ� ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਬੱਿਚਆਂ

ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੈਕ ਸਮੇਤ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜ�ਚ� ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ (ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਿਨਰਦੇ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ

ਜਾਏਗੀ. ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ �ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ�ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ

ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੀਤੀ / ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ

ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਰ�ਨ. ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰ

ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਭਾਗ ਦੇ

ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਿਵਰੋਧੀ, ਿਜਨਸੀ ਪਰੇ�ਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ�' ਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ �ਾਮਲ ਹਨ.

ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀਸਵੈਸੇਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਸਵੈਸੇਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ appropriate◌ੁਕਵ� ਪ�ੇਰਣਾ ਅਤੇ/ਜ� ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ.
ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ (ਜ� ਉਨ� � ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕਹੜੀ

�ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ/ਜ� ਿਸਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਨੰੂਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਭਆਸ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ

ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਸੇਫਟੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ

ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ (ਜ� ਉਨ� � ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਕਸਮ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ
ਹੋਵੇ, ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਿਨ�ਜੀ ਸੱਟ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ� � ਨੰੂ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਨ�ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ.

ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
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ਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਕੋਈ ਸਵੈਸੇਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ� � ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਮੰਤਰੀ (ਜ� ਡੈਲੀਗੇਟ)
ਅਿਜਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ

ਿਨਰਦੇ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਿਨਰਦੇ�ਤ ਕਰਨਗੇ.

ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਉਦ� ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:

● ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂਦਾਅਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਨ�ਟ ਕਰਨ ਦਾ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ�
● ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਨੀਤੀ
● ਿਵਿਜ਼ਟਰ� ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ
● ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਤੀ ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਿਬਆਨ/ਨੀਤੀ
● ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਜ� ਜੁਲਾਈ 2023 ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
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