ਨੀਤੀ - ਵਲੰਟੀਅਰਸ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼

ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ,
ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਕ੍ਰੀਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਵੈਸੇਵੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ.

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਬਾਲ-ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੰ ਮ: ਉਹ ਕੰ ਮ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ, ਫ਼ੋਨ ਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ
onlineਨਲਾਈਨ ਸੰ ਚਾਰ ਸਮੇਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱ ਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. 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 ਹੋਵ.ੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ: ਮਾਪੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ,
ਮਤਰੇਏ, ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਮਾਸੀ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ, ਮਤਰੇਏ ਜਾਂ ਅੱ ਧੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ
ਸਮੇਤ.
ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕਰ: ਇੱ ਕ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਸਕੂਲ ਦਾਕੰ ਮ:ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰ ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:
ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਭਾਦੇ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨੇ
ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੀਫੰ ਕਸ਼ਨ,ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਭਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ 'ਕਲੱਬ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰਸਕੂਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫਲਤ
ੁੱ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ
● ਕੋਈ ਵੀਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀਵਿਧੀ
● ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
● ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ
ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
●
●

ਇਹ ਇੱ ਕ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਫੰ ਡ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ
ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਭਾਵ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੈ -ਇੱ ਛਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਨੇਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.

ਨੀਤੀ

The Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਹੇਠ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ. ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਡਮੁੱ ਲੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.
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ਹੇਠਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ
ਹਨ.

ਸਵੈਸੇਵਕਬਣਨਾ ਜੋ ਸਵੈਸੇਵੀ
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇਮੈਂਬਰਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ
ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
● ਹਰ ਸਾਲ ਇੱ ਕ ਗੁਪਤਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ
● ਕਰੋ ਇੱ ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
● ਮਾਪਿਆਂ/ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ *
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ *: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਕੋਸਟਕੋ ਰੀਡਰਜ਼) ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ

ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਚੈਕਿੰਗ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ/ਖੇਡ
ਸਮਾਗਮਾਂ/ਕੈਂਪਾਂ/ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ/ਸਕੂਲ ਸਮਾਰੋਹਾਂ/ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂਅਧੀਨ
ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਕਿੰ ਗ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 2005 (ਵੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸੇਫ
ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਪਛਾਣ ਦਾ
ਸਬੂਤ, ਕੰ ਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰ ਦਰਭ ਜਾਂਚਾਂ.
ਸਾਡੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
ਸਕੂਲ ਇੱ ਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਧ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ:
●

●

●
●
●

ਸਵੈਸੇਵਕ ਜੋਹਨ ਨਹੀਂ ਮਾਪੇ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਨੰ ੂ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵ.ੇ
[ਅਧੀਨ ਇਹ ਇੱ ਕ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵਰਕਿੰ ਗ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ ਚੈਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ]
ਮਾਪੇ/ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱ ਸਾਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲਓ. [ਅਧੀਨ ਇਹ ਇੱ ਕ ਕਨੂੰਨੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਵਰਕਿੰ ਗ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ ਚੈਕ ਐਕਟ
ਦੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ]
ਮਾਪੇ/ਪਰਿਵਾਰ ਸਵੈਸੇਵਕ ਜੋ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ (ਤੈਰਾਕੀ ਸਮੇਤ), ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱ ਚਾ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.
ਮਾਪੇ/ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱ ਚਾ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਮਾਪਿਆਂ/ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱ ਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, appropriateੁਕਵੀਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਾਂਚ
(ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈਸੇਵਕ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਵੈਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ
ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹਵਾਲੇ , ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ). ਕੁਝ
ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
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ਗੈਰ-ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕੰ ਮ
ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱ ਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ: ਬਾਗਬਾਨੀ, ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ, ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਧੂ-ਮੱ ਖੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ
ਤਾਲਮੇਲ, ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ, ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ, ਫਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਫੰ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਮੂਹ ਜੋ ਸ਼ਾਮ
ਂ ਤੇ ਸਵੈਸੇਵਾ ਕਰਨਾ] ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ] ਦੇ ਲਈ ਵੀਕਐਡ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਪਿੰ ਗ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਬੱ ਚਿਆਂ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੈਕ ਸਮੇਤ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ. ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ
ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ / ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਰਸ਼ਨ. ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ' ਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਸਵੈਸੇਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਸਵੈਸੇਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ appropriateੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ.
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ
ਹੋਵ,ੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ.

ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਨਿੱਜੀ ਸੱ ਟ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸੱ ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ.
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
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ਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਵੈਸੇਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰ ਤਰੀ (ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ)
ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱ ਚ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ.
ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
● ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰਦਾਅਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ
●
●
●
●

ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਨੀਤੀ
ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱ ਧਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ/ਨੀਤੀ
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ

ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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