
ਨੀਤੀ - ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਿਡutyਟੀ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ
(ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ)

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਉਦੇ�

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ �ਚ ਪੱਧਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਕਲਾਸ ਦੇ

ਸਮ�, ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ,◌ੁਕਵ�, ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਵਵਸਿਥਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿਹਲੂ ਹੈ. ਇਹ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ 'ਚ ਿਹੱਸਾ Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਡਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜਲੈਣ,ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ

ਿਵੱਚ ਹਾਦਸੇ ਜ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਿਡ dutyਟੀ ਲਈ ਭਰਤੀ

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਦੀ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ

3:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਮ� ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਿਨਗਰਾਨੀਜਾਏਗੀ

(ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਜ� ਪਾਠਕ�ਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ).

ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਜ�

ਸਕੂਲ ਤ� ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ, ਜ� ਪਿਹਲ� ਤ�
ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਗਤੀਿਵਧੀ (ਭਾਵ ਖੇਡ� ਦਾ ਅਿਭਆਸ) ਨਹ� ਕਰਦੇ.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਹਨ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ:

● ਸੀਐਮਪਸ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ
● ਫਸਟ ਏਡ
● ਗਰਾ�ਡ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੁੱ ਖ� ਦੀ ਸ�ਭ -ਸੰਭਾਲ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਸੰਪਤੀ.

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਜ� ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ.

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 18 ਜੂਨ 2019 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ।ਿਡ

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਯਾਰਡutyਟੀ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ (ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ) 18 ਜੂਨ 2019 - ਜੂਨ 2020


