ਨੀਤੀ - ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਡਿutyਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
(ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ)

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ. ਕਲਾਸ ਦੇ
ਸਮੇਂ, ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ,ੁਕਵੀਂ, ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ. ਇਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ 'ਚ ਹਿੱ ਸਾ Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜਲੈ ਣ,ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ
ਵਿੱ ਚ ਹਾਦਸੇ ਜ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਡਿ dutyਟੀ ਲਈ ਭਰਤੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ
3:45 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀਜਾਏਗੀ
(ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ).
ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਜਾਂ
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਭਾਵ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ) ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
●
●
●
●

ਸੀਐਮਪਸ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ
ਫਸਟ ਏਡ
ਗਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ -ਸੰ ਭਾਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰ ਪਤੀ.

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ.

ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 18 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ।ਡਿ

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਯਾਰਡutyਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ)

18 ਜੂਨ 2019 - ਜੂਨ 2020

