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Punjabi

Child Safe Standards

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਚਿਸ਼ਨ
ਕਚਿਸ਼ਨ ਇਕ ਚਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚਕ ਚਵਕਟੋਰੀਆ ਚਵਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਹੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਰਚਿਆ ਨੰ
ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੱਰਚਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚਵਿ ਸਾਡੀ ਭਚਿਕਾ ਚਵਿ ਇਹ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ:
 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੱਰਚਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੰ ਿੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰ ਸਰਚਿੱਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾ
ਨੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿੱਹਈਆ ਕਰਨਾ
 ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰ ਪਰੋਤਸਾਚਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗਲੇ ਟਰਾਂ ਨੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ
 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛਚਗੱਛ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਸਾਨੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਚਕ ਬੱਿੇ ਸਰਚਿਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ ਅਤੇ ਚਜਥੇ ਜਰਰੀ ਹੋਵੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ:
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰ
ੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ:
ਜਨਵਰੀ 1 2017 ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚਵਕਟੋਰੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਚਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਚਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌ ਕਰੀ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੱਰਚਿਆ ਬਾਰੇ ਜਰਰੀ ਪੱਧਰ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਾਈਲਡ ਵੈਲਚਬੰਗ ਅਤੇ
ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2005(The Child Wellbeing and Safety Act 2005) ਨੇ ਅਚਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੰ
ਚਹਦਾਇਤ ਚਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੱਰਚਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹਤ ਜਰਰੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੱਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਸਚਭਆਿਾਰ, ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਿਾ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਰੱਚਿਅਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚਨਰਿਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਰੱਚਿਆ 'ਤੇ ਚਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰਚਹ ਸਕੇ I
ਿਤਚਰਆਂ ਦੇ ਿੱਿ ਿੇਤਰਾਂ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਤੰਨ ਉਕਤ ਚਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪੱਧਰ ਹਨ
ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਰਚਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਚਵਿ ਿਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ
ਪਚਹਲੇ ਕਦਿ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਅਨਕਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਚਜਆਦਾ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਲ ਸਰੱਚਿਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੀ ਚਸਧਾਂਤ ਹਨ?
ਕਝ ਬੱਿੇ ਉਿਰ, ਚਲੰਗ ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਚਪਛੋਕੜ, ਅਸਿਰਥਤਾਂ ਜਾਂ ਚਪਛਲੇ ਦਰਚਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਚਹਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਰਚਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਚਜਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਚਭੰਨ ਚਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ
ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੱਰਚਿਆ ਚਵਕਚਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਿ ਿੱਕਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪੱਧਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਹੇਠ ਚਲਿੇ ਚਤੰਨ ਚਸਧਾਂਤ ਿਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:
 ਿਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਸਰਚਿਆਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਨਾ
 ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਅਤੇ ਵੱਿਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਸਰੱਚਿਆ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਨਾ
 ਬੱਿੇ ਜੋ ਚਕ ਅਸਿਰੱਥ ਹਨ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਰਚਿੱਆ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਨਾ
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ਖਸਧਾਂਤਾਂ ਿੂੰ ਲਾਗ ਕਰਿ ਲਈ ਪਖਿਲੇ ਕਦਮ ਖਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ:
ਚਵਤਕਰੇ ਲਈ ਚਬਲਕਲ ਭੀ ਸਚਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਿਾ ਰੱਿਣਾ

ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਚਭਆਿਾਕਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੋਰ ਤੇ
ਵੱਿਰੇ ਚਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੰਿ ਵਾਲੇ
ਫਾਰਿੈਟ ਚਵਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹਈਆ ਕਰਨਾ

ਹਰ ਚਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਚਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਟਾਫ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨਾ

ਵੱਿ ਵੱਿ ਸਚਭਆਿਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿਹੱਤਤਾ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੀ
ਇੱਜਤ ਕਰਨਾ

ਅਨੇ ਕ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਚਭਆਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਚਿੱਤਰ ਚਦਿਾਉਂਨ ਦਾ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਬਣਾਉਣਾ

ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਕੋਲੋ
ਪਛਣਾ ਚਕ ਉਹ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਾ ਿਾਹੰਦੇ ਹਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰ
ੱ ਚਿਆ ਦੇ ਪਧੱਰ ਚਕਹੜੇ ਹਨ?
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ਪੱ ਧਰ

ਪਖਿਲਾ ਕਦਮ

ਬਾਲ ਸਰਚਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਿਕ ਸਚਭਆਿਾਰ
ਨੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਤਹਾਡੀ ਲੀਡਰਚਸ਼ਪ ਟੀਿਾਂ ਚਵੱਿੋ ਬਾਲ ਸਰੱਚਿਅਤ
'ਿੈਂਪੀਅਨ' ਨੰ ਚਨਯਕਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਸਰਚਿਅਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਿਤਲਬ ਹੈ

ਦਜਾ ਪੱ ਧਰ

ਇਕ ਬਾਲ ਸੱਰਚਿਅਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾ ਬਾਲ ਸੱਰਚਿਆ
ਲਈ ਵਿਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਚਬਆਨ

ਬੱਿੇ ਦੀ ਸੱਰਚਿਅਤ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਨਬੱਧਤਾ ਦੇ
ਚਬਆਨ ਦਾ ਚਵਕਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੀਜਾ ਪੱ ਧਰ

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਵਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ
ਉਿੀਦਾਂ ਸਥਾਚਪਤ ਕਰਦਾ ਇਕ ਚਨਯਿ
ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚਨਯਿ ਬਣਾਉ

ਚੋਥਾ ਪੱ ਧਰ

ਸਕਚਰਚਨੰਗ, ਚਨਗਰਾਨੀ, ਚਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨੱਿੀ
ਵਸੀਚਲਆ ਦੀ ਪਰਥਾਵਾਂ ਜੋ ਨਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਣੇ
ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਬਾਲ ਦਰਚਵਹਾਰ ਦੇ
ਿਤਚਰਆ ਨੰ ਘਟਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਿਨੱਿੀ ਸਰੋਤ ਪਰੀਿੀਆਵਾ ਦੀ ਸਿੀਚਿਆ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੱਚਿਆ ਤੇ ਚਧਆਨ ਕੇਦਂਚਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

ਅਨਿਾਨਤ ਬਾਲ ਦਰਚਵਹਾਰ ਨੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਚਕਰਆ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਚਕ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ
ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਫ ਪਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ
ਚਵਆਪਕ ਰਪ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਅਤੇ
ਤਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚਵਿ ਸੰਿਾਰ
ਕਰੋ I ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾਂ ਲਈ ਚਰਪੋਰਟੇਬਲ
ਕੰਡਕਟ ਚਸਸਟਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਰਰੀ ਹੈ ਤਾ
ਤਸੀ ਇਸਨੰ ਇਥੇ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰੋ:

ਬਾਲ ਦਰਚਵਹਾਰ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਿਰਿਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਿੋ ਚਕ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਸੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਉਨ੍ ਾਂ ਚਵਿ ਅਤੇ ਿਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਿ ਿੱਕੋ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੰ
ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਚਜਹੇ ਿੋਕੇ ਲਭੋ ਚਜਸ ਨਾਲ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਚਵਿਾਰ ਅਤੇ ਆਇਡੀਆਂ ਰੱਿਣ ਜੋ ਚਕ ਸਣੇ
ਜਾ ਸੱਕਣ।

ਪਖਿਲਾ
ਪੱ ਧਰ

ਪੂੰ ਜਿਾਂ ਪੱ ਧਰ

ਛੇਿਾ ਪੱ ਧਰ

ਸਤਿਾਂ ਪੱ ਧਰ

ਿਦਦ ਚਕਥੋ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤਸੀ ਕਚਿਸ਼ਨ ਨੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 ਟੈਲੀਫੋਨ: (03) 8601 5281
 ਈਿੇਲ: contact@ccyp.vic.gov.au
ਤਸੀ ਕਚਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ:www.ccyp.vic.gov.au ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਅਨਵਾਦਕ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ ਤਾ ਤਸੀ ਟਰਾਂਸਲੇ ਚਟੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪਰੇਚਟੰਗ ਸਰਚਵਸ ਨੰ 13 14 50 ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੰ ਕਨੇ ਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨਾਲ 03 8601 5281 ਤੇ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
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