ਰਿਪੋਿਟੇਬਲ ਕੰ ਡਕਟ ਸਕੀਮ

Punjabi

Reportable Conduct Scheme

ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਰਿਪੋਿਟੇਬਲ ਕੰਡਕਟ ਸਕੀਮ ਬਾਿੇ
ਦੀ ਰਿਕਟੋਿੀਅਨ ਰਿਪੋਿਟੇਬਲ ਕੰਡਕਟ ਸਕੀਮ ਕੁ ਝ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਕੋਲੋ ਆਪਣੇ ਕਿਮਚਾਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਿਾਲੰਟੀਅਿ ਬਾਿੇ ਬਾਲ ਦੁ ਿਰਿਹਾਿ ਦੇ
ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਰਚਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤ ਰਿਿਹਾਿ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਕਰਮਸ਼ਨ ਫਾਿ ਰਚਲਡਿਨ ਐਂਡ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਰਿਚ ਦਿਜ ਕਿਾਉਣਾ
ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਰਕ ਇਹਸੁਧਾਿਨਾ ਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਬੱਰਚਆਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁ ਿਰਿਿਹਾਿ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰਕਿੇਂ
ਜਿਾਬ ਰਦੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ:
 ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਿਿਕਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿਲੰਟੀਅਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਿੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਰਚਆਾਂ ਦੇ ਦੁ ਿਰਿਹਾਿ ਅਤੇ ਬੱਰਚਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ
ਰਿਿਹਾਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਾਂ ਸਬੰਧ ਜਿਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ।
 ਸੰਸਥਾਿਾ ਕਰਮਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਦੋਸ਼ਾਾਂ ਬਾਿੇ ਜ਼ਿੂਿੀ ਦਸੱਣ।
 ਕਰਮਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਿੇ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਜਿਾਬ ਰਦੰਦੀਆ ਹਨ ਰਕਿੇ ਦੋਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਦੀਆਾਂ ਹਨ।
 ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ, ਿੈਗੂਲੇਟਿ, ਪੁਰਲਸ, ਬੱਰਚਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ ਕਰਮਸ਼ਨ ਆਪਸ ਰਿਚ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਿਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਰਜਹੇ ਰਕਸੇ ਿੀ ਅਪਿਾਰਧਕ ਰਿਹਾਿ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਪੁਰਲਸ ਨੂ ੰ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਪੁਰਲਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਿੂਿੀ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿ ਰਸਿਫ ਜੱਦੋਂ ਪੁਰਲਸ ਕਹੇ ਰਕ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਿੂ ਰਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਕਸ ਤਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਿ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
• ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਪਿਾਧ
• ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਸੂਅਲ ਗਲਤ ਰਿਹਾਿ
• ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੰ ਸਕ ਸ਼ਿੀਿਕ ਅਪਿਾਧ

• ਅਰਜਹਾ ਕੋਈ ਿੀ ਰਿਹਾਿ ਰਜਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਜਾਾਂ ਮਨੋ ਰਿਰਗਆਨਕ ਨੁ ਕਸਾਨ ਹੰਦਾ ਹੈ
• ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਰਕਸੇ ਭੀ ਰਿਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਇਕ ਬੱਚਾ ਰਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਰਕਸ ਤਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਿਟੇਬਲ ਰਿਹਾਿ ਦੀ ਰਜਆਣਾ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਕਰਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ About the Reportable
Conduct Scheme ਤੇ ਦੇਖੇ.
ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਕਸ ਉਪਿ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਰਿੱਚ ਿੁੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਉਪਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
• ਮੁਲਾਜ਼ਮ
• ਿਲੰਟੀਅਿ
• ਕੁ ਝ ਠੇ ਕੇਦਾਿ
• ਆਰਫਸ ਹੋਲਡਿ
• ਧਾਿਰਮਕ ਮੰਤਿੀਆਾਂ
• ਧਾਿਰਮਕ ਸੰਸਥਾਾਂ ਦੇ ਅਫਸਿ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਬਾਿੇ ਿਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਕਰਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ For organisations ਉੱਤੇ ਜਾਓ
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ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੀ ਰਜੰਮਿ
ੇ ਾਿੀਆਾਂ ਹਨ?
ਸੰਸਥਾਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜੰਮੇਿਾਿ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਸਥਾਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
 ਮੁੱਖ ਪਰਬੰਧਕ ਅਰਧਕਾਿੀ
 ਸੰਸਥਾਾਂ ਦਾ ਮੁਖ
ੱ ਅਫਸਿ
 ਸੈਕਟਿੀ, ਜੇਕਿ ਸੰਸਥਾਾਂ ਰਿਕਟੋਿੀਅਨ ਸਿਕਾਿੀ ਮਰਹਕਮੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜੇਕਿ ਸੰਸਥਾਾਂ ਕੋਲ ਸੀ.ਈ.ਓ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਿ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਬਿਾਬਿ ਦਾ ਅਫਸਿ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਰਕਸੇ ਇਕ ਨੁ ੰ ਮੁਖੀਆ ਰਨਯੁਕਤ ਕਿ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਫਾਿਮ Nominating a head of organisation ਕਰਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂ ੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ:
 ਬੱਰਚਆਾਂ ਦੀ ਸੁਿਰਖਆ ਿਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿੇ ਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਕੋਲ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨ ਦੇ ਤਿੀਕੇ ਹਨ
ਜੇਕਿ ਤੁ ਸੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਕ ਸੰਸਥਾਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੋਣ ਹੈ ਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਕਰਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।
ਸੰਸਥਾਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂ ੰ ਜਿੂਿੀ ਤੋਿ ਤੇ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੋਈ ਿੀ ਦੋਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਰਤੰਨ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਰਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਕਰਮਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ
ਨੋ ਟੀਫਾਈ:ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ/
 ਇਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਨਾ
 ਕਰਮਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਦਸੱਣਾ ਰਕ ਕੋਣ ਪੜਤਾਲ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੜਤਾਲ ਕਿਨਾ

 ਬੱਰਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਜੋਰਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਿਨਾ

ਕਰਮਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਰਕਸੇ ਿੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ 30 ਰਦਨ ਦੇ ਅੰਦਿ ਅੰਦਿ ਰਿਸਥਾਿ ਪੂਿਿਕ
ਅਪਡੇਟ ਕਿਨਾ
ਅਪਡੇਟ

ਆਉਟਕਮਨਤੀਜਾ/

ਕਰਮਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਿੇ ਦਸੱਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸੱਣਾ ਰਕ ਸੰਸਥਾਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ
ਰਕਉ ਕਿੇਗੀ

ਜੇਕਿ ਸੰਸਥਾਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਰਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਿੂਲ ਮੁਤਾਰਬਕ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਹੀ ਰਦੰਦਾ ਤਾ ਇਹ ਇਕ ਅਪਿਾਰਧਕ ਜੁਿਮ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੀਆਾਂ ਕੀ ਰਜੰਮੇਿਾਿੀਆਾਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਉਪਿ ਦੇਰਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮਦਦ ਰਕਥੋ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁ ਸੀ ਕਰਮਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਟੈਲੀਫੋਨ: (03) 8601 5281
ਈਮੇਲ: contact@ccyp.vic.gov.au

ਤੁ ਸੀ ਕਰਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ:www.ccyp.vic.gov.au ਤੇ ਿਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹਾਸਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੇਕਿ ਤੁ ਹਾਨੁ ੰ ਅਨੁ ਿਾਦਕ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੈ ਤਾ ਤੁ ਸੀ ਟਿਾਾਂਸਲੇ ਰਟੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਿਪਿੇਰਟੰਗ ਸਿਰਿਸ ਨੂ ੰ 13 14 50 ਤੇ ਫੋਨ ਕਿ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਨੇ ਮਸ਼ਨ ਫਾਿ ਰਚਲਡਿਨ ਐਂਡ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨਾਲ 03 8601 5281 ਤੇ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨ ਲਈ ਕਹੋ।
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