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ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸਰੱੁਖਿਆ ਖਮਆਰ ਖਵਕਟੋਰੀਆ ਖਵੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨ ੂੰ  ਸੁਰ  
ਹੋਣਗ ੇ

ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ (ਵਿਆਰ) ਜਨਿਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਿੇਵਿਆ ਹੈ 
ਵਕ ਵਿਆਰ ਵਕਿੇਂ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਸਾਡੇ ਵਿਆਰਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿੀ ਿਜ਼ਬਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਵਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆ ਂਸੰਸਥਾਿਾਂ1 ਨੰੂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਨਿੇਂ ਵਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, 
ਿਰਤਿਾਨ ਵਿਆਰ ਲਾਗ ੂਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਨਿੇਂ ਵਿਆਰ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਦੀ ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਵਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਿਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਲਈ ਿਧੇਰੇ 
ਸਪੱਸਟਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਰਾਂ ਦ ੇਿਧੇਰੇ ਅਨੁਕਲੂ ਹਨ। 
ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਵਿਆਰਾਂ ਦ ੇ
ਅਨੁਕੂਲ ਹਣੋ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਵਿਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਰਤਿਾਨ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੀਤੀ, ਪਰਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਿਕ ਸਵਿਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ।  

ਕਵਿਸਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਿਹੀਵਨਆਂ ਦਰੌਾਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਨਿੇਂ ਵਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਕੀ ਵੱਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਿਰਤਿਾਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰਾਂ ਿਰਗੇ ਹਨ, ਿੁੱ ਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਨਿੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਸਾਿਲ ਹਨ: 

• ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤ ੇਿਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰੂ 
ਸਾਿਲ ਕਰਨਾ 

• ਆਵਦਿਾਸੀ (ਐਬੋਵਰਜਨਲ) ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਉੱਤ ੇਿਧੇਰੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨਾ 

• ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਤਾਿਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੋਸਣ ਦ ੇਿਤਰੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ 
• ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਸਾਸਨ, ਪਰਣਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। 

 
1 'ਸਬੰਵਧਤ ਇਕਾਈਆਂ' ਦ ੇਸਾਰੇ ਹਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇ'ਸੰਸਥਾ/ਿਾਂ' ਨਾਲ ਬਦਲ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਸਬੰਵਧਤ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਬਾਲ ਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕਾਨੰੂਨ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ ਪਵਰਿਾਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ 
ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਜੋ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹਨ। 
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ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਨਿੇਂ ਵਿਆਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਇਹ ਵਕ ਨਿਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ, ਕੀ ਬਦਲ ਵਰਹਾ ਹੈ? ਿਰਤਿਾਨ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਬਾਲ 
ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਨੰੂ ਪੜਹ ਕ ੇਨਿੇਂ ਵਿਆਰਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਜੋ ਬਦਲ ਵਰਹਾ 
ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਜਾਣਨਾ। 

• ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵਕ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਨਿੇਂ ਵਿਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ  

• ਜਦੋਂ ਕਵਿਸਨ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਵਿਆਰਾਂ ਉੱਤ ੇਜਾਣ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਿਾਰਗਦਰਸਨ ਜਾਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਾਿ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ। 

ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰ ਕੀ ਹਨ? 

ਇੱਥੇ ਵਗਆਰਾਂ ਨਿੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ ਹਨ: 
 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰ 1 – ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਸਖਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ 
ਆਖਦਵਾਸੀ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਵਖਿੂੰ ਨ ਅਤੇ ਖਵਲੱਿਣ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਖਬਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ 1 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਸ ੇਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

1.1 ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣ ੇਸਵਿਆਚਾਰ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ 
ਉਤਸਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

1.2 ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਆਵਦਿਾਸੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਵਦਿਾਸੀ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀ ਿਲਾਈ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਇਸ ਦੀ 
ਿਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
1.3 ਸੰਸਥਾ ਦਆੁਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਨਸਲਿਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਨਸਲਿਾਦ ਦੀਆ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਉਵਚਤ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

1.4 ਸੰਸਥਾ ਆਵਦਿਾਸੀ ਬੱਵਚਆਂ, ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤ ੇਸਿੂਲੀਅਤ ਦਾ 
ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ ਸਿਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
1.5 ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਨੀਤੀਆਂ, ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ, ਪਰਣਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂ ਵਿਲ ਕੇ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ 
ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਿਾਲਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਦਿਾਸੀ ਬੱਵਚਆਂ, ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰ 2 – ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਸੂੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਅਗਵਾਈ, ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਸਖਿਆਚਾਰ ਖਵੱਚ 
ਸਾਮਲ ਹੈ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ 2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/
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2.1 ਸੰਸਥਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਰਤੀ ਜਨਤਕ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

2.2 ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਵਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਥਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸਾਲ ਕਾਇਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
2.3 ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਬੰਧ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ।  

2.4 ਰਸਿੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸੇਧ (ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ) ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿ-ੈਸੇਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਿੀਦ ਕੀਤ ੇਵਿਿਹਾਰਕ ਵਿਆਰਾਂ ਅਤੇ 
ਵਜੰ਼ਿੇਿਾਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਵਦਸਾ-ਵਨਰਦਸੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ  

2.5 ਿਤਰਾ ਪਰਬੰਧ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਿਤਵਰਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ, ਪਛਾਣਨ ਅਤ ੇਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ 
ਹਨ।  
2.6 ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤ ੇਸਿ-ੈਸੇਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆ ਂਵਜੰ਼ਿੇਿਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਸਿਝਦੇ 
ਹਨ।  

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰ 3 – ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਾਖਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਖਲਆਂ ਖਵੱਚ ਖਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਿੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ 3 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

3.1 ਬੱਵਚਆਂ ਅਤ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਵਹੱਸੇਦਾਰੀ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹੈ।  

3.2 ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਿਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਿਾਨਤਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤ ੇਘੱਟ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

3.3 ਵਜੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਸੰਦਰਿ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਹੋਿੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਰੋਕਥਾਿ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਸਬੰਵਧਤ ਢੁੱ ਕਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਉਿਰ ਦ ੇਵਹਸਾਬ ਿਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

3.4 ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸਿੇਕਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਚੰਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ 
ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਲਈ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਤਰੀਵਕਆ ਂਨਾਲ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਿ-ੈਸੇਿਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਵੁਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

3.5 ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਕੋਲ ਸਵਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਹੱਸੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦ ੇਸੁਝਾਿਾਂ ਪਰਤੀ ਜਿਾਬਦੇਹ ਹਨ। 

3.6 ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦ ੇਿੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਪਰਤੀ 
ਜਿਾਬਦੇਹ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਿਸਿਾਸ ਅਤ ੇਰੁਝੇਿੇਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰ 4 – ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਖਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਖਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ 
ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਖਹਤ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ 4 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

4.1 ਪਵਰਿਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਪਰਿਾਵਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਫੈਸਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  
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4.2 ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤ ੇਸਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਬਾਰੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤ ੇਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿੁੱ ਲਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ  

4.3 ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਵਰਆਂ ਕਲੋ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਥਾਿਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੀਵਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 
ਕਵਹਣ ਦਾ ਿੌਕਾ ਹ।ੈ  

4.4 ਪਵਰਿਾਰਾਂ, ਸੰਿਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤ ੇਸਾਸਨ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰ 5 – ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇਅਖਿਆਸ ਖਵੱਚ ਖਵਖਿੂੰ ਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ 5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

5.1 ਸੰਸਥਾ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸਿੇਕ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹਨ, ਬੱਵਚਆਂ ਅਤ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਿੰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਦੀ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਜ ੋਵਨਤਾਣ ੇਹਨ। 

5.2 ਬੱਵਚਆ ਂਅਤ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆ ਂਨਾਲ 
ਪਹੰੁਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਸੁਰੱਵਿਅਤ, ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

5.3 ਸੰਸਥਾ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ, ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਸਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਿੰਨ ਵਪਛੋਕੜ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ 
ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ, ਅਤ ੇਲੈਜ਼ਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ 
ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਬੱਵਚਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਿਾਸ ਵਧਆਨ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।  

5.4 ਸੰਸਥਾ ਆਵਦਿਾਸੀ ਬੱਵਚਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੱਲ ਵਿਸੇਸ ਵਧਆਨ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾਸਤੇ 
ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ/ਨੰੂ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰ 6 – ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ 6 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

6.1 ਇਸਵਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਰੈਫਰੀ ਦੀਆ ਂਜਾਂਚਾਂ ਅਤ ੇਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸੇਿਕ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸਿਤੇ 
ਿਰਤੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਉੱਤ ੇਜ਼ੋਰ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।  

6.2 ਸਬੰਵਧਤ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਿ-ੈਸੇਿਕਾਂ ਕੋਲ ਿਰਤਿਾਨ ਸਿੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਵਚਆ ਂਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ (ਿਰਵਕੰਗ 
ਵਿਦ ਵਚਲਡਰਨ ਚੈੈੱਕਸ) ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਵਪਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਹਨ।  

6.3 ਸਾਰੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਿੈ-ਸਿੇਕਾਂ ਨੰੂ ਉਵਚਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਪਰਤੀ 
ਆਪਣੀਆਂ ਵਜੰ਼ਿਿੇਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂ
ਵਜੰ਼ਿੇਿਾਰੀਆ ਂਸਾਿਲ ਹਨ।  

6.4 ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰਬੰਧ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤ ੇਿਲਾਈ ਉੱਤ ੇਕੇਂਦਵਰਤ ਹੈ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰ 7 – ਖਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ, ਬੱਖਚਆਂ ਉੱਤ ੇਕੇਂਦਖਰਤ ਹਨ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ 7 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
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7.1 ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗ, ਬਾਲ ਕੇਂਦਵਰਤ ਵਸਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜ ੋਅਗਿਾਈ ਸਿੂਹ, ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਿੈ-ਸਿੇਕਾਂ ਦੀਆ ਂਿੂਵਿਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਿੇਿਾਰੀਆਂ, ਿੱਿ-ਿੱਿ ਵਕਸਿਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਪਹੰੁਚਾਂ, ਸਬੰਵਧਤ 
ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਕੰਿ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਵਜੰ਼ਿੇਿਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।  
7.2 ਵਸਕਾਇਤ ਸੰਿਾਲਣ ਦੀਆਂ ਪਰਿਾਿਸਾਲੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨੰੂ ਬੱਵਚਆ ਂਅਤ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ, ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੈ-
ਸੇਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ।  

7.3 ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਗੰਿੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਿਾਬ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

7.4 ਸੰਸਥਾ ਕਲੋ ਅਵਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਬੰਵਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦੀ 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨਾਲ 
ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਿੀ ਹੋਿੇ।  

7.5 ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਦਦੇਾਰੀ ਅਤ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਵਜੰ਼ਿਿੇਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰ 8 – ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵ-ੈਸੇਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਸੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਿਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਖਗਆਨ, ਹੁਨਰਾਂ ਅਤ ੇਜਾਗਰ ਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ 8 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

8.1 ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸਿੇਕਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਪਰਿਾਿਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

8.2 ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸਿੇਕ ਬੱਵਚਆਂ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਸਚੂਕਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹਨ।  

8.3 ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸਿੇਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤ ੇਿਲਾਈ ਦੇ ਿੁੱ ਵਦਆਂ ਦਾ ਪਰਿਾਿਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਾਬ ਦਣੇ ਅਤੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਵਹਕਰਿੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

8.4 ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸੇਿਕ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਕਿੇਂ ਬਨਾਉਣਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।  

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰ 9 – ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੀਰਕ 
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਖਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ 9 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

9.1 ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤ ੇਸਿ-ੈਸੇਿਕ ਬੱਚੇ ਦ ੇਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ, ਸਿਾਵਜਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਅਤ ੇਵਸੱਿਣ 
ਦੇ ਿੌਵਕਆਂ ਨਾਲ ਸਿਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਾਤਾਿਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਿਤਵਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

9.2 ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆ ਂਆਦਰਸ਼ ਕੰਿ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਨੀਤੀ 
ਅਤੇ ਅਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

9.3 ਿਤਰਾ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤ ੇ
ਿਤਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  
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9.4 ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਵਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਿਰੀਦ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰ 10 – ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਖਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ 10 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਸ ੇਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

10.1 ਸੰਸਥਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਰਥਾਿਾਂ ਦੀ ਸਿੀਵਿਆ, ਿਲੁਾਂਕਣ ਅਤ ੇਸਧੁਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

10.2 ਵਸਕਾਇਤਾਂ, ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਿਆ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤ ੇਪਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

10.3 ਸੰਸਥਾ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਿ-ੈਸੇਿਕਾਂ, ਿਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤ ੇਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਬੰਵਧਤ 
ਸਿੀਵਿਆਿਾਂ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆ ਂਬਾਰੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 

 

 

 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰ 11 – ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਖਕ ਸੂੰ ਸਥਾ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ  

ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ 11 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਸ ੇਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

11.1 ਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀਆ ਂਹਨ। 

11.2 ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨੰੂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।  

11.3 ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਅਵਿਆਸ ਵਿਸਾਲ ਕਾਇਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਹੱਸਦੇਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸਿਰਾ ਇਸਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

11.4 ਆਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ।  

11.5 ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸਿੇਕ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਦ ੇਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 

 

 

 

ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜੌ ਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ ਤੱਕ ਖਕ ਨਵੇਂ ਖਮਆਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨ ੂੰ  ਸੁਰ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  
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ਮਦਦ ਖਕੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹ?ੈ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਚੋਟੀ (ਪੀਕ) ਜਾਂ ਉਦਯਗੋ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨਿੇਂ ਵਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਵਿਸਨ ਦ ੇਆਿ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਾਲਾਂ 
(ਵਲੰਕ) ਵਿੱਚ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਆਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱ ਛਾਂ-ਵਗੱਛਾਂ ਲਈ ਕਵਿਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਟੈਲੀਫਨੋ: 1300 782 978 ਜਾਂ (03) 8601 5281 

 ਈਿੇਲ: contact@ccyp.vic.gov.au  

 ਕਵਿਸਨ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: www.ccyp.vic.gov.au 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਿਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤ ੇਦੁਿਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ ਨੰੂ 13 14 50 ਉੱਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
03 8601 5281 ਉੱਤੇ ਬੱਵਚਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਕਵਿਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। 
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