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ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਗਾਈਡ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਸਮਕ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨੰੂ 
Reportable Conduct Scheme ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਸਕ ਇਿ ਗਾਈਡ ਨੰੂ 
ਬਨਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਿਾਰਾ ਸਧਆਨ ਰੱਸਿਆ ਸਗਆ ਹ,ੈ ਇਿ ਦਾ ਮਕਿਦ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਉਂਸਕ 
ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸਵਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆ ਂਰਸਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿੰਿਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਾਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਿਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੱਮਚਆਂ ਨੰੂ ਦੁਰਮਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ

ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਿਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸਚਆਂ 
ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸਕ ਉਹ ਿੁਰੱਸਿਅਤ 
ਹਨ, ਿਾਡੀ ਿਾਸਰਆਂ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਨੈਸਤਕ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਿਾਡੇ ਧਾਰਸਮਕ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਿਮੇਤ ਿਾਨੰੂ ਿਾਸਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ 
ਅਸਭਆਿ ਤੇ ਸਵਵਹਾਰ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ 
ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕ ੇ
ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਿਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਸਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਵਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿੰਿੇਪ 
ਸਵੱਚ ਦੱਿਦਾ ਹੈ ਸਕ ਧਾਰਸਮਕ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ 
ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ ੋਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਸਕ ਉਹ ਸਕਵੇਂ ਬੱਸਚਆਂ 
ਨਾਲ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੇ 
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਸਿੱਝਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਿਨੰੂ ਬਦਲਣ ਬਾਰ ੇ

ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਸਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਿਾਰੀਆਂ ਧਾਰਸਮਕ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ 
ਦੇ ਿਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਿਬੰਸਧਤ ਿਾਰੀਆਂ 
ਬਦਿਲੂਕੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਿਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ Commission for Children 
and Young People (the Commission) 2013 ਸਵੱਚ 
ਿਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ ਜ ੋReportable Conduct Scheme 
(the Scheme) ਦਾ ਿੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਲਈ 
ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ 
ਿਬੰਸਧਤ ਿਾਰੀਆਂ ਬਦਿਲੂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਪੜਤਾਲ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Commission ਦੇ 
ਿੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਇਿ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਿੀਰ ਤੇ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।1

1 Scheme, Child Wellbeing and Safety Act 2005 (the Act) 
ਦੁਆਰਾ ਿਥਾਸਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
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Reportable Conduct Scheme ਕੀ ਹੈ?

Scheme ਇਿ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹ ੈਸਕ 
Commission ਕੁਝ ਿਾਿ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਜੋ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਿੰਭਾਲ, 
ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰ ਰੱਿਦੀਆ ਂਹਨ, ਸਵੱਚ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ 
ਿਬੰਸਧਤ ਿਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਬਦਿਲੂਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ।

Commission’s ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰ ੇਸਦੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਿੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨੰੂ 
ਿੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਿਣਾ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਰੱਿਣਾ

• ਸਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਿਸਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ।

ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਸਮਆਂ ਜਾਂ ਿਵੈ-ਿੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਸਚਆਂ 
ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ 
ਿਬੰਸਧਤ ਿਾਰੀਆਂ ਬਦਿਲੂਕੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰ ੇਸਦੱਤੇ 
ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਿੁਧਾਰਨ ਸਵੱਚ Scheme ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂਿਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਧਾਰਸਮਕ ਿੰਿਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹ:ੈ
• ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿੁਖੀ2 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਿਨੰੂ ਮਨੋਨੀਤ 

ਕਰਨਾ – ਸਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸਕ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਕਿੇ 
ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਿੰਿਥਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮੁੱ ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ 2

• ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਹੋ 
ਿਕਣ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ
ਵਾਿਤੇ ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਮੁਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰਨਾ।

ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਮੁਿੀ ਨੰੂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-
scheme/for-organisations/#TOC-1 ਉਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹ ੈਸਕ ਧਾਰਸਮਕ ਿੰਿਥਾਂਵਾਂ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ 
ਹੋਏ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਿਬੰਸਧਤ 
ਿਾਰੀਆਂ ਬਦਿਲੂਕੀਆਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਸਕਿੇ ਨੰੂ 
ਉਸਚੱਤ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਸਕ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿਲੂਕ ਜਾਂ ਬਦਿਲੂਕੀ 
ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਸਮਕ ਿੰਿਥਾ ਦਾ ਮੁਿੀ ਇਿ ਨੰੂ 
Commission ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ 

2 ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਦ ੇਿਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਧਆਨ ਰੱਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਕ 
ਕੀ ਸਵਅਕਤੀ:

• ਿੰਿਥਾ ਦਾ ਇਕ ਉੱਚ ਸਵਅਕਤੀ ਹੈ
• ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਮੁਿੀ ਦੀਆਂ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਨਭਾ ਿਕਦਾ ਹੈ
• ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ
• ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਿਸਹਮਤੀ ਸਦੰਦਾ ਹੈ

ਹਰਕਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਸਿੱਝਣਾ 
ਹੈ, ਇਿ ਬਾਰ ੇਇੱਥੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸਜਹਾ ਿੰਿੇਪ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਇਲਜ਼ਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ

ਿੰਿਥਾਂਵਾਂ ਨੰੂ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਬਦਿਲੂਕੀ 
ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਸਜਿ ਸਵੱਚ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ ਸਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ Commission ਨੰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ:ੈ
• ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਲਾਫ, ਉਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਵੱਚ ਹੋਏ ਸਜਨਿੀ ਜੁਰਮ

• ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਲਾਫ, ਉਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਵੱਚ ਹੋਈ ਸਜਨਿੀ ਬਦਿਲੂਕੀ

• ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਲਾਫ, ਉਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਵੱਚ ਹੋਈ ਿਰੀਰਕ ਸਹੰਿਾ

• ਸਵਵਹਾਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਸਹਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਂ 
ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਿਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ

• ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਹਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਕਿੇ ਦੇ ਸਿਲਾਫ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਸਮਕ 
ਿੰਿਥਾ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਿ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਇਿ ਸਵੱਚ 
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਵੈ-ਿੇਵਕ, ਅਫ਼ਿਰ, ਧਾਰਸਮਕ ਆਗੂ, ਿੰਭਾਲਕਰਤਾ ਜਾਂ 
ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਕੋਈ ਇਿ 
Scheme ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ Commission ਨੰੂ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਅਮਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਿ ਿੋ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 
ਯੋਗ ਸਲੂਕ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ
•  ਮਿਨਸੀ ਿੁਰਿ

•  ਮਿਨਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ

•  ਸਰੀਰਕ ਮਹੰਸਾ

•  ਮਿਿਹਾਰ ਿੋ ਅਮਹਿ ਿਜ਼ਬਾਤੀ ਿਾਂ 
ਿਾਨਮਸਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ

•  ਅਮਹਿ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ

https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-1
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-1
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ਉਪਰ ਦੱਿੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੰੂ 
ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਭਾਂਵੇਂ ਸਕ:
• ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਿੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

• ਹਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੰਿਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਂ 
ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿੇ ਨੰੂ ਉਸਚੱਤ 
ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਸਕ ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਿਵੈ-
ਿੇਵਕ ਨੇ ਕਸਥਤ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਸਚੱਤ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਪਰ ਇਿ ਨੰੂ ਿਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਸਚੱਤ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਥਾਸਪਤ ਹ ੋਜਾਵੇ, ਿੰਿਥਾ 
ਦਾ ਮੁਿੀ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵਅਕਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ 
Commission ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਫਰ ਇਿ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਸਬਨਾਂ 

ਇਹ ਸਵਚਾਰ ਕੀਸਤਆਂ ਸਕ ਉਹ ਇਿ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹ ੈਜਾ ਨਹੀਂ। 

ਿੰਿਥਾ ਦਾ ਮੁਿੀ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵਅਕਤੀ ਹਰੇਕ ਸਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੰੂ Commission ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਿੂਸਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ 
ਹਰੇਕ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। 

ਜੇਕਰ ਬਾਲਗ ਉਪਰ ਸਲਿੇ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਕੋਈ 
ਵੀ ਇਕ 18 ਿਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਕਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 
ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਸਵੱਚ ਉਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ ਿਲੂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਂਵੇਂ ਸਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਿੰਿਥਾ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਬੱਚਾ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਿਕਦਾ, ਭਾਂਵੇਂ ਸਕ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਿਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਿਲੂਕੀ 
ਸਵੱਚ ਬਾਲਗ ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨੀ

ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ

ਕਸਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿੂਸਚਤ ਕਰੇ

ਫੈਿਲਾ ਕਰੇ ਸਕ ਕੌਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਿੰਭਾਸਵਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਸਲਿ ਨੰੂ ਿੂਸਚਤ ਕਰੇ

ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ 
ਿੂਸਚਤ ਕਰੇ (ਸਜਵੇਂ ਉਸਚੱਤ ਹੋਵੇ)

ਿੰਿਥਾ ਦਾ ਮੁਿੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ:
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ਿਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਿ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

ਿਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਮੁਿੀ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਸਲਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਜਿ ਨੰੂ ਇਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੰੂ 
ਸਤੰਨ (3) ਕੰਮਕਾਰੀ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Commission ਨੰੂ ਸਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਹ (30) ਕੈਲੰਡਰ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ Commission ਨੰੂ ਦੱਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫੌਜਦਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਪੁਸਲਿ ਨੰੂ ਉਿੇ 
ਵੇਲੇ ਦੱਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਫ਼ਿਰ ਵੀ 
ਹੋਣਗ ੇਸਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤ 
ਦੇ ਿਰੋਕਾਰ ਬਾਰ ੇਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ Commission ਪਾਿੋਂ ਵਧੇਰ ੇ
ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਾਰੀਆਂ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਬਦਿਲੂਕੀਆਂ ਸਜਿ ਸਵੱਚ 
ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਿਕਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਸਲਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਸਮਕ ਿੰਿਥਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ 
ਪੁਸਲਿ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਿਾਰੇ ਦੂਿਰੇ 
ਮਾਮਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਮੁਿੀ ਨੰੂ ਇਲਜ਼ਾਮ (ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ 
ਹਰਕਤ) ਬਾਰ ੇਿੱਚ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜ ੇਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਨਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤ 
ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ

ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਮੁਿੀ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਕ ਕਾਬਲ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਵਅਕਤੀ ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਿੁਤੰਤਰ ਪੜਤਾਲੀਆ 
ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਂਦੀ ਸਨਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਿਬੰਧ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਿਲ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸਥਤ ਿਵਾਰਥ ਹੋਵੇ। 

ਪੜਤਾਲ ਨੰੂ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜਿ 
ਸਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਬੂਤਾਂ ਦੇ ਿਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲੋਂ ਵੱਿਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਿ ਲਈ ਿਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ 
ਿੋਚ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜਤਾਲੀਏ ਲਈ ਬੱਚੇ 
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਿਹਾਇਤਾ 
ਲੈਣੀ ਸਜਿ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਿ ਸਿਿਲਾਈ ਅਤੇ 
ਸਨਪੁੰ ਨਤਾ ਹਾਿਲ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਿੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਿਬੰਧ ਸਵੱਚ ਿਮੇਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮਕਮਰਆ

1.  ਇਲਜ਼ਾਿ ਨੰੂ ਪੁਮਲਸ ਨੰੂ ਮਰਪੋਰਟ 
ਕਰ ੋ(ਿੇਕਰ ਫੌਿਦਾਰੀ ਹੈ)

2.  ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ੋਮਕ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਿ 
ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ

3.  ਇਲਜ਼ਾਿ ਨੰੂ Commission ਨੰੂ 
ਮਰਪੋਰਟ ਕਰੋ (3 ਕੰਿਕਾਰ ਦੇ ਮਦਨਾਂ)

4.  ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਥਾਮਪਤ ਕਰੋ

5.  ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨਆਂਪੂਰਿਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ

6.  ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰੋ

7.  ਨਤੀਿੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ੋਿਾਂ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ

8.  Commission ਨੰੂ ਨਤੀਮਿਆਂ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਪੜਤਾਲ ਿਾਸਤ ੇਸਬੂਤਾਂ ਮਿੱਚ 
ਇਹ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ:
•  ਭੌਮਤਕ ਸਬੂਤ ਮਿਿੇਂ ਿੋਬਾਈਲਜ਼, ਈਿੇਲਾਂ

•  ਿਗਾ੍ ਦੀ ਿਾਂਚ ਮਿਿੇਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਡਰਾਇੰਗਾਂ

•  ਮਸੱਧੇ ਸਬੂਤ ਮਿਿੇਂ ਗਿਾਹ, ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ

•  ਿਾਮਹਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਿੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਆਈ.ਟੀ ਿਾਮਹਰ
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ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ

ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਵਾਿਤੇ ਕਈ ਿਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਸਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਬਹੁਮੁੱ ਲੀ ਹੈ

• ਸਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ – ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਸਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

• ਿਸਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਸਮਕ ਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ – ਸਰਵਾਇਤਾਂ 
ਅਤੇ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

• ਸਨਆਂਪੂਰਣ ਕਾਰਵਾਈ – ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਨਆਂਪੂਰਵਕ ਅਤੇ 
ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਪੜਤਾਲ ਿਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ 
ਅਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੇ ਸਕ ਕੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤ ਦੇ 
ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਇਿਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੜਤਾਲੀਏ ਵੱਲੋਂ ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਮੁਿੀ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਪੋਰਟ ਸਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਸਕ 
ਇਲਜ਼ਾਮ substantiated, unsubstantiated, unfounded, 
or conduct outside the scope of the Scheme ਹਨ।

Commission ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਬਤ ਹੋਏ ਨਤੀਸਜਆ ਂਨੰੂ Working 
with Children Check Unit ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
Working with Children Check ਵਾਿਤੇ ਭੇਜ ਸਦੰਦਾ ਹੈ।

ਪੜਤਾਲ ਿਾਲੀ ਮਰਪੋਰਟ ਦੇ 
ਨਤੀਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਕਸਿਾਂ

ਅਨੁਿਾਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਉਪਰ, 
ਇਲਜ਼ਾਿ ਇਸ ਤਰਾ੍ਂ ਦਾ ਹੈ:
• Substantiated
• Unsubstantiated
• Unfounded
• Conduct outside the Scheme

ਨਤੀਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਕਸਿਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 
ਿੇਰਿ ੇCommission ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 
ਉਪਰ ਲੱਭੇ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।

The Reportable Conduct Scheme ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

ਿੈਬਸਾਈਟ: ccyp.vic.gov.au/reportableconduct

ਈਿੇਲ: contact@ccyp.vic.gov.au

ਫੋਨ: 03 8601 5281 ਿਾਂ 1300 782 978

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਟਰਾਂਸਲੇਮਟੰਗ ਐਡਂ ਇੰਟਰਪਰੇਮਟੰਗ 
ਸਰਮਿਸ ਨੰੂ 13 14 50 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਚਲਡਰਨ 
ਐਡਂ ਯੰਗ ਮਪਊਪਲ ਨਾਲ 03 8601 5281 ਉਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

http://ccyp.vic.gov.au/reportableconduct
mailto:contact%40ccyp.vic.gov.au?subject=


Reportable Conduct Scheme 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ – ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਲਈ ਅਗਿਾਈ

https://ccyp.vic.gov.au/rcs-factsheets
1. Reportable Conduct Scheme ਦੇ ਬਾਰੇ
2. ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਰਕਤ ਕੀ ਹੈ?
3. ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਮੁਿੀ ਦੀਆਂ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
4. ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਿੰਿੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
5. ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਫ਼ਰਜ਼
6. Child Safe Standards ਅਤੇ Reportable 

Conduct Scheme
7. Commission ਨੰੂ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
8. ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
9. ਸਜਨਿੀ ਬਦਿਲੂਕੀ
10. ਿਰੀਰਕ ਸਹੰਿਾ
11. ਅਸਹਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ
12. ਇਸਤਹਾਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮ
13. ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵ-ੈਿੇਵਕ
14. Commission ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆ ਂਮਤਾ ਪੜਤਾਲਾਂ

ਅਨੁਿਾਦਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/
resources/translated-information-sheets
• Arabic (ਅਰਬੀ)
• Burmese (ਬਰਮ੍ਹੀ)
• Chinese (Simplified) (ਚੀਨੀ (ਿੌਿੀ))
• Chinese (Traditional) (ਚੀਨੀ (ਸਰਵਾਇਤੀ))
• Dari (ਡਰੀ)
• Dinka (ਸਡੰਕਾ)
• English (plain)  

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਿਾਦੀ))
• Greek (ਯੂਨਾਨੀ)
• Hindi (ਸਹੰਦੀ)
• Indonesian  

(ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ)
• Korean (ਕੋਰੀਅਨ)
• Pashto (ਪਸ਼ਤੋ)
• Persian – Farsi  

(ਫਾਰਿੀ)
• Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ)
• Somali (ਿੋਮਾਲੀ)
• Vietnamese (ਵੀਅਤਨਾਮੀ)

ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਲਈ ਅਗਿਾਈ – ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ 
ਹਰਕਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਿ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ

https://ccyp.vic.gov.au/guides

ਬਾਲ ਸੁਰੱਮਖਆ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ 
ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ

ਿੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ

https://ccyp.vic.gov.au/guides
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Reportable Conduct Scheme ਅਤੇ 
Child Safe Standards Resources

https://ccyp.vic.gov.au/rcs-factsheets 
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/translated-information-sheets
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/translated-information-sheets
https://ccyp.vic.gov.au/guides
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