
 

 

 

 

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?  
ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ (ਖਿਆਰ) ਜਨਵਰੀ 2016 ਖਵੱਚ ਖਵਕਟੋਰੀਆ ਖਵੱਚ ਸੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਖਕ ਖਿਆਰ 
ਖਕਵੇਂ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਖਿਆਰਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਖਿਆਰਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ1 ਨੰੂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਖਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਵਰਤਿਾਨ 
ਖਿਆਰ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਨਵੇਂ ਖਿਆਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਖਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸਟਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਖਵੱਚ ਖਿਆਰਾਂ ਦ ੇਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। 
ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਖਿਆਰਾਂ ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ 
ਹੋਣ ਖਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਿੇਤਰਾਂ ਖਵੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਖਿਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਰਤਿਾਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 
ਪਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਿਕ ਸਖਿਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਖਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਗਾਈਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਿਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਖਕ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖਿਆਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਥਾਵਾਂ ਦੀ 
ਸਿੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗਾਈਡ ਕੀ ਬਦਲ ਖਰਹਾ ਹੈ? ਵਰਤਿਾਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਕਖਿਸਨ ਦ ੇਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਿਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
1 'ਸਬੰਖਧਤ ਇਕਾਈਆਂ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਖਲਆਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 'ਸੰਸਥਾ/ਵਾਂ' ਨਾਲ ਬਦਲ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਸਬੰਖਧਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ  ਬਾਲ ਿਲਾਈ 

ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰ ਨ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਖਵੱਚ ਪਖਰਿਾਖਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਖਵੱਚ ਉਹ ਇਕਾਈਆ ਂਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਜੋ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 
 
 

ਖਵਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਨਵੇਂ ਬਾਲ 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 

What's new? 

Overview of the new 

Child Safe Standards 

Punjabi 



 

 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਹੀਖਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 
ਕਖਿਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਿੇਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਾਿ ਦਰਜ਼ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹੇਠਾਂ ਖਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਨਵੇਂ ਖਿਆਰਾਂ ਖਵੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/


 

ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਖਿਸਨ | ਖਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ | ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? 3 

ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਖਰਹਾ ਹੈ? ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 1 – ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਖਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ 
ਆਖਦਵਾਸੀ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਵਖਭੰਨ ਅਤੇ ਖਵਲੱਿਣ 
ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਖਬਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 1 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

1.1 ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣ ੇਸਖਿਆਚਾਰ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਖਿਆਚਾਰਕ 
ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਖਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
1.2 ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਆਖਦਵਾਸੀ 
ਸਖਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਆਖਦਵਾਸੀ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਦੀ 
ਿਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਲਈ ਖਤਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
1.3 ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਕ 
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖਕਸੇ ਵੀ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਖਚਤ ਨਤੀਖਜਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
1.4 ਸੰਸਥਾ ਆਖਦਵਾਸੀ ਬੱਖਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਹੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ ਸਿਰਥਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਖਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
1.5 ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਨੀਤੀਆਂ, ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ, ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲ ਕੇ ਸਖਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦਵਾਸੀ ਬੱਖਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 1 ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਖਦਵਾਸੀ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਖਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ 
ਕਦਿ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਖਕ ਇਸ ਸਿੇਂ 
ਆਖਦਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਖਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 1 ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਖਕ ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਆਖਦਵਾਸੀ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ 
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਰਤਿਾਨ ਪਹੰੁਚ ਖਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਿਆਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਨਰੰਤਰ ਕੋਖਸਸ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਖਕ ਖਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ। 
ਇਹ ਖਿਆਰ ਨਵੇਂ ਖਿਆਰ 5 ਨਾਲ ਸਬੰਖਧਤ ਹੈ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਖਕ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਵੱਚ ਖਵਖਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਕਖਿਸਨ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 1 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਖਪਤ 
ਸਰੋਤ ਖਵਕਸਤ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ। 
ਨੈਸਨਲ ਆਖਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਈਲੈਂਡਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 
(SNAICC) ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ 
ਬੱਖਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਖਰਆਂ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ 
ਖਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਖਿਸਨ ਦੀ 
ਗਾਈਡ ਖਵੱਚ 'ਖਵਖਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਖਿਆਚਾਰਕ ਅੰਤਰ ਦੇ 
ਸਬੰਧ ਖਵੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਸੈਕਸਨ ਖਵੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬੰਖਧਤ 
ਸੇਧ ਹੈ। 
 

https://www.snaicc.org.au/policy-and-research/child-safety-and-wellbeing/keeping-our-kids-safe/
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
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ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਖਰਹਾ ਹੈ? ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 2 – ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 
ਸੰਗਠਨਾਤਿਕ ਅਗਵਾਈ, ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਸਖਭਆਚਾਰ ਖਵੱਚ ਸਾਿਲ ਹੈ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

2.1 ਸੰਸਥਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤੀ ਜਨਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

2.2 ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨੰੂ 
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰ ੇਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖਿਸਾਲ 
ਕਾਇਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
2.3 ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਬੰਧ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
2.4 ਰਸਿੀ ਖਵਹਾਰਕ ਸੇਧ (ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ) ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ 
ਤੋਂ ਉਿੀਦ ਕੀਤੇ ਖਵਵਹਾਰਕ ਖਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸਾ-ਖਨਰਦੇਸ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
2.5 ਿਤਰਾ ਪਰਬੰਧ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ, 
ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਖਰਤ ਹਨ। 
2.6 ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ 
ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਝਦੇ ਹਨ। 

ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 2 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਪਖਹਲੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਹਸਾਬ ਨਾਲ 
ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਿੇਂ ਿੌਜੂਦਾ ਖਿਆਰ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। 
ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 2 ਖਵੱਚ ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਖਵੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਲ 
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਖਿਆਚਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਖਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ 
ਅਤੇ ਸਾਸਨ ਪਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਬੱਖਚਆਂ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਿਤਖਰਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਨੰੂ ਸੰਗਠਨਾਤਿਕ ਅਗਵਾਈ, ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਸਖਿਆਚਾਰ 
ਖਵੱਚ ਸਾਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਖਿਸਨ ਦੀ 
ਗਾਈਡ ਖਵੱਚ ਿੌਜੂਦਾ ਖਿਆਰਾਂ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 
ਖਵੱਚ ਕੁਝ ਢੱੁਕਵੀਂ ਸੇਧ ਹੈ। 
ਖਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਦਫਤਰ 
ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਸੇਧਾਂ: ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਰਸ਼ ਸੇਧਾਂ ਨੰੂ 
ਖਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ, ਇਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਆਦਰਸ਼ ਸੇਧ ਖਵਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖਵਆਪਕ ਸਲਾਹ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਨੈਸਨਲ ਖਸਧਾਂਤ 1 ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਖਹਊਿਨ ਰਾਈਟਸ 
ਕਖਿਸਨ ਦਾ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਿਖਡਊਲ ਲਾਿਦਾਇਕ ਸਲਾਹ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਖਰਹਾ ਹੈ? ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 3 – ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ
ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਸਕਤੀਸਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਭਾਖਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਖਲਆਂ ਖਵੱਚ ਖਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 3 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

3.1 ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ੇਅਖਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਖਚਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਹੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸਾਿਲ ਹੈ। 

3.2 ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਿਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਿਾਨਤਾ ਖਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨੰੂ ਉਤਸਾਖਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਿਖਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਿਖਹਸੂਸ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕੇ। 
3.3 ਖਜੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਸੰਦਰਿ ਨਾਲ ਸਬੰਖਧਤ ਹੋਵ,ੇ ਉੱਥੇ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਖਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਰੋਕਥਾਿ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਖਧਤ ਢੱੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਉਿਰ 
ਦੇ ਖਹਸਾਬ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
3.4 ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਚੰਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, 
ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਖਵਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 
ਖਵੱਚ ਖਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਖਵਅਕਤ ਕਰਨਾ ਲਈ ਬੱਖਚਆਂ ਦੇ 
ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਖਕਆਂ ਨਾਲ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖਵਧਾਜਨਕ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
3.5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਖਿਆਚਾਰ ਖਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 
ਖਹੱਸੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਖਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 
ਸੁਝਾਵਾਂ ਪਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। 
3.6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਿੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਪਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਜਸ ਨਾਲ 
ਖਵਸਵਾਸ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ਬੂਤੀ ਖਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਨੇ ਹਿੇਸਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖਹੱਸੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਖਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ 
ਰਖਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 3 ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਕ ਲੋੜਾਂ ਖਵੱਚ 
ਸਾਿਲ ਹਨ: 
• ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਖਚਤ ਕਰਨਾ 
• ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਿਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆ ਂਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨੰੂ 

ਉਤਸਾਖਹਤ ਕਰਨਾ, ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 
ਿਖਹਸੂਸ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਾ 

• ਖਜੱਥੇ ਢੱੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਰੋਕਥਾਿ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ 
ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨਾ 

• ਬੱਖਚਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਲੈਸ ਕਰਨਾ। 

ਕਖਿਸਨ ਦੀ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਹੱਸੇਦਾਰੀ: ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 
ਗਾਈਡ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਹੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 
ਖਵਹਾਰਕ, ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਿਲ 
ਖਵੱਚ ਖਕਵੇਂ ਖਲਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। 
ਬੱਖਚਆਂ ਦੇ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਕਨਵੈਨਸਨ 
ਤਖਹਤ ਬੱਖਚਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਅਖਧਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਨੇ ਇਕ ਸਰਲ ਸੰਸਕਰਣ 
ਪਰਕਾਖਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਸੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਿਲਾਈ ਖਵਿਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 
ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਖਵੱਚ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਦੁਰਖਵਵਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਕਸਿਾਂ 
ਦੇ ਖਚੰਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਿਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਖਿਸਨ ਦੀ 
ਗਾਈਡ ਖਵੱਚ ਿੌਜੂਦਾ ਖਿਆਰ 7 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖਵੱਚ ਕੁਝ 
ਢੱੁਕਵੀਂ ਸੇਧ ਹੈ। 
ਨੈਸਨਲ ਖਸਧਾਂਤ 2 ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਖਹਊਿਨ ਰਾਈਟਸ 
ਕਖਿਸਨ ਦਾ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਿਖਡਊਲ ਲਾਿਦਾਇਕ ਸਲਾਹ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਖਰਹਾ ਹੈ? ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 4 – ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਖਰਆਂ ਨੰੂ ਸੂਖਚਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸਾਖਹਤ 
ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਸਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 4 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

4.1 ਪਖਰਵਾਰ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਰਿਾਖਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਖਲਆਂ ਖਵੱਚ ਖਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ। 
4.2 ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਖਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਬਾਰੇ 
ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੱੁਲਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
4.3 ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਖਰਆਂ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਥਾਵਾਂ ਦੇ 
ਖਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੀਖਿਆ ਖਵੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਖਹਣ ਦਾ ਿੌਕਾ ਹੈ। 
4.4 ਪਖਰਵਾਰਾਂ, ਸੰਿਾਲ ਕਰਨ ਵਾਖਲਆ ਂਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 
ਅਤੇ ਸਾਸਨ ਬਾਰੇ ਸੂਖਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਿੌਜੂਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਖਰਆਂ ਨੰੂ ਸੂਖਚਤ ਅਤੇ ਸਾਿਲ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 4, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰੂ ਉਤਸਾਖਹਤ ਕਰਨ ਖਵੱਚ 
ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਖਰਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਵਸੇਸ 
ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਨਵੀਆ ਂਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਖਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਹ: 
• ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਾਖਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਖਲਆ ਂਖਵੱਚ ਪਖਰਵਾਰਾਂ 

ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਖਰਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
• ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਖਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 

ਪਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੀਖਿਆ ਖਵੱਚ ਸਾਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
• ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਖਕਵੇਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਖਕਵੇਂ 

ਕੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਖਰਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਾਵਸਾਲੀ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

• ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਵਖਿੰਨਤਾ ਨੰੂ ਖਧਆਨ ਖਵੱਚ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਸਿੂਲੀਅਤ ਖਵੱਚ 
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਖਰਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਸਫਾਰਸ 
ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਅਤ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗਾਈਡ 
ਖਵੱਚ ਵਧੀਆ ਅਖਿਆਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਨੈਸਨਲ ਖਸਧਾਂਤ 3 ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਖਹਊਿਨ ਰਾਈਟਸ 
ਕਖਿਸਨ ਦਾ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਿਖਡਊਲ ਲਾਿਦਾਇਕ ਸਲਾਹ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਖਰਹਾ ਹੈ? ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 5 – ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖਭਆਸ ਖਵੱਚ ਖਵਖਭੰਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

5.1 ਸੰਸਥਾ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਾਿਲ ਹਨ, ਬੱਖਚਆਂ 
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਵਖਿੰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਖਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਨਤਾਣੇ ਹਨ। 
5.2 ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਖਕਆਂ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ ੋਸਖਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਝਣ ਖਵੱਚ ਆਸਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
5.3 ਸੰਸਥਾ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਖਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਸਾਈ 
ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਖਿੰਨ ਖਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਘਰ ਖਵੱਚ ਰਖਹਣ ਦੇ 
ਅਯੋਗ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਲੈਜ਼ਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ, 
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਿਾਸ 
ਖਧਆਨ ਖਦੰਦੀ ਹੈ। 
5.4 ਸੰਸਥਾ ਆਖਦਵਾਸੀ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਖਵਸੇਸ ਖਧਆਨ 
ਖਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਖਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ/ਨੰੂ ਉਤਸਾਖਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਿੇਸਾਂ ਖਵਖਿੰਨਤਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਕ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੂਖਜਆਂ 
ਨਾਲੋਂ ਦੁਰਖਵਵਹਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਨਤਾਣੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੰੂ ਆਖਦਵਾਸੀ 
ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਸਖਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਖਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਾਸਾਈ ਤੌਰ ਤੇ 
ਖਵਖਿੰਨ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਸਖਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਤੰਨ ਖਸਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਖਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 5 
ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਲਾਜ਼ਿੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 
• ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਵਖਿੰਨ ਖਪਛੋਕੜਾਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਣਾ 
• ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
• ਘਰ ਖਵੱਚ ਰਖਹਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਜ਼ਬੀਅਨ, ਗੇਅ, 

ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਬੱਖਚਆਂ ਦੇ ਖਵਖਿੰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਖਿਆਰ ਦੇ ਖਧਆਨ ਨੰੂ ਦੇਿਦੇ 
ਹੋਏ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਖਲੰਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਖਿੰਨ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਖਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਇਹ ਖਿਆਰ ਨਵੇਂ ਖਿਆਰ 1 ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਿਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਸਖਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 
ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਆਖਦਵਾਸੀ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਵਖਿੰਨ ਅਤੇ ਖਵਲੱਿਣ 
ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਖਬਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਖਿਸਨ ਦੀ 
ਗਾਈਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਦਵਾਸੀ ਬੱਖਚਆਂ, 
ਸਖਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਾਸਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਖਿੰਨ ਬੱਖਚਆਂ 
ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀਆਂ ਖਵਖਿੰਨ ਸਿੂਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਾਿਦਾਇਕ 
ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਨੈਸਨਲ ਖਸਧਾਂਤ 4 ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਖਹਊਿਨ ਰਾਈਟਸ 
ਕਖਿਸਨ ਦਾ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਿਖਡਊਲ ਲਾਿਦਾਇਕ ਸਲਾਹ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਖਰਹਾ ਹੈ? ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 6 – ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਿ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਲਾਈ 
ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਿਤਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 6 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

6.1 ਇਸਖਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਰੈਫਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸਿੇਤ ਿਰਤੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ 
ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਖਦੰਦੀ ਹੈ। 
6.2 ਸਬੰਖਧਤ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਵਰਤਿਾਨ ਸਿੇਂ ਖਵੱਚ ਬੱਖਚਆਂ 
ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ (ਵਰਖਕੰਗ ਖਵਦ ਖਚਲਡਰਨ ਚੈੈੱਕਸ) ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ 
ਦੀਆਂ ਖਪਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਹਨ। 
6.3 ਸਾਰੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਉਖਚਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਖਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 
ਜਾਣੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਖਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਿਲ ਹਨ। 
6.4 ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰਬੰਧ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਉੱਤੇ 
ਕੇਂਦਖਰਤ ਹੈ। 

ਵਰਤਿਾਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਿਰਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ 
ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ, ਛਾਣ-ਬੀਣ, ਖਨਗਰਾਨੀ, ਖਸਿਲਾਈ, ਖਵਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ 
ਿੁੱ ਖਦਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 
ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ ਂਖਕ ਉਹ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਸੂਖਚਤ ਕਰਨ: 
• ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਵੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਖਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ 

ਦੀਆਂ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ 
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਅਤ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਖਿਸਨ ਦੀ 
ਗਾਈਡ ਖਵੱਚ ਿਰਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ, ਛਾਣ-ਬੀਣ, 
ਖਨਗਰਾਨੀ, ਖਸਿਲਾਈ, ਖਵਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ 
ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 
ਖਨਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਖਵਆਪਕ ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਹੈ। 
ਨੈਸਨਲ ਖਸਧਾਂਤ 5 ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਖਹਊਿਨ ਰਾਈਟਸ 
ਕਖਿਸਨ ਦਾ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਿਖਡਊਲ ਲਾਿਦਾਇਕ ਸਲਾਹ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਖਰਹਾ ਹੈ? ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 7 – ਖਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ, ਬੱਖਚਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਖਰਤ ਹਨ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 7 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

7.1 ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗ, ਬਾਲ ਕੇਂਦਖਰਤ ਖਸਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਖਜੱਠਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ 
ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਸਿੂਹ, ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿੂਖਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ, ਵੱਿ-ਵੱਿ ਖਕਸਿਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਖਜੱਠਣ ਲਈ ਪਹੰੁਚਾਂ, 
ਸਬੰਖਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਕੰਿ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਖਦੰਦੀ ਹੈ। 
7.2 ਖਸਕਾਇਤ ਸੰਿਾਲਣ ਦੀਆਂ ਪਰਿਾਵਸਾਲੀ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪਖਰਵਾਰਾਂ, ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਝਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਖਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। 

7.3 ਖਸਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਗੰਿੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ 
ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਵਾਬ ਖਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
7.4 ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਅਖਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਬੰਖਧਤ 
ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਖਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਖਲਆ ਂ
ਨਾਲ ਸਖਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ 
7.5 ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਰਤਿਾਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਖਜਹੀਆਂ ਪਰਿਾਵਸਾਲੀ 
ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਸਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਖਕ ਸੰਸਥਾ 
ਸੱਕੀ ਬਾਲ ਸੋਸਣ ਦਾ ਉਖਚਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 7 ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਬੱਖਚਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਖਚਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਖਰਤ 
ਅਤੇ ਸਿਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਦੀ ਿਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਖਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 7, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਪੱਸਟ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
• ਖਸਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਗੰਿੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 

ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ 
• ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਾਖਲਆ ਂਨਾਲ ਸਖਹਯੋਗ ਕਰਨਾ 
• ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਖਿਸਨ ਦੀ ਗਾਈਡ 
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਸਬੰਖਧਤ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਖਿਸਨ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 
ਖਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਪੋਰਟ ਯੋਗ ਆਦਰਸ਼ 
ਖਵਵਹਾਰ ਸਕੀਿ ਬਾਰੇ ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਿ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸਨਲ ਆਖਫਸ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਸੇਫਟੀ ਨੇ ਬਾਲ-ਕੇਂਦਖਰਤ 
ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਖਸਕਾਇਤਾਂ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਸਰੋਤ ਪਰਕਾਖਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਨੈਸਨਲ ਖਸਧਾਂਤ 6 ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਖਹਊਿਨ ਰਾਈਟਸ 
ਕਖਿਸਨ ਦਾ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਿਖਡਊਲ ਲਾਿਦਾਇਕ ਸਲਾਹ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://childsafety.pmc.gov.au/sites/default/files/2020-09/nocs-complaint-handling-reference-guide.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਖਰਹਾ ਹੈ? ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 8 – ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ 
ਖਸੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਿਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਖਗਆਨ, ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ 
ਲੈਸ ਹਨ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 8 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

8.1 ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ 
ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਪਰਿਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਸਿਲਾਈ ਖਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਖਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
8.2 ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਬੱਖਚਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ 
ਲਈ ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਹੋਰ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਿਲ ਹਨ। 
8.3 ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਦੇ ਿੁੱ ਖਦਆਂ ਦਾ 
ਪਰਿਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਸਖਹਕਰਿੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 
8.4 ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਖਿਆਚਾਰਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਕਵੇਂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤਿਾਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ 
ਦੁਰਖਵਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। 
ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 8 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-
ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਖਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਸੱਖਿਆ ਅਤੇ 
ਖਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਰਦਾ ਹੈ: 
• ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ 
• ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ (ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਹੋਰ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਿਲ ਹਨ) 
• ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਿੁੱ ਖਦਆਂ ਅਤੇ ਸੰਖਕਆਂ ਦਾ ਪਰਿਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ 

ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖਹਕਰਿੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ 
ਕਰਨਾ। 

ਇਹ ਖਿਆਰ ਨਵੇਂ ਖਿਆਰਾਂ 1 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਖਤੰਨੋਂ  ਖਿਆਰ 
ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਖਿਸਨ ਦੀ 
ਗਾਈਡ ਖਵੱਚ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ 
ਲਈ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵ-ੈਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਖਗਆਨ, ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 
ਕਖਿਸਨ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਖਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 
ਖਰਪੋਰਟ ਯੋਗ ਆਦਰਸ਼ ਖਵਵਹਾਰ ਸਕੀਿ ਬਾਰੇ 
ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਸੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਸਿਲਾਈ ਖਵਿਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 
ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਖਵੱਚ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਦੁਰਖਵਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਚੰਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਲਾਿਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 
ਨੈਸਨਲ ਖਸਧਾਂਤ 7 ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਖਹਊਿਨ ਰਾਈਟਸ 
ਕਖਿਸਨ ਦਾ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਿਖਡਊਲ ਲਾਿਦਾਇਕ ਸਲਾਹ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
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https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਖਰਹਾ ਹੈ? ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 9 – ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦ ੇਿੌਕੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸਾਖਹਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 9 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

9.1 ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵ-ੈਸੇਵਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਖਧਕਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚ, ਸਿਾਖਜਕ ਖਰਸ਼ਖਤਆਂ ਅਤੇ ਖਸੱਿਣ ਦੇ ਿੌਖਕਆਂ ਨਾਲ ਸਿਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਖਬਨਾਂ, 
ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਖਵੱਚ ਿਤਖਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
9.2 ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਕੰਿ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ 
ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। 
9.3 ਿਤਰਾ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿਤਖਰਆਂ ਬਾਰੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
9.4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਖਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜ ੋਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਰਤਿਾਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ 
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਤਖਰਆਂ ਬਾਰੇ ਖਧਆਨ ਰੱਿਣ 
ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੋਸਣ ਦੇ ਿਤਖਰਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 9 ਖਵੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ 
ਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
• ਸਰੀਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ 

ਕਰਨਾ 
• ਖਕਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਖਧਕਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ 

ਪਹੰੁਚ, ਸਿਾਖਜਕ ਖਰਸ਼ਖਤਆਂ ਅਤੇ ਖਸੱਿਣ ਦੇ ਿੌਖਕਆਂ ਨਾਲ ਸਿਝੌਤਾ ਕੀਤੇ 
ਖਬਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਖਵੱਚ ਿਤਖਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਨਾ 

• ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸਾਖਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਖਚਆਂ 
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਿੌਕੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ 

• ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਤੀਜੀਆਂ ਖਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਕੋਲ ਿਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰੂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਖਿਸਨ ਦੀ 
ਗਾਈਡ ਦੁਰਖਵਵਹਾਰ ਦੇ ਿਤਖਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਕਖਿਸਨ ਦਾ ਖਲੰਕ COVID-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਖਚਆਂ 
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ 
ਲਾਿਦਾਇਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਖਲੰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਖਿਸਨਰ ਬੱਖਚਆਂ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਰੱਿਣ ਬਾਰੇ ਖਵਆਪਕ ਖਵਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਨੈਸਨਲ ਖਸਧਾਂਤ 8 ਉਪਰ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਿਨੱੁਿੀ ਅਖਧਕਾਰ 
ਕਖਿਸਨ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ 
ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਿਖਡਊਲ ਲਾਿਦਾਇਕ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਈ-
ਲਰਖਨੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ (1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਖਰਹਾ ਹੈ? ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 10 – ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਵੱਚ 
ਸੁਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 10 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

10.1 ਸੰਸਥਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੀਖਿਆ, 
ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
10.2 ਖਸਕਾਇਤਾਂ, ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਵਸਲੇਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਸੂਖਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਗਤ 
ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
10.3 ਸੰਸਥਾ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ, ਿਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਬੰਖਧਤ ਸਿੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਖਜਆਂ ਬਾਰੇ ਖਰਪੋਰਟ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਿੀਖਿਆ ਅਤੇ ਖਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਿੌਜੂਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਦਾ 
ਖਹੱਸਾ ਹਨ। 
ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 10 ਖਵੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆ ਂਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ 
ਸਾਿਲ ਹਨ ਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
• ਖਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਸੂਖਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਗਤ 

ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖਸਕਾਇਤਾਂ, ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਵਸਲੇਸਣ ਕਰਨਾ 

• ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ, ਿਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਖਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਖਧਤ ਸਿੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ 
ਨਤੀਖਜਆਂ ਬਾਰੇ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਖਿਸਨ ਦੀ 
ਗਾਈਡ ਸਵੈ-ਿੁਲਾਂਕਣ ਸੰਦ (Word ਫਾਈਲ ਵਜੋਂ 
ਉਪਲਬਧ) ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਿਾਨ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖਹਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਬਾਲ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿੀਖਿਆ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖਵਰੱੁਧ ਸਿੀਖਿਆਵਾਂ 
ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦ ਪਰਕਾਖਸਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸਨਲ ਖਸਧਾਂਤ 9 ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਖਹਊਿਨ ਰਾਈਟਸ 
ਕਖਿਸਨ ਦਾ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਿਖਡਊਲ ਲਾਿਦਾਇਕ ਸਲਾਹ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 11 – ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਇਹ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਖਕ ਸੰਸਥਾ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਖਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ 
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 11 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

11.1 ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ 
ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। 
11.2 ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਝਣਾ 
ਆਸਾਨ ਹੈ। 
11.3 ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਦੇ ਖਵਕਾਸ ਖਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਖਿਆਸ 
ਖਿਸਾਲ ਕਾਇਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸਵਰਾ ਇਸਨੰੂ ਸੂਖਚਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 
11.4 ਆਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ 
ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। 
11.5 ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਦੇ ਅਤੇ 
ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਖਿਆਸਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਖਵਆਪਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਖਤਆਰ ਕਰਨਾ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਿੌਜੂਦਾ ਬਾਲ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। 
ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਆਰ 11 ਖਵੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆ ਂਖਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀਆਂ 
ਸਾਿਲ ਹਨ ਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
• ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸੌਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਝਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ 
• ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਦੇ ਖਵਕਾਸ ਨੰੂ ਸੂਖਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ-ਿਸਵਰੇ ਅਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਖਿਆਸ ਿਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 
• ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਖਕ ਆਗ ੂਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਖਿਸਨ ਦੀ 
ਗਾਈਡ ਖਵੱਚ ਿੌਜੂਦਾ ਖਿਆਰ 2 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖਵੱਚ ਨਿੂਨੇ 
ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਿਦਾਇਕ ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਨੈਸਨਲ ਖਸਧਾਂਤ 10 ਉੱਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਖਹਊਿਨ ਰਾਈਟਸ 
ਕਖਿਸਨ ਦਾ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਿਖਡਊਲ ਲਾਿਦਾਇਕ ਸਲਾਹ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਈ-ਲਰਖਨੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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