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ਉਦੇਸ 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਟ ਦਾ ਉਦੇਸ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ 
ਆਚਰਣ ਸਕੀਮ (ਸਕੀਮ) ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਸਵੈ-
ਸੇਵਕਾਂ (ਤ ਹਾਨੂੂੰ ) ਨੂੂੰ  ਮਾਰਿ ਦਰਸਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, 
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਦਾ ਵਵਸਾ 
ਹੋ। 
ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਚਰਣ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ 
ਦ ਆਰਾ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲਕੂੀ ਅਤੇ ਅਣਿਵਹਲੀ ਦੇ 
ਦੋਸਾਂ ਪਰਤੀ ਸੂੰਿਠਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਈਲਡ ਵੈੈੱਲਬੀਇੂੰਿ 
ਐਡਂ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2005 ਦ ਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਈ 
ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਤਵਹਤ, ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮ ਖੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵਕਸੇ ਬੁੱਚੇ ਨਾਲ 
ਕੀਤੇ ਕ ਝ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਵਵਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸਾਂ ਬਾਰ ੇਕਵਮਸਨ ਫਾਰ 
ਵਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਯੂੰਿ ਪੀਪਲ (ਕਵਮਸਨ) ਨੂੂੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਵੀ ਹੋਣ: 
• ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਵਹੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ 

ਵਸੁੱਧਾ ਸੂੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹ ੈ
• ਇਹ ਵਵਵਹਾਰ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹਇੋਆ 

ਹੈ। 
ਵਫਰ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮ ਖੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਹੜੇ ਰਕਸਮਾਂ ਦੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? 

ਇਹ ਸਕੀਮ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਵਵਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਿੂ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਆਉਂਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰਸਥਾ ਦ ਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਲ 
ਰ ੁੱ ਵਝਆ ਹਇੋਆ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੁੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 
• ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ 

ਸੂੰਸਥਾ ਨਾਲ ਵਸੁੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰ ੁੱ ਝੇ ਹਏੋ ਲੋਕ, ਵਜੂੰਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱਚ 
ਸਵ-ੈਸੇਵਕ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਹ ਦਦੇਾਰ, ਅਵਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਅਹ ਦ ੇਸਾਮਲ ਹਨ 

• ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਵਰਸਤਦੇਾਰ 

• ਧਾਰਵਮਕ ਪ ਜਾਰੀ, ਧਾਰਵਮਕ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਧਾਰਵਮਕ ਸੂੰਸਥਾ 
ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ। 

ਕਵਮਸਨ ਉੱਪਰ ਵਲਖ ੇਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ 
'ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ' ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 
ਜੇ ਉਹ ਸੂੰਸਥਾ ਵਜਸ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਸਵੈ-
ਸੇਵਕ ਹੋ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡਾ 
ਵਵਵਹਾਰ ਸਕੀਮ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਵਮਸਨ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲੁੱ ਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। 
ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਵਵਹਾਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜ ਵਕਸਮਾਂ ਹਨ: 

1. ਵਜਨਸੀ ਅਪਰਾਧ 

2. ਵਜਨਸੀ ਦ ਰਵਵਵਹਾਰ 

3. ਸਰੀਰਕ ਵਹੂੰਸਾ 
4. ਉਹ ਵਵਵਹਾਰ ਜੋ ਵਕਸੇ ਬੁੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਮਹੁੱਤਵਪਰੂਣ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਵਵਿਆਨਕ ਨ ਕਸਾਨ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹ ੈ

5. ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਣ ਅਣਿਵਹਲੀ। 
ਵਜਨਸੀ ਅਪਰਾਧ, ਵਜਨਸੀ ਦ ਰਵਵਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ 
ਵਹੂੰਸਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ੇਹਨ ਜੇ ਉਹ ਵਕਸੇ 
ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਵਵਰ ੁੱ ਧ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਿੀ ਵਵੁੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। 

 ਬੁੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਵਅਕਤੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

 ਵਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ, 

ਅਪਰਾਵਧਕ ਜ਼ ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਕਰਮਸਨ ਦੀ ਭੂਰਮਕਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਕਵਮਸਨ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ: 

• ਵਾਜਬ ਅਤ ੇਉਵਚਤ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਮਾਰਿਦਰਸਨ ਦ ੇਨਾਲ ਵਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂੰਸਥਾ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨਾ 

• ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸਾਂ ਪਰਤੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸ ਤੂੰਤਰ ਤੌਰ ਤ ੇਵੇਖਣਾ ਅਤ ੇਵਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨਾ 

https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-6
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ਅਤ,ੇ ਜਦੋਂ ਉਵਚਤ ਹੋਵ,ੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਵੁੱਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਸਫਾਰਸਾਂ ਕਰਨੀਆ ਂ

• ਕ ਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਵੁੱਚ, ਵਨਆਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ 
ਵਵਭਾਿ ਦੇ ਸਕੁੱਤਰ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰ ੋ
ਵਕ ਬੁੱ ਵਚਆ ਂਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨ 2005 ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮ ੜ-ਮ ਲਾਂਕਣ ਦ ੇ
ਉਦੇਸਾਂ ਵਾਸਤ ੇਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ 
ਵਿਆ ਹੈ। • ਕ ਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਵੁੱਚ, ਹਰੋ ਰੈਿੂਲੇਟਰਾਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ 
ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਵਭਾਿਾਂ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
ਦੀ ਵਸਹਤ ਪਰਕੈਟੀਸਨਰ ਰੈਿੂਲੇਸਨ ਏਜੂੰਸੀ) ਨੂੂੰ  ਸੂਵਚਤ 
ਕਰਨਾ ਵਕ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ • ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਇੂੰਸਟੀਵਟਊਟ ਆਫ ਟੀਵਚੂੰਿ (VIT) ਨੂੂੰ  
ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਈੋ ਦੋਸ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਆਚਰਣ ਜਾਂਚਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਕਸੇ 
ਰਵਜਸਟਰਡ ਹੋਏ ਅਵਧਆਪਕ ਬਾਰੇ ਹਨ। 

ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੋਸ ਕੀ ਹੈ? 

ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਦੋਸ ਹੈ, 
ਵਜਸ ਨੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਵਾਜਬ ਵਵਸਵਾਸ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ 
ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ: 
• ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ, ਜਾਂ 
• ਦ ਰਵਵਵਹਾਰ ਵਜਸ ਵਵੁੱਚ ਵਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ 

ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਕ ਵਾਜਬ ਵਵਸਵਾਸ, ਸੁੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧਰੇੇ ਹੈ। ਵਵਸਵਾਸ 
ਲਈ ਕ ਝ ਉਦੇਸਪਰੂਨ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਸੂੰਸਥਾ ਦ ੇਮ ਖੀ ਨੂੂੰ  ਕਵਮਸਨ ਨੂੂੰ  ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ 
ਦੋਸ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਆਪ 
ਇਸ ਉੱਤ ੇਵਵਸਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। 
ਜਦੋਂ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਵਕਸੇ ਸੂੰਸਥਾ ਦਾ ਮ ਖੀ ਆਪਣੇ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-
ਸੇਵਕਾਂ ਵਵਰ ੁੱ ਧ ਵਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
1. ਕਵਮਸਨ (ਅਤੇ ਵਵਕਟਰੋੀਆ ਪ ਵਲਸ ਨੂੂੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰ ੋਜੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਪਰਾਵਧਕ ਵਵਵਹਾਰ ਦਾ ਸੁੱਕ ਹੈ) ਅਤ ੇਕ ਝ 
ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਵੁੱਚ ਬਾਲ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਨੂੂੰ  

2. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਦੋਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇ
(ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਪ ਵਲਸ ਤੋਂ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਜੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋਵੇ) 

3. ਉਸ ਜਾਂਚ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ 
ਵਰਪੋਰਟ ਬਣਾਓ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ੋ

4. ਕਵਮਸਨ ਨੂੂੰ  ਨਤੀਵਜਆ ਂਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। 

ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੋਸ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ 

ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਵੁੱਚ ਇਹ ਪੜਾਅ ਹੋਣ ੇ
ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ: 

• ਦੋਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 
• ਜਾਂਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਵਲਤ ਕਰਨੀ 
• ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 
• ਜਾਂਚ ਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਵਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਰਪਰੋਟ ਵਤਆਰ 

ਕਰਨਾ 
• ਨਤੀਵਜਆ ਂਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਲਖਣਾ 
• ਨਤੀਵਜਆ ਂਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਵੁੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

ਕਰਨਾ। 

ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ 
• ਇਕ ਅੂੰਦਰਨੂੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਨ ੁੱ ਖੀ 

ਸਰੋਤਾਂ ਦ ਆਰਾ) 
• ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਸ ਤੂੰਤਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾ 
• ਇਕ ਅਵਧਵਨਯਮਕ (ਰੈਿੂਲੇਟਰ) 

• ਕਵਮਸਨ। 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਵੁੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 
ਸਾਮਲ ਹੋਣਿੇ: 

• ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਸਰੀਰਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸੂੰਿਰਵਹ 

• ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਿਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ, ਵਜੂੰਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱਚ ਬੁੱਚੇ 
ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ 

• ਦੋਸ ਲੁੱ ਿੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮ ਲਾਕਾਤ। 

ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਦੋਸ ਲੱਗੇ ਰਵਅਕਤੀ ਹੋ? 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਲੁੱ ਿੇ ਵਵਅਕਤੀ ਬਣ 
ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਵਹੁੱ ਸੇ ਮਾਰਿਦਰਸਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 
ਕਾਰਵਾਈ ਰਵੱਚ ਰਨਰਪੱਖਤਾ 
ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਕ ਬ ਵਨਆਦੀ ਵਸਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤ ਸੀਂ 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਲੁੱ ਿੇ ਵਵਅਕਤੀ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ 
ਆਪਣ ੇਵਵਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਵੁੱਚ ਕ ਦਰਤੀ ਵਨਆ ਂਪਰਾਪਤ 
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ਕਰਨ ਦ ੇਹੁੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਕ ਦਰਤੀ ਵਨਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਸਰ 
ਕਾਰਵਾਈ ਵਵੁੱਚ ਵਨਰਪੁੱਖਤਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ 
ਕਾਰਵਾਈ ਵਨਰਪੁੱਖ ਅਤ ੇਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤ ੇਵਬਨਾਂ 
ਵਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਕਾਰਵਾਈ ਵਵੁੱਚ ਵਨਰਪੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਵਸੁੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਲਿਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ। 
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੂੰ  ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢ ਕਵੇਂ ਅਤੇ 
ਜਲਦੀ ਮੌਕ ੇਉੱਤ ੇਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਿੀ, ਜਦੋਂ ਵਕ 
ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਖੂੰਡਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵੁੱਚ ਸਾਮਲ ਹਰ ਵਕਸੇ 
ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਿੀ। 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਬਾਰੇ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਨੋਵਟਸ ਦੇਣ ਵਵੁੱਚ 
ਿੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸੀਮਤ ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਵੁੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਦੋਸ 
ਸਪੁੱਸਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ 
ਵਬਨਾਂ ਤ ਹਾਡ ੇਹੁੱਕ ਵਵੁੱਚ ਨਵਜੁੱ ਵਠਆ ਅਤ ੇਹੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੋਸ ਬਾਰ ੇ
ਨਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਜਾਵੇ। ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਚੁੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਚੁੱਠੀ ਇਕ ਵਲਖਤੀ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹ ੈਜੋ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਸਪੁੱਸਟ ਤੌਰ ਉੱਤ ੇਤ ਹਾਡ ੇਵਖਲਾਫ 
ਲਿਾਏ ਿਏ ਵਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸਾਂ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਦੁੱਸਦੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਚੁੱਠੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਚੁੱਠੀ ਨੂੂੰ  
ਸਪੁੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਕੇ ਦੋਸ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਅਤ ੇਤ ਹਾਡ ੇਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਦੋਸ (ਦੋਸ) ਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦ ੇਸਕੋ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਚੁੱਠੀ ਵਵੁੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਕਵਥਤ ਤੌਰ ਉੱਤ ੇਕੀ ਵਵਵਹਾਰ ਹੋਇਆ 

• ਕਵਥਤ ਵਵਵਹਾਰ ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਵਕੁੱਥ ੇਵਾਪਵਰਆ 

• ਕਵਥਤ ਵਵਵਹਾਰ ਵਵੁੱਚ ਕੌਣ ਸਾਮਲ ਸੀ? 

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੋਸ ਮੇਰੇ ਉਪਰ 

ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ? 

ਭਾਂਵੇਂ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਚੁੱਠੀ ਵਮਲੀ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਬਾਰੇ 
ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਇਹ 
ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 
• ਦੋਸ ਦ ੇਵੇਰਵਵਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਵਸਆ ਜਾਵ ੇ

• ਦੋਸ ਉੱਤ ੇਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਸਮਾਂ, ਵਜਸ ਵਵੁੱਚ 
ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰ ੇ

ਸ ਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ ੋਵਜੂੰਨਹ ਾਂ ਬਾਰ ੇਤ ਸੀਂ ਵਵਸਵਾਸ ਕਰਦ ੇ
ਹੋ ਵਕ ਦੋਸ ਦੇ ਵਹੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੂੰਟਰਵਵਊ ਲਈ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

• ਇਹ ਪ ੁੱ ਛਣ ਦ ੇਯੋਿ ਹੋ ਵਕ ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਇੂੰਟਰਵਵਊ ਲਈ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਉਵਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ 
ਰਹ ੇ

• ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਅਤ ੇਵਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ ਬਾਨੀ ਜਾਂ 
ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਵੁੱਚ ਸੁੱਦਾ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਵ ੇਜੋ ਭਰਸੇੋਯੋਿ, 

ਢ ੁੱ ਕਵੀਂ ਅਤ ੇਮਹੁੱਤਵਪੂਰਣ ਹਵੋ ੇ
• ਇਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਵਨਰਪੁੱਖ ਹੈ। 
ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਹੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਸੂੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਲੈਣ 
ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 

 ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਵਲਖਤੀ ਰਪੂ ਵਵੁੱਚ 
ਰੁੱਖਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਇੂੰਟਰਵਵਊ ਵਵੁੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  
ਦੋਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਅੁੱ ਿੇ ਰੁੱਖਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਵਕਉਂਵਕ ਜੇ ਦੋਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ 

ਤਾਂ ਕ ਝ ਿੂੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਹ ਦ ੇਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮ ਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਹਰੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

ਕ ਝ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਵਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਅਹ ਦ ੇਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਮ ਅੁੱਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ ਹਾਡੀ ਸੂੰਸਥਾ ਦਾ 
ਮ ਖੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਮ ੁੱ ਵਦਆਂ' ਤ ੇਵਵਚਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਸਥਾ ਦ ੇਹਰੋ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰ।ੇ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਕੋਣਾ 
• ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਹਰੋ ਕੂੰਮਾਂ ਵਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ 
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਵਕ ਤ ਹਾਡ ੇਕਲੋ ਕੂੰਮ ਉੱਤੇ 

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਨਿਰਾਨੀ ਹ ੈ
• ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਵਨਰਦੇਸ ਦੇਣਾ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 

ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ-

ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਕਰ ੋ
• ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਸਾਜੋ਼-ਸਾਮਾਨ ਨੂੂੰ  ਸੌਂਪ ੋਜਾਂ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁੱਕ ਪਹ ੂੰਚ ਨੂੂੰ  ਹਟਾਓ। 
ਹਰੇਕ ਸੂੰਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰ ੇਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ 
ਅਤ ੇਨੀਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਿਾ। ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਇਸ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੂੰਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 
ਪ ੁੱ ਛੋ। 



 

  

ਸਫਾ 4 ਕ ੁੱਲ 5  (03) 8601 5281  contact@ccyp.vic.gov.au  ccyp.vic.gov.au  
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਵਵਆਇਆ ਵਿਆ:  

20 ਜੂਨ 2018  
 

ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 

ਸੁੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁੰਤ ਲਨ – ਸਬੂਤ ਦਾ ਪੱਧਰ 

ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਸੁੱਚ ਦ ੇਪੁੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੂੰ  
'ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂੰਤ ਲਨ' ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਪਰਾਵਧਕ ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੁੱਟ ਵਮਆਰ ਦਾ 
ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੁੱਚ ਦੋਸ ਨੂੂੰ  ਵਾਜਬ ਸੁੱਕ ਤੋਂ ਪਰਹ ੇਸਾਬਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, 
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਹਣੋ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਰਕ 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਵਾਪਵਰਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੂੁੰ  ਅੁੰ ਰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ 

ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਤ ਹਾਡ ੇਵਖਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾੜ ੇਨਤੀਜੇ ਕੁੱਢੇ 
ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਨ ਸਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵ,ੇ ਸੂੰਸਥਾ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਇਸ ਦੋਸ 
ਉੱਤੇ ਵਟੁੱਪਣੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਵ।ੇ 
ਜਾਂਚ ਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਵਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਉੱਤ ੇ
ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਸਨ ਨੂੁੰ  ਨੋਟੀਰਿਕੇਸਨ 

ਤ ਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂੰਸਥਾ 
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀਆ ਂਨਤੀਜਾ ਵਰਪੋਰਟਾਂ (ਅਤ ੇਨਤੀਜੇ ਦੀ 
ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ) ਨੂੂੰ  ਵਤਆਰ ਕਰੇਿੀ। ਇਹ ਕਵਮਸਨ ਨੂੂੰ  
ਵਦੁੱਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁੱ ਵਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਤ ਹਾਡੇ ਵਖਲਾਫ ਹੈ। ਪਰ, ਹ ੋਸਕਦਾ 
ਹੈ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਹਮੇਸਾਂ ਪਰੂੇ ਵਵਸਥਾਰ ਵਾਲੀਆ ਂਨਤੀਜਾ 
ਵਰਪੋਰਟਾਂ, ਵਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਸ 
ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹਨਾਂ ਵਵੁੱਚ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਬਾਰ ੇ
ਸੂੰਵੇਦਨਸੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਸੁੰਭਾਰਵਤ ਨਤੀਜਾ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 

ਇੁੱਥੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸੂੰਭਾਵਵਤ ਨਤੀਜਾ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦ ੇ

ਅੂੰਤ ਉੱਤ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਵਵਸਥਾਰ ਵਵੁੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਵਮਸਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸੀਟ 8 – ਜਾਂਚ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆ ਂਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ। ਸੂੰਖੇਪ ਵਵੁੱਚ, ਜੇ ਇਹ: 

• ਸਬੂਤ ਸ ਝਾਅ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਵਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਯੋਿ 
ਵਵਵਹਾਰ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ 
ਵਧੇਰੇ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਵਫਰ ਇਕ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

• ਇਹ ਸ ਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਕ 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਇਸ 
ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਫਰ ਇਕ ਬੇਬ ਰਨਆਦ – 

ਨਾਕਾਿੀ ਸਬੂਤ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
• ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਕ 

ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਫਰ ਇਕ ਬੇਬ ਰਨਆਦ – ਭਾਰ ੇਸਬੂਤਾਂ 
ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

• ਇਸ ਿੁੱਲ ਦ ੇਪ ਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਵਕ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 
ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ ਸੀ, ਵਫਰ ਇਕ 
ਬੇਬ ਰਨਆਦ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

• ਜੇ ਵਵਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੁੱਧ 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਸਮਾਂ 
ਦੇ ਅਨ ਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਵਵਹਾਰ 
ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਈ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਰਕਸੇ ਨਤੀਜਾ ਰਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸਰਹਮਤ 

ਹੋਣਾ 
ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਵੁੱਚ ਵਕਸੇ ਸੂੰਸਥਾ ਦ ਆਰਾ 
ਕੀਤੀ ਿਈ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸਵਹਮਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ 
ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੀਆ ਂਅੂੰਦਰਨੂੀ ਸੂੰਸਥਾਤਮਕ ਵਵਵਾਦ ਹੁੱਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰਿਦਰਸਨ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
• 1300 486 466 ਉੱਤ ੇਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਯਨੂੀਅਨਾਂ ਜਾਂ 

ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਟਰੇਡਜ਼ ਹਾਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੂੰ  (03) 9659 

3511 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਟਰਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲੋਂ 
• ਇਕ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ: 

o ਲਾਅ ਇੂੰਸਟੀਵਚਊਟ ਆਫ ਵਵਕਟੋਰੀਆ, ਜੋ 
ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

o ਜੌਬਵਾਚ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਅਵਧਕਾਰ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੂੰ  
1800 331 617 (ਵਦਹਾਤੀ ਵਵਕਟੋਰੀਆ) ਜਾਂ 
(03) 9662 1933 (ਮੈਲਬੌਰਨ ਮਹਾਂਨਿਰ) 

ਉੱਤੇ ਫਨੋ ਕਰ,ੋ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ 
ਅਤ ੇਿ ਪਤ ਟਲੈੀਫਨੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਵਸਫਾਰਸ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈo ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਲੀਿਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸਨ, ਜੋ 
ਤ ਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਲੀਿਲ ਸੈਂਟਰ ਲੁੱ ਭਣ 
ਵਵੁੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 

• ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਲੋਕਪਾਲ, ਜੋ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਕੂੰਮ ਵਾਲੀ 
ਜਿਹਾ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇਵਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/reportable-conduct-scheme-information-sheets/#TOC-8
https://www.australianunions.org.au/
https://www.weareunion.org.au/
https://www.liv.asn.au/find-a-lawyer
http://jobwatch.org.au/
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fairwork.gov.au/
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• ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਵਮਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
ਵਾਸਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜੂੰਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ ਵਿਆ 
ਹੈ, ਅਤ ੇਜੋ ਅਣਉਵਚਤ ਬਰਖਾਸਤਿੀ, ਆਮ 
ਸ ਰੁੱ ਵਖਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਖਾਸਤਿੀ ਜਾਂ ਿੈਰ-ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ 
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਰ ੇਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ 
ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਵਰਰਕੁੰਗ ਰਵਦ ਰਚਲਡਰਨ ਚੈੈੱਕ ਅਤੇ ਰਵਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇ

ਇੁੰ ਸਟੀਰਚਊਟ ਆਿ ਟੀਰਚੁੰਗ ਦੀਆਂ ਰਸਿਾਰਸ਼ਾਂ 
ਤ ਹਾਡੀ ਸੂੰਸਥਾ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਵਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ 
ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕਵਮਸਨ, ਕ ਝ ਹਾਲਾਤਾਂ 
ਵਵੁੱਚ, ਇਸ ਵਵਵਹਾਰ ਨੂੂੰ  ਤ ਹਾਡੇ "ਬੁੱ ਵਚਆ ਂਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜਾਂਚ' ਦ ੇਮ ਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤ ੇ'ਵਵਕਟਰੋੀਆ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ 
ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ' ਕਲੋ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।   
ਵਸਫਾਰਸ ਤਾਂ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਭਾਂਵੇਂ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲੋ 
ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਵੀ 
ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਅਵਧਆਪਕ ਹੋ, ਤਾਂ VIT 

ਨੂੂੰ  ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਾਂ ਦੇ 
ਨਤੀਵਜਆ ਂਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 

 ਕਵਮਸਨ ਨੂੂੰ  VIT ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਜਸਟਰਡ ਅਵਧਆਪਕ ਬਾਰੇ ਵਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਰਰਪੋਰਟਾਂ 
ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਵਵਸਵਾਸ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਸੂੰਸਥਾ ਵਵੁੱਚ 
ਵਕਸੇ ਨੇ ਵਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਦ ਰਵਵਵਹਾਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੁੱਚ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਵਵਵਹਾਰ ਸਾਮਲ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂੰਸਥਾ ਮ ਖੀ ਜਾਂ ਕਵਮਸਨ ਨੂੂੰ  
ਸੂਵਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਵਮਸਨ ਨੂੂੰ  ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ 
ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਵਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆ ਂ
ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੈ
ਸਕਦੀ ਹ:ੈ 
• ਬਾਲ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਨੂੂੰ  ਵਰਪਰੋਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਵਾਜਬ ਵਵਸਵਾਸ ਹ ੈਵਕ ਵਕਸੇ ਬੁੱਚ ੇਨੂੂੰ  ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਟ 
ਜਾਂ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਤੋਂ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

• ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਪ ਵਲਸ ਨੂੂੰ  ਵਰਪੋਰਟ ਕਰ ੋਜੇ ਕੋਈ 
ਅਪਰਾਵਧਕ ਜ਼ ਰਮ ਵਾਪਵਰਆ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ

• ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਦੇ ਖਤਵਰਆ ਂਨੂੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚ ੁੱਕੋ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇ
ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਅਵਧਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਹ ਦੇ ਵਵੁੱਚ ਹੋ। 

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਵਜਹ ੇਵਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਕ ਝ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਵਮਸਨ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਿੇ 
ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦੋਸ ਲਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਬੱਰਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਮਸਨ 

ਸਕੀਮ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਈਲਡ ਸੇਫ 
ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼, ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਈੋ ਸੂਚਨਾ 
ਦੇਣ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟਲੈੀਫਨੋ ਤੁੱਕ 
ਪਹ ੂੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹਨ: 

 ਵ: ccyp.vic.gov.au 

ੲ: contact@ccyp.vic.gov.au 

ਫ: (03) 8601 5281 

 

ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਦ ਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਅਨ ਵਾਦ ਅਤੇ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੂੰ  13 14 50 ਉੱਤੇ ਫਨੋ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (03) 8601 5281 ਉੱਤ ੇਬੁੱ ਵਚਆ ਂਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਵਮਸਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 

https://www.fwc.gov.au/termination-of-employment
mailto:childsafestandards@ccyp.vic.gov.au

