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ਬਚੱਿਆ ਂਅਤ ੇਨੌਜਵਾਨਾ ਂਲਈ ਕਚਿਸ਼ਨ 

ਕਚਿਸ਼ਨ ਇਕ ਚਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚਕ ਚਵਕਟੋਰੀਆ ਚਵਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਹੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸ ੱਰਚਿਆ ਨ ੰ 

ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ ੱਰਚਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚਵਿ ਸਾਡੀ ਭ ਚਿਕਾ ਚਵਿ ਇਹ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ: 

 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ ੱਰਚਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ ਿੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੰ ਸ ਰਚਿੱਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾ

ਨ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿ ੱਹਈਆ ਕਰਨਾ

 ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ ਪਰੋਤਸਾਚਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗ ਲੇਟਰਾਂ ਨ ੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ

 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ ੱਛਚਗੱਛ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਸਾਨ ੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਚਕ ਬੱਿੇ ਸ ਰਚਿਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ ਅਤੇ ਚਜਥੇ ਜਰ ਰੀ ਹੋਵੇ

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ:

ਬਚੱਿਆ ਂਦੀ ਸ ਰੱਚਿਆ ਂਦ ੇਪਧੱਰ ਬਾਰੇ: 

ਜਨਵਰੀ 1 2017 ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚਵਕਟੋਰੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ ੋਚਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ ਚਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ ੱਰਚਿਆ ਬਾਰ ੇਜਰ ਰੀ ਪੱਧਰ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਾਈਲਡ ਵੈਲਚਬੰਗ ਅਤੇ 

ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2005(The Child Wellbeing and Safety Act 2005) ਨੇ ਅਚਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨ ੰ 

ਚਹਦਾਇਤ ਚਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ ੱਰਚਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹ ਤ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ ੱਰਚਿਆ ਂਦਾ ਪੱਧਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ ਸਚਭਆਿਾਰ, ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਿਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਜ ੋਇੱਕ ਬਾਲ ਸ ਰੱਚਿਅਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚਨਰਿਾਣ ਹੋ ਸਕ ੇਅਤੇ ਬਾਲ ਸ ਰੱਚਿਆ 'ਤੇ ਚਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰਚਹ ਸਕ ੇI 

ਿਤਚਰਆਂ ਦੇ ਿ ੱਿ ਿੇਤਰਾਂ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਤੰਨ ਉਕਤ ਚਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪੱਧਰ ਹਨ 

ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ ੱਰਚਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਚਵਿ ਿਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕ ਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ 

ਪਚਹਲੇ ਕਦਿ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਅਨ ਕ ਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਚਜਆਦਾ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਲ ਸ ਰਚੱਿਆ ਪਧੱਰ ਦ ੇਕੀ ਚਸਧਾਤਂ ਹਨ? 

ਕ ਝ ਬੱਿੇ ਉਿਰ, ਚਲੰਗ ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਚਪਛੋਕੜ, ਅਸਿਰਥਤਾਂ ਜਾਂ ਚਪਛਲੇ ਦ ਰਚਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਚਹਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦ ਰਚਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਚਜਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ ਚਭੰਨ ਚਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ 

ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ ੱਰਚਿਆ ਚਵਕਚਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਿ ਿ ੱਕਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪੱਧਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ ਹੇਠ ਚਲਿੇ ਚਤੰਨ ਚਸਧਾਂਤ ਿ ਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 ਿ ਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਸ ਰਚਿਆਂ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਨਾ

 ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਅਤੇ ਵੱਿਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਸ ਰੱਚਿਆ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਨਾ

 ਬੱਿੇ ਜੋ ਚਕ ਅਸਿਰੱਥ ਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸ ਰਚਿੱਆ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਨਾ

Punjabi
Child Safe Standards
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ਖਸਧਾਂਤਾਂ ਿ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਿ ਲਈ ਪਖਿਲੇ ਕਦਮ ਖਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ:

ਚਵਤਕਰੇ ਲਈ ਚਬਲਕ ਲ ਭੀ ਸਚਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਿਾ ਰੱਿਣਾ
ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਚਭਆਿਾਕਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੋਰ ਤੇ 

ਵੱਿਰੇ ਚਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹ ੰਿ ਵਾਲੇ 

ਫਾਰਿੈਟ ਚਵਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ਹਈਆ ਕਰਨਾ 

ਹਰ ਚਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਚਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਟਾਫ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨਾ 

ਵੱਿ ਵੱਿ ਸਚਭਆਿਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਹੱਤਤਾ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੀ 

ਇੱਜਤ ਕਰਨਾ 

ਅਨੇਕ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਚਭਆਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਚਿੱਤਰ ਚਦਿਾਉਂਨ ਦਾ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਬਣਾਉਣਾ 

ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਕੋਲੋ 

ਪ ਛਣਾ ਚਕ ਉਹ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਾ ਿਾਹ ੰਦੇ ਹਨ 

ਬਚੱਿਆ ਂਦੀ ਸ ਰੱਚਿਆ ਦ ੇਪਧਰੱ ਚਕਹੜ ੇਹਨ? 
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 ਪੱਧਰ     ਪਖਿਲਾ ਕਦਮ

ਪਖਿਲਾ
ਪੱਧਰ

ਬਾਲ ਸ ਰਚਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਿਕ ਸਚਭਆਿਾਰ 

ਨ ੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 

ਤ ਹਾਡੀ ਲੀਡਰਚਸ਼ਪ ਟੀਿਾਂ ਚਵੱਿੋ ਬਾਲ ਸ ਰੱਚਿਅਤ 

'ਿੈਂਪੀਅਨ' ਨ ੰ  ਚਨਯ ਕਤ ਕਰ ੋਜੋ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 

ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੱਸ ਸਕਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 

ਸ ਰਚਿਅਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਿਤਲਬ ਹੈ 

ਦ ਜਾ ਪੱਧਰ
ਇਕ ਬਾਲ ਸ ੱਰਚਿਅਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾ ਬਾਲ ਸ ੱਰਚਿਆ 

ਲਈ ਵਿਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਚਬਆਨ 

ਬੱਿੇ ਦੀ ਸ ੱਰਚਿਅਤ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਨਬੱਧਤਾ ਦੇ 

ਚਬਆਨ ਦਾ ਚਵਕਾਸ ਕਰ ੋਜੋ ਤ ਹਾਡ ੇਸੰਗਠਨ ਤੇ ਉਸ 

ਦੀ ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੀਜਾ ਪੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਢ ੱਕਵਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ 

ਉਿੀਦਾਂ ਸਥਾਚਪਤ ਕਰਦਾ ਇਕ ਚਨਯਿ 

ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚਨਯਿ ਬਣਾਉ 

ਚੋਥਾ ਪੱਧਰ

ਸਕਚਰਚਨੰਗ, ਚਨਗਰਾਨੀ, ਚਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨ ੱਿੀ 

ਵਸੀਚਲਆ ਦੀ ਪਰਥਾਵਾਂ ਜੋ ਨਵੇ ਅਤੇ ਪ ਰਾਣੇ 

ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਬਾਲ ਦ ਰਚਵਹਾਰ ਦੇ 

ਿਤਚਰਆ ਨ ੰ ਘਟਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਿਨ ੱਿੀ ਸਰੋਤ ਪਰੀਿੀਆਵਾ ਦੀ ਸਿੀਚਿਆ ਕਰ ੋ

ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ ਰੱਚਿਆ ਤੇ ਚਧਆਨ ਕੇਦਂਚਰਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ 

ਪੂੰਜਿਾਂ ਪੱਧਰ

ਅਨ ਿਾਨਤ ਬਾਲ ਦ ਰਚਵਹਾਰ ਨ ੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ 

ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਚਕਰਆ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਚਕ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ 

ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਫ ਪਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ 

ਚਵਆਪਕ ਰ ਪ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਅਤੇ 

ਤ ਹਾਡ ੇਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚਵਿ ਸੰਿਾਰ 

ਕਰੋ I ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾਂ ਲਈ ਚਰਪੋਰਟੇਬਲ 

ਕੰਡਕਟ ਚਸਸਟਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਤਾ 

ਤ ਸੀ ਇਸਨ ੰ ਇਥੇ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰ:ੋ 

ਛੇਿਾ ਪੱਧਰ
ਬਾਲ ਦ ਰਚਵਹਾਰ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 

ਿਰਿਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਿੋ ਚਕ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ ਸੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਉਨ੍ਾਂ ਚਵਿ ਅਤੇ ਿਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਿ ਿ ੱਕੋ 

ਸਤਿਾਂ ਪੱਧਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨ ੰ 

ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 

ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਚਜਹੇ ਿੋਕੇ ਲਭੋ ਚਜਸ ਨਾਲ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਚਵਿਾਰ ਅਤੇ ਆਇਡੀਆਂ ਰੱਿਣ ਜੋ ਚਕ ਸ ਣੇ 

ਜਾ ਸੱਕਣ। 

ਿਦਦ ਚਕਥ ੋਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 

ਤ ਸੀ ਕਚਿਸ਼ਨ ਨ ੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

 ਟੈਲੀਫੋਨ: (03) 8601 5281

 ਈਿੇਲ: contact@ccyp.vic.gov.au

ਤ ਸੀ ਕਚਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ:www.ccyp.vic.gov.au ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੰ ਅਨ ਵਾਦਕ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ ਤਾ ਤ ਸੀ ਟਰਾਂਸਲੇਚਟੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪਰੇਚਟੰਗ ਸਰਚਵਸ ਨ ੰ 13 14 50 ਤੇ ਫੋਨ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ ਕਨੇਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨਾਲ 03 8601 5281 ਤੇ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 

mailto:contact@ccyp.vic.gov.au
file://///internal.vic.gov.au/DHHS/HomeDirs6/chai1712/Desktop/www.ccyp.vic.gov.au

