ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਿਬਆਨ
ਸ�ਟ ਜਾਨ �ਬੂਲ�ਸ ਆਸਟਰ੍ੇਲੀਆ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸ�ਟ ਜਾਨ) ਸ�ਟ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਪਰ੍ੋਗਾਮਾਂ, ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮਾਂ) ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸ� ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ,
ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸ� ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਵਾਂਗੇ।
ਸ�ਟ ਜ ਾਨ ਬਾਲ ਦੁ ਰਿਵਹਾਰ ਨੂ ੰ ਿਬਲਕੁ ਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਦੁ ਰਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਨਾਲ ਲ� ਦੇਹਾਂ। ਅਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਨੀਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਬੱਚੇ ਸ�ਟ ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਦੁ ਰਿਵਹਾਰ,
ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ�ਟ ਜਾਨ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਿਰਵੇਸ਼ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਕਦਰ
ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਕਿਲਆਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉ�ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਵਲ� ਦੱਿਸਆਂ ਿਕਸੇ ਿਚੰਤਾਂਵਾਂ ਉ�ਤੇ ਿਧਆਨ ਦਵਾਂਗੇ।
ਸ�ਟ ਜਾਨ ਮਾਿਪਆਂ, ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ�ਟ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸ� ਮਾਿਪਆਂ, ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹ੍ਾਂ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਖੁਲਹ੍ੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਿਰਸਤਿਥਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਿਜੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸ�ਟ ਜਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਬੋਿਰਜਨਲ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਿਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਉ�ਤੇ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਦਵੇਗਾ। ਅਸ�, ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਹ੍ੇ ਅਿਭਆਸਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਭੰਨ ਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ
ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸ� ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਸਭ ਤ� ਢੁ ੱਕਵ� ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸ� ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਿਕ
ਉ�ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਿਨਰਗਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ�ਟ ਜਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੁੱਮਹ੍ੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲ� ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਖਾਸੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾ�ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਣਾ ਹੈ ਿਕ, ਜਦ� ਸਦੱਸ ਅਿਜਹੇ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਉਨਹ੍ਾਂ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਿਲੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ
ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈ।
ਸ�ਟ ਜਾਨ ਖੁਲਹ੍ੇਪਣ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਜ਼ਆਦਤੀਆਂ, ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਜਾਂ
ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਿਵਧੀਆਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਕਰਨ ਉ�ਤੇ
ਕ�ਦਿਰਤ ਹਨ ਜੋ ਦੁ ਰਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਸ�ਟ ਜਾਨ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦਵੇਗਾ। ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਵੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟਰ੍ੇਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ�ਟ ਜਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਿਚਆਂ ਉ�ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਿਚੰਿਤਤ ਜਾਂ
ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਸ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਧਨ ਉਮਰ ਮੁਤਾਵਕ
ਢੁ ੱਕਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥ� ਬੱਚੇ ਿਚੰਿਤਤ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ�ਟ ਜਾਨ ਮਾਿਪਆਂ, ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਤ� ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੈ ਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਿਹਮਤੀ
ਮੰਗਨਗੇ ਿਜੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਬਨਤੀ ਪੁਿਲਸ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟਆਂ ਜਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਕਿਲਆਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।
ਸ�ਟ ਜਾਨ ਪੂਰੇ ਆਸਟਰ੍ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਢੁ ੱਕਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਜਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰ੍ੇਿਨੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ, ਦੁ ਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂਨ
ੰ ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਿਤਕ ਜੁੰਮਹ੍ੇਵਾਰੀ
ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਕਿਲਆਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਚੰਿਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱਚ ੇ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦਾ ਤਤਕਾਿਲਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਟਰ੍ ਪ ਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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