
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਫਸਟ ਏਡਫਸਟ ਏਡ (first aid) ਨੂੰ ਹਰ ਖਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਹੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ।ਨੂੰ ਹਰ ਖਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਹੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ।  

ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ
ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਖਲਖਿਖਟਡ (ਸੇਂਟ ਜਾਨ) ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਖਲਆਣ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਿਾਂ ਤਿ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਖਚਆਂ ਨੰੂ ਇੱਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਖਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਅਖਹਿੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਸਾਡੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਖਚਆਂ ਦੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਗਖਰਿਾ ਦੀ ਹਿੇਸ਼ਾ ਿਦਰ ਿਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਿਖਹਸੂਸ ਿਰਨ ਦੀ 
ਸਖਿਤੀ ਖਵੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਿਣ ਦੇ ਿਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਖਵੱਚ, ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਇੱਿ ਅਖਜਹੇ ਸਖਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਵੇਗਾ ਖਜੱਿੇ ਿੈਂਬਰ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਗਟ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਖਚਆਂ ਨਾਲ ਿੰਿ ਿਰਨ ਸਿੇਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਉਖਚਤ ਖਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਿਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਿਾਨੂੰਨ, ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਾਨਿਾਂ (ਖਜਵੇਂ ਖਿ ਇਹ ਿੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨੰੂ ਪੂਰਿ ਿਰਨਾ ਹੈ।

ਸਵੀਿਾਰ ਯਰੋਗ ਖਵਹਾਰ
ਇਹ ਿੰਿ ਿਰਰੋਇਹ ਿੰਿ ਿਰਰੋ:
• ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਰਜਖਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਿਰੋ – ਇੱਿ ਿਾਪੀ ਆਪਣੇ ਿਰੋਲ ਰੱਿਰੋ, ਖਜਵੇਂ ਖਿ ਤੁਹਾਡੇ 

ਖਨੱਜੀ ਿੰਖਪਊਟਰ ਜਾਂ ਖਡਵਾਇਸ ਉੱਤੇ

• ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਿ ਿੇ, ਸਾਰੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਿਾਂ, ਿਾਣ, ਖਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿਦਰ ਦਾ ਸਨਿਾਨ ਿਰਰੋ

• ਬੱਖਚਆਂ ਨਾਲ ਿੰਿ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਸਿਾਨਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਿਰੋ (ਖਜਵੇਂ ਖਿ ਜੇ ਸੰਿਵ ਹਰੋਵੇ ਤਾਂ ਢੱੁਿਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਰਨੀਆਂ)

• ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਿਾਨ, ਖਨਰਪੱਿਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਅਤੇ ਖਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਖਵਹਾਰ ਿਰਰੋ 

• ਬੱਖਚਆਂ ਦੇ ਖਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਰੋ  ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਪ੍ਤੀਖਰਿਆ ਿਰਰੋ, ਿਾਸ ਿਰਿੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਿੁਲਾਸਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹਰੋਣ ਖਿ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਿਸੇ 
ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਖਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਹੈ

• ਐਬਰੋਖਰਜਨਲ ਅਤੇ ਟਰੋਰਸ ਸਟ੍ੇਟ ਦੀਪਵਾਸੀ, ਸਖਿਆਚਾਰਿ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਵਖਿੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਵਾਸੀ ਖਪਛਰੋਿੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਖਚਆਂ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ 
ਗ੍ਸਤ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਸਖਿਆਚਾਰਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਤੀਿਰਨ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਖਦਓ

• ਆਪਣੇ ਿੰਿ ਦੌਰਾਨ ਇੱਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਖਰਵੇਸ਼ ਸਿਾਪਤ ਿਰਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਿਰੋ

• ਇੱਿ ਸਿਾਰਾਤਿਿ ਆਰਦਸ਼ ਬਣਰੋ

• ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਗਰੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਖਨੱਜਤਾ ਦਾ ਸਨਿਾਨ ਿਰਰੋ ਅਤੇ ਖਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੀ ਗਰੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਿਰਨ ਦੀਆਂ 
ਨੀਤੀਆਂ ਿੁਤਾਬਿ ਿਰਰੋ 

• ਬਾਲ ਦੁਰਖਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਖਨੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਸੀਿਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਝਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਿ ਹੈ ਖਿ ਖਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਿਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ, ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਰੋਈ ਆਰਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਖਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿੁਲਾਸਾ ਿੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਖਦੱਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

• ਨੌਜਵਾਨ ਿੈਂਬਰ ਖਵਹਾਰ ਪ੍ਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਿਰਰੋ, ਇਸ ਖਵੱਚ ਖਵਹਾਰ ਦੇ ਸਖਹਿਤ ਖਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 
ਪ੍ਤੀਖਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਿਲ  ਹਨ

• ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚੌਿਸ ਅਤੇ ਖਿਖਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਰੋਪਾਂ, ਸ਼ੱਿਾਂ ਜਾਂ ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਖਦਓ

• ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁੰਿੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਝਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਰੋ 

• ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਿਾਨਜਨਿ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵਧਾਵਾ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ

• ਉਖਚਤ ਸੀਿਾਵਾਂ ਬਣਾਏ ਰੱਿਰੋ ਅਤੇ ਸਰੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਖਵੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਢੁੱਿਵੀਂ ਬਰੋਲਬਾਨੀ ਬਣਾਏ ਰੱਿਣੀ 
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ* 

* ਿੁੱਝ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਿੂਖਿਿਾ ਖਵੱਚ ਸਰੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਦੇ ਪੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਵੱਚ ਿੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਖਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿੈਂਬਰ ਦਾ ‘friend’ ਬਣਨਾ ਲਰੋੜੀਂਦਾ ਹਰੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਅਖਜਹੇ ਿਾਿਲੇ ਖਵੱਚ, ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਿੈਂਬਰ ਦੀ ਿੂਖਿਿਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਿੂਖਿਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਪਰਿ ਵਰਖਜਤ ਹੈ। ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦੇ ਵੀ ਖਿਸੇ ਅਖਜਹੇ 
ਖਵਹਾਰ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਰੋ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੀ ਸਰੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਰਦਾ ਹਰੋਵੇ।
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ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂ ਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲ ੀਆ ਲਲਲਿਲਟਡ ਵਰਜ਼ਨ 1.0; 
ਦਸਤਾਵਰੇਜ਼ ਆਈ.ਡ ੀ: NOPOL: 1.8  
ਿਨਜ਼ੂਰ ੀ ਪ੍ਾਪਤ 14 ਿਈ 2019

ਉਹ ਖਵਹਾਰ ਜਰੋ ਸਵੀਿਾਰ ਯਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਇਹ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਖਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਖਦੱਤੇ ਿੰਿ ਨਾਿੰਿ ਨਾ ਿਰਰੋ:

• ਖਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਰੋਈ ਅਖਜਹੀ ਗਤੀਖਵਧੀ ਿਰਨੀ ਖਜਸਨਾਲ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹਰੋਣੇ, ਇਸ ਖਵੱਚ ਦੁਰਖਵਹਾਰ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸਰੋਸ਼ਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਿਰਨ ਵਾਲਾ, ਖਵਤਿਰਾ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਖਤਆਚਾਰ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਖਵਹਾਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ

• ਬਾਲ ਦੁਰਖਵਹਾਰ ਜਾਂ ਨੁਿਸਾਨ ਦੀ ਖਿਸੇ ਖਚੰਤਾ, ਸ਼ੱਿ ਜਾਂ ਿੁਲਾਸੇ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਿਰਨੀ

• ਬੱਚੇ ਨਾਲ ‘ਿਾਸ’ ਖਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਅਖਜਹੇ ਖਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਿਰਨਾ ਜਰੋ ਪੱਿਪਾਤ ਿਰਨ ਵਾਲਾ, ਲਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੂ, ਅਨੁਖਚਤ 
ਜਾਂ ‘ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੋਸ਼ਣ ਿਰਨ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਖਤਆਰ ਿਰਨ’ ਵਾਲੇ ਖਵਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹਰੋਵੇ

• ਬੱਖਚਆਂ ਨਾਲ ਅਖਜਹੇ ਖਵਹਾਰ ਜਾਂ ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਨਾ ਿਰਨੀਆਂ ਖਜੰਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਖਚਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਵੱਚ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਖਜਵੇਂ ਖਿ 
ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਖਜਨਸੀ) ਜਾਂ ਅਖਜਹੇ ਖਵਖਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ ਜਰੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਢੱੁਿਵੇਂ ਨਾ ਹਰੋਣ

• ਖਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੇਲਰੋੜਾਂ ਸਰੀਰਿ ਸੰਪਰਿ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨਾ, ਇਸ ਖਵੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਖਜਹੇ ਿੰਿ ਿਰਨੇ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਜਰੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ (ਖਜਵੇਂ ਟੱਟੀ 
ਿਰਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਿਰਨਾ), ਬਸ਼ਰਤੇ ਖਿ ਤੁਸੀਂ ਿਰੋਈ ਡਾਿਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਰੋ ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿੁਲਾਂਿਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਿਰਨ ਲਈ ਉਸਨੰੂ 
ਛੂਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰੋਵੇ 

• ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਖਸਤ ਜਾਂ ਿਾਬੂ ਖਵੱਚ ਿਰਨ ਲਈ ਹੱਿ ਚੁੱਿਣ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਅਪਨਾਉਣੇ

• ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਖਜਹੀ ਸਖਿਤੀ ਖਵੱਚ ਹਰੋਣਾ ਖਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰੋਰ ਿਰੋਈ ਨਾ ਹਰੋਵੇ, ਇਸ ਖਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਖਜਹਾ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹ*ੈ*

• ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗਤੀਖਵਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਿ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਖਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਖਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ **

• ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਿਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਖਬਨਾਂ ਖਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਖਨੱਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਸੰਪਰਿ ਤਰੀਖਿਆਂ (ਇਸ ਖਵੱਚ ਸਰੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ, ਈਿੇਲ, 
ਇਨਸਟੇਂਟ ਿੈਸੇਖਜੰਗ, ਚੈਟ ਰੂਿ, ਗੇਖਿੰਗ ਸਾਈਟ, ਟੈਿਸਖਟੰਗ ਆਖਦ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ) ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖਸੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨੀ

• ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਿਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਦੀ ਿਰੋਖਸ਼ਸ਼ ਿਰਨਾ, ਇਸ ਖਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਬਨਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿਸੇ ਖਨੱਜੀ ਸਾਿਾਜਿ ਸਿਾਰਰੋਹ ਖਵੱਚ ਿਾਗ 
ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ

• ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖਵੱਚ ਸਖਿਆਚਾਰ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਖਜਨਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਖਨੱਜੀ ਖਵਚਾਰ ਪ੍ਗਟ ਿਰਨੇ

• ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੇ ਪਖਰਵੇਸ਼ ਖਵੱਚ ਿੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਖਜਨਸੀ ਜਾਂ ਸੰਘਣੇ ਖਵਹਾਰ ਖਵੱਚ ਖਹੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਖਵੱਚ ਸਖਹਿਤੀ ਦੀ ਿਾਨੂੰਨੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਖਹਿਤ 
ਿੈਂਬਰਾਂ ਖਵੱਿਚਾਰ ਅਖਜਹਾ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ

• ਖਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖਜਨਸੀ ਖਿਖਰਆ ਿਰਨੀ

• ਇਹ ਖਬਨਤੀ ਿਰਨਾ ਖਿ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਖਪਆਂ/ਸੰਿਾਲਿਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱੁਿਵਾਂ ਰੱਿੇ

• ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਖਹਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਾਖਪਆਂ/ਸੰਿਾਲਿਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਹਿਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਰੋਟਵਾਂ ਖਿਚਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਖਡਓ ਬਣਾਉਣੀ

• ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਿਾਂ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫਰੋਟਵਾਂ ਜਾਂ ਵੀਖਡਓ ਨੂੰ ਖਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਂਿ ਿੇ ਰੱਿਣਾ। ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਿਾਂ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੋਟਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀਖਡਓ ਨੂੰ ਖਸਰਫ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੇ ਅਖਧਿਾਖਰਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਖਤਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤਰੋਹਫੇ ਦੇਣੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤਰੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਖਲੱਤੀ ਗਈ ਹਰੋਵੇ

• ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੇ ਪਖਰਵੇਸ਼ ਖਵੱਚ ਜਾਂ ਖਿਸੇ ਅਖਜਹੇ ਪਖਰਵੇਸ਼ ਖਵੱਚ ਖਜੱਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਸਾਂਿਸੰਿਾਲ ਿਰਨ ਦੀ ਜੁੰਿੇਵਾਰੀ ਹਰੋਣੇ, ਉੱਿੇ ਖਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਖਹਤ 
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਿਰਨੀ

• ਖਿਸੇ ਅਖਜਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਘਣਾ ਖਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਖਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਸੱਧੀ ਅਿਾਰਟੀ ਹਰੋਵੇ

• ਬੱਖਚਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਇਨ ਅਖਜਹੇ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਸ਼ਿਲੂੀਅਤ ਿਰਨੀ ਖਜਸਨੂ ੰਅਪਿਾਨਜਨਿ ਜਾ ਂਅਨੁਖਚਤ ਿਖੰਨਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹਰੋਵ,ੇ ਇਸ ਖਵਚੱ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪਿ੍ਾਰ 
ਦੀ ਿਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਵਖਸ਼ਆਂ (ਖਜਵੇਂ ਖਿ ਨਾਪਾਿ ਜਾਂ ਖਜਨਸੀ ਖਿਸਿ ਦੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਸ਼ਣ ਿਰਨ ਲਈ ਿੰਨੇ ਜਾ ਸਿਣ ਵਾਲੇ ਖਵਹਾਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। 

• ਬੱਖਚਆਂ ਸਾਿ੍ਣੇ ਸੰਘਣੀ, ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਉਖਚਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਖਵਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿਰਨੀ ਜਾਂ ਖਵਿਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਬੱਖਚਆਂ ਨਾਲ ਖਜਨਸੀ ਖਵਅੰਗ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਜਾਂ ਖਜਨਸੀ ਖਿਸਿ ਦੇ ਖਵਹਾਰ ਖਵੱਚ ਖਹੱਸਾ ਲੈਣਾ

• ਖਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਉਿਰ, ਖਲੰਗ, ਨਸਲ, ਸਖਿਆਚਾਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਜਸਨੀਅਤ ਜਾਂ ਜਾਤ ਿਰਿੇ ਪੱਿਪਾਤ ਵਾਲਾ ਖਵਹਾਰ ਿਰਨਾ ਜਾਂ 
ਖਵਤਿਰਾ ਿਰਨਾ  

** ਜੇ ਿਰੋਈ ਅਖਜਹੀ ਸਖਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਅਖਜਹੇ ਉਪਾਅ ਿੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਰੋੜੀਂਦੇ ਹਰੋਣ, ਤਾਂ ਰਰੋਿਿਾਿ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਿਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਿੌਿੀ ਬਾਲ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਦਸ਼ਾ-ਖਨਰਦੇਸ਼ ਵੇਿਰੋ।
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ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਰਨਾ
ਸਾਰੇ ਿੈਂਬਰਾਂ, ਠੇਿੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਵਖਜ਼ਟਰਾਂ (ਿੁਲਾਿਾਤੀਆਂ) ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਖਿ ਉਹ ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖਿਤੀਆਂ ਖਵੱਚ 
ਲਾਗੂ ਹੈ – ਨੌਜਵਾਨ ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਾਰਰੋਹਾਂ, ਖਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਿੇਂ ਜਾਂ ਖਡਟੀਜਲ ਤਿਨਾਲਰੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਸਿੇਤ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਰਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿਾਰਵਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਿੀਰ ਿਾਿਖਲਆਂ ਲਈ, ਇਸ 
ਖਵੱਚ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਿਤਿ ਿੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹਰੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਿੀਰ ਿਾਿਖਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਖਲਸ ਨੂੰ ਖਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅਖਜਹੀਆਂ ਿਾਸੀਆਂ ਸਖਿਤੀਆਂ ਹਰੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਖਜੱਿੇ ਖਿਸੇ ਿੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਖਹਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਚਾਲਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਪਵੇ, ਖਜਵੇਂ ਖਿ ਆਪਾਤਿਾਲੀਨ ਸਿੇਂ 
ਦੌਰਾਨ। ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਸੇ ਿੰਿ ਲਈ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਿਰੋਖਸ਼ਸ਼ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ 
ਖਿ ਤੁਸੀਂ, ਖਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਿਵ ਹਰੋ ਸਿੇ, ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਸੇ ਿੰਿ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਦਓ। 

ਚੈਂਪੀਅਨ
ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਦੇ ਿੁੱਿ ਿਾਰਜਿਾਰੀ ਅਖਧਿਾਰੀ (CEO) ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਿੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਰਿਨ ਿਰਨਗੇ। 
CEO ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਰੋ ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਿਾਰਗਰ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਿੈਂਬਰਾਂ 
ਨੂੰ ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਹਰੋਵੇਗੀ।   

ਜੇ ਖਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਤਤਿਾਲਿ ਿਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂਜੇ ਖਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਤਤਿਾਲਿ ਿਤਰਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਖਟ੍ਪਲ ਜ਼ੀਰਰੋਖਟ੍ਪਲ ਜ਼ੀਰਰੋ (000) ਉੱਤੇ ਫਰੋਨ ਿਰਰੋਉੱਤੇ ਫਰੋਨ ਿਰਰੋ

ਇਸ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਨੂੰ 14 ਿਈ 2019 ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਇਨਿਰੋਰਪਰੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿੁੱਿ ਿਾਰਜਿਿਾਰੀ ਅਖਧਿਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਖਦੱਤੀ ਗਈ 
ਸੀ ਅਤੇ ਿਈ 2020 ਖਵੱਚ ਇਸਦੀ ਸਿੀਖਿਆ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਈ 2021 ਖਵੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਸਰੋਧ ਿਰਨ ਲਈ ਲਰੋੜੀਂਦੀਆਂ ਿਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹਰੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਰਿੇ ਇਸਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ 
ਆਚਾਰ ਸੰਖਹਤਾ ਦੀ ਸਿੀਖਿਆ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  


