
 

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ – ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ  
  

ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ ਕ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜ ਰ੍ਿੰ ਸੀ੍ਲਾਂ ਅਤੇ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇਜਸਿਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ਿੰ  'ਅਜਿਕਾਰਤ ਜਵਅਕਤੀ' ਜਕਹਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਯਮ 
ਤੈਅ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕ ਲ ਜਵਿੱਚ ਿਾਂਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਿੁੜਦੇ ਹੋ। 

ਆਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਸਕ ਲ ਦੇ ਮਦੈਾਨਾਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਜਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਿਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਿੱ ਥੇ ਸਕ ਲੀ 
ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਵਾ੍ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਜਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰ ੇਵੇਰਵੇ ਿਾਂ ਉਹ ਿੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਿਿੱ ਥੇ ਆਦੇਸ਼ 
ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। 

ਸਕ ਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰ ੇਵਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥ ੇਵੇਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਜਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਕ ਸਕ ਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ ਖਕੰਨ੍ਹੇ  ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਆਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਜਨਯਮ ਜਕਿੰ ਨਹੇ  ਕੁ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਲਾਗ  ਰਜਹਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਿੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ 14 
ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਜ ੇਸਕੂਲ ਖ ੱਚ ਮੇਰਾ ਕਈੋ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ਾਲ ਕ਼ੀ  ਾਪਰਦਾ ਹੈ ਖਕਉਂਖਕ ਮੈਨੰੂ੍ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ਼੍ੀ ਪੈਣ਼ੀ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ ਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਜਚਆ ਹੈ ਜਕ ਆਦਸੇ਼ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚੇ ਨ ਿੰ  ਜਕਵੇਂ ਰ੍ਭਾਜਵਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਕਵੇਂ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਆਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਦੇਸ਼ ਦਣੇ ਦ ੇਬਾਅਦ ਜਿਿੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਸਿੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕ ਲ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਇਿੱਕ 'ਸਿੰਚਾਰ ਅਤੇ ੍ਹੁਿੰਚ ਰ੍ੋਟੋਕੋਲ' 
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ: 

• ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਬਾਰ ੇਜਕਵੇਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
• ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਸਕ ਲ ਿਾਣਾ ਜਕਵੇਂ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਜਿਅਤ ਤਰੀਕ ੇ

ਨਾਲ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 
• ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗ ੇਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਜ ੇਮੈਂ ਖਕਸੇ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ ਨ੍ਾਲ ਸਖਹਮਤ ਨ੍ਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹੋ ੇਗਾ? 

ਜਿਸ ਅਜਿਕਾਰਤ ਰ੍ਾ੍ਤ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਆਦਸੇ਼ ਜਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨ ਿੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  'ਜਨਰਿੰਤਰ ਸਕ ਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਆਦੇਸ਼' ਦਣੇਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਜਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਨ ਿੰ  ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥ ੇਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇ
ਜਸਿਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਬਨੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ੇਿਾਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕਿੰਮ ਜਕਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ 
ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਿਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚੇ ਨ ਿੰ  ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨ ਿੰ  ਜਕਵੇਂ ਰ੍ਭਾਜਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰ ੇਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੁੀਂ ਸਕ ਲ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚੇ ਨ ਿੰ  ਕਈੋ ਅ ਿ੍ੰਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕ ਲ ਿਾਣ ਜਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿ ਸਕੋ।  

ਜਲਿਤੀ ਬਨੇਤੀ ਅਜਿਕਾਰਤ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਇਿੱਕ ਈਮੇਲ ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਜਚਿੱ ਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਮ ਨੇ ਨ ਿੰ  ਇਿੱਥੇ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇ
ਜਸਿਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਜਲਿਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਏ ਇਿੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ੇਹੋਰ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅ ਿ੍ੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਵਅਕਤੀ 
ਿਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ।  

  

ਜ ੇਮੈਂ ਖਕਸੇ ਆਦੇਸ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਦ਼ੀ ਤਾਂ ਕ਼ੀ  ਾਪਰਦਾ ਹੈ? 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ੇਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਕ ਲ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨ ਿੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ੇਆਦੇਸ਼ ਦੀ ੍ਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਿੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ  
• ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ੍ਵੇਗੀ 
• ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ 
• ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਸ ਬਾਰ ੇਅਦਾਲਤ ਸਚੋਦੀ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਉਜਚਤ ਹੈ। 

ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ੍ਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਿੇਲਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਈੋ ਅ੍ਰਾਿਕ ਜਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ 
ਿਾਂ ਕੋਈ ਅ੍ਰਾਿਕ ਦਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਮਲੇਗਾ। 
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ਜ ੇਮੈਨੰੂ੍ ਖਕਸੇ ਅਨੁ੍ ਾਦਕ/ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹੋ ੇਗਾ? 

ਿੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਅਨੁਵਾਦਕ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕ ਲ ਦੇ ਜ ਰ੍ਿੰ ਸੀ੍ਲ ਨ ਿੰ  ਦਿੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਿੋ ਸਹਾਇਤਾ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਜਕਸ ੇਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ ਜਵਿੱ ਚ ੍ੜਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਜਸਿਲਾਈ 
ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਿੇਤਰੀ ਦਿਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਉੱਤਰੀ  ੍ਰਬੀ ਜਵਕਟੋਰੀਆ 

ਫੋਨ: 1300 333 231 

ਈਮੇਲ: nevr@education.vic.gov.au  

ਉੱਤਰੀ ਿ੍ੱ ਛਮੀ ਜਵਕਟੋਰੀਆ 

ਫੋਨ: 1300 338 691 

ਈਮੇਲ: nwvr@education.vic.gov.au  

ਦਿੱਿਣੀ  ੍ਰਬੀ ਜਵਕਟੋਰੀਆ 

ਫੋਨ: 1300 338 738 

ਈਮੇਲ: sevr@education.vic.gov.au  

ਦਿੱਿਣੀ ਿ੍ੱ ਛਮੀ ਜਵਕਟੋਰੀਆ 

ਫੋਨ: 1300 333 232 

ਈਮੇਲ: swvr@education.vic.gov.au  

  

ਜ ੇਮੈਨੰੂ੍  ਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹੋ ੇਗਾ? 

ਵਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਥੇ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤ ੇਜਸਿਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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