ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ
ਿਾਪਲਸੀ ਪਨਰਦੇਸ਼
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ

ਪਾਵਲਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ
ਵ ਚਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਇਿੱ ਕ
ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ
ਵ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

ਅਰਬੀ, ਬੂੰ ਗਾਲੀ, ਬੁਲਗੇਰੀਅਨ,

ਕੈਂਟਨ
ੋ ੀਜ਼, ਵਿਵਲਵਪਨੋ, ਜਰਮਨ, ਵਹੂੰ ਦੀ,
ਹੂੰ ਗੇਰੀਅਨ, ਲੈ ਟ ੀਅਨ, ਵਲਥੁਆਨੀਅਨ,
ਮਵਲਆਲਮ, ਮੈਂਡਵਰਨ, ਪੌਵਲਸ਼,
ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਪੂੰ ਜਾਬੀ, ਰੋਮਾਨੀਅਨ,
ਰਸੀ, ਸਲੋ ਕ
ੈ , ਸਪੈਵਨਸ਼, ਉਰਦ

Guidance about school policies - Punjabi

ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ-ਪਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀ
ਿਰੀਭਾਸ਼ਾ
ਧਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ

ਾਲਾ ਵ

ਹਾਰ ਹੈ ਵਜਸ ਕਾਰਣ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ

ਭਾ ੁਨਾਤਵਮਕ ਠੇਸ ਪਹੁੂੰ ਚਦੀ ਹੈ।

ਧਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਪਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:


ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ



ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣਾ



ਵਚੜਾਉਣਾ



ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ



ਬੇਇਜਤੀ ਕਰਨਾ



ਵਕਸੀ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣਾ ਜਾਂ ਅਲਿੱਗ ਕਰਨਾ



ਸਾਈਬਰ ਧਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ - ਮੋਬਾਇਲ ਿੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਇਨ

ਉਦੇਸ਼
ਧਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵ ਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕਲ ਅੂੰ ਦਰ ਇਿੱ ਕ ਲੋ ਕਾਚਾਰ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਧਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ
ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਪਰ ਸਵਤਕਾਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ

ਾਤਾ ਰਣ ਸਕਲ ਦੁਆਰਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਧਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੋ ੇ, ਓਥੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੂੰਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੀਤੀ
ਿਰੀਭਾਸ਼ਾ

ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਵਧਵਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ੜ ਹੈ ਵਕ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 190 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਸਕਲ
ਵ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼
ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਧੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੂੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਜਹੜੇ

ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੇ। ਘਿੱ ਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਰਪ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਧੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇ-ਸਕਲ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ

ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
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ਬਾਲ ਸੁਰੱਪਿਆ ਨੀਤੀ
ਿਰੀਭਾਸ਼ਾ
ਬਾਲ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵ ਹਾਰ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਗਲਤ

ਤੀਰਾ ਜਾਂ ਅਨਾਦਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ

ਬਾਰੇ ਹੈ, ਵਜਹੜਾ ਸਰੀਰਕ, ਯੌਨ ਜਾਂ ਭਾ ੁਨਾਤਵਮਕ ਚੋਟ ਜਾਂ ਜੋਿਮ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਉਦੇਸ਼

ਬਾਲ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ
ਦੁਰਵ ਹਾਰ ਜਾਂ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੂੰ ਦੇਹ ਹੋ ੇ। ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿੱ ਤ
ਹੈ।

ਪਵਵਹਾਪਰਕ ਿਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ
ਿਰੀਭਾਸ਼ਾ
ਵ

ਹਾਵਰਕ ਪਰਬੂੰਧਨ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ ੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਭਾ ਨਾ ਨੂੰ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ

ਆਪਣੇ ਵ

ਹਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਲਈ ਵਜੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ ੀਵਕਰਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ

ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਿਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਵਮਕ
ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਵ

ਤੀਰੇ ਅਤੇ ਰ ਿੱ ਈਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੂੰਸ਼ਾ ਕਰਨਾ

ਹਾਵਰਕ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਕਲ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ, ਸਟਾਫ਼, ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਪਆਂ

ਸਾਵਰਆਂ ਦੀ ਵਜੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼
ਵ

ਹਾਵਰਕ ਪਰਬੂੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ ੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸ ੈ-ਜਾਗਰਕਤਾ, ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਵਜੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਨੂੰ

ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਲ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵ ਚਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਵਮਕ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਿਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਿਰੀਭਾਸ਼ਾ
ਦ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵ ਚਕਾਰ ਭਾ ੁਨਾਤਵਮਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ
ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਦ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾ

ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼
ਦ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਦਜੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ
ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ ਵਸਹਤ ਜੋਿਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ
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ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਮਾਜ਼ ਅੂੰ ਦਰ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵ ਕਵਸਤ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਕਿੱ ਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਸਹਤ ਪਸੱ ਪਿਆ ਨੀਤੀ
ਿਰੀਭਾਸ਼ਾ
ਵਸਹਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀ ਨ ਲਈ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਵਸਹਤਮੂੰ ਦ ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਵ ਿੱ ਚ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਸਹਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਢੁਕ ੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵ ਵਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਕ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਨਵਸ਼ਆਂ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕਤਾ (ਉਦਾਹਰਣ
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਾਕ), ਿਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵ ਕਾਰ ਅਤੇ ਯੌਨ ਵ

ਹਾਰ

ਜੋਂ

ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦੇਸ਼
ਵਸਹਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅੂੰ ਦਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਚਤ ਵ ਕਲਪ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਦਵਜਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਜੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ ੈ-ਸੂੰ ਮਾਨ ਨੂੰ
ਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਨੀਤੀ
ਿਰੀਭਾਸ਼ਾ
ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ ਕੂੰ ਵਪਊਟਰਾਂ, ਲੈ ਪਟਾਪਾਂ, ਆਈਪੈਡ, ਕੈਮਵਰਆਂ, ਡੀ. ੀ.ਡੀ ਪਲੇ ਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕਲ ਵ ਿੱ ਚ ਆਮ
ਮੈਸੇਵਜੂੰ ਗ ਅਤੇ

ਰਤੇ ਜਾਣ

ਾਲੀਆਂ ਸੁਵ ਧਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹਨ

ਰਲਡ

ਾਈਡ

ੈਬ, ਈਮੇਲਜ਼, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ,

ੌਇਸ ਕਾਲਾਂ/ ੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ।

ਉਦੇਸ਼
ਸਚਨਾ ਅਤੇ ਕਵਮਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲਜੀ (ICT) ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹੇ
ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ
ਦੀ

ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਹੜਾ ਅਣਉਵਚਿੱ ਤ ਜਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ

ਰਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ, ਵਜੂੰ ਮੇ ਾਰ, ਨੈਵਤਕ, ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਸਝ ਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਸੰ ਬੰ ਧ ਅਤੇ ਲੈਂ ਪਿਕ ਪਸੱ ਪਿਆ ਨੀਤੀ
ਿਰੀਭਾਸ਼ਾ

ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਅਤੇ ਲੈਂ ਵਗਕ ਵਸਿੱ ਵਿਆ (RSE) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀ ਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰ ਿੱ ਈਏ, ਵ ਸ਼ ਾਸ਼
ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਲ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨੈਵਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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ਾਤਾ ਰਣ ਅੂੰ ਦਰ

ਉਦੇਸ਼
ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਅਤੇ ਲੈਂ ਵਗਕ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਲੌ ਕਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ ਵਨਿੱਜੀ, ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕ
ਵ ਕਾਸ ਨੂੰ

ਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ, ਸਵਚਤ ਵ ਕਲਪ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਵਤਕ

ਵਜੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਭਾ ਨਾ ਨੂੰ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਈ ਦਾ ਵ ਤਰਣ ਪਰਸਪਰ
ਵ ਸ਼ ਾਸ਼, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ

ਾਤਾ ਰਣ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਹੈਂਡਪਲੰਿ ਨੀਤੀ
ਿਰੀਭਾਸ਼ਾ
ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਹੈਂਡਵਲੂੰਗ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਵਕ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਨੂੰ
ਮਾਵਪਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਰਬੂੰਵਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਉਦੇਸ਼
ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਹੈਂਡਵਲੂੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਸਕਲ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈਂਡਵਲੂੰਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ੇ।

ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਸੱ ਪਿਆ: ਅਪਭਆਸ ਸੰ ਪਹਤਾ ਦੇ ਿੜਾਅ
ਿਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼
ਅਵਭਆਸ ਸੂੰ ਵਹਤਾ ਉਸ ਇਿੱ ਕ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ
ਪੜਾਅ

ਰਤੇ ਜਾਣ

ਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਪੂੰ ਜ-

ਾਲੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀਆਂ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਹੋਣ। ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ 2 ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕਲ ਦੁਆਰਾ

ਸੂੰ ਚਾਵਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ

ਾਪਰ ਵਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ। ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਕਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ

ਜੋਂ, ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਵਿਅਕ ਮਨੋਵਚਵਕਤਸਕ

ਤੋਂ। ਪੜਾਅ 4 'ਤੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸੂੰ ਵ ਧਾਵਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੜਾਅ 4
'ਤੇ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਥਾਵਰਟੀ ਦੇ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਅਕ ਲੋ ੜ ਜਰਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਲ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਪ ੱ ਤ ਬੱ ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਹੈਂਡਪਲੰਿ ਨੀਤੀ
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ਿਰੀਭਾਸ਼ਾ
ਉਵਚਿੱ ਤ ਬਿੱ ਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਹੈਂਡਵਲੂੰਗ ਸਾਰੇ ਸਕਲ ਸਮੁਦਾਇ (ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼) ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ
ਅਤੇ ਸੁਵਦਰੜ ਮਾਹੌਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਵਚਿੱ ਤ ਵ

ਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਬਾਰੇ

ਹੈ।

"ਉਵਚਿੱ ਤ ਬਿੱ ਲ" ਉਹ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਬਿੱ ਲ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੁਜਾਉਣ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ
ਜਾਣ

ਾਲਾ ਬਿੱ ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਵਤਆ

ਉਦੇਸ਼
ਉਵਚਿੱ ਤ ਬਿੱ ਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਹੈਂਡਵਲੂੰਗ ਪਾਵਲਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਵਿਆ

ਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ

ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਨੌਜ ਾਨ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ

ੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੂੰ ਦਾਜੀ ਤੋਂ

ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਜਹੜੀ ਬੇਲੋੜੀ, ਅਣਉਵਚਿੱ ਤ, ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਜਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਵਥਤੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਵਚਿੱ ਤ ਬਿੱ ਲ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਵਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱ ਲ ਵਕ ੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਦਜੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵ ਭਾਗ ਦੀ

ੈਬਸਾਇਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਕਤਾਬ ਵ ਿੱ ਚ ਬਾਲ ਸੁਰਿੱਵਿਆ
https://www.education-ni.gov.uk/publications/child-protection-education
ਸਕਲ ਵਕਤਾਬ ਵ ਿੱ ਚ ਚੂੰ ਗਾ ਵ

ਹਾਰ

https://www.education-ni.gov.uk/publications/good-behaviour-school-leafletparents
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