ਸੁਰਪਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨਕਲ
ੁ ੂ ਸਕਲ
ੂ ਪਤਆਰ ਕਰਨਾ: ਅਨਕਲ
ੁ ੂ ਸਕਲਾਂ
ੂ
ਸਬਿੰਧੀ ਕਾਨਿੰੂ ਨ (ਪਬੱਲ 13) ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੀ ਪਬੱਲ 13 ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਾਂ ਦੀ ਭਪਮਕਾ
ਪਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪਲਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ੂ
●

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਸਕੂ ਲਾਂ ਸਬਿੰਧੀ ਪਬੱਲ 13 ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਕ
ਹੁਣ ਕਾਨਿੰੂ ਨ ਬਣ ਪਗਆ ਹੈ।

ਪਬੱਲ 13 ਕੀ ਹੈ?
ਪਬੱਲ 13 ਸਕੂ ਲ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕਲਾਂ
ੂ ਪਵੱਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ
ਪਵਚਕਾਰ ਅਢਕਵੇਂ
ਅਤੇ ਸਪਤਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਵਹਾਰ ਨੂ ਿੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ਿੰ
ੁ
ਸੁਲਝਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਪਵਹਾਰਾਂ ਪਵੱਚ ਧੱਕਡ਼ਬਾਜ਼ੀ, ੍ੱਿ੍ਾਤ ਅਤੇ ਤਿੰਗ-੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨਿੰੂ ਨ ਇਹ ਸ੍ਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਹ ਪਵਹਾਰ ਸਾਡੇ
ਸਕਲਾਂ
ੂ ਪਵੱਚ ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਤੀ, ਪਲਿੰਗ, ਪਜਣਸੀ ਰੁਝਾਣ, ਅ੍ਿੰਗਤਾ
ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਨੂ ਿੰ ਪਧਆਨ ਪਵੱਚ ਰੱਿੇ ਪਬਨਾ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਸਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂ ਿੰ ਉਤਸਾਪਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਬੱਲ 13, ਸਕਲਾਂ
ਪਵਹਾਰ ਨਿੰੂ
ੂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨਿੰੂ , ਧੱਕਡ਼ਬਾਜੀ ਸਮੇਤ ਅਢਕਵੇਂ
ੁ
ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸਨਿੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਪਵੱਚ ਪਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ
ੂ ਵੱਲੋਂ ੍ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਪਣਆ
ਹੈ। ਪਬੱਲ 13 ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਬੋਰਡ:
●

●

●

●

ਅਨਸ਼ਾਸਨ
ਵਧਾਉਣ, ਧੱਕਡ਼ਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅਿੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ
ੁ
ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਸਪਿਆ ਬਾਰੇ ੍ਾੱਪਲਸੀਆਂ ਨੂ ਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਉਹਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਪਜਆਂ ਬਾਰੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ, ਪਜਹਡ਼ੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਹਬ ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਵੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲੋਂ ਕੱਢਣ
ਬਾਰੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ:
❍ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂ ਿੰ ਧੱਕਡ਼੍ੁਣੇ ਕਰਕੇ ੍ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਕੂ ਲ ਪਵੱਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਪਿਆ ਲਈ
ਅ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਖ਼ਤਰਾ ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
❍ ਧੱਕਡ਼ਬਾਜ਼ੀ, ੍ੱਿ੍ਾਤ, ੍ਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਧਾਰਣਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ੍ਰੇਰਤ ਸੀ।
ਪਸਪਿਆ ਕਾਨਿੰੂ ਨ ਨੂ ਿੰ ੍ਪਹਲਾਂ ਹੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਕੂ ਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
❍ ਜੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਿੰ ਕੱਪਢਆ ਜਾਂ ਲਿੰਮੇ ਸਮੇਂ (੍ਿੰਜ ਸਕੂ ਲ ਪਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ)
ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ਿੰ ਮੁਅੱਤਲੀ/ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਬਿੰਧੀ
ਪਜਹਨਾਂ
੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਦਪਮਕ/ਗੈਰ-ਅਕਾਦਪਮਕ ਮਦਦ ਪਮਲਗੀ।
ੇ
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਿੰ ੍ਿੰਜ ਸਕੂ ਲ ਪਦਨਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂ ਿੰ ਘਰ ਪਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਕਿੰਮ ਦਾ ੍ੈਕੇਜ ਪਮਲਗਾ।
ੇ
ਅਪਧਆ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂ ,ਿੰ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਧੱਕਡ਼੍ੁਣੇ
ਨੂ ਿੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਪਵੱਚ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਨੂ ਿੰ ੍ਰੇਰਣ ਬਾਰੇ ਪਸਿਲਾਈ ਅਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।
ਆ੍ਣੀਆਂ ਬਹੁ-ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਵੱਚ, ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ
ਧੱਕਡ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ੋ ਨੂ ਿੰ ਦੱਸਣਾ।
ਲਕਾਂ
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ਇਹ ਪਬੱਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਾਂ ਨੂ ਿੰ ਨਵੀਆਂ, ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂ ਿੰ
ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੈ:
❍ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਡ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਪਰ੍ੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਕਸੇ ਵੀ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਪਜਸ ਕਰਕੇ ਪਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂ ਿੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਪਢਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ।
❍ ਉਹਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਜਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂ ਿੰ ਨਕਸਾਨ
ੁ
੍ਹੁਿੰਪਚਆ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾ ਨੂ ਿੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਵਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂ ਿੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਕੂ ਲੋਂ ਕੱਢੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾ ਨੂ ਿੰ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਬੱਪਚਆਂ ਨੂ ਿੰ ਪਦਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਬੁਲਾਉਣਾ।
❍ ਉਸ ਪਵਪਦਆਰਥੀ, ਪਜਸਨੂ ਿੰ ਪਕ ਘਟਨਾ ਪਵੱਚ ਨਕਸਾਨ
੍ਹੁਿੰਪਚਆ ਸੀ, ਦੇ
ੁ
ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾਸਰ੍ਰਸਤ ਨੂ ਿੰ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਪਚਆਂ ਨੂ ਿੰ ਪਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਾਂ ਵਲੋਂ ੍ਪਹਲਾਂ
ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾ ਨੂ ਿੰ ਸੂਪਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਸੀ।
❍ ਅਪਧਆ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਜਥੇ ਢਕਵਾਂ
ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ
ੁ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਪਜਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸਆ ਸੀ, ਪਜਸ ਕਰਕੇ ਪਕ
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂ ਿੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਪਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲਾਂ ਨੂ ,ਿੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ਿੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆ੍ਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਪਜਆਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣਾ ੍ਏਗਾ।

ਪਬੱਲ 13 ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ
ੂ ਦੀ, ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਿੰੂ ਜੋਡ਼ਣ ਪਵੱਚ ਪਕਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਪਬੱਲ, ਸਕੂ ਲ ਰਾਹੀਂ ਆ੍ਣੇ ਬੱਪਚਆਂ ਲਈ ਉ੍ਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ
ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂ ਿੰ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ਾਂ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਪਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡਾਂ ਨੂ ਿੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੈ:
●

●

●

●

ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾ ਨੂ ਿੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਪਚਆਂ ਨੂ ਿੰ ਪਮਲ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਪਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਅਮਲ ਪਤਆਰ ਕਰਨਾ।
ਇੱਕ ਅਮਲ ਪਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਜਸ ਨਾਲ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾ ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂ ਿੰ ਧੱਕਡ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰਪਿਅਤ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ੋਰਟ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਮਲ।ੇ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾ ਦੇ ਸਕੂ ਲ
ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸਬਿੰਧੀ ਸਰਵੇਿਣ ਕਰਾਉਣਾ।
ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾ ਨੂ ਿੰ, ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸੁਰਪਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਪਕਆਂ ਦੀ ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ।

ISBN 978-1-4606-1142-5 (PDF) (Punjabi) © ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਈ ਕਇਨਜ਼
ੁ
ਪ੍ਰਿੰਟਰ, 2013

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸੁਰਪਿਅਤ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਅਨੁ ਕੂਲ ਸਕੂ ਲ
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ੍ਰਾ੍ਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਬੱਲ 13 ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪਬੱਲ 13 ਪਵੱਚ ਲੋ ਡ਼ ਹੈ ਪਕ:
●

●

●

●

ਸਕੂ ਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਿੰ ਸਹਾਇਤਾ ਉ੍ਲਬਧ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਅਣਉਪਚਤ
ਪਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਣਉਪਚਤ ਪਵਹਾਰ ਤੋਂ ੍ਰਭਾਪਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਕੂ ਲ, ਪਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਦੋਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਜਹਨਾਂ
ਨੇ ਘਟਨਾ ਵੇਿੀ ਸੀ, ਲਈ ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦਖ਼ਲਅਿੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਉ੍ਲਬਧ ਕਰਾਏ।
ਸਕੂ ਲ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਿੰ ਧੱਕਡ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰਪਿਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਪਰ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉ੍ਲਬਧ ਕਰਾਉਣ।
ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਿੰ ਆ੍ਣੇ ਸਕੂ ਲ ਪਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੇ ਪਵਪਸ਼ਆਂ
ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਪਵੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂ ਿੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਣ:
❍ ਨਸਲ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪਵਰੋਧ;
❍ ਅ੍ਿੰਗ ਲੋ ਕ;
❍ ਪਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ;
❍ ਪਜਣਸੀ ਰੁਝਾਣ ਅਤੇ ਪਲਿੰਗ ੍ਛਾਣ।
ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਪਵੱਚ ਗੇ-ਸਟੇਰ ਟ ਅਲਾਇਿੰਪਸਜ਼
(GSAs) ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਿੰ GSA ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ, ਪਜਸਨੂ ਿੰ
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ
ਸਕਦੇ।

“ਸਿੰ੍ੂਰਣ ਸਕਲ
ੂ ਨਜ਼ਰੀਆ” ਸਕਲਾਂ
ੂ ਨਿੰੂ ਪਸਿਣ ਲਈ ਪਬਰਤਰ ਥਾਵਾਂ ਪਕਵੇਂ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਸਕੂ ਲ ਪਵੱਚ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਪਵਆ੍ਕ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਣ ਲਈ “ਸਿੰ੍ੂਰਣ ਸਕੂ ਲ
ਨਜ਼ਰੀਏ” ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ ੍ੂਰੇ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਵੱਚ ਨਰੋਏ ਅਤੇ
ਸਪਤਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਪਤਆਂ ਤੇ ਅਧਾਪਰਤ ਹੈ।
ਸੁਰਪਿਅਤ, ਪਵਆ੍ਕ ਅਤੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਸਕੂ ਲ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਆ੍ਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਬਹਤਰ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂ ਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾ, ਪਵਪਦਆਰਥੀ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਕਸੇ ਦੀ ਸੁਰਪਿਅਤ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ
ਅਨੁ ਕੂਲ ਸਕੂ ਲ ਬਣਾਉਣ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਭਪਮਕਾ
ਹੈ।
ੂ
ਰੱਲਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਕੂ ਲ ਪਵੱਚ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਪਸਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਿੰ ਪਸਿਣ, ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁ ਲਣ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਪਮਲਦੀ ਹੈ।

ਪਬੱਲ 13 ਪਵਆ੍ਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹੱਸਾ ਹੈ
ਇਹ ਕਾਨਿੰੂ ਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਸਪਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰਪਿਅਤ ਸਕਲਾਂ
ੂ
ਸਬਿੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਪਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਿੰੂ ਨ, ਵੱਡੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹੱਸਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹਨ:
●

●

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਆ੍ਣੇ ਸਕੂ ਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਹੋਰ ਪਕਸਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
●

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂ ਿੰ
ਉਸਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਿੰ ੍ਰਵਾਣ ਹੋਵੇ।

●

●

ਪਬੱਲ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲਾਂ
ੂ ਪਵੱਚ ਪਕਰਾਏ ਤੇ ਥਾਂ ਲਣ
ੈ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬਿੰਦੀਆਂ ਤੇ
ਪਕਵੇਂ ਅਸਰ ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਪਬੱਲ 13 ਿੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਲੀਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਪਧਰਾਂ ਤੋਂ
ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲਾਂ
ੂ ਪਵਚਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਵਹਾਰ
ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਮਆਰਾਂ ਦੀ ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਪਕ ਪਵਹਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ
ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੋਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਸਕੂ ਲ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਵਹਾਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਪਕ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਪਵੱਚ ਹਨ।

ੂ ਪਵੱਚ ਹੋਰ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਵਰਕਰ ਪਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂ ਰਸਕਲਾਂ
ੁ
ੋ
ਦਰਾਡੇ
ਦੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਪਵਚਲੇ ਬੱਪਚਆਂ ਲਈ ਮਨਪਚਪਕਤਸਕ
ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ੍ਸਾਰ ਕਰਨਾ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ੍ਾਠਕ੍ਰਮ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਪਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ੍ਾਠਕ੍ਰਮ ਪਵੱਚ
ਹੋਰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਪਸਪਿਆ ਪਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਧੱਕਡ਼ਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ
ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂ ਿੰ ਸ਼ਾਪਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਲੋ ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਪਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪਕ ਸਾਰੇ ਓਂਟਾਰੀਓ
ੂ
ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਧੱਕਡ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੂ ਿੰ ਰੋਕਣ ਪਵੱਚ ਭਪਮਕਾ
ਹੈ।
ੂ ਸਬਿੰਧੀ
ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁ ਕੂਲ ਸਕਲਾਂ
ਮਾਪਹਰਾਂ ਦਾ ੍ੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਪਕ ਧੱਕਡ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੂ ਿੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅਿੰਦਾਜ਼ੀ
ਸਮੇਤ ਸਿੰ੍ੂਰਣ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰੇ।

ਹੋਰ ਸੁਆਲ?
ਮਾਤਾ-ਪ੍ਤਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਾਰੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ:
●

●

●

●

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਨਕਲ
ੁ ੂ ਸਕਲਾਂ
ੂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ-ਯੋਜਨਾ
www.ontario.ca/acceptingschools
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੁਰਪਿਅਤ ਸਕਲਾਂ
ੂ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/safekit.html
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਸਪਿਆ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ
www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਵਹਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਜ਼ਾਬਤਾ
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/standards.html

