
ਨੀਤੀ - ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਉਦੇ�

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਿਜੱਥੇ

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਬਰਦਾ�ਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਜਾਵੇਗਾ:ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ

● ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ �ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੱਕੇ�ਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਿਵੱਚ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ Epping
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ

● ਕਰਾ ਸਾਫਹੈ, ਜੋ ਿਕ'ਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਬਰਦਾ�ਤਕੀਤਾ
● ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਪ�ਦਾਨਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਥਾਮ

○ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੀਿਡੰਗ ਟੀਚਰ
○ ਸਕੂਲ ਕਾ�ਸਲਰ
○ ਐਸਈਏ - ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਾਠ
○ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ
○ ਰੀਸਟੋਰੇਿਟਵ ਪ�ੈਕਿਟਸਸ
○ ਟੀਚਰ ਪ�ੋਫੈ�ਨਲ ਲਰਿਨੰਗ
○ ਬ�ੇਕਫਾਸਟ ਕਲੱਬ
○ ਜੇਐਸਸੀ - ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਨੰੂ

● ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ� ਅਤੇ ਸਬੂਤ� ਤ� ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ, ਅਤੇ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

● ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ investigated◌ੁਕਵ� ਜ�ਚ ਅਤੇ ਹੱਲ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈਕੀਤਾ
● ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਤ�

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਿਨ�ਾਨਾ, ਦਰ�ਕ ਅਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ

ਿਵਵਹਾਰ

● ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ
ਸਕੂਲ'ਤੇ.

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦੇ�:
● ਅਨੁਪਾਤਕ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ
● ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈਲਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ
● ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ
● �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ� ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ

ਵਾਜਬ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦੇ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ, ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ

ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਵਹਾਰ ਹਨ ਜੋ

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ. ਇਹ ਹੋਰ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ

ਸਕੂਲ ਿਵਵਹਾਰ frame◌�ਚੇ,ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ

�ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ.
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ਇਹ ਨੀਤੀ ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਨੀਤੀ

ਪਿਰਭਾ�ਾ

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ

2018 ਿਵੱਚ ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ� ਦੀ ਕ�ਸਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੀ�ਦ ਨ� ਸਾਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਕੂਲ� ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ� ਲਈ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ

ਦੀ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ:

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜ� ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਵਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧ� ਿਵੱਚ �ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਅਤੇ

ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤ� ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ. ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ/ਜ� ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ. ਇਸ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸਮੂਹ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ �ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ� ਸਮਝੀ ਗਈ �ਕਤੀ,
ਇੱਕ ਜ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਪਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ� onlineਨਲਾਈਨ, ਵੱਖ -ਵੱਖ ਿਡਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ� ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ� ਰਾਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਹ ਸਪੱ�ਟ (ਸਪੱ�ਟ) ਜ� ਲੁਕਵ� (ਗੁਪਤ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ
ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਿਡਜੀਟਲ ਿਰਕਾਰਡ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ �ਾਮਲ ਲੋਕ� 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਦਰ�ਕ ਵੀ �ਾਮਲ ਹਨ. ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾਵ� ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਘਰ� ਜ� ਲੜਾਈ, ਭਾਵ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੋਵੇ

ਜ� onlineਨਲਾਈਨ, ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਵਜ� ਪਿਰਭਾ�ਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ.

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਮੁੱ ਖ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਹਨ:

● ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਰ�ਤੇ ਿਵੱਚ �ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
● ਇਹ ਿਨਰੰਤਰ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
● ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਵਵਹਾਰ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

1. ਿਸੱਧੀ ਸਰੀਰਕ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ - ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਰਨਾ, ਿਤ�ਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਜ� ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ.

2. ਿਸੱਧੀ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ - ਿਜਵ� ਿਕ ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਪਮਾਨ, ਸਮਿਲੰਗੀ ਜ� ਨਸਲਵਾਦੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ.

3. ਅਿਸੱਧੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ - ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਅਫਵਾਹ� ਫੈਲਾਉਣਾ, �ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਦੇ ਚੁਟਕਲੇ

ਖੇਡਣਾ, ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱ toਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜ�
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸਾਖ ਜ� ਸਮਾਜਕ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ.

ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਿਡਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਿਸੱਧੀ ਜ� ਅਿਸੱਧੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ

ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ, ਕੰਿਪਟਰ, ਚੈਟ ਰੂਮ, ਈਮੇਲ, ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਿਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਿਚੱਤਰ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ/ਜ�
ਆਡੀਓ �ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ� ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣ. ਿਜਹੜੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ �ਾਮਲ ਹਨ ਜ� ਿਜਨ� � ਨ� ਿਕਸੇ ਪ�ੇ�ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਚੰਤਾਵ�

ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁ�ਾਸਨ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
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ਪੂਰਾ ਿਵਵਹਾਰ frame◌�ਚਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ

ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੀਤੀ.

ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਿਵੱਚ �ਕਤੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ ਜ� ਅਸਿਹਮਤੀ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ

ਘਟਨਾਵ� ਿਵੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਪਰੇ�ਾਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਦੋਵ� ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਅਣਸੁਲਿਝਆ
ਹੋਇਆ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਿਧਰ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਨ�ਾਨਾ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ.

ਸਮਾਜਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜ� ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਨਹ� ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇ�ਾਨੀ, ਬਾਹਰ ਕੱ orਣ ਜ�

ਨਾਪਸੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਿ��� �ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ.

ਿਸੰਗਲ-ਐਪੀਸੋਡ ਕੰਮ ਅ�ਲੀਲਤਾ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹ� ਹਨ. ਹਾਲ�ਿਕ, ਅ�ੁੱ ਧਤਾ ਜ� ਸਰੀਰਕ
ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਵਰਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਦੀ

ਨੀਤੀ ਦੀ ਅ��ਤੀ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇ ਿਸੰਗਲ ਐਪੀਸੋਡ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ.

ਪਰੇ�ਾਨੀ ਭਾ�ਾ ਜ� ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜ� ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਨਸੀ ਪਰੇ�ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪਰੇ�ਾਨੀ ਸਮੇਤ. ਪਰੇ�ਾਨੀ ਦੇ ਇਹਨ� ਦੋ ਰੂਪ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,
ਪਿਰਭਾ�ਾਵ� ਸਮੇਤ, ਸਾਡੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇ�ਾਨੀ ਨੰੂ

ਬਰਦਾ�ਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ. ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ੇ�ਾਨ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਿਵਵਹਾਰ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ

ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਤ ਸਕੂਲ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਅਸ� ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਮਾਡਿਲੰਗ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ

ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ, ਿਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਿਵੱਚ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਕਿਰਆ�ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ

ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰ ਚ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ:

● ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ� ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
● ਅਸ� ਸਕੂਲ, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਸਦਾ

ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.
● ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ�ਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਨੰੂ ਿਨਰਾ�

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.
● ਹਰ ਸਾਲ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ.
● ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਕੀ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਿਦ�ੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਕਵ� ਦੇਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਿਦ�ੜਤਾ, ਟਕਰਾਅ ਦੇ

ਿਨਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
● ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਚਾਰਕਰਤਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ conflict◌ੰਗ ਨਾਲ

ਸੰਘਰ� ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦੇ ਹ�.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਸਾਥੀਆਂ

ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ� � ਨ�  ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜ� ਦੇਿਖਆ ਹੈ.
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● ਅਸ� ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਰਾ�ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਦਵਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹ�.

ਸਾਡੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ

ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ/ਿਵਿਦਆਰਥੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ.

ਘਟਨਾ ਦੀ

ਬਾਰੇਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਿ�ਕਾਇਤ�ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ� ਿਜਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ� ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ

ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ reduce◌ੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ/ਜ�
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਵਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ�
ਜੋਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਇਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਸਮ� ਿਸਰ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਹੋਣ.

ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਉਨ� � ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲਹਾਲ�ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ

ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮ�ਬਰ ਸਮੇਤ ਮਾਹਰ ਅਿਧਆਪਕ�, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਕਲਾਸ

ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

ਮਾਪੇ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਿਚੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੈ, ਜ�ਿਵੱਚ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ

ਵੇਿਖਆ ਹੈ  ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ  , ਨੰੂ ਕ�ਪਸ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਪੜਤਾਲ

ਜਦ ਦੋ� ਲਾਇਆ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸੂਿਚਤ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

1. ਦੀ ਲੋੜ ਰੇਿਟੰਗ'ਤੇਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਇੱਕ chronical ਤੌਰ ਕੰਪਾਸ ਿਵਚ ਦੋ� ਦੇ ਵੇਰਵੇ

2. ਸੂਿਚਤ: ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚੰਗੀ-ਹੋਣ ਅਿਧਆਪਕ / ਟੀਮ

ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਅਿਧਆਪਕ/ਟੀਮ� ਬਣਨਾbul◌ੰਗ ਸਮ� ਿਸਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲਨਾਲ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ

ਦੋ�� ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਹੀ investigate◌ੰਗ ਨਾਲ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ

ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਿਧਆਪਕ/ਟੀਮ� ਕਰ ਸਕਦੇ

● ਦੋ�� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਗੱਲਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਨ�ਾਨਾ/ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ

�ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ �ਾਮਲ ਹਨ
● �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ�ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

● ਗੱਲ ਕਰੋਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ
● ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਨ� ਟ ਲਓ
● ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਤ� ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ.

ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਿਧਆਪਕ�/ਟੀਮ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਦੋ� ਦੀ ਜ�ਚ ਦੇ

ਦੌਰਾਨਸੰਵੇਦਨ�ੀਲ managed◌ੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਵਤੀਰੇ ਨੰੂ ਸਮ� ਿਸਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ�ਚ� ਨੰੂ

ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
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ਕਿਥਤ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ�ਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇ� ਆਚਰਣ ਅਤੇ �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ

ਪ�ਿਕਰਤੀ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਿਥਤ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ appropriate◌ੁਕਵ� ਹੁੰ ਗਾਰੇ ਨੰੂ ਸਭ

ਤ� ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ implement◌ੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ.

ਗੰਭੀਰ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ: ਬ�ੋਡੀ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ.

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ

ਜਦ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਜ ਸੰਬੰਧਤ ਚੰਗੀ-ਹੋਣ ਅਿਧਆਪਕ / ਦੀ ਟੀਮ ਨ� ਦੋ� ਲਾਇਆ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

�ਾਮਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੀਮ, ਅਿਧਆਪਕ, ਐਸਐਸਐਸਓ, ਕ�ਪਸ
ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ, ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ.

ਿਵਹਾਰ ਪ�ਤੀ ਸਭ ਤ� response◌ੁਕਵ� ਜਵਾਬ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਿਜਨ� � ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਕਵ� ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲ�ਦੇ ਸਮ�, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ:

● �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਿਰਪੱਕਤਾ
● ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਨ�ਾਨਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ�ਭਾਵ,
● ਕੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿ�ਤ

ਕੀਤਾ

● ਨ�  ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਿਕਸੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜ� ਇੱਕ ਤ� ਇੱਕ ਪ�ਸੰਗ ਿਵੱਚਹੈ
● ਕੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਿਵਵਹਾਰ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜ� ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾਿਵਵਹਾਰ
● ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਸਮੇਤਦਾ ਕਿਥਤ ਮਨ� ਰਥ.

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੀਮ, ਅਿਧਆਪਕ, ਐਸਐਸਐਸਓ, ਕ�ਪਸ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲਕਰ ਸਕਦੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ� ਹੇਠ

ਿਲਖੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ� ਨੰੂ ਲਾਗੂਹਨ:

● ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚਹਵਾਲੇ �ਾਮਲ ਹਨ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੀਮ, ਐਸਐਸਐਸਓ, ਬਾਹਰੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ.
● ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚਹਵਾਲਾ ਵੀ �ਾਮਲ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਟੀਮ, ਐਸਐਸਐਸਓ, ਬਾਹਰੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਦਾਹੈ.
● ਪ�ਭਾਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਅਤੇ/ਜ� ਿਨ�ਾਨਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ

ਦੋਸਤ �ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚਹਵਾਲਾ ਵੀ �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਟੀਮ, ਐਸਐਸਐਸਓ, ਬਾਹਰੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਦਾਹੈ.
● �ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਜ� ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਅਿਭਆਸ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ. ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ

ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਉਦੇ� ਉਨ� � ਸੰਬੰਧ� ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਰੇ�ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ

ਭਾਵਨਾ ਿਲਆਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ� ਗਏ ਿਰ�ਤੇ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨ� ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ

ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰ� ਜ� ਿ�ਕਾਇਤ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ� ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ �ਾਮਲ ਕੁਝ ਜ� ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ. ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਸਰਫ
ਤ� ਹੀ suitable◌ੁਕਵ� ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ �ਾਮਲ

ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਨ.
● ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦਓ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲਕਿ�ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

(ਿਵਿਦਆਰਥੀ), ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ

ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨ�ਾਨ�  ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ.
● ਸੁਿਵਧਾਜਨਕਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਭਾਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਯੋਜਨਾ.
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● ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.
● ਿਵਵਹਾਰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਸਮੂਹ� ਸਮੇਤ �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸੱਖਣ

ਯੋਗਤਾਵ� ਲਈ ਚਰਚਾ ਅਤੇ/ਜ� ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ,
● ਉਿਚਤ ਸਮ� ਲਈ �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ.
● ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰ� ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਲਕਿ�ਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

● ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁ�ਾਸਨੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵ�ੇ�

ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ/ਜ� ਸਾਡੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ

ਬਰਖਾਸਤਗੀ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਕੱulਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਦੇ� ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਨੀਤੀ.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ 'ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹਨ. ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਵੀ ਕਰੇਗਾ.

ਸਾਰੇ ਈਪੀਐਸ ਸਟਾਫ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬ� ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਵਚ ਪਿੜ�ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

·         ਮੁੱ ਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਫਲਾਸਫੀ ਦੇ ਿਬਆਨ

·         ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਖ਼ੁ�ਹਾਲੀ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ
·         ਮਾਤਾ ਿ�ਕਾਇਤ ਨੀਤੀ
·         ਕੇਅਰ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ
ਿਡਟੀ         �ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਿਸਟੀ ਨੀਤੀ

ਿਨ�ਚੇ ਿਲਖੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਿਿਵਹਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ:
· ਝਗੜਾਲੂ ਜਾਫੀ
· ਿਕਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
· ਲਾਈਫਲਾਈਨ

· ਧੱਕੇ�ਾਹੀ. ਹੋ ਨਹ� ਸਕਦਾ!
. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਖ਼ੁ�ਹਾਲੀ ਹੱਬ
· ਈ -ਸੇਫਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ
. ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕ

ਮੁਲ�ਕਣ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ' ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ/1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਜ� ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਰਪੋਰਟ
ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਜਵਾਬ� ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪ ਟੂ

ਡੇਟ ਰਹੇ, ਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ.
ਡਾਟਾ ਇਸ ਰਾਹ� ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮ�ਵਰਾ
● ਿਨਯਮਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸਰਵੇਖਣ
● ਸਟਾਫ ਸਰਵੇਖਣ

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 18 ਜੂਨ 2019 - ਜੂਨ 2021

https://bullyingnoway.gov.au/PreventingBullying/Planning/Pages/School-policy.aspx
https://kidshelpline.com.au/
https://www.lifeline.org.au/
https://bullyingnoway.gov.au/PreventingBullying/Planning/Pages/School-policy.aspx
https://www.studentwellbeinghub.edu.au/
https://www.esafety.gov.au/
https://www.studentwellbeinghub.edu.au/resources/detail?id=dd6b5222-d5c5-6d32-997d-ff0000a69c30#/


● ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵ�

ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ� ਦੀ ਪ�ਭਾਵ�ੀਲਤਾ
● ਪ�ਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ
● ਪੇਰ�ਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਰਵੇ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸੋਧ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਈਪੀਐਸ, ਈਪੀਐਸ ਸੀਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ

Review ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕਿਮ Communityਿਨਟੀਿਰਿਵਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 18 ਜੂਨ 2019 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ

ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਨਤ.
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https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/improvement/Pages/performsurveyat.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/improvement/pages/performsurveyparent.aspx

