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ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਜਾਵੇਗਾ:ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ
● ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ Epping
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ
● ਕਰਾ ਸਾਫਹੈ, ਜੋ ਕਿ'ਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤਕੀਤਾ
● ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਥਾਮ
○ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੀਡਿੰ ਗ ਟੀਚਰ
○ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰ
○ ਐਸਈਏ - ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਾਠ
○ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
○ ਰੀਸਟੋਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ
○ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ
○ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਲੱਬ
○ ਜੇਐਸਸੀ - ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ
● ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ, ਅਤੇ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
● ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ investigatedੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੱ ਲ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਕੀਤਾ
● ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਵਿਵਹਾਰ
● ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
ਸਕੂਲ'ਤੇ.
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼:
● ਅਨੁਪਾਤਕ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ
● ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈਲਈ ਇੱ ਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੱ ਲ ਲੱਭਣਾ
● ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
● ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਵਾਜਬ ਭਵਿੱ ਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹਨ ਜੋ
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ. ਇਹ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ
ਸਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ frameਾਂਚੇ,ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ.
ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
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ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਨੀਤੀ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ
2018 ਵਿੱ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਦੀ ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ:
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਿਰੰ ਤਰ ਅਤੇ
ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ. ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ. ਇਸ
ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ,
ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ onlineਨਲਾਈਨ, ਵੱ ਖ -ਵੱ ਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ (ਸਪੱ ਸ਼ਟ) ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ (ਗੁਪਤ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ)
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋ ਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਮੱ ਧਮ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ
ਵਿੱ ਚ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਕੱ ਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਲੜਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ onlineਨਲਾਈਨ, ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:
●
●
●

ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਨਿਰੰ ਤਰ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਸਿੱ ਧੀ ਸਰੀਰਕ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਨਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਧੱ ਕਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ.
2. ਸਿੱ ਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਪਮਾਨ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ.
3. ਅਸਿੱ ਧੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ - ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਮਿੰ ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ
ਖੇਡਣਾ, ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ toਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ.
ਸਾਈਬਰ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱ ਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱ ਧੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ, ਕੰ ਪਿਟਰ, ਚੈਟ ਰੂਮ, ਈਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਚਿੱ ਤਰ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਆਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣ. ਜਿਹੜੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
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ਪੂਰਾ ਵਿਵਹਾਰ frameਾਂਚਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ
ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ ਨੀਤੀ.
ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਸੰ ਤੁਲਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਅਣਸੁਲਝਿਆ
ਹੋਇਆ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱ ਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱ ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਸਮਾਜਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰ ਦ ਕਰਨਾ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਾਹਰ ਕੱ orਣ ਜਾਂ
ਨਾਪਸੰ ਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ.
ਸਿੰ ਗਲ-ਐਪੀਸੋਡ ਕੰ ਮ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ
ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇ ਇੱ ਕਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੰ ਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ
ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇ ਸਿੰ ਗਲ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ.
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮੇਤ. ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱ ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੰ ਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ. ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ
ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
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ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰ ਮਲਿਤ ਸਕੂਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ
ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਵਿੱ ਚ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱ ਕ
ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰ ਚ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ:
● ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
● ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.
● ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.
● ਹਰ ਸਾਲ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
● ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿੱ ਖਣ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਟਕਰਾਅ ਦੇ
ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦੇ ਹੱ ਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
● ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱ ਖ -ਵੱ ਖ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰ ਚਾਰਕਰਤਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ conflictੰਗ ਨਾਲ
ਸੰ ਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
● ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀਆਂ
ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ.
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●

ਅਸੀਂ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਿੰ ਸਾ ਵਿਰੁੱ ਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਵਸ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ
ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਵੇਖ.ੋ

ਘਟਨਾ ਦੀ
ਬਾਰੇਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ reduceੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਜੋਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਣ.
ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲਾਸ
ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਚਿੰ ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂਵਿੱ ਚ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ
ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ , ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਪੜਤਾਲ
ਜਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱ ਈਏ ਦੇ ਸੂਚਿਤ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
1.

ਦੀ ਲੋ ੜ ਰੇਟਿੰਗ'ਤੇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱ ਕ chronical ਤੌਰ ਕੰ ਪਾਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

2.

ਸੂਚਿਤ: ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਚੰ ਗੀ-ਹੋਣ ਅਧਿਆਪਕ / ਟੀਮ

ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਅਧਿਆਪਕ/ਟੀਮਾਂ ਬਣਨਾbulੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਨਾਲ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਹੀ investigateੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕ
ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਅਧਿਆਪਕ/ਟੀਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
● ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
● ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
● ਗੱ ਲ ਕਰੋਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ
● ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਭਵਿੱ ਖ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟ ਲਓ
● ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ.
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰ ਚਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਟੀਮ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ
ਦੌਰਾਨਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ managedੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ
ਜਿੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
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ਕਥਿਤ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਥਿਤ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ appropriateੁਕਵੇਂ ਹੁੰ ਗਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ implementੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ.
ਗੰ ਭੀਰ ਸਾਈਬਰ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਗੰ ਭੀਰ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇੱ ਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖ:ੋ ਬ੍ਰੋਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ.
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਜਦ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕ ਜ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਚੰ ਗੀ-ਹੋਣ ਅਧਿਆਪਕ / ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਟੀਮ, ਅਧਿਆਪਕ, ਐਸਐਸਐਸਓ, ਕੈਂਪਸ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ.
ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ responseੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ:
● ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱ ਕਤਾ
● ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ,
● ਕੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ
ਕੀਤਾ
● ਨੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱ ਚਹੈ
● ਕੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਵਿਵਹਾਰ
● ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱ ਤ ਸਮੇਤਦਾ ਕਥਿਤ ਮਨੋਰਥ.
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਟੀਮ, ਅਧਿਆਪਕ, ਐਸਐਸਐਸਓ, ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਕਰ ਸਕਦੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਹੇਠ
ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਹਨ:
● ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਟੀਮ, ਐਸਐਸਐਸਓ, ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ.
● ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਟੀਮ, ਐਸਐਸਐਸਓ, ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਹੈ.
● ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਗਵਾਹ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ
ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਟੀਮ, ਐਸਐਸਐਸਓ, ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਹੈ.
● ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਅਭਿਆਸ ਮੀਟਿੰ ਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ. ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ
ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ
ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
● ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ. ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਿਰਫ
ਤਾਂ ਹੀ suitableੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ.
● ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਲਕਸ਼ਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
(ਵਿਦਿਆਰਥੀ), ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ.
● ਸੁਵਿਧਾਜਨਕਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰ ਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਯੋਜਨਾ.
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● ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.
● ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿੱ ਖਣ
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ,
● ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ.
● ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ
 ਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਲਕਸ਼ਿਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
● ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ
ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਕੱ ulਣ ਬਾਰੇ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੀਤੀ.

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਨੂੰ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ. ਜਿੱ ਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵ,ੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ.
ਸਾਰੇ ਈਪੀਐਸ ਸਟਾਫ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
·
ਮੁੱ ਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਬਿਆਨ
·
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ
·
ਮਾਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੀਤੀ
·
ਕੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ
ਡਿਟੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ
ਨਿੱਚੇ ਲਿਖੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ:
·
ਝਗੜਾਲੂ ਜਾਫੀ
·
ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
·
ਲਾਈਫਲਾਈਨ
·
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ. ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ!
.
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੱ ਬ
·
ਈ -ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ
.
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕ

ਮੁਲਾਂਕਣ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ' ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ/1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ
ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਪ ਟੂ
ਡੇਟ ਰਹੇ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ.
ਡਾਟਾ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
● ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
● ਨਿਯਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰਵੇਖਣ
● ਸਟਾਫ ਸਰਵੇਖਣ
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● ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ
● ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱ ਈਆ ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ
● ਪੇਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਰਵੇ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਈਪੀਐਸ, ਈਪੀਐਸ ਸੀਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ

Review ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਕਮਿ Communityਨਿਟੀਰਿਵਿਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 18 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱ ਚ ਸਮੀਖਿਆ
ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ.
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