
ਨੀਤੀ - �ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

ਉਦੇ�

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ�ਲਈਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ, ਭਾਵ� ਉਨ� � ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ
ਜ� ਿਨ�ਜੀ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਨੰੂ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਵਚਨਬੱਧਤਾਹੈ.
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸੰਮਿਲਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਟਾਫ ਲਈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ

ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੜ�ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਰਯੋਗ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ� ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਿਵਰੋਧੀ,
ਿਜਨਸੀ ਪਰੇ�ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ) ਿਕ�ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂਸਾਰੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ.

ਨੀਤੀ

ਪਿਰਭਾ�ਾ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵ�ੇ�ਤਾ: ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਜ� ਰਾ�ਟਰਮੰਡਲ ਿਵਤਕਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ.
ਇਨ� � ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ: ਨਸਲ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਿਲੰਗ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਧਾਰਿਮਕ ਿਵ�ਵਾਸ ਜ� ਗਤੀਿਵਧੀ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ
ਿਵ�ਵਾਸ ਜ� ਗਤੀਿਵਧੀ, ਉਮਰ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਸਿਥਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ�, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ

ਸਿਥਤੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਜ� ਿਰ�ਤੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਕਨੰੂਨੀ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਉਦਯੋਿਗਕ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਸਮਿਲੰਗੀ ਦੋ�ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਨ�ਜੀ ਸੰਬੰਧ ਿਜਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗੁਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ

ਪਛਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

ਿਸੱਧਾ ਭੇਦਭਾਵ: ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗੁਣ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਉਿਚਤ ਇਲਾਜ.

ਅਿਸੱਧੇ ਭੇਦਭਾਵ: ਇੱਕ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਲੋੜ, �ਰਤ ਜ� ਅਿਭਆਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵ�ੇ� ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦਾ ਹੈ.

ਿਜਨਸੀ ਪਰੇ�ਾਨੀ: ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਪ�ਤੀ ਿਜਨਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਣਚਾਹੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾਰਾਜ਼, ਅਪਮਾਿਨਤ ਜ� ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਸਰੀਰਕ, ਮੌਿਖਕ, ਿਵਜ਼ਅੁਲ ਜ�

ਿਲਖਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅਪੰਗਤਾ ਪਰੇ�ਾਨੀ: ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਜ� ਕਾਰਵਾਈਆਂ.

ਅਪਮਾਨ: ਅਿਜਹਾ ਆਚਰਣ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਲੋਕ� ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਸਲ ਜ� ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜ� ਿਘਰਣਾ ਜ� ਗੰਭੀਰ

ਮਖੌਲ ਉਕਸਾ�ਦਾ ਹੈ.

ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ: ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਜ� ਉਸ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਲੂਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � (ਜ�
ਉਨ� � ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ) ਨ� ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵ�ੇ�ਤਾ (ਜ� ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜ� ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

ਹੈ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜ� ਪਰੇ�ਾਨੀ ਦਾ ਦੋ� ਲਗਾਇਆ ਹੈ.
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https://www.education.vic.gov.au/hrweb/divequity/Pages/respect.aspx
https://www.education.vic.gov.au/hrweb/divequity/Pages/default_eeo.aspx
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https://www.education.vic.gov.au/hrweb/safetyhw/Pages/workplacebullying.aspx


�ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ

ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ� ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਜ� ਨਸਲ, ਭਾ�ਾ, ਧਾਰਿਮਕ ਿਵ�ਵਾਸ�, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਅਪਾਹਜਤਾ
ਵਰਗੇ ਿਨ�ਜੀ ਗੁਣ� ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਉਨ� � ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਜ�
ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ, ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ�ਫੁੱ ਲਤ ਹੋ ਸਕਣ.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਪਛੋਕੜ� ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ� ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਾ�ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸ� ਉਨ� � ਿਵਵਹਾਰ�, ਭਾ�ਾ ਜ� ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਬਰਦਾ�ਤ ਨਹ� ਕਰ�ਗੇ ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਲੇਬਲ, ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਜ� ਬਦਨਾਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ.ਿਵਖੇ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਸ� ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਅਸ� ਭੇਦਭਾਵ
ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ�ਦੇ ਹ�.

Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਕਰੇਗਾ:

· ਸਰਗਰਮੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ

· ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ� �
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਕੂਲ

ਖੇਡ�, ਸਮਾਰੋਹ, ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ

· ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਵੰਨ ਲੋੜ ਦੇ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਵਾਬ

· ਹੋਰ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ

· ਚੁਣੌਤੀ ਸਟੇਰੀਓਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ prejudicial ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ

· ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਸੱਖਣ, ਕੁੜਮਾਈ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ੁ�ਹਾਲੀ

· ਿ�ਕਾਇਤ� ਅਤੇ ਦੋ�� ਦਾ ਉਿਚਤ respond◌ੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੀੜਤ ਨਾ

ਹੋਣ.

ਧੱਕੇ�ਾਹੀ, ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਪਰੇ�ਾਨੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਸਮੂਹ� ਨੰੂ ਿਨ�ਾਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ

ਹੋਏ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਰਦਾ�ਤ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ. ਅਸ� ਆਪਣੇਅਨੁਕੂਲ ਉਿਚਤ

ਉਪਾਅ ਕਰ�ਗੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਿਵਵਹਾਰ� ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ� � ਨ� ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ�,
ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਿਵਵਹਾਰ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕੀਤਾ

ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਗੁਣ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਧਮਕਾਉਣ ਜ� ਪ�ੇ�ਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ
ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਅਸਮਰਥਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਿਵਵਸਥਾਵ�ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਉਦਾਹਰਣ ਸਕੂਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕਇਸਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਿਵਵਸਥਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ

ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ

ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ, ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ�
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ਅਤੇ ਜੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਨ� � ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ� ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਰਸਮੀ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਵੇਖੋ ਉਦਾਹਰਣ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਜ� ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ.

ਸੰਬੰਧਤਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵ�, ਮੁੱ ਲ� ਦਾ ਿਬਆਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀਆਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ

ਸਟਾਫ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਵੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਿਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀ, ਿਜਨਸੀ ਪਰੇ�ਾਨੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ

ਦੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਸਕੂਲ ਪਾਿਲਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ:

o ਸਮਾਵੇ�ੀ ਿਸੱਿਖਆ

o ਕੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆ

o ਅਿਧਆਪਨ ਆਿਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰਸ ਸਟ�ੇਟ ਆਈਲ�ਡਰ ਕਲਚਰ

o ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਕੂਲ

ਹੇ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਿਵਿਸਜ਼

ਹੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈਪ�ੋਗਰਾਮ

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 22/7/2019 ਨੰੂ ਅਤੇਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2023.
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ.
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https://www.education.vic.gov.au/hrweb/Documents/Equal-Opportunity-anti-discrimination-Policy.pdf
https://www.education.vic.gov.au/hrweb/divequity/Pages/SexualHarassment.aspxhttps:/www.education.vic.gov.au/hrweb/divequity/Pages/SexualHarassment.aspx
https://www.education.vic.gov.au/hrweb/safetyhw/Pages/workplacebullying.aspxhttps:/www.education.vic.gov.au/hrweb/safetyhw/Pages/workplacebullying.aspx
https://www.education.vic.gov.au/hrweb/safetyhw/Pages/workplacebullying.aspxhttps:/www.education.vic.gov.au/hrweb/safetyhw/Pages/workplacebullying.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/participation/Pages/studentswithdisability.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/Pages/koorie.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/multicultural/Pages/koorieculture.aspx
http://www.education.vic.gov.au/about/programs/health/Pages/safe-schools-coalition.aspx?Redirect=1#link8
http://www.education.vic.gov.au/school/parents/needs/Pages/supportservices.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/learningneeds/Pages/psdhandbook.aspx

