ਨੀਤੀ - ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ਲਈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ
ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨੂੰ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਵਚਨਬੱ ਧਤਾਹੈ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੰ ਮਲਿਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਟਾਫ ਲਈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ
ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਰਯੋਗ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ,
ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ) ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂਸਾਰੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ.

ਨੀਤੀ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰ ਡਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਨਸਲ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਉਮਰ, ਇੰ ਟਰਸੈਕਸ ਸਥਿਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਨੂੰਨੀ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੁਣ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ
ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਸਿੱ ਧਾ ਭੇਦਭਾਵ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਉਚਿਤ ਇਲਾਜ.
ਅਸਿੱ ਧੇ ਭੇਦਭਾਵ: ਇੱ ਕ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਲੋ ੜ, ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼, ਅਪਮਾਨਿਤ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਸਰੀਰਕ, ਮੌਖਿਕ, ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਜਾਂ
ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਅਪੰ ਗਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ.
ਅਪਮਾਨ: ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਘਿਰਣਾ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ
ਮਖੌਲ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਲੂਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (ਜਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ.
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ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ
ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਅਪਾਹਜਤਾ
ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਾਂ
ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫਲਤ
ੁੱ
ਹੋ ਸਕਣ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇ ਬਲ, ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ.ਵਿਖੇ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ
ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ.
Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ:
·

ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਜਿੱ ਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱ ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ

·

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱ ਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱ ਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ
ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਰੋਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ

·

ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਅਤੇ ਵੰ ਨ ਲੋ ੜ ਦੇ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਵਾਬ

·

ਹੋਰ ਵੱ ਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱ ਖਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

·

ਚੁਣੌਤੀ ਸਟੇਰੀਓਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ prejudicial ਅਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

·

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱ ਖਣ, ਕੁੜਮਾਈ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ

·

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ respondੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀੜਤ ਨਾ
ਹੋਣ.

ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇਅਨੁਕੂਲ ਉਚਿਤ
ਉਪਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ,
ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ
ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਦਾਹਰਣ ਸਕੂਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਇੱ ਕ ਵਾਜਬ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱ ਕ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ
ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
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ਅਤੇ ਜੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱ ਟ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਵੇਖੋ ਉਦਾਹਰਣ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ.

ਸੰ ਬੰ ਧਤਅਤੇ ਸਰੋਤ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਮੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀਆਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਸਟਾਫ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ
ਦੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
ਸਕੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ:
o

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱ ਖਿਆ

o

ਕੂਰੀ ਸਿੱ ਖਿਆ

o

ਅਧਿਆਪਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਕਲਚਰ

o

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ

ਹੇ

ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਹੇ

ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 22/7/2019 ਨੂੰ ਅਤੇਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2023.
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.
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