ਨੀਤੀ ਨੂੰ - ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਰਸ਼ਨ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਪਾਲਿਸੀ

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱ ਖਣ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ
ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੰ ਮਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
●
●
●
●
●

ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਧਰਮ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਖੁੱ ਲੇ ਪਣ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ.
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ, ਉਦੇਸ਼, ਮੁੱ ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ,

●
●
●
●

ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ;
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈ ਟਰ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਲਾਸਰੂਮ, ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱ ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਵਿਜ਼ਨ

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱ ਕ ਫਰਕ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਮਿਸ਼ਨ

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਫਲਤ
ੁੱ
ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ.

ਮੁੱ ਲਾਂ ਦੀ

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਹਨ; ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਲਗਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ.

ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 24 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ।
ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਮੁੱ ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

24 ਜੂਨ 2019 - ਜੂਨ 2021

5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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