
ਨੀਤੀ ਨੰੂ - ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦਾ ਿਬਆਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਰ�ਨ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਉਦੇ�

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਜ਼ਨ, ਿਮ�ਨ ਅਤੇ
ਉਦੇ�� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਪਾਿਲਸੀ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ

ਸਮਾਵੇ�ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਸੱਖਣ, �ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ

ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ.
ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਮਿਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸ�ਝੀ

ਕਰਦੇ ਹ�. ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਅਤੇ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ �ਾਮਲ ਹੈ:

● ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ
● ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ �ਾਸਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
● ਧਰਮ ਦੀ
● ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ
● ਖੁੱ ਲੇਪਣ ਦੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਸਿਹਣ�ੀਲਤਾ.

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਜ਼ਨ, ਿਮ�ਨ, ਉਦੇ�, ਮੁੱ ਲ� ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਜ�ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ,

● ਅਸ� ਪੋਸਟਰ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ;
● ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦਾ ਜ�ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
● ਕਲਾਸਰੂਮ, ਮੀਿਟੰਗ� ਅਤੇ ਅਸ�ਬਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱ ਲ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਿਵਜ਼ਨ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਦ��ਟੀਕੋਣ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ.

ਿਮ�ਨ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਮ�ਨ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਫੁੱ ਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਅਤੇ
�ਕਤੀ�ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ.

ਮੱੁਲ� ਦੀ
ਪ�ਾਪਤੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਹਨ; ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਿਤਕਾਰ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਲਗਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ.

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 24 ਜੂਨ 2019 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ।

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਮੱੁਲ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਰ�ਨ ਦਾ ਿਬਆਨ 24 ਜੂਨ 2019 - ਜੂਨ 2021



5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਮੱੁਲ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਰ�ਨ ਦਾ ਿਬਆਨ 24 ਜੂਨ 2019 - ਜੂਨ 2021


