ਨੀਤੀ ਨੂੰ - ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
ਦਾ ਮਕਸਦ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ:
(ੳ)
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ
(ਅ)
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦ
(ੲ)
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ
(ਡੀ)
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼, ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਕੂਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿੱ ਖਣ
ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ.
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਦਰਾਂ -ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਨੀਤੀ
1. ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਈਪਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 1874 ਤੋਂ ਈਪਿੰ ਗ
ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ. 2012 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਬਰੂਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਪਿੰ ਗ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪੀਐਸ ਦੇ ਦੋ ਕੈਂਪਸ ਹਨ (ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਬਰੂਕ ਕੈਂਪਸ). ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹਾਈ ਸੇਂਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱ ਚ 323
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਬਰੂਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱ ਚ 133 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 456 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ. ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਗ੍ਰਡ
ੇ 6 ਤੋਂ ਤਿਆਰ
ਹਨ.
ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਰ-ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 35% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਕੌ ਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮੀਰ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ
ਖੁੱ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਚਨਬੱ ਧ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਹਨ: ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਲਗਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰ.
ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
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ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂਪਾਲਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਇਸ
ਵਿੱ ਚਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱ ਖਿਆ, ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਆਰਟਸ, ਪਰਫਾਰਮਿੰ ਗ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱ ਚ 4 ਮਾਹਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.
ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ, ਰੌਕ ਬੈਂਡ, ਸਕੂਲ ਕੋਇਰ, ਮੈਰੀਬਰੋ ਆਰਏਸੀਵੀ ਐਨਰਜੀ ਬ੍ਰੇਕਥ੍ਰੂ
ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਟਰਸਕੂਲ ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ. ਦੋਵਾਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱ ਚ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰ ਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ CAFE ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ frameਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕਮਿitiesਨਿਟੀਜ਼ (PLCs) ਪੇਸ਼
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
2. ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ -ਕੀਮਤਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਐਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਉਸ ਕੰ ਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਖੰ ਡਤਾ ਅਤੇ
ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰਬੋਤਮ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਮੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.
3. ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ
ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ
ਵਿੱ ਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਜਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ.
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ (ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ), ਲਕਸ਼ਤ (ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਯੂਨੀਵਰਸਲ

● ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂਉੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਉਮੀਦਾਂਦਿੰ ਦੀਆਂ
● ਦੀਆਂਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਹਨ. , ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ,
● ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ
● ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈਅਤੇਸਿੱਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵਜੋਂ
● ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ , ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ,
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰ ਕੜਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਦੇ
● ਅਧਿਆਪਕ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱ ਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ frameਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ, ਉੱਚ ਉਪਜ
ਅਧਿਆਪਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਹਨਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
● ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਅਧਿਆਪਕਾਂਟੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰ ਨ
ਸਿੱ ਖਣ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ respondੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਇੰ ਸਟੀਚਿਟ ਆਫ਼
ਟੀਚਿੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
● ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੈਮੇਂਟ ਆਫ਼ ਵੈਲਯੂਜ਼ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
● ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਦੇ ਵੱ ਖੋ -ਵੱ ਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ
● ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ
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● ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ, ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
● ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਸਮੂਹ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੋਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਾਲ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ.
● ਸਕੂਲੀ ਨਾਟਕਾਂ, ਅਥਲੈ ਟਿਕਸ, ਸੰ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ-ਉਮਰ
ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ
● ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਾਲ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ,
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਮੁੱ ਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵ.ੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਕ 'ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ' ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ
ਸਟਾਫ ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
● ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ
ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਆਦਰਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤੇ
o ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
o ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ
ਪੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
● ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਘੁਸਪੈਠਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ (ਭਾਵ ਗੁੱ ਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਨੂੰਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਤਾਂ
● ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਲੱਬ)
● ਮਿੱ ਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ

ਲਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
●

●
●
●

●

ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰ/ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਬਿੰ ਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਂ ੇਜਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਆ
ਕੁਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ. ਏਗ
Homeਟ ਆਫ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਂਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱ ਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ
ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਅੰ ਕੜਿਆਂ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ
ਦਰਸਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ
ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਮੇ-ਸੂਚਿਤ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ
●

●
●
●
●
●
●

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਵੇਖ:ੋ http://www.education.vic.gov.
au/ਸਕੂਲ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਸਪੈਗ/ਭਾਗੀਦਾਰੀ/ਪੰ ਨੇ/supportgroups.aspx ਦੇ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ
ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਾਹਜਤਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਫਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਫਸਟ, ਹੈਡਸਪੇਸਹਵਾਲੇ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ
ਨੇਵੀਗੇਟਰ
ਲੁਕਆਉਟ
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ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਾਗੂ
ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
● ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੋਣ
● , ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ
● ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ
● ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
● ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
o ਐਸਚੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਓ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਓ Externalੁਕਵੀਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਂ ਸਲ ਅਧਾਰਤ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਫਸਟ
ਓ. ਪੁਨਰ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਵੀਗੇਟਰ
ਜਿੱ ਥੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ:
● ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾੁਕਵਾਂ
● , ਜਿੱ ਥੇ appropriateਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਹਤ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
● ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱ ਕ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
● ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਚਲਾਉਣਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
o ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਓ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ
ਓ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

4. ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਟੀਮ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਧੂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨ ਲਈ:
● ਨਿੱਜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ
● ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
● ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
● ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾਪੂਰਵ ਰੁਝੇਵਿਆਂ, ਵਿਵਹਾਰ, ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ, ਸਮਾਜਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਦੀ
● ਹਾਜ਼ਰੀ, ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੇਟਾ ਦੀ
● ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ
● ਸਵੈ-ਰੈਫ਼ਰਲ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
5. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
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ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੂਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼
ਆਉਣ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
● ਆਪਣੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
● , ਸਕੂਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ
● ਵਿੱ ਚ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਿੰ ਸਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਣਕਰਨ,
● ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ:
● ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱ ਸਾ
● ਲਓ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ
● ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
6. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਦੀਆਂ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂਵਿਵਹਾਰਕ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਅਧਾਰਤ ਹਨ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨਿਰੰ ਤਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ
ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱ ਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ.
ਜਿੱ ਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵ,ੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ
ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਨਿਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
● ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ
● ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰ ਤਰਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰਹੋਰ
ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ
● ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦੇ
● ਸਾਲ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
● ਰੀਸਟੋਰੇਟਿਵ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ
● ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਦੇ
● ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
● ਮੁਅੱਤਲੀ
● ਕੱ ਣਾul
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ulਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਕੱ ਣਾ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/participation/pages/engagement .aspx
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਰੋਕਣਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
7. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ
ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
● ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵ,ੇ ਜੋ ਸਾਡੀ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
● ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਖੁੱ ਲੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ. ਸਟਾਫ ਨੀਤੀ.
● ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
● ਵਿੱ ਚ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
● ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
● ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇਪਰਿਵਾਰਾਂਲਈ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
● ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
.
8. ਮੁਲਾਂਕਣ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ ਅਤੇ
ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਪ
ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ.
ਡੇਟਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
● ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ ਡੇਟਾ
● ਘਟਨਾਵਾਂ ਡੇਟਾ
● ਸਕੂਲ ਰਿਪੋਰਟ
● ਮਾਪੇ ਸਰਵੇਖਣ
● ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
● CASES21
● SOCS

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

● ਮੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੀਤੀਸੁਰੱਖਿਆ
● ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ
● ਬਾਲਮਿਆਰ ਨੀਤੀ
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ

ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ 23/6/2019 ਨੂੰਗਈ ਸੀ ਅਤੇਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2021.
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.
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