
ਨੀਤੀ ਨੰੂ - ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ

�ਮੂਲੀਅਤ

Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

ਦਾ ਮਕਸਦ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੰੂ ਸਮਝ ਹੈ:

(ੳ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
(ਅ) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦ
(ੲ) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ
(ਡੀ) ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਉਤ�ਾਹਜਨਕ ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ

ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਖੁ�, ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਕੂਲ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਪੜ�ਾਈ

ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸੱਖਣ

ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਨ� ਿੜ� ਸੰਬੰਧ ਹੈ.

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਦਰ� -ਕੀਮਤ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇ�ੀ ਸਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ

ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਸਕੋਪ

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

ਨੀਤੀ

1. ਸਕੂਲ ਪ�ੋਫਾਈਲ
ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ �ਤਰੀ ਉਪਨਗਰ� ਦੇ ਇੱਕ ਿਰਹਾਇ�ੀ ਖੇਤਰ, ਈਿਪੰਗ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ ਅਤੇ 1874 ਤ� ਈਿਪੰਗ
ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ. 2012 ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਤ�

ਬਾਅਦ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗ�ੀਨਬਰੂਕ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਦੇ ਨ� ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਸਕੂਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਿਪੰਗ

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਜ� ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ.

ਈਿਪੰਗ ਪੀਐਸ ਦੇ ਦੋ ਕ�ਪਸ ਹਨ (ਹਾਈ ਸਟ�ੀਟ ਕ�ਪਸ ਅਤੇ ਗ�ੀਨਬਰੂਕ ਕ�ਪਸ). ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹਾਈ ਸ�ਟ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ 323
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ�ੀਨਬਰੂਕ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ 133 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 456 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ. ਦੋਵ� ਕ�ਪਸ ਗ�ੇਡ 6 ਤ� ਿਤਆਰ

ਹਨ.

ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ� ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਪਛੋਕੜ� ਦੇ ਲਗਭਗ 35% ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ

ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀਅਤ� ਦੀ ਿਵ�ਾਲ ��ੇਣੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮੀਰ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਦੇ ਸੂਖਮ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ

ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ
ਖੁੱ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਅਸ� ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਿਤਕਾਰ

ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਰ�ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹ�. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਹਨ: ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਲਗਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰ.
ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ 18 ਜੂਨ 2019 - ਜੂਨ 2021



ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ�, ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵ�ਵਾਸ ਦੇ ਿਬਆਨ ਹਨ ਜੋ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਪਾਲਣਾ

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਇਸ
ਿਵੱਚਵੇਲੇ ਅਸ� ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਵਜ਼ਅੁਲ ਆਰਟਸ, ਪਰਫਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਿਵੱਚ 4 ਮਾਹਰ ਕਲਾਸ� ਲਗਾ�ਦੇ ਹ�.
ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਸਭਾ, ਰੌਕ ਬ�ਡ, ਸਕੂਲ ਕੋਇਰ, ਮੈਰੀਬਰੋ ਆਰਏਸੀਵੀ ਐਨਰਜੀ ਬ�ੇਕਥ�

ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਇੰਟਰਸਕੂਲ ਖੇਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਹਨ. ਦੋਵ� ਕ�ਪਸ� ਿਵੱਚ 21 ਵ� ਸਦੀ

ਦੀਆਂ �ਾਨਦਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ ਹਨ.
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ CAFE ਪੜ�ਨ ਦੇ frame◌�ਚੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਸਖਲਾਈ ਕਿਮitiesਿਨਟੀਜ਼ (PLCs) ਪੇ�
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ

2. ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਦਰ� -ਕੀਮਤ�, ਦਰ�ਨ ਅਤੇ ਿਦ��ਟੀ
ਐਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਅਿਨ�ਖੜਵ� ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨ�ਹ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਤਕਾਰ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ
ਿਦਆਲਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱ ਲ� ਨੰੂ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਦ��ਟੀਕੋਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰਬੋਤਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਨ� � ਨੰੂ ਖੁ�ਹਾਲ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਵਜ� ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਮੁੱ ਲ� ਦਾ ਿਬਆਨ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

3. �ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ �ਮੂਲੀਅਤ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਸੰਬੰਧ�

ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਅਸ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ

ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਜਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ� ਿਵਿਦਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਬਦਲਣਗੀਆਂ.
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਿਵ�ਵਿਵਆਪੀ (ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ), ਲਕ�ਤ (ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਿਵ�ੇ�) ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ �ਮੂਲੀਅਤ

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੇਠ� �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:

ਯੂਨੀਵਰਸਲ

● ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ�ਚ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਉਮੀਦ�ਿਦੰਦੀਆਂ

● ਦੀਆਂਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ� ਨੰੂ ਤਰਜੀਹਹਨ. , ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ

ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਿਨਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ,
● ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ, �ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੈ
● ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈਅਤੇਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਿਹਭਾਗੀ ਵਜ�
● ਿਵ�ਲੇ�ਣਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ��ੇਣੀ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਿਜਵ� ਹਾਜ਼ਰੀ , ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ,

ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ
● ਅਿਧਆਪਕ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਇੱਕ ਸਪ�ਟ, ਸ�ਝੇ ਅਤੇ ਸ�ਝੇ ਮਾਡਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ

ਿਨਰਦੇ�ਕ frame◌�ਚੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ, �ਚ ਉਪਜ

ਅਿਧਆਪਨ ਅਿਭਆਸ� ਹਨਸਾਰੇ ਪਾਠ� ਦੇਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
● ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਅਿਧਆਪਕ�ਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵ�ਾਲ ��ੇਣੀ ਅਪਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ

ਿਸੱਖਣ �ੈਲੀਆਂ, �ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ� ਦਾ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ respond◌ੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਵਕਟੋਰੀਅਨ ਇੰਸਟੀਿਚਟ ਆਫ਼

ਟੀਿਚੰਗ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈਦੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਦੀ ਪਾਲਣਾਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
● ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੈਮ�ਟ ਆਫ਼ ਵੈਲਯੂਜ਼ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਾਡੇ

ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਵਜ� ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਦੇ ਵੱਖੋ -ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ
● ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਸ�ਬਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ

ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ
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● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ, ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਪ�ੀ�ਦ ਅਤੇ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਸਮੂਹ ਮੀਿਟੰਗ� ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੋਰਮ� ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ

ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ

ਅਿਧਆਪਕ�, ਸਾਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤ�ਾਿਹਤ

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਵੀ ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਈ ਪ��ਨ ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਹੋਣ.
● ਸਕੂਲੀ ਨਾਟਕ�, ਅਥਲੈਿਟਕਸ, ਸੰਗੀਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਰਾਹ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ-ਉਮਰ

ਦੇ ਸੰਬੰਧ� ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ
● ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ, ਸਾਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨ� ਤਾ,

ਸਹਾਇਕ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਮੁੱ ਦਾ ਜ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ

ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ. ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ 'ਖੁੱ ਲ�ੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ' ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ

ਸਟਾਫ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
● ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹ�, ਿਜਸ

ਿਵੱਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ:
ਆਦਰਯੋਗ ਿਰ�ਤੇ

o ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ

o ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਕੂਲ

ਪੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ

● ਪ�ੋਗਰਾਮ�, ਘੁਸਪੈਠ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ ਿਵ�ੇ� ਿਵਵਹਾਰ (ਭਾਵ ਗੁੱ ਸਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ) ਨੰੂਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਤ�

● �ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ �ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ (ਿਜਵ� ਿਕ ਖੇਡ� ਦੀਆਂ ਟੀਮ�, ਨਾ�ਤਾ ਕਲੱਬ)
● ਿਮੱਤਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ�, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ

ਲਕਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
● ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰ/ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ

ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਿਬੰਦੂ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
● ਕੁਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ. ਏਗਂੇਜਮ�ਟ ਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਆ
● Homeਟ ਆਫ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲਰਿਨੰਗ ਮ�ਟਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਿਸਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਲੋੜ� ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ
● ਤੰਦਰੁਸਤੀਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਟਾਫ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਹੁਨਰ

ਿਵਕਾਸ ਕਰੇਗਾ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ

ਦਰਸਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਹਰ ਸਾਲ
● ਸਟਾਫ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਮੇ-ਸੂਿਚਤ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਵੇਖੋ: http://www.education.vic.gov.
au/ਸਕੂਲ/ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ/ਸਪੈਗ/ਭਾਗੀਦਾਰੀ/ਪੰਨ� /supportgroups.aspx ਦੇ

● ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ
● ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਪਾਹਜਤਾ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੈਫਰਲ ਸਟੂਡ�ਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਅਤੇ ਸਟੂਡ�ਟ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼
● ਨੰੂ ਚਾਈਲਡ ਫਸਟ, ਹੈਡਸਪੇਸਹਵਾਲੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
● ਨ� ਵੀਗੇਟਰ

● ਲੁਕਆਉਟ
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ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਜੋ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ��ੇਣੀ ਲਾਗੂ

ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹਨ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
● ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਜ� ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਹੋਣ

● , ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ

�ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰਨ
● ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਸਤਅਤੇ/ਜ� ਿਵਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ
● ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ
● ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

o ਐਸਚੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਓ ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ�
ਓ External◌ੁਕਵ� ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਕ�ਸਲ ਅਧਾਰਤ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵ�, ਹੋਰ ਸਿਹਯੋਗੀ

ਿਸਹਤ ਪੇ�ੇਵਰ, ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਿਕ�ੋਰ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਚਾਈਲਡ ਫਸਟ
ਓ. ਪੁਨਰ-�ਮੂਲੀਅਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਜਵ� ਿਕ ਨ� ਵੀਗੇਟਰ

ਿਜੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ:
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲ ਹੋਣਾੁਕਵ�
● , ਿਜੱਥੇ appropriateਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਸਹਤ

ਪੇ�ੇਵਰ, ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

● ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ

ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
● ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਮੀਿਟੰਗ� ਚਲਾਉਣਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:

o ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਓ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ
ਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਨ� � ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

4. ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲੋੜ�ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਾਡੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੌਿਧਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਵਕਸਤ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਟੀਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਧੂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਿਜਕ, ਿਵਿਦਅਕ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਕਰਨ ਲਈ:
● ਿਨ�ਜੀ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠ�  ਹੋਏ, ਜਦਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲ
● ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ
● ਅਕਾਦਿਮਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
● ਅਿਜਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾਪੂਰਵ ਰੁਝੇਿਵਆਂ, ਿਵਵਹਾਰ, ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ�ੇਰਣਾ

ਦੀ

● ਹਾਜ਼ਰੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੇਟਾ ਦੀ
● �ਮੂਲੀਅਤ ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ
● ਸਵੈ-ਰੈਫ਼ਰਲ ਜ� ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ

5. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
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ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੂਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ. ਅਸ�
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇ�

ਆਉਣ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਲ� ਦਾ ਿਬਆਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
● ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਭਾਗ ਲੈਣ
● , ਸਕੂਲ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਖੁ� ਮਿਹਸੂਸ
● ਿਵੱਚ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ, ਪਰੇ�ਾਨੀ, ਿਹੰਸਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਜ� ਧਮਕੀ ਤ� ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣਕਰਨ,
● ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ�, ਭਾਵਨਾਵ� ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ.

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ:
● ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਹੱਸਾ
● ਲਓ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਆਦਰ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ
● ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਿਜਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿ�ਕਾਇਤ ਜ� ਿਚੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ

ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਿਧਆਪਕ ਜ� ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਿ�ਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

6. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰਦੀਆਂ

ਸੰਬੰਧੀ ਉਮੀਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ�ਿਵਵਹਾਰਕ ਉਮੀਦ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਲ� ਦੇ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹਨ.
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਿਨਰੰਤਰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਭਾਗ

ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ �ਮੂਲੀਅਤ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ.
ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁ�ਾਸਨੀ

ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਅਨੁ�ਾਸਨੀ ਉਪਾਵ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ

ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ

ਕਾਰਕ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਨੁ�ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ

ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਮੇ�� ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਅਨੁ�ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ:
● ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਵਵਹਾਰ
● ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਜਵ� ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣਾ ਜ�ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਨੰੂਹੋਰ

ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਜਵਾਬ� ਨੰੂ
● ਿਵ�ੇ� ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ
● ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ

● ਰੀਸਟੋਰੇਿਟਵ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ
● ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ
● ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ
● ਮੁਅੱਤਲੀ

● ਕੱਣਾul
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ulਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਕੱਣਾ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿਵ�ੇ� ਸਿਥਤੀਆਂ

ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/participation/pages/engagement .aspx
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ
ਰੋਕਣਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

7. ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆ�ੀਲ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਵਜ� ਉਨ� � ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਕੋਿ�� ਕਰ�ਗੇ. ਸਾਡਾ ਉਦੇ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ

ਹੈ.

ਅਸ� ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹ�:
● ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ

ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
● ਜੋ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱ ਲੀ, ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ

ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ. ਸਟਾਫ ਨੀਤੀ.
● ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸਵੈਸੇਵਕ� ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤ� ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ਿਜਨ� �
● ਿਵੱਚ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ

● ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ �ਾਮਲ
● ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇਪਿਰਵਾਰ�ਲਈ ਸਮਾਜ ਤ� ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ� ਦੇਸਮੇਤ ਪਿਰਵਾਰ�, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

.

8. ਮੁਲ�ਕਣ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ

ਿਕਸਮ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜ� ਹੋਰ ਮਾਪ

ਸਕ� ਅਤੇ �ਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ� ਜ� ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ.

ਡੇਟਾ ਦੇ ਸ�ੋਤ� ਦਾ ਿਜਨ� � ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ:
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ ਡੇਟਾ
● ਘਟਨਾਵ� ਡੇਟਾ
● ਸਕੂਲ ਿਰਪੋਰਟ
● ਮਾਪੇ ਸਰਵੇਖਣ
● ਕੇਸ ਪ�ਬੰਧਨ
● CASES21
● SOCS

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
● ਮੱੁਲ� ਦਾ ਿਬਆਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਰ�ਨ ਨੀਤੀਸੁਰੱਿਖਆ
● ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ
● ਬਾਲਿਮਆਰ ਨੀਤੀ
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http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/participation/pages/engagement.aspx


ਸਮਗਰੀ

1. ਸਕੂਲ ਪ�ੋਫਾਈਲ

2. ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ�, ਦਰ�ਨ ਅਤੇ ਿਦ��ਟੀ

3. �ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

4. ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

5. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

6. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਮੀਦ�

7. ਪਿਰਵਾਰ� ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ

8. ਮੁਲ�ਕਣ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ 23/6/2019 ਨੰੂਗਈ ਸੀ ਅਤੇਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2021.
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ.
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