
ਨੀਤੀ - ਡਰੈਸ ਕੋਡ
ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

ਸਕੂਲ ਕਾ�ਿਸਲ� ਨੰੂ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ 'ਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਰਾਵਾ ਕੋਡ ਨੀਤੀ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਕੋਡ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
h�ps://�2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/policy

ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ �ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਰਾਵਾ ਕੋਡ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ� ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ

ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹਨ� ਨ� ਇਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਦੇ ਕੋਡ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ/ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ

ਸਲਾਹ ਮ�ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮ�ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
h�ps://�2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/guidance/developing-and-reviewing-dress-codes

ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਮਦਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Hanane Darwiche
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਉਦੇ�

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਅਤੇ ਿਦੱਖ ਲਈ ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਰੈ�ਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਿਹਰਾਵਾ ਕੋਡ ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਦੀ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨ� ਿੜ� ਸਲਾਹ-ਮ�ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇ� ਹੈ:

● ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਦੱਖ ਿਵੱਚ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ
ਕਰਨਾ

● Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਰਾਬਰ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ�  ਹੋਏ ਹਨ।

● ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ
● ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ ਨ� ਇੱਕ ਪਿਹਰਾਵਾ ਕੋਡ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਪ�ਦਾਨ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਲਾਗਤ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਹੈ।

ਸਕੋਪ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਮ�, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ
�ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮ� ਇਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਦੇ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਨੀਤੀ

ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਰੈ�ਸ ਕੋਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਦੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਕੂਲੀ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਿਨ�ਖੜਵ� ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਮਾਨਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ

EPS ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਸਤੰਬਰ 2021 ਿਵੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2024 ਿਵੱਚ
ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

https://www2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/guidance/developing-and-reviewing-dress-codes
https://www2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/guidance/developing-and-reviewing-dress-codes


ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਿਨਰਧਾਰਨ:

ਬੰਬਰ ਜੈਕੇਟ - ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀਦਾਰ ਪੱਸਲੀ, ਆਸਤੀਨ ਅਤੇ ਕਮਰਬੰਦ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ
ਸਕੂਲ ਲੋਗੋ ਵਾਲਾ ਜਲ ਸੈਨਾ। ਿਵਕਲਪਕ - ਸਾਦੀ ਨ� ਵੀ ਜੈਕਟ।

ਿਵੰਡਚੀਟਰ - ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀਦਾਰ ਪਸਲੀ ਵਾਲੀ ਜਲ ਸੈਨਾ। ਹੇਠ� ਅਤੇ ਸਲੀਵਜ਼ 'ਤੇ ਪਲੇਨ ਨ� ਵੀ ਿਰਬ, ਅਤੇ
ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਲੋਗੋ। ਿਵਕਲਪਕ - ਪਲੇਨ ਨ� ਵੀ ਿਵੰਡਚੀਟਰ, ਗ�ੇਡ ਛੇ ਗ�ੈਜੂਏ�ਨ ਿਵੰਡਚੀਟਰ। ਕੋਈ ਹੁੱ ਡ ਨਹ�।

ਛੋਟੀ ਸਲੀਵ ਪੋਲੋ ਿ�ਰਟੀ – ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ। ਨ� ਵੀ ਸਲੀਵਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨ� ਵੀ ਕਾਲਰ। ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋਗੋ।
ਿਵਕਲਪਕ - ਸਾਦਾ ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ ਪੋਲੋ।

ਟਰਾਊਜ਼ਰ/ਪ�ਟ - ਪਲੇਨ ਨ� ਵੀ। ਕੋਈ ਡੈਨੀਮ ਨਹ�। ਲੇਿਗੰਗ� ਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਕੱਪਿੜਆਂ ਵਜ� ਨਹ� ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

�ਾਰਟਸ - ਪਲੇਨ ਨ� ਵੀ। ਅੱਧ-ਪੱਟ ਤ� ਛੋਟਾ ਨਹ�। ਕੋਈ ਡੈਨੀਮ ਨਹ�।ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹ� ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਕਰਟ - ਪਲੇਨ ਨ� ਵੀਪਲੇਨ ਬਾਈਕ �ਾਰਟਸ ਸਕਰਟ ਦੇ ਹੇਠ� ਪਿਹਨ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕਰਟ ਦੇ ਹੈਮ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੰਬੇ ਨਹ� ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ। ਪਲੇਨ ਨ� ਵੀ ਜ� ਬਲੈਕ ਲੈਿਗੰਗਸ ਹੇਠ� ਪਿਹਨ�  ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਹਰਾਵਾ - ਨ� ਵੀ ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਿਚੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ। ਪਲੇਨ ਬਾਈਕ �ਾਰਟਸ ਪਿਹਰਾਵੇ ਦੇ ਹੇਠ� ਪਿਹਨ�  ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਪਿਹਰਾਵੇ ਦੇ ਹੈਮ ਤ� ਲੰਬੇ ਨਹ� ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਲੇਨ ਨ� ਵੀ ਜ� ਬਲੈਕ ਲੈਿਗੰਗਸ ਹੇਠ� ਪਿਹਨ�  ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੋਪੀਆਂ - ਪਲੇਨ ਨ� ਵੀ ਜ� ਕਾਲੀ ਸਨਸਮਾਰਟ ਟੋਪੀ - ਚੌੜੀ ਕੰਢੀ ਜ� ਬਾਲਟੀ (6 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ ਿਰਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ)। ਿਵਕਲਪਕ - ਸਰਦੀਆਂ

ਿਵੱਚ ਪਲੇਨ ਨ� ਵੀ ਜ� ਬਲੈਕ ਬੀਨੀ। ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਨੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਨਹ� ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਟੋਪੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਸਰ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਵੰਟਰ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ - ਪਲੇਨ ਨ� ਵੀ ਜ� ਕਾਲੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਅਤੇ/ਜ� ਦਸਤਾਨ� ।

ਜੁੱ ਤੇ - ਕਾਲੇ ਚਮੜੇ ਦੇ 'ਸਕੂਲ �ੈਲੀ' ਦੇ ਜੁੱ ਤੇ, ਬੂਟ, ਜ� ਕਾਲੇ ਦੌੜਾਕ।

ਜੁਰਾਬ� – ਸਾਦਾ ਕਾਲਾ, ਿਚੱਟਾ, ਨ� ਵੀ ਜ� ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ

ਆਮ ਿਦੱਖ

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜ� ਸਕੂਲ ਤ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਜ� ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਸਮ�, ਉਦਾਹਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

● ਵਰਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਵੱਚ
● ਵਰਦੀਆਂ ਸਪ�ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਚੰਿਨ� ਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ
● ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਰਤ� ਵਾਧੂ ਿਨ�ਘ ਲਈ ਵਰਦੀ ਦੇ ਹੇਠ� ਪਿਹਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬ�ਰਤੇ ਇਹ ਅੰਡਰਗਾਰਮ�ਟਸ ਪੂਰੀ

ਤਰ�� ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।

ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਿਟਕਸ

ਗਿਹਣੇ- ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਜਾਵਟੀ ਗਿਹਣੇ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ। ਕੰਨ� ਿਵੱਚ ਪਿਹਨ� ਸਟੱਡ ਮੰੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ, ਅਤੇ
ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਗਿਹਣੇ ਹਨ।

ਕਾਸਮੈਿਟਕਸ- ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਪਿਹਨ�  ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਸਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨ� ਲ ਪਾਿਲ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
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ਵਾਲ� ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਧ ਅਗਸਤ ਤ� 30 ਅਪ�ੈਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਟੋਪੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਸਮ� ਤ� ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਟੋਪੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹ� ਪਿਹਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।)

ਵਾਲ - ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲ� ਦੇ ਰੰਗ ਨਹ� ਹਨ।

ਵਾਲ ਟਾਈ/ਹੈ�ਡਬ�ਡ/ਿਸਰ ਦੇ ਸਕਾਰਫ਼/ਸਕਾਰਫ਼ - ਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰੀ ਨਹ�: ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ, ਨ� ਵੀ, ਕਾਲਾ ਜ� ਿਚੱਟਾ।

ਲੰਬੇ ਵਾਲ - ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਮੋਢੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ� ਲੰਬੇ ਵਾਲ� ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਬੰਿਨ� ਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਵੰਟਰ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ - ਪਲੇਨ ਨ� ਵੀ ਜ� ਕਾਲੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਅਤੇ/ਜ� ਦਸਤਾਨ� ।

ਧੱੁਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕ�- ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਗਲਾਸ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਨਗਲਾਸ ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਸਟ�ਡਰਡ

1067 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਖ� ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਈਟਮ� PSW ਤ� ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਇਸਨੰੂ ਿਸੱਧੇ h�ps://�.psw.com.au/

ਮੁ�ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸ� ਵਰਦੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁ�ਕਲ

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਿਰਲੀਫ ਦੁਆਰਾ ਵਰਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ �ਾਮਲ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ� ਦੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: htps://�.ssr.net.au/
ਇਮਪਲੀਮ�ਟੇ�ਨ

ਈਿਪੰਗ

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਰੈ�ਸ ਕੋਡ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੰਪਾਸ ਰਾਹ� ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸ� ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ�ਗੇ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ

ਮੁ�ਕਲ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੈ ਜ� ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਰੈ�ਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਕਲਾਸਰੂਮ
ਅਿਧਆਪਕ� ਜ� ਪ��ਾਸਿਨਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡਰੈ�ਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ

ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਵ�ਟ ਿਵੱਚ, ਸਕੂਲ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਛੋਟ�

ਅਸ� ਮੰਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਡਰੈ�ਸ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ

ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਮਾਪੇ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਕੋਡ ਤ� ਛੋਟ ਲਈ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ:

● ਇਸ ਕੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਹਲੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ, ਨਸਲੀ ਜ� ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵ�ਵਾਸ� ਜ� ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਪੰਗਤਾ ਜ� ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਡ�ੈਸ ਕੋਡ ਤ� ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ� ਉਹਨ� ਦੇ ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਿਹਰਾਵੇ ਦੇ

ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ।·
●

ਜਦ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਛੋਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� ਉਹ:

● ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ/ਜ� ਉਹਨ� ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨਗੇ।

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਡੈਲੀਗੇਟ ਿਫਰ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਛੋਟ ਦੀ

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ/ਜ� ਉਹਨ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ:

· ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ

· ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਿਵੱਚ ਰੀਮਾਈਡਂਰ

· ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੋਰਮ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ

· ਸਟਾਫ ਹ�ਡਬੱੁਕ/ਮੈਨੂਅਲ ਿਵੱਚ

�ਾਮਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਬ�ੀਿਫੰਗ/ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ

· ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਾਮ�ਕਣ ਪੈਕ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ

·       ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਤ�/ਸੈ�ਨ� ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ

· ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ��ਾਸਨ ਤ� ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

· ਉਦਾਹਰਨ ਸਕੂਲ ਸਨਸਮਾਰਟ ਨੀਤੀ

· ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਰਾਵਾ ਕੋਡ

· ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�।

ਅਤੇ ਪ�ਵਾਨਗੀ

ਨੀਤੀ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ 17/09/2021

ਮ�ਵਰਾ ਤਾਿਨਆ

ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੂਲ ਕ�ਸਲ
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ਅਗਲੀ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਸਮੀਿਖਆ ਿਮਤੀ 6/6/2025

ਨ� ਟ:

- 2024 ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਸਭ ਤ� ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ

ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ।

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 17/09/2021 ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2025
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