
ਨਸਲਵਾਦ ਵਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀ

ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕੋ
ਪਸੱਪਿਆ ਪਿਭਾਗ ਨਸਲਿਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਿਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NSW ਦੇ ਿਬਪਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿੱਚ ਨਸਲੀ ਪਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਿਾਂ ਨੰੂ ਿਤਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਿਭਾਗ ਦੀ Anti-Racism Policy (ਨਸਲਿਾਦ ਪਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਊਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਕੋਈ 
ਿੀ ਪਿਪਦਆਰਥੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ,  ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸੰਭਾਲਕ ਜਾਂ ਕਪਮਯੂਪਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਹੌਲ ਪਿੱਚ ਨਸਲਿਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਨਾ ਕਰੇ। 
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਦੂਪਜਆਂ ਦੇ ਸਪਭਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਪਮਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਲਈ ਸਪਤਕਾਰ ਦਾ ਿ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਪਿੱਚ ਸਿੀਪਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨਾਲ ਪਿਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਨਸਲਿਾਦ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਹੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਲਿਾਦ ਪਿਰੋਧੀ ਸੰਿਰਕ ਅਫਸਰ (Anti-Racism Contact Officer (ARCO)) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਨੰੂ 
ਨਸਲਿਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿੱਚ ਨਸਲਿਾਦ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਸਿਲਾਈ ਪਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਤੇ ARCO ਦੀ ਭੂਪਮਕਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  ਿੇਿੋ Anti-Racism Policy - Information 
for parents and carers (ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਸਲਿਾਦ ਪਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧਤ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ)।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਪਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਿਾਦ ਪਜਸ ਪਿੱਚ ਨਸਲਿਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਿਾਂ ਨੂੰ 
ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਸਲਿਾਦ ਦੇ ਪਕਸੇ ਰੂਿ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਨਸਲਿਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਕਸੇ ਿੀ ਪਿਅਕਤੀ ਹੋ ਦੇ ਗਿਾਹੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਪਚੰਤਕ

ਪਿ੍ਰੰਸੀਿਲ

ਦੁਭਾਵਿਆਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 131 450 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਪਸ਼ਆਈ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।
ਆਿਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਿਰੇਟਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ 
‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਪਲਆਿੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਇਸ ਦੁਭਾਪਸ਼ਆਈ ਸੇਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਿਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਲਆ ਜਾਿੇਗਾ।
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