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Child Protection Education - Stage 1
Information for parents and carers

बाल संरक्षण शिक्षा

अभिभावकहरु र संरक्षकहरुकोलागि जानकारी
विद्यालयको नाम
Name of school
सहभागी बर्ष/हरु
Participating Year/s
प्रति हप्ताका पाठहरु
Number of lessons per week
विद्यालयको सम्पर्क व्यक्ती
School contact person
सम्पर्क कोलागि टेलिफोन नंम्बर
Contact telephone number
प्रीय अभिभावकहरु र संरक्षकहरु
माथी उल्लेखित कक्षाको बिद्यार्थीहरुको लागि यस बर्ष अनिवार्य व्यक्तीगत विकास, स्वास्थ्य र शारिरीक शिक्षा
(Personal Development, Health and Physical Education (PDHPE)) को विषयमा सहभागी हुनेछन्।
हाम्रो विद्यालयको PDHPE कार्यक्रममा अनिवार्य बाल सुरक्षा शिक्षा समावेश गर्दछ। बाल सुरक्षा शिक्षामा सिकाइएको
के ही सामग्रीले संवेदनशील मुद्दाहरू संलग्न हुने गर्दछ। विद्यालयले यस सामग्रीलाई उमेर उपयुक्त तरिकामा सिकाउँ दछ।
बाल संरक्षण शिक्षामा समावेश हुने विशेष सामग्री अर्को पृष्ठमा देखाइएको छ।
बाल संरक्षण शिक्षाको बारे मा थप जानकारीको लागि शिक्षा विभागको PDHPE वेभसाईटको Child protection and
respectful relationships education (बाल संरक्षण र सम्मानजनक सम्बन्धको शिक्षा) खण्डमा गएर लिन सक्नु हुनेछ।
यस सत्रमा गरिने बाल संरक्षण शिक्षाको अध्यापनको कक्षा हप्ता संख्या माथिको देखाइएको छ।
यदि तपाई थप जानकारी चाहानुहुन्छ भने, कृ पया विद्यालयको सम्पर्क व्यक्तीलाई सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ, जसको नाम र
टेलिफोन नंम्बर माथी उल्लेखित छन्।

टेलिफोन दोभाषे सेवा
यदि तपाईलाई विद्यालयमा सम्पर्क गर्नकोलागि दोभाषे सहायताको आवश्यक परे मा, Telephone Interpreter
Service (कृ पया टेलिफोन देभाषे सेवा) को 13 14 50 मा सम्पर्क गरे र तपाईको आफ्नो भाषाको दोभाषे माग्न सक्नु हुनेछ।
अपरे टरले विद्यालयलाई फोन गर्नेछ र लाईनमा तपाईको संवादमा सहयोगकोलागि दोभाषे पनि उपलब्ध गराउनेछ। यस
सेवाकोलागि तपाईलाई शुल्कः लगाईने छै न।
भवदिय

प्रधानाध्यापक (Principal)

Nepali

बाल संरक्षण शिक्षामा संलग्न सूचीमा समावेस गरिने सामाग्रीहरु निम्न छन्:
The content which will be covered in child protection education includes:
(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 1 content.)
अनुभव र शारिरीक प्रतिकृ या
Feelings and body reactions
अरुहरु संगको सम्बन्धहरु
Relationships with others
व्यक्तीहरुले एक आपसमा कसरी हेर विचार गर्दछन्
How people care for each other
शरिरका अंगहरु (गोपनिय र साधारण)
Body parts (private and non-private)
जन्मेदेखीको शारिरीक क्षमता र अंगहरुमा परिवर्तनहरु
Changes in body and abilities since birth
अधिकार र जिम्बेवारीहरु
Rights and responsibilities
विद्यार्थीहरुको स्वामित्व समुह
Groups students belong to
बदमाशी (तर्साउने)
Bullying
सुरक्षित र असुरक्षित अवस्थाको पहिचान गर्ने र प्रतिकृ या गर्ने
Recognising and responding to safe and unsafe situations
सकारात्मक सम्बन्ध र टेवा नेटवर्क हरु
Positive relationships and support networks
सुरक्षित रहने र मद्दत माग्ने रणनितीहरु
Strategies to stay safe and ask for help
उचित र अनुचित छु वाई
Appropriate and inappropriate touching
आदरभावका साथ अरुहरु संग संवाद गर्ने र सौहार्यता दर्शाउने
Communicating and cooperating with others in a respectful way
सुरक्षित निर्णय गर्ने
Making safe decisions
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