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Child Protection Education - Stage 3
Information for parents and carers

ਬਾਲ ਿੁਰੱਸਿਆ ਦੀ ਸਿਸਿਆ
ਮਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ
Name of school

ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ
Participating Year/s
ਿਫਤੇ ਹਵੱਚ ਹਕਨੇ ਸਬਕ
Number of lessons per week
ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹਵਅਕਤੀ
School contact person

ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
Contact telephone number

ਹਪਆਰੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕੋ

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਦਰਸਾਏ ਗਈਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਵੱਚਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹਨੱਜੀ ਹਵਕਾਸ, ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਸੱਹਿਆ (Physical 
Education) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਵਸੇ ਹਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿੋਣਗੇ (Personal Development, Health and Physical Education 
(PDHPE))।

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ PDHPE ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਹਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਦੀ ਹਸੱਹਿਆ ਸਾਮਲ ਿੈ। ਬਾਲ ਸੁਰੱਹਿਆ ਹਸੱਹਿਆ ਹਵੱਚ 
ਪੜਾਈ ਗਈ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਮੁੱਹਦਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿੈ। ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਉਮਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਿਾਏਗਾ।

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਦੀ ਹਸੱਹਿਆ ਹਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਸੇਸ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹਦਿਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ।

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਦੀ ਹਸੱਹਿਆ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Child protection and respectful relationships education 
(ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਹਰਸਹਤਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਸਹਿਆ) ਦੀ ਹਸਹਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ PDHPE ਸੈਕਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਇਸ ਟਰਮ ਹਵੱਚ ਪ੍ਤੀ ਿਫਤੇ ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਦੀ ਹਸਹਿਆ ਹਸਿਾਈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਹਦਿਾਇਆ ਹਗਆ 
ਿੈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸਿਆਈ ਿੇਿਾ
ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਪਰੈਟਰ ਸੇਵਾ 
ਨਾਲ 13 14 50 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਿਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਅਪਰੇਟਰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 
ਦੁਭਾਸੀਏ ਨੰੂ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਹਲਆਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਿਾਡੀ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਿੀਂ 
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਿਾਡਾ ਸੁਭ ਹਚੰਤਕ

ਹਪ੍ੰਸੀਪਲ

Punjabi

(Principal)

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/key-learning-areas/pdhpe/child-protection-and-respectful-relationships-education


ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਦੀ ਹਸਹਿਆ ਹਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿਨ:

Punjabi

The content which will be covered in child protection education includes:

(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 3 content.)

ਿੱਕ ਅਤੇ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
Rights and responsibilities
ਹਰਸਹਤਆਂ ਹਵੱਚ ਅਹਧਕਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
Rights and responsibilities in relationships 

ਅਸੁਰੱਹਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਲਈ ਤਰੀਕੇ 
Emotions related to feeling unsafe and ways to manage these
ਵੱਿੋ ਵੱਿ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਹਰਸਤੇ ਅਤੇ ਇਿ ਬਦਲਦੇ ਹਕਉਂ ਿਨ
Different types of relationships and why they change

ਹਰਸਹਤਆਂ ਹਵੱਚ ਤਾਕਤ 
Abuse of power in relationships

ਹਲੰਗ ਸਬੰਧਤ ਕੱਟੜ ਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
Gender stereotypes and expectations
ਵੱਿ ਵੱਿ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਦੁਰਹਵਿਾਰ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਵੀ ਿਨ
Different types of abuse including physical, emotional and sexual abuse
ਧੱਕੇਸਾਿੀ ਹਵਿਾਰ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਪਰੇਸਾਨੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਿੈ
Bullying behaviour including harassment

ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਨੈਟਵਰਕ (ਸੰਗਠਨ) ਹਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ
Support networks to ask for advice and support

ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
Strategies to stay safe and ask for help

ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਵਿਾਰ ਜੋ ਦੂਹਜਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਿਨ
Actions and behaviours that show respect and inclusion of others
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