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Child Protection Education - Stage 5
Information for parents and carers

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਿਆ

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਨਾਮ
Name of school
ਹਿਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ
Participating Year/s
ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੇ ਸਬਕ
Number of lessons per week
ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ
School contact person
ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
Contact telephone number
ਪਿਆਰੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕੋ
ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਦਰਸਾਏ ਗਈਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (Physical
Education) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ (Personal Development, Health and Physical Education
(PDHPE))।
ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ PDHPE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ
ਪੜਾਈ ਗਈ ਕੁ ਝ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਕੂ ਲ ਇਸ ਸਮਗਰੀ ਨੂ ੰ ਉਮਰ ਦੇ ਢੁ ਕਵੇਂ ਢੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਾਏਗਾ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਗਰੀ ਨੂ ੰ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Child protection and respectful relationships education
(ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਿਆ) ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ PDHPE ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਇਸ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ
ਹੈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁ ਭਾਸ਼ਿਆਈ ਸੇਵਾ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁ ਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਪਰੈਟਰ ਸੇਵਾ
ਨਾਲ 13 14 50 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਅਪਰੇਟਰ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ
ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂ ੰ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (Principal)

Punjabi

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
The content which will be covered in child protection education includes:
(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 5 content.)
ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
Norms, stereotypes and expectations in relation to identity
ਵੰਨ -ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ
Valuing diversity and inclusivity
ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ (ਵਧਾਉਣਾ)
Developing equal and respectful relationships
ਵਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ
Assessing behaviours and situations as safe or unsafe
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਤਮਕ ਅਤੇ ਨਾਸਕਾਰਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ
Positive and negative power in relationships
ਦੁ ਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ
Abuse and neglect
ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਅਤੇ ਜਬਾਬ ਦੇਣਾ
Recognising and responding to abusive situations
ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ
Gender and violence
ਵਿਤਕਰਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ
Discrimination, harassment and villification
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
Strategies to manage unsafe, abusive and violent situations in relationships
ਸੰਚਾਰ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ
Communication, connections and asking for help
ਜਿਨਸੀ (ਲਿੰਗੀ) ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
Sexual choices and the importance of consent
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੈ ਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ
Accessing networks and services for advice and support
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