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ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ/ਸੰਭਾਲਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ
ਪਿੰਤਾ ਦੇ ਪਵਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸਿੰਤਾ ਦਾ ਸਿਹਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਿ ਿਮੇਂ ਕੋਈ ਅਸਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਿ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਾ ਂਦੂਸਿਆ ਂਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ ਿਾ ਂਿਤਰਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਮੀ 
ਿਾਿਧਾਨੀ ਿੋ  ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੱਿਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਿੁੱਦ 
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ ਿਾ ਂਿਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਦੱਿਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਸਿਿਹਾਰ ਨੂੰ ਿੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਿਮੀ ਿਾਿਧਾਨੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ ਸਿਿ ਸਿੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਸਿੰਤਾ ਦੇ ਸਿਹਾਰ 
ਨੂੰ ਦਰਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਇਿ ਿਮੇਂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਸਿੰਨੀ ਿੀ ਿਲਦੀ ਿੰਭਿ ਹੋ ਿੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਹ ਦੱਿਣ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਮੀ ਿਾਿਧਾਨੀ ਿਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਿ 
ਗੱਲ ‘ਤੇ ਿਰਿਾ ਕਰਨਗੇ ਸਕ ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਸਮਲ ਕੇ ਸਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਿ ਰਿਮੀ ਿਾਿਧਾਨੀ ਦੀ 
ਸਲਿਤੀ ਕਾਪੀ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਰਿਮੀ ਿਾਿਧਾਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਉਿ ਦੇ ਸਿਹਾਰ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੂੰ ਿਮਝਣ 
ਲਈ ਿਮਾ ਂਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਯੋਿਨਾ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਿਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਿਰਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਿਮਰਥਨ 
ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਾ ਂਿਮੀਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਦੇਿੇਗਾ।

ਸਿੰਤਾ ਦੇ ਸਿਹਾਰ ਲਈ ਰਿਮੀ ਿਾਿਧਾਨੀ 50 ਿਕੂਲੀ ਸਦਨਾ ਂਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਿੇਕਰ ਸਿਹਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ 
ਪਦ ਲੋੜ ਹੈ?
ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਬੱਿਾ ਕਦੇ- ਕਦੇ ਅਸਿਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ ਿੋ ਿਕੂਲ ਦੇ ਸਨਯਮਾ ਂ
ਿਾ ਂਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸਿਹਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਿਾਰ, 
ਿਦੋਂ ਅਸਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਰਿਮੀ ਿਾਿਧਾਨੀ ਸਦੱਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। ਇਿ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਮੁਿੀਬਤ ਸਿੱਿ ਆ ਸਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈਸਿੱਿ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਰਿਮੀ ਿਾਿਧਾਨੀ ਸਮਲੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਇਹ 
ਅਸਿਹਾ ਸਿਹਾਰ ਹੈ ਸਿਿ ਿੱਲ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰ ਦਾ 
ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਿਕੂਲ ਦੇ ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਨਾਲ ਰਿਮੀ ਿਾਿਧਾਨੀ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ  ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਲ 
ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਿਕਾਲਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 
ਿਕੂਲ ਕਮਯੁਸਨਟੀ ਿਾਰਟਰ ਿੋ ਿਕੂਲਾ ਂਨਾਲ ਿੰਿਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆ ਦੀ 
ਰੂਪਰੇਿਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਿ ਿੀ ਇਿ ਿਬੰਸਧਤ ਦੱਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ।

ਕਈ ਿਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਡਾਕਟਰ 
ਿਾ ਂਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕੋਲ ਸਲਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਵਹਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਿੇਕਰ ਮੂਲ ਰਿਮੀ ਿਾਿਧਾਨੀ ਦੇ 50 ਿਕੂਲੀ ਸਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਤਾ ਦਾ ਸਿਹਾਰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਪਰੰਿੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ 
ਲੈ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਸਿਹਾਰ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਸਿਆ ਂਦੀਆ ਂਸਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਿੇਿਣ ਬਾਅਦ ਹੀ 
ਹੋਿੇਗਾ। ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਤਾਵਾ ਂਹਨ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੂਲ ਸਿੱਿ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ, ਸਿਹਾਰ ਿਾ ਂਤੰਦਰੁਿਤੀ ਿਬੰਧੀ 
ਸਿੰਤਾਿਾ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਥਾ ਂਅਸਧਆਪਕ, ਿਹਾਇਕ 
ਪਰੰਿੀਪਲ ਿਾ ਂਸਡਪਟੀ ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਿਆਦਾਤਾਰ ਮੁੱਸਦਆ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਿਸਥਤੀ ਨੂੰ 
ਿਾਣਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਿਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਿਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਥਾਨਕ ਸਿੱਸਿਆ ਦਫਤਰ ਲਈ ਿੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਿਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਕ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿੋਿੋ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਿੰਤਾਿਾ ਂਦੇ 
ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਪਸ਼ਆਈ ਸੇਵਾ
ਿੈ ਤੁਿੀਂ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਿੀ ਸਿੱਿ ਿਹਾਇਤਾ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸਸ਼ਆਈ ਿੇਿਾ ਨੂੰ ਫੌਨ 
ਕਰਕੇ ਦੱਿੋ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਿ ਿਹਾਇਤਾ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ 
ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਕ ਉਹ ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਅਪਰੇਟਰ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 
ਬਾਤ ਸਿੱਿ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸਲਆਿੇਗਾ/ਸਲਆਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਿ ਿੇਿਾ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਿੇਗੀ।
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