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ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਹਾਰ
ਮਾਤਾ ਵਿਤਾ/ਸੰਭਾਲਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਵਿਹਾਰ
ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਿੂਸ਼ਹਾਲ ਿਕੂਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ, ਕਰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ 
ਦੇ  ਰੁਝੇਸਿਆ ਂਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਸਿਹਾਰ 
ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਿਕੂਲਾ ਂਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੰਸਮਲਤ ਸਿੱਿਣ ਦੇ 
ਿਾਤਾਿਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਇਕਿੁਰ ਹੋਣ। ਿਕੂਲ ਕਮਯੁਸਨਟੀ 
ਚਾਰਟਰ ਇਹ ਦੱਿਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਮਾਸਪਆ,ਂ ਿੰਭਾਲਕਾ,ਂ ਸਿੱਿੀਆ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਿਾਸਲਆ ਂਅਤੇ ਿਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਸਕਹੋ ਸਜਹਾ ਸਦਿਾਈ ਸਦੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਹਾਰ ਿੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਿਾਡੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਸਿਹਾਰ ਰਣਨੀਤੀ (Student Behaviour 
Strategy) ਇੱਕ ਿੰਮਸਲਤ ਸਿੱਸਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਸਜਥੇ ਹਰੇਕ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਸਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਿ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕੀਤੀ  ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ 
ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਸਕ ਸਜਹੜੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ 
ਿਸਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿਧੇਰੇ 
ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਿਿਲਾਈ ਸਿੱਚ ਿਰਗਰਮ 
ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਨਮਾਨਜਨਕ ਸਿੱਿਣ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਤੰਦਰੁਿਤੀ, ਰੁਝੇਿੇਂ ਅਤੇ 
ਸਬਹਤਰ ਅਕਾਦਸਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ, 
ਿਕਾਰਾਤਮਕ, ਸਿਸਦਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਸਰਤ, ਿਕੂਲ-ਪਸਰਿਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਿਮਰਥਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਇਕਿਾਰਤਾ ਮੁੱਿ ਹੈ। ਿਾਰੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂ
ਕੇਅਰ ਕੰਟੀਸਨਊਮ (Care Continuum) ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਵਿਹਾਰ ਕੋਡ
ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸਿਹਾਰ ਕੋਡ (Behaviour Code for Students) 
ਿਾਰੇ NSW ਦੇ ਜਨਤਕ ਿਕੂਲਾ ਂਸਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਸਿਹਾਰਾ ਂਦੀ ਰੂਪਰੇਿਾ ਸਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਕੂਲ ਿੀ ਉਮੀਦਾ ਂਸਿਕਿਤ ਕਰੇਗਾ ਸਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਕੂਲ 
ਸਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਿ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰ 
ਿਬੰਧੀ ਸਿਿਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਾਰ ਿਿੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿੰਤਾ ਿੇ ਵਿਹਾਰ
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਬਾਲਗ ਿੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹੱਿੇ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿੱਚ ਕਈ 
ਿਾਰ ਔਿੇ ਸਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਦੂਸਜਆ ਂਦੇ ਸਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਦੂਸਜਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਿੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਸਿਹਾਰ 
ਿਬੰਧੀ ਿਮੱਸਿਆਿਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿੈਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਿਹਾਰ ਿਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਸਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਚੰਤਾਿਾ ਂਹਨ ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਿੁਭਾਵਸ਼ਆਈ ਸੇਿਾ
ਜੈ ਤੁਿੀਂ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸਸ਼ਆਈ ਿੇਿਾ ਨੂੰ ਫੌਨ 
ਕਰਕੇ ਦੱਿੋ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ 
ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਕ ਉਹ ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਅਪਰੇਟਰ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 
ਬਾਤ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸਲਆਿੇਗਾ/ਸਲਆਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਿ ਿੇਿਾ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਿੇਗੀ।
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