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Parent/carer factsheet

ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ/ਸੰਭਾਲਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਾ ਹੈ ਮਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾ ਂਸਲੰਕਾ ਂਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

 • ਤੰਦਰੁਿਤੀ (Wellbeing)

 • ਕਾਊਨਿਸਲੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਸਿਸਗਆਨਕ ਿੇਿਾਿਾ ਂ(Counselling and 
psychology services)

ਘਰ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚਕਾਰ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿੁਲ੍ਾ ਿੰਚਾਰ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ 
ਿਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧੀਆ ਂਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਿਾ ਸਦਿਾਓ ਸਕ ਉਹ ਿਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

 • ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿੀ ਸਚੰਤਾਿਾ ਂਉਠਾਓ।

 • ਸਿੱਿਣ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਦਆ ਂਰੁਝੇਸਿਆ ਂਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਸਿਕਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੂਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਾਝਂੇਦਾਰੀ ਸਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ।

 • ਿਕੂਲ ਪਲੈਸਨੰਗ ਮੀਸਟੰਗ ਸਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਾਪਿੀ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ। 
ਇਹ ਆਹਮੋ-ਿਾਹਮਣੇ, ਅਨਲਾਇਨ ਜਾ ਂਫੋਨ ;ਤੇ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਸਚਤ ਸਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਿਾਕਾਰਾਤਮਕ, 
ਿੁਰੱਸਿਅਤ, ਿੰਮਸਲਤ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਸਿੱਿਣ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ ਅਕਾਰ 
ਸਦੰਦਾ ਹੈ।

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸਿਆਲਾ ਂਨੂੰ 
ਿਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਿਾਝਂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ।

ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਪਸੱਪਿਆ ਲੇਣੀ
 • ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੰਪਰਕ ਰੱਿੇਗਾ।

 • ਸਦੱਨ ਸਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਿਪੱਸ਼ਟ ਿਮਾ ਂਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਤ 
ਜਗ੍ਾ ਲੱਭ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ  ਸਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਸਿੱਚ ਸਕਿੇਂ ਤਰੱਕੀ 
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਿਣ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਉਹ ਬਰੇਕ ਲਈ ਿਮਾ ਂਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਣਾਅ ਸਿੱਚ ਜਾ ਂਸਚੰਤਤ ਲਗਦੇ 
ਹਨ।

 • ਿਰੀਰਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆ ਂਲਈ ਿਮਾ ਂਕੱਢਣ ਸਦਓ।

 • ਤਕਨੌਲਜੀ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰੋ। ਤਕਨੌਲਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ (Using technology) ਿਾਈਟ 
ਸਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਲੱਗ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਕ ਪਲੰਕ
 • ਸਿੱਸਿਆ ਲਈ ਪੈਕੇਜ (Learning packages)

 • ਅਯੋਗਤਾ ਸਿਿਲਾਈ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਿਲਾਹ (Disability learning 
and support advice)

 • ਸਿਹਾਰ ਿਹਾਇਤਾ ਟਲੂਸਕੱਟ (Behaviour support toolkit): 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਸਿੱਚ ਸਿੱਸਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ 
(Helping your child learn from home)

 • ਬੱਸਚਆ ਂਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 5 ਤੋਂ 25 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨਾ ਂਲਈ 
ਆਿਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਫੋਨ ਿਲਾਹ ਿੇਿਾ ਹੈ।  
1800 55 1800 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਪਸ਼ਆਈ ਸੇਵਾ
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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https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/wellbeing
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/counselling-and-psychology-services
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/counselling-and-psychology-services
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/teaching-at-home/using-technology#tabs2
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/learning-at-home/learning-packages
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/learning-at-home/disability-learning-and-support-advice
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/learning-at-home/disability-learning-and-support-advice
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/counselling-and-psychology-services/parents-and-carers/guides-and-information-for-use-at-home#sidenavigation_auto
https://kidshelpline.com.au/

