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ਮੁਅੱਤਲੀ 
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ/ਸੰਭਾਲਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕੂਲ ਸਕਿੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਲਈ ਿਕੂਲ ਨਾ 
ਜਾਣ ਲਈ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਿਾਲ (ਜਮਾਤ) 2 ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਨੂੰ 5 ਿਕੂਲੀ ਸਦਨਾ ਂਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3-12 ਿਾਲ (ਜਮਾਤ) 
ਸਦਆ ਂਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ 10 ਿਕੂਲੀ ਸਦਨਾ ਂਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਸਕਿੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੇ 
ਸਿਹਾਰ ਨੇ ਸਕਿੇ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ ੍ਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਿੇ ਜਾ ਂਸਕਿੇ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 
ਿਤਰੇ ਸਿੱਚ ੍ਾਇਆ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਨੂੰ ਿਤਰਾ ਹੋਿੇ। ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ 
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ੍ਸਹਲਾ ਂਹੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਚੰਤਾ 
ਸਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਸਕਆ ਨਾਲ ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਿਕੂਲ 
ਨੂੰ ਸਿਹਾਰ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਉ੍ਾਅ ਿਥਾ੍ਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਾ ਂਚਾਹੀਦਾ ਹੋਿੇ। ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨ ਿਮੇਂ ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲਾ ਂ
ਨੂੰ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਸਧਆਨ ਸਿੱਚ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ੍ਸਹਲਾ,ਂ ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਨੂੰ ਸਚੰਤਾ ਦੇ ਸਿਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਮੀ 
ਿਾਿਧਾਨੀ ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾ ਂਿੁਰੱਸਿਆ  
ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਮੀ ਿਾਿਧਾਨੀ ਦੇ ਸਬਨਾ ਂਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਕਿੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਸਟਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਅੰਦਰ, ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਨੂੰ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਜਥੇ ਿੰਭਿ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਿ ਦੇ 
ਮਾਸ੍ਆ ਂਜਾ ਂਿੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਸਲਿਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਸਮਲਣ ਮੌਕਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ’ਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਿੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ 
ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਿਕੂਲ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਸਿਆ ਂਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਿਹਾਇਤਾ ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿੰ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ। 
ਿੈਲਬੀਇਗੰ ਸਟੱ੍ ਿੀਟ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦਾ 
ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
ਜੇਕਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿਮਾ ਂ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਇੱਕ ਚਲਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਦਾ ਜੋਿਮ ਹੈ ਸਜਿ ਦਾ ਅਜੇ ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਜੂਕੇਿਨਲ ਲੀਡਰਸਿ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਅੱਤਲੀ ਦੇ ਿਮੇਂ ਨੂੰ ਿਧਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਿ ਿਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਸਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਮਾਤਾ ਸ੍ਤਾ/ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ੍ਸਹਲਾ ਂ
ਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਕੀ ਮੈਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਅਿੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
, ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਜੂਕੇਿਨਲ ਲੀਡਰਸਿੱ੍,  
ਨੇ ਕੋਈ  ਗਲਤ ਫੈਿਲਾ ਸਲਆ ਹੈ, ਜਾ ਂਸਨਯਮਾ ਂਦੀ ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅ੍ੀਲ 
ਿਬੰਧਤ ਿਰੋਤ ਿੇਿੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਕਾਲਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉ੍ਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਿਕੂਲ ਕਸਮਯੂਸਨਟੀ ਚਾਰਟਰ ਜੋ ਿਕੂਲਾ ਂਨਾਲ ਿੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆ ਦੀ 
ਰੂ੍ਰੇਿਾ ਦੱਿਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਵਾਿਸੀ ਮੀਪਟੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਿਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਂਇਿ ਤੋਂ ੍ਸਹਲਾ ਂਿਕੂਲ ਿਾ੍ਿ 
ਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰ ਦਾ ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਸਿਕਿਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿ੍ੂਰਣ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕੂਲ 
ਿਾ੍ਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ੍ਸਹਲਾ ਂਿਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਸੜਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਿਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਸਟੰਗ ਦਾ ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ 
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ। 

ਮੀਸਟੰਗ ਸਿਅੱਕਤੀਗਤ ਜਾ ਂਆਨਲਾਇਨ ਫਾਰਮੈਟ ਸਿੱਚ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦੇਿੇਗੀ। ਮੀਸਟੰਗ ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਿੇਗੀ 
ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕੂਲ ਿਾ੍ਿ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੇਂ 
ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਮੀਸਟੰਗ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਿਹਾਇਕ ਸਿਅਕਤੀ 
ਨੂੰ ਆ੍ਣੇ ਨਾਲ ਸਲਆ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰਕ ਜਾ ਂ
ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਿਹਾਇਤਾ ੍ਰਦਾਨ 

ਸਚੰਤਾ ਦੇ ਸਿਹਾਰਾ ਂਲਈ ਸਜਨ੍ਾ ਂਲਈ ਿਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਿਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਿੀ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ੍ਸਹਲਾ ਂਹੀ ਹੋਿੇ। ਜੇ 
ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ੍ਸਹਲਾ ਂਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ, ਤਾ ਂਇਿ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਐਡਜੱਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚਲੇ ਿਟਾਫ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਮਰਥਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਿਾਝਂੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਪਵਹਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਿਪਰਆ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਸਚੰਤਾ ਦਾ ਸਿਹਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਾ੍ਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਲਰਸਨੰਗ 
ਿ੍ੋਰਟ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਿਣ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਸਕਆ ਂ
ਦੀ ੍ਸਹਚਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਸਿੱਚ ਸਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਮਾਸਹਰਾ ਂਤੋਂ ੍ੁੱਛ-ਸਗੱਛ  ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ੍ਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਬੰਧੀ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਉ੍ਲਬਧ ਹੈ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਪਸ਼ਆਈ ਸੇਵਾ
ਜੈ ਤੁਿੀਂ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿੰ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਸਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ 131 450 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸਿਆਈ ਿੇਿਾ ਨੂੰ ਫੌਨ 
ਕਰਕੇ ਦੱਿੋ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਹੜੀ ਭਾਿਾ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅ੍ਰੇਟਰ 
ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਕ ਉਹ ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਅ੍ਰੇਟਰ ਇੱਕ ਦੁਭਾਿੀਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 
ਬਾਤ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸਲਆਿੇਗਾ/ਸਲਆਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਿ ਿੇਿਾ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ੍ਿੇਗੀ।
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