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ਿਾਡੇ ਮਾਸਿਆ ਂਅਤੇ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

ਮੇਰੀ ਭੂਪਮਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸਿਤਾ ਜਾ ਂਿੰਭਾਲਕ ਹੋਣ ਿਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਿਣ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਸਿਆ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆ ਂਲਈ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਸਿੱਸਿਆ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਹਾਇਕ ਤਰੀਸਕਆ ਂਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਿੱਸਿਆ ਦੇ ਟੀਸਚਆ ਂਅਤੇ ਇਛਾਿਾ ਂਨੂੰ ਿਮਝਣਾ, ਭਾਿੇਂ ਅਕਾਦਸਮਕ, ਿਮਾਸਜਕ, ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਜਾ ਂਇਿ ਤੋਂ ਿੀ ਿਰੇ ਹੋਣ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਸਦਲਚਿਿੀਆ ਂਅਤੇ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਾ ਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਘਰ ਸਿੱਚ ਸਿੱਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ। NSW 
ਸਿੱਸਿਆ ਸਮਆਰਾ ਂ(NSW Education Standards) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਿ੍ੋਤਾ ਂਦੇ ਸਲੰਕ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਘਰ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਿਲਾਈ ਦਾ 
ਿਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਿਅਕਾ ਂਅਤੇ ਿਟਾਫ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

 • ਆਿਣੇ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਿਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫਾ,ਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾ ਂਿੁਝਾਅ ਿਾਝਂੇ ਕਰਨਾ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਮੇਵਾਰੀ 
ਤੁਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸਿਦਾਰਥੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਿਣ ਦਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਤੇ NSW ਦੇ ਜਨਤਕ ਿਕੂਲਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮੁੱਿ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਿ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 • ਸਿੱਸਿਆ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਸਲਆ ਂਅਤੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਆਦਰ ਿਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਿੇਸ਼ ਆਉਣਾ
 • ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂ ਮਜਬੂਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮਝਣਾ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਉਨ੍ਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਸਟਆ ਂਅਤੇ ਉਿਲਬਧਤਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
 • ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ  ਇੱਕ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਏ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿਾਝਂੀਦਾਰੀ ਸਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
 • ਲੋੜ ਅਨੁਿਾਰ ਅਤੇ ਸਜੱਥੇ ੳਸਚਤ ਹੋਿੇ, ਿਕੂਲੀ ਿਮੱਗਰੀਆ,ਂ ਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਿੂਚਨਾਿਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜਨਾ
 • ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ।

ਆਿਣੀ ਸਿੰਮੇਿਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਣੀ ਭੂਸਮਕਾ ਬਾਰੇ ਿਕੂਲ ਕਮਯੁਸਨਟੀ ਚਾਰਟਰ (School Community Charter) ਨੂੰ ਿੜ੍ੋ।

https://www.educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/home
https://schoolsequella.det.nsw.edu.au/file/0cdc295f-fd0e-4304-9ad3-462223d02668/1/school-community-charter-punjabi.pdf
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ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕ ਿੱਚੇ ਦੇ ਿਪਹਲੇ 
ਪਸੱਪਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਆਿਣੇ ਿੱਪਚਆ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਂਅਤੇ ਜੀਵਨ 
ਭਰ ਦੇ ਸਿਕ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਅਸਧਆਿਕਾ ਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਚਂਾਗ੍ਿਤ ਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ  ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਿੋਜ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਸਿੱਚ ਮਾਸਿਆ ਂਅਤੇ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ  ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਸਬਹਤਰ ਸਿਸਦਅਕ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨਕਲਦੇ ਹਨ।

ਇਿ ਲਈ ਅਿੀਂ ਸਿੱਸਿਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆ ਂਸਿੱਚ, ਸਿੱਸਿਆਰਥੀਆ,ਂ ਮਾਸਿਆ ਂਅਤੇ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਿਟਾਫ ਸਿੱਚਕਾਰ, 
ਰੁਝੇਸਿਆ ਂਅਤੇ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਿਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆ ਂਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਿਬੂਤ ਭਾਈਿਾਲੀਆ ਂਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 

ਮਜਿੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀਆ ਂਉਦੋਂ ਿਣਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਿੇ, ਸੰਭਾਲਕ, ਪਸਪਿਆ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪਮਲ ਕੇ ਆਿਸੀ ਸਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਝਂੀ ਸਮਝਦਾਰੀ  
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਕ ਉਹਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸੱਪਿਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ 
ਪਹੱਤ ਪਵੱਚ ਕੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਵਚਨਿੱਧਤਾ
ਅਿੀਂ ਆਿਟ੍ੇਲੀਆ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸਿੱਸਿਆ ਿ੍ਣਾਲੀ ਅਤੇ 
ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਿੱਸਿਆ ਿ੍ਣਾਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਿੀਂ ਆਿਣੇ ਸਿਸਿਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ 
ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਮਾਜ ਸਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨਾਗਸਰਕਾ ਂਦੇ ਰੂਿ ਸਿੱਚ 
ਇੱਕ ਿੱਧੀਆ ਜੀਿਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਿਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਿੁਧਾਰ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਨ ਸਜਿ ਸਿੱਚ 
ਮਾਸਿਆ ਂਅਤੇ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਿ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਿਾਡੇ ਿਕੁਲ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ਟਤਾ ਢਾਚਂਾ (Schools 
Excellence Framework) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
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https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/school-excellence-and-accountability/school-excellence#School2
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/school-excellence-and-accountability/school-excellence#School2
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ਿ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ 5 ਪਸਧਾਤਂ 

ਅਸੀਂ ਿੰਜ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪਸਧਾਤਂਾ ਂਰਾਹੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ 
ਮਿਿੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਮੈਨੂੰ ਿਹੁੰਚ ਪਦਓ
ਇੱਕ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਿਿਾਗਤ 
ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨਾ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਆਿਾਨ 
ਬਣਾਉਣਾ 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਲਈ ਮੇਰਾ 
ਿਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੁਲ੍ਹ ਕੇ 
ਗੱਲਿਾਤ ਕਰੋ
ਮੈਂਨੂੰ ਿੂਸਚਤ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਿਮਝਣਾ ਆਿਾਨ ਬਣਾਓ 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਨੀ ਆਿਾਨ ਬਣਾਓ 

ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਾਬ ਸਦਓ 

ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਿਣੋ
ਇਿ ਬਾਰੇ ਿਿੱਸ਼ਟ ਰਹੋ ਸਕ ਮੈਂ ਕੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 
ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ

ਿਾਝਂੇ ਟੀਸਚਆ ਂਨੂੰ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰੋ

ਿਾਡੀਆ ਂਚਰਚਾਿਾ ਂਦੀ ਿੈਰਿੀ 
(ਫਾਲੋ-ਅੱਿ) ਕਰੋ

ਮੇਰੀ ਸਪਥਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਮੇਰੀ ਅਿਾਿ ਿੁਣੋ

ਮੇਰੇ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਿੱਦਾ ਸਦਓ

ਸਦਿਾਓ ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮੇਰੇ 
ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾ ਂਨੂੰ  
ਿਮਝਦੇ ਹੋ

ਮੇਰੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਗ 
ਦਰਸ਼ਨ ਪਦਿਾਓ 
(ਗਾਈਡ ਕਰੋ)
ਿਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਦੀ 
ਸਿਆਸਿਆ ਕਰੋ 

ਇਿ ਬਾਰੇ ਿਿੱਸ਼ਟ ਰਹੋ ਸਕ ਫੈਿਲੇ 
ਸਕਿੇਂ ਲਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ 

ਮੈਂਨੂੰ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਿ੍ਸਕਸਰਆ 
ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ 
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ਮੈਨੂੰ ਿਹੁੰਚ ਪਦਓ

ਿ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਸਾਨ ਿਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੇ 
ਪਕ ਮਾਪਿਆ ਂਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। 
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਤਰੀਪਕਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
 • ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਿਬੰਧ ਸਿੱਚ, ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਿਿਾਗਤ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ

 • ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਸਕਿੇ ਿੀ ਸਚੰਤਾ ਜਾ ਂਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿਸਹਜ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਿਣਾਓ
 • ਮੈਂ ਸਕਿੇ ਿੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੂਰਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਿੇ

 • ਮੈਂ ਉਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਿਮਝਦਾ/ਿਮਝਦੀ ਹਾਂ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
 • ਮੈਂ ਇਹ ਿੇਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾ ਂਸਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਿੱਿ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ ਹਾ ਂਸਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਿਮਰਥਨ ਸਕਿੇਂ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ

 • ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਿਰੋਤਾ ਂਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾ ਂਜੋ ਇਹ ਿਮਝਣ ਸਿੱਚ ਮੇਰੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ
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ਿਾਡੇ ਮਾਸਿਆ ਂਅਤੇ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰੋ

ਿੁਲ੍ਹਾ ਸੰਚਾਰ ਮਾਪਿਆ,ਂ ਸੰਭਾਲਕਾ,ਂ ਪਸਪਿਅਕਾ ਂਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪਵਚਕਾਰ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਿੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਵਅਕਤੀ ਪਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪਕੰਨਾ ਕੁ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਵੱਿੋ-ਵੱਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿਾਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ 
ਪਕਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂਨੂੰ ਸੂਪਚਤ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਿਣਾਓ
 • ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਮੈਂਨੂੰ ਢੁਕਿੀਂ, ਿਿੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲਦੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਉਹ ਸਕਿੇ ਿੀ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਜਾ ਂਿਮਾਗਮਾ ਂ

ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

 • ਮੈਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਿਣ, ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿਕਾਿ ਿਬੰਧੀ ਿ੍ਗਤੀ, ਅਤੇ ਿੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਮੁੱਸਦਆ ਂਬਾਰੇ ਿੂਸਚਤ ਿੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਿਣਾਓ
 • ਮੈਂ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਸਿਅਕਾ ਂਅਤੇ ਿਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਿਹੀ ਸਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿੰਿਰਕ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ

 • ਮੈਂ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਿਾਝਂੀ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾ,ਂ ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਿੀ ਤਾਰੀਫ ਜਾ ਂਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ

ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਜਵਾਿ ਪਮੱਲਣਾ
 • ਜਦੋਂ ਮੈ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂਨੂੰ ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਿਸਤਕਾਸਰਤ ਜਿਾਬ ਿ੍ਾਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
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ਿਾਡੇ ਮਾਸਿਆ ਂਅਤੇ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂੀਵਾਲਤਾ ਿਣਾਓ

ਜਦੋਂ ਪਸੱਪਿਅਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾ ਂਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂ
ਹਰ ਕੋਈ ਪਵਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾ ਂਦੀ ਪਵਪਭੰਨਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਅਤੇ ਸਪਹਯੋਗ ਦੁਆਰਾ, ਿਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪਸੱਪਿਅਕ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਿਾਰੇ ਸਿੱਸ਼ਟ ਰਹੋ ਪਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ
 • ਮੈਂ ਿਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਮਝਦਾ/ਿਮਝਦੀ ਹਾ ਂਸਕ ਮੈਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਸਿਅਕਾ ਂਅਤੇ ਿਟਾਫ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ 

ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾ ਂ

 • ਮੈਂਨੂੰ ਸਦਿਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਿਣ ਅਤੇ ਸਿਕਾਿ ਸਿੱਚ ਮੈਂਨੂ ਿਹਾਇਤਾ ਸਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸਾਝਂੇ ਟੀਪਚਆ ਂਨੂੰ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੋ
 • ਮੈਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਤੈਅ  ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ

 • ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਿਾਝਂੇ ਟੀਸਚਆ ਂਨੂੰ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਸਿਅਕਾ ਂਅਤੇ ਿਟਾਫ ਨਾਲ ਿਾਝਂਦਾਰੀ ਸਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ ਂ

ਸਾਡੀਆ ਂਚਰਚਾਵਾ ਂ‘ਤੇ ਿੈਰਵੀ (ਫਾਲੌ-ਅੱਿ) ਕਰੋ
 • ਮੈਂ ਿਸਹਮਤੀ ਅਨੁਿਾਰ ਸਕਿੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਿਾ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ
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ਿਾਡੇ ਮਾਸਿਆ ਂਅਤੇ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

ਮੇਰੀ ਸਪਥਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿੱਚੇ ਨੂੰ 
ਸਮਪਝਆ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਿ੍ਰਾਿਤ ਹੈ। ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਸੰਚਾਰ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਿਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਿੱਚੇ ਦੀ ਿੜ੍ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਿ -ਵੱਿ ਪਿੰਦੂਆ ਂ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿੰਧਨ ਲਈ 
ਸਮਾ ਂਕੱਢਣਾ ਿਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਅਵਾਿ ਸੁਣੋ 
 • ਮੈਂਨੂੰ ਿੁਸਛਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ

ਮੇਰੇ ਪਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪਦਓ
 • ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਚਾਰ ਿੁਣੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

ਪਦਿਾਓ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
 • ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਂਾ ਂਨੂੰ ਿਮਝਾ ਅਤੇ ਸਿਚਾਸਰਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

 • ਮੇਰੇ ਿਸਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਿਸਤਕਾਸਰਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
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ਿਾਡੇ ਮਾਸਿਆ ਂਅਤੇ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

ਮੇਰੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਦੀ ਿੈਰਵੀ (ਗਾਈਡ) ਕਰੋ

ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਉਹ ਆਿਣੇ ਿੱਚੇ  ਦੀ ਪਸੱਪਿਆ 
ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ 
ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕ ਆਿਣੇ ਿੱਚੇ 
ਦੀ ਸਪਥਤੀ  ਨੂੰ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਿ੍ਰਭਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ 
ਲਈ ਪਵਲੱਿਣ ਸਪਥਤੀ ਪਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਦਾ ਸਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰੋ
 • ਮੈਂਨੂੰ ਸਕਿੇ ਿੀ ਮੌਸਕਆ ਂਅਤੇ ਸਿਕਲਿਾ ਂਬਾਰੇ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਹਨ

 • ਮੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨਾ ਂਨੂੰ ਿਿੀਕਾਰ ਅਤੇ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ 

ਇਸ ਿਾਰੇ ਸਿੱਸ਼ਟ ਰਹੋ ਪਕ ਫੈਸਲੇ ਪਕਵੇਂ ਲਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
 • ਮੈਂਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਿਸਲਆ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿੰਭਾਿੀ ਨਤੀਸਜਆ ਂਬਾਰੇ ਿਿੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸਿਆ ਸਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

ਮੈਂਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਿ੍ਰਪਕਪਰਆ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
 • ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਿਸਲਆ ਂਸਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਅਤੇ ਸਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
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