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ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਇਕਨਵਟੀ 
ਐਕਸ਼ਿ ਪਿਾਿ ਿੂੰ ਿਮਝਣਾ: ਮਾਨਪਆ ਂ
ਿਈ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਨਿਰਪੱਖਤਾ ੂਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੀ ਪਬਨਿਕ 

ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੀ 
ਨਿੱਨਖਆ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਟੀਚਾ 
ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਅਚੀਨਵੰਗ ਐਕਿੀਿੈਂਿ: 
ਏ ਨਰਨਿਊਡ ਨਵਜ਼ਿ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ 
ਇੰਿ ਓਿਟਾਨਰਓ (2014) ਨਵੱਚ ਦੱਨਿਆ ਨਗਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁਦਾ ਹੈ ਨਕ ਹਰ 
ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਿ ਨਪਛੋਕੜ, ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਾਿਾਤਾਂ 
ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਨਮਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਮਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਿੈਕ ੇਭਿਾਈ ਿੂੰ 
ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਨਿੱਨਖਆ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਨਵੱਚ ਜਿਤਕ 
ਨਵਸ਼ਵਾਿ ਿੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ, ਨਿੱਨਖਆ ਵਾਿਤੇ ਮਨਿਿਟਰੀ 
ਦੇ ਿਪੁਿੇ ਦੇ ਿਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 
ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਅਿੁਭਵ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੱਿਾ, ਅਤੇ ਓਿਟਾਨਰਓ 
ਨਵੱਚ ਹਰ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਿਾਡੀ 
ਵਚਿਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੈ।

ਐਜਕੂ ਸ਼ਿ ੇ ਇਕਨਵਟੀ ਐਕਸ਼ਿ ਪਿਾਿ: 
ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੀ ਐਜਕੂ ੇਸ਼ਿ ਇਕਨਵਟੀ ਐਕਸ਼ਿ ਪਿਾਿ 
ਿਕੂਿਾਂ ਅਤੇ ਕਿਾਿਰੂਮਾਂ ਨਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਿਾਂ, 
ਿੰਿਥਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ 
ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿ ਿਈ ਰਿਤਾ ਨਤਆਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਪਿਾਿ ਮਨਿਿਟਰੀ ਿੂੰ ਿਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭਿਾਈ ਿੂੰ ਨਬਹਤਰ ਿਹਾਰਾ ਦੇਣ 
ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਿ: 
ਿਨਭਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਿਾਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ 

ਨਿੱਨਖਆ ਦੇ ਅਮਿਾਂ ਿੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਕਨਮਊਿਟੀਆਂ ਿੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਇੰਿਵੌਿਵਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (PICs) 
ਅਤੇ ਿਕੂਿ ਕਾਉਂਿਿਾਂ ਨਵੱਚ ਭਾਗ ਿੈਣ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ 
ਕਰਿ ਵਾਿਤੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿਾ, ਅਤੇ ਨਿੱਨਖਆ 
ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਰ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਘੱਟ- ਿੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਿੇ 
ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਿਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਿੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। 

ਮਨਿਿਟਰੀ ਦੀ 2009 ਦੀ ਇਕਨਵਟੀ ਐਡ ਂ ਇੰਿਕਿੂਨਿਵ 
ਐਜੂਕਸ਼ੇਿ ਿਟ੍ਰਟੇੈਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਤੰਿ –  
ਿਾਿਾ ਪਿਾਿ, ਨਜਹੜੀ 2017-18 ਦੇ ਿਕਿੂੀ ਿਾਿ ਦੇ ਿਾਿ 
ਸ਼ਰੂੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੱਚ ਕਾਰਜ ਪਿਾਿ ਿੂੰ ਹੋਂਦ ਨਵੱਚ ਨਿਆਉਣ 
ਿਈ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਨਪਆਂ, ਨਿੱਨਖਅਕਾਂ, ਨਪੰ੍ਰਿੀਪਿਾਂ, 
ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਟਾਫ, ਟ੍ਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਿੀਡਰਾਂ 
ਦੇ ਿਾਿ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਮਿ ਕ ੇ
ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਿਕਿੂਾਂ ਨਵੱਚ ਨਿੱਖਣ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਮਾਹੌਿਾਂ 
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਿਕਦੇ ਹਾਂ ਨਜਹੜੇ ਹਰ 
ਬੱਚ ੇਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਿੂੰ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਮਰੱਥਾ ਤੱਕ 
ਪਹੰਚਣ ੁ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ, ਆਰਨਥਕ ਤੌਰ 
ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਿਰਗਰਮੀ ਿਾਿ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਿਾਗਨਰਕ 
ਬਣਿ ਿਈ ਪ੍ਰਨੇਰਤ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

ਕਾਰਜ ਪਿਾਿ ਨਵੱਚ ਵਰਣਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਨਚਆਂ ਿੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਿਈ, ਮਨਿਿਟਰੀ ਆਫ 
ਐਜੂਕਸ਼ੇਿ ਿੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਇਕਨਵਟੀ ਿੈਕਰੇਟੇਨਰਅਟ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਿਕੈਰੇਟੇਨਰਅਟ ਫਾਿਨਿਆਂ ਿੂੰ ਖਤਮ 
ਕਰਿ ਅਤੇ ਿਵੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ, ਿਾਧਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ 
ਨਵਕਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਅਿਿੀ ਟੀਚ,ੇ ਨਜਹੜੇ ਿਾਰੇ 
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਗੇ, ਦੇ ਿਾਿ ਓਿਟਾਨਰਓ 
ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਵੱਚ ਅਿਮਾਿਤਾਵਾਂ 
ਿਾਿ ਿਨਜੱਠਣ ਵਾਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
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ਅਿੁਭਵ ਿਾਿੂੰ ਨਦਖਾਉਂਦਾ ਹ ੈਨਕ ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਘੱਟ ਿੰਨਖਆ 
ਵਾਿੇ ਿਪਸ਼ਟ ਕਾਰਜਾਂ ਤ ੇਨਧਆਿ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰਦੇ 

ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਾਿੂੰ ਿਾਡੇ ਉਦੇਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਵੱਚ ਨਜਆਦਾ 
ਕਾਮਾਯਾਬੀ ਨਮਿਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ੂਿੰ ਨਬਹਤਰ 
ਟ੍ਰਕੈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੀ ਐਜੂਕਸ਼ੇਿ ਇਕਨਵਟੀ 
ਐਕਸ਼ਿ ਪਿਾਿ ਖਾਿ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਿੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ 
ਹ ੈਨਜਹੜੇ ਿਾਿੂੰ ਨਿੱਨਖਆ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਨਵੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪੱਖਪਾਤ 
ਦਾ ਿਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਗ – ੇ ਇਹ ਿਾਰਾ ਕਝੁ 
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਭਿਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ੂਿੰ ਿਧੁਾਰਿ ਦ ੇਟੀਚ ੇ
ਦ ੇਿਾਿ। 

ਪਿਾਿ ਨਵਚਿੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ: 
• ਿਕੂਿ ਅਤੇ ਕਿਾਿਰੂਮ ਦੇ ਅਮਿ – ਇਹ ਯਕੀਿੀ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਕ ਿਕੂਿ ਅਤੇ ਕਿਾਿਰੂਮ ਦੇ ਅਮਿ 
ਿਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਦੀ ਨਵਨਭਿਤਾ 
ਿ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਿਾਂ ਿਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਿ, 
ਤਾਂ ਨਕ ਉਹ ਿਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿੜਾਂ ਅਤੇ 
ਅਿਿੀਅਤਾਂ ਿ ਦਰਿਾਉਣ। ਇਹ ਨਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿ ਦਾ 
ਇਕ ਤਰੀਕਾ, ਨਿਨਖਆ ਪਾਰਟਿਰਾਂ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ, 
ਮਾਨਪਆਂ ਅਤੇ ਕਨਮਊਿਟੀਆਂ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਡੇ ਨਿਿਟਮ 
ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਿ ਿਿਥਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ 
ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿਾਂ ਿਾਿ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਕਮ ਕਰਿਾ 
ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਨਕ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਕਮ, ਕਾਿਜ, 
ਨਿਖਾਂਦਰੂਪੁਣੇ (apprenticeship) ਜਾਂ ਯੂਿੀਵਰਨਿਟੀ 
ਤਕ ਉਿਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਿਨਤਆਂ ਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਅਤੇ ਉਿਾਂ ਤੇ ਜੁਟੇ ਰਨਹ ਿਕਣ। 

• ਅਗਵਾਈ, ਸ਼ਾਿਿ ਪਣ੍ਰ ਾਿੀ ਅਤ ੇਨਹਊਮਿ ਨਰਿਰੋਿ 
ਅਮਿ - ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਕ ਓਿਟਾਨਰਓ 
ਦੇ ਿਕਿੂਾਂ ਨਵੱਚ ਅਨਧਆਪਕਾਂ, ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਿਕਿੂ 
ਨਿਿਟਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਵਨਭੰਿਤਾ ਉਿਦੇ ਨਿੱਨਖਅਕਾਂ, 
ਅਤੇ ਿਕਿੂ ਅਤੇ ਨਿਿਟਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਉਿ੍ਹ ਾਂ 
ਿੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਵਨਭੰਿਤਾ ਿੂੰ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ 
ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 
ਿੰਬੰਧੀ ਟੀਨਚਆਂ ਿੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 
ਬਾਰੇ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਿ ਵਾਿਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਿਾਿਾ 
ਨਰਪੋਰਟਾਂ ਿੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ।

• ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਾ, ਏਕੀਕਰਿ ਅਤ ੇਨਰਪਰੋਨਟੰਗ – 
ਜਿ ਿਨਖਆ ਿਬਧੀ ਡਾਟਾ ਇਕਠਾ ਕਰਿਾ ਅਤੇ 
ਨਵਸ਼ਿਸ਼ਣ ਕਰਿਾ ਇਿ ਗਿ ਦੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਪਸ਼ਟ 
ਿਮਝ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ 
ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਕੌਣ ਹਿ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਿਕਿੂ ਅਤੇ ਨਿਿਟਮ 
ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਿੂੰ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਵੱਚ 

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਿੂੰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਹੀ ਢੰਗ ਿਾਿ ਿੰਬੋਧਤ ਕਰਿ 
ਦੇ ਯਗੋ ਬਣਾਏਗਾ। ਵਿੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਡਾਟੇ ਨਵੱਚ ਕਵੇਿ ਿਿਿ ਅਤੇ ਜਾਤ ਹੀ ਿਹੀਂ, 
ਧਰਮ, ਨਿੰਗੀ ਰੁਝਾਿ ਅਤੇ ਨਿੰਗੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿ 
ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਜ ਪਿਾਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਏਗੀ ਨਕ ਡਾਟਾ 
ਿੰਗ੍ਰਨਹ ਐਜੂਕਸ਼ੇਿ ਿਕੈਟਰ ਦੇ ਮਤੁਾਬਕ ਹਿ ਅਤੇ ਿਕਿੂ 
ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਿਈ ਿਹਾਰਾ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦੇ 
ਹਿ। ਡਾਟੇ ਿੂੰ ਿੋਕਿ ਫਿੈਿਾ ਿੈਣ ਿੂੰ ਿਨੂਚਤ ਕਰਿ ਿਈ 
ਵਰਨਤਆ ਜਾਏਗਾ।

• ਿੰਗਠਿ ਦ ੇਿਨਭਆਚਾਰ ਿੰਬੰਧੀ ਪਨਰਵਰਤਿ -  
ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਕ ਨਿਿਟਮ ਦੇ ਆਗੂ, 
ਨਿੱਨਖਅਕ, ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਅਨਜਹੇ ਵਾਤਾਵਰਿ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਿਬੱਧ ਹਿ 
ਨਜਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਕ ੇਚੱਿਣ ਵਾਿੀ ਨਿੱਨਖਆ 
ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਿੂੰ ਿਹਾਰਾ ਨਦੰਦੇ ਹਿ। ਇਹ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ 
ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਕ ਓਿਟਾਨਰਓ 
ਦੇ ਿਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਇਿ ਦਾ ਨਹੱਿਾ, ਿਿਮਾਨਿਤ ਅਤੇ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿ ਮਨਹਿਿੂ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਿ ਕੰਮ 
ਦੇ ਨਹੱਿ ੇਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਏਗਾ ਮਨਿਿਟਰੀ ਆਫ਼ ਐਜੂਕਸ਼ੇਿ 
ਦੇ ਢਾਂਨਚਆਂ, ਿੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਿਾਂ ਨਵੱਚ ਕਈੋ 
ਵੀ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿਾਿ ਿਨਜੱਠਣ 
ਿਈ ਇੱਕ ਿਮੀਨਖਆ ਕਰਿਾ।

ਇਿ ਤੋਂ ਅੱਗੇ:
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੱਿ ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਰਿਤੇ ਿੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ 
ਉੱਘੇ ਨਿੱਨਖਅਕਾਂ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਪਆਂ ਦੇ 
ਯੋਗਦਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿਹਾਰਾ ਨਮਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਿੀਂ 
ਇਕੱਠੇ ਨਮਿ ਕੇ ਮਹਾਿ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਿ, ਇਹ ਿਾਫ 
ਹੈ ਨਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਨਿਰਪਖਤਾ ਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਦੀ ਭਿਾਈ ਿ 
ਿੁਧਾਰਿ ਅਤੇ ਪਬਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੀ 
ਨਿਨਖਆ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ਵਾਿ ਵਧਾਉਣ ਿਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਿ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਇਕ ਜੋਸ਼ ਵਾਿਾ 
ਿੁਪਿਾ ਹੈ ਨਜਹੜਾ ਨਿਨਖਆ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਿ ਅਕਾਦਨਮਕ ਤੌਰ 
ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕਰਿ ਿਈ 
ਚੁਣੌਤੀ ਨਦਦਾ ਹੈ, ਨਜਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਰੁਝੇ ਹੋਏ, ਿਿਹੀ, 
ਨਵਸ਼ਵਾਿਪੂਰਿ ਅਤੇ ਕਾਬਿ ਿਾਗਨਰਕ ਵੀ ਹਿ। 

ਮਨਿਿਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਪਬਨਿਕ ਤੌਰ 
ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਿਕੂਿਾਂ ਨਵੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਿਈ 
ਨਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਨਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖ:ੋ ontario.ca/educationequity

ISBN 978-1-4868-0648-5 (Print) ISBN 978-1-4868-0656-0 (PDF) (Punjabi) © Queen’s Printer for Ontario, 2017

http://ontario.ca/educationequity

	ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਇਕਨਵਟੀ ਐਕਸ਼ਿ ਪਿਾਿ ਿੰੂ ਿਮਝਣਾ: ਮਾਨਪਆ ਂਿਈ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ
	ਐਜਕੂਸ਼ਿ ੇਇਕਨਵਟੀ ਐਕਸ਼ਿ ਪਿਾਿ: 
	ਪਿਾਿ ਨਵਚਿੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ: 
	ਇਿ ਤੋਂ ਅੱਗੇ:




