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ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਸਕਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਕ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ*, ਤਹਾਨੰ 
ਵਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਤਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਦਦ ਤਹਾਨੰ ਵਕੱਥੋਂ 
ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਿਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
*ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ “ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ” ਨੰ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਿ੍ਰਸਤਾਂ ਿੱਿੋਂ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ।

ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਦਾਦਾਵਗਰੀ, ਹਮਲਾਿਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਵਿਸਨੂੰ ਵਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ, ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਿੁਚਾਉਣਾ, ਡਰ ਿਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਿੁਚਾਉਣਾ
ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ  ਹੈ। ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਅਵਿਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਹੰਦੀ ੁ ਹੈ, ਵਿਥ ੇ
ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਿਾਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
ਇਸਦੀ ਿੂਰੀ ਿਵਰਭਾਸ਼ਾ http://www.e-laws.gov.on.ca ਤੇ ਵਸਵਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰਨ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

http://www.e-laws.gov.on.ca
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ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ
ਿੇ ਮਰੇ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਵਿਸਮ ‘ਤੇ ਕਈੋ ਸਟੱ ਨਾ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਕੀ ਤਾ ਂਿੀ ਇਹ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਮਨੰੀ ਿਾਦਂੀ ਹੈ?
ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੇ ਕਈ ਰੂਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਿੇਂ:

• ਸਰੀਰਕ – ਮਾਰ-ਕਟਾਈ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਿਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦੇਣਾ

• ਿੁਬਾਨੀ – ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਿਾਂ ਅਵਿਹੀਆਂ ਵਟੱਿਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਿਹੜੀਆਂ ਵਲੰਗ-ਿਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਨਸਲੀ
ਹੋਣ, ਿਾਂ ਸਮਵਲੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਿਿ੍ਾ ਿੌਫ਼ ਿਾਲੀਆਂ ਹੋਣ

• ਸਮਾਵਿਕ – ਵਕਸੇ ਗਰੁੱਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਝ ਨੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਿਾਂ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤਵਬਆਨੀ ਕਰਨੀ ਿਾਂ ਅਫ਼ਿਾਹਾਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ

• ਵਲਿਤੀ  – ਵਲਿਤੀ ਵਟੱਿਣੀਆਂ ਿਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਿੋ ਵਕ ਵਦਲ ਦਿਾਉਣ ਿਾਲ ਿਾਂ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

• ਇਲਕਟਾਵਨਕ (electronic) [ਇਸ ਨੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਬਰਬੁਵਲੰਗ ਵਕਹਾ (cyberbullying) ਿਾਂਦਾ ਹੈ] – ਈ-ਮੇਲ, ਸੈੱਲ-ਫ਼ੋਨ, 
ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਿੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਮੈਸੇਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਿਾਹਾਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਵਟੱਿਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ

ਇਲਕਟਾੱਵਨਕ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਿਾਂ ਸਾਈਬਰ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇਲਕਟਾੱਵਨਕ ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਸ ਨੰ ਵਕ:

• ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਧਮਕਾਉਣ ਿਾਂ ਵਿੱਥਾ ਿਾਉਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਧਮਕਾਉਣ, ਤੰਗ-ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਵਿੱਥਾ ਿਾਉਣ, ਸਮਾਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਿਾਂ ਨਕਨਾਮੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ 
ਨੰ ਿੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਈਮੇਲ, ਸੈਲ ਫੋਨਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨਵਹਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਨੰ ਿਰਵਤਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਿਾਂ ਵਿਿਾਉਣਾ, ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਨੰ ਨਕਸਾਨ 
ਿੁਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਿਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਵਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਿਾਂ ਿੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਿਾਂ ਡਰਾਉਣਾ-
ਧਮਕਾਉਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਅਤੇ ਵਦਲ ਦਿਾਉਣ ਿਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਿੇ ਇਸਦਾ ਸਕਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਅਸਰ ਿੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲਾਂ ਨੰ ਸਾਈਬਰ 
ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਨਾਲ ਨਵਿੱਠਣ ਦੀ ਲੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿੇ ਇੱਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸੁਨਹਾ, ਿੋ 
ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਕਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਭੇਵਿਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਿਿੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਿਾਂ ਸ਼ਰਵਮੰਦਾ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ। 

ਦਾਦਾਵਗਰੀ, ਭਾਿੇਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਰੂਿ ਹੋਿੇ, ਿ੍ਰਿਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸਾਿੇਂਿਣ ਕਰਕੇ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਅਸਾਿੇਂਿਣ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇੱਕ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿੱਡਾ ਅਤੇ ਿੱਿਰੀ ਿਾਤੀ ਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸਦੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ 
ਨਾਲ ਿੱਧ ਦੋਸਤ ਹਨ।

ਕੀ ਵਿਿਾਦ ਅਤੇ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹਨ?
ਲਕੀਂ ਕਈ ਿਾਰੀ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਨੰ ਵਿਿਾਦ ਮੰਨ ਲਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਉਹ ਿੱਿੋ-ਿੱਿ ਹਨ।

ਵਿਿਾਦ, ਦੋ ਿਾਂ ਿੱਧ ਲਕਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਅਸਵਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਇ ਿਾਂ ਿੱਿ ਿੱਿ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਿਿਾਦ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਕ ਇਹ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਿੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਇਹ ਵਸਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਵਕ 
ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਿੱਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵਹਲਆਂ ਨੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਵਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਭਰੇਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਿਾਰੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ (ਸਟੈਵਿੰਗ ਸਟੋਨਸ: ਅ ਵਰਸੋਰਸ ਆੱਨ ਯੂਥ ਵਡਿੈਲਿਮੈਂਟ, ਸਫ਼ਾ 26)।

ਵਿਿਾਦ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਆਿਣ ਵਿਚਾਰ ਿ੍ਰਗਟਾਉਣਾ, ਸੌਿਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ 
ਵਿਅਕਤੀ ਆਿਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਕੀਂ ਵਿਿਾਦ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਨਵਿੱਠਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੰ ਉਸਾਰੂ ਿਾਂ ਮਾੜਾ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।   

ਵਿਿਾਦ ਉਸ ਿੇਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਦਲ ਦਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵਹਕੇ ਿਾਂ ਕਰਕੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਿਾਦ, ਇੱਕ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਿਾਲੀ ਆਿਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਵਿਿਾਦ ਉਸ ਿੇਲ ਹੀ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਇਸਨੰ ਿਾਰ ਿਾਰ 
ਦਹਰਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ, ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਭਰਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਥੇ 
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਿੋ ਵਿਿਾਦ ਵਿੱਚ ਧਾਕੜ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੰ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਹ
ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ ਨਾਲ ਵਿਿਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਿਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਿਣੀ ਰਾਇ ਿ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥ 
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੱਧ ਵਨਤਾਣਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਕਲ, ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਿਾਦ ਦਾ ਿੱਿ ਿੱਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਿਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵਿਿਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲ ਵਿੱਚ, ਸਕਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼
ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਨੰ ਰੱਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲ ਵਿੱਚ, ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਵਸਲਵਸਲਿਾਰ ਅਨਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਿਾਂ ਸਕਲ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਵਕੰਨੀ ਕ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਨੰ ਕਦੀ ਿੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੰ ਵਸਰਫ਼ ‘’ਿੱਡੇ ਹੋਣ’’ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਵਲਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿੋਿ ਅਤੇ 
ਤਿਰਬੇ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਿਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਹੀਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਆਲ ਦੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਲਈ ਦਰ ਤਕ ਅਸਰ ਕਰਨ ਿਾਲ ਨਤੀਿੇ ਵਨਕਲਦੇ ਹਨ।

ਇਨਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰ ਅਨਕਾਂ ਿਜ਼ਬਾਤੀ, ਿਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਿਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਰਸ਼ਤੇ 
ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੰ ਨਾ ਕੇਿਲ ਸਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਵਕ ਆਿਣੀਆਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਿੀ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਲੜ ਿੈਂਦੀ ਹੈ।
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ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ (CAMH) ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2011 
ਦੇ ਇੱਕ ਅਵਧਅਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਵਤੰਨ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ (29 ਫ਼ੀਸਦ) ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 
ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਹੈ।  

ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਸਮਾਵਿਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਇੱਕਲਿਣ, ਆਿਣ ਆਿ ਵਿੱਚ ਵਸਮਟ ਕੇ ਰਵਹ ਿਾਣ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ, 
ਅਤੇ ਨੀਿੇਂ ਸਿੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਵਸੱਝਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਿਿ੍ਾ ਿੌਫ਼ ਿੀ ਿੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਿਣਾ ਿਤੀਰਾ ਹਮਲਾਿਰ ਬਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਹ ਵਦਲ ਿੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਕਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ 
ਉਹ ਸਕਲ ਿਾਣਾ ਵਬਲਕਲ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਵਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਟੀਨਿਰ ਵਿਹੜੇ ਦਵਿਆਂ ਨੰ ਦਿ-ਤਕਲੀਫ਼ ਿੁਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਿਰ ਰਿੱਈਏ ਨੰ ਿਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੰਦੇ 
ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿੱਚ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਿਾਹ ਕਰਨਾ ਿੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਦਸਲਕੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲ ਬਾਲਗ਼ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿੰਨੀ ਿੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੜੀਆਂ, ਹੋਿੇਂ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਵਡਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਵਕ 
ਕੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਿਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਿੇਂ ਹਮਿਮਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ-ਵਬਆਨੀ ਕਰਨੀ, ਿਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਾਂ 
ਗਰੁੱਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ।  ਹਾਲਾਂਵਕ, ਉਮਰ ਿਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੜੀਆਂ ਦੋਿਾਂ ਿਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿੱਚ
ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀ ਿੱਧ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਮੈਂ ਵਕਿੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿਾਂ ਟੀਨਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਸੇ ਿੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰ ‘’ਦਾਦਾ’’ ਿਾਂ ‘’ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ’’ (bully) ਲਫਜ਼ ਦਾ ਿਤਾ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਿਰ ਇਹ ਉਸ ਨੰ ਿਤਾ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਕੋਈ ਉਸ ਿ੍ਰਤੀ ਿੁਦਗਰਜ਼, ਦਿਦਾਈ, ਿਾਂ ਉਸ ਨੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿਾਂ ਡਰਾਉਣ ਿਾਲਾ ਹੋਿੇ। ਤਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਾਿੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ 
ਨਾ ਦੱਸੇ, ਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਿਤਾ ਲੱਗ ਿਾਿੇਗਾ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਫਕਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਤਹਾਨੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਹੈ ਵਕ “ਵਨੱਕੀਆਂ ਵਨੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ” ਿਾਂ “ਗੱਦਾਰੀ” ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਿਗੜ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਦਿੇ ਨੰ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹਣਾ  (ਟੈਟਵਲੰਗ) ਬਨਾਮ ਕਵਹਣਾ (ਟੈਵਲੰਗ)
ਟੈਟਵਲੰਗ ਟੈਵਲੰਗ

ਟੈਟਵਲੰਗ, ਵਕਸੇ ਨੰ ਕਵਹਣਾ ਵਕ ਉਹ ਦਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਿਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਰੇ।

ਿਦੋਂ ਤਸੀਂ ਿਾਂ ਵਿਸਨੰ ਤਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ, ਨੰ ਦਿੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, 
ਿਾਂ ਿਦੋਂ ਸੁਰਵਿਅਤ ਰਵਹਣ ਦਾ ਤਹਾਡਾ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਿੋਵਹਆ 
ਿਾ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਵਹਣ ਨੰ ਟੈਵਲੰਗ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਓਨਟਾਰੀਓ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (OTF) ਅਤੇ Le Centre Ontarien de prévention des agressions (COPA), ਸੁਰਵਿਅਤ ਸਕਲ ਬਣਾਉਣਾ, (ਿਨਿਰੀ 
2012, ਸਫ਼ਾ 56)

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਕ ਤਹਾਡਾ ਟੀਨਿਰ ਿੀ ਤਹਾਨੰ ਦੱਸੇ ਵਕ ਉਸ ਨੰ ਕੋਈ ਸਮੱਵਸਆ ਿੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ‘’ਦਾਦਾਵਗਰੀ’’ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ‘’ਤੰਗ 
ਕਰਨਾ’’ ਿਰਗੇ ਲਫਜ਼ ਿਰਤੇ। ਟੀਨਿਰ ਅਕਸਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਮਾਮਲ ਿੁਦ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਣ - ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਕ ਤਸੀਂ 
ਿ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਾਿੋਂਗੇ ਿਾਂ ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲ ਫੋਨਾਂ ਿਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲਿੀ ਲ ਲਓਗੇ ਉਹ ਿੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ 
ਵਕ ਉਨਾਂ ਨ ਵਕਸੇ ਮਾਿੇ ਨੰ ਮਾਮਲ ਵਿੱਚ ਿਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
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ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਿਤਾ ਲੱਗੇ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਿੀ 
ਕਰੇ। ਦੱਸੇ ਿਾਣ ਦਾ ਇੰਤਿਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਸੀਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਿੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ:

• ਵਿਨਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕਲ ਨਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਿਾਂ ਸਕਲ ਲੱਗਣ ਿਾਲ ਵਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਣ ਲੱਗ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਾਂ ਸਮਾਵਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਨਾ ਲਣਾ ਚਾਹੁਣ।

• ਵਿਿੇਂ ਉਹ ਆਮ ਿਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਿਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿੈਸੇ ਿਾਂ ਵਨਿੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਾਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਿਾਟੇ ਕੱਿਵੜਆਂ ਨਾਲ ਿਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਵਿਹੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਿੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕ ਨਾ ਬਣ।

• ਵਿਨਾਂ ਟੀਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਿੇ, ਉਹ ਸਕਲ ਿੱਡ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਵਿਹੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਿਾਸਾ ਿੱਟਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
• ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਭਰੋਸਾ ਵਦਉ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਹਾਨੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਟ ਵਲਿ ਲਿੋ।

• ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਵਕ ‘’ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ’’ ਿਾਂ ‘’ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਲਾਉਣ’’ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ
ਹੈ। ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਲਾਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੜੀ
ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ, ਬਲਵਕ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਆਿਣ ੇ ਬੱਚੇ/ਵਕਸ਼ੋਰ ਦੇ ਅਵਧਆਿਕ, ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਅਵਧਆਿਕ ਵਿਸ ਤੇ ੁਤਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਵਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ, ਿਾਂ ਸਕਲ  ੂਦੇ ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਿਾ ਂ 
ਿਾਈਸ-ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਿੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉ।

• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਔਿਾ ਲੱਗੇ, ਿਰ ਸ਼ਾਤ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਤਸੀਂ ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਨੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ 
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਉਲੀਕ ਸਕੋਂ।

• ਲੀਹ ਤੇ ਰਹੋ। ਆਿਣ ੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਰਤਾਰੇ ਤੇ ਅੱਿ ਰੱਿੋ। ਿੇ ਸਕਲ ੂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ੁਤਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਧੱਕੜ ਿਰੱਈਆ  
ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰਦਾ, ੁਦਬਾਰਾ ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੇ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਿਾਣ ਬਾਰੇ 
ਸਵਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿੈਰਿਾਈ ਰੱਿੋ।

• ਿੇ ਧੱਕਾ ਸਕਲ ੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਾਂ ਿੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ ਿਾਂ ਕੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲ  
ਕਰੋ।

• ਿੇ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਿਵੱਚ ਫੌਿਦਾਰੀ ਿਾਲਾ ਿਰਤਾਰਾ, ਵਿਿੇਂ ਕਾਮੁਕਤਾ-ਭਰਿੂਰ ਹਮਲਾ ਿਾਂ ਹਵਥਆਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇ, ਿਾਂ ਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ  
ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੰ ੂ ਖ਼ਤਰਾ ਸਕਲ  ੂਦੀ ਬਿਾਏ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਿੁਵਲਸ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਭਰੋਸਾ ਵਦਉ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਹਾਨੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਟ ਵਲਿ ਲਿੋ।

ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਵਕ ‘’ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ’’ ਿਾਂ ‘’ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਲਾਉਣ’’ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ 
ਹੈ। ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਲਾਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੜੀ 
ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ, ਬਲਵਕ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਿਣ ਬੱਚੇ/ਵਕਸ਼ੋਰ ਦੇ ਅਵਧਆਿਕ, ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਅਵਧਆਿਕ ਵਿਸ ਤੇ ਤਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ, ਿਾਂ ਸਕਲ ਦੇ ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਿਾਂ 
ਿਾਈਸ-ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਿੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਔਿਾ ਲੱਗੇ, ਿਰ ਸ਼ਾਤ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਤਸੀਂ ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਨੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ 
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਉਲੀਕ ਸਕੋਂ।

ਲੀਹ ਤੇ ਰਹੋ। ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਰਤਾਰੇ ਤੇ ਅੱਿ ਰੱਿੋ। ਿੇ ਸਕਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਧੱਕੜ ਰਿੱਈਆ 
ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਬਾਰਾ ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੇ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਿਾਣ ਬਾਰੇ 
ਸਵਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਿੈਰਿਾਈ ਰੱਿੋ।

ਿੇ ਧੱਕਾ ਸਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਾਂ ਿੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ ਿਾਂ ਕੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ।

ਿੇ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫੌਿਦਾਰੀ ਿਾਲਾ ਿਰਤਾਰਾ, ਵਿਿੇਂ ਕਾਮੁਕਤਾ-ਭਰਿੂਰ ਹਮਲਾ ਿਾਂ ਹਵਥਆਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇ, ਿਾਂ ਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਕਲ ਦੀ ਬਿਾਏ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਿਵਲਸ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।
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ਹਮਦਰਦੀ, ਦਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਅਵਹਸਾਸਾਂ ਨੰ 
ਿਿਾਣਨ ਅਤੇ ਸਾਂਵਝਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ, ਗਭਰੇਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 
ਮਗਰੋਂ ਵਿਹੇ ਿਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਉਮਰ ਤਕ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਚਿਨ ਵਿੱਚ, ਹਮਦਰਦੀ 
ਦਾ ਬੁਵਨਆਦੀ ਰੂਿ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰ ਿਰੇਸ਼ਾਨ 
ਿੇਿਕੇ, ਖ਼ੁਦ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। 
(ਸਟੈਵਿੰਗ ਸਟੋਨਸ: ਅ ਵਰਸੋਰਸ ਆੱਨ ਯੂਥ ਵਡਿੈਲਿਮੈਂਟ, ਸਫ਼ਾ 25)।

ਦਾਦਾਵਰਗੀ ਨਾਲ ਵਸੱਝਣ ਵਿੱਚ ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਿਾਂ ਟੀਨਿਰ ਦੀ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਨਾਲ ਵਸੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਕਲ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਸੀਂ ਿੁਦ ਇੱਕ ਵਮਸਾਲ 
ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਕੰਨੀ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਤਸੀਂ ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਨੰ ਆਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਵਲਿੀ ਸਲਾਹ ਦੇ 
ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚਲ ਿਾਓ।

• ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੇ ਬਾਲਗ਼ ਨੰ ਦੱਸੋ ਵਿਸ ਤੇ ਤਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਵਕਸੇ ਟੀਚਰ ਨੰ, ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ, ਸਕਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਿਰ, ਿਾਂ ਲੰਚਰੂਮ 
ਸੁਿਰਿਾਈਜ਼ਰ ਨੰ - ਵਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਾਂ ਆਿਣਾ ਨਾਂ ਗੁਿਤ ਰਿਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰੋ।

• ਆਿਣ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ, ਿਾਂ ਆਿਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵਕ ਤਹਾਨੰ ਇਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵਕ ਤਸੀਂ ਇਕੱਲ ਰਵਹ ਗਏ ਹੋ।

• Kids Help Phone (ਵਕਡਜ਼ ਹੈਲਿਲਾਈਨ) ਨੂੰ 1-800-668-6868, ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਿਾਂ www.kidshelpphone.ca ਤੇ ਉਨਾਂ 
ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਿੇਿੋ।

ਕੀ ਇਹ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰਨਾ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਿ?ੇ
ਬੱਚੇ, ਿੋ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਿਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕਲ ਵਿੱਚ ਿੀ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਿਣ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਿੇਿੋ 
ਅਤੇ ਸੁਣ। ਕੀ ਅਵਿਹੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਬੱਵਚਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ, ਿੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਬੱਚੇ, ਵਿਹੜੇ ਧੱਕੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਿਾਰੀ ਹਮਲਾਿਰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਿਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਮਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਿੇ ਤਹਾਨੰ ਵਫ਼ਕਰ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਧੱਕੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੇਿੋ ਵਕ ਉਹ ਿੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਿਾਂ ਨਾਲ, ਤਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਿਦੋਂ ਉਹ, ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕਹੋ ਵਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਿੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ-ਕੱਟਦੇ ਲੱਗਦੇ 
ਹਨ, ਵਮਲਕੇ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਿਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ – ਇਹ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਵਿਆਂ ਨੰ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿੀ ਝਰੀਟਾਂ, ਰਗੜਾਂ, ਅਤ ਿਾਟੇ ਕੱਿੜਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ 
ਕੋਲ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਆਮ ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਅਵਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਹੜੀਆਂ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਵਗਆਂ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਿਾਂਗ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਿਾਲਾ ਰਿੱਈਆ ਬੱਚੇ ਿਾਂ ਟੀਨਿਰ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਵਹਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਕਸਾਨਾਂ ਿਾਂ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 
ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਿਿੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਵਕਸੇ ਬੱਿੇ ਨੰ ਵਿੱਿੇ ਵਿਹੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹ?ੈ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਝਗਵੜਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਸੀਂ ਮੁੱਵਦਆਂ ਨੰ ਇੱਕ ਿਵਰਿਾਰ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਦੇ ਹੋ? ਧੱਕੜ ਰਿੱਈਏ ਨੰ ਿਰਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਹਮ ਤਰੀਕਾ ਿੁਦ ਇੱਕ ਵਮਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰ 
ਵਦਿਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ ਵਬਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਿਾਂ ਗੁੱਸੈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨ ਹਨ।

http://www.kidshelpphone.ca
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ਆਿਣ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਹਾਨੰ ਿੱਿੋ ਿੱਿਰੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਦਿਦਾਈ ਅਤੇ ਨਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਨੰ ਿਾਨਣ ਵਦਉ ਵਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਗਲਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣ ਿਾਲਾ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਕਲ, ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਨਵਿੱਠਦੇ ਹਨ?
ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ, ਿੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਵਨਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਿੇ ਿਾਂ ਆੱਨਲਾਈਨ, ਿੱਿ ਿੱਿ ਨਤੀਿੇ 
ਭਗਤਨ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਨਾਲ ਨਵਿੱਠਣ ਲੱਵਗਆਂ, ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਵਸਲਵਸਲਿਾਰ ਅਨਸ਼ਾਸਨ ਿਾਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ 
ਵਸਲਵਸਲਿਾਰ ਅਨਸ਼ਾਸਨ ਿਾਲੀ ਿਾੱਵਲਸੀ, ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਨੰ, ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਨਵਿੱਠਣ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਿਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ 
ਨੰ ਆਿਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਵਸਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਕਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ:

• ਦੱਿ ਿੁਚਾਉਣ ਿਾਂ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਟੱਿਣੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ

• ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ

• ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ

• ਗ਼ੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ

• ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੰ ਸਕਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ।

ਵਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੰ ਸਕਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਵਦੱਤਾ ਿਾਏ, ਿੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੰ 
ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰਕੇ ਿਵਹਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿੇਲ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰਵਿਆ ਲਈ ਅਿ੍ਰਿਾਣਯੋਗ ਿੋਿਮ ਬਵਣਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਮ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਸਲਵਸਲਿਾਰ ਅਨਸ਼ਾਸਨ ਅਢਕਿੇਂ ਵਿਹਾਰ ਨੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਵਿਆ 
ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਹਿ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਸਕਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਅਸਰ ਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੰ ਆਿਣ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ 
ਵਸਿਦਾ ਹੈ।  

ਸਕਲ, ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਮਦਦ ਉਿਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ: ਵਿਹੜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦਾ 
ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਹੜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਹਨਾਂ ਨ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੰ ਅੱਿੀਂ ਿੇਵਿਆ ਹੋਿੇ। 

ਸਾਰੇ ਸਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਿੈਣਾ ਹੈ:

• ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਵਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਿਾੱਵਲਸੀਆਂ

• ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਿਨਾਿਾਂ

• ਵਸਲਵਸਲਿਾਰ ਅਨਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਲੀ ਵਸਵਿਆ ਲਈ ਿਾੱਵਲਸੀਆਂ।
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ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਿਰਗੀਆਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਨੰ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲਾਂ ਨੰ, ਵਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।     

ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਹੜੇ ਵਸੱਵਧਆਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਿੇਂਵਕ ਅਵਧਆਿਕਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਿਾਲ 
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੰ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਢਕਿੇਂ ਿਾਂ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਿਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਾਂ, ਵਿਸਦਾ ਸਕਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵਿਆ ਹੈ, ਦਾ 
ਿਿਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਹਨਾਂ ਨ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਨੰ ਅੱਿੀਂ ਿੇਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ 
ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਉਿਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜ ਹੈ। 

ਸਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਸਕਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਨਵਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ  
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/reportingResponding.html ਤੇ “ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਿਾਬ ਦੇਣਾ” ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਿੇਿੋ ਿਾਂ ਿੇ ਤਸੀਂ ਸਕਲ ਰਾਹੀਂ ਉਿਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਿਣ ਸਕਲ ਦੇ ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲਾਂ ਨੰ ਵਿਹਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੋਇ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ 
ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਕੀ ਿਾਿਵਰਆ ਸੀ

• ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੰ ਕੀ ਨਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ

• ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਿਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸਮੇਤ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰਾਿੀ ਲਈ ਵਕਹੜੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

• ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਿਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਮਦਦ ਉਿਲਬਧ ਕਰਾਈ ਿਾਏਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ:

• ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲਾਂ ਨੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰ ਵਦਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਲ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਸਕਲ ਵਿੱਚ ਅਵਿਹਾ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਨਾਲ ਤਸੀਂ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਕ, ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ 
ਵਰਿੋਰਟ ਅਨਾਮ ਰਵਹਕੇ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਿੇ ਤਸੀਂ ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਿਾਂ ਵਸਰਫ਼ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿੁੱਿਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਵਮਲ:

• ਸਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਿਾੱਵਲਸੀ।

• ਸਕਲ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਿੋ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਵਧਆਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਇੱਕ
ਦਿੇ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/reportingResponding.html
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• ਸਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਿਾੱਵਲਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਮਵਸਆ ਸੁਲਝਾਉਣ 
ਲਈ ਸਕਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸਕਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਸਰਿੇਿਣ ਵਿਚਲ ਸਕਲ ਦੇ ਨਤੀਿੇ। ਇਹ ਅਨਾਮ ਸਰਿੇਿਣ, ਸਕਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰਵਿਆ ਬਾਰੇ ਅਵਹਸਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਅਤੇ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰਵਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨਕਲ ਸਕਲਾਂ ਨੰ ਵਕਿੇਂ ਿ੍ਰੇਵਰਤ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲ ਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਿੇਿਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਿੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਸਕਲ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਿਰਕ ਕਰੇ। ਤਹਾਨੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਵਧਆਿਕ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਵਧਆਿਕ, ਵਿਸ ਤੇ ਤਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਕਝ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਵਸਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਗੀ। 

ਸਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਨੱਿਤਾ ਦੀ ਰਾਿੀ ਕਰਵਦਆਂ, ਤਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦੀ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ 
ਹਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ। 

ਸਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਿੋ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ, ਵਿਹੜੇ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ 
ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਹਨਾਂ ਨ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੁੰਵਦਆਂ ਿੇਵਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।

ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਕਰਾਈ ਿਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ, ਿੇ ਤਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਸਦੀ 
ਤਸੀਂ ਿੈਰਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇ ਤਸੀਂ ਸਕਲ ਦੇ ਿਿਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਆਿਣ ਸਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਿਰਿਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ 
ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ, ਤਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕਲ ਵਿਿੇ ਸੁਰਵਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨਕਲ ਸਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 
ਟੀਮ, ਇਕ ਸੁਰਵਿਅਤ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਲਾ ਅਤੇ ਅਨਕਲ ਸਕਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ।  ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ, 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ, ਸਕਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਇੱਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਿਾਲ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਵਝਆ ਹੋਇਆ...
ਿਦੋਂ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਸੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਿੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾਵਗਰੀ 
85 ਿ੍ਰਵਤਸ਼ਤ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਾਹ, ਿੋ ਉਹ ਿੇਿਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਿ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਿਿੂਦ 
ਗਿਾਹ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਖ਼ੁਦ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਵਿਸ ਬੱਚੇ 
ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਿਣਾ ਨਾਂ ਗੁਿਤ ਰਿਕੇ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਸੀਂ ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਨੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਿ੍ਰਿਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ਼ ਨੰ 
ਦੱਸਕੇ ਿਾਂ ਆਿਣਾ ਨਾਂ ਗੁਿਤ ਰਿਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਨਰੋਏ ਵਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਨੰ ਵਸਰਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਕਤੇ ਿੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਨਰੋਏ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਨੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਿ੍ਰੇਵਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੀ ਹੈ। ਨਰੋਏ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਿੇਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣ 
ਿਾਂ ਆੱਨਲਾਈਨ,  ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਿਣ ਿੀਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਨਰੋਏ, ਸੁਰਵਿਅਤ, ਸਵਤਕਾਰ ਿਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲ ਵਰਸ਼ਤੇ ਹੋਣ।   

ਅਵਧਆਿਕ, ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ਼, ਬੱਵਚਆਂ ਨੰ ਇਹ ਵਿਿਾਉਂਵਦਆਂ ਵਕ ਨਰੋਏ ਵਰਸ਼ਤੇ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੋਲ ਮਾੱਡਲ ਿਿੋਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਵਰਸ਼ਤੇ, ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਤੇ ਵਨਰਭਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਲ, ਿੋ ਨਰੋਏ ਵਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਿੋ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਿਣ ਵਿਵਦਅਕ ਟੀਵਚਆਂ 
ਨੰ ਵਬਹਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਰੋਏ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਨੰ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨਾ, ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਨੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰਵਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨਕਲ ਸਕਲ 
ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਵਹਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
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ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦ ੇਸਕੂਲਾ ਂਨੂ ੰਸਰੁਵਿਅਤ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚੱ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਿ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚੱ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਵਸਵੱਿਆ ਅਤੇ ਅਵਧਆਿਨ ਦਾ 
ਇੱਕ ਮਵਹਫੂਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ।

ਇਨ੍ਾ ਂਬਾਰ ੇਿਧਰੇ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ:ੋ

• Safe Schools Strategy (ਸਰੁਵੱਿਅਤ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ)। ਇਸ ਵਿਆਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚੱ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚੱ ਇੱਕ ਸਰੁਵੱਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਸਕੂਲ ਟੀਮ, ਸਕੂਲ ਦ ੇਿਸੀਲੇ, ਅਵਧਆਿਕਾ ਂਅਤੇ ਵਿ੍ਰਸੰੀਿਲਾ ਂਲਈ ਵਸਖ਼ਲਾਈ, ਅਤੇ Kids Help Phone (ਵਕਡਜ਼ ਹੈਲਿ ਫ਼ਨੋ) ਨਾਲ 
ਭਾਈਿਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। www.ontario.ca/acceptingschools

• ਮਾਵਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਰਿਿੇਣ। ਇਹ ਸਰਿੇਿਣ 22 ਬਲੋੀਆਂ ਵਿਚੱ ਉਿਲਬਧ ਹੈ 
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/climate.html

• ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿ੍ਰਤੀ ਓਨਟਰੇੀਓ ਦਾ ਿਤੀਰਾ। ‘’ਅਗਾਹਂਿਧ ੂਅਨੁਸ਼ਾਸਨ’’ ਵਿਚੱ ਸਮੁਚੱਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਾਕਾਰਾਤਮਕ 
ਮਾਹਲੌ ਨੂ ੰਵਸਰਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿ੍ਰਸੰੀਿਲ ਨੂ ੰਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦ ੇਨਾਮਨੁਾਸਬ ਨਤੀਰ ੇਨਾਲ ਵਨਿਟਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨਤੀਿ ੇਚੁਣਨ ਦ ੇਕਾਬਲ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਿਤੀਰ ੇਨੂ ੰਹੱਲਾਸ਼ਰੇੀ ਦਣੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾ ਂਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰਅਨੇਕਾ ਂਸਹਾਰ ੇਵਦਦੰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੀਤੀ/
ਿ੍ਰਗੋਰਾਮ ਮਮੈਰੋੈਂਡਮ 145 ਵਿਚੱ ਿਰੇਿ ੇਨਾਲ ਵਬਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/145.pdf

• Code of conduct (ਿਰਤਾਰ ੇਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ)। ਸਕੂਲੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ਮੰਿੇਾਰੀਆਂ ਵਬਆਨਦਾ ਹੈ ਵਿਸ 
ਵਿਚੱ ਵਿਵਦਆਰਥੀ, ਮਾਿ,ੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਦ ੇਭਾਈਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।  
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/code.html

• ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਬਾਰ ੇਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਿਾਵੱਲਸੀ। ਇਹ ਿਾਵੱਲਸੀ/ਿ੍ਰਗੋਰਾਮ ਮਮੈਰੋੈਂਡਮ 144 ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ 
ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਸਬੰੰਧੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾ ਂਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾ ਂਦੀ ਰੂਿ-ਰੇਿਾ 
ਦਸੱਦਾ ਹੈ। 
www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/144.pdf

• ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਿਾਲੀ ਵਿਵਦਅਕ ਰਣਨੀਤੀ। ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮਵਹਕਮਾ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਕੂਲਾ ਂਵਿਚੱ 
ਬਰਾਬਰੀ ਅਤ ੇਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਿਾਲੀ ਵਸਵਿਆ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html

• Premier’s Safe Schools Awards (ਸਰੁਵੱਿਅਤ ਸਕੂਲਾ ਂਲਈ ਿ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਿਾਰਡ)। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਰੁਵੱਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮੁਚੱਤਾ-
ਭਵਰਆ ਮਾਹੌਲ ਵਸਰਿਣ ਲਈ ਬੇਵਮਸਾਲ ਅਤੇ ਨਿੀਨਕਾਰੀ ਕਾਰਿ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ 10 ਸਰੁਵਿਅਤ ੱ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ  ਸਕੂਲ ਟੀਮਾ ਂਨੂ ੰਮਾਨਤਾ 
ਵਦਦੰਾਹੈ। www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/award.html

• Kids Help Phone (ਵਕਡਜ਼ ਹਲੈਿ ਫ਼ਨੋ)। ਭੇਤਦਾਰੀ ਿਾਲ਼ੀ ਇਹ ਕੌਂਸਵਲੰਗ ਸਿੇਾ 24 ਘੰਟ,ੇ ਸਤੇੱ ਵਦਨ ਉਿਲਬਧ ਹੈ।  
www.kidshelpphone.ca ਿਿੇ ੋਿਾ ਂਫ਼ਨੋ ਕਰ ੋ1-800-668-6868

http://www.ontario.ca/acceptingschools
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/climate.html
http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/145.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/code.html
http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/144.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/award.html
http://www.kidshelpphone.ca
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ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ:

• ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਲਈ, PREVNet (ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਹੰਸਾ ਨੂ ੰਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਨੈਟਿਰਕ) ਿਲੋਂ  ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਿਸੀਲੇ
www.prevnet.ca/BullyingResources/ResourcesForParents/tabid/390/Default.aspx

• ਿਰੇੈਂਟ ਟੂਲ ਵਕਟੱ ਟੀਨ ਐਡੀਸ਼ਨ: ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ, ਆਿਣੇ ਗਭਰੇਟਾ ਂਨੂ ੰਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਟੂਲ-
ਵਕਟੱ, ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚੱ ਆਿਣੇ ਗਭਰਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਦਣੇ ਵਿਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਨੁਕਤੇ, ਸਝੁਾਅ ਅਤੇ 
ਿਸੀਵਲਆਂ ਦਾ ਸਗੰ੍ਰਵਹ ਹੈ। www.ontariodirectors.ca/Parent_Engagement/Parent_Engagement.html

• ਸਫੇ਼@ਸਕੂਲ। ਇਹ ਿਬੈਸਾਈਟ, ਅਵਧਆਿਕਾ ਂਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਵਸਿਲਾਈ ਿਸੀਵਲਆਂ ਸਮਤੇ ਦਾਦਾਵਗਰੀ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ
ਅਤ ੇਬਰਾਬਰੀ ਅਤ ੇਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਿਾਲੀ ਵਸਵਿਆ ਬਾਰ ੇਿਸੀਲੇ ਮਹੁਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। www.safeatschool.ca

• ਸਟਵੈਿਗੰ ਸਟਨੋਜ਼: ਨੌਿਿਾਨਾ ਂਦ ੇਵਿਕਾਸ ਬਾਰ ੇਇਕ ਿਸੀਲਾ। ਬਾਲ ਅਤੇ ਨੌਿਿਾਨਾ ਂਲਈ ਸਿੇਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਮਵਹਕਮ ੇਿਲੋਂ  ਵਿਕਵਸਤ, ਇਹ, 12
ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦ ੇਨੌਿਿਾਨਾ ਂਦ ੇਵਿਕਾਸ ਦ ੇਿੜਾਿਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਤਰੀਵਕਆਂ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂਦੀ
ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਿ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ www.ontario.ca/steppingstones ਤੇ ਉਿਲਬਧ

www.ontario.ca/acceptingschools ਤੇ ਸੁਰਵਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨਕਲ ਸਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣ

www.ontario.ca/EDUparents ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ

www.ontario.ca/publications ਤੇ ServiceOntario ਰਾਹੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ 
ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਿਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾੱਿੀਆਂ ਦਾ ਆੱਰਡਰ ਵਦਓ 
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