ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਤ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ
ਹਸਤਾਖਰ

ਘਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ
ਹਸਤਾਖਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਹਸਤਾਖਰ

ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖੋ ਜੋ ਿਕ ਉਨ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਿਸੱ ਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਓ

ਪੜਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤ

ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋਰ ਿਦਓ

ਚ ਸੰ ਭਵ ਮਾਨਕ

ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ

ਚ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਿਨਯਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਿਸੱ ਿਖਅਤ ਪਾਠਕਮ ਪਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ

ਕਰੋ

ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।

ਅਤੇ ਪਰ
ੇ ਨਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇਟ ਤ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ

ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲਓ

ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਿਵੱ ਚ ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰੋ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨ-ਮਤ ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰੋ
ਹਾਜ਼ਰੀ: ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਿਸੱ ਿਖਆ

ਅਿਗਆਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਤਨ ਕਰੋ ਿਕ ਉਨ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹਰ ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸਮ5 ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੋ

ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਇਹ

ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ

ਉਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਨ-ਮਤ ਤੌਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ

ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨ-ਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦੇ

ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ

ਹਨ।

ਹਰ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਮ5 ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ
ਜਦ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਮ5 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਤ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਰਵੱ ਈਆ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਅਿਜਹੇ ਰਵੱ ਈਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਜੋ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਇੱ ਕ

ਇੱ ਕ ਿਵਵਸਿਥਤ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ

ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਤੀ ਇੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ

ਵਧੀਆ ਿਸੱ ਖਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਹਰ ਕੋਈ

ਹੈ

ਰਵੱ ਈਆ ਰੱ ਖੋ

ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ ਤ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਜਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਚੰ ਗੇ ਰਵੱ ਈਏ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਭੈੜੇ ਰਵੱ ਈਏ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰੋ

ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਰਵੱ ਈਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ
ਜਦੀ ਹੈ
ਰਵੱ ਈਏ, ਪਤੀਬੰ ਧ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੌਰ ਤੇ
ਲਾਗੂ ਕਰੋ
ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪਤੀ ਇੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ

ਘਰ ਿਵਖੇ ਿਸਖਲਾਈ: ਘਰ ਿਵਖੇ

ਘਰ ਿਵਖੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਘਰ ਿਵਖੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵਖੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮ5

ਿਸਖਲਾਈ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ

ਰੱ ਖੋ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ

ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਕਰੋ

ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ

ਘਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੇ ਢੁੱ ਕਵ< ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜੋ

ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ

ਸਲਾਹ ਪਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਮਦਦ ਿਕਵ5 ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ ਦੇ ਸੰ ਗੀਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜੰ ਤਰ ਨੂੰ

ਿਨਭਾ9ਦੀ ਹੈ।

ਹੈ

ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ (ਜੇ

ਘਰ ਿਵਖੇ ਿਸਖਲਾਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)

ਰਚਨਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਿਦਓ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੰ ਤਰ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ (ਜੇ
ਿਚਤ ਹੋਵ)ੇ

ਿਚਤ

ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਤ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਸੰ ਚਾਰ: ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗਾ

ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ

ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਦੀ

ਪੱ ਤਰ, ਨ=ਟ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤ ਘਰ ਲੈ ਕੇ

ਸੰ ਚਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੀ

ਿਸਖਲਾਈ ਜ ਰਵੱ ਈਏ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਦਓ

ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਹ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ

ਮਾਪੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ

ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰ ਤਾਵ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ

ਸਮਰਥਨ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਉਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਰਤੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਚੰ ਤਾਵ ਦੱ ਸੋ

ਉਨ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਰਵੱ ਈਏ ਅਤੇ ਆਮ ਸਕੂਲੀ ਮਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ

ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਕੀ ਿਸੱ ਖ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਉਨ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰੋ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਹ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ ਵਲ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ
ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤਤਪਰਤਾ: ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਉਨ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦੀ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਨ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਵਰਦੀ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਵਰਦੀ ਪਾਓ

ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ

ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪੜਾ9ਦੇ ਹਨ

ਪਾ9ਦਾ ਹੈ

ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸਹੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ

ਇੱ ਕ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੌ ਸ਼ਲ ਹੈ

ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ
ਉਪਲਬਧ ਰੱ ਖੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਨ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆ9ਦਾ ਹੈ

ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ, ਏਆਰਕੇ ਿਟੰ ਡਲ ਪਾਇਮਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਿਵਖੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਦੱ ਸ" ਦੀ ਢੁੱ ਕਵ$ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ,
ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ" ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾਵ" ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ"

ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਤ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਗੰ ਭੀਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵ" ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਨਹ1 ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਿਜਹੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

