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ਵਿਰੋਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ (ਸਕੂ ਲੀ ਵਿਹ਼ਾਰ ਨੀਤੀ ਨ਼ਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਿਰਵਤਆ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲ਼ਾ)

ਿੈਸਟਵ ਿੰਸਟਰ ਸਕੂਲ ਇਹ ਿੰਨਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ:

• ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਸੁਰੱਵ ਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੀਕ਼ਾਰਨਯੋਗ ਹੈ
• ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਸ ੱਵਸਆ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਹੱਲ ਲੱ ਭੇ ਜ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
• ਦਦ ਦੀ ਭ਼ਾਲ ਕਰਨ਼ਾ ਤ਼ਾਕਤ ਦੀ ਵਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ ਜੋਰੀ ਨਹੀ.ੀਂ
• ਸ਼ਾਡੇ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ੈਂਬਰ਼ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਸੁਵਣਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿੰਭੀਰਤ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਵਲਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ.
• ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂਿੰ 'ਸੁਰੱਵਖਅਤ, ਖੁਸ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਸੱਖਣ' ਵਹਸੂ ਸ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਧਕ਼ਾਰ ਹੈ.
• ਸ਼ਾਨੂਿੰ ਸ਼ਾਵਰਆੀਂ ਨੂਿੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਦੀ ਜੁਿੰ ੇਿ਼ਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀ ੀਂ ਦੂਸਵਰਆੀਂ ਨ਼ਾਲ ਦੁਰਵਿਿਹ਼ਾਰ ਨ਼ਾ ਕਰੀਏ ਜ਼ਾੀਂ
ਧ ਕੀਆੀਂ ਨ਼ਾ ਦੇਈਏ.
• ਵਕ ਸ਼ਾਰੀਆੀਂ ਪ਼ਾਰਟੀਆੀਂ ਨੂਿੰ ਸਹੀ ਢਿੰਗ ਨ਼ਾਲ ਸ ਰਥਨ ਵ ਲਦ਼ਾ ਹੈ

ਿੈਸਟਵ ਿੰਸਟਰ ਸਕੂਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂਿੰ ਬਹੁਤ ਗਿੰਭੀਰਤ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਲੈਂ ਦ਼ਾ ਹੈ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ
ੀਂ ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਰੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ, ਖੁਸ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਿ਼ਾਤ਼ਾਿਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨੂਿੰ ਦਰਸ਼ਾਉਦ
ਵਸੱਖਣ਼ਾ ਹੋਿੇਗ਼ਾ
- ਇੱਕ ਸਵਭਆਚ਼ਾਰ ਪੈਦ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੱਥੇ ਲੋ ਕ ਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਦੂਵਜਆੀਂ ਨੂਿੰ ਧ ਕ਼ਾਉਣ ਬ਼ਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸਿ਼ਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਸ ਤੇਜੀ ਨ਼ਾਲ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਹੋਿੇਗੀ
- ਸਕੂ ਲੀ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ੈਂਬਰ ਸ਼ਾਰੇ ਵਕਸ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨ਼ਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂਿੰ ਸ ਝਦੇ ਹਨ

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਵਰਭ਼ਾਸ਼ਾ
ਜਦੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆੀਂ ਨੂਿੰ ਪੁੱਵਿਆ ਵਗਆ ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤ਼ਾੀਂ ਉਨ਼੍ਾੀਂ ਨੇ ਵਕਹ਼ਾ:

ਨ਼ਾ ਕ਼ਾਵਲਿੰ ਗ
ਦੂਸਵਰਆੀਂ 'ਤੇ ਵਸੱਧ਼ਾ ਸਹੁਿੰ
ਗ਼ਾਲ਼ਾੀਂ ਕੱਢਣੀਆੀਂ
ੂਰਖ ਨ਼ਾ
ਸ਼ਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਲੋ ਕ਼ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਿੋਟੇ ਅਤੇ ਫ਼ਜੂਲ ਵਹਸੂਸ ਕਰਿ਼ਾਉਣ਼ਾ
ਧ ਕੀ
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ਸਰੀਰਕ

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆੀਂ ਨੂਿੰ ਇਹ ਿੀ ਵਹਸੂ ਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲੋ ਕ਼ਾੀਂ ਨੂਿੰ

ਵਹਸੂ ਸ ਕਰੇਗੀ:

ਅਫ਼ਸੋਸ
ਅਸ਼ਾੀਂਤ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਡਰੇ ਹੋਏ

਼ਾਵਪਆੀਂ ਅਤੇ ਸਿੰਭ਼ਾਲ ਕਰਤ਼ਾ
ਜਦੋਂ ਅਸੀ ੀਂ ਼ਾਵਪਆੀਂ ਨ਼ਾਲ ਼ਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬ਼ਾਰੇ ਸਲ਼ਾਹ ਸਿਰ਼ਾ ਕੀਤੀ ਤ਼ਾੀਂ ਉਨ਼੍ਾੀਂ ਨੇ ਜ਼ਾਣ ਵਲਆ ਵਕ ਸਭ
ਤੋਂ ਹੱਤਿਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆੀਂ ਨੂਿੰ ਵਸਖ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਿੇ ਵਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਿੀਕ਼ਾਰਯੋਗ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ
ਿੀ ਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਜਹ਼ਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸ ੇਂ ਦੇ ਸ ੇਂ ਿ਼ਾਪਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂਿੰ

਼ਾਨਤ਼ਾ

ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਕੁਝ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਜਰੂਰਤ਼ਾੀਂ ਦੇ ਕ਼ਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਿ਼ਾਰ ਹੀ ਪਰਭ਼ਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਿ਼ਾਪਰ ਸਕਦ਼ਾ
ਹੈ.

਼ਾਵਪਆੀਂ ਨੇ

ਵਹਸੂ ਸ ਕੀਤ਼ਾ ਵਕ ਸਿੰਚ਼ਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾੀਂਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨ਼ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿ਼ਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ

ੁੱਦੇ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਿੰ ੇਿ਼ਾਰੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ. ਼ਾਤ਼ਾ-ਵਪਤ਼ਾ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾਹਲਟ ਪ਼ਾਠਕਰ

ਦੀ ਇਕ ਕ਼ਾਪੀ

ਿੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਆੀਂ ਨੂਿੰ ਸਿੰਬੋਵਧਤ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ ਸਨ ਵਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂਿੰ ਉਸੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਰ ਸਿੰਬੋਵਧਤ ਕੀਤ਼ਾ
ਜ਼ਾ ਵਰਹ਼ਾ ਸੀ.

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆੀਂ ਵਕਸ ਼ਾੀਂ

ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਕਸ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ ਨ਼ਾਲ ਖੋਜੇ ਗਏ ਹਨ.

ਸ਼ਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਹੋ ੋਫੋਵਬਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਨਸਲਿ਼ਾਦ
ਸਰੀਰਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਜਬ਼ਾਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਵਰਲੇ ਸਨਲ ਅਗਰੈਸਨ
ਵਜਨਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

ਗੁ ਿੰਡ਼ਾਗਰੁੱਪ ਨੂਿੰ ਸਿੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆੀਂ
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ਵਿਵਦਆਰਥੀਆੀਂ ਨੂਿੰ ਧ ਕ਼ਾਉਣ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ੀਂ STOP ਸਿੰਖੇਪ ਸਬਦ ਦ਼ਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾੀਂ:

ਕਈ
ਟ਼ਾਈ ਜ
ਔਨ
ਉਦੇਸ

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲ਼ਾਜ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹੁਿੰਚ:

• ਅਸੀ ੀਂ ਇੱਕ ਼ਾਹੌਲ ਨੂਿੰ ਪਰਫੱਲ
ੁ ਤ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾੀਂ ਵਜਸ ਵਿੱਚ "ਇਹ ਦੱਸਣ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ"
• ਹਰ ਜ਼ਾਣੀ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੀ ਘਟਨ਼ਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਡੀ ਿਰਤ਼ਾਓ ਨੀਤੀ ਅਨੁ ਸ਼ਾਰ ਿਰਤੀ ਜ਼ਾੀਂਦੀ ਹੈ (ਸਲੇ ਟ
ਵਰਪੋਰਵਟਿੰਗ ਵਸਸਟ ਨੂਿੰ ਿੇਖੋ)
• ਅਸੀ ੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕ਼ਾਰਨ ਦੀ ਪਿ਼ਾਣ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾੀਂ ਅਤੇ ਉਨ਼੍ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾੀਂ
• ਅਸੀ ੀਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੋਿ਼ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਸ ਰਥਨ ਵਦਿੰਦੇ ਹ਼ਾੀਂ ਪਰ ...
• ਅਸੀ ੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਹ਼ਾਰ ਨੂਿੰ ਬਦਲਣ ਦ਼ਾ ਉਦੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹ਼ਾੀਂ
• ਅਸੀ ੀਂ ਦੋਿੇਂ ਪ਼ਾਰਟੀਆੀਂ ਦੇ ਼ਾਵਪਆੀਂ / ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕਰਨ ਿ਼ਾਵਲਆੀਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾ ਲ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾੀਂ

ਸ਼ਾਰੇ ਸਟ਼ਾਫ਼:

• ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੱ ਿਣ਼ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾਿਧ਼ਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਵਦਓ - ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਘਨ ਸ ੇਤ ਇਸ ਨੂਿੰ ਨਜਰਅਿੰਦ਼ਾਜ ਨਹੀ ੀਂ
ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਜ਼ਾੀਂ ਇਸ ਨੂਿੰ 'ਬੇਨਕ਼ਾਬ' ਜ਼ਾੀਂ 'ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੇਡ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਿੇਵਖਆ ਨਹੀ ੀਂ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਵਕਉਵੀਂ ਕ ਇਹ ਵਕਸੇ
ਅਵਜਹੀ ਚੀਜ ਦੇ ਸੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਿੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਗਿੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
• ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆੀਂ ਵਰਪੋਰਟ਼ਾੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਹੋ
• ਨ਼ਾ ਕ਼ਾਵਲਿੰ ਗ ਆਵਦ ਤੇ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਕਰਨ਼ਾ
• ਸਕੂਲ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਏਜਿੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਰ, ਵਲਿੰ ਗ ਜ਼ਾੀਂ ਵਲਿੰ ਗਕਤ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਸਬਿੰਵਧਤ ਵਕਸੇ ਿੀ ਨ਼ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਬਰਦ਼ਾਸਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੇ
(ਉਦ਼ਾਹਰਨ ਲਈ 'ਗੇ' ਜ਼ਾੀਂ 'ਹੋ ੋ')
• ਸਕੂਲ ਰਿੱਈਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁ ਸ਼ਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਘਟਨ਼ਾ ਦ਼ਾ ਵਰਕ਼ਾਰਡ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ - ਸਲੇ ਟ ਵਰਪੋਰਵਟਿੰਗ
ਫਲੋ ਚ਼ਾਰਟ ਦੇਖੋ - ਅਿੰਵਤਕ਼ਾ (ਰਿੱਈਆ ਨੀਤੀ)
• ਪੀੜਤ਼ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ
• ਸਿੰਚ਼ਾਰ ਦੀਆੀਂ ਵਲੱ ਖੀਆੀਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾਫ ਰੱਖੋ (ਵ ਸ਼ਾਲ ਿਜੋਂ ਫ਼ਾਰ ਦੇ ਵਟਊਟਰ਼ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਸਥ਼ਾਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ SLT ਪੜ਼ਾਅ ਦੇ ਨੇ ਤ਼ਾ ਨੂਿੰ
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ਸੂਚਤ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ)

ਕੁਿੰਜੀ ਿਰਕਰ
ਜੇ ਸਕੂ ਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦ਼ਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤ਼ਾੀਂ ਇਹਨ਼ਾੀਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆੀਂ ਲਈ ਇਕ ਪਰ ੁੱਖ ਿਰਕਰ ਵਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕੀਤ਼ਾ
ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ. ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆੀਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਵਨਯ ਤ ਕੈਚ ਅਪ ਸ਼ਾਵ ਲ ਹੋਣਗੇ.

ਹੱਲ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਟ਼ਾਫ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ੁੱਵਦਆੀਂ 'ਤੇ ਚਰਚ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ੁੱਦੇ ਨੂਿੰ ਹੱਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਦੇ ਸਿੰਭਿ ਤਰੀਕੇ ਹਨ

ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਗੁ ਿੰਡ਼ਾਗਰਦੀ ਦੀਆੀਂ ਘਟਨ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਹਨ਼ਾੀਂ ਕੋਲ ਸਿੰਚ਼ਾਰ ਦੀਆੀਂ
ੁਸਕਲ਼ਾੀਂ ਹਨ

ਅਸੀ ੀਂ ਿੰਨਦੇ ਹ਼ਾੀਂ ਵਕ ਕੁਝ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆੀਂ ਦੀ ਆਿ਼ਾਜ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਕਰ ਤੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ਼ਾ ਦੇਹ ਵਹਸੂ ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ਼ਾੀਂ ਦੇ ਸ਼ਾਧਨ (ਅਰਥ਼ਾਤ ਵਦਰਸ) ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕ਼ਾਰਵਡਿੰ ਗ ਕਰਨ਼ਾ
ਸਟ਼ਾਫ ਧ ਕ਼ਾਉਣ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਸੁੱਰਵਖਆ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਦ਼ਾ ਇਸਤੇ ਼ਾਲ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਿੰਧਤ ਸਟ਼ਾਫ
ਨੂਿੰ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾੀਂਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਪੋਰਵਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆੀਂ ਹੁਿੰਦੀਆੀਂ ਹਨ. ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆੀਂ ਘਟਨ਼ਾਿ਼ਾੀਂ ਨੂਿੰ
ਪਰਬਿੰਧਕ ਸਭ਼ਾ ਨੂਿੰ ਿੀ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾੀਂਦ਼ਾ ਹੈ

ਪ਼ਾਠਕਰ

ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂਿੰ ਪ਼ਾਠਕਰ

ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਵਧਤ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾ ਲ ਵਿਵਸਆੀਂ ਦੇ ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਹਨ:

ਈ ਸੇਫ਼ਟੀ (ਆਖਰੀ ਰੂਪ)
ਵ ਰਤਕ ਦੇ ੈਕਸੀਕਨ ਡੇ
ਕ਼ਾਲ਼ਾ ਇਵਤਹ਼ਾਸ ਹੀਨ਼ਾ
ਇੱਕ ਵਚਿੰਤ਼ਾ ਸ਼ਾੀਂਝੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹਫਤੇ
ਿੱਖ ਿੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ
LGBT

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂਿੰ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆੀਂ ਵਿੱਚ ਿੀ ਹੱਲ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਹੈ:
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ਅਸੈਂਬਲੀਆੀਂ
ਸ਼ਾਲਟ ਟ਼ਾਈ (ਫ਼ਾਰ )
ਗਰੁੱਪ ਿਰਕਸ਼ਾਪ਼ਾੀਂ (ਅਰਥ਼ਾਤ ਕਰ ਿੰਚ)
ਵਿਹ਼ਾਰ ਿਸੂਲੀ (ਭ਼ਾਿ ਸ਼ਾੀਂਤ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਜੋਨ਼ਾੀਂ) ਦੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਰ

ਬਦਲਿੇਂ ਵਿਿਸਥ਼ਾ
ਉਹਨ਼ਾੀਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆੀਂ ਲਈ ਵ
ਉਨ਼੍ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਧ ਕੀ ਵ

ੋ ਵਿਿਦੇਵ ਵਿਿਹ਼ਾਰ਼ਾੀਂ ਵਿਵ

ੱਚ ਹ਼ਾਜਰ ਹੋ ਸਵਕੇ ਿਜਹੜੇ ਿਹਸੂ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ

ੋਇਆ ਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨ਼ਾੀਂ ਲਈ ਹੇਠ਼ਾੀਂ ਵ ਦੱਤੇ ਗਏ ੁੱਖ ਸਟ਼ਾਫ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਉਹਨ਼ਾੀਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹ਼ਾਈ

ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਹੈ

ਫ਼ਾਰ ਵਟਊਟਰ
ਬੀ ਟੇਲਰ (ਸਹ਼ਾਇਕ ਹੈਡਟੀਚਰ 14-19)
ਜਿੰ ੂ ਗ਼ਾਰਡਨਰ (ਕਿੰ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਵਸਖਲ਼ਾਈ)

ਬਦਲਿੇਂ ਵਿਿਰਣ ਨੂਿੰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂਿੰ ਧ ਕ਼ਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੱਜੋਂ ਨਹੀ ੀਂ ਿਰਵਤਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ, ਵਿਕਲਪਕ ਪਰਬਿੰਧ ਨੂਿੰ
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆੀਂ ਦੀ ਸ ੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆੀਂ ਉ ੀਦ਼ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਸ ਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜ਼ਾੀਂਦ਼ਾ ਹੈ.

ਦੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ
਼ਾਵਪਆੀਂ ਅਤੇ ਕਰ ਚ਼ਾਰੀਆੀਂ ਨ਼ਾਲ ਤ਼ਾਲ ੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਹ ਤ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਇਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਚਿੰਤ਼ਾ ਹੋਣ ਤੇ
ਪਰਵਕਵਰਆਿ਼ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਰੂਪਰੇਖ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿ਼ਾਹ ਚ਼ਾਰਟ ਨੂਿੰ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ਼ਾ ਲ਼ਾਭਦ਼ਾਇਕ ਹੋਿੇਗ਼ਾ.

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨ਼ਾ ਕਲ਼ਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ

ਸਲੇ ਟ 'ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਫ਼ਾਰ ਵਟਊਟਰ' ਤੇ ਘਟਨ਼ਾ ਦੀ ਸੂ ਚਨ਼ਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
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ਫ਼਼ਾਰ ਵਟਊਟਰ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇ ਤ਼ਾੀਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆੀਂ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲਬ਼ਾਤ ਕਰੋ

ਜੇ 5 ਼ਾ ਵਲਆੀਂ ਦ਼ਾ ਪਤ਼ਾ ਲ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸਲੇ ਟ 'ਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾੀਂਦੀ ਹੈ ਤ਼ਾੀਂ ਫ਼ਾਰ ਵਟਊਟਰ ਸਬਿੰਧਤ ੁੱਖ ਪੜ਼ਾਅ ਲਈ
ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂਿੰ ਭੇਜ ਦੇਿੇਗ਼ਾ.

ਦੋਿ਼ਾੀਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆੀਂ ਦੇ ਼ਾਵਪਆੀਂ ਨ਼ਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾੀਂਦ਼ਾ ਹੈ ਤ਼ਾੀਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਾਣ ਸਕਣ ਵਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਇੱਕ
ੁੱਦ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆੀਂ ਸ਼ਾੀਂਝੀਆੀਂ ਕੀਤੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਹਨ

ਢੁਕਿੀਆੀਂ ਰਣਨੀਤੀਆੀਂ ਨੂਿੰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਲ਼ਾਗੂ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾੀਂਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂਿੰ ਪਰਸਤ਼ਾਵਿਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾੀਂਦ਼ਾ ਹੈ

ਸਟ਼ਾਫ ਨੂਿੰ ਇਸ ੁੱਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆੀਂ ਵਚਿੰਤ਼ਾਿ਼ਾੀਂ / ੁੱਵਦਆੀਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਣੂ ਕਰਿ਼ਾਇਆ ਵਗਆ

ਰਣਨੀਤੀਆੀਂ ਦ਼ਾ ਪਰਭ਼ਾਿ ਵਨਰੀਖਣ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਼ਾਤ਼ਾ-ਵਪਤ਼ਾ ਨੂਿੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦ਼ਾ ਪਤ਼ਾ ਹੈ

ਸਹ਼ਾਇਕ ਿੈੱਬਸ਼ਾਈਟ ਅਤੇ ਏਜਿੰਸੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦ਼ਾ ਗਠਜੋੜ: www.anti-bullyingalliance.org.uk
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂਿੰ ਹਰ਼ਾਓ: www.beatbullying.org
ਬ਼ਾਲ ਲ਼ਾਈਨ: www.childline.org.uk
NSPCC: www.nspcc.org.uk
NDCS: www.ndcs.org.uk

ਸ਼ਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਚ਼ਾਈਲੈਂ ਡ ਇਿੰਟਰਨੈ ਸਨਲ: www.childnet.com
ਸੋਚੋ ਯੂ : www.thinkuknow.co.uk
ਯੂ ਕੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਇਿੰਟਰਨੈੱ ਟ ਕੇਂਦਰ: www.saferinternet.org.uk
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ਭੇਜੋ

ੇਨਕੈਪ
MindEd
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