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1. ਜਾਣ - ਪਛਾਣ
ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਚਸੱਚਿਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹ
ਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਸਕਲ ਚਵਿ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ
ਚਨਯਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਦੇ
ਚਦਨ ਸਕਲ ਿੁੱਲ੍ਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਢੁਕ
ੱ ਵਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹੁੂੰਦਾ.
2. ਚਨਯਚਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੂੰਨੀ ਿਹੱਤਵਪਰਣ ਚਕਉ ਂ ਹੈ?
ਚਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਚਕਸੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਪੜ੍੍ਾਈ ਅਤੇ ਚਨਯਿਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ' ਚਕਸੇ ਵੀ
ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਸਿਾਉਣ ਦੇ ਰਟੀਨ ਨੂੰ ਚਵਗਾੜ੍ ਚਦੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਚਵੱਿ
ਦਚਜਆਂ ਦੇ ਚਸੱਿਣ ਨੂੰ ਪਰਭਾਚਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.
ਚਨਯਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਟ
ੋ ਕਰਨਾ:
ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਚਰਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ:ਂ
• ਸਾਡੇ ਰੈਗਲਰ ਹੋਿ ਚਵਿ ਸਕਲ ਚਵਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਦਓ - ਸਕਲ ਚਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ
• ਸਕਲ ਚਵੱਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿੇ / ਬੱਿੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਪੋਰਟ ਕਰੋ
• ਇਨਾਿ ਦੇ ਕੇ ਿੂੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
• ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੀਿੇ ਵੱਲ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸਚਿਤ ਕਰੋ
3. ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਚਕਸਿਾਂ ਨੂੰ ਸਿਝਣਾ
ਸਕਲ ਤੋਂ ਹਰ ਅੱਧੀ-ਚਦਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਕਲ ਦੁਆਰਾ (ਨਾ ਿਾਚਪਆਂ ਦੁਆਰਾ) ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤੀ
ਂ ਇਹ ਅਚਧਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਣਅਚਧਕਾਰਤ ਹੈ.
ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਕਉਚਕ
ਪਰਵਾਨਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਨ (ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਬੀਿਾਰੀ, ਚਨਯੁ ਕਤੀਆਂ)
ਅਣਅਚਧਕਾਚਰਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਕਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀ ਂ ਸਿਝਦੇ ਅਤੇ ਚਜਸ ਲਈ ਕੋਈ "ਛੁੱਟੀ"
ਨਹੀ ਂ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:
• ਿਾਪੇ / ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜ੍ੀ ਸਕਲ ਛੱ ਡ ਚਦੂੰਦੇ ਹਨ
• ਸਕਲ ਦੇ ਚਦਨ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
• ਅਚਜਹੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਚਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਚਝਆ ਨਹੀ ਂ ਚਗਆ
• ਸਕਲ ਚਵੱਿ ਪਹੁੂੰਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਨਸ਼ਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
• ਸ਼ਾਚਪੂੰਗ, ਦਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਿਚਦਨਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨੀ
• ਅਵਧੀ ਲਈ ਚਦਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀ, ਜੋ ਸਚਹਿਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋਏ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਸਕਲ ਜਾਣ ਚਵੱਿ ਿੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ.

4. ਸਥਾਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਗੀ (PA)
ਚਕਸੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਦਚਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 10% (19 ਚਦਨ) ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ
ਸਕਲ ਦੀ ਪੜ੍੍ਾਈ ਖ਼ਤਿ ਕਰਨ 'ਤੇ' ਸਥਾਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ '(ਪੈਨਸ਼ਨ) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਚਕਸੇ ਵੀ ਬੱਿੇ ਦੀਆਂ ਚਵਚਦਅਕ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰਿਾ ਚਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਨਾਲ ਨਚਜੱਠਣ ਲਈ ਿਾਚਪਆਂ / ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਦੀ ਪਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਚਹਯੋਗ ਦੀ
ਲੋ ੜ੍ ਹੈ.
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5. ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਚਕਚਰਆ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:
• ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪਚਹਲੇ ਚਦਨ ਚਜੂੰਨੀ ਛੇ ਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ
• ਇਕ ਚਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੇਂ ਲਈ ਬੱਿੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਚਵਿ ਚਨਯਚਿਤ ਸੂੰਪਰਕ ਕਾਇਿ ਰੱਿੋ
• ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਚਹਲੇ ਚਦਨ ਇੱਕ ਨੋਟ ਭੇਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਚਹਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ;
• ਚਕਸੇ ਵੀ ਿੈਡੀਕਲ / ਹਸਪਤਾਲ ਚਵਿ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਿੈਡੀਕਲ ਸਬਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਸਕਲ ਦੁਆਰਾ
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰਡ
• ਜਾਂ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਕਲ ਅਤੇ ਚਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਟਾਫ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਦੀ ਚਵਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ.
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ:ਂ
• ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪਚਹਲੇ ਚਦਨ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
• ਜੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਚਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਸਚਥਤੀ ਨੂੰ ਸੁ ਧਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਚਹਿਤੀ
ਚਦੂੰਦੇ ਹਾਂ.
• ਜੇਕਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਵਿ ਸੁ ਧਾਰ ਨਹੀ ਂ ਹੁੂੰਦਾ ਤਾਂ ਿਾਿਲੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪਰੌਸੀਚਕਊਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਿੋ.
6. ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪਰੌਸੀਚਕਊਸ਼ਨ ਅਫਸਰ
ਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਚਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕਲ ਿਾਿਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਚਰਟੀ ਤੋਂ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪਰੌਸੀਚਕਊਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਚਧਕਾਰੀ ਿੈਚਜਸਟਰਟ
ੇ ਕੋਰਟ ਚਵਿ
ਪੈਨਲਟੀ ਨੋ ਚਟਸ ਜਾਂ ਿੁਕੱਦਿਾ ਿਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
7. ਲੈ ਟਪਨ
ਿਾੜ੍ੀ ਪਾਬੂੰਦਤਾ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਸਬਕ ਚਵਗਾੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਬੱਿੇ ਲਈ ਸ਼ਰਚਿੂੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਂ ਹਾਂ:
ਅਸੀ ਂ ਲਾਪਤਾ ਚਕਵੇਂ ਿਲਾਉਦੇ
ਸਬਕ ਸਵੇਰੇ 8.55 ਵਜੇ ਸ਼ੁ ਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਚਜਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਰਚਜਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰ ਚਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਇਸ ਸਿੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਚਹਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
8. ਟਰਿ ਟਾਈਿ ਚਵਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਚਿਆਦ ਦੇ ਸਿੇਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਸਕਲੀ ਪੜ੍੍ਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਿੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਿਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਲੀ ਸਿੇਂ ਚਵੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਲੈ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਿਦਦ ਕਰਨ. ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕਲ ਦੇ ਸਿੇਂ ਚਵਿ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰ ਨ ਚਵਿ
ਕੋਈ ਆਟੋਿੈਚਟਕ ਇੂੰਟਾਈਟਲਿੈਂਟ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.
ਿੁਿ
ੱ ਅਚਧਆਪਕ ਚਿਆਦ ਦੇ ਸਿੇਂ ਚਕਸੇ ਵੀ ਛੁੱ ਟੀ ਨੂੰ ਅਚਧਕਾਰਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਕ ਇਹ ਿਾਸ
ਹਾਲਾਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੂੰਦ.ੇ
ਸਕਲ ਦੇ ਸਿਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਚਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ, ਜਾਂ ਸਚਹਿਤ ਹੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨੂੰ
ਅਣਅਚਧਕਾਰਤ ਿੂੰਚਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਫੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਦਸ਼ਾ ਚਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋ ਚਟਸ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋ ਚਟਸ, ਨੂੰ ਿਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਇਸ ਸਕਲ ਚਵਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਚਜ਼ੂੰਿੇਵਾਰ ਲੋ ਕ ਇਹ ਹਨ:
ਬੀ ਟੇਲਰ, ਸਹਾਇਕ ਿੁਿ
ੱ ਅਚਧਆਪਕ, ਕੀ ਸਟੇਜ 4 ਅਤੇ 5
ਡੀ ਟੇਲਰ, ਫੈਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ
ਜੇਨ ਟਰਨਰ, ਅਚਸਸਟੈਂਟ ਹੈੱਡ ਅਟਾਰਟਰ ਸੈਂਕੋ
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9. ਸੂੰਿੇਪ
ਸਕਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਚਕ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਿੌਜਦਗੀ ਦੇ ਅੂੰਕੜ੍ੇ ਿਾਚਪਆਂ / ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ
ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ, ਿਾਚਪਆਂ / ਚਨਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਜ਼ੂੰਿੇਵਾਰੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ.
ਸਾਰੇ ਸਕਲ ਦੇ ਕਰਿਿਾਰੀ ਿਾਚਪਆਂ / ਚਨਗਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਿਨਬੱਧ ਹਨ ਚਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ' ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਿ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣ.
ਪਾਚਲਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ / ਸਿੀਚਿਆ: ਫਰਵਰੀ 2018

ਿੈਂ ਵੇਸਚਵਨਚਸੂੰਸਟਰ ਸਕਲ ਚਵਿੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪਾਚਲਸੀ ਦੇ ਚਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਚੜ੍੍ਆ ਅਤੇ ਸਿਝ
ਚਲਆ ਹੈ.
ਦਸਤਿਤ:
ਬੱਿੇ ਦਾ ਨਾਂ: ਫਾਰਿ:
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