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ਪੜ੍ਹਾਈ-ਸਲਖਾਈ ਲਈ ਿਕਲੂ ਿਾ ਿਾਹੌਲ ਉਿਾਰੂ ਅਤੇ ਿਸਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹਤੁ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਸਦਾ ਸਕੂਲ ਕ ਿੱਘਪ ਣੇ ਵਾਲਾ, ਦੋਸਤਾ ਾ ਅਤੇ ਸਕਤਕਾਰ ਕਰ  ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਵਕਦਆਰਥੀ, ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ, 
ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਮਲਕੇ ਕੁੰਮ ਕਰਕਦਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ  ੂੁੰ  ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ । ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਕਲਖਾਈ 
ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕ ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ ਕੁੰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਕਦਆ ਂਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ : 

• ਸ ਰੱਕਖਅਤ, ਕ ੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਹਣਾ 
• ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕਤਕਾਰ ਕਰ ਾ 
• ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾ  ਦਾ ਕਧਆ  ਰੱਖਣਾ 
• ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਕਵਚ ਸਮੇਂ-ਕਸਰ ਪਹ ੁੰ ਚਣਾ 
• ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣਾ, ਇਸ ਕਵਚ ਅਸਾਈ ਮੈਂਟਾਂ ਅਤ ੇਸਪਲਾਈਆਂ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀਆ ਂਹ  

• ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਕਲਖਾਈ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਣਾ 
• ਕ ਮਰ ਰਕਹਣਾ ਅਤੇ ਢ ਕਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ 
• ਸਹੀ ਢੁੰਗ  ਾਲ ਕਪੜ੍ ੇਪਾਉਣੇ 

• ਸਕੂਲ ਦੇ  ੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਕਹਣਾ ਮੁੰ ਣਾ 
• ਹੋਰ ਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਕ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤ ੇਮੁੰ ਣਾ 
• ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਕ ਉਹ ਕਕਵੇਂ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ  ਜਾਂ ਉਹ ਾਂ  ੂੁੰ  ਸਹਾਇਕ ਅਤ ੇਢ ਕਵੇਂ ਤਰੀਕਕਆਂ  ਾਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

• ਅਸਕਹਮਤੀਆਂ  ੂੁੰ  ਮੁੰ ਣਯੋਗ ਤਰੀਕਕਆਂ  ਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਾ 
 

ਪੂਰੇ ਿਕੂਲ ਸਵਚ ਉਿਾਰ ੂਿਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਸਵਚ ਿਿਿ ਕਰਨੀ (SWPBIS) 

 ੌ (9) FHSD ਸਕੂਲਾਂ  ੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਕਵਹਾਰ ਕਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ੀ, ਕਜਹ ਾਂ  ੂੁੰ  ਹੋਰ ਕ ਆਦਾ ਮ ਬਤੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਦੇ   ਰੀਏ  ਾਲ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਕਵਚ PBIS ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ  ੂੁੰ  ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਣਤਾ ਕਮਲੀ ਹੈ 

 

ਚਸਰੱਤਰ ਿਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 

FHSD ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਵਚ ਚੁੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਕਪਤ ਚਕਰੱਤਰ ਸਬੁੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹ , ਕਜਹ ਾਂ ਦਾ ਕੁੰਮ ਬੌਕਧਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤ ੇ ੈਕਤਕ 

ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ  ੌਜ ਆ ਾਂ ਕਵਚ ਉਸਾਰੂ ਚਕਰੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਵਕਾਸ ਕਰਕੇ “ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਸਖਾਂਦਰੂ” ਕਤਆਰ ਕਰ ਾ 
ਹੈ। ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਕਤੁੰ  (3) ਸਕੂਲ ਹ , ਕਜਹ ਾਂ  ੂੁੰ  ਕਮਸੂਰੀ ਸਕੂਲ ਆੱਫ਼ ਕੈਰੇਕਟਰ ਦਾ ਰ ਤਬਾ ਕਮਕਲਆ ਹੈ ਅਤ ੇਦੋ (2) ਸਕੂਲਾਂ  ੂੁੰ   ੈਸ਼ ਲ ਸਕੂਲ ਆੱਫ਼ 

ਕੈਰੇਕਟਰ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਕਮਲੀ ਹੈ। 
 

ਿੇਰ ੇਸਵਚਲਾ ਆਗੂ (Leader in Me) 
FHSD ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ  ੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਕਵਚ ਲੀਿਰਕਸ਼ਪ ਦਾ ਕਵਕਾਸ ਕਰ  ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਕੋਵੀ'  ਲੀਿਰ ਇ  ਮੀ (Covey’s Leader in Me) 

 ੂੁੰ  ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹ ਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੀਿਰ ਇ  ਮੀ, ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ੂੁੰ  ਸਵ-ੈਭਰੋਸ ੇਅਤ ੇਮ ਹਾਰਤਾਂ  ਾਲ 

ਕਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਦੀ ਉਹ ਾਂ  ੂੁੰ  21ਵੀਂ-ਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਕਵਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਿਰ ਇ  ਮੀ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਕਵਚਲੇ 

ਸਕਭਆਚਾਰ ਕਵਚ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸ ਧਾਰ ਅਤੇ ਅ  ਸ਼ਾਸ ੀ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚਲੀ ਸਮ ੱਚੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਦ ੇਹ । 

ਫ਼ਰਾਂਕਸਸ ਹੌਵੈਲ ਸਕੂਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦਾ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਸਬੁੰਧੀ  ਾਬਤਾ, ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਉਸ ਕਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ  ੂੁੰ  ਅਢ ਕਵਾਂ ਜਾਂ 
  ਕਸਾ ਦੇਹ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵੀ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕਬਆ ੇ ਗਏ ਕਵਹਾਰ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹ , ਤਾਂ 
ਉਸ  ੂੁੰ  ਅਕਜਹੇ ਕਵਹਾਰ  ੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਅ  ਸ਼ਾਸ ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਕਸਸ ਹੌਵੈਲ ਸਕੂਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਵਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆ ਂ ੂੁੰ  ਸੇਧ, ਕਦਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਕਦੁੰਦੀ ਹੈ। 
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ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੁੰਗ  ਾਲ ਪਰਬੁੰਧ ਕਰ ਾ, ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ਾਲ ਉਸਾਰੂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ  ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ-ਕਲਖਾਈ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ 

ਦਾ ਸ ਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਕਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕ ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸਾਰਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਵਲੋਂ  ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ  ੂੁੰ  ਪਰੇਕਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਕ ਗਰਾ ੀ ਕਰਦ ੇਹ ।   ਪੜ੍ਹਾਈ-ਕਲਖਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਵਚ ਰ ਝ ੇਰਕਹਣ  ੂੁੰ  
ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰ  ਲਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਅਕਧਆਪਕਾਂ ਕਵਚਕਾਰ ਮ ਬੂਤ, ਉਸਾਰੂ ਕਰਸ਼'ਤੇ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ।  ਸਾਿਾ ਮੁੰ ਣਾ ਹੈ ਕਕ ਪੜ੍ਹ-ੇਕਲਖੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਹੀ ਚੁੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਕਲਖਾਈ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਜੱਥੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ  ਾਲ ਸਕਹਯੋਗ ਕਰਦ ੇਹ  ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 

ਮ ਹਾਰਤਾਂ ਕਵਕਕਸਤ ਕਰਦ ੇਹ ।  ਇਹ ਾਂ ਕਵਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਵਚ ਕਵਘ  ਜਾਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਕਵਘ  ਪਾਉਣੇ, ਕਲਾਸ ਕਵਚ ਬਹ ਤ ਕ ਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ੀ, ਸੀਟ 

ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਸਮਾ  ਸ ੱ ਟਣਾ, ਹੋਰ ਾਂ  ੂੁੰ  ਪਰੇਸ਼ਾ  ਕਰ ਾ, ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਅਢ ਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਗ  ਫੜ੍ਾਉਣੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ੀਆ,ਂ 

ਜੋ ਕਵਕਦਅਕ ਅਮਲ ਕਵਚ ਕਵਘ  ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹ , ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹ , ਪਰਵਾਣ   ਹੀਂ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ।  ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਕਵਹਾਰ 

ਸਬੁੰਧੀ  ਾਬਤਾ ਉਹ ਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਵਰਚ ਅਲ ਸੈਕਟੁੰਗ ਕਵਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਕਲਖਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।  ਜੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ 
ਕ ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਵਹਾਰ ਸਬੁੰਧੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾਵਾਂ ਉਸੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ  ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

 

ਅਨੁਸ਼ਾਿਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੜ੍ਾਅ 

 

ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਸਮੱਕਸਆ ਅਕਧਆਪਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 

ਸਮੱਕਸਆ ਜਾਰੀ ਰਕਹਣੀ ਅਕਧਆਪਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਕਚਤਾਵ ੀ ਕਦੁੰਦਾ ਹੈ 
ਅਕਧਆਪਕ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਸਰਪਰਸਤਾਂ)  ਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 
ਕਚਤਾਵ ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਕਸਆ ਹੱਲ  ਹੀਂ ਹ ੁੰਦੀ 

 
ਅਕਧਆਪਕ ਕਿਟੈਂਸ਼  ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਵਕਲਪ ਚ ਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਸਰਪਰਸਤਾਂ) ਦੇ ਸਕਹਯੋਗ  ਾਲ ਸਮੱਕਸਆ ਹੱਲ 
ਕਰ  ਵਾਲੀ ਮੀਕਟੁੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਕਿਟੈਂਸ਼  ਜਾਂ ਮੀਕਟੁੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਕਸਆ ਵੀ ਹੱਲ  ਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਕਧਆਪਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 

 

ਿੇਰ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚਣ ਿਬੰਧੀ ਪਾੱਸਲਿੀ 
 

ਜਦੋਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਘੁੰਟੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਕਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਅਕਧਆਪਕ/ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ ਕਿਟੈਂਸ਼ ਾਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਦੇਰ  ਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇ
ਕਹਸਾਬ  ਾਲ ਬਣ  ਵਾਲੀ ਕਿਟੈਂਸ਼  ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸਕੂਲ (ਕਬਲਕਿੁੰਗ) ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹ ਤ ਵਾਰੀ ਦੇਰ  ਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਾਂ  ੂੁੰ  
ਜੋਕੜ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਲਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ੂੁੰ  ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਵੀ ਕਮਲ ਸਕਦ ੇਹ । 

  

ਕਲਾਿਰੂਿ ਿੇ ਅਨੁਸ਼ਾਿਨ ਿਬੰਧੀ ਿੇਧਾਂ 
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ਫ਼ਰਾਂਕਸਸ ਹੌਵੈਲ ਸਕੂਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀਆਂ ਪਾੱਕਲਸੀਆਂ  ੂੁੰ  ਸ ਰੱਕਖਆ, ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸਾਰੂ ਕਵਕਦਅਕ ਮਾਹੌਲ ਕਵਚ ਯੋਗਦਾ  ਪਾਉਣ ਲਈ 

ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।  ਇਸ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਕਵਚ ਕੋਕਵਿ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾ  ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼  ੂੁੰ  ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀਆਂ ਮ ੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇਕ ਹੋਏਗੀ। 

ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅ  ਸਾਰ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸ ਰੱਕਖਆ ਸਬੁੰਧੀ ਸਾਰ ੇਢੁੰਗ-ਤਰੀਕਕਆਂ (ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ, ਬੱਸ ਕਵਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਚੜ੍ਹਣ 

ਆਕਦ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ  ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਟਾਫ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ  ਸਬੁੰਧੀ ਕਰਮਾਇੁੰ ਿਰ ਭੇਜੇਗਾ।  ਕਰਮਾਇੁੰ ਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇ ਤੀਆਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰ  ਕਵਚ ਲਗਾਤਾਰ  ਾਕਾਮ ਰਕਹਣ ਦੇ  ਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਅ  ਸ਼ਾਸ ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਚ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਵਰਚ ਅਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵਚ  ਾਂ 
ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ।    
 

ਇਸ ਲਈ, ਫ਼ਰਾਂਕਸਸ ਹੌਵੈਲ ਸਕੂਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਵਲੋਂ ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਵਹਾਰ ਸਬੁੰਧੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਦੇ ਅ  ਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਅਗਲੇ ਪੁੰ ਕ ਆਂ 'ਤੇ ਕਦੱਤੇ 

ਗਏ ਚਾਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੁੰਿਰੀ ਕਵਚਕਾਰ  ਤੀਕਜਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ । ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ  ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ, 
ਢ ਕਵਾਂ ਕਵਹਾਰ ਕਸਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਕਵੱਖ ਕਵਚ ਅਢ ਕਵੇਂ ਕਵਹਾਰ  ੂੁੰ  ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 
 

ਅਗਲੇ ਪੁੰ ਕ ਆਂ ਕਵਚ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਵਹਾਰ ਸਬੁੰਧੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾਵਾਂ ਸਾਰ ੇਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ  ੂੁੰ  ਕਧਆ  ਕਵਚ ਰੱਖਕਦਆਂ, ਉਹ ਾਂ ਦਾ 
ਢ ਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ  ਜਾਇ ਾ ਕਲਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ  ੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਬੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਉਲੁੰ ਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇ ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੇਕਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਟਰਪ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਇਹ ਾਂ ਕਵਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਕ ਢ ਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਕ ਯ ਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਦੇ 

ਅਮਲੇ ਦੇ ਅ਼ਿਕਤਆਰ ਹੇਠ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹ । ਇਹ ਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾ , ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਾਂ ਕਵਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੁੰਿਰੀ (ਕਮਿਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ) ਦੇ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹ , 'ਤੇ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਪਾੱਕਲਸੀਆਂ ਅਤੇ  ੇਮ ਲਾਗ ੂਹ ੁੰ ਦੇ ਹ । ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ੂੁੰ  ਉਹ ਾਂ ਉਲੁੰ ਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਵਹਾਰ ਸਬੁੰਧੀ  ਾਬਤੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜ ੋFHSD ਦੀ ਸੁੰਪਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੀਲਿ ਕਟਰਪਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 
ਕਵਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹ । 
 

FHSD ਉਹ ਾਂ ਘਟ ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਕ ਸਕੂਲ  ਾਲ ਕਮਲੀਭ ਗਤ (ਸਬੁੰਧ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਕੈਮਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹ  ਜਾਂ ਜ ੇਘਟ ਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਵਚ ਕਵਘ  ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਿੇ ਸਵਹਾਰ ਿਬੰਧੀ ਜਾਬਤ ੇਨੰੂ ਿੂਚੀ ਸਵਚ ਸ਼ਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਉਿੀਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਿੀ ਜਾਂ ਹਰ ਇਕ ਜੁਰਿ ਬਾਰੇ ਿੱਿਣਾ, ਸਜਿ 

ਸਵਚ ਅਨੁਸ਼ਾਿਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਿਕਿੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਵੀ, ਸਿਿਸਰਰਕਰ ਨੰੂ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਿਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ 

ਸਵਹਾਰ ਿੇ ਿੱੁਿੇ ਿੀ ਸਕਿਿ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਿਿੇਂ ਿੀ ਸਿਆਿ 'ਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ਿੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਸਿਆਂ ਿਸਥਤੀ ਹੇਠ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਿਕਿਾ ਹੈ। 

ਸਵਹਾਰ ਿਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤ ੇ 
ਪੱਧਰ ਿੀ ਭੂਸਿਕਾ 
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ਅਢੁਕਵਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਿਾਨਿੇਹ ਸਵਹਾਰ ਪੱਧਰ 

1 

ਪੱਧਰ 2 ਪੱਧਰ 3 ਪੱਧਰ 4 

ਿਿੁੱ ਚਾ ਨੁਕਿਾਨਿੇਹ ਸਵਹਾਰ     

ਜ ਰਮ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸਕਥਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ  ੂੁੰ  ਚੁੰਗੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ  ੂੁੰ  ਉਹ ਾਂ ਉਲੁੰ ਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਦੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਕਵਚੋਂ ਇਕ ਹੇਠ  ਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ     

ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੰਪਤੀ  ੂੁੰ  ਜਾਣ-ਬ ੱ ਝਕੇ ਜਾਂ ਕਬ ਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ। ਿਕੂਲ ਿੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਵਲੋਂ  ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫ਼੍ਰਲ ਸਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।   
⚫ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ⚫ 

ਿਾਰੂ ਸਵਹਾਰ     

ਜੇ ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਇਸ  ੂੁੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ  ਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 3 ਦਾ ਜ ਰਮ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    
⚫ 

 
⚫ 

 

ਿੂਜੇ ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਿਰਾਫ਼੍ ਿੇ ਿੈਂਬਰ ਿਾ ਹਿਲਾ     

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ   ਕਸਾ  ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ  ਾਲ ਕਜਸਮਾ ੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ। ਿਕੂਲ ਿੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਵਲੋਂ  ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰੈਫ਼੍ਰਲ ਸਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

 
⚫ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ⚫ 

 

ਬੰਬ ਿਾ ਿਰ/ਖ਼ਤਰਾ     

ਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਕਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਖਤੀ ਜਾਂ ਫੋ  'ਤੇ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹ ; ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ 
ਦਕਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਼ਿਤਰਾ (ਪਕਰਭਾਸ਼ਕ ਸਬਦਾਵਲੀ ਵੇਖੋ)।  ਿਕੂਲ ਿੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਵਲੋਂ  ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫ਼੍ਰਲ ਸਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

    
⚫ 

ਬਿਿਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ     

ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ  ਜਾਣ-ਬ ੱ ਝਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਣਚਾਕਹਆ ਮਾਰੂ ਕਵਹਾਰ ਜਾਂ ਤੁੰਗ-

ਪਰੇਸ਼ਾ  ਕਰ ਾ, ਜੋ ਕਕ ਦ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਦ ਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਖੀ ਸੁੰਭਾਵ ਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾ  ਕਵਕਦਆਰਥੀ/ਕਵਕਦਆਰਥਣ ਦੀ 
ਉਹ ਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ ਰੱਕਖਆ ਜਾਂ ਸੁੰ ਪਤੀ ਲਈ ਿਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਕਵਕਦਅਕ ਕਾਰਗ  ਾਰੀ, ਮੌਕਕਆਂ ਜਾਂ ਕਬ ਾ ਛੋਟ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ 
ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਕਵਚ ਚੋਖਾ ਕਵਘ  ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੁੰਗਕਠਤ ਕਸਲਕਸਲੇ ਕਵਚ ਚੋਖੀ ਦ਼ਿਲਅੁੰ ਦਾ ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਵਚ 

ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹ , ਇਸ ਕਵਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਾ,  ਬਾ ੀ ਸਾਈਬਰਬ ਕਲੁੰ ਗ, ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਜਾਂ ਕਲਖਤੀ ਸੁੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ 
ਕਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਇਸ  ੂੁੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ ਦੇ 
ਹ , ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 2, 3 ਜਾਂ 4 ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

ਧੋਖੇਬਾਜੀ/ਿਾਸਹਤਕ ਚੋਰੀ     

ਟੈਸਟ/ਅਸਾਈ ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਸਫ਼ਰ ਦੇਕ ੇਸ ਾ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਧਆਪਕ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਸਰਪਰਸਤਾਂ)  ਅਤੇ  ਸਮੱਕਸਆ ਦੇ ਪਰਬੁੰ ਧ ਕਰ  
ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਕਵਚ ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਧੋਖੇਬਾ ੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟ ਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਧਰ 2 ਦਾ ਜ ਰਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

 
⚫ 

   

ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵੱਸਿਆਂ ਿੀ ਇੱਜਤ ਨਾ ਕਰਨੀ     

ਇਸ ਕਵਚ ਸ਼ਬਦ, ਅਵਾ  ਦਾ ਸ ਰ, ਕਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ, ਕਲਖਤੀ ਪਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ।  
⚫ 

   

ਨੁਕਿਾਨਿੇਹ ਸਵਹਾਰ     

ਕਵਹਾਰ, ਕਜਸਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼  ਕਵਚ ਕਵਘ  ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਣ-ਬ ਝਕੇ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਕਵਚ ਬਹ ਤ ਕ ਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ੀ, ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਸਮਾ ਾਂ  ੂੁੰ  ਸ ੱ ਟਣਾ, ਹੋਰ ਾਂ  ੂੁੰ  ਪਰੇਸ਼ਾ  ਕਰ ਾ, ਕਾਗ  ਫੜ੍ਾਉਣੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਰਕਤਾਂ 
ਕਰ ੀਆਂ, (ਕਜਵੇਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ੀ), ਕਜਸ  ਾਲ ਕਵਕਦਅਕ ਅਮਲ ਕਵਚ ਦ਼ਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ 

ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ।  ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚ ਹਲਬਾ ੀ (ਪਰੈਂਕਸ)  ੂੁੰ  ਇਸ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਹੇਠ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਇਸ  ੂੁੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ ਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 2, 3 ਜਾਂ 4 ਦਾ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

 

ਬੋਲਕੇ ਜਾਂ ਸਵਹਾਰ ਨਾਲ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ     

ਇਸ ਕਵਚ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦ ੇਬੁੰਸ, ਰੁੰਗ, ਸੈਕਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ,  ਸਲੀ ਮੂਲ, ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪਾਹਜ), ਧਰਮ, ਕਜ ਸੀ ਰ ਝਾ , ਕਕਥਤ 

ਕਜ ਸੀ ਰ ਝਾ  (ਟਾਈਟਲ IX ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ VI ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇ  ਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰ  ਲਈ  ਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 
(ਕਲਖਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲਕੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਾ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਚ ਕਵਹਾਰ,  ਬਾ ੀ, ਕਲਖਤੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਕਰਆਂ  ਾਲ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਇਸ  ੂੁੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ ਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 3 ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  

  

 
⚫ 

 

 
⚫ 

 

ਸਵਹਾਰ ਿਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 



7  

 
 

 

ਅਢੁਕਵਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਿਾਨਿੇਹ ਸਵਹਾਰ 
 

ਪੱਧਰ 1 
 

ਪੱਧਰ 2 
 

ਪੱਧਰ 3 
 

ਪੱਧਰ 4 

ਿਰਿੈ ਕੋਿ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ     

ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਰੈਸ ਕੋਿ ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਕਵਚ ਿਰੈਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਦੱਖ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਅਢ ਕਵੀਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਵਕਦਅਕ ਅਮਲ ਕਵਚ ਕਵਘ  ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਕਵਚ ਕਢਲਕਣ ਵਾਲੇ/ਸਰੀਰ   ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜ੍ੇ, ਅੁੰਦਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਪਕੜ੍ਆਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ, ਸਪਾਈਕਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੇ ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਪਕੜ੍ਆਂ/ਮਾਸਕਾਂ 'ਤੇ 
ਅਢ ਕਵੇਂ ਕਪਰੁੰ ਟ (ਕਜਵੇਂ ਕਜ ਸੀ ਭਾਵ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ,  ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ,  ਸ਼ੀਲੇ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ, ਹਕਥਆਰ, ਗੈਰਕਾ ੂੁੰ  ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਕਦ) ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹ , ਪਰ 

ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ। ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ, ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ  ੂੁੰ  ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਵਾਸ'ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਢ ਕਵੇਂ ਕਪੜ੍ੇ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹ । ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਿਰੈਸ ਕੋਿ 

ਪੂਰਾ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਕਪੜ੍ੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਕਫਰ ਤੋਂ ਿਰੈਸ ਕੋਿ ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਕਰਕਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ 

ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
 

 
⚫ 

   

ਿਰਾਈਸਵੰਗ/ਪਾਰਸਕੰਗ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ     

ਕਬ ਾ ਅ਼ਿਕਤਆਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਵਚ ਗੱਿੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ੀ, ਪਰਕਮਟ ਤੋਂ ਕਬ ਾ ਗੱਿੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ੀ ਜਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰ  ਕਵਚ  ਾਕਾਮ ਰਕਹਣਾ। ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਵਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ  ਾਲ ਗੱਿੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਪਾਲਣਾ ਕਰ  ਕਵਚ  ਾਕਾਮ ਰਕਹਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਦੇ ਼ਿਾਸ 

ਅ਼ਿਕਤਆਰ ਖ ੁੰ ਝ ਸਕਦੇ ਹ  ਜਾਂ ਹੋਰ ਅ  ਸ਼ਾਸ ੀ  ਤੀਜੇ ਲਾਗ ੂਹੋ ਸਕਦੇ ਹ । 

 
⚫ 

   

ਇਲੈਕਰਰਾੱਸਨਕ ਉਪਕਰਣ ਿੀ ਿੁਰਵਰਤੋਂ      

ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਬ ਾ ਮੁੰ  ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕਮਆਂ ਦੌਰਾ  ਫੋ  ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਵਕਦਅਕ ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਉਪਕਰਣ ਚਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕਵਖਾਉਣੇ, ਇਸ ਕਵਚ ਹੈਿਫੋ , iPods, 

DVD, ਈ-ਰੀਿਰ ਆਕਦ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਕਕਸੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਼ਿਰਾਬ ਹੋਣ, ਖ ੁੰ ਝਣ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕ ੁੰ ਮੇਵਾਰ 

 ਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਚ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਟਾਫ਼, ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ ਾਂ ਦੀ ਕਬ ਾ ਅ਼ਿਕਤਆਰ ਵਾਲੀ ਫਟੋੋ ਦੀ ਅਢ ਕਵੀਂ, ਕਬ ਾ ਅ਼ਿਕਤਆਰ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰ , ਫੋਟੋ ਲੈਣ, ਪਰਸਾਰਣ ਕਰ  ਜਾਂ  ਕਲ ਕਰ ੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਧਆ  ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਰੈਸਟਰੂਮਾਂ ਜਾਂ ਲਾੱਕਰ ਰੂਮ ਕਵਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਦੀ 
ਮੁੰ  ੂਰੀ  ਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 2 ਜਾਂ 3 ਦਾ ਜ ਰਮ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਢ ਕਵੇਂ ਸ  ੇਕਹਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ  ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ 
ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰਖੇ ਸਬਨਾ ਸਕ ਅਢੁਕਵੇਂ ਿਜਿੂਨ ਿਾ ਿੂਲ ਸਕੱਥੇ ਹੈ, ਿੋਨ 'ਤ ੇਸਿਲੇ ਿਜਿੂਨਾਂ ਲਈ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਜਵਾਬਿੇਹ ਿੰਸਨਆ ਜਾਏਗਾ। ਕ ਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ, ਅਕਾਦਕਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਕਧਆਪਕ ਦੇ ਅ਼ਿਕਤਆਰ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁੰ  ੂਰੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਮੁੰ  ੂਰੀ ਕਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

 
 
 
 

⚫ 

   

ਝੂਠੇ ਿੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ     

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ-ਬ ਝਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ। ਜੇ ਕਬਲਕਿੁੰਗ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ  ੂੁੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ ਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 3 ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਮੁੰ ਕ ਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

ਝੂਠੀ ਸਚਤਾਵਨੀ/ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਿੀ ਿਰੁਵਰਤੋਂ     

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਕਰਣ  ਾਲ ਛੇੜ੍ਛਾੜ੍ ਕਰ ੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਕਚਤਾਵ ੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਕਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ੀ (ਕਜਵੇਂ 911 'ਤੇ ਿਾਇਲ ਕਰ ਾ)। ਜੇ ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਇਸ  ੂੁੰ  

ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ ਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 3 ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

ਲੜ੍ਾਈ ਕਰਨੀ     

ਆਪਸੀ ਸੁੰਪਰਕ ਕਵਚ ਦੂਜੇ  ੂੁੰ  ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਣਾ (ਕਜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ) ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜ੍ਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਕਿੀ 

ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ੍ਾਈ ਨੰੂ ਸਰਕਾੱਰਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਿੀਸਿਆ ਤੇ ਪੋਿਰ ਕਰਨਾ, ਇਿ ਉਲੰਘਣਾ ਿੇ ਅੰਿਰ ਆਉਂਿੀ ਹੈ। ਜੇ 

ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਇਸ  ੂੁੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ ਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 3 ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

ਪਰਾਕੇ 
    

ਪਟਾਕੇ ਰੱਖਣੇ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣੇ  
⚫ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 
⚫ 

 

ਜਾਲ਼ਿਾਜੀ     

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਫੋ  ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਦਸਤ਼ਿਤ, ਅਕਧਆਪਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ (ਹਾੱਲ ਦੇ ਪਾਸ, ਅੁੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ 

ਸਕਲੱਪਾਂ) ਆਕਦ ਦੇ ਦਸਤ਼ਿਤ ਕਰ ੇ। 
⚫ 
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ਅਢੁਕਵਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਿਾਨਿੇਹ ਸਵਹਾਰ 
 

ਪੱਧਰ 1 
 

ਪੱਧਰ 2 
 

ਪੱਧਰ 3 
 

ਪੱਧਰ 4 

ਗੈਂਗ/ਗੈਂਗ ਿੇ ਸਚੰਨਹ      

ਗ ਪਤ ਸ ਸਾਇਟੀ ਜਾਂ "ਕਲੱਬ" ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਬਹਤਰੀ  ਪਰਬੁੰ ਧਲਈ   ਕਸਾ ਦੇਹ ਹੈ; 

ਗੈਂਗ ਦੇ ਕਚੁੰ  ਹ  ਜਾਂ ਸੁੰਕੇਤ ਫ਼ਲੈਸ਼ ਕਰ ੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਲਖਣੇ। 

 
⚫ 

  

ਸਪਆਰ ਿਾ ਅਢੁਕਵਾਂ ਪਰਗਰਾਵਾ     

ਅਢ ਕਵੇਂ ਪਰਗਟਾਵੇ ਕਵਚ ਸਕਹਮਤੀ  ਾਲ ਚ ੁੰ ਮਣਾ, ਕਪਆਰ ਕਰ ਾ ਆਕਦ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ⚫ 
   

ਅਸ਼ਲੀਲ ਪਰਗਰਾਵਾ/ਕਪੜ੍ੇ ਲਾਹੁਣੇ     

ਇਸ ਕਵਚ ਆਮ ਥਾਂ 'ਤ ੇਕਚੱਤੜ੍ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਣ -ਅੁੰਗ ਕਵਖਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਼ਿ ਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕ ਜੀ ਅੁੰਗ  ੂੁੰ  
ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜ੍ੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜ੍ੇ ਲਾਹ ਣੇ। ਇਸ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਹੇਠ “ਪੈਂਕਸੁੰਗ” (ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਜਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਰਾਰਤ 

ਕਰ ੀ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ  ਤੀਜਾ ਕਬਲਕਿੁੰਗ ਅ  ਪਾਲ  ਅਕਧਕਾਰੀ  ੂੁੰ  ਰੈਫ਼ਰਲ ਕਰ ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਇਸ  ੂੁੰ  
ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ ਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 3 ਦਾ ਜ ਰਮ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

ਿਕੂਲ ਸਵਚ ਿਅੱੁਤਲ ਕਰਨ ਿਬੰਧੀ (ISS/ISAP) ਿੇਧਾਂ     

ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਮ ਅੱਤਲ ਕਰ  ਸਬੁੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ  ਕਵਚ  ਾਕਾਮ ਰਕਹਣਾ। 
 

⚫ 
  

ਨਾਫ਼੍ਰਿਾਨੀ (ਅਥਾੱਸਰਰੀ ਿੀ ਗੱਲ ਨਾ ਿੰਨਣੀ/ਸਿੱਧੀ ਅਵੱਸਗਆ)    

ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਜਾਂ ਬੇ ਤੀ  ੂੁੰ  ਮੁੰ  ਣ ਤੋਂ ਮ ਹ ਾ ਕਰ ਾ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਅਥਾੱਕਰਟੀ ਦੀ ਅਵੱਕਗਆ। 
⚫ 

   

ਲਾੱਕਰ ਰੂਿ/ਰੈਿਰਰੂਿ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ     

ਰੈਸਟਰੂਮ ਦੇ ਸਮਾ  (ਸਾਬ  , ਪਾਣੀ, ਪੇਪਰ ਟਾੱਲਸ, ਟਾੱਇਲਟ ਪੇਪਰ) ਦੀ ਦ ਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ੀ। "ਕਵਰੋਧੀ ਕਲੁੰ ਗ" ਦੇ ਲਾੱਕਰ ਰੂਮ ਜਾਂ ਰੈਸਟਰੂਮ 

ਕਵਚ ਜਾਣਾ (ਇਸ ਕਵਚ ਕਵਰੋਧੀ ਕਲੁੰ ਗ ਦੇ ਲਾੱਕਰ ਰੂਮ ਜਾਂ ਰੈਸਟਰੂਮ ਕਵਚ ਜਾਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼਼ਿਸ  ੂੁੰ  ਧੱਕਾ ਮਾਰਣਾ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੈ), ਪੱਧਰ 2 ਦਾ ਜ ਰਮ ਹੈ। 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

ਝੂਠ ਬਲੋਣਾ     

ਜਾਣ-ਬ ੱ ਝਕੇ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ। ⚫ 
   

ਸਬਲਸਿੰਗ ਸਵਚ ਅਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰ ਿਣਾ     

ਇਮਾਰਤ ਕਵਚੋਂ ਅਰਾਮ  ਾਲ  ਾ ਕ ਕਲਣਾ; ਲਾਈ  ਕਵਚ  ਾ ਤ ਰਣਾ; ਇਮਾਰਤ ਕਵਚ ਦੌੜ੍ਣਾ; ਕਸੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਾ 
ਕਰ ੀ; ਕਬ ਾ ਮੁੰ ੂਰੀ ਦੇ ਕਮੱਥੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਛੱਿਣੀ। 

⚫ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 
   

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸਵਹਾਰ     

ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰ ਪਤੀ  ੂੁੰ    ਕਸਾ  ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ  ੂੁੰ   ਼ਿਮੀ ਕਰ ਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸ ਰੱਕਖਆ  ੂੁੰ  ਼ਿਤਰੇ ਕਵਚ ਪਾਉਣਾ 
(ਇਸ ਕਵਚ ਕੋਕਵਿ-19 ਫੈਲਣ  ੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਅ  ਸਾਰ ਮਾਸਕ  ਾ ਲਾਉਣਾ, "ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ" ਵਾਲੇ ਕਖਿੌਕਣਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੀ, ਲੈਬ ਦੀ 
ਸ ਰੱਕਖਆ ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਕਰ ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕ ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਕਵਹਾਰ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ)। ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕਵਚ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ   ੂੁੰ  ਵੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  
⚫ 

  

ਕਾਉਂਰਰ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਿਾਰਥ     

ਇਿ ਸਵਚ ਸਬਨਾ-ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਿਾਰਥ ਰੱਖਣੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੀ,ਪੱਧਰ 2 ਿਾ ਜੁਰਿ ਹੈ,  ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ 

 ਹੀਂ ਹੈ।  "ਕਾਉਂਰਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ" ਿਵਾਈਆਂ ਵੰਿਣੀਆਂ, ਵੇਚਣੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਿਣੀਆਂ (ਇਸ ਕਵਚ ਕਬ ਾ-ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ  ਸ਼ੀਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ) ਜਾਂ ਇਹ ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕਕ ਕਵਕਦਅਕ ਮਾਹੌਲ ਲਈ   ਕਸਾ ਦੇਹ 

ਹ ,ਪੱਧਰ 3 ਿਾ ਜੁਰਿ ਹੈ। 

  

 
⚫ 

 

 
⚫ 

 

ਿਰੀਰਕ ਿੰਪਰਕ/ਿਰੀਰਕ ਨੁਕਿਾਨ     

ਅਢ ਕਵਾਂ ਸੁੰਪਰਕ ਜਾਂ ਕਵਹਾਰ (ਕਜਵੇਂ ਕਘਸੜ੍ਕੇ ਤ ਰਣਾ, ਲੜ੍ਾਈ-ਲੜ੍ਾਈ ਖੇਿਣਾ ਜਾਂ ਖਰਮਸਤੀ ਕਰ ੀ)। ਸਰੀਰਕ   ਕਸਾ  ਕਰ  ਵਾਲੇ ਕਵਹਾਰ 

ਹ , ਕਜਵੇਂ ਲੜ੍ਾਈ-ਲੜ੍ਾਈ "ਖੇਿਣਾ", ਮਾਰਣਾ, ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਥੱਪੜ੍ ਮਾਰਣਾ, ਮ ੱ ਕਾ ਮਾਰਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ੀ, ਕਜਸ  ਾਲ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਜਾਂ 
ਕਕਸੇ ਵੱਿੇ  ੂੁੰ  ਸਰੀਰਕ   ਕਸਾ  ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਦੀ ਸੁੰਭਾਵ ਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਇਸ  ੂੁੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ ਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 2 

ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
⚫ 

 
⚫ 
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ਅਢੁਕਵਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਿਾਨਿੇਹ ਸਵਹਾਰ 
 

ਪੱਧਰ 1 
 

ਪੱਧਰ 2 
 

ਪੱਧਰ 3 
 

ਪੱਧਰ 4 

ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਾਸਹਤ     

ਅਕਜਹੀਆਂ ਸਮਗਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਜਹ ਾਂ  ੂੁੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਕਹਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਜ ਸੀ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਵਚ 

ਕਕਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟਰਾਕੱ ਕ ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ/ਕਲਖਤੀ ਸ  ੇਹੇ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹ । ਇਿ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰਖੇ ਸਬਨਾ ਸਕ ਿਜਿੂਨ ਿਾ 
ਿੂਲ ਸਕੱਥੇ ਹੈ, ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿੋਨ 'ਤੇ ਸਿਲਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਿਜਿੂਨ ਲਈ ਉਹ ਸਜੰਿੇਵਾਰ ਹਨ। ਮ ਮੂ  ਦੀ ਕਕਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਪੱਧਰ 3 ਦਾ ਜ ਰਮ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  

⚫ 

 

⚫ 

 

ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਣੀ, ਪੀਣੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾ     

ਸ਼ਰਾਬ, "ਕਬ ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ" ਸੁੰਤਰੇ ਦੇ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ,  ਾਜਾਇ   ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਬ ਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕਾ ੂੁੰ  ੀ ਕਸੁੰ ਥੈਕਟਕ  ਸ਼ੀਲੇ-

ਪਦਾਰਥ, ਕਜਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਵਗਾੜ੍ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕਲਖੀਆਂ  ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁੰਟਰੋਲਸ਼ ਦਾ  ਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥ; ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 
  ਮਾਇੁੰਦਗੀ ਕਰ  ਵਾਲੇ  ਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, "ਕਬ ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ" ਸੁੰ ਤਰੇ ਦੇ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ,  ਾਜਾਇ  ਦਵਾਈਆਂ, ਕਬ ਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕਾ ੂੁੰ  ੀ 
ਕਸੁੰ ਥੈਕਟਕ  ਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥ, ਕਜਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਵਗਾੜ੍ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁੰਟਰੋਲਸ਼ ਦਾ  ਸ਼ੀਲੇ-

ਪਦਾਰਥ; ਜਾਂ  ਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾ  ਕਮਲਣਾ (ਕਜਵੇਂ ਸਕੇਲ, ਪਾਈਪ) ਜਾਂ  ਾਜਾਇ  ਜਾਂ ਕੁੰਟਰੋਲਸ਼ ਦਾ  ਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ  
ਲਈ  ਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾ  ਦੀ   ਮਾਇੁੰਦਗੀ ਕਰ  ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ/ ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੁੰ ਧੀ ਕੋਿ ਵੇਖੋ)। 
ਿਕੂਲ ਿੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਵਲੋਂ  ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫ਼੍ਰਲ ਸਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

   

 

 

⚫ 

 

ਚੋਰੀ ਿਾ ਿਿਾਨ ਰੱਖਣਾ     

$100.00 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮ ੱ ਲ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾ  ਰੱਖਣਾ, ਪੱਧਰ 1 ਦਾ ਜ ਰਮ ਹੈ ਅਤੇ $100.00 ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੇ ਮ ੱ ਲ ਦਾ ਸਮਾ , ਪੱਧਰ 2 ਦਾ ਜ ਰਮ ਹੈ। 
⚫ ⚫ 

  

ਸਰਕਾੱਰਿ/ਿਿਤਾਵਜੇ/ਸਿਿਸਰਰਕਰ ਿੀਆਂ ਫ਼੍ਾਈਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ     

ਸਕੂਲ/ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਰਕਾੱਰਿ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇ ਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ੀ (ਇਸ ਕਵਚ ਗਰੇਿ ਬ ੱ ਕਾਂ, ਕਰਪੋਰਟ ਕਾਰਿ, ਕੁੰ ਕਪਊਟਰ, 

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਿ ਿਰਾਈਵ, ਕ ਲਹਾ  ੈਟਵਰਕ, ਕੁੰ ਕਪਊਟਰ ਦੇ ਕਰਕਾੱਰਿ, ਪਾਸਵਰਿ ਆਕਦ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਕਕੁੰਗ ਕਰ ੀ ਅਤੇ 
ਿਾਊ ਲੋਿ ਕਰ ਾ, ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ)। 

   

⚫ 

 

ਫ਼੍ਿਾਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਰਗਰਿੀ     

ਲੜ੍ਾਈ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਵਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹ , ਜੋ ਲੜ੍ਾਈ ਦੀ   ਮਾਇੁੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹ  ਜਾਂ ਲੜ੍ਾਈ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ 
ਹ । 

  
⚫ 

 

ਨੇਿਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ     

ਕੈਫ਼ੇਟੇਰੀਆ, ਖੇਿ ਦੇ ਮੈਦਾ , ਲੁੰ ਚਰੂਮ, ਹਾੱਲਵੇਅ ਦੇ  ੇਮਾਂ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਕਵਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ  ੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ  ਾ ਕਰ ੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਉਲੁੰ ਘਣਾਵਾਂ।  

⚫ 

   

ਵੇਚਣੀ, ਿਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਵੰਿਣੀ     

ਸ਼ਰਾਬ, "ਕਬ ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ" ਸੁੰਤਰੇ ਦੇ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ,  ਾਜਾਇ  ਦਵਾਈਆਂ, ਕਬ ਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕਾ ੂੁੰ  ੀ ਕਸੁੰ ਥੈਕਟਕ  ਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥ, ਕਜਹ ਾਂ 
ਕਰਕੇ ਕਵਗਾੜ੍ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਟਰੋਲਸ਼ ਦਾ  ਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥ, ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਵਕਰੇਤਾ ਵਲੋਂ  ਉਪਰ ਕਦੱਤੇ ਗਏ  ਸ਼ੀਲੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ ਇਕ ਦੀ   ਮਾਇੁੰਦਗੀ ਕੀਤੀ  
ਜਾਂਦੀ (ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ/ ਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਿ ਵੇਖੋ) ਹੈ। ਿਕੂਲ ਿੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਵਲੋਂ  ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫ਼੍ਰਲ 

ਸਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

  

 

⚫ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 

 

⚫ 

 

 

 

ਸਜਨਿੀ ਿੁਰਸਵਹਾਰ     

 ਬਰੀ, ਜਾਣ-ਬ ਝਕੇ ਜਾਂ ਸਕਹਮਤੀ  ਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼਼ਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ  ੂੁੰ  ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਢੁੰਗ  ਾਲ ਕਪੜ੍ੇ ਪਾਉਣੇ, ਕਜਸ 

 ਾਲ ਕਜ ਸੀ ਛੋਹ   ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਕਵਚ ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ "ਸੈਕਸਕਟੁੰਗ" ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

  

⚫ 

  

ਸਜਨਿੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ     

ਬੁੰਸ, ਰੁੰਗ, ਸੈਕਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ,  ਸਲੀ ਮੂਲ, ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪਾਹਜ), ਧਰਮ, ਕਜ ਸੀ ਰ ਝਾ  ਜਾਂ ਕਕਥਤ ਕਜ ਸੀ ਰ ਝਾ  ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ 
ਫ਼ੈਿਰਲ ਕਾ ੂੁੰ   ਵਲੋਂ  ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਼ੂਿਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ  ਕਜ ਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ  ਾਪਸੁੰਦ ਕਜ ਸੀ ਖ ੱ ਲਹ, ਕਜ ਸੀ 
ਖ ੱ ਲਹ ਲਈ ਬੇ ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਜ ਸੀ ਕਕਸਮ ਦੀ ਹੋਰ  ਬਾ ੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਛੋਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਚ  ਬਾ ੀ 
ਕਟੱਪਣੀਆਂ, ਕਜ ਸੀ  ਾਂ  ਾਲ ਬ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ੇ, ਚ ਟਕ ਲੇ ਸ ਣਾਉਣੇ, ਇਲ ਾਮ ਲਾਉਣੇ, ਕਜ ਸੀ ਰ ਝਾ  ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਕਚੱਠੀਆਂ 
ਅਤੇ ਕਜ ਸੀ ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਜ ਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਟਾਈਟਲ IX ਰੈਫ਼ਰਲ 

ਕਬਲਕਿੁੰਗ ਪਾਲਣਾ ਅਫ਼ਸਰ  ੂੁੰ  ਭੇਕਜਆ ਜਾਏਗਾ।  ਜੇ ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਇਸ  ੂੁੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ ਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 3 ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ 
ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 

⚫ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 

 

 

 

⚫ 

 

 

 

⚫ 

 

ਸਵਹਾਰ ਿਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 



10  

 
 

ਅਢੁਕਵਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਿਾਨਿੇਹ ਸਵਹਾਰ 
 

ਪੱਧਰ 1 
 

ਪੱਧਰ 2 
 

ਪੱਧਰ 3 
 

ਪੱਧਰ 4 

ਤਕਨਾਲੌਜੀ/ਨੈਰਵਰਕ ਿੀ ਿੁਰਵਰਤੋਂ     

ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਤਕ ਾਲੌਜੀ/ ੈਟਵਰਕ ਦੀ ਅਢ ਕਵੀਂ ਦ ਰਵਰਤੋਂ। ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀਆਂ "ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਢ ਕਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ " ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ। ਵਰਚ ਅਲ 

ਸੈਕਟੁੰਗ ਕਵਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਕਲਖਾਈ ਕਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਤਕ ਾਲੌਜੀ ਦੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਵਲੋਂ  ਇਸਦੀ ਦ ਰਵਰਤੋਂ ਕਰ  

ਬਦਲੇ, ਉਸ ਕ਼ਿਲਾਫ਼ ਅ  ਸ਼ਾਸ ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਇਸ  ੂੁੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ ਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 

3 ਜਾਂ 4 ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
⚫ 

 
⚫ 

 

⚫ 
 

⚫ 

ਪੈਿੇ ਜਾਂ ਿਿਾਨ ਿੀ ਚੋਰੀ (ਿਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਨਜੀ)     

$100.00 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮ ੱ ਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਮਾ  ਦੀ ਚੋਰੀ, ਪੱਧਰ 1 ਦਾ ਜ ਰਮ ਹੈ। $100.00 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮ ੱ ਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਮਾ  ਦੀ ਚੋਰੀ ਪੱਧਰ 

2 ਦਾ ਜ ਰਮ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਿਾ ਰੈਫ਼੍ਰਲ ਸਿੱਤਾ ਜਾ ਿਕਿਾ ਹੈ। 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਿਕੀ ਿੇਣੀ      

ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਦਕਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਬੁੰ ਧੀ ਼ਿਤਰਾ (ਪਕਰਭਾਸ਼ਕ ਸਬਦਾਵਲੀ ਵੇਖੋ)। ਿਕੂਲ ਿੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਵਲੋਂ  ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫ਼੍ਰਲ 

ਸਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

  ⚫ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ⚫ 

ਧਿਕਾਉਣਾ/ਿੂਜੇ ਸਵਅਕਤੀ ਿੀ ਸਜੰਿਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ     

ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ   ਬਾ ੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ। ਸੁੰਦਰਭ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕ ਰਣਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ। ਜ ਬਾਤੀ ਕਟੱਪਣੀ  ਾਲ ਉਸ ਢੁੰਗ  ਾਲ  ਹੀਂ  ਕਜੱਕਠਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਜਵੇਂ ਯੋਜ ਾਬੱਧ, ਕਲਖਤੀ ਧਮਕੀ  ਾਲ  ਕਜੱਕਠਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਇਸ  ੂੁੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ ਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 4 ਤੱਕ ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ  
ਵਲੋਂ ਕਾ ੂੁੰ   ਲਾਗੂ ਕਰ  ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਕਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

  
⚫ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 

 

⚫ 

 

⚫ 

ਤਿਾਖੂ ਿੇ ਉਤਪਾਿ/ਤਿਾਖੂਨੋਸ਼ੀ/ਵੇਸਪੰਗ     

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਕਮਆਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਦੌਰਾ  ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸੁੰ ਪਤੀ ਕਵਚ ਤਮਾਖੂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ  ੂੁੰ  ਰੱਖਣਾ, ਤਮਾਖੂ ੋਸ਼ੀ ਕਰ ੀ 
ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੀ, ਇਸ ਕਵਚ ਵੇਕਪੁੰਗ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਕਸਗਰੇਟਾਂ, 'ਤੇਲ, ਹ ੱ ਕਾ-ਪਾਈਪ, ਮਾਕਚਸਾਂ, ਪੇਪਰ, ਲਾਈਟਰ ਆਕਦ ਸ਼ਾਕਮਲ 

ਹ ੁੰ ਦੇ ਹ । ਵੇਪਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਕਸਗਰੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਤਮਾਖੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਰ  ਕ ਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਨਾਬਾਲਗ਼ ਤੋਂ ਸਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸਜਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਿਾ ਵੇਰਵਾ ਸਲਖ ਿਕਿੇ ਹਨ।  

  

⚫ 

  

ਿਕੂਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿਿਸਰਰਕਰ ਿੀ ਿੰਪਤੀ ਸਵਚ ਸਬਨਾ ਘੁਿਪੈਠ ਕਰਨੀ     

ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੁੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ  ਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾ ਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ।   
⚫ 

 

ਸਬਨਾ ਿੱਸਿਆਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹਣੋਾ     

ਕਲਾਸ, ਲੁੰ ਚ, ਲਾ ਮੀ ਅਕਾਦਕਮਕ ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਦ  ਕਬ ਾ ਆਕਗਆ ਦੇ ਗੈਰਹਾ ਰ ਰਕਹਣਾ; ਇਸ ਕਵਚ ਕਬ ਾ ਮੁੰ ੂਰੀ 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾ ਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦਾ ਰ ੱ ਕਾ ( ੋਟ)  ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾ ਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਤੋਂ ਫੋ  ਕਾੱਲ ਰਾਹੀਂ 
ਪ ਸ਼ਟੀ  ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 
⚫ 

   

ਗੁੰ ਿਾਗਰਿੀ     

 ਾਬਾਲਗ, ਜੋ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਸਟੋਿੀਅਲ ਸਮਾਂ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ੂੁੰ  ਸ਼ਾਕਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਟਾਫ਼, 

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਸਮਾ   ੂੁੰ  ਜਾਣ-ਬ ਝਕੇ   ਕਸਾ  ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾ   ੂੁੰ    ਕਸਾ  ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੀ 
(ਬਹਾਲ ਕਰ  ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ )। ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ੀ, ਇਸ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਬਲਕਿੁੰਗ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ  ੂੁੰ  
ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਭੀਰ ਮੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ  ੂੁੰ  ਪੱਧਰ 3 ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

ਸਹੰਿਕ ਕਾਰਵਾਈ     

ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ੂੁੰ  ਿਾਰਣ ਿੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਿਰੀਰਕ ਿੱਰ-ਿੇਰ ਿਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨਾ—ਗੁੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ-

ਫੇਟ ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ  ਾਲ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਵਲੋਂ  ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੀ। ਿਕੂਲ ਿੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਵਲੋਂ  ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਰੈਫ਼੍ਰਲ ਸਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

  
⚫ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 
 

⚫ 

ਹਸਥਆਰ/ਅਿਲਾ ਰੱਖਣਾ     

ਹਕਥਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣਾ (ਪਕਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਵਚ ਹਕਥਆਰ ਦੀ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ)। ਿਕੂਲ ਿੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਵਲੋਂ  ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰੈਫ਼੍ਰਲ ਸਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।  

   

⚫ 

ਸਵਹਾਰ ਿਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 
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ਪੱਧਰ 1 

 

ਕਲਾਿਰੂਿ ਸਵਚ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿੇ ਉਿਾਹਰਣ 

ਅਕਧਆਪਕ ਵਲੋਂ  ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ਾਲ ਮੀਕਟੁੰਗ ਕਰ ੀ ਅਤੇ ਢ ਕਵਾਂ ਕਵਹਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ  ੇਮ ਕਫਰ ਤੋਂ ਕਸਖਾਉਣੇ 

ਅੱਧੀ ਛ ੱ ਟੀ ਰੋਕਣੀ - ਅੁੰਸ਼ਕ/ਪੂਰੀ  (ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਵਵਹਾਰ ਦੇ ਉਲੁੰ ਘਣਾ 
 ੂੁੰ  ਸੁੰ ਬੋਕਧਤ ਕਰ  ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵਕਲਪ  ਾ ਹੋਣ) 

ਉਸਾਰੂ ਪਰੈਕਕਟਸ-ਕਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੁੰ ਚ ਕਵਚ ਸਮਰਥ  (ਲੁੰ ਚ  ੂੁੰ  ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕਕਆ  ਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ) 

ਕਵਹਾਰ ਸਬੁੰਧੀ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਸਰਪਰਸਤਾਂ) ਲਈ  ਬਾ ੀ/ਕਲਖਤੀ ਸੁੰਚਾਰ ਅਕਧਆਪਕ/ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ  ਾਲ ਮੀਕਟੁੰਗ 

ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਸਰਪਰਸਤਾਂ)  ੂੁੰ  ਰੋ /ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਰੋ  ਦੇ ਚਾਰਟ, ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਸ ਧਾਰਣ ਲਈ ਪਰੈਕਕਟਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸਾਲਸੀਆਂ ਲਾਗੂ 
ਕਰ ੀਆਂ 

ਜੇ ਢ ਕਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਠਕਰਮ  ੂੁੰ  ਅ  ਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਸ਼ੇਸ਼-ਹੱਕ ਼ਿਾਰਜ ਕਰ ੇ 

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਰੋਕਣਾ ਲੁੰ ਚ/ਅੱਧੀ ਛ ੱ ਟੀ ਦੀ ਕਿਟੈਂਸ਼  

ਪਕਹਲਾ ਜ ਰਮ - 3 ਕਦ  ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਟੈਂਸ਼  ਜਾਂ ਮ ਅੱਤਲੀ  

ਦੂਜਾ ਜ ਰਮ - 5 ਕਦ  ਤੱਕ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ  

ਤੀਜਾ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਦਾ ਜ ਰਮ - 10 ਕਦ  ਤੱਕ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ  

 
 
 
 
 
 

 
ਪੱਧਰ 2 

ਲੋੜ੍ੀਂਿੀ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿੇ ਉਿਾਹਰਣ 

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ  ਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਵਾਲੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੀਕਟੁੰਗ ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਕਿਟੈਂਸ਼  – ਅੱਧੀ ਛ ੱ ਟੀ/ਲੁੰ ਚ ਦਾ ਕਵਸ਼ੇਸ਼-ਹੱਕ ਖ ੁੰ ਝਣਾ 

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ/ਅਕਧਆਪਕ/ਕਵਕਦਆਰਥੀ/ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮੀਕਟੁੰਗ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ ਧਾਰਣ ਲਈ ਪਰੈਕਕਟਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਕਟੁੰਗ/ਮੌਕੇ 

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਟੈਂਸ਼   

 
 

 

180 ਕਦ  ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸੁੰਭਵ ਵਾਧੂ ਕਦ ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 
ਸ ਣਵਾਈ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ 

ਦੱਸ (10) ਕਦ  ਤੱਕ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ 

ਪਕਹਲਾ ਜ ਰਮ - 10 ਕਦ  ਤੱਕ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ 

ਦੂਜਾ ਜ ਰਮ - 180 ਕਦ  ਤੱਕ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ 

 
 
 
 
 

ਪੱਧਰ 3 

ਿੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਰੈਫ਼੍ਰਲ 

ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਮ ਅੱਤਲੀ 

180 ਕਦ  ਤੱਕ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ 

ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਲਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 

180 ਕਦ  ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸੁੰਭਵ ਵਾਧੂ ਕਦ ਾਂ  ਾਲ 

ਕਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ 

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ 

ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਧਰ 3 ਦਾ ਜ ਰਮ - ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਕਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 
 
 
 
 

ਪੱਧਰ 4 

ਵਧਾਈ ਗਈ ਿੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਰੈਫ਼੍ਰਲ 

ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਮ ਅੱਤਲੀ 180 ਕਦ  ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸੁੰਭਵ ਵਾਧੂ ਕਦ ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 
ਸ ਣਵਾਈ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ 

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ  

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ 

ਹਕਥਆਰਾਂ ਸਬੁੰਧੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ — ਕਮਸੂਰੀ ਅ  ਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ ਰਣੇ  ਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ (365 ਕੈਲੁੰ ਿਰ ਕਦ ) ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ § 160.261 

ਸਵਹਾਰ ਿੇ ਪੱਧਰ 
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ਕਸੱਕਖਆ ਬੋਰਿ, ਫ਼ਰਾਂਕਸਸ ਹੌਵੈਲ ਸਕੂਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਕਵਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਸਹਤ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ ਰੱਕਖਆ ਲਈ ਕ ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹੱਸੇ  ੂੁੰ  ਮਾਣਤਾ ਕਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁੰ ਪਤੀ 'ਤੇ, ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ  ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੀਲਿ ਕਟਰਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਲਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ੂੁੰ  ਕਲਜਾਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਗੱਿੀ ਕਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ  ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ , ਵੇਚਣ, ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ  ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੀ ਮ ਾਹੀ ਹੈ। 
 

ਸ਼ਰਾਬ  ੂੁੰ  ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਵਹਾਰ ਸਬੁੰ ਧੀ  ਾਬਤੇ ਕਵਚ “ਕਬ ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ” ਸੁੰਤਰੇ ਦੇ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ “ਕਬ ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ” ਸੁੰਤਰੇ ਦੇ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ   ਮਾਇੁੰਦਗੀ 

ਕਰ  ਵਾਲੇ  ਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਜੋਂ ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 
 

ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਵਹਾਰ ਸਬੁੰਧੀ ਇਸ  ਾਬਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਿਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ  ੂੁੰ   ਸ਼ੇ,  ਾਜਾਇ   ਸ਼ੀਲੀਆਂ-ਦਵਾਈਆਂ, ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕਲਖੀਆਂ  ਸ਼ੀਲੀਆਂ 

ਦਵਾਈਆਂ, ਕਬ ਾ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਜਾਇ  ਕਸੁੰ ਥੈਕਟਕ  ਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ 'ਤੇ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਜਸ ਕਰਕੇ ਕਵਗਾੜ੍ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਕਦਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂ ਕੁੰਟਰੋਲਸ਼ ਦਾ  ਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥਾਂ; ਜਾਂ  ਕਸ਼ਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ  ਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥ,  ਾਜਾਇ   ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕਲਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਬ ਾ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਜਾਇ  

ਕਸੁੰ ਥੈਕਟਕ  ਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ 'ਤੇ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਜਸ ਕਰਕੇ ਕਵਗਾੜ੍ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਕਦਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ 'ਤੇ ਕਮਲਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਕਗਆਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ  ਲਈ ਉਹ ਾਂ  ੂੁੰ  ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ  ਸ਼ੀਲੀ-ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾ  ਵਜੋਂ ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 
 

ਬੋਰਿ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੈਕਕਲਟੀ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸ  ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਕੂਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਕਵਚਲੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸ਼਼ਿਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੁੰਦੀ ਲਾਉਣਾ  ਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਕ ਇਹ ਮੁੰ ਕ ਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ ਸਕੂਲ ਦਾ 

ਚੁੰਗਾ ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਢ ਕਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਕਲਖਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਬਹ ਤ  ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਵਕਦਅਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਕਕਆਂ ਦਾ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਠੀਕ  ਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਾਂ  ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਸਾਥੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਕਜਹ ਾਂ ਕੋਲ ਇਹ  ਸ਼ੀਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਹ , ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਬੇਲੋੜ੍ੇ ਕਵਘ ਾਂ ਅਤੇ ਕਧਆ  ਭਟਕਣ ਦੇ ਸੁੰਪਰਕ ਕਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹ । 
 

ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ  ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਜਸ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮਲਦੀਆਂ ਹ ,  ੂੁੰ  180 ਸਕੂਲ ਕਦ ਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮ ਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਕਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਅਸਜਹੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਕਮਆਦ ਲਈ ਦੱਸ (10) ਸਕੂਲ ਕਦ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮ ਅੱਤਲ ਕਰੇਗਾ।  ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਮਲਣ ਜਾਂ  ਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ 

ਕਮਲਣ ਦੇ ਜ ਰਮਾਂ ਲਈ 10-ਕਦ  ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਕਵਚ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਲਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਤਰਜੀਹੀ ਪਕਰਵਾਰਕ 

ਕਸਹਤ (Preferred Family Health) ਰਾਹੀਂ  ਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਵਆਪਕ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਵਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ।  ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸਾਰਾ ਕਦ  ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਅਸਾਈ ਮੈਂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਕਦ  ਦੌਰਾ   ਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ/ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਲਏਗਾ।  ਕਵਕਦਆਰਥੀਆ  ੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ  ਅਤੇ 

ਲਚੀਲਾਪਣ ਉਸਾਰਣ ਕਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਮਲੇਗੀ।  ਜੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਪੇਪਰਵਰਕ, ਮ ਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੁੰਧੀ ਮੀਕਟੁੰਗਾਂ  ੂੁੰ  ਤਸੱਲੀਬ਼ਿਸ਼ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ 

ਮ ਕੁੰ ਮਲ  ਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 10-ਕਦ  ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਢ ਕਵੇਂ ਜ ਰਮਾ ੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਦ ਾਂ ਦਾ ਕ ਰਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਾਂ ਦੇ 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸ ਪਰੀਟੈਂਿੈਂਟ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਕੋਲ ਜ ਰਮਾ ੇ (ਜ ਰਮਾਕ ਆਂ) ਦੀ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਮਹਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਵਹਾਰ ਸਬੁੰਧੀ  ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਦੂਜਾ ਜ ਰਮ ਵਾਪਰਣ 'ਤੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  180 ਸਕੂਲ ਕਦ  ਤੱਕ ਲਈਮ ਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਕਢਆ ਜਾਏਗਾ। 
 

ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਦੀ ਗੁੰਭੀਰਤਾ  ੂੁੰ  ਵੇਖਕਦਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ  ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਵਕਰੀ, ਸ਼ਾਂਝੀ ਕਰ  ਜਾਂ ਵੁੰਿ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਸਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਿਆਰਥੀ   ੂੁੰ  180 ਸਕੂਲ ਕਦ  ਤੱਕ ਲਈ ਮ ਅੱਤਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਕਢਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਅਸਜਹੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ੂੁੰ  ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਦੱਸ (10) ਸਕੂਲ ਕਦ ਾਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਲਈ ਮ ਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵਹਾਰ ਬਾਰੇ 

ਕਮੇਟੀ ਢ ਕਵੇਂ ਜ ਰਮਾ ੇ (ਜ ਰਮਾਕ ਆਂ) ਦਾ ਕ ਰਣਾ ਕਰ  ਲਈ ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਦੱਸ (10) ਸਕੂਲ ਕਦ ਾਂ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਸ ਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ 

ਸ ਪਰੀਟੈਂਿੈਂਟ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਕੋਲ ਜ ਰਮਾ ੇ (ਜ ਰਮਾਕ ਆਂ) ਦੀ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਮਹਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ ਣਵਾਈ ਅਕਧਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅ਼ਿਕਤਆਰ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਬਦਲਵੀਂ ਕਵਕਦਅਕ 

ਪਲੇਸਮੈਂਟ – ਬਦਲਵੀਂ ਕਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰ (ALC) ਦੀ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਜੇ ਅਕਜਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਰਵਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: (1) ALC ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ (2) ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਤਰਜੀਹੀ 

ਪਕਰਵਾਰਕ ਕਸਹਤ ਕਵਖੇ  ਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮ ਲਾਂਕਣ  ਰੂਰ ਮ ਕੁੰ ਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (2) ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਤਰਜੀਹੀ ਪਕਰਵਾਰਕ ਕਸਹਤ ਵਲੋਂ  ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ  ਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ 

ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ ਾਂ ਕਵਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। 

ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ 
ਿਵਾਈਆਂ ਿਬੰਧੀ ਕੋਿ 
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ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ: 

 
“ਵੇਚਣ, ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਿਣ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ  ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ  ੂੁੰ  ਅਸਲ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ, ਬਣਾਉਣ ਸਬੁੰ ਧੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ, ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ  ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕਵਚ ਵੇਚਣਾ, ਚੀ  ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੀ  ਦੇਣੀ, ਆਦਾ -ਪਰਦਾ  ਕਰ , ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਾਂਝ ਕਰ ਾ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ਾਕਮਲ 

ਹ ੁੰ ਦੇ ਹ । 
 

"ਕਬਜੇ ਸਵਚ ਹੋਣ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ  ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ , ਜਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਬ ੇ ਕਵਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਬੁੰ ਕਧਤ, ਕ ਯ ਕਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਜਾਂ ਸਪ ਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁੰਪਤੀ ਕਵਚ ਜਾਂ ਸੁੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਕਥਤੀ ਹੋਣੀ। 

 

"ਨਸ਼ੇ ਸਵਚ " ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ,  ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ  ੂੁੰ  ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਲੁੰ ਘਾਉਣਾ, ਖਪਤ ਕਰ ੀ ਜਾਂ ਜ ਬ (ਮੂੁੰ ਹ, ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ ੁੰ ਘਣ ਆਕਦ ਰਾਹੀਂ) ਕਰ ਾ। ਇਸ ਕਵਚ “ ਸ਼ੇ 
ਕਵਚ” ਹੋਣਾ, ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਸੁੰਪਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ  ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਫ਼ੀਲਿ ਕਟਰਪ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ  ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਕਸੇ ਵੀ 
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਸੁੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਵਖੇ ਹ ੁੰ ਕਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕ ਗਰਾ ੀ ਜਾਂ ਟੈਸਕਟੁੰਗ  ਾਲ ਅਕਜਹੀ ਵਰਤੋਂ 
ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕ  ੂੁੰ  ਸ਼ੱਕ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੀਲਿ ਕਵਚ  ਸ਼ੇ ਕਵਚ  ਾ ਹੋਣ 

ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਿੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ  ਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਪਰਬੁੰ ਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਢ ਕਵਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਕਟੁੰਗ 

ਅਤੇ  ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। “ ਸ਼ੇ ਕਵਚ” ਹੋਣ ਦੀ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ  ੂੁੰ  ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਕਥਤੀਆਂ ਹੇਠ ਮੋਟਰ-ਗੱਿੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

 
“ਨਸ਼ੀਲੀ ਿਵਾਈ ਿਾ ਿਿਾਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ, ਉਤਪਾਦ,  ਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਗਰੀਆਂ, ਕਜਹ ਾਂ  ੂੁੰ  ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ, ਕਤਆਰ ਕਰ , 

ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ , ਉਗਾਉਣ, ਵਾਢੀ ਕਰ , ਕ ਰਮਾਣ ਕਰ , ਇਕੱਠਾ ਕਰ , ਤਬਦੀਲ ਕਰ , ਬਣਾਉਣ, ਪਰੋਸੈਸ ਕਰ , ਕਤਆਰੀ ਕਰ , ਭੁੰਿਾਰ ਕਰ , ਰੱਖਣ, ਲ ਕੋਕੇ ਰੱਖਣ, ਟੀਕਾ 
ਲਾਉਣ, ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੁੰਦਰ ਲੁੰ ਘਾਉਣ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਕੁੰਟਰੋਲਸ਼ ਦਾ  ਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ  ਕਲੀ ਕੁੰਟਰੋਲਸ਼ ਦਾ  ਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥ  ੂੁੰ  ਮ  ੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਭੇਕਜਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
 
 

 

ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ/ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਿਵਾਈਆਂ ਿਬੰਧੀ ਕੋਿ 
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ਫ਼ਰਾਂਕਸਸ ਹੌਵੈਲ ਸਕੂਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਆਪਣੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ ਰੱਕਖਅਤ, ਕਹੁੰ ਸਾ-ਮ ਕਤ ਕਵਕਦਅਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮ ਲਾ ਮਾਂ ਲਈ ਕੁੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਕਟਰਕਟ 

ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾ ਾਂ 'ਤੇ ਹਕਥਆਰ (ਅਸਕਲਆਂ) ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ  ਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਮੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਸ  ੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਹਕਥਆਰ ਕਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ਾਲ  ਕਜੱਠਣ ਸਬੁੰਧੀ ਫ਼ੈਿਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾ ੂੁੰ  ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ  ਰੂਰ ਕਰ ੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾ ੂੁੰ  , 1994 ਦੇ ਪਰਬੁੰ ਧਾਂ, ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਾ ੂੁੰ   

ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਫ਼ੈਿਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾ ੂੁੰ   ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਕਿਸਕਟਰਕਟ  ੂੁੰ    ਕਸਾ  ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਹਕਥਆਰ ਕਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂੁੰ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਾਂ  ੂੁੰ  
  ਕਸਾ  ਪਹ ੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਕਟਰਕਟ, ਹਕਥਆਰ ਕਬ ੇ ਕਵਚ ਹੋਣ  ੂੁੰ  ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ, ਮ ਲਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ, ਸ ਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁੰਭਵ 

਼ਿਤਰੇ ਵਜੋਂ ਮੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਸਾਿੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਹਕਥਆਰ ਕਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਮੌਜੂਦ   ਕਸਾ  ਦੇ ਜੋਖਮ  ੂੁੰ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ  ਹੀਂ 
ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ ਅ  ਸਾਰ ਕਬਆ  ਕਰਦੀ ਹੈ: 

I. ਪਕਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਸ਼ਬਦ "ਹਕਥਆਰ"  ੂੁੰ  18 ਯੂ ਾਇਕਟਿ ਸਟੇਟਸ ਕੋਿ ਸੈਕਸ਼  921 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਵਚ ਕ ਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ  

ਫ਼ੈਿਰਲ ਕਾ ੂੁੰ   ਅ  ਸਾਰ ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ "ਹਕਥਆਰ" ਕਵਚ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ ਵਾਂਗ ਅਕਜਹੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ: 

A. ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ, ਜੋ ਭਕਰਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਼ਿਾਲੀ ਹਕਥਆਰ ਹੈ, ਹਕਥਆਰ ਦਾ ਫ਼ਰੇਮ ਜਾਂ ਹਕਥਆਰ ਦੀ ਬੈਰਲ ਹੈ, ਕਜਸ  ੂੁੰ  ਫੋਟਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕ ਸ਼ਾ ਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰ  ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ 

B. ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ, ਕਜਸ  ੂੁੰ  ਫੋਟਕ ਜਾਂ ਗੋਲੀ  ੂੁੰ  ਅਗਾਂਹ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਯੁੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕ ਸ਼ਾ ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰ  ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਇੁੰਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਬੋਰ ਵਾਲੀ ਬੈਰਲ ਹੈ; ਜਾਂ  

C. ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟਕ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੋਟਕ ਜਾਂ  ਕਹਰੀਲੀ ਗੈਸ, ਕਜਵੇਂ: ਬੁੰਬ; ਹੱਥਗੋਲੇ, ਚਾਰ (4) ਔਸਂ  ਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਦੇ ਅੱਗੇ  ੂੁੰ  ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ 
ਰਾੱਕੇਟ; ਅਤੇ ਫ਼ੈਿਰਲ ਕਾ ੂੁੰ   ਅ  ਸਾਰ ਮਾਣਤਾਪਰਾਪਤ ਹੋਰ ਅਕਜਹੇ ਉਪਕਰਣ; ਜਾਂ 

D. ਪਕਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼  ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ B ਜਾਂ C ਕਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅ  ਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਹੱਕਸਆਂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸ ਮੇਲ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਉਪਕਰਣ  ੂੁੰ   ਇਕ ਉਪਕਰਣ ਕਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ  ਦੇ ਇਰਾਦੇ  ਾਲ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 

 

II. ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਹਕਥਆਰ ਕਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵਕਦਆਰਥੀ 

ਕਿਸਕਟਰਕਟ, ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਹਕਥਆਰ ਕਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ  ਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਕ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਹਕਥਆਰ ਕਲਆਇਆ ਹੈ: 

A. ਕਿਸਕਟਰਕਟ, ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਢ ਕਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕ ਆਂ ਜਾਂ  ਾਬਾਲਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਬੁੰਧੀ ਪਰਬੁੰ ਧ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰੇਗੀ; ਅਤੇ 
B. ਕਿਸਕਟਰਕਟ, ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਦੀ ਤਾਰੀ਼ਿ ਤੋਂ ਇਕ (1) ਸਾਲ (365 ਕਦ ਾਂ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕਮਆਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮ ਅੱਤਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਅ਼ਿਕਤਆਰ  ਾਲ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ ਪਰੀਟੈਂਿੈਂਟ ਕ ਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸਕਥਤੀਆਂ ਇਕ ਤਰਹਾਂ ਦਾ 
ਸ ਧਾਰ ਚਾਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹ , ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਪਰੀਟੈਂਿੈਂਟ ਦੀ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪਰਬੁੰ ਧ ਕਵਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

C. ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਆਪਣੇ ਅ਼ਿਕਤਆਰ  ਾਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਪਾੱਕਲਸੀ 2620 ਹੇਠ ਮ ਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਸੈਕਟੁੰਗ 

ਕਵਚ ਕਵਕਦਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

III. ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਢ ਕਵਾਂਪਣ 

ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਾ ੂੁੰ   ਹੇਠ, ਜੇ ਕ ਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੇ ਇਹ ਾਂ ਹਕਥਆਰ-ਮ ਕਤ ਸਕੂਲਾਂ 
ਸਬੁੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਲਾਗੂ ਕਾ ੂੁੰ  ਾਂ ਅਤੇ  ੇਮਾਂ ਕਵਚ ਕ ਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅ  ਸਾਰ ਫ਼ੈਿਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਹਕਥਆਰ ਕਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਲਾਂ ਕਵਚ ਕ ਰਧਾਰਤ ਅਕਜਹੇ ਕਾ ੂੁੰ  ਾਂ ਅਤੇ  ੇਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੇਧਾਂ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਕ ਉਹ ਾਂ ਦੀ ਅਰ ੀ  ੂੁੰ  ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਾ ੂੁੰ   ਹੇਠ ਮੁੰ  ੂਰੀ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

IV. ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀਆ ਹੋਰ ਾਂ ਪਾੱਕਲਸੀਆਂ ਲਈ ਢ ਕਵਾਂਪਣ 

ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਕਥਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾੱਕਲਸੀਆਂ, ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਸਬੁੰਧੀ ਪਾੱਕਲਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਕਥਆਰਾਂ ਸਬੁੰਧੀ ਪਾੱਕਲਸੀਆਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹ  ਜਾਂ ਇਸ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਕਹਣਗੀਆਂ। 

ਹਸਥਆਰ-ਿੁਕਤ ਿਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਿ 
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ਸਿਰੈਂਸ਼ਨ ਿਰਿੀ ਹਾੱਲ  - ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਕਮਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ ਗਰਾ ੀ ਵਾਲੇ ਸਟਿੀ ਹਾੱਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਰਬੁੰ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਰਿ ੇਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਸ਼ਕ ਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 

ਸਕਮਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ ਗਰਾ ੀ ਵਾਲੇ ਸਟਿੀ ਹਾੱਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਰਬੁੰ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਹਸਾਬ  ਾਲ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਬਹ ਤ 

ਹੀ  ੇਕੜ੍ਓਂ ਕ ਗਰਾ ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੁੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਟੈਂਸ਼  ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਆਦ ਦੌਰਾ  ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੱਤੇ ਗਏ 

ਕੁੰਮ ਕਰ  ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੱਥੀ ਹੋਈ ਕਿਟੈਂਸ਼  ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਰ  ਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਮੁੰ ੂਰੀ  ਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

 

ਿਕੂਲ ਸਵਚ ਿੁਅੱਤਲੀ (ISS/ISAP) - ਢਾਂਚਾਗਤ, ਸਵੈ-ਕੁੰਟਰੋਲ ਮਾਹੌਲ, ਕਜੱਥੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਕਰੈਕਿਟ ਲਈ ਅਸਾਈ ਮੈਂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ  ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ISS/ISAP ਕਵਚ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ  ਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ IEP ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ISS/ISAP ਕਵਚ ਰਕਖਆ 

ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ IEP ਕਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅ  ਸਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਵਜੋਂ ISS/ISAP ਕਵਚਲੇ ਸਮੇਂ  ੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਗਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਉਸ  ੂੁੰ  ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸੱਕਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਕਵਚਲੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਵਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

 

ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਿੁਅੱਤਲੀ (OSS) - ਸਕੂਲ ਕਵਚਲੀ ਹਾ ਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ, ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ 

ਮੀਕਟੁੰਗ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆਂ  ੂੁੰ  ਛੱਿਕੇ OSS ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ 100% ਕਰੈਕਿਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ ੁੰ ਕਝਆ ਹੋਇਆ ਕੁੰਮ 

ਪੂਰਾ ਕਰ  ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। 

 

 ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾ  ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਗਰੇਿ ਕੁੰ ਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੌਰਾ  ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਕਰ  ਲਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  

ਬਦਲਵੀਂ ਸੈਕਟੁੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਟੁੰਗ ਼ਿਾਰਜ ਕਰ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾ  ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕ ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਲੈਣਗੇ। 

 

ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ  ਦੀ ਮੁੰ ੂਰੀ  ਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ: 

• OSS ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੁੰਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਰੀ਼ਿ ਤੱਕ ਜਮਹਾ  ਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
• ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਕਵਚ ਪਰਤਣ ਦੇ ਕਦ  ਤੱਕ ISS/ISAP ਕੁੰਮ ਪੂਰਾ  ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
• ਕਵਕਦਆਰਥੀ/ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਸਰਪਰਸਤਾਂ)  ੇ AIP (ਬਦਲਵਾਂ ਸਾਲਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ  ਹੀਂ ਕੀਤੀ 
• ਮ ਅੱਤਲੀ 55 ਸਕੂਲ ਕਦ ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ 

 

ਕੋਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮ ਅੱਤਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾ  ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁੰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸੁੰ ਪਤੀ 'ਤੇ  ਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਮ ਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਕਵਕਦਆਰਥੀ, ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੌਰਾ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਮਪਸ ਕਵਚ ਜਾਂ ਕੈਮਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ਾ ਤਾਂ ਪਾਠਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਕਸੇ ਸਰਗਰਮੀ 

ਕਵਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,  ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਵਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ 

ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰ  ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂੁੰ  ਕਫਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਖ ਵਾਲਾ  ਾਗਕਰਕ  ਰੂਰ ਕਸੱਧ ਕਰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਕ, ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ 

ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਮੱਥੇ ਹੋਏ ਬਦਲਵੇਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਸੁੰਪਤੀ ਕਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
 

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਇਸ ਕਵਚ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਸ਼ਾਕਮਲ 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ , ਵਾਲੀ ਮੀਕਟੁੰਗ ਕਵਚ ਕਫਰ ਤੋਂ  ਰੂਰ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

 10 ਤੋਂ 180 ਸਿਨਾਂ ਲਈ ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਿੁਅੱਤਲੀ–ਸ ਪਰੀਟੈਂਿੈਂਟ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਇਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  180 ਸਕੂਲ ਕਦ ਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮ ਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਸੱਕਖਆ ਬੋਰਿ  ੂੁੰ  ਲੁੰ ਮੀਆਂ ਮ ਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੌ ਅੱਸੀ (180) ਕਦ ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮ ਅੱਤਲੀਆਂ ਕਸਰਫ਼ ਬੋਰਿ ਲਾਗੂ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੇ  ਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਵਹਾਰ ਦਾ ਜਾਇ ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸ (10) ਕਦ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮ ਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ  ਲਈ ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਰਬੁੰ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਅਨੁਸ਼ਾਿਨ ਿੀਆਂ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
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 ਸਵਹਾਰ ਿੀ ਿੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿੇਰੀ -ਦੱਸ (10) ਕਦ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮ ਅੱਤਲੀ  ੂੁੰ  ਲਾਗੂ ਕਰ  ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਕਟੁੰਗ ਹੋਏਗੀ। 

ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕਵਚ ਸ ਣਵਾਈ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦਾ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹ ਾਂ ਦੇ 

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਸਰਪਰਸਤਾਂ)  ੂੁੰ  ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਮਲੇਗਾ। ਇਹ ਸ ਣਵਾਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਦੱਸ (10) ਸਕੂਲ ਕਦ ਾਂ ਦੀ 

ਮ ਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾ  ਹੋਏਗੀ। ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ ਣਵਾਈਆਂ ਕਵਚ ਵਕੀਲਾਂ (ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਤੋਂ ਛ ੱ ਟ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜੋ ਕਕ ਅਟਾੱਰ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਼ਿ ਦ ਦੇ ਬੱਚੇ  ਾਲ 

ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ)  ੂੁੰ  ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ  ਹੀਂ ਹੈ। ਕਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ ਣਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕਵਚ ਕਰਕਾੱਰਕਿੁੰਗ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ  ਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਕ ਇਹ ਮਾਤਾ-

ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪਾਹਜਪ ਣੇ) ਕਵਚ ਮਦਦ ਲਈ  ਰੂਰੀ  ਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਕਰਕਾੱਰਕਿੁੰਗ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ  ਦੀ ਲੋੜ੍ ਬਾਰੇ  ੋਟੀਕਫ਼ਕੇਸ਼  ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਭਾਗ  ੂੁੰ  ਸ ਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੁੰ ਟੇ ਪਕਹਲਾਂ  ਰੂਰ ਕਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

ਇਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ, ਕਜਸ  ੂੁੰ  ਸ ਪਰੀਟੈਂਿੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਾਈ ੀ  ੇ ਦੱਸ (10) ਕਦ ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮ ਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸ  ੂੁੰ   

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸ ਣਵਾਈ ਕਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ  ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਜਹੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਦਾ  ੋਕਟਸ ਕਮਲਣ ਦੇ ਦੱਸ (10) ਕਦ ਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਉਹ ਕਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕ ਰਣੇ ਬਾਰੇ 

ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਪਰੀਟੈਂਿੈਂਟ  ੂੁੰ  ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇ ਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਜਹੀ ਬੇ ਤੀ, ਅਪੀਲ ਲਈ ਬੇ ਤੀ ਦੀ ਤੈਅ ਤਾਰੀ਼ਿ  ੂੁੰ  ਸ਼ਾਮੀਂ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸ ਪਰੀਟੈਂਿੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਵਚ 

 ਰੂਰ ਪਹ ੁੰ ਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਪਰੀਟੈਂਿੈਂਟ  ਾਲ ਅਪੀਲ ਸਬੁੰਧੀ ਮੀਕਟੁੰਗ ਕਵਚ ਅਟਾੱਰ ੀਆਂ  ੂੁੰ  ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ  ਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਜੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਪਰੀਟੈਂਿੈਂਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ  ਾਲ ਅਸਕਹਮਤ ਹ , ਤਾਂ ਕਸੱਕਖਆ ਬੋਰਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸ ਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇ ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਜਹੀ 

ਸ ਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇ ਤੀ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਉਸ ਕ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲ ਾਮਾਂ; ਸ ਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਰੀ਼ਿ ਅਤੇ ਥਾਂ; ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ    ਮਾਇੁੰਦਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹੱਕ, 

ਗ ਆਹਾਂ  ੂੁੰ  ਬ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਜਰਹਾ ਕਰ  ਅਤੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਵਚ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ  ਲਈ ਕਲਖਤ ਕਵਚ ਦੱਕਸਆ ਜਾਏਗਾ। 
 

ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਸਖਆ (ਅਪਾਹਜ (ਅਪੰਗ) ਸਵਸਿਆਰਥੀ) ਅਨੁਸ਼ਾਿਨ ਿਾ ਪਰਬੰਧ - ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸੱਕਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ੂੁੰ  ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫ਼ੈਿਰਲ ਫ਼ਰਮਾ ਾਂ ਅ  ਸਾਰ 

ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਹੇਠ ਕਲਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਜਹੇ ਮਾਮਕਲਆਂ, ਕਜੱਥੇ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ ਣਵਾਈ ਦੇ 

 ਤੀਕਜਆਂ ਕਵਚ 10 ਸਕੂਲ ਕਦ ਾਂ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ  ਾਲ ਸਬੁੰ ਕਧਤ ਹੈ ਜਾਂ  ਹੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 

ਲਈ ਐਲਾ  ਾਮੇ ਦਾ ਕ ਰਣਾ ਕਰ  ਸਬੁੰਧੀ ਮੀਕਟੁੰਗ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਹਾਈ ਿਕੂਲ ਿੇ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ A+ ਨਾਗਸਰਕਤਾ ਪਾੱਸਲਿੀ 

ਫ਼ਰਾਂਕਸਸ ਹੌਵੈਲ ਸਕੂਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ A+ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੰ ਣਾ ਹੈ ਕਕ A+ ਦਰਜੇ  ਾਲ ਗਰੈਜੂਏਕਟੁੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਲਈ ਚੁੰਗੀ  ਾਗਕਰਕਤਾ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ।  A+ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਕਵਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ, ਕਜਹ ਾਂ  ੂੁੰ  ਮ ਅੱਤਲੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਹ , ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਼ਿਤਰੇ ਕਵਚ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ  ਾਗਕਰਕਤਾ ਕਰਕਾੱਰਿ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹ । A+ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵਚੋਂ 

ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ  ਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ: 
• ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੈਰੀਅਰ (ਗਰੇਿ 9- 12) ਦੌਰਾ  ਸਕੂਲ ਕਵਚ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮ ਅੱਤਲੀਆਂ 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਣੀਆਂ। 

• ਕੋਈ ਵੀ ਮ ਅੱਤਲੀ, ਕਜਸ ਕਰਕੇ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਦ ਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

 

A+ ਅਪੀਲ ਿਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਹਾ ਰੀ ਜਾਂ  ਾਗਕਰਕਤਾ ਸਬੁੰਧੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਬਾਰੇ  ੋਕਟਸ ਕਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ  ੂੁੰ  A+ ਅਪੀਲ ਕਰ  ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।  ਕਚੁੰ ਤਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ 

ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ: 

• ਕਚੁੰ ਤਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ  ੂੁੰ  A+ ਕੋਆੱਰਿੀ ੇਟਰ  ੂੁੰ  ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵਚ 

 ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• A+ ਕੋਆੱਰਿੀ ੇਟਰ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ  ਵਾਸਤੇ A+ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਕਟੁੰਗ ਦਾ ਪਰਬੁੰ ਧ ਕਰੇਗਾ। 

• A+ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬੇ ਤੀ ਸ ਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ  ੂੁੰ  ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭੇਜੇਗੀ। 

ਅਪੀਲ ਲਈ ਬੇ ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ  ੂੁੰ  “A+ ਅਪੀਲ” ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਵਖੇ A+ ਕੋਆੱਰਿੀ ੇਟਰ ਤੋਂ ਕਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਇ ਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ A+ ਕੋਆੱਰਿੀ ੇਟਰ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਸਰਪਰਸਤਾਂ)  ੂੁੰ  ਦੱਸੇਗਾ। 
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ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ – ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢਣਾ। ਲੁੰ ਮੀ-ਕਮਆਦ ਤੱਕ ਮ ਅੱਤਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ  ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਪਰੀਟੈਂਿੈਂਟ ਕਸੱਕਖਆ 

ਬੋਰਿ  ੂੁੰ  ਸ ਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਕਵਚੋਂ ਕੱਕਢਆ ਜਾਏ। ਬੋਰਿ ਅਕਜਹੀਆਂ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇ ਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਸਬੁੰਧੀ ਸ ਣਵਾਈ ਦੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ  ਜਾਂ  ਾ ਕਰ  ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਸੱਕਖਆ ਬੋਰਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸ ਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ 

ਇਲ ਾਮਾਂ; ਸ ਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਰੀ਼ਿ ਅਤੇ ਥਾਂ; ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ    ਮਾਇੁੰਦਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਗ ਆਹਾਂ  ੂੁੰ  ਬ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਜਰਹਾ ਕਰ  ਅਤੇ 
ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਵਚ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ  ਲਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਸਰਪਰਸਤਾਂ)  ੂੁੰ  ਕਲਖਤ ਕਵਚ ਦੱਕਸਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਸੱਕਖਆ ਬੋਰਿ 

ਸਾਹਮਣੇ ਸ ਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕਬ ਾ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਕੱਕਢਆ  ਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। 

 
ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਪਾੱਕਲਸੀ 2660 ਅ  ਸਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਸੁੰਭਵ ਮ ੜ੍-ਦਾ਼ਿਲੇ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰ  ਲਈ ਮੀਕਟੁੰਗ  ਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਜਾਂ 
ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਤੋਂ ਮ ਅੱਤਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਮ ੜ੍ ਦਾ਼ਿਲ ਕਰ  ਜਾਂ  ਾਂ ਰਕਜਸਟਰ (ਕਾ ੂੁੰ   ਵਲੋਂ  ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ 
ਅ  ਸਾਰ ਛੱਿਕੇ) ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ  ਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੀਕਟੁੰਗ ਦੌਰਾ , ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਕਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਗੇ, ਕਜਸ ਕਰਕੇ 
ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸਬੁੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹ , ਕਜਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੰ ਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਭਕਵੱਖ ਕਵਚ ਅਕਜਹਾ ਕਵਹਾਰ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ  ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 
ਹਾਲਾਂਕਕ, ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਮ ੜ੍-ਦਾ਼ਿਲ ਜਾਂ ਰਕਜਸਟਰਿ  ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ੂੁੰ  ਸ ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੁੰਤਮ ਕ ਰਣੇ ਤੋਂ ਕਬ ਾ ਇਕ ਬਾਲਗ 

ਜਾਂ  ਾਬਾਲਗ ਵਾਂਗ ਇਲ ਾਮ ਲੱਕਗਆ ਸੀ ਜਾਂ  ਾਬਾਲਗ ਸਬੁੰਧੀ ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਸ ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਜਸ ਕਵਚ ਇਕ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਇਲ ਾਮ ਲੱਕਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ 
ਜ ਰਮਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: 

 

• ਪਕਹਲੀ ਕਿਗਰੀ ਦਾ ਕਤਲ (ਕਮਸੂਰੀ ਸਕੋਧਆ ਕਗਆ ਕਾ ੂੁੰ   § 536.020) 

• ਦੂਜੀ ਕਿਗਰੀ ਦਾ ਕਤਲ (ਕਮਸੂਰੀ ਸਕੋਧਆ ਕਗਆ ਕਾ ੂੁੰ   § 565.021) 

• ਪਕਹਲੀ ਕਿਗਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ (ਕਮਸੂਰੀ ਸੋਕਧਆ ਕਗਆ ਕਾ ੂੁੰ   § 565.050) 

•  ਬਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ (ਕਮਸੂਰੀ ਸੋਕਧਆ ਕਗਆ ਕਾ ੂੁੰ   § 566.030) 

•  ਬਰੀ ਬਦਫੈ਼ਲੀ (ਕਮਸੂਰੀ ਸੋਕਧਆ ਕਗਆ ਕਾ ੂੁੰ   § 566.060) 

• ਪਕਹਲੀ ਕਿਗਰੀ ਕਵਚ ਿਕੈਤੀ (ਕਮਸੂਰੀ ਸੋਕਧਆ ਕਗਆ ਕਾ ੂੁੰ   § 570.023) 

•  ਾਬਾਲਗ  ੂੁੰ   ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ (ਕਮਸੂਰੀ ਸਕੋਧਆ ਕਗਆ ਕਾ ੂੁੰ   § 579.020) 

• ਪਕਹਲੀ ਕਿਗਰੀ ਕਵਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ (ਕਮਸੂਰੀ ਸੋਕਧਆ ਕਗਆ ਕਾ ੂੁੰ   § 569.040) 

• ਕਲਾਸ A ਸੁੰਗੀ  ਜ ਰਮ ਵਜੋੋੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਾ (ਕਮਸੂਰੀ ਸਕੋਧਆ ਕਗਆ ਕਾ ੂੁੰ   § 565.110) 

• ਕਵਧਾ ਕ ਬਲਾਤਕਾਰ (ਕਮਸਰੂੀ ਸੋਕਧਆ ਕਗਆ ਕਾ ੂੁੰ   § 566.032) 

• ਕਵਧਾ ਕ ਬਦਫੈ਼ਲੀ (ਕਮਸੂਰੀ ਸੋਕਧਆ ਕਗਆ ਕਾ ੂੁੰ   § 566.062) 
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ਫ਼ਰਾਂਕਸਸ ਹੌਵੈਲ ਦੇ ਬੱਸ ਿਰਾਈਵਰਾਂ  ੂੁੰ  ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਵਚ ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁੰਗਕਠਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕ ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ  ਾਲ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 

 

ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਵਹਾਰ ਦ ੇ ਾਬਤੇ ਕਵਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੀ 

• ਬੱਸ ਿਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੀ 

• ਬੱਸ ਕਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲ ਮੂੁੰ ਹ ਕਰਕੇ ਬਕਹਣਾ 

• ਇਕ-ਦੂਜੇ ਕਵਚਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ 

• ਕਮੱਥੇ ਹੋਏ ਸਟਾੱਪਾਂ 'ਤੇ ਕਮੱਥੀ ਹੋਈ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰਣਾ 

• ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹੱਕਸਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾ   ੂੁੰ  ਬੱਸ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ 

• ਹੋਰ ਾਂ  ਾਲ ਸਕਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਵਹਾਰ ਕਰ ਾ ( ਬਾ ੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ) 

• ਬੱਸ ਕਵਚ ਸਕਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਵਹਾਰ (ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ   ਕਸਾ   ਹੀਂ ਕਰ ਾ, ਗੁੰਦ  ਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਚੀ ਾਂ  ਹੀਂ ਸ ੱ ਟਣੀਆਂ, ਕ ਝ ਖਾਣਾ/ਪੀਣਾ  ਹੀਂ) 

• ਆਪਣੀ ਕਮੱਥੀ ਹੋਈ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਣਾ 
 

ਕਧਆ  ਕਦਓ: ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੈਮਕਰਆਂ  ਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕ ਗਰਾ ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਿਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਿ ਿਰਾਈਵਰ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਿਕਿਾ ਹੈ: 

• ਕਵਕਦਆਰਥੀ  ਾਲ ਮੀਕਟੁੰਗ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ੀ 

• ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ  ਾਲ ਮੀਕਟੁੰਗ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ੀ 

• ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ੂੁੰ   ੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ  ਲਈ ਕਕਹਣਾ 

• ਬੱਸ ਸੀਟਾਂ ਕਮੱਥਣੀਆ ਂ

• ਬੱਸ ਕਟਕਟ ਦੀਆਂ ਕਚਤਾਵ ੀਆਂ ਦੇਣੀਆ ਂ

• ਬੱਸ ਕਟਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆ ਂ

 

ਸਿਿਸਰਰਕਰ ਿੰਨਿੀ ਹੈ ਸਕ ਬੱਿ ਕਲਾਿਰੂਿ ਿਾ ਪਿਾਰ ਹੈ; ਇਿ ਲਈ ਬੱਿ ਸਵਚ ਿੁਰਸਵਹਾਰ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਤੀਸਜਆਂ ਸਵਚ ਬੱਿ ਤੋਂ ਿੁਅੱਤਲੀ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੋ ਿਕਿੀ ਹੈ। ਅਕਜਹੇ ਮਾਮਕਲਆਂ, 
ਕਜੱਥੇ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਗੁੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸ ਰੱਕਖਆ ਲਈ ਼ਿਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੌਰ  ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ  ੂੁੰ  ਭੇਕਜਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ  ੂੁੰ  ਬਦਲਵਾਂ 
ਅ  ਸ਼ਾਸ ੀ ਪਲਾ  ਲਾਗੂ ਕਰ /ਕਤਆਰ ਕਰ  ਦਾ ਅ਼ਿਕਤਆਰ ਹੈ। ਬੇ ਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼  ਬਾਰੇ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼  ਬਾਰੇ 

ਸ ਰੱਕਖਆ ਮੈ ੇਜਰ, ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ  ਾਲ ਮੀਕਟੁੰਗ ਕਰੇਗਾ। 

ਬੱਿ ਿਬੰਧੀ ਿੇਧਾਂ 
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ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਪਾੱਕਲਸੀ 2670 ਦੱਸਦੀ ਹੈ: ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਲਈ  ੌਕਰੀ ਕਰ ਕਰਹਾ ਜਾਂ ਵਾੱਲੁੰ ਟਰੀ ਕੁੰਮ ਕਰ ਕਰਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 
ਕਵਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਵਕਦਆਰਥਖੀਆਂ  ੂੁੰ  ਸਰੀਰਕ ਸ ਾ  ਹੀਂ ਦਏਗਾ ਜਾਂ ਸ ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਣ  ਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। 

 

 ਜੇ ਸਵ-ੈਸ ਰੱਕਖਆ, ਆਦੇਸ਼  ੂੁੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਾਂ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਸੁੰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੁੰਜ ਕਰ ਾ  ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦਾ ਮ ਲਾ ਮ, ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ/ਕਿ ਾਈ ੀ  ੂੁੰ  ਅਗਾਊਂ  ੋਕਟਸ ਕਦੱਤੇ ਕਬ ਾ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕ਼ਿਲਾਫ਼ ਢ ਕਵਾਂ ਸੁੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
 
 
 
 

 

ਿਰੀਰਕ ਿਜਾ: ਿਨਾਹੀ 



20  

 
 

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਕਧਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ਼, ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਸਰਪਰਸਤਾਂ) ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਕਸਸ ਹੌਵੈਲ ਸਕੂਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ (FHSD) ਕਵਚਲੇ ਇੁੰਟਰ ੈਟ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰ ਚ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ੂੁੰ  ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਪਾੱਕਲਸੀ 6320 ਅ  ਸਾਰ FHSD ਸੁੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ੂੁੰ  ਪਾਠਕਰਮ ਸਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕਵਕਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਕਲਖਾਈ ਕਵਚ  ਵੇਂ ਕਵਚਾਰਾਂ  ੂੁੰ  ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰ ਚ ਕਰ  ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੈ। 
 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕ ਜੀ  ੈਟਵਰਕਾਂ, ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕਮਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭੁੰਿਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਚਾਰ ਅਤੇ  ੈਵੀਗੇਟ ਕਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਕਸੱਖਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਾਖਰਤਾ ਦੀਆਂ ਮ ਹਾਰਤਾਂ ਹ , ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵਚ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹ । ਕ ਝ ਘਟ ਾਵਾਂ ਕਵਚ, ਜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਕਧਆਪਕ ਵਲੋਂ  ਮੁੰ ੂਰੀ 

ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ੂੁੰ  ਕਵਕਦਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (ਕਜਵੇਂ ਲੈਪਟਾੱਪ, iPods, iPads, ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਰੀਿਰ, ਲੈਪਟਾੱਪ ਆਕਦ) ਲਈ ਆਪਣੀ ਼ਿ ਦ ਦੀ ਤਕ ਾਲੌਜੀ 

ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੋਏਗੀ। 
 

ਿੁਰੱਸਖਆ 

ਕਿਸਕਟਰਕਟ, ਫ਼ਾਇਰਬਾੱਲ ਅਤੇ ਕਫ਼ਲਟਕਰੁੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ CIPA (ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਇੁੰਟਰ ੈਟ ਤੋਂ ਸ ਰੱਕਖਆ ਬਾਰੇ ਕਾ ੂੁੰ  ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ  ੂੁੰ  ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਕ, ਜੇ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਅਕਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰ ਚ ਕਰਦੇ ਹ , ਜੋ ਉਹ ਾਂ  ੂੁੰ  ਅਸ ਖਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਅਕਧਆਪਕ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ  ੂੁੰ  

ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ  ੈਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਕਗਆ  ਕਦੱਤੀ  ਗਈ ਹੈ: 

• ਕਸਰਫ਼ ਕਵਕਦਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦ ਰ-ਸੁੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੀ 
• ਹੋਰ ਾਂ  ਾਲ ਸਕਤਕਾਰ  ਾਲ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੇ ਢੁੰਗ  ਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੀ 
• ਕਾੱਪੀਰਾਈਟ ਕਾ ੂੁੰ  ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਾਂ ਦੀ ਬੌਕਧਕ ਸੁੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾ ੂੁੰ  ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੀ 
• ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ  ਾਂ, ਫੋ   ੁੰ ਬਰ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਦੀ ਰਾ ਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਾਂ ਦੀ ਉਸੀ ਰਾ ਦਾਰੀ ਦਾ ਸਕਤਕਾਰ ਕਰ ਾ 

 

ਇਹ ਸੇਧਾਂ ਤ ਹਾ ੂੁੰ , ਤ ਹਾਿੀਆਂ ਕ ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹ । ਜੇ ਸੇਧਾਂ  ਹੀਂ ਮੁੰ ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ  ੈਟਵਰਕ ਦਾ 

ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਕ ਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ FHSD   ਮਾਇੁੰਦਾ  ੈਟਵਰਕ/ਕੁੰ ਕਪਊਟਰ ਦਾ ਕਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਕਧਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
 

ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ  ੈਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ  ਕਦੱਤੀ ਗਈ: 

ਗ ਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ੀ ਹੋਰ ਾਂ  ੂੁੰ  ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਦੇਣਾ 
ਇੁੰਟਰ ੈਟ 'ਤੇ ਕ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਢੁੰਗ  ਾਲ ਹੋਰ ਾਂ  ੂੁੰ  ਤੁੰਗ ਕਰ ਾ, ਹੱਤਕ ਕਰ ੀ ਜਾਂ   ਕਸਾ  ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣਾ    
ਸ ਰੱਕਖਆ ਪਰਬੁੰ ਧ  ੂੁੰ    ਰਅੁੰ ਦਾ  ਕਰ  ਜਾਂ ਤੋੜ੍ਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੀ ਅਸ਼ਲੀਲ-ਸਾਕਹਤ/ਗੈਰਕਾ ੂੁੰ  ੀ ਸਮਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰ ਚ ਕਰ ੀ 
ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ  ੂੁੰ  ਗੈਰਕਾ ੂੁੰ  ੀ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਕਾੱਪੀ ਕਰ ਾ ਹੋਰ ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਲਿਰਾਂ, ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇ ਾਂ ਕਵਚ ਘ ਸਪੈਠ ਕਰ ੀ 
  
ਹੋਰ ਾਂ ਦੇ ਿਾਟਾ/ਫ਼ਾਈਲਾਂ  ੂੁੰ   ਸ਼ਟ ਕਰ  ਜਾਂ   ਕਸਾ  ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੀ 
 ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੀ  

ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ  ੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੀ 
ਕਬ ਾ-ਪਾਠਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇੁੰਟਰ ੈਟ ਖੇਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੀ 

ਕਾੱਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਕਾ ੂੁੰ  ਾਂ ਜਾਂ ਸਾਕਹਤਕ ਚੋਰੀ ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਕਰ ੀ ਕਬ ਾ ਅ਼ਿਕਤਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੀ 
ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ  ੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਤਕ ਾਲੌਜੀ ਦੀ ਭੁੰ ਤੋੜ੍ ਵਾਇਰਸ ਅਪਲੋਿ ਕਰ ੇ, ਿਾਟਾ ਕਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ੀ ਜਾਂ ਮ ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ੀ 
  

 

ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਿੰਭਵ ਅਨੁਸ਼ਾਿਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 

 ੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੁੰਟਰ ੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੁੰਧੀ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਪਾੱਕਲਸੀ 6320 ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਦੇ ਅ  ਸ਼ਾਸ ੀ  ਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਕਵਚ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ 

ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ: 1)  ੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਕਧਕਾਰ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਾ; 2) ਇੁੰਟਰ ੈਟ ਪਹ ੁੰ ਚ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਜਾਂ 

ਰੱਦ ਕਰ ਾ; 3) ਕੁੰ ਕਪਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰ ਚ ਦੀ ਮ ਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਾ; 4) ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮ ਅੱਤਲੀ; ਜਾਂ 5) ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ। 

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਧਆਨ ਸਿਓ: ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿੁਤੰਤਰ ਇੰਰਰਨੈਰ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਿਨਹ ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਜਿ ਿਕੂਲ 

ਸਵਚ ਉਹ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼੍ਾਰਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਨੈਰਵਰਕ ਅਤ ੇਇੰਰਰਨੈਰ ਿੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ  
ਬਾਰੇ ਿੇਧਾਂ 
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ਬਿਿਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ 

ਕਸੱਕਖਆ ਬੋਰਿ ਦੀ ਪਾੱਕਲਸੀ 2655 ਕਵਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ   ੂੁੰ  ਿਰਾ-ਧਮਕਾਕੇ ਕਸ਼ਟ ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਕਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ  ਜਾਣ-ਬ ੱ ਝਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, 

ਅਣਚਾਕਹਆ ਮਾਰੂ ਕਵਹਾਰ ਜਾਂ ਤੁੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾ  ਕਰ  ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਦ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਜਸਦੇ ਦ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਚੋਖੀ ਸੁੰਭਾਵ ਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਢ ਕਵੇਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ ਰੱਕਖਆ ਜਾਂ ਸੁੰਪਤੀ ਲਈ ਿਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਛੋਟ ਤੋਂ ਕਬ ਾ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ/ਕਵਕਦਆਰਥਣ ਦੀ ਕਵਕਦਅਕ 

ਕਾਰਗ  ਾਰੀ, ਮੌਕਕਆਂ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਕਵਚ ਚੋਖੀ ਦ਼ਿਲਅੁੰ ਦਾ ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੁੰਗਕਠਤ ਕਾਰਜ ਕਵਚ ਚੋਖਾ ਕਵਘ  ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਜੋਂ ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ 

ਕਰ  ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਵਚ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹ , ਇਸ ਕਵਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ  ਬਾ ੀ, ਸਾਈਬਰਬ ਕਲੁੰ ਗ, ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਜਾਂ ਕਲਖਤੀ ਸੁੰਚਾਰ ਅਤੇ 

ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ  ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰ  ਲਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਮਕੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਕਲਖਾਈ ਅਤੇ ਕੁੰਮ ਕਰ  ਦੇ ਮਾਹੌਲਾਂ  ੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾ ਾਂ 'ਤੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾ , ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ  ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸੁੰ ਦਰਭ 

ਕਵਚ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ  ਜਾਂ ਿਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਸਰਪਰਸਤਾਂ) 

 ੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਕਬਲਕਿੁੰਗ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕ  ੂੁੰ  ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ  ਦੀਆਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਘਟ ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰ  ਲਈ ਪਰੇਕਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਕਿਸਕਟਰਕਟ, ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ੂੁੰ  ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ  ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰ  ਲਈ ਪਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਪੀੜ੍ਤ ਹ  ਜਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗ ਆਹ ਹ , ਤਾਂ ਉਹ ਾਂ  ੂੁੰ  ਕਰਪੋਰਟ ਕਰ ੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ  ਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ  ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰ  ਦੇ ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਕਕਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਗੇ।  ਕਵਕਦਆਰਥੀ, ਕਜਹ ਾਂ  ਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ 

ਜਾਂ ਕਜਹ ਾਂ  ੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹ ੁੰ ਕਦਆਂ ਵੇਖੀ ਹੈ,  ੂੁੰ  ਘਟ ਾ ਬਾਰੇ ਕਕਸੇ ਬਾਲਗ  ੂੁੰ  ਫ਼ੌਰ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰ  ਕਵਚ ਸ ਖਾਵਾਂ ਮਕਹਸੂਸ  ਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-

ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ (ਸਰਪਰਸਤਾਂ)  ੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਲੋਂ  ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰ  ਲਈ ਕਪਰੁੰ ਸੀਪਲ  ਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ  ਦੀ ਹਰ ਕਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜ੍ਤਾਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਰੇਂਟ ਟੈਬ (Parents tab) ਹੇਠ FHSD ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ  ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਦੱਤੇ 

ਗਏ ਹ । http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/ 
 

ਿੀਸਰੰਗ 

ਸੁੰਚਾਰ, ਜੋ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਵੀਕਿਓ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋ  ਰਾਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਿਾਈਬਰਬੁਸਲੰਗ 

ਸੁੰਚਾਰ ਦੇ ਪਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ   ੂੁੰ  ਪਾੱਕਲਸੀ 2655 ਕਵਚ ਸਾਈਬਰਬ ਕਲੁੰ ਗ ਵਜੋਂ ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਵਚ ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਉਪਕਰਣ 

ਦੇ ਸਾਧ ਾਂ, ਇਸ ਕਵਚ ਟੈਲੀਫੋ , ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਲੀਫੋ  ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੁੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ, ਕੁੰ ਕਪਊਟਰ ਜਾਂ ਪੇਜਰ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ 

ਮੈਸੇਜ, ਟੈਕਸਟ, ਅਵਾ  ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਕ ੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਸੁੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, 

ਜੇ ਕਵਕਦਅਕ ਮਾਹੌਲ ਕਵਚ ਚੋਖੀ ਕਮਲੀਭ ਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਼ਿ ਦ ਦੇ ਕ ਜੀ ਤਕ ੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਕੈਮਪਸ ਕਵਚ ਜਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ 

ਸਰਗਰਮੀ ਕਵਖੇ ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਸੁੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਕਜਸਦਾ ਮੂਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕੈਮਪਸ ਜਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਵਖੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਸਾਈਬਰਬ ਕਲੁੰ ਗ 

ਲਈ ਪਾਬੁੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਕੈਮਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦ ਰਕਵਹਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਵਚ ਰ ਝੇ ਹੋਏ ਕਵਕਦਆਰਥੀ, ਜੋ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਭੌਕਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਾੜ੍ਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦ ੇਹ , ਅ  ਸ਼ਾਸ  ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। 
 

ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ/ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ 

ਪੜ੍ਹਾਈ-ਕਲਖਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਪਾੱਕਲਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁੰਸ, ਰੁੰਗ, ਸੈਕਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ,  ਸਲੀ ਮੂਲ, ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪਾਹਜ), ਧਰਮ, 

ਕਜ ਸੀ ਰ ਝਾ  ਜਾਂ ਕਕਥਤ ਕਜ ਸੀ ਰ ਝਾ  ਕਰਕੇ ਤੁੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾ  ਕਰ  ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਹੈ। ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਬੁੰਸ, ਰੁੰਗ, ਸੈਕਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ,  ਸਲੀ ਮੂਲ, ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪਾਹਜ), ਧਰਮ, 

ਕਜ ਸੀ ਰ ਝਾ  ਜਾਂ ਕਕਥਤ ਕਜ ਸੀ ਰ ਝਾ  ਕਰਕੇ ਤੁੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾ  ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ  ਦੇ ਕਕਸੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮ ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਰਬੁੰ ਧ ਬੁੰਸ, ਰੁੰਗ, ਸੈਕਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ,  ਸਲੀ ਮੂਲ, ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪਾਹਜ), ਧਰਮ, ਕਜ ਸੀ ਰ ਝਾ  ਜਾਂ ਕਕਥਤ ਕਜ ਸੀ ਰ ਝਾ  ਕਰਕੇ ਤੁੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾ  ਜਾਂ 

ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ  ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ,  ਬਾ ੀ ਜਾਂ ਕਲਖਤੀ ਹੋਣ; ਕਫਰ ਤੋਂ ਤੁੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾ  ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 

ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ੀ  ਾਲ ਢ ਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ  ਲਈ ਤੇ ੀ  ਾਲ ਪੜ੍ਤਾਲ ਕਰ  ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾ  ਕਰ ਾ ਜਾਂ 

ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ, ਅਕਧਆਪਕ, ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਰ ਅਮਲਾ, ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਕਲਆ ਹੈ ਕਕ ਉਸ  ੂੁੰ  ਤੁੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾ  ਕੀਤਾ 

ਕਗਆ/ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੇ ੀ  ਾਲ ਅਤੇ ਢ ਕਵੀਂ ਅ  ਸ਼ਾਸ ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ੂੁੰ  ਼ਿਤਮ ਕਰ  ਲਈ ਕਗਣੇ-ਕਮੱਥੇ ਗਏ 

ਢ ਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਹੋਰ ਢ ਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 

ਪਸਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਿਾਵਲੀ 
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ਹੇਸਜੰਗ (ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਗਰੁਪ ਬਣਾਕੇ ਿੂਜੇ ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਘੇਰਕੇ ਜਾਣ-ਬੱੁਝਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ) 

ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਪਾੱਕਲਸੀ 2920 ਰਾਹੀਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਹੇਕ ੁੰਗ ਕਰ  ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਕ ੁੰਗ  ੂੁੰ  ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਕਹਣ 

'ਤੇ ਜਾਣ-ਬ ੱ ਝਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਵਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਸਕੂਲ  ਾਲ ਸਬੁੰ ਕਧਤ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਐਥਲੈਕਟਕ ਟੀਮ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ  ਜਾਂ ਇਸ 

ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਕਰ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼  ਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁੰਪਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੱਕਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮ ਹ ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਵਹਾਰ ਕਵਚ ਗ ਪਤ ਅੁੰਗਾਂ, ਕਚਤੜ੍ਾਂ ਜਾਂ 

ਛਾਤੀਆਂ (ਕਵਕਦਆਰਥਣਾਂ) ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਛੋਹ, ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਪਕੜ੍ਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸੱਧਾ ਜਾਂ ਅਕਸੱਧਾ; ਸਰੀਰਕ   ਕਸਾ  ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ; ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ 

ਜਾਂ ਮਾ ਕਸਕ   ਕਸਾ  ਜਾਂ  ਲੀਲ ਕਰ ਾ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਪਾੱਕਲਸੀ ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਕਰਕਦਆਂ ਕਮਲਣ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮ ਅੱਤਲੀ/ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਦ ਰਕਵਹਾਰ ਦੀ ਗੁੰਭੀਰਤਾ  ੂੁੰ  ਵੇਖਕਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ/ਐਥਲੈਕਟਕ ਕਹੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮ ਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਪਾਰਸਕੰਗ ਿੇ ਪਰਸਿਰ 

ਹਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਮਪਸ ਕਵਚ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਲਈ ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਤ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਿੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਦੇ 
ਪਰਕਮਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਿੀਆਂ ਸਬੁੰਧੀ ਪਰਕਮਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ੇਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਢ ਕਵੇਂ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ  ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਕਰ  ਦੇ  ਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਕਧਕਾਰ ਖ ੁੰ ਝ ਸਕਦੇ ਹ । 

ਬਹਾਲੀ 
ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ/਼ਿਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸਤ (ਵਸਤਾਂ) ਵਾਪਸ ਕਰ ੀਆਂ ਜਾਂ ਮ ਆਵ ੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਬ ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ। 

 

ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ/ਚੋਰੀ 

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ  ੂੁੰ  ਵਾਂਕਝਆਂ ਕਰ  ਦੇ ਇਰਾਦੇ  ਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਕਗਆ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਬ ਾ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੁੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁੰਪਤੀ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ (ਚੋਰੀ ਦੇ ਜ ਰਮ ਹੇਠ) ਕੋਕਸ਼ਸ 

ਕਰ ੀ। 
 

ਿੈਕਿਸਰੰਗ 

ਇਲੈਕਟਰਾੱਕ ਕ ਉਪਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਕਜ ਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ। 
 

ਿਸਹਸ਼ਤਗਰਿੀ ਿਾ ਖ਼ਤਰਾ 
ਜੇ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਕਕਸੇ ਹੋਰ  ੂੁੰ  ਦਕਹਸ਼ਤ ਕਵਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਵਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼  ਾਲ ਕਹੁੰ ਸਾ ਕਰ  ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

ਘੁਿਪੈਠ ਕਰਨੀ 

ਕਬ ਾ ਆਕਗਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁੰ ਪਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਵਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮ ਅੱਤਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਕਢਆ ਕਗਆ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਕਵਚ ਭੁੰ ਤੋੜ੍ ਕਰ ੀ ਅਤੇ ਅੁੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪਰਸਾਸ  

ਦ ਆਰਾ ਕਵਅਕਤੀ  ੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗਹਾ ਛੱਿਣ ਦੀ ਬੇ ਤੀ ਕਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁੰ ਪਤੀ 'ਤੇ ਰਕਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਹਸਥਆਰ (ਇਿ ਸਵਚ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਸਥਆਰ ਅਤੇ ਅਿਲਾ ਸ਼ਾਸਿਲ ਹੰੁਿਾ ਹੈ) 

ਇਕ ਹਕਥਆਰ, ਕਚੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਬ ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਇਕ ਹੈ: 

ਬੁੰਦੂਕ: ਫ਼ੈਿਰਲ ਕੋਿ 18 U.S.C. 921 ਕਵਚ ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅ  ਸਾਰ ਬੁੰਦੂਕ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਵਚ ਕਪਸਤੌਲ, ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ, ਬੁੰਦੂਕ ਅਤੇ ਬੁੰਬ। ਮ ਕੁੰ ਮਲ 

ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਫ਼ੈਿਰਲ ਕੋਿ ਵੇਖੋ। 

ਹੋਰ ਬੁੰਦੂਕਾਂ: ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੰਦੂਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਼ਿਾਲੀ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਸਥਲ, ਇਸ ਕਵਚ ਹਕਥਆਰ ਤੋਂ ਛ ੱ ਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀ , ਜੋ ਬੁੰਦੂਕ ਵਰਗੀ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਚ ਪੈਲੇਟ ਗ , ਪੇਂਟਬਾੱਲ ਗ , ਸਟੱ  ਗ , ਟੇ ਰ ਗ , BB ਗ , ਫ਼ਲੇਅਰ ਗ ,  ੇਲ ਗ  ਅਤੇ ਏਅਰ ਸਾੱਫ਼ ਗ  

ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਹਕਥਆਰ: ਹਕਥਆਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਪਸਤੌਲ ਤੋਂ ਛ ੱ ਟ ਿਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਕੋਈ ਵਸਤ  ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੀ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕਜਸ ਕਰਕੇ 

ਸਰੀਰਕ   ਕਸਾ  ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੁੰਜ ਕਰ  ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਚ ਸਕਵਚਬਲੇਿ ਚਾਕੂ, ਕਸ਼ਕਾਰੀ ਚਾਕੂ, ਸਟਾਰ ਚਾਕੂ, ਰੇ ਰ 

(ਕਸੱਧਾ ਜਾਂ ਮੋਕੜ੍ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੇ ਰ), ਬਰਾਸ  ੱਕਲ, ਬਾੱਕਸ ਕਟਰ,   ਚੱਕ, ਸਪਾਈਕਿ ਦਸਤਾ ੇ, ਸਪਾਈਕਿ ਕੜ੍ਾ, ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗ ਰਜ, 

ਹੁੰਝੂ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ  ਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਹਕਥਆਰ ਦੀ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ ਸਬੁੰਧੀ ਕਮਸੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾ ੂੁੰ   ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ ਕਲੁੰ ਕ 'ਤੇ ਕਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

http://www.moga.mo.gov/statutes/C500- 599/5710000010.HTM 

ਪਸਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਿਾਵਲੀ 

http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-%20599/5710000010.HTM

