Punjabi

ਚਾਲ - ਚਲਣ

ਹਲਟਨ ਡਿਸਡਟਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ ਇੱ ਕ ਆਚਾਰ ਸੰ ਡਹਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ
ਸੁਰੱਡਿਅਤ, ਦੇਿਭਾਲ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸੀ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਜੋ ਆਦਰ, ਸੱ ਡਭਅਤਾ, ਡ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ
ਅਕਾਦਡਮਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਵਵਹਾਰ ਦੇ ਸਪਸਟ ਮਾਪਦੰ ਿ
ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ l ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਟੀਚਾ ਇੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਸਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਡਜੱ ਥੇ ਹਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਡਿਅਤ, ਸਾਮਲ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ l ਬੋਰਿ
ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਸਹਤਮੰ ਦ ਡਰਸਤੇ ਡਵਕਸਤ ਕਰਨ, ਚੰ ਗੇ ਡਵਕਲਪ
ਬਣਾਉਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਡਸਿਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਡਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਨੁੱਿੀ ਅਡਧਕਾਰ ਕੋਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ,
ਂ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਪੀਪੀਐਮ # 128 ਅਤੇ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਕੂਪਸ
ੇ ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਿ
ਐਚਿੀਐਸਬੀ ਸੁਰੱਡਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ
ਜੂਨ 2021

ਡਵਵਹਾਰ ਦੇ ਡਮਆਰ
ਆਦਰ, ਨਾਗਡਰਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾਗਡਰਕਤਾ
ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ:
• ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਿੰ ਘੀ, ਸੂ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਵਮਊਂਸੀਪਲ ਿਾਨੂ਼ਿੰ ਨਾਂ ਿਾ ਆਿਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
• ਇਮਾਨਿਾਰੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਿੰ ਡਤਾ ਿਾ ਪਰ ਿ ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ
• ਲੋ ਿ ਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਮਤਭੇ ਿਾਂ ਿਾ ਆਿਰ ਕਰਨ
• ਇਿੱ ਿ ਿੂ ਜੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਿੱ ਤ ਅਤੇ ਆਿਰ ਨਾਲ ਪੇ ਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਜਿੋਂ ਿੋ ਈ ਅਸਵਹਮਤੀ ਹ਼ਿੰ ਿੀ ਹੈ
• ਿੂ ਵ ਜਆਂ ਿਾ ਆਿਰ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਵਿਿਹਾਰ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਿੋ ਈ ਿੀ ਨਸਲ, ਿ਼ਿੰ ਸ਼ , ਮੂ ਲ ਸਥਾਨ
ਰ਼ਿੰ ਗ, ਨਸਲੀ ਮੂ ਲ, ਨਾਗਵਰਿਤਾ, ਧਰਮ, ਵਲ਼ਿੰ ਗ, ਵਜਨਸੀ ਝ ਿਾਅ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਪ਼ਿੰ ਗਤਾ ਹੋ ਿੇ
• ਿੂ ਵ ਜਆਂ ਿੇ ਅਵਧਿਾਰਾਂ ਿਾ ਆਿਰ ਕਰਨ
• ਸਿੂ ਲ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਨਾਂ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ ਿੀ ਉਵਚਤ ਿੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਿਰ ਵਿਖਾਓਣ
• ਰੂ ਰਤਮ਼ਿੰ ਿ ਲੋ ਿਾਂ ਿੀ ਮਿਿ ਿਰਨ ਲਈ ਢਿਿੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ
• ਸ਼ਿੰ ਘਰਸ਼ ਨੂ਼ਿੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂ ਰਿਿ ਹਿੱ ਲ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿੂ ਲ ਿੇ ਅਮਲੇ ਿੇ ਵਿਸੇ ਮੈਂ ਬਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ਿੰ ਗੋ , ਜੇ ਰੂ ਰੀ ਹੋ ਿੇ
• ਸਿੂ ਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਰਾਂ, ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਅਥਾਰਟੀ ਿੇ ਅਹਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਅਿਤੀਆਂ ਿਾ ਆਿਰ ਕਰਨ
• ਅਵਜਹੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਿੱ ਚ ਿ਼ਿੰ ਮ ਿਰਨ ਲਈ ਿੂਵ ਜਆਂ ਿੀ ਲੋ ੜ ਿਾ ਆਿਰ ਕਰਨ ਜੋ ਵਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪਨ ਲਈ ਅਨਿੂ ਲ ਹੋ ਿੇ , ਵਜਸ
ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿ ਵਨਿੱਜ ੀ ਮੋ ਬਾਈਲ ਉਪਿਰਣਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੇ ਿ ਲ ਵਿਵਿਅਿ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਇਜਾ ਤ ਪਰ ਾ ਪਤ
ਉਿੇ ਸ਼ਾਂ ਿਾਸਤੇ ਵਹਿਾਇਤੀ ਸਮੇਂ ਿੌ ਰਾਨ ਿੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।
• ਵਿਸੇ ਅਵਧਆਪਿ ਜਾਂ ਵਿਸੇ ਹੋ ਰ ਵਿਅਿਤੀ ਨੂ਼ਿੰ ਅਵਧਿਾਰ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸਹ਼ਿੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਿਾ

ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:
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ਸਾਂਝੀ ਖ ੂੰ ਮੇਵ ਾਰੀ
ਜਿੋਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਮਾਪੇ /ਸਰਪਰ ਸ ਤ ਸਰਿੱ ਵਖਅਤ, ਿੇ ਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੇ , ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਿੇ ਸ਼ੀ ਸਿੂ ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਮਲ ਿੇ ਿ਼ਿੰ ਮ

ਿਰਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਿਾ ਸਿੂ ਲ ਿੇ ਜਲਿਾਯੂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰ ਭਾਿ ਪੈਂ ਿਾ ਹੈ । ਹਰੇ ਿ ਸਾਥੀ ਿਾ ਇਿੱ ਿ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਸਿੂ ਲ ਜਲਿਾਯੂ ਿੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਮਹਿੱ ਤਿਪੂ ਰਨ ਯੋ ਗਿਾਨ ਹ਼ਿੰ ਿਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸਿੂ ਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਰ ਸਰਿੱ ਵਖਅਤ ਮਵਹਸੂ ਸ ਿਰਿੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ਿੰ ਿੇ ਹਨ,
ਸਿੀਿਾਰ ਿੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਵਿਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰ ਆਿਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਿਰਿੇ ਹਨ।

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵ ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵਿ:
• ਇਮਾਨਿਾਰੀ

ਅਤੇ ਅਖ਼ਿੰ ਡਤਾ ਿਾ ਅਵਭਆਸ ਿਰੋ

• ਸਿੈ-ਵਨਯ਼ਿੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਅਨਸ਼ਾਸਨ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ
• ਸਿੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿਝ ਿੀ ਵਲਆਉਣ ਤੋਂ ਗਰੇ ਿਰੋ ਜੋ ਿੂਵਜਆਂ ਿੀ ਸਰਿੱ ਵਖਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਿਰ ਸਿੇ

• ਸਿੂਲ ਤ਼ਿੰ ਬਾਿੂ, ਭ਼ਿੰ ਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੈਵਪ਼ਿੰ ਗ ਉਤਪਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਫਰਨੇ ਵਲਆ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਆਉਣ ਤੋਂ ਗਰੇ ਿਰੋ
• ਵਤਆਰ ਿੀਤੇ ਸਿੂਲ ਆਓ, ਸਮੇਂ ਵਸਰ, ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ
• ਸਿੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਝੇ ਰਹੋ
• ਸਿੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੂਲ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ ਪਰਤੀ ਆਿਰ ਵਿਖਾਓ
• ਿੂਵਜਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਇਿੱ ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਿਾ ਹੈ

• ਇਿੱ ਿ ਸਿੂਲ ਡਰੈਿੱਸ ਿੋਡ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ ਜੋ ਬੋਰਡ ਿੀ ਡਰੈਿੱਸ ਿੋਡ ਅਤੇ ਇਿਸਾਰ ਨੀਤੀ ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਿਾ ਹੈ

• ਵਿਸੇ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਅਮਲੇ ਿੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂ਼ਿੰ ਅਸਲ ਜਾਂ ਿਵਥਤ ਗ਼ਿੰ ਡਾਗਰਿੀ ਿੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਿਰਿੇ ਹਨ
• ਵਿਸੇ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਅਮਲੇ ਿੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂ਼ਿੰ ਪਿੱ ਖਪਾਤ, ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਰੇਵਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਿੀ ਵਰਪੋ ਰਟ ਿਰਿੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਿ

ਐਚਡੀਐਸਬੀ ਭੇਿਭਾਿਪੂ ਰਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀਿਾਰਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰੋਟੋਿੋਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ
• ਸਿੂਲ/ਿਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਿੱਜੀ ਇਲੈ ਿਟਰਾਵਨਿ ਉਪਿਰਣਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੇ ਸਬ਼ਿੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰ ਚਾਰ ਤਿਨਾਲੋ ਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਿਾਸਤੇ
ਵ ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰ ਿਰਤੋਂ ਪਰਵਿਵਰਆਿਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਿੇ ਹਾਂ

ਅਮਲੇ ਦੀ ਖ ੂੰ ਮੇ ਵ ਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਖਕ

• ਸਰਿੱ ਵਖਅਤ ਸਿੂਲਾਂ ਿੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਸ਼ਿੰ ਬੋਵਧਤ ਿਰੋ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰ ਟ ਿਰੋ ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਬੋ ਰਡ ਿੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ

ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੂ ਲ ਪਰ ਥਾਿਾਂ ਿਆਰਾ ਲਾ ਮੀ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ
• ਵਧਆਨ ਭਟਿਾਉਣ ਤੋਂ ਮ ਿਤ ਇਿੱ ਿ ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ, ਿੇ ਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲਾ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਿੇ ਸ਼ੀ ਵਸਿੱ ਖਣ ਿਾ ਿਾਤਾਿਰਣ
ਪਰ ਿਾਨ ਿਰੋ
• ਟੀਚ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਵਿਿਹਾਰ ਅਤੇ ਚ਼ਿੰ ਗੀ ਨਾਗਵਰਿਤਾ
• ਿੂ ਵ ਜਆਂ ਿੀ ਸਿੀਵਿਰ ਤੀ ਅਤੇ ਆਿਰ ਵਸਖਾਓ
• ਫੋ ਸ ਟਰ ਖਿੱ ਲਹ ਾ, ਇਮਾਨਿਾਰ ਸ਼ਿੰ ਚਾਰ
• ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਆਪਣੀ ਪੂ ਰੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਅਨਸਾਰ ਿ਼ਿੰ ਮ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੈ -ਯੋ ਗ ਤਾ ਿੀ ਭਾਿਨਾ ਵਿਿਸਤ ਿਰਨ ਵਿਿੱ ਚ
ਮਿਿ ਿਰਿੇ ਹਨ
• ਸਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿੇ ਵਨਰ਼ਿੰ ਤਰ ਵਮਆਰਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖੋ
• ਸਿੂ ਲ ਡਰੈ ਿੱਸ ਿੋ ਡ ਿਾ ਸ਼ਿੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਰੋ ਜੋ ਬੋ ਰ ਡ ਿੀ ਡਰੈ ਿੱਸ ਿੋ ਡ ਅਤੇ ਇਿਸਾਰ ਨੀਤੀ ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਿੇ
ਹਨ
• ਿਲਾਸਰੂ ਮ ਅਵਧਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੂ ਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਠਿਰ ਮ ਿੌ ਰਾਨ ਗ਼ਿੰ ਡਾਗਰਿੀ ਿੀ ਰੋ ਿ ਥਾਮ, ਿਮਨਿਾਰੀ ਅਤੇ
ਭੇ ਿਭਾਿ-ਵਿਰੋ ਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ , ਅਤੇ ਤ਼ਿੰ ਿਰਸਤੀ ਿੇ ਅਵਭਆਸਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਏਿੀਵਿਰ ਤ ਿਰਿੇ ਹਨ
• ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ / ਸਰਪਰ ਸ ਤਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਸੂਵ ਚਤ ਿਰਿੇ ਹਨ ਵਜ਼ਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਨਿਸਾਨ ਪਹ਼ਿੰ ਚਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ , ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਵਜ਼ਿੰ ਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਮ਼ਿੰ ਵ ਨਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸਾਨ ਪਹ਼ਿੰ ਚਾਇਆ ਹੈ
• ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ ਿਾਨ ਿਰਿੇ ਹਨ ਵਜ਼ਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਨਿਸਾਨ ਪਹ਼ਿੰ ਵਚਆ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ
ਿਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ ਿਾਨ ਿਰੋ ਵਜ਼ਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਾਨੀਿਾਰਿ ਵਿਿਹਾਰ ਨੂ਼ਿੰ ਿੇ ਵ ਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਨਿਸਾਨ
ਪਹ਼ਿੰ ਚਾਇਆ ਹੈ ਵਜ਼ਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਿਸਾਨ ਪਹ਼ਿੰ ਚਾਇਆ ਹੈ
• ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਨਾਗਵਰਿਤਾ ਿੀ ਪੂ ਰੀ ਵ ਼ਿੰ ਮੇ ਿਾਰੀ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿਰਿੇ ਹਨ

ਮਾਪ/
ੇ ਸਰਪ. ਪੈਰੈਂਟ. ਿੇ/ਸਰਪਸ
ਰ ਤ. ਿੀ. ਵ ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰੀ. ਇਹ. ਹੈ
• ਐਚਡੀਐਸਬੀ ਚੋਣ ਾਬਤੇ ਨੂ਼ਿੰ ਸਮਝੋ

• ਵਿਿਹਾਰ ਿੇ ਵਨਯਮਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂ਼ਿੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੋ

• ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂ਼ਿੰ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਸਿੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਿੇ ਹਾਂ
• ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੇ ਅਿਾਿਵਮਿ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਿ ਵਿਿਾਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸਰਗਰਮ ਵਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਓ

• ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਿਰੋ ਵਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੂਲ ਨੂ਼ਿੰ ਇਿੱ ਿ ਸਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਰਿੱ ਖਣ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਿੇਂ ਯੋਗਿਾਨ ਪਾ
ਸਿਿੇ ਹਨ

• ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੋ

• ਤਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਮਿੱ ਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਠਣ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਸਿੂਲ ਿੇ ਅਮਲੇ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੋ
• ਬੇਇਿੱ ਤੀ ਿਾਲੇ ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗਰੇ ਿਰੋ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਮੀਵਟ਼ਿੰ ਗਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਿਾਜਬ ਸ਼ਿੰ ਚਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਬਹਤ ਵ ਆਿਾ ਮ਼ਿੰ ਗਾਂ
- ਅਮਲੇ ਨੂ਼ਿੰ ਅਪਮਾਨਜਨਿ/ਅਪਮਾਨਜਨਿ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿਰਨਾ
- ਅਮਲੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ/ਗਾਲਹਾਂ ਿਿੱ ਢਣਾ
- ਗ਼ਿੰ ਡਾਗਰਿੀ/ਗਿੱ ਪਾਂ ਮਾਰਨਾ

ਪ੍ਰਗਤੀਸੀਲ ਅਨੁਸਾਸਨ

ਪਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਿਖਲਅ਼ਿੰ ਿਾ ੀਆਂ , ਸਹਾਇਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੀ ਵਨਰ਼ਿੰ ਤਰਤਾ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਪੂ ਰੀ ਸਿੂ ਲ ਪਹ਼ਿੰ ਚ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸਿਾਰਾਤਮਿ
ਵਿਿਹਾਰ ਨੂ਼ਿੰ ਮ ਬੂ ਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਚ਼ਿੰ ਗੀਆਂ ਚੋ ਣਾਂ ਿਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਿਿ ਿਰਨ ਿੇ ਮੌ ਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਿੋਂ ਿੋਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਣਉਵਚਤ ਵਿਿਹਾਰ ਿਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸੇ ਿੀ ਨਤੀਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਨੂ਼ਿੰ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱ ਚ
ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਿ:
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿਾਰਿ

• ਵਿਿਹਾਰ ਿੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ

• ਸਿੂਲ ਿੇ ਜਲਿਾਯੂ 'ਤੇ ਪਰਭਾਿ
• ਵਿਵਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਿਾਲੇ ਪਰਭਾਿ ਨੇ ਨਿਸਾਨ ਪਹ਼ਿੰ ਚਾਇਆ
• ਸਿੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੇ ਅ਼ਿੰ ਿਰ ਲੇ ਿੇ ਵਰਸ਼ਤੇ

ਸ਼ਿੰ ਭਾਵਿਤ ਮ ਅਿੱ ਤਲੀ ਿਿੱ ਲ ਲੈ ਿੇ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ :
• ਵਿਸੇ ਹੋ ਰ ਵਿਅਿਤੀ ਨੂ਼ਿੰ ਗ਼ਿੰ ਭੀਰ ਸਰੀਰਿ ਨ ਿਸਾਨ ਪਹ਼ਿੰ ਚਾਉਣ ਿੀ ਧਮਿੀ ਨੂ਼ਿੰ ਬੋ ਲ ਣਾ ( ਬਾਨੀ ਿਰਨਾ, ਵਲਖਣਾ ਜਾਂ ਭੇ ਜਣਾ)

• ਸ਼ਰਾਬ, ਭ਼ਿੰ ਗ ਰਿੱ ਖਣਾ (ਜਿ ਤਿੱ ਿ ਪਰ ਾਪਤਿਰਤਾ ਿੋ ਈ ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹ਼ਿੰ ਿਾ ਵਜਸਨੂ਼ਿੰ ਡਾਿਟਰੀ ਉਿੇ ਸ਼ਾਂ ਿਾਸਤੇ ਭ਼ਿੰ ਗ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ
ਿਾ ਅਵਧਿਾਰ ਵਿਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੋ ਿੇ) ਜਾਂ ਗੈ ਰ -ਿਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਿਾਈਆਂ
• ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਭ਼ਿੰ ਗ ਿੇ ਪਰ ਭਾਿ ਹੇ ਠ ਹੋ ਣਾ

• ਵਿਸੇ ਅਵਧਆਪਿ ਜਾਂ ਵਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਿਤੀ ਨੂ਼ਿੰ ਅਵਧਿਾਰ ਿੇ ਅਹਿੇ 'ਤੇ ਗਾਲਹਾਂ ਿਿੱ ਢਿਾ ਹਾਂ

• ਭ਼ਿੰ ਨਤੋੜ ਿੀ ਿਾਰਿਾਈ ਿਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਸਿੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਸਿੂਲ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ ਜਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਸਿੂਲ ਿੇ
ਵਿਹੜੇ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਜਾਇਿਾਿ ਨੂ਼ਿੰ ਵਿਆਪਿ ਨਿਸਾਨ ਪਹ਼ਿੰ ਚਾਉਂਿਾ ਹੈ

• ਗ਼ਿੰ ਡਾਗਰਿੀ (ਸਰੀਰਿ, ਸਮਾਵਜਿ, ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ)

• ਵਿਗਾੜਪੂਰਨ ਵਿਿਹਾਰ, ਅਵਧਿਾਰ ਿਾ ਵਨਰ਼ਿੰ ਤਰ ਵਿਰੋਧ, ਸਿੂਲ ਿੀ ਨੈ ਵਤਿ ਸਰ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਿੀ ਸਰੀਰਿ ਜਾਂ
ਮਾਨਵਸਿ ਤ਼ਿੰ ਿਰਸਤੀ ਪਰਤੀ ਉਿਾਸੀਨਤਾ ਿਾ ਸ਼ਿੰ ਚਾਲਨ ਿਰਿਾ ਹੈ

• ਵਿਸਫੋਟਿ ਉਪਿਰਣਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਰਿੱ ਖਣਾ ਜਾਂ ਿਰਤਣਾ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਆਵਤਸ਼ਬਾ ੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

• ਅਿੱ ਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਿੱ ਿ ਝੂਠਾ ਅਲਾਰਮ ਸ਼ਰੂ ਿਰਨਾ, ਬ਼ਿੰ ਬ ਨੂ਼ਿੰ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਿ ਅਵਜਹਾ ਿ਼ਿੰ ਮ ਜੋ ਵਿਅਿਤੀਆਂ,
ਜਾਇਿਾਿ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂ਼ਿੰ ਖਤਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾਉਂਿਾ ਹੈ
• ਜਬਰੀ ਿਸੂਲੀ
• ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ

• ਸਿੂਲ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ 'ਤੇ ਤ਼ਿੰ ਬਾਿੂਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਿੈਵਪ਼ਿੰ ਗ
• ਚੋਰੀ

• ਸਿੂਲ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ ਿੀ ਭ਼ਿੰ ਨਤੋੜ

• ਸਿੂਲ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ 'ਤੇ ਵਿਸੇ ਿਾਹਨ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਿਲ, ਸਾਈਿਲ ਆਵਿ) ਿੀ ਲਾਪਰਿਾਹੀ ਜਾਂ
ਖਤਰਨਾਿ ਿਰਤੋਂ

ਮਅਿੱ ਤਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰ ਭਾਵਿਤ ਬਾਹਰ ਿਿੱ ਢਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
• ਹਵਥਆਰ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਬ਼ਿੰ ਿੂਿ ਰਿੱ ਖਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

• ਵਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਿਤੀ ਨੂ਼ਿੰ ਸਰੀਰਿ ਨਿਸਾਨ ਪਹ਼ਿੰ ਚਾਉਣ ਜਾਂ ਧਮਿਾਉਣ ਲਈ ਹਵਥਆਰ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨਾ
• ਵਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਿਤੀ 'ਤੇ ਸਰੀਰਿ ਹਮਲਾ ਿਰਨਾ ਜੋ ਵਿਸੇ ਡਾਿਟਰੀ ਪਰੈਿਟੀਸ਼ਨਰ ਿਆਰਾ ਇਲਾਜ ਿੀ ਲੋ ੜ ਿਾਲੇ
ਸਰੀਰਿ ਨਿਸਾਨ ਿਾ ਿਾਰਨ ਬਣਿਾ ਹੈ
• ਵਜਨਸੀ ਹਮਲਾ ਿਰਨ
• ਹਵਥਆਰਾਂ, ਗੈਰ-ਿਾਨੂ਼ਿੰਨੀ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਿਿਾਈਆਂ ਿੀ ਤਸਿਰੀ
• ਲਿੱ ਟ-ਖੋਹ ਿਰ ਵਰਹਾ ਹੈ
• ਵਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂ਼ਿੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਭ਼ਿੰ ਗ ਿੇਣਾ

• ਗ਼ਿੰ ਡਾਗਰਿੀ ਜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੂ਼ਿੰ ਪਵਹਲਾਂ ਗ਼ਿੰ ਡਾਗਰਿੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਅਿੱ ਤਲ ਿਰ ਵਿਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਿੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਨਰ਼ਿੰ ਤਰ ਮੌਜੂਿਗੀ ਵਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਿਤੀ ਿੀ ਸਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਅਸਿੀਿਾਰਯੋਗ
ਖਤਰਾ ਪੈਿਾ ਿਰਿੀ ਹੈ
• ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਐਿਟ, ਸਬਸੈਿਸ਼ਨ 306 (1) ਵਿਿੱ ਚ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਿੋਈ ਿੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੋ ਨਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮੂਲ,
ਭਾਸ਼ਾ, ਰ਼ਿੰ ਗ, ਧਰਮ, ਵਲ਼ਿੰਗ, ਉਮਰ, ਮਾਨਵਸਿ ਜਾਂ ਸਰੀਰਿ ਅਪ਼ਿੰ ਗਤਾ, ਵਜਨਸੀ ਝਿਾਅ, ਵਲ਼ਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਵਲ਼ਿੰਗ
ਪਰਗਟਾਿੇ, ਜਾਂ ਵਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਿਾਰਿ ਿੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ, ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਰੇਵਰਤ ਹ਼ਿੰ ਿੀ ਹੈ

• ਵਪਰ਼ਿੰ ਸੀਪਲ ਿਆਰਾ ਸਿੂ ਲ ਿੀ ਨੈ ਵਤਿ ਸਰ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਿੂ ਵਜਆਂ ਿੀ ਸਰੀਰਿ ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਿ ਤ਼ਿੰ ਿਰਸਤੀ ਪਰ ਤੀ ਮਹਿੱ ਤਿਪੂ ਰਨ ਤੌ ਰ 'ਤੇ
ਉਿਾਸੀਨ ਮ਼ਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ
• ਵਿਿਹਾਰ ਿਾ ਇਿੱ ਿ ਨਮੂ ਨਾ ਜੋ ਇ਼ਿੰ ਨਾ ਅਣਉਵਚਤ ਹੈ ਵਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਨਰ਼ਿੰ ਤਰ ਮੌ ਜੂ ਿਗੀ ਿੂ ਵਜਆਂ ਿੇ ਪਰ ਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਵਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ /ਜਾਂ
ਿ਼ਿੰ ਮ ਿਰਨ ਿੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਲਈ ਅਟਿੱ ਲ ਹੈ
• ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਆਰਾ, ਸਿੂ ਲ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿੱਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ , ਜੋ ਸਿੂ ਲ ਜਾਂ ਬੋ ਰਡ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਸੇ ਹੋ ਰ ਵਿਅਿਤੀ
(ਆਂ ) ਿੀ ਸਰੀਰਿ ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਿ ਤ਼ਿੰ ਿਰਸਤੀ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਅਸਿੀਿਾਰਯੋ ਗ ਜੋ ਖਮ ਪੈ ਿਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿੂ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ
ਵਨਰ਼ਿੰ ਤਰ ਮੌ ਜੂ ਿਗੀ ਿਾ ਿਾਰਨ ਬਣਿੀਆਂ ਹਨ
• ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਆਰਾ, ਸਿੂ ਲ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿੱਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ , ਵਜ਼ਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੋ ਰਡ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਿਸਤੂ ਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਵਿਆਪਿ ਨਿਸਾਨ ਪਹ਼ਿੰ ਚਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੋ ਰਡ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ ਵਿਿੱ ਚ ਹਨ/ਸਨ

ਘਟਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿਾਰਿ ਵਜ਼ਿੰ ਨਹ ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।
• ਿੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਿਹਾਰ ਨੂ਼ਿੰ ਿ਼ਿੰ ਟਰੋਲ ਿਰਨ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ?

• ਿੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿੇ ਨੇ ੜਲੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਸਮਝਣ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ?

• ਿੀ ਸਿੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਨਰ਼ਿੰ ਤਰ ਮੌਜਿ
ੂ ਗੀ ਵਿਸੇ ਿੀ ਵਿਅਿਤੀ ਿੀ ਸਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਅਸਿੀਿਾਰਯੋਗ
ਖਤਰਾ ਪੈਿਾ ਿਰਿੀ ਹੈ?

• ਿੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਇਿੱ ਿ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਨਸ਼ਾਸਨ ਪਹ਼ਿੰ ਚ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

• ਿੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਅਣਉਵਚਤ ਵਿਿਹਾਰ ਨਸਲ, ਰ਼ਿੰ ਗ, ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਮੂਲ ਸਥਾਨ, ਧਰਮ, ਧਰਮ, ਅਪ਼ਿੰ ਗਤਾ, ਵਲ਼ਿੰਗ ਜਾਂ
ਵਲ਼ਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਵਜਨਸੀ ਝਿਾਅ ਜਾਂ ਵਿਸੇ ਹੋਰ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਰਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ
ਸਬ਼ਿੰ ਵਧਤ ਸੀ?

• ਿੀ ਇਸ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਨੂ਼ਿੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਿਰਿਾ ਹੈ?
• ਿੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਉਮਰ ਇਿੱ ਿ ਿਾਰਿ ਸੀ?

• ਵਿਅਿਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਈਪੀ) ਜਾਂ ਅਪ਼ਿੰ ਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬ਼ਿੰ ਵਧਤ ਲੋ ੜਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾਸਤੇ ਿਾਸਤੇ ਇਹ
- ਿੀ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿਿਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਅਪ਼ਿੰ ਗਤਾ ਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ?
- ਿੀ ਉਵਚਤ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?

- ਿੀ ਇਸ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿੇ ਵਿਿਹਾਰ ਜਾਂ ਵਿਿਹਾਰ ਨੂ਼ਿੰ ਿਧਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਿੀ ਸ਼ਿੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ?

