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ਅਕੈਦਮੀ ਪ੍ਰਾਸਪ੍ੈਕਟਸ 

 
ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਸਾਡੀ ਇਨਾਮ-ਵਵਜੇਤਾ, ਬਹੁ-ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। 

 
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਬੱਵਚਆਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਮੌਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ TVI ਵਵਖ ੇਵਪ੍ਛਲੇ 8 

ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮੱੁਖ-ਅਵਿਆਪ੍ਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਹੈ: ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਵਚਆਾਂ – ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇ

ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ – ਵ ੰਦਗੀ ਵਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸੰਿਾਵਵਤ ਬਾਲ ਵਸੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵ ਆਦਾ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਾਂ: ਥੇਮਸ ਵਵਊ ਇਨਫੈਂਟਸ (Thames View Infants) ਵਵਖੇ ਪ੍ੜ੍੍ਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ੱਿਰ ਦ ੇ

ਵਸਖਰ ਦੇ 20% ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ, ਬਾਰਵਕੰਗ ਅਤੇ ਡੇਗਨਹਮ (Barking and Dagenham) ਵਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਛੋਟ ੇ

ਬੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਦਰ ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂੇ ਲੰਡਨ (London) ਦੇ 

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਵਪ੍ੱਛੇ ਛੱਵਡਆ ਹੈ। DfE ਨੰੂ ਉਪ੍ਚਾਵਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 
ਸਾਨੰੂ ਓਫਸਟੇਡ (Ofsted) ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਵਾਰ (2009 ਵਵੱਚ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 2014 ਵਵੱਚ) “ਸਰਵ-ਸਰੇਸ਼ਠ” ਦਾ ਦਰ ਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ 

ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਮਆਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਾਂਗੇ। 

 
ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਹਾਾਂ। ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ 

ਵਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸੰਿਵ ਵਸੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਦਰਸ਼ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 

ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਗੇ। 

 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਖੇਪ੍ ਵਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਅਤੇ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੱਥੀ ਹੈ।  

 
ਸਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਪ੍ਰਵਵਰਸ਼ ਦੋਵਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡ ੇਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਸੱਵਖਆ ਦ ੇਅਗਲੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਲਈ ਚੰਗੀ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਨਕਲੇਗਾ: ਮਹਾਨ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨਾਗਵਰਕ – ਸਸ਼ਕਤ, ਆਤਮਵਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਿਵਵੱਖ ਦ ੇਲੀਡਰ, ਵਦਆਲੂ, ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ 

ਤਰਕਸੰਗਤ, ਸਵਹਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਵਵੱਚ ਮਾਹਰ। 

 
ਪ੍ਾਲ ਜੋਰਡਨ (Paul Jordan), 

ਮੁਖੱ ਅਵਿਆਪ੍ਕ। 

 
 ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਚਾਰ  

 
 
 
 
 
 

 
ਥੇਮਸ ਵਵਊ ਇਨਫੈਂਟਸ ਵਵਖੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਮਨੋਰੰ ਕ ਅਤੇ ਸਮਰਵਥਤ ਿਾਈਚਾਰਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਵਰਵਾਰ, ਸੱਚਮੱੁਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

 
ਅਸੀਂ ਵਸੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਵਜੱਥ ੇਹਰ ਕੋਈ, ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰੂੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪ੍ਹੰੁਚਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਥੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ। 

 

 

 
 

 
ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਕ ੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਬਹੁ-ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਸਕੂਲੀ ਿਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਸਵਹਪ੍ਾਠੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਪ੍ਾਉਣਾ ਵਸਖਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ। 

PUNJABI 
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ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦ ੇਆ ਾਦੀ, ਆਤਮ-ਵਵਸ਼ਵਾਸ 

ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਖਦੁ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਨੰੂ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਵਿਾਜਨਕ 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਉਹ ਸੰਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ। 

 
 
 
 

 
 ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡ ੇ ਸਕੂਲੀ ਿਾਈਚਾਰ ੇ ਨੰੂ ਸਨੇਹਪ੍ੂਰਵਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 

ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮਾਪ੍ੇ ਅਤੇ ਅਵਿਆਪ੍ਕ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰ ੇ

ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। 

 

 

ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਾਾਂ ਵਕ ਸਾਡ ੇਪ੍ਵਰਵਾਰ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਵਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵ ਆਦਾ ਤੋਂ ਵ ਆਦਾ ਫਾਇਦਾ 

ਉਠਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰਾ੍ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਦੰਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ 

ਵਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

  
ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ੜ੍ੋਸ ਦ ੇਸਾਰੇ ਅਵਹਮ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਿਾਈਵਾਲਾਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ 

ਆਪ੍ਣੇ ਵਿੀਆ ਵਲੰਕਸ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਥਮੇਸ ਵਵਊ ਜਨੂੀਅਰ ਸਕੂਲ (Thames View 

Junior School), ਸੂ ਬਾਰਮਲੇ ਵਚਲਡਰਨ’ਸ ਸੈਂਟਰ (The Sue Bramley Children’s 

Centre), ਚੈਸਟਨੱਟਸ ਨਰਸਰੀ (The Chestnuts Nursery), ਥੇਮਸ ਵਵਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 

(The Thames View Medical Centre), ਸਪ੍ੈਰੋਸ ਨਰਸਰੀ (Sparrows  Nursery) 

(ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ), ਸਮਾਵਜਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਨ ਦੀਕੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਬੋਰ੍ੋ ਆਫ ਬਾਰਵਕੰਗ ਅਤੇ 

ਡੇਗਨਹਮ (London Borough of Barking and Dagenham) ਵਵੱਚ ਵਵਵਦਅਕ ਅਤੇ 

ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 
ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ  

ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ੂਰਨ “ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ” ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ।  

 

 ਸਕੂਲ ਸਮਾਾਂ  

 
 
 
 

 
ਨਰਸਰੀ 3-4 ਸਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਤੋਂ 11:45 ਅਤ ੇਦੁਪ੍ਵਹਰ12:30 ਤੋਂ 3:30 

ਵਰਸਪੈ੍ਸ਼ਨ 4-5 ਸਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:55 ਤੋਂ 11:45 ਅਤੇ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 1:00 ਤੋਂ 3:15 

ਸਾਲ 1 & ਸਾਲ 2 
5-6 ਸਾਲ 

6-7 ਸਾਲ 
ਸਵੇਰੇ 8:55 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 12:15 ਅਤ ੇਦੁਪ੍ਵਹਰ 1:15 ਤੋਂ 3:15 

 

 
 
ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿੇਜਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਵਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਵਵਵਦਅਕ ਜਾਾਂ ਗਣਨਾ ਗਤੀਵਵਿੀ ਦੀ ਹਰ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 

ਲੇਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੜ੍ਾਈ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ। 

  
 

 
 
 
 
 

  
ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਵਮੰਟ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ,ੋ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵ ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਿਰ-

ਉੱਿਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ੇਨਮ ਵਦਨਾਾਂ ਵਵੱਚ। 
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ਅਸੀਂ KS1 ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾ ੀ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਦੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਬਰੇਕਫਾਸਟ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 

8:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 8:20 ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਦਾਖਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-

ਿਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ੍੍ ਵਜਹੇ ਪ੍ੈਸੇ ਲਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।  ਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦ ੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਰੇਕਫਾਸਟ ਕਲੱਬ ਵਵੱਚ ਆਵੇ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 

ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਹੈੱਡ, ਕਲੇਰ ਸਵਮੱਥ (Claire Smith) ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰੋ। 

 
 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਘਰ ਵਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ – ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਾਂਗ ੇ

ਵਕ ਬੱਚਾ ਵਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੇਟ ਿਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਹੰੁਚਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾ ਰੀ ਲੱਗ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 

 

 ਸਕੂਲ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਵਹਲਕਦਮੀਆਾਂ  

 
‘ਵਿਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ’ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਿੀਆਾਂ ਦ ੇਕਲੱਬ 

ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦ ੇ ਹਾਾਂ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਵਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ 

ਵਸਖਲਾਈ, ਡਾਾਂਸ ਅਤੇ ਕੰਵਪ੍ਊਵਟੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੇ, ਵਾਿੂ ਸਮਾਾਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਬੱਵਚਆਾਂ 

ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬਾਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਥਵਮਕਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਮੇਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਪ੍ਰੂੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਦ ੇ

ਗਰੁੱਪ੍ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਰ ੋਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂਆਾਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ 

ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਕਰਦ ੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ 

ਵਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਬਹੁਤ 

ਵੱਡੀਆਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। 

 

 

 ਸਾਲ 2 ਵਵਚਲੇ ਸਾਰ ੇ ਬੱਚੇ ਆਈਪ੍ੈਡ (iPad) ਉਿਾਰ ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਸਾਡੀ ਸਵੈਇੱਛਤ 

ਵਾਪ੍ਸ-ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਵੱਚ ਿਾਗ ਲੈਣ ਦ ੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦ ੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ 

“ਆਈਸੀਟੀ-ਿਰਪ੍ੂਰ” (“ICT-rich”) ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਵਸਥਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 

ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਾਮ ਵਜੱਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰ ੇਬੱਚੇ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ 

ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍, ਆਈਪ੍ਡੈ, ਐਂਡਰੋਇਡਸ (Androids), Wiis/Xboxes ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

 
 

 
ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਣੇਗ ੇ

ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ੀਸੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

 
 

  

 
ਅਸੀਂ “ਿਾਈਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ” ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਵਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਸੰਚਾਰ  ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਸੰਪ੍ਰਕ ਵਵੱਚ 

ਰਵਹਣ ਦੇ ਜਾਾਂ ਵਦਰਸ਼ ਦੇ ਵਪ੍ੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: 

 
ਪ੍ਵਹਲੀ ਚੀ  ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਪ੍ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਵਦਦੰਾ ਹੈ: 

 ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚਾਰ ਦੱਸਣ 

 ਸਾਡਾ ਬਲੋਗ ਪ੍ੜ੍੍ਣ 

 ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ 

 ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਣ 

 ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੰੂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ 

 ਸਾਡੀ ਈ-ਵਨਊ ਲੈਟਰ ਮੇਵਲੰਗ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ੍ ਕਰਨ (ਅਤੇ ਕਦ ੇਵੀ ਦੁਬਾਰਾ  ਰਰੂੀ ਪ੍ੱਤਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝ!ੋ) 
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ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋ  ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ: ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਤੇ  ਅਤੇ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ  

ਵਕ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟਵਵੱਟਰ ਫੀਡਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣੋ: 

                                     
@TVInfants (ਪ੍ਾਲ ਜੋਰਡਨ (Paul Jordan), ਮੱੁਖ ਅਵਿਆਪ੍ਕ) 

@ClaireTVI (ਕਲੇਰ ਸਵਮੱਥ (Claire Smith), ਵਡਪ੍ਟੀ ਮੱੁਖ ਅਵਿਆਪ੍ਕ) 

@Khaled_a_Ali (ਖਾਲੇਦ ਅਲੀ (Khaled Ali), ਮੱੁਖੀ, EYFS) 

@TVI_MissCJones (ਰੋ ਾ ਕੋਰਕੋਰਨ-ਜੋਨਸ (Rosa Corcoran-Jones) ਸਹਾਇਕ ਮੱੁਖ ਅਵਿਆਪ੍ਕ) 

@FiBashirTVI (ਫੀ ਬਸ਼ੀਰ (Fi Bashir), ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ) 

@TVI_ICTSupport (ਸਾਈਮਨ ਮੋਰਡੇਕੀ (Simon Mordecai), ICT ਮੈਨੇਜਰ) 

 

ਸਾਡਾ “ਯੂ ਵਟਊਬ” ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ.... Thames View Infants TV (TVI TV). 
   
ਇਸ ਵਵੱਚ ਅਵਿਆਪ੍ਕਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਵਸੱਖਣ ਲਈ ਅਵਹਮ ਸੁਝਾਵਾਾਂ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵ ਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹਨ! 

 
ਸਾਡੇ ਅਵਿਆਪ੍ਕਾਾਂ ਨੰੂ ‘ਆਮ੍ਣੇ-ਸਾਮ੍ਣੇ’ ਵਮਲਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ੜ੍੍ਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ 

ਹਾਾਂ ਵਕ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਵਅੱਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਵਨਕਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 

ਕੋਲ ਹੋਮਵਰਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਾਂ ਘਰ ਵਵਖੇ ਪ੍ੜ੍੍ਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈ-ਮੇਲ ਿੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 

 HomeworkHelp.TVI@bdcs.org.uk  

 
ਸਾਡੇ ਅਵਿਆਪ੍ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਿੇਰੇ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਸੁਵਵਿਾਜਨਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। 
 
ਸਾਡੀ ਅਕਦੈਮੀ ਵਵਖ ੇਸਕੂਲ ਵਰਦੀ  ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਪ੍ਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ  

ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਦੇ ਵਿੀਆ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਰੰਗਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ੋਲੋ ਕਮੀ   

ਪ੍ਵਹਣਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਵਕ ੬ ਚਮਕੀਲੇ ਰਗੰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵਮਲਦੀ ਹੈ – ਸਨੋ ਵਾਈਟ (ਸਫੇਦ), ਲਾਇਮ ਗਰੀਨ (ਹਰੀ), 

ਸਨਸ਼ਾਇਨ ਯੈਲੋ (ਪ੍ੀਲੀ), ਰਾਯਲ ਪ੍ਰਪ੍ਲ ( ਾਮਨੀ), ਵੈਰੀ ਰਸਬਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਟਰਵਕ  (ਵਫਰੋ ੀ)। ਬੱਚ ੇਵਕਸ ੇਵੀ ਵਦਨ ਕਈੋ ਵੀ 

ਰਗੰ ਪ੍ਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪ੍ਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਲੋੋ ਕਮੀ  ਪ੍ਾਉਣਾ ਲਾ ਮੀ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਾਂ, ਪ੍ਰ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਗਵਹਣੇ 

ਪ੍ਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਨ੍ਾਾਂ ਹੈ। 

 
 
 
 

 
ਗਰਮੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦਾ ਵ ਆਦਾ ਕਪ੍ੜ੍ੇ ਪ੍ਾ ਕੇ 

ਆਉਣਾ ਅਸਵੱਸਥਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤ 

ਸਵਕ੍ਰਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰੂਰੀ ਤਵਹਆਾਂ (ਬਨੈਣਾਾਂ, 

ਲੈਵਗੰਗਾਾਂ, ਕਮੀ ਾਾਂ ਅਤੇ ਜੰਪ੍ਰ) ਪ੍ਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ 

ਵ ਆਦਾ-ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀ ਾਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਣ ਦੇ 

ਵੀ ਵ ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਠੰਡਕ ਵਾਸਤੇ 

ਫਾਲਤੂ ਤਵਹਆਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ 

ਬਦਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸਵੱਸਥ ਰਵਹਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਾਂਗੇ 

(ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕਪ੍ੜ੍ੇ ਉਤਾਰਣ ਅਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵ ਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਾਾਂ ਬਹੁਤ 

ਵ ਆਦਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। 

 
 ਹਾ ਰੀ  

 
ਇਹ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ  ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਕ ਬੱਚੇ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ ੇ

ਜਾਾਂ ਸੰਿਾਲਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰਾ੍ਾਂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੈਹਾ ਰੀ, 

ਨੰੂ ਉਤਸਾਵਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਸਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਛੁਟੱੀਆਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਛੁਟੱੀਆਾਂ ਦਰੌਾਨ ਲੈਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਸਕੂਲ ਟਰਮ ਸਮੇਂ ਦਰੌਾਨ ਕਈੋ ਵੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਛੁਟੱੀਆਾਂ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗੇਾ। ਮਾਪ੍ ੇਜ ੋਅਣਅਿੀਵਕ੍ਰਤ ਛੁਟੱੀ 

ਲੈਂਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਸਵਹਮਤ ਹਈੋ ਤਾਰੀਖ ਤ ੇਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਰੇੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂ ੰਵਨਮਨਵਲਖਤ ਜਵੋਖਮ ਹਵੋਗੇਾ: 

 ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਗ ਅਤ ੇਪ੍ਰਤੀ ਬਚੱਾ ਵਨਸ਼ਵਚਤ  ਰੁਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ( ਰੁਮਾਨਾ) (ਿਾਵੇਂ ਜ ੇਹਰੋ ਬਚੱ ੇਦੂਸਰ ੇਸਕੂਲ 

ਵਵਚੱ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ)। 

 ਸਕੂਲ ਵਵਚੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਬਚੱ ੇਦੀ ਜਗਾ੍ ਦਾ ਖੁਝੰਣਾ। 

 ਨਵੀਂ ਸਕੂਲ ਜਗਾ੍ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਵਰਟੀ ਨਾਲ ਮੜੁ੍ ਤੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨਾ। 

 ਬੋਰ੍ੋ ਦ ੇਹਾ ਰੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਿੇਜਣਾ। 

 
ਪ੍ਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਤਾਾਂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ 

ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਵਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗੇ। 

 

 

  

 
 
ਵਨਯਵਮਤ ਹਾ ਰੀ ਅਤੇ ਵਿੀਆ ਟਾਇਮ-ਕੀਵਪ੍ੰਗ ਬਹੁਤ  ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

 
 ਮਨੂੈ ੰਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜ ੇਮਰੇਾ ਬਚੱਾ ਵਬਮਾਰ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੱਚਮੱੁਚ ਬਹੁਤ ਵ ਆਦਾ ਵਬਮਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਵਬਸਤਰ ਵਵੱਚ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

 
 
 
 
 

 
ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗਰੈਹਾ ਰੀ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਵੇਰ ੇ

10 ਵਜੇ ਤਕ (020 8270 4317) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ (07943 922 655) ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ 

ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਾਾਂਗ ੇ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜ੍ੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਵੇਾਾਂਗੇ। 

 
 
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਿਾਲ-ਿਵਰਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਪ੍ਰੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ 

ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ  ਲਦੀ ਸਕੂਲ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ: 

 

 

 
 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੇਣਾ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਫਾਰਮ ਿਵਰਆ ਹੈ) 

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਕ ਉਸ ਤੇ ‘ਵਾਿੂ ਨ ਰ’ ਰੱਖੀ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਵਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਉਹ ਵਕਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ’। 

 ਨੇੜ੍ਲੇ ਥੇਮਸ ਵਵਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੀਪ੍ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 

 

 
 ਲੰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵਵਕਲਵਪ੍ਕ ਿੋਜਨ ਦੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਦੇਣੀਆਾਂ 

(ਖਾਸ ਵਵਵਸਥਾ ਕਰਕੇ)। 

 

  ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਵਵਵਸਵਥਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ 

ਵਲਆਉਣ ਵਵੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 

  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਰਵਹ ਗਏ ਕੰਮਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 
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 “ਚਗੰੀ ਹਾ ਰੀ” ਕੀ ਹ?ੈ 
 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ੜ੍੍ਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ 

ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ੇਸਕੂਲਾਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਵਚੱ ਹਾ ਰੀ ਦਾ ਇਕੱ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ 

ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ ਸਾਰ ੇਸਸ਼ੈਨਾਾਂ ਲਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ 95% ਹਾ ਰੀ ਦਾ ਹ।ੈ  

 

 
 
 

  
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ, ਸਾਲ ਵਵੱਚ, ਬੱਚੇ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨੇ ਵਵੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 1 ਵਦਨ ਛੱੁਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪ੍ੰਦਰ੍ਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ 

ਵਪ੍ੱਛੇ ਅੱਿੇ ਵਦਨ ਦੀ ਛੱੁਟੀ)। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ ਹਾਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਛੱੁਟੀ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ। 

 
ਥੇਮ ਵਵਊ ਇਨਫੈਂਟਸ ਵਵਖੇ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋ  ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ 100% ਹਾ ਰੀ ਹੈ। 

 
 
 
 
 

 ਹਰ ਟਰਮ ਵਵੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ “ਫਲੋਵਰ ਅਸੈਂਬਲੀ” ਦ ੇਨਾਲ 

ਇਨਾਮ ਵਦੰਦ ੇਹਾਾਂ ਜੋ 100% ਹਾ ਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 
 
 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਾਇਕ ਵੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵਦੰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਜਸ ਨੇ ਪ੍ੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੀ ਹਾ ਰੀ ਵਵੱਚ 

ਅਸਿਾਰਨ ਸੁਿਾਰ ਵਦਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

 
 ਮਨੂੈ ੰਵਕਵੇਂ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਹ ੈਵਕ ਮਰੇ ੇਬਚੱ ੇਦੀ ਹਾ ਰੀ ਕੀ ਹ?ੈ 
 
ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਿਾਈਵਾਲੀ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਾ ਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦ ੇ

ਹਾਾਂ। ਅਕਸਰ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾ ਰੀ ਵਕਸੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ 

ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

 
 
ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਰ ਪ੍ਦੰਰਾ੍ਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਪ੍ਚਾਵਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰ ੇਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀ 

ਹਾ ਰੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦ ੇ ਹਾਾਂ। ਹਰ ਟਰਮ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਪ੍ ੇ ਨੰੂ ਵਲਖਦ ੇ ਹਾਾਂ ਜੇ ਹੇਠਲੀਆਾਂ 

ਵਚੰਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾ ਰੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵ ਆਦਾ ਵਗਰਦੀ ਹੈ: 

 

 

  
 100% (ਕਦੇ ਗੈਰਹਾ ਰ ਨਹੀਂ)  

 97% (ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਿਗ ਅੱਿ-ੇਵਦਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾ ਰੀ)  

  
 95% ਤੋਂ ਘੱਟ (ਹਰ ਪ੍ੰਦਰ੍ਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਤੇ ਅੱਿੇ-ਵਦਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾ ਰੀ)  

 90% ਤੋਂ ਘੱਟ (ਹਰ ਹਫਤੇ ਅੱਿ-ੇਵਦਨ ਦੀ ਗਰੈਹਾ ਰੀ)   

 85% ਤੋਂ ਘੱਟ (ਹਰ ਹਫਤੇ ਲਗਿਗ ਪ੍ੂਰਾ ਵਦਨ) 

 75% ਤੋਂ ਘੱਟ (ਹਰ ਹਫਤੇ ਲਗਿਗ ਡੇਢ ਵਦਨ)  

 
 
 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਵਵਦਅਕ ਜੀਵਨ ਵਵੱਚ ਹਾਲਾਾਂਵਕ ‘90%’ ਹਾ ਰੀ ਕਾਫੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਖੁੰਝ ੇਗਏ 10% 

ਉਸ ਦੀ ਸਕੂਵਲੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੂੇ ਸਾਲ ਨੰੂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਵਿਆਨ ਵਵੱਚ ਵਲਆਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲਕੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾ ਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਸੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਵਜੋਂ ਸੁਿਾਰਨ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਾਂ। 
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 ਘਟੱ ਹਾ ਰੀ ਦ ੇਕੀ ਪ੍ਰਿਾਵ ਹਨ? 
  

ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ੜ੍੍ਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਾਂਵਖਅਕੀ 

ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ 90% ਤੋਂ ਵ ਆਦਾ ਹਾ ਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਪੇ੍ਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਬੇਹਤਰ ਗਰੇਡ ਵਮਲਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ ਵਿੀਆ ਨੌਕਰੀ ਵਮਲਣ ਦੀ ਵ ਆਦਾ ਸੰਿਵਾਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 
ਮਾੜ੍ੀ ਹਾ ਰੀ ਵੱਲੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਦੰਰ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਾਂਦੇ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 

ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸਤੀਆਾਂ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਾਂ ਪ੍ਸ਼ੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਵਰਤੀ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 

 

  
 
ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਪ੍ਰੂਾ ਕਰਨ” ਵਵੱਚ ਵ ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੁੰਝ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ ਜੇ ਉਹ 

ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੈਹਾ ਰ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ 

 
 

 
ਅਕਸਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸਿ ਤੋਂ 

ਵ ਆਦਾ ਕਮ ੋਰ ਸਮਵਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
  

 
 ਇਹ ਅਕੈਦਮੀ ਟਰੱਸਟ ਲੰਡਨ ਬੋਰ੍ ੋ ਆਫ ਬਾਵਕੰਗ ਅਤੇ ਡਗੇਨਹਮ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਵਰਟੀ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤ ਨ ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏਗੀ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ 

ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਿੇਜਣ ਨੰੂ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ, 

ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇੱਕ  ੁਰਮ ਹੈ। ਮਾਪ੍/ੇਸੰਿਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ  ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ, ਜਾਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲਜਾਉਣ ਦਾ, 

ਪ੍ਰਵਵਰਸ਼ ਦਣੇ ਲਈ ਕਲਾਸਾਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਵ ਆਦਾ ਗੰਿੀਰ ਮਾਮਵਲਆਾਂ 

ਵਵੱਚ ਜੇਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋਵਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦ ੇਵਕ ਥੇਮਸ ਵਵਊ ਇਨਫੈਂਟਸ ਦ ੇਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦ ੇਵਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੋਵੇ। 

 
 
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵ ਆਦਾ ਉਡੀਕ 

ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ 

ਿੇਜਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇੱਥ ੇਜਗਾ੍ ਪ੍ਰੂੀ ਿਰ ਗਈ ਹੈ। 

 

 
 

 
 

 
 ਦਾਖਲੇ ਦ ੇਪ੍ਰਬਿੰ 

  
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ੍ ਵਵੱਚ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਵਗਣਤੀ ਦੀ ਜਗਾ੍ ਹੈ। 

 
ਥੇਮਸ ਵਵਊ ਇਨਫੈਂਟਸ ਲੰਡਨ ਬੋਰ੍ ੋਆਫ ਬਾਵਕੰਗ ਅਤੇ ਡੇਗਨਹਮ ਦੁਆਰਾ ਸਵਹਮਤ ਦਾਖਲੇ ਦ ੇਪ੍ਰਬੰਿਾਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 
ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੀਟਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਤੋਂ ਵ ਆਦਾ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ 

ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਵਰਟੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਾਰ ੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਗਾ੍ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਵਜੱਥ ੇ

ਸੀਟਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵ ਆਦਾ ਅਰ ੀਆਾਂ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਵਰਟੀ ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਦਾਖਲੇ ਦ ੇਇੱਕ ਮਾਪ੍ਦੰਡ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਨੰੂ ਜਗ੍ਾ ਵਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ। 

ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਹਨ: 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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1. "ਸੰਿਾਲੇ ਗਏ ਬੱਚੇ”। 

2. ਬੱਚੇ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਿਰਾ ਜਾਾਂ ਿੈਣ ਸਕੂਲ ਜਾਾਂ ਥੇਮਸ ਵਵਊ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।  

3. ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਨ ਦੀਕ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਨੰੂ ਸਿ ਤੋਂ ਨ ਦੀਕ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ੈਦਲ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਵਪ੍ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

  

ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਜਗ੍ਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਵੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗਾ੍ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। 

 

 
 ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਵਿੀਆਾਂ 
 
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਵਿੀਆ ਵਸੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਮੱੁਖ ਅਵਿਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਸ਼ਤਾ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ, ਥੇਮਸ ਵਵਊ ਇਨਫੈਂਟਸ ਨੰੂ, ਇੱਕ ਅਕੈਦਮੀ ਵਜੋਂ, ਕਨੰੂਨੀ ਲੋੜ੍ਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਵਿੀਆਾਂ ਬਣਾਉਣ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। 

 
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਅਤੇ ਸੰਿਾਲਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ, ਵਵਹਾਰ ਜਾਾਂ ਿਲਾਈ, ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਹੋਰ ਮਾਮਵਲਆਾਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਇ  ਸ਼ੰਕਾਵਾਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਵ ਆਦਾਤਰ ਗਲਤਫਵਹਮੀਆਾਂ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਵਿਆਪ੍ਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 

ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੂਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵ ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵੱਚ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਮੱੁਦੇ ਜਾਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ 

ਵਵੱਚ ਵਸੱਿਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਵਿਆਪ੍ਕ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਪ੍ਰ, ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਵਕਸਮ ਤੇ ਵਨਰਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੱੁਦੇ ਨੰੂ ਵਸੱਿਾ ਮੱੁਖ ਅਵਿਆਪ੍ਕ 

ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ  ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਜੋ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਕਸਮ ਤੇ ਵਨਰਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਣਉਪ੍ਚਾਵਰਕ ਜਾਾਂ ਉਪ੍ਚਾਵਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱੁਦੇ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਨ 

ਕਰੇਗਾ। 

 
ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨੰੂ 4-ਪ੍ੜ੍ਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 
http://is.gd/I9bK7f  
 

 

  
 

 
 

 

  
 ਆਚਾਰ ਸਵੰਹਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇਸਰੁਵੱਖਆ 

  

ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਿਆਨ ਰਖੱਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਵੈਿਾਵਨਕ  ੰੁਮੇਵਾਰੀਆਾਂ 

ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ੇਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਵਰਟੀ ਦ ੇ

(ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰਵੱਖਆ ਲਈ) ਵਨਯਕੁਤ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ 

ਮ ਬੂਰ ਹੰੁਦੇ ਹਾਾਂ। 

 
ਸਾਡੀ ਸਾਵਰਆਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਵੱਚ ਹੋਣ ਦਰੌਾਨ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 

 ੰੁਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਇਹ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਸਦਿਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ 

ਅਤੇ ਫਲਦ-ੇਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਆਚਾਰ ਸੰਵਹਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਦੰਰ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਹੈ। 

 
ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਰਫ ਕੁਝ ਚੀ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸੱਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ 

ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ – ਇਸ ਲਈ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਦਫਤਰ ਵਵਚੋਂ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਚੀ  ਬਾਰ ੇਪ੍ੁੱਛੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਵਜਵੇਂ 

ਵਕ ਸਾਡੀਆਾਂ ਕੋਫੀ ਸਵੇਰਾਾਂ (coffee mornings), ਸਾਡ ੇਵਨਊ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਈ-ਮੇਲ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ .... ਜਾਾਂ ਵਸਰਫ ਹੈਲੋ ਕਵਹਣ ਲਈ! 

 
ਹੋਰ ਵਿੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂੀ ਰੇਂ  ਸਾਡ ੇਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ: 
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