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ਇਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਪਤਾ ਦੀ ਗਾਈਡ: 
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਸਵਖਆ ਪਾਠਕ੍ਮ ਵਿਚ ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 
ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ

ਗ੍ੇਡ

7-12
ਓਂਟਾਵਰਓ ਵਿਚ, ਪਾਠਕ੍ਮ ਵਿਚ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗ੍ੇਡ ਜਾਂ ਕੋਰਸ (ਪਾਠਕ੍ਮ) ਦੇ ਖ਼ਤਮ 
ਹੋਣ ਤਕ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

ਪਾਠਕ੍ਮ ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਨ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਖੁਦ ਨ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਨ ਸਮਝੋ

ਸਮਾਲਚਨਾਤਵਮਕ ਢਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, 
ਿਿੀਆ ਚੋਣਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ 
ਿਿਾਓ

ਿਿੀਆ ਵਰਸ਼ਤੇ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਖੋ

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਰੂਪ 
ਨਾਲ ਸੁਰਵਖਅਤ ਰਹੋ

ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਕਵਰਆ ਰਹੋ

ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋਗੇ:

• ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬਵਿਤ ਵਗਆਨ ਅਤੇ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਪ੍ਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਡਿੀਜਨਾਂ 
(ਗ੍ੇਡ 7–12) ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

• ਪਾਠਕ੍ਮ ਦੇ ਨਮੂਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਵਕ ਅਵਿਆਪਕ ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ 
ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਵਿਆਪਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੀ 
ਿਰਤਣਗੇ 

• ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਵਕ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਵਚਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਵਿਚ 
ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵਕਿੇਂ ਕਮ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਥੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਸੁਰਵਖਅਤ ਅਤੇ ਤਦਰੁਸਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਵਗਆਨ ਅਤੇ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾਅਚੀਵਿੰਗ ਐਕਸੀਲੈਂਸ 
(Achieving Excellence) ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੈ: ਓਂਟਾਵਰਓ ਵਿੱਚ ਵਸੱਵਖਆ ਲਈ ਇੱਕ 
ਵਬਲਕੁਲ ਨਿਾਂ ਵਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ। ontario.ca/eduvision ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

http://ontario.ca/eduvision
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Health and Physical Education 

RE V I S ED

The Ontario Curriculum 

Grades 9 to 12

2 0 1 5 

Health and 

Physical Education 

RE V I S ED

The Ontario Curriculum 

Grades 1-8

2 0 1 5 

ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਾਈ 

ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਾਈ ਵਸਹਤ ਸਬਿੀ ਸਮੁਚੀ ਵਸਵਖਆ ਦਾ ਇਕ ਵਹਸਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਦੁਾ ਹੈ। 

ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਵਸਵਖਆ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਗਾਂ ਅਤੇ ਸਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ 
ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਅਜ ਦੀ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼-ਰਫਤਾਰ ਿਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ, ਅਵਜਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ 
ਬਵਚਆਂ ਅਤੇ ਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ਸੁਰਵਖਅਤ ਅਤੇ ਤਦਰੁਸਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੜ ਹੈ। ਮਨਖੀ 
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਿੀਆ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ, ਸਫਾਈ, ਪ੍ਜਨਨ ਵਸਹਤ, ਪਛਾਣ, 
ਵਲਗ ਸਬਿੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ, ਪ੍ੇਮ ਅਤੇ ਖ਼ਸ਼ੀ, ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ, ਸਜਮ, ਗਰਭ ਵਨਰੋਿਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ,  ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਨਰਿਾਰਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰਵਖਆ, ਸਵਹਮਤੀ ਆਵਦ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ।

ਵਸਹਤ ਵਸਵਖਆ ਦੇ ਵਹਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਤਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਵਨੱਜੀ ਸੁਰਵਖਆ ਅਤੇ ਸਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਨਸ਼ੀਲ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਖਦੇ ਹਨ।  ਫੋਕਸ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਿਿੀਆ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਵਸਖਣ ਤੇ ਹਦੁਾ ਹੈ। 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅਡਰੇਪਣ ਵਿਚ (ਇਕਲ) ਵਸਹਤ ਸਬਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰਵਖਅਤ ਫੈਸਲ ਲਣ ਬਾਰੇ 
ਵਸਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਸਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇ ਵਚਤਨ 
ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਭਨ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਭੋਜਨ 
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਵਖਅਤ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਵਫਟਨਸ ਟੀਚੇ ਤੈ ਕਰਨਾ।

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਸਵਖਆ ਪਾਠਕ੍ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ “ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੀਆਂ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ” ਵਸਖਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਸਿੈ-ਸਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ, ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਢਗ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਲਣ ਲਈ ਸਮਾਲਚਨਾਤਵਮਕ ਢਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਟੀਚੇ ਤੈ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸਮਵਸਆਿਾਂ ਨ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਰਸਰਚ (ਖੋਜ) ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ:

• ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ 
ਵਸਖਲਾਈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿਚ ਿਾਿਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਵਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋਵਖਮ 
ਭਰੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਗਤੀਵਿਿੀ ਨ ਰੋਕ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। 1

• ਓਂਟਾਵਰਓ ਵਿਚ 87 ਪ੍ਵਤਸ਼ਤ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ 
ਆਪਣੇ ਬਵਚਆਂ ਲਈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ 
ਵਸਵਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।2

• ਸੈਲ ਫੋਨ ਰਖਣ ਿਾਲ ਗ੍ੇਡ 10 ਦੇ ਲਗਭਗ 
11 ਪ੍ਵਤਸ਼ਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲ ਫੋਨ 
ਰਖਣ ਿਾਲ ਗ੍ੇਡ 11 ਦੇ 14 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ਇਕ ਸੈਕਸ 
ਸਬਿੀ ਸੁਨਹਾ ਭੇਵਜਆ।3

ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਸਵਖਆ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿ ਅਸਰਦਾਰ ਹਦੁੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨਖੀ 
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਵਿਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਠ 
ਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਸੁਰਵਖਅਤ ਅਤੇ ਿਿੀਆ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜ ਹਦੁੀ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਵਚਆਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ 
ਮੁਲਾਂ ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਲਈ ਸੁਰਵਖਅਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਲਾ ਅਤੇ ਸਵਮਵਲਤ ਪੜ੍ਾਈ ਦਾ 
ਿਾਤਾਿਰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜ ਹਦੁੀ ਹੈ 
ਵਜਿੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲ-ਦੁਆਲ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ 
ਵਬਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।   

ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰ, ਵਜਿੇਂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਸਥਾਿਾਂ, ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਹ 
ਸਪੋਰਟਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਵਚਆਂ ਅਤੇ ਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ 
ਹਨ।

ਸਲਾਹਾਂ ਵਿਚ, ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨ ਸਕੇਤ ਵਦਤਾ ਵਕ ਉਹ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ 
ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ 
ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੁੇ ਹਨ।
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ਗ੍ੇਡ

7-12
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ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਨ 

ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿਡੇ ਹਦੁੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਭਨ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨ ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਗਵਹਰਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੜ ਹੈ।

ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਿ ਵਸਖਦੇ ਹਨ:

• ਖੁਦ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਦੋਸਤੀ, ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਵਟਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਬਾਰੇ, 
ਵਨੱਜੀ ਸੁਰਵਖਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲ-ਲਣ ਬਾਰੇ

• ਸੈਕਸੁਅਲ ਗਤੀਵਿਿੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਟ੍ਾਂਸਵਮਵਟਡ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਵਨਰੋਿ

• ਉਹ ਕਾਰਕ ਜੋ ਫੈਸਵਲਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਦੋਸਤ, ਮੀਡੀਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤਕ ਪਹਚੁ

• ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬਵਿਤ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸ੍ੋਤ ਵਜਿੇਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ, 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਹਤ ਏਜਸੀਆਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿੈਬਸਾਈਟਾਂ।

ਸੈਕਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ, ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਓਂਟਾਵਰਓ ਸੈਕਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਡਪਲਮਾ (Ontario 
Secondary School Diploma) (OSSD) ਦੀ ਮਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਸਵਖਆ ਵਿਚ 
ਇਕ ਕ੍ੈਵਡਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੈਕਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਲੁਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਿਾਂ 
ਬਾਰੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਸਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ਸੁਰਵਖਅਤ ਅਤੇ 
ਵਸਹਤਮਦ ਰਵਹਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਦੀ ਗਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  ਉਹ ਇਸਨ 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਚੁੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਖ 
ਰਹੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵਫਟਨਸ ਟੀਚੇ ਤੈ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਿਿੀਆ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ)। 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਇਕ ਿਿ ਗਵਹਰੀ ਸਮਝ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ, ਵਲਗ ਸਬਿੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਲਗ ਸਬਿੀ ਅਵਭਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਨਰਿਾਰਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਤਕ ਪਹਚੁ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਨਾਲ ਸਬਵਿਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ, ਵਿਹਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ਾਂ 
ਅਤੇ ਮੁਲਾਂ ਨ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨਾ ਜੀਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹਨ।

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਵਕਸੇ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  – ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ – 
ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ 
ਫੈਸਲ ਲਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ 
ਦੀ ਲੜ ਹਦੁੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਓਂਟਾਵਰਓ 
ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ, ਗ੍ੇਡ 9 ਅਤੇ ਗ੍ੇਡ 10 ਦੇ 
ਲਗਭਗ 22 ਪ੍ਵਤਸ਼ਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ 
ਸੈਕਸੁਅਲ ਸਬਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਦਤੀ।4

2011 ਦੇ ਇਕ ਕੈਨਡੀਅਨ ਸਰਿੇਖਣ* 
(Canadian survey*) ਵਿਚ, ਲਗਭਗ ਦੋ 
ਵਤਹਾਈ (64 ਪ੍ਵਤਸ਼ਤ) ਸਮਵਲਗੀ (ਲੜਕੀਆਂ), 
ਸਮਵਲਗੀ (ਲੜਕੇ), ਦੋ-ਵਲਗੀ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ 
ਵਲਗੀ (LGBT) ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜਹਨਾਂ 
61 ਪ੍ਵਤਸ਼ਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ LGBT 
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਵਰਪੋਰਟ ਵਦਤੀ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨ 
ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਸੁਰਵਖਅਤ ਮਵਹਸੂਸ 
ਕੀਤਾ।5

1990 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੋਂ ਲ ਕੇ ਸੈਕਸੁਅਲੀ 
ਟ੍ਾਂਸਵਮਵਟਡ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ 
ਦਰ ਿਿ ਰਹੀ ਹੈ।6

ਪਾਠਕ੍ਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਦਵਸਆ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨ 
ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਭਨ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ 
ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਾਈ ਅਤੇ ਗਲ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹਤਿ ਸਮਵਝਆ, ਜੋ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਮ ਵਿਚ ਵਕਿੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? 
ਗ੍ੇਡ 7 ਦਾ ਉਮੀਦ ਨਮੂਨਾ

C2.2

ਪੜ੍ਾਈ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨ ਿਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ (ਸੈਕਸ 
ਸੁਨਵਹਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ 
ਵਸਖਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ 
ਵਸਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

“ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ” 
ਨ ਸਮੁਚੇ ਪਾਠਕ੍ਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਿੈ-ਸਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ; 
ਿਿੀਆ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ 
ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ; ਅਤੇ ਸਮਵਸਆਿਾਂ 
ਨ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ, ਟੀਚੇ ਤੈ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਲਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਾਈ। 
ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿਚ, ਟੈਗ, [IS, CT] 
ਸਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਵਿਆਪਕ ਖ਼ਾਸ 
ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਵਨੱਜੀ ਅਤੇ 
ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਨਾਲ ਸਬਵਿਤ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਵਹਲ ਦੋ ਨਮੂਨਾ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਨ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਬਾਉਣ, ਪਖਪਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਅਸਰ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਮ ਵਿਚ ਵਕਿੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? 
ਗ੍ੇਡ 8 ਨਮੂਨਾ ਉਮੀਦ 

C2.4

ਪੜ੍ਾਈ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ 
ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਵਿਕਵਸਤ 
ਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ 
ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ਸੁਰਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਲਈ 
ਲੜ ਹਦੁੀ ਹੈ।

ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਿਾਰਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਸ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ੋਂਪਟ/ਜਿਾਬ 
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਲਈ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਸਖ ਰਹੇ ਹਨ 
ਵਕ ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
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ਘਰ ਵਿਖੇ: ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਵਿਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ 

ਹੇਠਾਂ ਵਦਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਇਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਦੀ ਖੁਦ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੇ ਵਸਹਤਮਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ 
ਪੜ੍ਾਈ ਵਿਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸੁਣਨਾ

• ਪੂਰੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
• ਜੇਕਰ ਸਭਾਵਿਤ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਜਾਂ ਸਮਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਕਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਨ ਦੇਖੋ ਿੀ। ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ

ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਸਚੇਤ ਰਹੋ।
• ਵਬਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਦਤੇ ਸੁਣੋ, ਉਕਸਾਊ ਜਿਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਲੁ੍ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ।
• ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਦੇ ਅਨਭਿ ਨ ਪਕਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਉਸਦਾ ਿਨਿਾਦ ਕਰੋ।

ਇਕ ਖਲੁ੍ਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਉਤਪਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਰਤਣਾ

• ਹੋਰ ਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵਜਿੇਂ ਪ੍ੈਕਵਟਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡ੍ਾਈਵਿਗ ਕਰਨ ਿੇਲ, ਭਾਂਡੇ ਿੋਣ ਿੇਲ, ਭੋਜਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ,
ਕਪਵੜਆਂ ਦੀ ਤਵਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਤੁੇ ਨ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ।

• ਗਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਵਕਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਜਿੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਹਾਨੀਆਂ, ਟੀ.ਿੀ. ਦੇ ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਅਸਲੀ-ਜੀਿਨ ਦੇ
ਉਦਾਹਰਨ।

• ਆਸਾਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿੇਰਿੇ ਿਰਤੋ ਅਤੇ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਗ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ-ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-
ਿਟਾਂਦਰੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਤਪਨ ਕਰੋ, ਵਜਥੇ ਬਚੇ/ਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, ਸਰਪ੍ਸਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲ 
ਬਾਵਲਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕਠ ਅਤੇ ਿਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

• ਿੀਰਜ ਰਖੋ ਅਤੇ ਚਪੁ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਨ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਲੁ ਵਦਖਾਉਣਾ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਵਸਖਦੇ ਹਨ:  ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਮਵਸਆਿਾਂ ਤੇ,
ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਭਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਵਤਵਕਵਰਆ ਕਰਦੇ ਹੋ।

• ਆਪਣੇ ਬਵਚਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਖ-ਪਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ੀਬਿ ਿਾਰਨਾਿਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਗਲਬਾਤ ਕਰੋ

• ਅਵਜਹੇ ਮੌਕੇ ਉਤਪਨ ਕਰੋ ਵਜਥੇ ਬਚੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਪਛੁ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਵਟਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਤ ਜਿਾਬ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਕਰੋ - ਅਤੇ ਉਸਨ ਵਨਭਾਓ।

• ਸਿਾਲ ਉਠਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਿਾਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਿਿ ਿਾਰ  ਗਲਬਾਤ ਤੇ ਿਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਓ।

• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਛੁਕ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਛੋਟੀ ਗਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਿਡਾ ਹਦੁਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਿਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਥੋ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ

ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਮੂਨਾ ਪਾਠਕ੍ਮ ਉਮੀਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠਕ੍ਮ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਸਵਖਆ ਲਈ 
ਓਂਟਾਵਰਓ ਪਾਠਕ੍ਮ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਸੱਵਖਆ, ਗ੍ੇਡ 1–8 ਅਤੇ 9–12, 2015 ਦੇਖੋ। ਇਸਤੇ ਪਾਠਕ੍ਮ ਤਕ ਪਹਚੁ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ:

• ਅਰਵਭਕ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ): www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html
• ਸੈਕਡਰੀ: www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health.html

ਚਗੇ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਅਤੇ ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਦੇ ਅਵਿਆਪਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਪਛੋਕੜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ:

• ਚਗਾ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ: ਅਰਵਭਕ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਪਾਠਕ੍ਮ ਵਿਚ ਸਫਾ 38 ਤੇ ਅਤੇ ਸੈਕਡਰੀ ਪਾਠਕ੍ਮ ਵਿਚ ਸਫਾ 42 ਤੇ ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ 
ਵਸਹਤ ਸਬਿੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਸਵਫਆਂ 179–182 ਤੇ ਇਟਰਮੀਡੀਏਟ ਓਿਰਵਿਊ (ਗ੍ੇਡ 7–8) 
• ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਗ੍ੇਡਸ ਵਿਚ ਕੀ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਇਸਤੇ “ਇਕ-ਨਜ਼ਰ-ਵਿਚ” ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਵਫਆਂ 224–225 (ਗ੍ੇਡ 1–8) ਅਤੇ ਸਵਫਆਂ 204–205 (ਗ੍ੇਡ 

9–12) ਤੇ ਅਤਕਾ।

ਬਾਲ ਅਤੇ ਜਿਾਨ ਵਿਕਾਸ

• ਅਰੰਵਭਕ ਯਤਨ (Stepping Stones), ਜਿਾਨ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸ੍ੋਤ (ਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, 12 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ) www.ontario.ca/steppingstones

ਜਿਾਨੀ ਦੀ ਅਿਸਥਾ

• ਬੀਮਾਰ ਬਵਚਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ – ਬਾਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ www.aboutkidshealth.ca

ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ

• ਕੈਨਡਾ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿਲ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੀ ਇਕ ਸਾਈਟ www.sexualityandu.ca
• ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਲਈ ਇਕ ਭਾਗ ਨਾਲ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਅਵਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਅਲਬਰਟਾ-ਆਿਾਵਰਤ ਿੈਬਸਾਈਟ ਸ੍ੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ 

ਬਲਗ ਸਮੇਤ  www.teachingsexualhealth.ca
• ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਵਸਵਖਆ ਬਾਰੇ ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਸੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਵਖਆ ਕਸਲ ਦਾ ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਸ੍ੋਤ  

www.sieccan.org/pdf/she_q&a_3rd.pdf

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਯੂਵਨਟ ਲਈ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx

ਹਿਾਲ
1. McKay, A., & Bissell, M. (2010). ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਵਸੱਵਖਆ: ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਜਿਾਬ। ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਸੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਵਖਆ ਕਸਲ (Sex 

Information and Education Council of Canada) (SIECCAN). ਇਸਤੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ: www.sieccan.org/pdf/she_q&a_3rd.pdf
2. McKay, A., Byers, E. S., Voyers, S. D., Humphreys, T. P., & Markham, C. (2014). ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਵਸਵਖਆ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਓਂਟਾਵਰਓ ਦੇ ਮਾਤਾ-

ਵਪਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੈਕਸੁਐਵਲਟੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਸਾਲਾ (Canadian Journal of Human Sexuality), 23(3), 159–166
3. Steeves, Valerie. (2014)ਇੱਕ ਿਾਇਰਡ ਿਰਡ (Wired World) ਵਿੱਚ ਜਿਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ: ਚਰਨ III: ਪ੍ਚਲਨ ਅਤੇ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ਾਂ, ਓਟਾਿਾ: MediaSmarts 
4. Freeman, J., King, M., Al-Haque, R. and Pickett, W.,ਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤ-ਸੰਬੰਿੀ ਵਿਿਹਾਰ: ਓਂਟਾਵਰਓ, 2012,  

www.edu.gov.on.ca/eng/healthyschools/HBSCReportJan2013.pdf
5. ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਰਿੇਖਣ, 2011, ਈਗੇਲ ਕੈਨਡਾ (Every Class in Every School national climate survey 2011, 

Egale Canada)। www.egale.ca/wp-content/uploads/2011/05/EgaleFinalReport-web.pdf,  *Note: ਵਕਊਬੈਕ (Quebec) ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਇਸ 
ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 

6. ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਏਜਸੀ (Public Health Agency of Canada), ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਟ੍ਾਂਸਵਮਵਟਡ ਲਾਗਾਂ ਤੇ ਵਰਪੋਰਟ, ਐਗਜੀਵਕਊਵਟਿ ਸਾਰ (Report on 
Sexually Transmitted Infections in Canada, Executive Summary), 2011. www.phac-aspc.gc.ca/sti-its-surv-epi/rep-rap-2011/index-eng.php

7. ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਏਜਸੀ (Public Health Agency of Canada), ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਵਸੱਵਖਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਾਈਡਲਾਈਸਂ, [rev. ed.], 2008, 38)
8. Wight, D., & Fullerton, D. (2013). ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਵਚਆਂ ਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਵਿਚ ਿਾਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮੀਵਖਆ ਵਕਸ਼ੋਰ ਵਸਹਤ 

ਦਾ ਰਸਾਲਾ (Journal of Adolescent Health), 52(1), 4–27 

978-1-4606-5549-8 (Print) ISBN 978-1-4606-5554-2 (PDF) (Punjabi)
ਸ੍ੋਤ: © ਕਿੀਨਜ ਵਪਟ੍ਰ ਫਾਰ ਓਂਟਾਵਰਓ, 2015

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health.html
http://www.ontario.ca/steppingstones
http://www.aboutkidshealth.ca
http://www.sexualityandu.ca
http://www.teachingsexualhealth.ca
http://www.sieccan.org/pdf/she_q&a_3rd.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.sieccan.org/pdf/she_q&a_3rd.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/healthyschools/HBSCReportJan2013.pdf
http://www.egale.ca/wp-content/uploads/2011/05/EgaleFinalReport-web.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/sti-its-surv-epi/rep-rap-2011/index-eng.php

	ਇਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਪਤਾ ਦੀ ਗਾਈਡ: ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਸਵਖਆ ਪਾਠਕ੍ਮ ਵਿਚ ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ
	ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਾਈ 
	ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
	ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਮਨਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਨ 
	ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਮ ਵਿਚ ਵਕਿੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਗ੍ੇਡ 7 ਦਾ ਉਮੀਦ ਨਮੂਨਾ
	ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਮ ਵਿਚ ਵਕਿੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਗ੍ੇਡ 8 ਨਮੂਨਾ ਉਮੀਦ 

	ਘਰ ਵਿਖੇ: ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਵਿਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ 
	ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਥੋ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ
	ਹਿਾਲ




