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ਇਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਰਪਤਾ ਿੀ ਗਾਈਡ
ਸਸ਼ੋਰਧਤ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ ਰਸਰਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਿਚ , ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ 12

ਓਂਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਿੱਚ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਕ ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੇਕ ਗੇਡ ੍ਰ ਜਾਂ ਕੋਿਸ (ਪਾਠਕ੍ਰਮ) ਿ ੇ
ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਿਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਸ ਲਈ ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਗਆਨ ਨ ਰਿਕਰਸਤ ਕਿਨ ਰਿਚ ਸਰਹਯੋਗ ਕਿਿਾ ਹੈ:

ਖੁਿ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿੂਰਜਆਂ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਲਈ

ਸਮਾਲੋਚਨਾਤਰਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸੋਚੋ, ਿਧੀਆ ਚੋਣਾਂ ਕਿੋ ਅਤ ੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ

ਿਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿਕਰਸਤ 
ਕਿੋ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਿੱਖਣ 
ਲਈ

ਸਿੀਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਰਸਕ 
ਿੂਪ ਨਾਲ ਸੁਿੱਰਖਅਤ 
ਿਰਹਣ ਲਈ

ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ 
ਸਿੀਿਕ ਤੌਿ ਤੇ ਸਰਕਰਿਆ 
ਿਰਹਣ ਲਈ

ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਤੰਿਿੁਸਤ ਿਰਹਣ ਲਈ ਰਗਆਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਰਿਕਰਸਤ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨਾ ਅਚੀਰਿੰਗ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਿਾ 
ਰਹੱਸਾ ਹੈ: ਓਂਟਾਰਿਓ ਰਿੱਚ ਰਸੱਰਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਬਲਕੁਲ ਨਿਾਂ ਰਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ। ontario.ca/eduvision ਤੇ ਹੋਿ ਜਾਣੋ।

ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ ਰਸਰਖਆ ਰਿਚ ਕੀ ਰਸਖ ਅਤੇ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ?

ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਖੁਿ ਨ ਅਤੇ ਿੂਰਜਆਂ ਨ ਸਮਝਣਾ ਰਸਖ ਿਹੇ ਹਨ

ਛੋਟੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਸਖਿੇ ਹਨ:
• ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਖ਼ਾਸ ਬਣਾਉਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੂਰਜਆਂ ਰਿੱਚ 

ਅੰਤਿਾਂ ਿਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ ਰਕਉਂ ਹੈ

• ਰਨੱਜੀ ਰਿਟਨੈਸ ਟੀਰਚਆਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨਾ, 
ਤੈ ਕਿਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਿਾ ਰਿਕਾਿਡ ਿੱਖਣਾ ਅਤ ੇ
ਰਿਿਸਥਾ ਕਿਨਾ

ਿਡੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਸਖਿੇ ਹਨ:
• ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਿੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ 

ਿਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣਾ 
ਰਜਹਨਾਂ ਿਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨਾ ਪੈ ਸਕਿਾ 
ਹੈ

• ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਿੱਰਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਿਾ ਸਮੱਰਸਆਿਾਂ 
ਿੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਿੂਰਜਆਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਿਨਾ (ਉਿਾਹਿਨ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਰਿੰਗ ਕਿਿੇ ਸਮ ੇਂ
ਸੁਨੇਹੇ ਟਾਈਪ ਕਿਨ ਿੇ ਖ਼ਤਿੇ)

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਿਕਾਿੀ ਆਿੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਰਕ ਇਕ ਰਸਰਖਅਕ ਆਪਣੇ 
ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਨ ਕੋਿਸ ਸਮਗਿੀ 
ਰਕਿੇਂ ਪੜ੍ਾਉਣ ਿਾਲਾ ਹੈ। ਰਸਰਖਅਕ 
ਉਹ ਫੈਸਲ ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਿੀਆਂ 
ਲੜਾਂ ਿੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਲਿੇ ਹਨ।

http://ontario.ca/eduvision
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ਸਮਾਲਚਨਾਤਰਮਕ ਢਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਿਧੀਆ ਚੋਣਾਂ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ਿਧਾਓ

ਛੋਟੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਸਖਿੇ ਹਨ:
• ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਿੀ ਿਾਤਾਿਿਣ 

ਰਿੱਚ ਿੱਧ ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਉਣ ਿੇ ਲਾਭ
• ਬੀਮਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਿੋਕਣ ਲਈ ਸਫਾਈ 

ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਭਆਸ, ਰਜਿੇਂ ਹੱਥ-ਧੋਣਾ। 

ਿਡੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਸਖਿੇ ਹਨ:
• ਲਾਗਤ, ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਿ ਰਿਰਸ਼ਆਂ 

ਨੂੰ ਰਧਆਨ ਰਿੱਚ ਿੱਖਿੇ ਹੋਏ, ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ 
ਿਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਨਾ

• ਉਹਨਾਂ ਅਸਿਾਂ ਬਾਿੇ ਸਮਝਣਾ, ਜੋ ਸ਼ਿਾਬ, ਤੰਮਾਕੂ, 
ਅਿੈਧ ਿਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੁਸਖਾ ਆਧਾਰਿਤ ਿਿਾਈ 
ਿੀ ਿਿਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਿੂਰਜਆਂ ਤੇ ਹ ੋ
ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਇਟਿਨਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ 
ਸਮਾਿਟ ਿੋਨਾਂ ਿੀ ਿਡੇ-ਪਧਿ ਤੇ 
ਿਿਤੋਂ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਰਕ ਰਿਰਿਆਿਥੀ 
ਰਨਿਤਿ ਿੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਰਹਿੇ 
ਹਨ - ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ 
ਿੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਿੁਨੀਆ ਨਾਲ।

ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਿਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿਕਰਸਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਿਖਣ ਬਾਿੇ ਰਸਖ 
ਿਹੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਸਖਿੇ ਹਨ:
• ਸਿੀਿਕ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਿਾਹੀਂ ਟੀਮਿਿਕ ਅਤ ੇ

ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ
• ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿੋਸਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਿੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਜਾਿੀ, ਸਨਮਾਨ ਭਿੀ, ਿੋ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿੱਚ 
ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਰਕਿੇਂ ਜਾਪਿਾ ਹੈ, ਰਕਹੋ ਰਜਹਾ ਲੱਗਿਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਹਸੂਸ ਹੁੰਿਾ ਹੈ।

ਿਡੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਸਖਿੇ ਹਨ:
• ਸੈਕਸੁਅਲ ਸਰਹਮਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਹਮਤੀ, ਰਜਸ 

ਲਈ ਅਰਜਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਨ 
ਿਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੁੜੀਂਿੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਿਲ ਉਹਨਾਂ 
ਿੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿੂਜ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਿੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ 
ਹੁੰਿੀ ਹੈ।

• ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਸਾਿੀ ਰਿਰਿਧਤਾ ਰਿੱਚ, ਖੁਿ ਿੇ ਅਤ ੇ
ਿੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਿਾ ਮਹੱਤਿ – ਰਲੰਗ 
ਸੰਬੰਧੀ ਪਛਾਣ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਨਿਧਾਿਨ, ਮਾਨਰਸਕ 
ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ ਸਮਿੱਥਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਅਤ ੇ
ਸੱਰਭਆਚਾਿਕ ਰਪਛੋਕੜਾਂ ਿੇ ਸਾਿੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ।

ਮਨਖੀ ਰਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ 
ਰਸਹਤ ਬਾਿੇ ਪੜ੍ਾਈ ਰਸਹਤ ਸਬਧੀ 
ਸਮੁਚੀ ਰਸਰਖਆ ਿਾ ਇਕ ਰਹਸਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਰਿਚ ਖੁਿ ਅਤੇ ਿੂਰਜਆਂ ਬਾਿੇ, 
ਰਿਸ਼ਰਤਆਂ ਬਾਿੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਅਤੇ 
ਭਾਿਨਾਤਰਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਬਾਿੇ 
ਪੜ੍ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੁੀ ਹੈ।

ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਸਿੀਿਕ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਰਮਕ ਤੌਿ ਤੇ ਸੁਿਰਖਅਤ ਿਰਹਣ ਬਾਿੇ 
ਰਸਖ ਿਹੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਸਖਿੇ ਹਨ:
• ਜਿੋਂ ਿੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਨ ਤੋਂ ਿੋਕਣ ਤਾਂ 

ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਰਿਖਾਉਣਾ
• ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਚੋਣਾਂ ਕਿਨਾ, ਰਜਿੇਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਿ ੇ

ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਰਸਿ ਨੂੰ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਹੈਲਮੇਟ ਪਰਹਨਣਾ।

ਿਡੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਸਖਿੇ ਹਨ:
• ਸੈਕਸੁਅਲ ਤੌਿ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਿੋਟੋਆਂ (ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਹ ੇ

ਭੇਜਣ) ਪੋਸਟ ਕਿਨ ਜਾਂ ਿਾਿਿਿਡ ਕਿਨ ਿੀਆ ਂ
ਸਮਾਰਜਕ, ਭਾਿਨਾਤਰਮਕ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਿਥ 
ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ

• ਜਿੋਂ ਉਹ ਬਾਹਿੀ ਿਾਤਾਿਿਣ ਰਿੱਚ ਸਰਕਰਿਆ 
ਹੋਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜਿ ਿੱਖਣਾ

ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ, ਰਿਰਿਆਿਥੀ, 
ਅਰਧਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਾ, 
ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜ੍ਾਈ ਅਤੇ 
ਤਿਿੁਸਤੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਅਸਿ ਪਾਉਣ 
ਲਈ ਇਕਠ ਕਮ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ।

ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿੀਿਕ ਿੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਰਿਆ 
ਹੋਣਾ ਰਸਖ ਿਹੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਸਖਿੇ ਹਨ:
• ਰਭੰਨ-ਰਭੰਨ ਸਿੀਿਕ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਰਿੱਚ ਰਿਸ਼ਿਾਸ਼ 

ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇੱਧਿ-ਉੱਧਿ ਜਾਣਾ
• ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਿਿੁਸਤੀ ਰਿੱਚ ਯੋਗਿਾਨ 

ਪਾਉਣ, ਅਨੰਿ ਮਾਣਨ, ਿੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਤਣਾਅ ਿਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿੀਿਕ ਿੂਪ 
ਨਾਲ ਸਰਕਰਿਆ ਹੋਣਾ।

ਿਡੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਸਖਿੇ ਹਨ:
• ਅਰਜਹੀਆਂ ਿੁਜਾਨਾ ਿੀਆਂ ਸਿੀਿਕ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ 

ਚੁਣਨਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਿਾ ਉਹ ਅਨੰਿ ਮਾਣਿੇ ਹਨ, 
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿੀਆਂ ਸਮਿੱਥਾਿਾਂ ਿੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, 
ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਿੁਜਾਨਾ ਜੀਿਨ ਰਿੱਚ ਰਿਟ ਬੈਠਣ ਅਤ ੇ
ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਰਿਟਨੈਸ ਟੀਰਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਰਿੱਚ 
ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ

• ਰਸਹਤਮੰਿ ਅਤੇ ਸਰਕਰਿਆ ਿਰਹਣ ਲਈ ਅਤ ੇ
ਿੂਰਜਆਂ ਲਈ ਿੋਲ ਮਾੱਡਲ ਬਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਿਿਤਣਾ।
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ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ ਰਸਰਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ: ਇਕ ਨਜਿੀਕੀ ਰਿ੍ਰਸ਼ਟੀ

ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ ਰਸੱਰਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਿਿਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਿ ੇ
ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਿੀ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿੇ ਹਨ, ਰਜਸਿੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਹਤਮੰਿ ਅਤੇ ਸਰਕਰਿਆ ਜੀਿਨ ਰਜਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਿਾ ਰਿਕਾਸ 
ਅਰਧਐਨ, ਪੜ੍ਾਈ ਿੇ ਕਈ ਖੇਤਿਾਂ ਰਿੱਚ ਅਕਾਿਰਮਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਾਂ ਿੀ ਸਲਾਹ (ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ, ਜਨਤਕ 
ਰਸਹਤ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਸਹਤ, ਸਿੀਿਕ ਰਸੱਰਖਆ, ਰਕਰਨਰਸਓਲੌਜੀ (kinesiology) ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-
ਰਪਤਾ, ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਚਾਿ-ਿਟਾਂਿਿੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜ੍ਾਈ ਅਤੇ ਪੋਗਿਾਮ ੍ਰ ਯੋਜਨਾਬੰਿੀ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਿੇ ਹੋਏ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਾਿ ੇ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਅਿੰਰਭਕ ਭਾਗ।

• ਪੜ੍ਾਈ ਉਮੀਿਾਂ, ਰਗਆਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਬਾਿੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੇਡ੍ਰ  
ਜਾਂ ਕੋਿਸ ਿੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 

• ਚੋਣਿੇਂ “ਪੋਂਪ੍ਰ ਟ” (ਉਿਾਹਿਨ ਲਈ ਅਰਧਆਪਕ ਿੇ ਨਮੂਨਾ ਸਿਾਲ, ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਿੇ ਜਿਾਬ) ਅਤ ੇ
ਉਿਾਹਿਨਾਂ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧਆਪਕ ਪਾਠ ਅਤੇ ਰਸਖਲਾਈ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਾਈ ਨੂੰ ਿੱਖ-
ਿੱਖ ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਪੜ੍ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਿੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਿਿਤ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਨਮੂਨਾ ਿਾਿਤਾਲਾਪ ਰਭੰਨ ਰਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਬਾਿੇ ਸੋਚਿੇ ਹੋਏ ਸਿਾਲਾਂ, ਪੋਂਪ੍ਰ ਟ ਿੇ ਜਿਾਬ ਿੇਣ ਅਤੇ ਇਸ 
ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਉਿਾਹਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿੇ ਹਨ ਰਕ ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਕੀ ਰਸੱਖ ਸਕਿ ੇ
ਹਨ। 

• “ਿਰਹਣ-ਸਰਹਣ ਿੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ” ਨੂੰ ਸਮੱੁਚੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਿੱਚ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਿੈ-ਸਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਿਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨ ਿੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ; ਿਧੀਆ 
ਰਿਸ਼ਰਤਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਜਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਨ ਿੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ; ਅਤੇ ਸਮੱਰਸਆਿਾਂ 
ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਨ ਿੇ ਤਿੀਰਕਆਂ, ਟੀਚੇ ਤੈ ਕਿਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਿੇ ਪੜ੍ਾਈ। ਇਸ ਉਿਾਹਿਨ ਰਿੱਚ, 
ਟੈਗ, [CT] ਸੰਕੇਤ ਕਿਿਾ ਹੈ ਰਕ ਅਰਧਆਪਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਨੱਜੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ 
ਰਿਸ਼ਰਤਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਧਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਰਿਕਰਸਤ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਤੇ ਿੋਕਸ ਕਿ ਸਕਿ ੇ
ਹਨ ਰਜਿੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਿਕਾਂ ਬਾਿੇ ਪੜ੍ਾਈ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੀਿਕ ਗਤੀਰਿਧੀ ਰਿੱਚ ਭਾਗੀਿਾਿੀ 
ਲਈ ਪੇਰਿ੍ਰ ਤ ਕਿਨ। 

• ਗੇਡ ੍ਰ 1-3, 4-6 ਅਤੇ 7 ਅਤੇ 8 ਲਈ ਰਡਿੀਜਨ ਓਿਿਰਿਊ ਜੋ ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਰਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ 
ਲੋੜਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਾਈ ਉਮੀਿਾਂ ਿਾ ਸਾਿ ਰਿੰਿਾ ਹੈ।

• ਅਪੈਂਡਾਈਰਸਜ ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਚਾਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਪੜ੍ਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿਾਂ ਿੀ ਅਰਧਐਨ-
ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਿਾਿਲੀ ਿਾ ਸਾਿ ਰਿੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।

ਉਿਾਹਿਨ ਲਈ, ਗ੍ਰੇਡ 6 ਰਿਚ, ਰਿਰਿਆਿਥੀ ਇਹ ਕਿਨਗੇ:
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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਿੀ ਪੜ੍ਾਈ ਅਤੇ ਤਿਿੁਸਤੀ ਰਿਚ ਰਕਿੇਂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਿ ਸਕਿੇ ਹੋ

ਪਰਿਿਾਿ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੋਿਾਂ ਿੀ ਰਿਰਿਆਿਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜ੍ਾਈ ਅਤੇ ਤੰਿਿੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਰਹਯੋਗ ਿੇਣ ਰਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ ਭੂਰਮਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਚਾਿ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਿੱਲੋਂ 
ਰਿਕਰਸਤ ਕੀਤੇ ਸੋਤਾਂ ੍ਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਰਹਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਹੇਠਾਂ ਿਾਧੂ ਸੋਤ ੍ਰ ਿੇਖੋ) 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ
• ਇਸਤੇ ਰਿਚਾਿ ਕਿੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਅਰਜਹਾ ਕੀ ਕਿ ਸਕਿ ੇ

ਹੋ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਅਨੰਿ ਿੀ ਆਏ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਰਿੱਚ ਿੀ ਸਰਹਯੋਗ ਰਮਲੇ 
(ਉਿਾਹਿਨ ਲਈ, ਸਿੀਿਕ ਗਤੀਰਿਧੀ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ)।

• ਪੂਿੇ ਰਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
• ਸਿਾਲਾਂ ਿੇ ਜਿਾਬ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਰਹਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਓ।

ਇਕ ਿੋਲ ਮਾੱਡਲ ਬਣਨਾ
• ਆਪਣੇ ਖੁਿ ਿੇ ਰਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਿੇ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਂ ਿ ੇ

ਰਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝੇ ਕਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛੋ।
• ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਿ ਬਾਿੇ ਰਿਚਾਿ ਕਿੋ (ਉਿਾਹਿਨ ਲਈ 

ਸੜਕ ਪਾਿ ਕਿਨ ਿੇਲੇ, ਡ੍ਰਾਈਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਨ 
ਿੇਲੇ)।

ਇਕ ਰਸਖਾਂਿਿੂ ਬਣਨਾ
• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਿੇ ਅਰਧਆਪਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਰਿੱਚ ਕੀ 

ਪੜ੍ ਿਹੇ ਹਨ।
• ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿਰਹਣ ਬਾਿੇ ਬੁਰਨਆਿੀ ਗੱਲਾਂ ਿਾ ਪਤਾ 

ਲਗਾਓ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਿਿਤਿੇ ਹੋਏ।
• ਉਹ ਭਾਈਚਾਿਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭੋ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਤੌਿ ਤ ੇ

ਉਪਲਬਧ ਹਨ (ਉਿਾਹਿਨ ਲਈ, ਮਨੋਿੰਜਨ, ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ 
ਸੇਿਾਿਾਂ)

ਇਕ ਗਾਈਡ ਬਣਨਾ
• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਖੁਿ ਿੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਤੈ ਕਿਨ ਰਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੋ।
• ਰਜੱਥੇ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਸਰਕਰਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਿਓ 

(ਉਿਾਹਿਨ ਲਈ, ਪੈਿਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ)।
• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਿੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਤਣਾਅ 

ਿੇਣ ਿਾਲਾ ਹੈ, ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀ 
ਇਹਨਾਂ ਿਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਨ ਿੇ ਤਿੀਕੇ ਲੱਭਣ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੋ।

ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ
ਇਸ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਪੜ੍ਾਈ ਰਿੱਚ ਰਕਿੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਿੇ ਹੋ:

• ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ ਰਸੱਰਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਰਪਤਾ (ਪੇਿੈਂਟ) 
ਭਾਗ ਿੇਖੋ।

ਅਿੰਰਭਕ (ਐਲੀਮੈਂਟਿੀ) ਪਾਠਕ੍ਰਮ: 
www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html
ਸੈਕੰਡਿੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ: 
www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health.html

• ਰਸੱਰਖਆ ਮੰਤਿਾਲੇ ਿੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ ਰਸੱਰਖਆ 
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਿੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਿੇ ਰਲੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੋ:

ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਰਪਤਾ ਿੀ ਗਾਈਡ: ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ ਰਸੱਰਖਆ 
ਪਾਠਕ੍ਰਮ (A Parent’s Guide: Human Development), ਗੇਡ੍ਰ  
1–6 ਅਤੇ 7–12 ਰਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਸਹਤ 
(Sexual Health in the Health and Physical Education 
curriculum, Grades 1–6 and 7–12)
ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਲਈ ਤੀਬਿ ਕਾਿਕ

• ਬਾਲ ਅਤੇ ਜਿਾਨ ਰਿਕਾਸ (ਸਮਾਰਜਕ, ਭਾਿਨਾਤਰਮਕ, ਸਿੀਿਕ, 
ਮਾਨਰਸਕ) ਬਾਿੇ ਅਤੇ ਬਾਰਲਗ ਜਿਾਨ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਯੋਗ ਕਿਨ 
ਲਈ ਕੀ ਕਿ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਿੇਖੋ:

ਅਿੰਰਭਕ ਪੜ੍ਾਈ ਿੇਮਿਿ੍ਰ ਕ ਪੂਿੀ ਰਿਪੋਿਟ (Early Learning 
Framework Full Report) (ਜਨਮ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਿੇ ਬੱਰਚਆ ਂ
ਲਈ) www.edu.gov.on.ca/childcare/oelf
ਅਿੰਰਭਕ ਯਤਨ (Stepping Stones), ਜਿਾਨ ਰਿਕਾਸ ਤੇ ਇੱਕ 
ਸੋਤ ੍ਰ  (ਜਿਾਨ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, 12 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ) 
www.ontario.ca/steppingstones

• ਿਾਧੂ ਸੋਤ੍ਰ
ਿਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ (Building Healthy Relationships) 
ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਰਪਤਾ ਿੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਧਾਉਣਾ (Building 
Parent Engagement) , ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ
www.ontariodirectors.ca/parent_engagement.html
ਪੀਪਲ ਿੌਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (People for Education ) 
www.peopleforeducation.ca
ਓਂਟਾਰਿਓ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਿ ਪੇਿੈਂਟਸ ਇਨ ਕੈਥੋਰਲਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 
(Ontario Association of Parents in Catholic Education) 
www.oapce.on.ca/oapce
ਓਂਟਾਰਿਓ ਿੈਡਿੇਸ਼ਨ ਔਿ ਹੋਮ ਐਡ ਂ ਸਕੂਲ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ੰਸ (Ontario 
Federation of Home and School Associations) 
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