
 

ਸਕਲੂ  ਿਵਚ  ਬੱਚ ੇ ਨੂੰ  ਕੌਣ     
ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰਦਾ  ਹ?ੈ 

- ਅਿਧਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 

- ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਕਲੂ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

- ਇਕ ਪੁਿਲਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਕੂਲ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ)

ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਨਹ
ਕਰ ਸਕਦਾ। 

 

 
 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ  

ਘਰ ਅਤੇ ਸਕਲੂ 
ਿਵੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ  

ਆਮ  ਤਰੌ  ਤ ੇ ਪੁੱਛੇ  ਜਾਣ  
ਵਾਲੇ  ਸਵਾਲਾਂ  ਦੇ  

ਜਵਾਬ  

  
 

“Discipline at Home and 
School” 

 
[Punjabi] 

 
ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਐੱਸ ਬੀ (VSB) ਸਿਵਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 

ਵਲ ਸਪਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ 
(ESL/ELL) ਦੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ 

ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਲੀਏਜੋਨ  ਵਰਕਰਾਂ (MCLW) 

ਦੀ ਟੀਮ ਵਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਇਕ ਹ।ੈ 
  
  
 

    
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤ ਿਮਲੀ ਮਾਇਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰ੍ਾਜੈੱਕਟ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। 



 

          
 

ਸਜ਼ਾ  ਅਤ ੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ  ਿਵਚ  ਕੀ  ਫਰਕ  ਹ?ੈ

- ਸਜ਼ਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕਾਬ ੂਕਰਨਾ ਹ।ੈ 
 
- ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸੰਜਮ ਿਸਖਣਾ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਸੱਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੀ ਪਿਰਣਾਮ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 
ਕੋਈ ਿਨਰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
- ਸਫ਼ਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ,  
ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹ   

ਹੈ। 
 

    ਸਕਲੂ  ਿਵਚ  ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ? 

- ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਸਾਿਰਆ ਂ(ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਅਿਧਆਪਕਾਂ, 
ਮਿਹਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਦੀ ਹ।ੈ 

 
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਯਮ ਨਹ  ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤ 

ਉਹਨਾ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ 
ਸਮਝ ਨਹ  ਲਗ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਿਕਸੇ ਤ ਪੁਛੋ 

ਤਾਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵ।ੇ 
 
- ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨਯਮ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਿਰਣਾਮ ਭੁਗਤਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। 
 
- ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੰਗੀਨ ਿਨਯਮ ਤੋੜਦੇ ਹਨ 

(ਲੜਾਈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਹਿਥਆਰ ਲੇ ਕੇ 
ਆਊਣਾ), ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਣਾਮ ਬਹਤੁ ਸਖਤ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ। 
 
- ਸਕੂਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 

ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ। 
 

 

ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦ ੇਬਦਲਵ ਚਾਰ ੇਕੀ ਹਨ ? 
 

- ਥੋੜੇ ਸਮ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਿਫਰ ਿਵਚਾਰ
ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ।ੋ 

- ਬੱਚੇ ਤ ਉਚੇਚੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਿਰਆਇਤਾਂ ਖਹੋ ਲੈਣ,ੇ ਿਜਵ ਿਕ 

ਉਸਦੀਆਂ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਮੰਜ਼ਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। 
 

ਬੱਿਚਆਂ  ਨਾਲ  ਦੁਰਿਵਹਾਰ  ਕੀ  ਹੈ ? 
 

ਜੇ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚਾ 
ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ  ਏਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਤੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ  (ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਿਚਲਡਰਨ 
ਐਡਂ ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਿਡਵਲੈਪਮਟ) (MCFD) ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤੇ 

ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜਰਰੂੀ 
ਹੈ ਿਕ ਿਜਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹਣੋ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ
ਵਾਿਕਆਂ ਦੀ  MCFD ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ। 
 

MCFD  ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹ ੈਿਕ ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ 
ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਿਕਆਂ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। 
 

ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਿਰਵਾਰਕ  ਘਰ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ  ਸਮਿਝਆ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਿਵਚ 

ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਦੇਖ:ੋ 
www.mcf.gov.bc.ca/child_protection/ 

  
ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ: ਸਮਾਿਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਿਦਮਾਗੀ, ਕਲਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ


