
 

 

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ:

ਸੋਜੀ ਨ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਿੜ੍ਹ ਾਈ ਦੀ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ

ਫਾਪਸਲੀਟੇਟਰ ਦੀ ਗਾਈਡ  

ਜਾਣ-ਿਛਾਣ      

ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਗੱਲਾਂ      

ਫਾਪਸਲਟੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਲਸਟ

ਬੋਲਣ ਲਈ ਨੋਟਸ    

ਬਰੋਸ਼ਰ - ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਰੋਸ਼ਰ   

ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਸੱਝਣਾ    

 
 
 
ਇਹ ਗਾਈਡ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੂੰ ਆਿਣੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲੋ ਜਾ ਂਪਜਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 

ਵਰਤੋ! ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਈਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 

ਜਪਗਆਸ  ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਪਿਆਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆ ਂ

ਵਲੋਂ  ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
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ਜਾਣ-ਿਛਾਣ  
 

ਸਕ ਲ ਦ ੇਮਾਹਲੌ ਪਵਚ ਿਸ਼ੇ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕ ਲ ਦ ੇਮਾਹੌਲ ਪਵਚ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸਕ ਲ ਐਡਪਮਨਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਆਿਣੀ ਿੀ ਏ ਸੀ ਲੀਡਰਪਸ਼ਿ 

ਜਾਂ ਆਿਣੀ ਸੋਜੀ ਸਕ ਲ ਲੀਡ ਕੋਲ ਿਹੁੂੰਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਿਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਪਕ ਕੀ ਨੇੜ੍ ਭਪਵੱਖ ਪਵਚ ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਿਰੈਪਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ) 

ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਿਲੈਨਾਂ ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਇਹ ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਸਸਟਮ ਪਵਚ ਬੱਪਚਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਿੋਆਇੂੰਟ ਬਣਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਕਪਮਉਨਟੀ ਦ ੇਮਾਹਲੌ ਪਵਚ ਿਸ਼ੇ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਮਉਨਟੀ ਪਵਚ ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਿਰੈਪਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਹ ਗਾਈਡ, ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ 

ਿੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਪਿਤ ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਤੋਂ ਅੂੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ 

ਹੋ ਜਾਂ ਆਿਣੀ ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਸਟਾਇਲ ਅਤੇ ਸਰੋਪਤਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਫੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਸਸਟਮ ਪਵਚ ਬੱਪਚਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਿੋਆਇੂੰਟ ਬਣਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਲੋੜ੍ ਮਤੁਾਬਕ ਹਰੋ ਵਸੀਪਲਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ  `ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਮਨ ਪਵਚ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ 

ਸਕ ਲ ਦੇ ਸੋਜੀ ਲੀਡ, ਿੀ ਏ ਸੀ ਲੀਡਰਪਸ਼ਿ ਜਾ ਂਸਕ ਲ ਐਡਪਮਨਸਟਰਟੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

 

ਇਤਰਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਪਸਝੱਣਾ

ਭਾਵੇਂ ਪਕ ਹਰ ਇਕ ਦ ੇਪਵਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਮਹੱਤਵਿ ਰਨ ਹੈ, ਿਰ ਪਮੱਪਿਆ ਪਗਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਿੋੜ੍ਹਾ ਹੈ।  ਗਰੁਿੱ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦਾ ਸੂੰਤੁਲਨ 

ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹਨ:

ਸਸ਼ੈਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ:ਂ 

 ਇਤਰਾਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸੂੰਖੇਿ ਤਰੀਪਕਆ ਂਪਵਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਪਸਲੀਟੇਟਰ ਦੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦ ੇਅੂੰਤ `ਤੇ “ਸੋਜੀ ਦੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦ ੇ

ਇਤਰਾਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ” ਿੜ੍ਹ ੋ।

 

ਸਸ਼ੈਨ ਦਰੌਾਨ: 

 ਔਖੀ ਜਾਂ ਗੁੂੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨ ੂੰ ਰਕੋੋ ਅਤੇ ਪਵਸ਼ੇ ਨ ੂੰ ਚਾਰਟ ਿੇਿਰ ਉੱਿਰ ਪਲਖ ਕ ੇਇਸ ਨ ੂੰ “ਿਾਰਪਕੂੰਗ ਲੌਟ” ਪਵਚ ਰੱਖੋ। 

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੂੰਤ `ਤੇ ਇਸ ਿਾਰਪਕੂੰਗ ਲੌਟ ਪਵਚ ਜਾਉ, ਅਤੇ ਇਨਹਾ ਂਪਵਪਸ਼ਆ ਂਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਪਵਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 

ਿਾਂਵਾ ਂਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰੋ।

 ਪਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਪਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਸ਼ੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹਵੋੋ ਪਜਹੜ੍ਾ 

ਸੋਜੀ ਦੀ ਿੜ੍ਹ ਾਈ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।

http://www.sogieducation.org/
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ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਗੱਲਾਂ
 

 

ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤ ੇਟਕੈਨੌਲੋਜੀ

 ਿੌਵਰਿੋਆਇੂੰਟ ਨਾਲ ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨ ੂੰ ਪਦਖਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਪਡਓ ਚਲਾਉਣ ਲਈ (ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ) ਏ/ਵੀ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਬੱੁਕ ਕਰੋ।

 ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਪਕ ਿੌਵਰਿੋਆਇੂੰਟ ਪਵਚ ਪਸੱਿੇ ਪਲੂੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀਪਡਓਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਈ ਫਾਈ ਕੋਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਈ ਫਾਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ   ਤੋਂ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਵੀਪਡਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੈਂਫਪਲਟ

 ਅੱਗੇ ਪਦੱਤੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਿੀ ਪਹਸੱਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪਿਰੂੰਟ ਕਰੋ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਪਵਚ ਹੈ ਜਾ ਂ

 `ਤੇ ਹੈ):

 ਸੋਜੀ 1 2 3 ਮਾਿੇ ਲਈ ਬਰੋਸ਼ਰ

ਸਿਲਾਈਆ ਂਅਤੇ ਰ ਮ ਸੈੱਟ-ਅੱਿ

 ਿੈਰਵੀ ਲਈ ਪਵਪਸ਼ਆ ਂਦੀ ਪਲਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਿਾਪਰਕੂੰਗ ਲੌਟ” ਪਸਰਲੇਖ ਦਾ ਚਾਰਟ ਿਿੇਰ ਕੂੰਿ `ਤੇ ਟੂੰਗੋ।

 ਿੋਸਟ-ਇਟ ਨੋਟਸ ਵੂੰਡੋ।

ਖਰੜ੍ ੇਦੀ ਪਲਖਤ (ਈਮਲੇਾ ਂਜਾ ਂਹਰੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ)

 “  ਨ ੂੰ ਸਾਡ ੇਸਕ ਲ ਪਵਚ ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨ ੂੰ ਮੈਂ ਸੋਜੀ 

ਸਕ ਲ ਲੀਡ/ਐਡਪਮਨਸਟਰੇਟਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਵਾਗਂਾ/ਚਲਾਵਾਂਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਦੱਤ ੇ

ਗਏ ਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਜਵਾਬ ਦਣੇਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ੇਪਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਕ ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ 

ਸਕ ਲ ਪਵਚ ਪਕਸ ਤਰਹਾ ਂਦੀ ਪਦਖਾਈ ਪਦੂੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇਆਿਣੀ ਪਸੱਪਖਆ ਪਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਓਕੇ ਹੈ! 

ਸਾਡੇ ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਪਖਅਤ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਪਜ਼ਆਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਵਚ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਬਾਰੇ ਪਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 `ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ।   
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ਫਾਪਸਲਟੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਲਸਟ  
 

 

ਹਰ ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੂੰਗੀ ਪਲਸਟ ਿਸੂੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਕਣੌ  ਆਿਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਰੋਪਤਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

 ਪਕਸੇ ਕੋ-ਫਾਪਸਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਕੋ-ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰੋ (ਿੀ ਏ ਸੀ, ਸੋਜੀ ਸਕ ਲ ਲੀਡ, ਐਡਪਮਨ)

ਕਦੋਂ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਸੁਝਾਅ: 

 ਸੋਜੀ ਸਕ ਲ ਲੀਡ ਜਾਂ ਐਡਪਮਨ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਉ

 ਇਹ ਿਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਲ ਦੀ ਿੀ ਏ ਸੀ ਨਾਲ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰੋ ਪਕ ਿੀ ਏ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ ਿੀ ਏ ਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ 

ਮੀਪਟੂੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਪਕਿੱੇ  ਅਪਜਹਾ ਰ ਮ ਬੱੁਕ ਕਰੋ ਪਜਸ ਪਵਚ ਢੁਕਵੀਂ ਿਾਂ/ਸਾਮੱਗਰੀ/ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਪਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਲੋੜ੍ ਿਵੇਗੀ (ਪਜਵੇਂ ਿਰੋਜੈਕਟਰ 

ਲਈ ਓਿਸ਼ਨ, ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਪਲਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਾਂ)

ਕੀ  ਫਾਪਸਲੀਟੇਟਰ ਦੀ ਗਾਈਡ, ਿੌਵਰਿੋਆਇੂੰਟ ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀਪਡਓਜ਼ `ਤੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਿੱਕਾ 

ਕਰੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਪਹਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲੋਗੇ। 

ਕਣੌ  ਆਿਣੇ ਮਨ ਪਵਚ ਸਿਸ਼ਟ ਹੋਵੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਕਉਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਰੱਖਦ ੇਹੋ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਪਮੱਿੋ। ਇਸ ਨ ੂੰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਆਇੂੰਟ ਵਜੋਂ ਸੋਚੋ। 

ਪਕਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਪਦਨ /ਹਫਤ ੇਿਪਹਲਾਂ:   

 ਸਾਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲੋ।

 ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਿਤਾ ਲਾਉ।

ਸੁਝਾਅ: 

 ਸੁਨੇਹਾ ਿਹੁੂੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਉ।

  `ਤੇ ਸੋਜੀ ਲਰਪਨੂੰਗ ਬਰਸਟ ਵੀਪਡਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਵਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ 

ਕਰਵਾਉ।

 ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਲਚਸਿੀਆਂ ਅਤੇ ਪਗਆਨ ਦੇ ਿੱਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਦਉ।

 ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਆਉਣ `ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉ।

 ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ, ਸਿਲਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਪਿਰੂੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਰੋਸ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ।

ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਦਨ: 

 ਕਮਰੇ ਨ ੂੰ ਪਤਆਰ ਕਰੋ।

 ਆਿਣੇ ਸਿੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟਸ `ਤੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰੋ।

 ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉ।

 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੋ।

ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਪਦਨਾ ਂਪਵਚ: 

 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਵਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਪਲਆਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪਨੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

 ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਿੈਰਵੀ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਕਸੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

 ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਵਾਲ  `ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। 

mailto:info@sogieducation.org
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ਬੋਲਣ ਲਈ ਨੋਟਸ  

 

ਅੱਗੇ ਪਦੱਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨੋਟਸ (ਸਿੀਪਕੂੰਗ ਨੋਟਸ) ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੌਵਰਿੋਆਇੂੰਟ ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ 

ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 40 ਪਮੂੰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਵੱਡੇ ਿੱਿਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਸਫਰ ਸੂੰਖੇਿ ਮੌਕੇ 

ਪਦੂੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਾਪਸਲੀਟੇਟਰ ਕਲੋ ਪਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਿਲਬਿ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀਆ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ 

ਪਜ਼ਆਦਾ ਗਲੱਬਾਤ ਨਾਲ ਲੂੰਬੇ ਸਸ਼ੈਨ ਸਦਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਪਲਖਤ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ 

ਉਿਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰੇਰਨਾ ਦੇ ਿੋਆਇੂੰਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।  

ਿੌਵਰਿੋਆਇੂੰਟ ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲੋੜ੍ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਸਲਾਈਡ 1

ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਟਾਈਟਲ

1 ਪਮੂੰਟ

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ:

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੂੰਨਵਾਦ।

ਇਹ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦ ੇਪਸਸਟਮ ਪਵਚ ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਬੱਪਚਆਂ ਦ ੇਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਇਕ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ 

ਅਸੀਂ ਸੋਜੀ, ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪਕ ਇਹ ਸੋਜੀ 1  2 3 ਨਾਲ ਪਕਵੇਂ ਸੂੰਬੂੰਿ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸਲਾਈਡ 2

 “ਸੋਜੀ” ਕੀ ਹੈ?

1 ਪਮੂੰਟ

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ:

 “ਸੋ-ਜੀ” ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੈਕਸ਼ ਅਲ ਓਰੀਐਨਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਪਟਟੀ (ਕਾਮੁਕ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਪਲੂੰਗ ਿਛਾਣ) ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਪਰਆਂ 

ਦੀ ਪਕਉਂਪਕ ਕਾਮੁਕ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਪਲੂੰਗ ਿਛਾਣ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨ ੂੰ ਸਾਪਰਆ ਂਨ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਹਰ ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਆਿਣੀ ਪਲੂੰਗਕ ਿਛਾਣ ਨ ੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਪਦਲਚਸਿੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ 

ਪਜਹੜ੍ੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਲਈ ਆਮ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਨ ੂੰ ਆਿਣੀ ਕਾਮੁਕ ਰੁਚੀ ਜਾਂ ਪਲੂੰਗ ਿਛਾਣ ਬਾਰ ੇਿਕੱਾ ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਦੀ ਿਛਾਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 

`ਤੇ ਲੈਜ਼ਬੀਅਨ, ਗਅੇ, ਸਟਰੇਟ, ਬਾਇਸੈਕਸ਼ ਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਪਕਊਈਰ ਟ -ਸਪਿਪਰਟ, ਪਸਸਜੈਂਡਰ, ਜਾ ਂਪਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਸਲਾਈਡ 3

ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੈ?

2 ਪਮੂੰਟ

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ:

ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਪਵਚ ਸੋਜੀ ਦੀ ਪਭੂੰਨਤਾ ਨ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਾਣ 

ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਕ ਲਾਂ ਪਵਚ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪਭੂੰਨਤਾ ਬਾਰ ੇਪਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਵਪਸ਼ਆਂ ਪਵੱਚੋਂ ਸੋਜੀ ਇਕ ਹੈ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਜਦੋਂ ਅਪਿਆਿਕ, ਨਸਲ, ਪਿਛੋਕੜ੍, ਿਰਮ 

ਅਤੇ ਸਮਰੱਿਾ ਬਾਰ ੇਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਸਰਫ ਇਹ ਅਰਿ ਹੈ ਪਕ ਸੋਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 

ਪਜਹੜ੍ਾ ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਹਰ ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਇਹ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਪਫੱਟ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ “ਸੋਜੀ ਿਾਠਕ੍ਰਮ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਜੀ 

ਇਕ ਅਪਜਹਾ ਪਵਸ਼ਾ ਹੈ ਪਜਹੜ੍ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਪਵਪਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਦੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਵਚਾਪਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਕ ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਇਨਹਾ ਂਸਾਰ ੇਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਿਛਾਣਾ ਂਨ ੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੀ 

ਵੀ ਪਵਤਕਰ ੇਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਸਲਾਈਡ 4

ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹ ਾਈ ਬੀ ਸੀ ਪਵਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਕਉਂ ਹੈ?

2 ਪਮੂੰਟ

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ:

ਪਵਪਦਆ ਮਪਹਕਮੇ ਦ ੇਮਪਨਸਟਰ ਨੇ 8 ਸਤੂੰਬਰ, 2016 ਨ ੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਕ ਪਬਰਪਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ ਦ ੇਸਾਰੇ ਬੋਰਡਜ਼ ਔਫ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 

ਿਰਾਈਵੇਟ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਅਪਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਉਹ 31 ਦਸੂੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਕੋਡਜ਼ ਔਫ 

ਕੂੰਡਕਟ ਪਵਚ ਸੈਕਸ਼ ਅਲ ਓਰੀਐਨਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਪਟਟੀ (ਸੋਜੀ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੀ ਸੀ ਪਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਪਵਚ ਜੁਲਾਈ 2016 ਨ ੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਿ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਚ ਪਲੂੰਗ ਿਛਾਣ ਅਤੇ 

ਲਪਹਜ਼ੇ ਨ ੂੰ ਪਵਤਕਰ ੇਦਾ ਆਿਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜੋ ਪਕ ਿਪਹਲਾ ਂਹੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ ਅਲ ਓਰੀਐਨਟੇਸ਼ਨ ਪਵਚ ਰਲਦਾ ਹੈ)।

ਸਾਰੇ ਿਬਪਲਕ ਸਕ ਲ ਬੋਰਡਾ ਂਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਆਿਣੇ ਸਕ ਲਾਂ ਪਵਚ ਅਪਜਹੇ ਕੋਡਜ਼ ਔਫ ਕੂੰਡਕਟ ਲਾਗ  ਕਰਕੇ 

ਬੁਲੀਇੂੰਗ (ਿੱਕੇਸ਼ਾਹੀ) ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪਜਹੜੇ੍ ਬੀ ਸੀ ਪਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਪਵਚਲੇ ਪਵਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾ ਂਨ ੂੰ ਸਿਸ਼ਟ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ – ਪਜਸ ਪਵਚ ਿਰਵਾਨ ਕਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਿਰਵਾਨ ਕਰਨਯੋਗ ਵਤੀਰ ੇਅਤੇ ਪਸੱਟ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਪਕ ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਕੋਡਜ਼ ਔਫ ਕੂੰਡਕਟ ਪਵਚ ਸੋਜੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਪਿਤ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਪਸੱਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਿਰਾਈਵੇਟ ਸਕ ਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹਾ ਂਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਆਦਰ, ਅਤੇ ਿਰਵਾਨਗੀ ਨ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਣੇ 

ਵਾਲੀਆ ਂਆਿਣੀਆ ਂਿਾਲਸੀਆਂ; ਐਂਟੀ-ਬੁਲੀਇੂੰਗ ਅਤੇ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਿਾਲਸੀਆਂ; ਅਤੇ ਇਨਹਾ ਂਮਾਮਪਲਆ ਂਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਅਕ 

ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੂੰ ਅਿਡੇਟ ਕਰਨ।
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ਸਲਾਈਡ 5

ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਬੀ ਸੀ ਪਵਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਕਉਂ ਹੈ?

2 ਪਮੂੰਟ

ਲਿਖਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ: 

ਖੋਜ ਇਹ ਪਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਸਾਰ ੇਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਨ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਦਪਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਪਜਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਕ ਲ ਦ ੇਪਬਹਤਰ 

ਨਤੀਜੇ ਪਨਕਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀ ਸੀ ਦ ੇ19% ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਪਨਰੋਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੈਟਰਸੈੋਕਸ਼ ਅਲ ਨਹੀਂ ਵਜੋਂ ਆਿਣੀ ਿਛਾਣ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ

ਅਪਜਹੇ ਘਰਾ ਂਤੋਂ ਹਨ ਪਜਨਹਾ ਂਦ ੇਿਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਰਵਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਲਾਈਡ 6 

ਸੋਜੀ 1 2 3 ਕੀ ਹੈ?

1 ਪਮੂੰਟ

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ: 

ਸੋਜੀ 1 2 3 ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਜੀ 1 2 3 ਅਪਿਆਿਕਾਂ ਲਈ ਆਿਣੇ ਪਡਸਪਟਰਕਟਸ, ਕਲਾਸਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੂੰ ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ 

ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲਾ ਂਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਸੋਜੀ 1 2 3 ਸ ਬੇ ਭਰ ਪਵਚ ਐਜ ਕੇਟਰ ਵਸੀਲੇ ਿਹੁੂੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਿਆਿਕ 

ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਪਕ ਕੀ ਉਹ ਆਿਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪਵਚ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੂੰਦ ੇਹਨ।

ਸਲਾਈਡ 7

ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਕ ਲਾਂ ਲਈ 1, 2, 3

4 ਪਮੂੰਟ

ਕੂੰਮ: ਸੋਜੀ 1, 2, 3 ਦ ੇਪਤੂੰਨ ਮ ਲ ਆਿਾਰ ਪਦਖਾਉਣ ਲਈ  ਿੇਸ਼ ਕਰੋ।

 

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ: 

ਸੋਜੀ 1 2 3 ਆਿਣਾ ਨਾ ਂਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਪਤੂੰਨ ਿਹੁੂੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਦ ੇਸਾਰੇ ਮ ਲ ਆਿਾਰ 

ਸਕ ਲਾਂ ਪਵਚ ਲਾਗ  ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਿੇ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਸੁਆਗਤ ਹੋਇਆ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਸੋਜੀ 1: ਪਡਸਪਟਰਕਟਾ ਂਦੀ ਸੋਜੀ ਿਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮੱੁਖ ਪਹੱਸੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋਜੀ ਦਾ ਸਿਸ਼ਟ ਰ ਿ ਪਵਚ ਵਰਣਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਾਲਸੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਲਈ ਪਵਤਕਰੇ, ਆਤਮ ਹੱਪਤਆ ਦ ੇਪਖਆਲਾਂ, ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਪਤਆ ਂ

ਦੀਆ ਂਕੋਪਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆ ਂਹਨ। 
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ਸੋਜੀ 2: ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੇਿ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਸਕ ਲ ਿੱਿਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨ ੂੰ ਪਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ – ਪਜਸ ਪਵਚ ਸੋਜੀ ਅਤੇ ਐੱਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਪਕਊ+ ਸਾਈਨ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ,ਂ ਅਤੇ ਿਾਠਕ੍ਰਮ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਚੂੰਗੀ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਾ ਂਬਣਾਉ।       

ਸੋਜੀ 3: ਅਪਿਆਿਕ ਕਲਾਸਰ ਮ ਲਈ ਸਰੋਤ ਇਸ ਸਫ ੇਉੱਿਰ ਅਤੇ ਕੇ-12 ਦੇ ਲੈਸਨਾ ਂਤੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਵਪਸ਼ਆਂ ਪਵਚ ਲੈਸਨਾ ਂ

ਦੀਆ ਂਅਪਜਹੀਆਂ ਿਲੈਨਾਂ ਪਜਹੜ੍ੀਆ ਂਪਭੂੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਪਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਜੀ ਦ ੇਪਵਪਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਐੱਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਪਕਊ+ਕਪਮਉਨਟੀ ਦੇ 

ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਿੜ੍ਹਾਈ ਨ ੂੰ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਜ਼ੂੰਦਗੀਆ ਂਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪਵਚ ਸੋਜੀ ਦੀ ਪਭੂੰਨਤਾ ਬਾਰ ੇ

ਪਸਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਲਾਈਡ 8

ਸੋਜੀ ਐਜ ਕੇਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ

2 ਪਮੂੰਟ

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ: 

ਸੋਜੀ ਐਜ ਕੇਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਪਵਚ ਅਤੇ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਦੀਆ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ ਹੋਰ ਐਜ ਕੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਿਨਾਂ, ਵਸੀਪਲਆ ਂ

ਅਤੇ ਉਨਹਾ ਂਮਦਦਾ ਂਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ ਪਜਨਹਾਂ ਦੀ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਆਿਣੇ ਸਕ ਲਾ ਂਅਤੇ ਕਲਾਸਰ ਮਾ ਂਨ ੂੰ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦ ੇਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ 

ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ, ਹਰ ਸਕ ਲ ਪਵਚ ਇਕ ਸੋਜੀ ਸਕ ਲ ਲੀਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਸੋਜੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਪਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ ਟਰਪੇਨੂੰਗ ਜਾ ਂਵਸੀਲੇ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਜੀ ਸਕ ਲ ਲੀਡ, ਸੋਜੀ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਲੀਡ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸੋਜੀ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਲੀਡ ਸਾਰੇ ਸੋਜੀ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਲੀਡਜ਼ ਲਈ ਮਦਦ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਿੇ ਸੋਜੀ ਸਕ ਲ ਲੀਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਵਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕ ਲ ਪਵਚ ਸੋਜੀ ਦੇ ਉੱਦਮਾ ਂਬਾਰ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ 

ਹੋਣ।

ਸਲਾਈਡ 9

ਸ ਬੇ ਨਾਲ ਸਪਹਯੋਗ (ਅਲਾਇਨਮੈਂਟ)

1 ਪਮੂੰਟ

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ: 

ਸੋਜੀ 1 2 3, ਏ ਆਰ ਸੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਬੀ ਸੀ ਮਪਨਸਟਰੀ ਔਫ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ; ਬੀ ਸੀ ਟੀਚਰਜ਼’ ਫਡਰੇਸ਼ਨ; ਬੀ ਸੀ ਭਰ ਦੇ ਸਕ ਲ 

ਪਡਸਪਟਰਕਟਸ; ਯ  ਬੀ ਸੀ ਫਾਪਕਲਟੀ ਔਫ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ; ਿੜ੍ਹਾਈ ਪਵਚਲੇ ਪਹੱਸੇਦਾਰਾਂ; ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਲ 

ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਪਕਊ ਕਪਮਉਨਟੀ ਦੀਆ ਂਸੂੰਸਿਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪਹਯਗੋ ਨਾਲ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ।

ਸੋਜੀ 1 2 3 ਸ ਬਾਈ ਸੂੰਸਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਂਪਵਚਕਾਰ ਿੁਲ ਉਸਾਰਨ ਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਪਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ, ਕਾਇਮ 

ਰਪਹਣ ਯੋਗ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਿ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪਵਚ ਬਹੁਤ ਵਿੀਆ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕੋਪਸ਼ਸ਼ਾਂ ਪਵਚ ਸਪਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸਾਪਰਆਂ ਲਈ ਫਾਇਪਦਆਂ ਪਵਚ ਹੋਰ ਵਾਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਸਲਾਈਡ 10

ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਿਾਠਕ੍ਰਮ: ਪਨਜੱੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਜਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

3 ਪਮੂੰਟ

ਕੂੰਮ: ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਪਲਆ ਂਨ ੂੰ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਿੜ੍ਹਨ ਪਦਉ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆ ਂਮੱੁਖ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਿ ਦੇਖ ਸਕਣ।

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ: 

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਭੂੰਨਤਾ ਨ ੂੰ ਸਕ ਲਾ ਂਪਵਚ ਆਮ ਹੀ ਪਵਚਾਪਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਜੀ 1 2 3 ਨਵੇਂ ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆ ਂਮੱੁਖ ਸ਼ਕਤੀਆ,ਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਜਕ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਨ ੂੰ ਪਜ਼ੂੰਦਗੀ ਪਵਚ ਪਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਭੂੰਨਤਾ 

ਬਾਰੇ ਪਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਵਤਕਰੇ ਨ ੂੰ ਪਨਰ-ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਕੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਆਿਣੇ ਆਿ ਲਈ ਪਬਹਤਰ ਯੋਗ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਆਿਣੇ ਸਾਿੀਆਂ ਪਵਚਲੇ ਫਰਕਾਂ ਨ ੂੰ ਿਰਵਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਚੂੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਲਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਉੱਿਰ ਹਾਂਿੱਖੀ ਅਸਰ ਿੈਂਦਾ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਉਹ ਿਰਵਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਭਆਚਾਰ ਨ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਦੂੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਸਲਾਈਡ 11

ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਪਕਸ ਤਰਹਾ ਂਦੀ ਪਦਖਾਈ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹੈ?

2 ਪਮੂੰਟ

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ:

ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਪਜਹੜੇ੍ ਸਮਾਜ ਪਵਚ ਸੋਜੀ ਦੀ ਪਭੂੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਆਦਰ ਅਤੇ 

ਮਾਣ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਟੀਚਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਹਤਰ ਲੈਸ ਹਨ ਪਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆ ਂਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੁਝ 

ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਪਸੂੰਗਲ ਡਡੈੀਆ,ਂ ਗਰੈਂਡਿੇਰੈਂਟਸ, ਜਾ ਂਮਤਰੇਏ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ  ਿਾਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਪਕ ਕੁਝ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਦੋ 

ਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਿਪਰਵਾਰ ਦੀ ਪਭੂੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਕੇ/1 ਲੈਸਨ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਨ ੂੰ ਇਹ ਪਸਖਾਏਗਾ ਿਪਰਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰ ਿਾ ਂਅਤੇ ਆਕਾਰਾ ਂ

ਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਲੈਸਨ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਨ ੂੰ “ਦੈਟਸ ਸੋ ਗਅੇ” ਕਪਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ ਸਕ ਲਾ ਂਦ ੇਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਉੱਿਰ ਪਸੱਿਾ 

ਅਸਰ ਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਜੀ 1  2 3 ਲੈਸਨ ਿਲੈਨਾਂ ਅਪਿਆਿਕਾ ਂਲਈ ਇਕ ਇਖਪਤਆਰੀ ਵਸੀਲਾ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਬਾਈ ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਿਆਿਕਾਂ ਵਲੋਂ  ਆਿਣੀ ਇੱਛਾ ਮਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਹਨ।
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ਸਲਾਈਡ 12

ਸੋਜੀ 1 2 3 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਪਵਚ

2 ਪਮੂੰਟ

ਨੋਟ: ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਓਿਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਸਰਪੋਤਆ ਂਦੀਆਂ ਪਦਲਚਸਿੀਆਂ `ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ: 

ਸੋਜੀ ਬਾਰ ੇਪਸੱਪਖਆ ਦੇਣਾ ਿਰਮਾਂ ਜਾ ਂਸਪਭਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਪਸੱਪਖਆ ਦਣੇ ਵਾਂਗ ਹੈ – ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਰਮਾ ਂ“ਬਾਰੇ” ਪਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾ,ਂ ਿਰ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਪਸਖਾਉਂਦ ੇਪਕ ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਉਨਹਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਪਕਸੇ ਿਰਮ ਦ ੇਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।

ਟੀਚਰ ਸਾਰ ੇਲੈਸਨਾਂ ਦੀਆ ਂਿਲੈਨਾ ਂਨ ੂੰ ਪਜਵੇਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਸਨ ਿਲੈਨਾਂ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਿਾਠਕ੍ਰਮ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਸਾਮੱਗਰੀ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡ ੇਹੋਣ ਨਾਲ ਪਵਕਪਸਤ ਹੁੂੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਪਵਚ ਪਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਲੈਸਨ ਿਲੈਨਾ ਂਸੋਜੀ 1 2 3 ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਈਆ ਂਹਨ। ਇਨਹਾ ਂਪਵੱਚੋਂ ਹਰ ਲੈਸਨ ਿਲੈਨ ਟੀਚਰਾਂ ਨ ੂੰ 

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪਦੂੰਦੀ ਹੈ ਪਕ ਕਲਾਸਰ ਮ ਪਵਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪਕ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ `ਤੇ ਪਕਵੇਂ 

ਸਾਮੱਗਰੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੁਢਲੇ ਲੈਸਨ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਭੂੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਪਵਚਕਾਰਲੇ ਲੈਸਨ ਉਨਹਾ ਂਕੱਟੜ੍ 

ਿਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗ ੇਪਜਨਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨ ੂੰ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਿ ੈਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਲਾਈਡ 13

ਸੋਜੀ 1 2 3 ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਪਵਚ

2 ਪਮੂੰਟ

ਨੋਟ: ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਓਿਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਸਰਪੋਤਆ ਂਦੀਆਂ ਪਦਲਚਸਿੀਆਂ `ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ: 

ਸੋਜੀ ਬਾਰ ੇਪਸੱਪਖਆ ਦੇਣਾ ਿਰਮਾਂ ਜਾ ਂਸਪਭਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਪਸੱਪਖਆ ਦਣੇ ਵਾਂਗ ਹੈ – ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਰਮਾ ਂ“ਬਾਰੇ” ਪਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾ,ਂ ਿਰ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਪਸਖਾਉਂਦ ੇਪਕ ਪਵਪਦਆਰਿੀ ਉਨਹਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਪਕਸੇ ਿਰਮ ਦ ੇਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।

ਟੀਚਰ ਸਾਰ ੇਲੈਸਨਾਂ ਦੀਆ ਂਿਲੈਨਾ ਂਨ ੂੰ ਪਜਵੇਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਸਨ ਿਲੈਨਾਂ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਿਾਠਕ੍ਰਮ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਸਾਮੱਗਰੀ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡ ੇਹੋਣ ਨਾਲ ਪਵਕਪਸਤ ਹੁੂੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਪਵਚ ਪਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਲੈਸਨ ਿਲੈਨਾ ਂਸੋਜੀ 1 2 3 ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਈਆ ਂਹਨ। ਇਨਹਾ ਂਪਵੱਚੋਂ ਹਰ ਲੈਸਨ ਿਲੈਨ ਟੀਚਰਾਂ ਨ ੂੰ 

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪਦੂੰਦੀ ਹੈ ਪਕ ਕਲਾਸਰ ਮ ਪਵਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਵਸ਼ੇ ਸਾਇੂੰਸਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਵਾਸੀ ਪਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ 

ਸਾਪਹਤ ਪਵਚ ਪਲੂੰਗ (ਜੈਂਡਰ) ਬਾਰ ੇਕੱਟੜ੍ ਿਾਰਨਾਵਾ ਂਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਸਲਾਈਡ 14

ਜੀ ਐੱਸ ਏਜ਼ ਅਤੇ ਪਕਊ ਐੱਸ ਏਜ਼

2 ਪਮੂੰਟ

ਨੋਟ: ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਓਿਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਸਰਪੋਤਆ ਂਦੀਆਂ ਪਦਲਚਸਿੀਆਂ `ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ: 

ਜੀ ਐੱਸ ਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਅੇ ਸਟਰੇਟ ਅਲਾਇੂੰਸ ਜਾ ਂਜੈਂਡਰ ਸੈਕਸ਼ ਅਲਟੀ ਅਲਾਇੂੰਸ ਹੈ। ਪਕਊ ਐੱਸ ਏ ਜਾ ਂਪਕਊਰ ਸਟਰੇਟ ਅਲਾਇੂੰਸ ਵਰਗੇ ਨਾ ਂ

ਵੀ ਹਨ। 

ਜੀ ਐੱਸ ਏ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਵਲੋਂ  ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਲ ਪਵਚ ਸਾਰ ੇਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਪੱਖਅਤ ਿਾਂ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੁਿੱ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ  ਸਿੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗਰੁੱਿ ਪਵਪਸ਼ਆ ਂਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦ ਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪਮਲੇਗਾ।

ਸਲਾਈਡ 15

ਸੋਜੀ 1 2 3 ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਵੀਪਡਓਜ਼

8 ਪਮੂੰਟ

ਕੂੰਮ: ਉਸ ਵੀਪਡਓ ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ ਅਤੇ ਚਲਾਉ ਪਜਹੜ੍ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਪਤਆ ਂਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਤਰ ਹੈ।

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ:

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਇਕ ਵੀਪਡਓ ਦੇਖਾਂਗ ੇਪਜਹੜ੍ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੂੰਦੀ ਹੈ ਪਕ ਕਲਾਸਰ ਮ ਪਵਚ 

ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਪਕਵੇਂ ਪਦਖਾਈ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਲਾਈਡ 16

ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਵਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

2 ਪਮੂੰਟ

ਕੂੰਮ:  ਤੋਂ ਪਲਆ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੂੰਡੋ।

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ: 

ਬੱਪਚਆਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਪਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਖੁਲਹੇ  ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ 

ਿਰਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਾਮੁਕ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਪਲੂੰਗ ਿਛਾਣ ਦੇ ਪਵਪਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਬੱਪਚਆਂ 

ਲਈ, ਮਾਿੇ ਅਪਜਹਾ ਪਦਰ ਸ਼ ਸਾਮਹਣੇ ਪਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਜਸ ਪਵਚ ਉਹ ਮਦਦ ਿਸੂੰਦ ਕਰਨਗੇ। “ਮੈਂ  ਦਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਪਕਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਪਕ 

ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਗੇਅ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?”



 

 Page 12 of 17 

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਟੀਚਰਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਪਕ ਉਹ ਕਲਾਸਰ ਮ ਪਵਚ ਕੀ ਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕ ਲ ਪਵਚ ਸੋਜੀ 

ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਪਕਵੇਂ ਪਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰ ਪਵਚ ਿੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਜੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਪਿਤ ਕੋਈ ਪਕਤਾਬ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਪਵਚਾਰ ਕਰੋ।

 `ਤੇ ਵੀਪਡਓਜ਼ ਦੇਖ ੋਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਪਵਚ ਜੋ ਹੋ ਪਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰ ੇ  `ਤੇ ਹੋਰ ਿੜ੍ਹ ੋ।

ਸਲਾਈਡ 17

ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਵਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

1 ਪਮੂੰਟ

ਕੂੰਮ: ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਪਲਆ ਂਨ ੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਦਉ ਪਕ ਉਹ ਪਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਸੱਿਾ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰਕੇ, 

 `ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਟੀਚਰ ਜਾ ਂਸੋਜੀ ਸਕ ਲ ਲੀਡ ਨਾਲ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ 

ਲੈਣ।

ਵਾਿ  ਸਰਗਰਮੀ: ਜੇ ਸਮਾ ਂਆਪਗਆ ਪਦੂੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਸਭਾ ਨ ੂੰ ਪਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਖੋਲਹੋ ।

ਪਲਖਤ ਦਾ ਨਮ ਨਾ: 

ਪਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਿਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੂੰਨਵਾਦ!
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ਬਰੋਸ਼ਰ  
 

ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਮਗੱਰੀ 

ਸੋਜੀ 1 2 3 ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਬਰਸ਼ੋਰ

ਸੋਜੀ 1 2 3 ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ ਬਰੋਸ਼ਰ  

ਕਲਾਸਰ ਮ ਪਵਚ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ੇਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੂੰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਕਲਾਸਰ ਮ ਪਵਚ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੇਿਰ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ੀਟ ਉੱਿਰ ਦੋਨੋਂ  ਿਾਸੇ ਸਫਾ 14 ਅਤੇ 15 ਪਿਰੂੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ ਪਤੂੰਨ-ਿਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਸਫੇ ਦੇ ਨੂੰਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋੜ੍ੋ। 

ਨੋਟ: ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ  `ਤੇ ਮੈਂਡਾਪਰਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਿੂੰਜਾਬੀ, ਟੈਗਾਲੌਗ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਵਚ 

ਉਿਲਬਿ ਹੈ। 
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ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਸੋਜੀ ਦੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਵਰੋਿ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿੋਆਇੂੰਟ

 

ਤਰਕ

ਸੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਵਰੋਿ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਖਤ ਪਵਚ ਅਪਜਹੇ ਪਖਆਲ ਹਨ ਪਜਨਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਆਿਾਰ 

ਲੱਭਣ ਪਵਚ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨ ੂੰ ਵਾਿਸ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਦੀ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ `ਤੇ ਵਾਿਸ ਪਲਆਉਣ ਪਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਿਾ ਆਿਾਪਰਤ ਅਤ ੇਸਪਭਆਚਾਰਕ ਭਾਵੁਕਤਾ 

 ਐੱਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਪਕਊ ਲੋਕ ਹਰ ਨਸਲ, ਿਰਮ/ਸ਼ਰਿਾ, ਉਮਰ, ਇਲਾਕ ੇਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਵਚ ਅਤੇ ਇਪਤਹਾਸ 

ਪਵਚ ਪਮਲਦ ੇਹਨ।

 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਾਰਪਮਕ-ਸ਼ਰਿਾ ਆਿਾਪਰਤ ਸੂੰਸਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾ ਂਨ ੂੰ ਮੂੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐੱਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਪਕਊ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਹਮਾਇਤੀ ਹਨ 

ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐੱਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਪਕਊ ਲੋਕ ਿਾਰਪਮਕ/ਸ਼ਰਿਾਵਾਨ ਹਨ।

 ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰ ੇਿਰਮਾਂ ਅਤੇ ਐਿਨੋ-ਸਪਭਆਚਾਰਕਰ ਗਰੁਿੱਾ ਂਪਵਚ ਐੱਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਪਕਊ ਦੇ ਉੱਿ-ਗਰੁੱਿ ਹਨ।

 ਿਪਰਵਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਸਦਾ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਪਰਆ ਂ ਲਈ ਆਦਰ ਦੀ ਸਮਾਪਜਕ ਮਹੱਤਤਾ ਪਸਖਾਉਣਾ 

ਸਕ ਲਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਸਜੋੀ ਦੀ ਿੜ੍ਹ ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਅਤ ੇਫਾਇਦ ੇ

ਹਰ ਸਕ ਲ ਪਵਚ ਹਰ ਕਲਾਸ – 2011 )ਕਨੇੈਡੀਅਨ( 

 ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਪਤਹਾਈ (64 ਿਰਤੀਸ਼ਤ) ਐੱਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਪਕਊ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਦਪੱਸਆ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਸਕ ਲ ਪਵਚ 

ਅਸੁਰੱਪਖਅਤ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹਨ।

 ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਕ ਲ ਪਵਚ ਹੈਟਰੋਸੈਕਸ਼ ਅਲ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਪਜੂੰਨੇ ਹੀ ਐੱਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਪਕਊ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਦ ੇਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 

ਪਜਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਉਨਹਾ ਂਦੀ ਕਾਮੁਕ ਰੁਚੀ ਜਾ ਂਪਲੂੰਗ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਐਂਟੀ-ਹੋਮੋਫੋਬੀਆ ਿਾਲਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਐੱਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਪਕਊ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਨੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆ ਂ

ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾ ਂਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸਆ ਹੈ।
 

ਸਾਰਾਵਾਇਕ – 2016 )ਕਨੇੈਡੀਅਨ( 

 ਐਂਟੀ-ਹੋਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕ ਲਾਂ ਪਵਚ, ਸਟਰੇਟ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਵਤਕਰੇ ਦੇ ਘੱਟ ਿੱਿਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਪਦੱਤੀ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ 

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਗੇਅ ਜਾਂ ਲੈਜ਼ਬੀਅਨ ਸਮਪਝਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਤਮ ਹੱਪਤਆ ਦੇ ਪਖਆਲ, ਆਤਮ ਹੱਪਤਆਂ ਦੀਆਂ 

ਕੋਪਸ਼ਸ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਿੀਣਾ, ਨਪਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਪਸਆ ਦੇ ਘੱਟ ਿੱਿਰ ਹਨ।
 

ਫਪੈਮਲੀ ਅਸਿੈਟੈਂਸ ਿਰਜੋਕੈਟ  ,ਐੱਸ ਐੱਫ ਯ  ) 2009( 

 ਮਾਪਿਆ ਂਦ ੇਵਤੀਰ ੇਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦ ੇਹਨ। ਐੱਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਟੀਨਜ਼ ਦੀ ਮਾਿ ੇਵਲੋਂ  ਨਾਮਨਜ਼ ਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਸਹਤ `ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਪਕਆ ਂ

ਨਾਲ ਉਲਟ ਅਸਰ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਚ, ਆਤਮ ਹੱਪਤਆ, ਪਡਿਰਸ਼ੈਨ, ਨਪਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਸੁਰੱਪਖਅਤ ਸੈਕਸ, ਬੇਘਰਿੁਣਾ 

ਅਤੇ ਜਵਾਨਾ ਂਦੀ ਕੈਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕ ਲ ਇਨਹਾ ਂਨਤੀਪਜਆਂ ਪਵਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਪਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦ ੇਕਾਨ ੂੰਨ ਬਾਰ ੇਰੀਮਾਈਂਡਰ

 ਸਤੂੰਬਰ 2016 ਪਵਚ ਬੀ ਸੀ ਦ ੇਪਵਪਦਆ ਮਪਹਕਮੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਾਈਵੇਟ ਸਕ ਲਾ ਂਨ ੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਦੱਤਾ ਪਕ ਉਹ ਆਿਣੀਆਂ 

ਐਂਟੀ-ਬੁਲੀਇੂੰਗ ਿਾਲਸੀਆ ਂਅਤੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਕੋਡ ਔਫ ਕੂੰਡਕਟ ਪਵਚ ਸੈਕਸ਼ ਐਲਟੀ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਪਟਟੀ/ਐਕਸਿਰੈਸ਼ਨ `ਤੇ 

ਆਿਾਪਰਤ ਸਿਸ਼ਟ ਰਖਵਾਲੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
 

 ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਕਹਾ ਹੈ ਪਕ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਰਮ ਪਨਰਿੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਾਰਪਮਕ ਹੱਕ 

ਪਵਰੋਿ ਪਵਚ ਹੋਣ ਤਾ ਂਸਕ ਲਾਂ ਨ ੂੰ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਪਵਚ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

 ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਕਹਾ ਹੈ ਪਕ, “ਸਕ ਲ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ “ਦੇਖ”ੇ ਜਾ ਂ“ਅਸਲੀ” ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ `ਤੇ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ) ਜਾਂ 

ਿੱਕੇਸ਼ਾਹੀ (ਬੁਲੀਇੂੰਗ) ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਂਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾ ਂਲਈ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਨ ੂੰ 

ਿੜ੍ਹ ਾਈ ਦਾ ਅਪਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਪਜਹੜ੍ਾ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਪਵਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ 

ਬਣਦਾ” 

 ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਕਹਾ ਹੈ ਪਕ, “ਸਪਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਦਾ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਸੱਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ 

ਅਪਜਹੇ ਪਵਚਾਰਾਂ ਦ ੇਸਾਮਹਣੇ ਨਹੀਂ ਪਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਜਹੜੇ੍ ਉਨਹਾ ਂਵਲੋਂ  ਘਰ ਪਵਚ ਪਸੱਖੇ ਗਏ ਪਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ।”

 
ਐੱਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਪਕਊ-ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇਮਾਪਿਆ ਂਅਤ ੇਕਪਮਉਨਟੀ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ (ਪਬਰਪਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ 

ਟੀਚਰਜ਼ ਫਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ) 

 “ਇਹ ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨ ੂੰ ਿਪਰਵਾਰ ਦੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾਂ ਪਸਖਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾ ਂਪਵਰੁਿੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

 ਟੀਚਰ ਬੱਪਚਆਂ ਨ ੂੰ ਉਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਪਦੂੰਦ ੇਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬਪਰਜਨਲ ਲੋਕਾ,ਂ ਰੂੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾ,ਂ ਪਡਸਏਪਬਲਟੀ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਜਾ ਂਗਅੇ, ਲੈਜ਼ਬੀਅਨ, ਬਾਇਓਸੈਕਸ਼ ਲ਼ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਵਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ ਪਬਲਕੁਲ ਆਿਣੀਆਂ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾਂ ਪਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾ ਂਦੀ ਸਾਰੇ 

ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਨ ੂੰ ਪਭੂੰਨਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਕਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਪਸਖਾਉਣ ਦੀ ਪਡਊਟੀ ਹੈ।

 ਟੀਚਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰੂੰਸੀਿਲਾ ਂਦੀ ਇਹ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਪਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਸਾਡ ੇਸਕ ਲ ਪਵਚ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆਂ ਨ ੂੰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ 

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾ ਂਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪਸੱਪਖਆ ਦੇਣਾ ਹੈ!”

 ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ, ਲੈਜ਼ਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਇਓਸੈਕਸ਼ ਲ਼ ਜਾ ਂਟਰਾਂਸ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਵਸ਼ੇ 

ਬਾਰੇ ਸਕ ਲ ਪਵਚ ਸੁਪਣਆ ਸੀ।

 ਐਂਟੀ-ਹੋਮੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਟਰਾਂਸਫਬੋੀਆ ਬਾਰੇ ਿੜ੍ਹਾਈ ਪਵਚ ਕਾਮੁਕ ਿਰਕੈਪਟਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਨ ੂੰ ਸੂੰਬੂੰਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਫ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 

ਲਈ ਵੱਡ ੇਪਸੱਟ ੇਪਨਕਲ ਸਕਦ ੇਹਨ।

 
“ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਪਵਸ਼ੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ!”

 ਬੱਚੇ ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਾਲਾ ਂਦਰੌਾਨ ਹੋਮੋਫਪੋਬਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫੋਪਬਕ ਬਦਖੋਈਆ ਂਪਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਸਕ ਲ 

ਨ ੂੰ ਸੇਫ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਪਵਰਿੋ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਿੀਆ ਂਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ, ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਪਵਚ ਆਿਣੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਹੁੂੰਦੀ ਦੇਖਣ ਦ ੇ

ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸ ਬੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਢਾਂਪਚਆਂ ਨ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਅਪਿਆਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਹਤਰ ਲੈਸ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਪਕ ਉਨਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਲਾਸਾ ਂਲਈ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ ਸਹੀ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਟਰੇਂਡ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ। 


