ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਭਰਪੂਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ
ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ’ (Outside
(
School Hours Care – OSHC)) ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। OSHC ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ (ਛੁੱ ਟੀ) ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੈਨਿਕ ਦੇਖਭਾਲ
(family day care – FDC)) ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੰਬੀ ਦੈਨਿਕ ਦੇਖਭਾਲ long day care -– LDC)) ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ
OSHC ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੋਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿਚਲੇ ਅਨੁਭਵ ਬੇਹੱਦ ਮਾਅਨੇ ਰੱ ਖਦੇ
ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਸਮੁੱ ਚੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱ ਖਦੇ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱ ਖਣ, ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ
ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

•
•
•

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਓਥੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਰਪੂਰ ‘ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ’ (Outside
School Hours Care – OSHC) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇ
ਗਿਰਦ ਘੁੰ ਮਦੀਆਂ ਹਨ:

ਰਿਸ਼ਤੇ
ਕਿਸੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱ ਚ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਿਅਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱ ਤਤਾ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਥੇ ਉਹਨਾਂ
ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਨਿੱਘੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਅੰ ਤਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਾਲਗ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ
ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਿੱ ਖਿਅਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਖਿਅਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ, ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਸਕੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ, ਨਿੱਤਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਬਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਅਹਿਮ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:

•

•

•

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਰਨਿਆਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਆਦਰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਅੰ ਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ
ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰ ਤਰਿਤ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Brought to you by

ਅਨੁ ਭਵ
ਕਿਸੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਰਪੂਰ OSHC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱ ਚ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ
ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਭੁੱ ਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:

•

	ਕਿਉਂਕਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ OSHC ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ, ਫੁਰਸਤ
ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

•

ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਲਾ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ
ਕੌ ਮੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

•

ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
www.startingblocks.gov.au

•

ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱ ਚ:

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੁਚੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਸਿੱ ਖਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ
ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ
ਹਨ। .

•

ਬੱ ਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਖਤ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ
ਆਹਰੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮ ਖੇਡਾਂ, ਤਾਂ
ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਭਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢੀ ਜਾ ਸਕੇ’

•

ਉਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਦਾ ਕੰ ਮ (ਹੋਮਵਰਕ) ਕਰਨ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ

•

	ਜਿੱ ਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(LDC ਜਾਂ FDC ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ), ਓਥੇ ਉਚਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ
ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਣ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਕਿਸੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱ ਚ, ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਰ ਬੱ ਚੇ
ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਭਿਆਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਿੱ ਖਿਅਕ
ਲਚਕਦਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ:

•

ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱ ਖ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀਂ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

•

ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱ ਚ ਲਚਕਦਾਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਨਿੱਤਨੇਮ
ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ
ਸਰੋਤ, ਕਿਸੇ OSHC ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱ ਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ,
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ
ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਟੁੰ ਬਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰ ਟ ਵਿੱ ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ, ਬੱ ਚੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ।
OSHC ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਮਰਾ) ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰ ਚ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
Brought to you by

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣਾ
ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸਮਝ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਕਿਸੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

•

ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨਾ

•

ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱ ਕ, ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਬਗੈਰ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ OSHC
ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ

•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਧੂੰ ਏ,ਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ

•

ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ
ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦ ਭੋਜਨ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱ ਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅਤੇ ਨਿੱਤਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਈ OSHC ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ (orientation) ਦੇ ਭਾਗ
ਵਜੋਂ ਇੱ ਕ ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਚਣ-ਮਿਚਣ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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