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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ 
ਿੇਵਾਵਾਂ ਵਾਿਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮਆਰ’  
(National Quality Standard) ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ
ਇਹ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਇਹ ਤੱਥਸ਼ੀਟ NQS ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ (quality areas – QA) ਦਾ ਅਤੇ ਇਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ 
ਇਹ ਸਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਦੈਸਨਕ ਿੰਭਾਲ, ਪਸਰਵਾਰਕ ਦੈਸਨਕ ਿੰਭਾਲ, ਪ੍ੀ-ਿਕੂਲ, ਸਕੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਅਤੇ ਿਕੂਲੀ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਦੀਆਂ ਿੰਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੌਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮਆਰ (National Quality Standard – NQS) 
ਸਵੱਚ ਿੱਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਬੱਸਚਆਂ ਵਾਿਤੇ ਸਬਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 
ਸਿੱਸਿਆ ਸਿੱਸਟਆਂ ਲਈ ਅਸਹਮ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਾਂਤ/ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਸਵੱਚ 
ਅਸਿਸਨਯਮਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ NQS ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

QA 1 – ਸਿੱਸਿਆ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਸਭਆਿ ਸਿੱਸਿਆ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਸਭਆਿ 
ਿੇਵਾ ਸਵਿੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰ, ਰੁਚੀਆਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 
ਆਿਾਰ ’ਤੇ, ਸਿੱਸਿਅਕ ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਸਵਕਸਿਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੇਵਾ 
ਸਵਚਲੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਿੱਸਿਆ ਸਵੱਚ ਪ੍ਗਤੀ ਦਾ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ 
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਲੱਿਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹਰ ਿੇਵਾ ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਸਮਆਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ 
ਿੂਚਕ ਹਨ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਾਿਤੇ ਤੁਿੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ: 

• ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀਆਂ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਸਮਲਦਾ ਹੈ 

• ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਿੁਰਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਬਾਰੇ 
ਿੈਿਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

• ਸਿੱਸਿਅਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ 
ਚਾਹੇ ਉਿ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵਾਿੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

• ਿੇਵਾ ਸਵੱਚ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸਵਸਭੰਨਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਸਿੱਿਣ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਰਾਹੀਂ 
ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਾਰੇ ਪੱਿ, ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਸਨੱਤਨੇਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਸਿੱਿਣ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

QA 2 – ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ 
ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਿਣ ਦੇ 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਸਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਿਾਨ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ, ਸਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੱਟਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਿਾਰੇ ਿਸਮਆਂ ’ਤੇ ਉਸਚਤ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ 
ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦਾ ਅਸਭਆਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 
ਵੀ ਦੋਨੋਂ  ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਕੇ ਸਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

QA 2 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਵੱਚ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਸਚਆਂ 
ਸਵੱਚ ਭਲਾਈ ਦੀ ਠੋਿ ਿਮਝ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਿਣ ਸਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਿਾਰ, ਸਿੱਸਿਅਕ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਿਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ 
ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਿਾਫ਼-ਿਫ਼ਾਈ, ਿਰੀਰਕ ਸਿਟਨੈੱਿ, ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ 
ਿਮਾਜਕ ਸਰਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੂਚਕ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਝਾਤ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਨ: 

• ਸਿੱਸਿਅਕਾਂ ਦਾ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਨੀਂਦ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨੱਿਲਤਾ ਵਾਿਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਚਤ ਮੌਕੇ।  

• ਸਿਹਤ ਿੰਬੰਿੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਿੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਛੂਤਕਾਰੀ ਸਬਮਾਰੀ ਿੁੱ ਟ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

• ਹਰ ਸਦਨ ਸਿੱਸਿਆ ਦੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਸਵੱਚ ਿਰੀਰਕ ਸਕਸਰਆ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

• ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ-ਿੂਚੀਆਂ 

• ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦੱੁਿ ਸਪਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਵਾਿਤੇ ਿਹਾਇਤਾ।
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QA 3 – ਭੌਸਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭੌਸਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ 
ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਿੱਿਣ, ਿੇਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ 
ਵਾਿਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਸਬਕ ਉਸਚਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ, ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਿਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਵਉਂਤਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਿਾਿ-ਮਕਿਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਿਦ ਵਾਿਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਿੁਰੱਸਿਅਤ 
ਹੈ, ਬੱਸਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਿਾਜੋ਼-
ਿਮਾਨ ਨੰੂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਵਰਸਤਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਭੌਸਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਸ਼ਮੂਲੀਕਰਨ ਨੰੂ ਵਿਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਿੇਡ ਅਤੇ ਸਿੱਿਣ ਸਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਿਕੇ। ਸਿੱਸਿਅਕ ਅਸਜਹੇ 
ਿਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਮਰੱਥ ਬਣਨ 
ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਿੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਅਤੇ ਿੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਿਣ ਲਈ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੂਚਕ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਝਾਤ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਨ: 

• ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨਾਂ ਸਵੱਚ ਬੱਸਚਆਂ ਦਾ ਪੜਚੋਲ 
ਕਰਨਾ, ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ 

• ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਿੇਡ ਿਥਾਨ ਜੋ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੀਆ ਹਾਲਤ 
ਸਵੱਚ ਹਨ 

• ਿਾਰੇ ਬੱਸਚਆਂ ਵਾਿਤੇ ਉਸਚਤ ਿਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਿਣ ਦੇ ਿਰੋਤ। 

QA 4 – ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦੋਬਿਤ ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦੋਬਿਤ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿੇਵਾ ਸਵਿੇ ਸਿੱਸਿਅਕ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਿਣ ਅਤੇ 
ਸਵਕਾਿ ਸਵੱਚ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਸਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। NQF ਦੀਆਂ 
ਸਿੱਸਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਿਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। 

ਸਿੱਸਿਅਕ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਿਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਿੁਰੱਸਿਆ 
ਵਾਿਤੇ ਉਸਚਤ ਸਨਗਰਾਨੀ, ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ, ਸਜਿ 
ਸਵੱਚ ਬਾਹਰੀ ਿੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਿਣ ਅਤੇ ਸਵਕਾਿ ਿੰਬੰਿੀ 
ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਿਾਰ 
ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ 
ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਲੋੜਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਕਿੇ ਿੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਵੱਚ ਉਿ ਿਮੇਂ ਵੀ ਿੁਿਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ 
ਅਮਲਾ ਿੁੱ ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੂਚਕ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਝਾਤ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਨ: 

• ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਿੱਸਿਅਕ, 
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 

• ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜੋ ਿੇਵਾ ਦੇ ਿਲਿਿੇ ਦੀ 
ਝਲਕ ਸਦੰਦੀਆਂ ਹਨ 

• ਸਿੱਸਿਅਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 

QA 5 – ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਤੇ 
ਿਾਰੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਸਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਿ ਸਵੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਭਲਾਈ, ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਵਕਾਿ ਵਾਿਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਬੱਸਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਪ੍ਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਅਤੇ ਆਦਰ-
ਭਰਪੂਰ ਬਣਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਿੱਸਿਅਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਿਾਰੂ ਸਰਸ਼ਤੇ 
ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਸਕਸਰਆਵਾਂ 
ਸਮਲਾਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਅਤੇ ਿਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ 
ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿੁਰੱਸਿਅਤ, ਆਤਮ-ਸਵਸ਼ਵਾਿੀ ਅਤੇ ਿੰਸਮਲਤ 
ਹੋਣਾ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰੇ। 

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਠੋਿ ਉਿਾਰੂ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬੱਸਚਆਂ ਦਾ ਿਸਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਿੇਡਦੇ ਅਤੇ ਇਕੱਸਠਆਂ 
ਸਿੱਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ 
ਨਸਜੱਠਣ ਅਤੇ ਿੈਿਲਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ।  

ਉਿਾਰੂ ਸਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਦੇ ਸਵਕਾਿ ਦਾ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਸਿਅਕਾਂ ਨੰੂ 
ਬੱਸਚਆਂ ਵਾਿਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੂਚਕ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਝਾਤ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਨ: 

• ਇੱਕ ਮਹੌਲ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ 

•  ਬੱਸਚਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਦਆਲੂਪਣ ਅਤੇ ਤਰਿ ਦਾ ਸਵਿਾਵਾ ਕਰਨਾ 

• ਸਿੱਸਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦਾ ਵਾਿਤਸਵਕ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ 
ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਸਵੱਚ ਆਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ।

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/educator-to-child-ratios-what-to-expect/
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QA 6 – ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨਾਲ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨਾਲ 
ਿਸਹਯੋਗਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਿਸਹਯੋਗਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ 
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਅਸਿਆਪਕ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਿ ਉੱਤੇ ਿਭ ਤੋਂ 
ਵੱਿ ਪ੍ਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਿੋਜ ਸਦਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਸਮਲਣ ਵਾਲੀ 
ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਵੱਚ ਉਿ ਿਮੇਂ ਵਾਿਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ 
ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਸਿਅਕ ਆਦਰਪੂਰਨ, ਿਸਹਯੋਗਕਾਰੀ ਸਰਸ਼ਤੇ ਸਵਕਸਿਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੇਵਾ ਨੰੂ ਿਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਹਰੇ ਲੱਗਣ ਲਈ 
ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਵਸ਼ਾਲ ਿੰਿਾਰ ਸਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੰਬੰਸਿਤਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੱਸਿਅਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਿਾਂ ਅਤੇ 
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਕੰਨ੍ਹ ੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ 
ਸਰਹਾ ਹੈ।  

ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੂਚਕ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਝਾਤ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਨ: 

• ਅਿਰਦਾਰ ਦਾਿਲਾ ਅਤੇ ਸਦਸ਼ਾਮਾਨ ਪ੍ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

• ਸਿੱਸਿਅਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਦਰਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੰਚਾਰ 
ਕਰਨਾ 

• ਸਿੱਸਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਿਣ ਅਤੇ ਸਵਕਾਿ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿੂਸਚਤ ਕਰਨਾ 

• ਿੈਿਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ 
ਅਤੇ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 

• ਸਿੱਸਿਅਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਸਮਕਾ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀ-ਿੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। 

QA 7 – ਿਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਿਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ 
ਅਿਰਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਿੇਵਾ ਪ੍ਬੰਿਨ, ਇੱਕ 
ਉਿਾਰੂ ਕਾਰਜ-ਿਥਾਨ ਿੱਸਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਵਾਿਤੇ 
ਇੱਕ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਿੱਿਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਵੱਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿੇਵਾ ਦੇ ਿਲਿਿੇ ਦੇ ਸਬਆਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ, 
ਿਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਿਥਾਪਤ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਿੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿੇਵਾ ਦੇ 
ਅਿਰਦਾਰ ਪ੍ਬੰਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਿੰਚਾਲਨ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਵਾਿਤੇ ਿਰਵੋਤਮ ਸਿੱਟੇ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਸਕਿੇ ਿੇਵਾ ਨੰੂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗੇ ਕਾਰਜ-ਬਲਾਂ, ਿੰਪੂਰਨ 
ਪ੍ਿਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਬੰਿਨ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਬੱਿ 
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਸਕਸਰਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ 
ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਿੱਿਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

ਿਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿਮੀਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨਰੰਤਰ ਗੇੜ ਵਾਲੀ 
ਕੋਈ ਿੇਵਾ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ, ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਸਵੱਚ ਸਨਰੰਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੁਿਾਰ 
ਵਾਿਤੇ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੂਚਕ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਝਾਤ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਨ: 

•  ਪ੍ਬੰਿ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਸਿਅਕਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਮਾਣ ਅਤੇ 
ਮੇਲਜੋਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

• ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਵੱਚ ਿੁਿਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਵਾਿਤੇ, 
ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਵਾਿਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ, ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 
ਵਰਤਮਾਨ ਟੀਸਚਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੁਿਾਰ 
ਯੋਜਨਾ 

•  ਿੇਵਾ ਸਵਿੇ ਪ੍ਦਰਸਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਿੇਵਾ ਦੀ 
NQS ਦਰਜੇਬੰਦੀ, ਲਾਇਿੰਿ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਸਕਿਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸਕਹੜੀਆਂ ਹਨ 

•  ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਤੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਿਰਦਾਰ ਹੰੁਗਾਰੇ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: 
ਕੌਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਢਾਂਚਾ (National Quality Framework) – ਇਹ ਮੇਰੀ 
ਸਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ?

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/national-quality-framework-how-can-it-help-me/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/national-quality-framework-how-can-it-help-me/

