
ਦਸੰਬਰ 2019 | 1
NZSTA ਦੀ  
ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ

ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਦੇਂ ਹਨ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ  
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿਕਰਮੰਦ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕਊਰਾ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸਚੰਤਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਸਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਂਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸਹਮ ਹੈ ਸਕ ਜਦਂੋ 
ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਸਆ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਛੇਤੀ ਤਂੋ ਛੇਤੀ 
ਸਕੂਲ ਸਟਾਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ whanau, ਇੱਕ ਦੋਸਤ, 
ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗਠਨ, ਇੱਕ ਮਾਓਰੀ 
ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਆਈਵੀ ਪ੍ਰ ਤੀਸਨਿ ਜਾਂ ਲਰਨਨੰਗ ਸਪੋਰਟ 
ਸਟਾਿ ਮਂੈਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਸਵਿਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ 
ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਸਮੱਹਸਆ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਹਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਕਰਮੰਦ ਿੋ, ਤਦ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਕਦਮ ਕੋਈ 
ਿੱਲ ਲੱਭਣ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ 
ਹਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਇਕੱਹਲਆਂ ਿੀ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋਡ ਨਿੀਂ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ 
ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਹਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹਨਪਟਣ ਲਈ ਿਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਿਨ। ਜਦਂੋ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਹਕ੍ਰ ਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਾਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨੰੂ ਹਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੋ।

ਕਦਮ 1 – ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 
ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 
ਹਸੱਖਣ ਲਈ ਸਿਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ 
ਦੀ ਨੀਤੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਖਾਸ ਹਸੱਹਖਆ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹਰਿਾ ਿੈ) ਅਤੇ ਹਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 
ਮੰਗੋ

ਜੇ ਮਸਲਾ ਿੱਲ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹਕ ਿੁਣ ਅੱਗੇ ਹਕਸ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵੋ। 
ਇਿ ਹਵਅਕਤੀ ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਜੇ ਸਕੂ ਲ ਵੱਡਾ 
ਿੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਮਂੈਬਰ, ਹਜਵਂੇ ਹਕ ਹਡਪਟੀ, 
ਅਹਸਸਟਂੈਟ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਬਿੁਤ ਅਹਿਮ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ 
ਸਮੱਹਸਆ ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੰਿਤ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ 
ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਹਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱੁਹਿਆ ਿੋਇਆ ਅਹਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਲੱਭ 
ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਿੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਥ�ੇ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰੇ।

ਇਸ ਤਂੋ ਬਚੋ। ਇੱਕ ਵਾਕ ’ਚ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਤਦ ਕਿੋ 
‘‘ਮਂੈ ਚਾਿੰੁਦਾ (ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਿੰੁਦੇ) ਿਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਬਨਾ ਹਕਸੇ 
ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹਵਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ 
ਿਾਂ।’’

ਇਸ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤਂੋ 
ਵੱਿ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਿੰੁਦਾ ਿੈ – ਇਸ ਤਂੋ ਸਪੱਿਟ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਹਕ 
ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਇਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੱੁਦਾ ਿੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਢਦੇ ਿਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਾਂ–ਪੱਖੀ 
ਿੱਲ ਲੱਭਦੇ ਿਨ।

ਕਦਮ 2 – ਸਤਆਰੀ ਕਰੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਉਿ ਹਬਲਕੁਲ 
ਸਿੀ ਿੋਵੇ (ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ)। 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਹਸਆ ਜਾਂ ਮੱੁਦਾ ਸਪੱਿਟ ਤਰੀਕੇ ਹਬਆਨ ਸਕਦੇ 
ਿੋ? ਕੀ ਅਹਜਿਾ ਕੁਿ ਵਾਪਹਰਆ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਰੇਿਾਨ ਕਰ 
ਹਰਿਾ ਿੈ? ਖ਼ਾਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਿਆਨ ਦੇਵੋ। 

ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਲੱਥਭੋ ਜੋ ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ 
ਸੁਣੇ। ਉਿ ਹਵਕਲਪ ਸੁਿਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ 
ਉਲੀਕਣ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਅਹਜਿੀ 
ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਹਕਵਂੇ ਕਰਨੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਕਸ ਨੂ ਹਲਜਾਣਾ ਪਸੰਦ 
ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹਜਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿੋ, ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਿੋਵੇ।

ਮਾਹਪਆਂ, ਸਾਂਭ–ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੱਹਚਆਂ ਦੇ ਪਹਰਵਾਰ (whānau) ਅਤੇ ਵਾਿੂ ਹਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ  
ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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ਮਾਪਿਆਂ, ਕੇਅਰਪਿਵਰਜ਼ ਅਤੇ WHANAU ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਕਦਮ 3 – ਸਵਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਦਂੋ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਹਲਖੋ। 
ਕੋਈ ਸਿਾਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਹਲਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮਦਦ 
ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਅਹਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ 
ਹਵਅਕਤੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਹਜੱ�ਂੋ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ ਹਵਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੰੂ ਭਾਵਨਾ ਤਂੋ ਪਰ੍ਾਂ 
ਿੀ ਰੱਖੋ:

» ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਹਵੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਂ–ਪੱਖੀ ਹਦ੍ਰ ਿਟੀ ਰੱਖੋ

» ਸਮੱਹਸਆ ਦਾ ਿੱਲ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਹਿਆਨ ਕਂੇਹਦ੍ਰ ਤ ਕਰੋ

» ਮੱੁਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਹਚੰਤਾਵਾਂ 
ਉੱਤਤੇ ਹਿਆਨ ਕਂੇਹਦ੍ਰ ਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਉੱਤਤੇ ਨਿੀਂ ਹਜਸ 
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ

» ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਵਕਲਪਾਂ ਤੇ ਹਬਿਤਰਨ ਿੱਲ ਦੀ 
ਿਨਾਖ਼ਤ ਕਰੋ

» ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੱਖ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਮੱੁਦੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ 
ਹਿਰ ਿਾਂ–ਪੱਖੀ ਸੁਿਾਅ ਦੇਵੋ 

» ਉਸਾਰੂ ਬਣੋ

» �ੋੜ੍ਾ ਲੰਮਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਿ ਖੱੁਲੇ੍ ਰੱਖੋ।

ਕਦਮ 4 – ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਸਮਿੌਥਤੇ ’ਤੇ ਪਿੰੁਚ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਹਲਖ 
ਲਵੋ ਅਤੇ ਹਿਰ ਉਸ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ 
ਉਲੀਕੋ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿੋਰ ਮੀਹਟੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਿ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਬਿੁਤੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ’ਚ, ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਸਮੱਹਸਆ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਕਸੇ ਿੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ 
ਿੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਹਿਰ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਹਿਆਪਕ 
ਅਤੇ ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿੈ ਪਰ ਹਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 
ਇਿ ਮਹਿਸੂਸ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਹਕ ਸਮੱਹਸਆ ਿੱਲ ਿੋ ਗਈ, 
ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਿੋਰ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਉਦਾਿਰਣ ਵਜਂੋ, ਤੁਸੀਂ 
ਸਲਾਿ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਪੇਰਂੈਟ ਸਪੋਰਟ ਗਰੱੁਪ’ ਜਾਂ ਹਕਸੇ 
‘ਹਡਸਏਹਬਹਲਟੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੱੁਪ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 
ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਵੈਕਲਹਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਵਵਾਦ ਿੱਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ* ਅਿੀਨ ਹਕਸੇ ਸੁਹਵਿਾਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ 
ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਿ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ ਤੁਿਾਡੀ ਤੇ ਸਕੂਲ 
ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਿੈ ਹਕ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮੱੁਦੇ 
ਦੇ ਹਕਸੇ ਿੱਲ ਉੱਤਤੇ ਸਹਿਮਤ ਿੋ ਸਕੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆੱਫ਼ ਟ੍ਰ ੱ ਸਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਲਖਣ ਦਾ ਰਾਿ 
ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਹਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਵਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਸਕਸਰਆ  
ਨੰੂ ਵਰਤਸਦਆਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਸੁਹਵਿਾਕਾਰ ਤਂੋ ਮਦਦ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਂੋ ਪੱੁਛਣ 
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਹਵਵਾਦ ਿੱਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ’ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤਂੋ ਛੇਤੀ ਸਮੱਹਸਆ 
ਿੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਂੀ ਿੈ ਇਿ ਸਵੈ–
ਇੱਛੁਕ ਿੈ ਤੇ ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹਪਆਂ ਤਂੋ ਕੋਈ 
ਫ਼ੀਸ–ਵਸੂਲੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਹਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ 
ਚੱੁਕੇ ਿੋ ਪਰ ਹਕਸੇ ਿੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕ ਰਿੇ। ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋਵੋਗੇ ਜੇ:

» ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਹਸਆ ਬੋਰਡ ਸਾਿਮਣੇ ਰੱਖ 
ਚੱੁਕੇ ਿੋ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਹਦੱਤਾ ਿੈ

» ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਹਿਕਾਰ ਕਹਮਿਨ ਜਾਂ 
ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਹਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਿੋ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਹਿਮਤ ਿੋਵੇ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਹਸੱਹਖਅਤ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਮਦਦ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਉਿ ਤੁਿਾਡੀ ਤੇ 
ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ 
ਹਵਵਿਾਰਕ ਲੱਭਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ: ਜੇ ਅਹਜਿੀ ਸੁਹਵਿਾ ਵਾਲੀ ਮੀਹਟੰਗ 
ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਿੱਲ ਨਾ ਹਨੱਕਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਸਕੂਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਹਖਆ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਇਿ ਸਮੀਹਖਆ ਇਿ ਚੈਕੱ ਕਰੇਗੀ ਹਕ ਜੋ ਕੁਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਕੀ ਉਿ ਕਰ ਹਲਆ ਹਗਆ ਿੈ।

ਸੁਤੰਤਰ ਸਵਚੋਲਗੀ: ਜੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਿੋਵੇ ਹਕ ਇਸ 
ਨਾਲ ਮਦਦ ਹਮਲੇਗੀ, ਤੇ ਿਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਿੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ 
ਉਿ ਸੁਤੰਤਰ ਹਵਚੋਲਗੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲਸ ਜਾਂ 
ਹਵਚੋਲਾ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਹਟੰਗ ਕਰੇਗਾ 
ਹਕ ਿਰੇਕ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਬਿਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਕਸੇ 
ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪੱੁਜ ਸਕੋ।

ਇਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਿੈ ਹਕ ਸਾਲਸ ਜਾਂ ਹਵਚੋਲਾ 
ਹਕਸੇ ਇੱਕ ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ਂੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀ ਿੰੁਦਾ। ਸਾਲਸ 
ਤੁਿਾਡੀ ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲਂੋ ਇਕੱਹਠਆਂ ਹਮਲ ਕੇ 
ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਿੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿੈ। 

* ਹਵਵਾਦ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਾਂ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਪਲਬਿ ਿੈ: ਆੱਕਲਂੈਡ, ਵ੍ਾਂਗਾਨੂਈ/ਮਨਾਵਾਤੂ, ਨੈਲਸਨ/ਮਾਰਲਬੋਰੋ/ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ, ਵੇਹਲੰਗਟਨ, ਿਾਕਸ ਬੇਅ/ਹਗਸਬੌਰਨ ਤੇ ਬੇਅ ਆੱਫ਼ ਪਲਂੈਟੀ/ਵਾਇਆਹਰਕੀ। 
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ਮਾਪਿਆਂ, ਕੇਅਰਪਿਵਰਜ਼ ਅਤੇ WHANAU ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਜਾਂ

ਜੇ ਮਸਲਾ ਿੱਲ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ 
ਤੇ ਸਕੂਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਿਨ ਪਾਥਵੇਅ 

ਵਨ ਜਾਂ ਟੂ

ਮਾਪੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਿਨ

ਪਾਥਵੇਅ ਇੱਕ –  
ਸਵਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਸਕਸਰਆ

ਪਾਥਵੇਅ ਟੂ –  
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਆੱਿ ਟ੍ਰ ੱ ਸਟੀਜ਼

ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਮੀਹਟੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ 

ਮਸਲਾ ਿੱਲ ਜੇ ਿੱਲ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਮੀਹਖਆ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਸੱਹਖਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਿ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਜੋ ਕੁਿ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ, ਉਿ ਿੋਇਆ ਿੈ ਹਕ ਨਿੀਂ।

ਜਾਂ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿੋਰ ਹਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਹਸਫ਼ਾਰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹਵਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰ ਵਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੇ ਿਰੇਕ 
ਸਹਿਮਤ ਿੋਵੇ ਹਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਿੱਲ ਲੱਭਣ ਹਵੱਚ 

ਮਦਦ ਹਮਲੇਗੀ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਕਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਲਸ ਨਾਲ ਮਾਹਪਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਹਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਿੈ

ਜਾਂਮਸਲਾ ਿੱਲ 
ਜੇ ਮਸਲਾ ਿੱਲ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ 

ਰਾਿ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਿਨ ਪਾਥਵੇਅ ਟੂ

ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਹਲਖ ਸਕਦੇ ਿਨ

ਬੋਰਡ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਂੈਦਾ ਿੈ

ਜਾਂਮਸਲਾ ਿੱਲ 
ਮਾਪੇ ਬਾਿਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਜਵਂੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਹਿਕਾਰ 

ਕਹਮਿਨ ਜਾਂ ਓਮਬਡਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ

ਮਾਪੇ ਅਹਿਆਪਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ 
ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ

ਨੋਟ:
» ਮਾਪੇ; ਹਵਵਾਦ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ (ਪਾ�ਵੇਅ ਵਨ) ਤਂੋ ਬਾਿਰ ਿੋਣ ਦਾ ਰਾਿ ਚੁਣ 

ਸਕਦੇ ਿਨ ਤੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਹਲਖਣ (ਪਾ�ਵੇਅ ਟੂ) ਦਾ ਰਾਿ ਚੁਣ ਸਕਦੇ 
ਿਨ।

» ਉਸ ਿਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਹਸਆ ‘ਹਵਵਾਦ ਿੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ’ (ਪਾ�ਵੇਅ ਵਨ) 
ਿਵਾਲੇ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰ 
ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੱੁਕਾ ਿੋਵੇ।

» ਮਾਪੇ ਬਾਿਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਜਵਂੇ ਹਕ ਮਨੱੁਖੀ ਅਹਿਕਾਰ ਕਹਮਿਨ ਜਾਂ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਦੇ 
ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਹਿਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਹਸਆ ਉਸ 
ਿਾਲਤ ’ਚ ‘ਹਵਵਾਦ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ’ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਜੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਹਿਕਾਰ ਕਹਮਿਨ ਜਾਂ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ 
’ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੱੁਕੇ ਿਨ।

ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਸਆ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਸਲਜਾਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਹਲਜਾਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ 
ਅਹਜਿਾ ਹਲਖਤੀ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਤੁਿਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਸਕ ਏਜੰਥਡੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਂੇ ਹਸਰ ਪੱੁਜਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਸ ਮੱੁਦੇ ’ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ 
ਆਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਕੁਿ ਮਾਮਹਲਆਂ ’ਚ, ਬੋਰਡ 
ਤੁਿਾਡੀ ਹਿਕਾਇਤ ਦੇ ਿੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ 
ਿੈ।

ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮਂੇ ਹਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਮਦਦਗਾਰ 
ਨੰੂ ਨਾਲ ਹਲਜਾਣਾ ਚਾਿ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਹਕ ਤੁਿਾਡੀ ਹਿਕਾਇਤ ਹਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਬਾਰੇ ਨਾ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਬੋਰਡ ਇਿੋ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਾਂ ਤੱਕ 
ਹਲਜਾਣ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ–
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਿੋ।

ਸਕਸੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਿਦੇ ਿੋਵੋ ਹਕ ਬੋਰਡ ਆੱਫ਼ ਟ੍ਰ ੱ ਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 
ਹਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ ਦੇ ਹਕਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ 
ਦੇਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 
ਹਸੱਹਖਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਵੀ ਹਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿੋ। ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ; ਹਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹਨਪਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ 
ਗਏ ਬੋਰਡ ਆੱਫ਼ ਟ੍ਰ ੱ ਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ 
ਹਸਫ਼ਾਰਿਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਹਿਕਾਰ ਕਹਮਿਨ ਜਾਂ ਬੱਹਚਆਂ 
ਦੇ ਕਹਮਿਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ  
ਹੱਲ ਕਰਨਾ
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ਮਾਪਿਆਂ, ਕੇਅਰਪਿਵਰਜ਼ ਅਤੇ WHANAU ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਪਿਆਂ

education.govt.nz

ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੰਪਰਕ
ਸਸੱਸਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ:

ਆੱਕਲਂੈਡ ਖੇਤਰੀ ਦਿਤਰ
ਫ਼ੋਨ: 09 632 9400
ਈਮੇਲ: enquiries.auckland@education.govt.nz

ਵ੍ਾਂਗਾਨੂਈ/ਮਨਾਵਾਤੂ (Whanganui/Manawatu) ਖੇਤਰੀ 
ਦਿਤਰ
ਫ਼ੋਨ: 06 349 6300
ਈਮੇਲ: enquiries.whanganui@education.govt.nz

ਨੈਲਸਨ/ਮਾਰਲਬੋਰੋ/ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਖੇਤਰੀ ਦਿਤਰ
ਫ਼ੋਨ: 03 546 3470
ਈਮੇਲ: enquiries.nelson@education.govt.nz

ਵੇਸਲੰਗਟਨ ਖੇਤਰੀ ਦਿਤਰ
ਫ਼ੋਨ: 04 463 8699
ਈਮੇਲ: enquiries.lowerhutt@education.govt.nz

ਹਾਕਸ ਬੇਅ/ਸਗਸਬੌਰਨ ਖੇਤਰੀ ਦਿਤਰ
ਫ਼ੋਨ: 06 833 6730
ਈਮੇਲ: enquiries.napier@education.govt.nz

ਬੇਅ ਆੱਿ ਪਲਂੈਟੀ/ਰੋਟੋਰੂਆ/ਟਾਪੂ ਖੇਤਰੀ ਦਿਤਰ
ਫ਼ੋਨ: 07 349 7399 
ਈਮੇਲ: enquiries.BoP-Waiariki@education.govt.nz

ਕੌਮੀ ਦਿਤਰ
ਫ਼ੋਨ: 0800 622 222
ਈਮੇਲ: Disputeresolution.Process@education.govt.nz

ਸਟੂਡਂੈਟਸ ਰਾਈਟਸ ਸਰਸਵਸ:
ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਲਾੱਅ
ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ: 0800 499 488
http://studentrights.nz/

ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਦਾ ਦਿਤਰ:
ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ: 0800 802 602
ਈਮੇਲ: info@ombudsman.parliament.nz

ਬਾਲ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਿਤਰ:
ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ: 0800 224 453 
ਈਮੇਲ: advice@occ.org.nz

ਮਨੱੁਖੀ ਅਸਿਕਾਰ ਕਸਮਸ਼ਨ:
ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ 0800 496 877
ਈਮੇਲ: infoline@hrc.co.nz

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ:
ਹਵਵਾਦ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਹਕਹਰਆ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱ�ੇ ਜਾਓ:

ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ http://www.education.govt.nz/working-with-parents-to-
resolve-problems-about-learning-support

ਮਾਹਪਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ https://parents.education.govt.nz/resolving-problems-
about-your-childs-learning-support


