સતરાિણી

આિણે સૌ તેને રોકવરાિરાં િદદ કરી શકીએ છીએ

પ્રાથમિક અને િરાધ્યમિક શરાળરાઓનરા મવદ્રાથથીઓનરા

િરાતરામિતરા િરાટે િરાર્ગદરશ્ગકરા
વસંતઋતુ ર૦૧૩

સતરાિણીની અસરો શરાળરાનરાં આંરણથી વધરારે
આરળ જા્ય છે . એક િરાતરા-મિતરા તરીકે*, શેનરા
િર નજર રરાખવી, તિે શંુ કરી શકો છો અને
િદદ િેળવવરા િરાટે તિે ્્યરાં જઇ શકો છો તે
અહીં આપ્યંુ છે .
*આ િરાર્ગદરશ્ગકરાિરાં “િરાતરા-મિતરા” નો અથ્ગ િરાતરા-મિતરા અને િરાલક છ.ે

સતરાિણી શું છ?
ે
સિ્યે સિ્યે વરારંવરાર આક્રિક વત્ગન કરવરાિરાં આવે તે પ્રાથમિક રીતે સતરાિણી છે . તેનો
ઇરરાદો હરામન, ભ્ય અથવરા તણરાવ કરવરાનો છે અથવરા શરાળરા ખરાતે અન્ય વ્યમ્ત િરાટે
નકરારરાતિક વરાતરાવરણ ઊભંુ કરવરાનો છે . સતરાિણી એવી મ્થમતિરાં થરા્ય છે જ્યરાં વરા્તમવક
અથવરા સિજશમ્ત વચ્ે અસિતુલરા હો્ય છે .
ધી એજ્યુકેશન એ્ટિરાં સતરાિણીની સંિૂણ્ગ વ્યરાખ્યરા છ,ે http://www.e-laws.gov.on.ca
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સતરાિણીનરા પ્કરારો
જો િરારરા બરાળકને શરારીરરક ઇજા િહોં્રાડવરાિરાં નથી આવી તો શું તે સતરાિણી છ?
ે
સતરાિણી અનેક ્વરૂિો ધરારણ કરી શકે છે . તે ની્ેનરાિરાંથી એક હોઇ શકે છે :
• શરારીરરક - િરારવુ,ં ધકેલવુ,ં ્ોરી કરવી, અથવરા વ્યમ્તરત િરામલકીની વ્તુને નુકશરાન િહોં્રાડવું
• શરામ્દક - જુ દરા નરાિોથી બોલરાવવુ,ં િશકરી કરવી, કે અિુક જામત, વશી્ય કે સિલલંરકરાિી રટપિણીઓ કરવી
• સરાિરામજક - સિૂહિરાંથી બીજાને બરાકરાત કરવરા અથવરા તેિનરા મવશે કુથલી કરવી કે અફવરાઓ ફેલરાવવી
• લેમખત - હરામનકરારક અથવરા અિિરાનજનક હો્ય તેવી નોંધો લખવી અથવરા સંકત
ે ો કરવરા
• ઇલે્ટ્ોમનક (સરાિરાન્ય રીતે સરા્યબરબુમલઇંર તરીકે જાણીતુ છે ) – ઇ-િેઇલ, સેલ ફોનસ (દરા.ત. ટે્્ટ િેસલે જં ર), અને સરાિરામજક
િરાધ્યિની વેબસરાઇટો દવરારરા અફવરાઓ અને દુઃખદરા્યક રટપિણીઓ ફેલરાવવી

ઇલે્ટ્ોમનક બુમલઇંર અથવરા સરા્યબર-બુમલઇંર શું છ?
ે
એવો ઇલે્ટ્ોમનક વરાતરા્ગલરાિ કે:
•

જે નો ઉિ્યોર અન્ય વ્યમ્તને અ્વ્થ કરવરા, ધિકરાવવરા અથવરા િજવણી કરવરા િરાટે કરવરાિરાં આવતો
હો્ય છે .

•

ધિકરાવવરા, િજવણી કરવરા, શરિિરાં િૂકવરા, સરાિરામજક રીતે બરાકરાત કરવરા અથવરા ખ્યરામત અથવરા િૈત્ીને
નુકશરાન કરવરા િરાટે ઇ-િેઇલ, સેલ ફોનસ, ટે્્ટ િેસજી
ે સ અને સરાિરામજક િરાધ્યિની વેબસરાઇટોનો
ઉિ્યોર થરા્ય છે .

•

જે િરાં હલકું િરાડવુ,ં અિિરાનોનો સિરાવેશ થરા્ય છે અને અફવરાઓ ફેલરાવવી, અંરત િરામહતી, ફોટો
અથવરા મવડી્યોની વહેં્ણી કરવી અથવરા કોઇને હરામન િહોં્રાડવરા િરાટે ધિકી આિવરાનો િણ સિરાવેશ
થઇ શકે છે .

•

જે હંિશ
ે રા આક્રિક અથવરા દુઃખદરા્યક હો્ય છે .

શરાળરાનરાં વરાતરાવરણ િર જો તેની અસર થતી હો્ય તો, ઓનટરારી્યો શરાળરાઓ, મપ્નસીિરાલસને સરાઇબરબુમલઇંરને ધ્યરાને લેવરાની આવશ્યકતરા છે . ઉદરાહરણ તરીકે, જો મવદ્રાથથીની સતરાિણી થતી હો્ય અને શરાળરાિરાં
તેનરા અથવરા તેણીનરા મવશે અન્ય મવદ્રાથથીને િોકલવરાિરાં આવેલ ઇિેઇલ સંદશ
ે નરા િરરણરાિે તે અ્વ્થતરા
અનુભવતો હો્ય.
તેનરા ્વરૂિને ધ્યરાનિરાં ન લેતરા, સતરાિણી અ્વીકૃત છે .
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લોકો વચ્ે શમ્તનંુ અસિતુલન હો્ય ત્યરાં સતરાિણી થરા્ય છે .
એક “અસિતુલન” નો અથ્ગ એક મવદ્રાથથી િોટો છે , અલર
વંશનો છે અથવરા અન્ય કરતરાં વધુ મિત્ો ધરરાવે છે .

તકરરાર અને સતરાિણી એક જ બરાબત છ?
ે
લોકો ઘણીવરાર સંઘર્ગ અને સતરાિણીિરાં રૂ્
ં વરાઇ જા્ય છે િરંતુ તે અલર છે .
અસંિમતિ, અમભપ્રા્યોિરાં તફરાવત અથવરા મભનન િંતવ્યો ધરરાવતરા બે અથવરા વધુ લોકો વચ્ે સંઘર્ગ થરા્ય છે મવદ્રાથથીઓ વચ્ે સંઘર્ગનો
અથ્ગ હંિશ
ે રા સતરાિણી નથી. િોતરાનરા મવ્રાર કરતરા અન્યનરા મવ્રાર અલર હોઇ શકે છે તેવી સિજ બરાળકોિરાં ્યુવરાન વ્યે આવે છે ,
િરંતુ સિજશમ્તનો મવકરાસ થતરા સિ્ય લરારે છે અને પ્રક્ર્યરા રકશોરરાવ્થરાિરાં શરૂ થરા્ય છે (્ટેલિંર ્ટોનસ: એ રરસોસ્ગ ઓન ્યુથ
ડેવલિિેનટ, િૃષ્ઠ 26).
સંઘર્ગિરાં, દરેક વ્યમ્ત તેનરા અથવરા તેણીનરા મવ્રારો રજૂ કરવરાિરાં અનુકળ
ૂ તરા અનુભવે છે , અને તે શમ્તનું અસિતુલન નથી. િોતરાનું
િંતવ્ય દશરા્ગવવરા િરાટે દરેક વ્યમ્ત સિથ્ગતરાનો અનુભવ કરે છે . લોકો જે રીતે સંઘર્ગનો સરાિનો કેવી રીતે કરે છે તે તેિને હકરારરાતિક
અથવરા નકરારરાતિક બનરાવ શકે છે .
દુઃખદરા્યક બરાબતો કરી અથવરા બોલીને વ્યમ્ત આક્રિકતરાથી વત્ગણૂક કરે છે ત્યરારે સંઘર્ગ નકરારરાતિક બની જા્ય છે . ત્યરારબરાદ સંઘર્ગ એક
નકરારરાતિક કરા્ય્ગ બની જા્ય છે . સંઘર્ગ વરારંવરાર કરવરાિરાં આવે ત્યરારે તે સતરાિણી બને છે અને શમ્ત અસિતુલન થરા્ય છે . સિ્ય જતરા,
વત્ગણૂકની રીત ત્યરારે ઉદ્દભવે છે જ્યરારે સંઘર્ગિરાં આક્રિક રીતે વત્ગન કરનરારી વ્યમ્ત ્રાલુ રહે છે અથવરા તેને વધુ ખરરાબ થરા્ય છે .
આક્રિક વત્ગણૂકને સહન કરતી વ્યમ્ત તેનરા અથવરા તેણીનું િંતવ્ય રજૂ કરવરા અસિથ્ગતરાનો અને હતરાશરાનો અનુભવ કરે છે અને વધુને
વધુ નબળરાઇનો અનુભવ કરે છે . આ ત્યરારે બને છે જ્યરારે નકરારરાતિક સંઘર્ગનું સતરાિણીિરાં િરીવત્ગન થરા્ય છે .
સતરાિણી અને સંઘર્ગ પ્ત્યે શરાળરા અલર રીતે પ્મતભરાવ આિશે. ઉદરાહરણ તરીકે, સંઘર્ગની ઘટનરાિરાં તેિની બરાબતો રજૂ કરવરા િરાટે
મવદ્રાથથીઓને નજીક લરાવવરાનો શરાળરાનરા કિ્ગ્રારીઓ પ્્યરાસ કરશે અને સરાથે િળીને િરરમ્થમતનું મનરરાકરણ કરવરાિરાં તેિને િદદ કરશે.
સતરાિણીનરા રક્સરાિરાં, મપ્નસીિરાલ મવકરાસલક્ી મશ્તને ધ્યરાનિરાં લેશે જે િરાં સસિેનસન અથવરા શરાળરાિરાંથી હરાકલિટટી કરવરાનો
સિરાવેશ થરા્ય છે .

સતરાિણી કેટલી રંભીર છ.ે
સતરાિણી ્્યરારે્ય ્વીકરા્ય્ગ નથી. “મવકરાસનરા ભરાર તરીકે” િરાત્ તેની રણનરા થવી જોઇએ નહીં. સંશોધન અને અનુભવ સતત દશરા્ગવે છે
કે સરાિેલ મવદ્રાથથીઓ, તેિનરા િરીવરારો અને સરરાં, અને તેિની આસિરાસનરા સિુદરા્ય િરાટે ભમવષ્યનરાં િરરણરાિો સરાથે સતરાિણી રંભીર
સિ્્યરા છે .
ભોર બનેલ બરાળકો, અન્ય બરાળકોની સતરાિણી કરવી અથવરા બંનન
ે ે ઘણરા લરારણીિ્ય, વત્ગણૂકલક્ી અને સંબધ
ં ને લરતી સિ્્યરાઓનું
જોખિ છે અને િરાત્ શરાળરાિરાં જ નહીં િરંતુ તેિનરા સિગ્ર જીવનિરાં તંદરુ ્ત સંબધોનરા મવકરાસ કરવરાિરાં િુખતો તરફથી િદદની
આવશ્યકતરા છે .
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Centre for Addiction and Mental Health
(CAMH) (સેનટર ફોર એરડ્શન એનડ િેનટલ હેલથ)નરા
2011નરા અહેવરાલ િુજબ ત્ણ ઓનટરારી્યો મવદ્રાથથીઓિરાંથી
આશરે એક (ર૯ ટકરા) શરાળરા િર સતરાિણીનો ભોર બને છે .

સતરાિણીનો ભોર બનનરાર બરાળકોને સરાિરામજક લ્ંતરા, એકલતરા, િુમ્ત, શરારીરરક િરાંદરી અને મનમન આતિ-્વિરાનનો ઘણીવરાર
અનુભવ થરા્ય છે . તેિનરાિરાં ભ્યનું સજ્ગ ન િણ થઈ શકે છે , આક્રિક વત્ગન કરે છે , અથવરા થોડી હતરાશરાનો અનુભવ કરે છે . અિુક
બરાળકો શરાળરાિરાં રેરહરાજર રહે છે , તેિનરા િરાક્ગ ઘટતરા જોવરા િળે છે , અથવરા શરાળરા િણ છોડે છે કરારણ કે તેઓ સતરાિણીનો ભોર
બન્યરા છે .
અન્યને તકલીફ આિવરા િરાટે બળ અને આક્રિકતરાનો ઉિ્યોર કરવરાનું શીખતરા બરાળકો અને રકશોરો શીખે છે તેઓ સરાિરાન્ય રીતે સરા્રા
અને ખોટરાનરા તફરાવત મવશે બેદરકરાર હોઇ શકે છે . અંતે તેઓ લનંદરાતિક િુખતો બને છે . આથી, વહેલી તકે તેઓ સતરાિણી કરવરાનું બંધ
કરે તેિરાં િદદ કરવી િહતવની છે .

શું છોકરરાઓ અને છોકરીઓ એક સરખી રીતે સતરાિણી કરે છ?
ે
છોકરરાઓ અને છોકરીઓ બંને સતરાિણી કરવરાિરાં સરાિેલ હોઇ શકે છે . છોકરરાઓ શરારીરરક રીતે સતરાવવરાનું વલણ રરાખે છે , જ્યરારે
છોકરીઓ સરાિરાન્ય રીતે વધરારે આડકતરરા અમભરિનો ઉિ્યોર કરે છે , જે િ કે સહરાધ્યરા્યી મવશે કુથલી કરવી કે તેિને પ્વૃમતિઓ અથવરા
જૂ થોિરાંથી દૂર કરીને એકલરા િરાડીને. જોકે વ્ય સરાથે છોકરરાઓ અને છોકરીઓ બંને વધુ સંભમવત રીતે શરામ્દક અને સરાિરામજક રીતે
સતરાિણી કરે છે .

િરારરા બરાળકની સતરાિણી થઇ રહી હો્ય તો િરારે કેવી રીતે જાણ કરવી જોઇએ?
્યુવરાન બરાળક “સતરાિણી” શ્દ જાણતરા ન હો્ય, િરંતુ કોઇ તેને હલકી િરાડે, દુઃખ િહોં્રાડે, અથવરા તેણીને દુઃખ અથવરા ડરનો અનુભવ
કરરાવે ત્યરારે તેણીને ખ્યરાલે આવે છે . તેણી તિને ન િણ જણરાવે કરારણ કે તેણીને ભ્ય હોઇ શકે છે જો તેણી “કહેશ”ે , “કુથલી કરશે”
અથવરા “રુ્સો કરશે” તો તે બરાબતને વધુ ખરરાબ કરશે.

કુથલી મવ. કહેવું
કુથલી

કહેવું

કોઇ વ્યમ્તને તકલીફિરાં િૂકવરા િરાટે કહેવું તે કુથલી છે .

તિે અથવરા તિરારી જાણિરાં કોઇ વ્યમ્ત દુઃખી થતુ હો્ય, અથવરા
સલરાિત રહેવરાનો તિરારો અથવરા તેિનો અમધકરાર છીનવી લેવરાિરાં
આવતો હો્ય ત્યરારે િદદ િેળવવરા િરાટે જાણ કરવી તે કહેવું છે .

Ontario Teachers’ Federation (OTF) and Le Centre Ontarien de prévention des agressions (COPA), Creating Safe Schools,
January 2012, pg. 56)

તિરારરા રકશોરો આવશ્યક રીતે તિને જણરાવશે નહીં કે સિ્્યરા છે અથવરા વત્ગણૂકનું વણ્ગન કરવરા િરાટે “સતરાિણી” નરા બદલે “િરેશરાની”
જે વરા શ્દોનો ઉિ્યોર કરે છે . રકશોરો િોટરાભરારે િોતરાની રીતે સિ્્યરાનું મનરરાકરણ કરવરાનું િસંદ કરે છે . તેઓ મવ્રાર કરશે કે તિે
અ્વ્થ થશો તેથી તેિનરા સેલ ફોનસ જે વી ટેકનોલોજી તિે લઇ લેશો, અથવરા િરાતરામિતરાની સંડોવણી થવી તેિનરા િરાટે શરિજનક
લરારશે.
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જો તેણી વરાત ન કરે તેિ છતરાં િણ તિરારરા બરાળકની સતરાિણી થઈ રહી છે એવરા સંકત
ે ોનું તિે ધ્યરાન રરાખી શકો છો. ધ્યરાન રરાખવરા
િરાટેનરા કેટલરાક સંકત
ે ો આ રહરાં:
• સતરાિણીનો ભોર બનતરા બરાળકો શરાળરાએ જવરાનું િસંદ કરતરા નથી અથવરા રડે છે અથવરા શરાળરાનરા રદવસો દરમિ્યરાન બીિરાર રહે
છે .
• તેઓ અન્ય મવદ્રાથથીઓ સરાથે પ્વૃમતિઓ અથવરા સરાિરામજક પ્વૃમતિઓિરાં ભરાર લેવરાનું િસંદ કરતરા નથી.
• તેઓ સરાિરાન્ય રીતે વત્ગન કરતરા હો્ય તેનરાથી અલર રીતે વત્ગન કરી શકે છે .
• તેઓ અ્રાનક િૈસરા કે અંરત વ્તુઓ રુિરાવવરા િરાંડી શકે, અથવરા ફરાટેલ કિડરાં કે તૂટલ
ે ી વ્તુઓ સરાથે ઘેર આવી શકે છે , અને
સિજી શકરા્ય નહીં તેવરા ખુલરાસરાઓ આિે છે .
• રકશોરો જે િને સતરાવવરાિરાં અને/અથવરા હેરરાન કરવરાિરાં આવે છે તેઓ શરાળરાિરાંથી નીકળી જવરાની વરાત કરવરાનું િણ શરૂ કરી શકે છે
અને અન્ય મવદ્રાથથીઓને સરાિેલ કરે તેવી પ્વૃમતિઓને ટરાળવરાની શરૂઆત કરે છે .

િરારરા બરાળકની સતરાિણી થઇ રહી છ.ે િરારે શું કરવું જોઇએ?
• તિરારરા બરાળકને સરાંભળો અને તેને ખરાતરી આિો કે સુરમક્ત હોવરાનો તેને અમધકરાર છે .
• હરકકતો મવશે ્િષ્ટ રહો. શું થ્યું હતું અને ્્યરારે થ્યું હતું તેની નોંધ લખો
• તિરારરા બરાળકને એ જોવરાિરાં િદદ કરો કે “રેટટંર” (કિટ કરવુ)ં અથવરા “ટેલલંર” (કહેવ)ું અને “રરિોટટીંર” (હરકકત કહેવી)િરાં ફરક છે .
હરકકત કહેવરા િરાટે લહંિત જોઇએ. હરકકત બીજા મવદ્રાથથીઓ િરાટે િુશકેલી ઊભી કરવરા નહીં, િણ બધરાં મવદ્રાથથીઓનું રક્ણ કરવરા
િરાટે કહેવરાિરાં આવે છે .
• તિરારરા બરાળક/રકશોરનરા મશક્ક, તિરારં બરાળક/રકશોર મવશવરાસ કરે છે એવરા અન્ય મશક્ક, અથવરા શરાળરાનરા આ્રા્ય્ગ કે સહ-આ્રા્ય્ગ
સરાથે આ્યોમજત િુલરાકરાત રોઠવો.
• િુશકેલ હોઇ શકે તેિ છતરાં શરાંત રહેવરાનો પ્્યતન કરો જે થી તિે તિરારરા બરાળકને સહરારો આિી શકો અને તેની કે તેણીની સરાથે રક્ર્યરાને
આરળ વધરારવરાનું ્યોજી શકો.
• િરાર્ગ ઉિર રહો. તિરારરા બરાળકનરા વત્ગન િર નજર રરાખો. જો શરાળરા કિ્ગ્રારી સરાથેની તિરારી િુલરાકરાતો સતરાિણીને રોકી શકી ન હો્ય
તો આ્રા્ય્ગ િરાસે ફરીથી જાવ અને વરાત કરો. બેઠક ખરાતે જે િરલરાં િરાટે સંિત થ્યરા હતરાં તે િરલરાંઓને અનુસરો.
• જો સતરાિણી શરાળરા બરાદની પ્વૃમતિઓ કે રિતરિત કરા્ય્ગક્રિો દરમિ્યરાન થતી હો્ય તો શીખવનરાર કે તરાલીિ આિનરાર સરાથે વરાત્ીત
કરો.
• જો સતરાિણી જાતી્ય હુ િલો કે હમથ્યરારનરા ઉિ્યોર જે વરા રુનરામહત વત્ગનને સરાિેલ કરતી હો્ય, અથવરા શરાળરા કરતરાં સિુદરા્યિરાં
તિરારરા બરાળકની સુરક્રાનો ભ્ય હો્ય તો િોમલસનો સંિક્ગ કરો.
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સહરાનુભૂમત અન્ય વ્યમ્ત જે અનુભવ કરે છે તે સિજવરા િરાટે
અને લરારણીને ્વીકરારવરા અને તેની આિલે કરવરા િરાટેની ક્િતરા
છે . રકશોરરાવ્થરાિરાં તેનો ખૂબ િોડે મવકરાસ થરા્ય છે અને પ્રારંમભક
િુખતરાવ્થરાિરાં સરાિરાન્ય રીતે સંિૂણ્ગ મવકરાસ થતો નથી. બરાલ્યરાવ્થરાિરાં
બરાળક જ્યરારે અન્ય લોકોને અ્વ્થ થતરા જુ એ છે ત્યરારે તે
અ્વ્થતરાનો અનુભવ કરવરાનંુ શરૂ કરે છે અને તેથી સહરાનુભૂમતનરા
પ્રાથમિક ્વરૂિની ઉતિમત થરા્ય છે .
(Stepping Stones: A Resource on Youth Development, page 25).

િરારરા બરાળકને સતરાિણી સરાથે કરાિ લેવરાિરાં હંુ કઇ રીતે િદદ કરી શકું?
તિરારરા બરાળક અથવરા રકશોરને સતરાિણીની સિ્્યરાનો ઉકેલ લરાવવરાિરાં શરાળરા સરાથે કરાિ કરીને તિે ઉદરાહરણ દવરારરા દોરી રહરાં છો અને
સતરાિણી ખોટી છે એિ ્િષ્ટ સંદશ
ે આિી રહરાં છો.
ઊંિર ઉિર ધ્યરાન આપ્યરા મવનરા તિે તિરારરા બરાળકને તે મવશે વરાત કરવરા પ્ોતસરામહત કરીને અને ની્ે િુજબની સલરાહ આિીને િદદ
કરી શકો છો:
• શરાંત રહો અને દૂર જાવ િરરમ્થમતથી.
• િુખતને કહો તિે જે નો મવશવરાસ કરતરા હો્ય એવરા મશક્ક, આ્રા્ય્ગ, શરાળરાનરા બસ્રાલક કે લં્રૂિ સુિરવરાઇઝરને શું થ્યું હતું એ
અંરે અનરાિ રહી હરકકત જણરાવો.
• તેનરા મવશે વરાત કરો. તિરારરા ભરાઇ બહેનો અથવરા મિત્ો સરાથે, જે થી તિને એવું નહીં લરારે કે તિે એકલરા છો.
• Kids Help Phone (રકડસ હેલિ ફોન) ને ફોન કરો 1-800-668-6868 (૧-૮૦૦-૬૬૮-૬૮૬૮) િર અથવરા અહીં િુલરાકરાત લો
www.kidshelpphone.ca

શું એ સંભમવત છે કે િરારં બરાળક બીજાની સતરાિણી કરી રહું હો્ય?
જે બરાળકો સતરાવે તે ્્યરારેક ઘરિરાં તેિ જ શરાળરાિરાં િણ એવું કરે છે . તિરારરા િોતરાનરા િરરવરારિરાં જુ ઓ અને તેિને સરાંભળો. એવરા
મ્હનો છે કે તિરારરા બરાળકો િૈકીનું એક તેનરા ભરાઇ કે બહેનને સતરાવી રહું છે ?
સતરાિણી કરતરા બરાળકો ઘર િર ્્યરારેક આક્રિક અને મવક્ેિકરારક બની શકે છે અને ઘરનરા મન્યિો િરાટે આદર દશરા્ગવતરા નથી. જો તિને
લ્ંતરા હો્ય કે તિરારં બરાળક અન્યની સતરાિણી કરી રહું છે તો ભરાઇ-બહેનો સરાથે, તિરારી સરાથે અને તિરારરા ઘરે મિત્ો આવે ત્યરારે
તેિની સરાથે તે કેવી રીતે વત્ગન કરે છે તેનરા િર દેખરેખ રરાખો. જો તેઓ આક્રિક દેખરા્ય તો તેિનો સરાથ ન આિશો અથવરા સહરાનુભમૂ ત
દશરા્ગવશો નહીં – આ િણ મ્હન હોઇ શકે છે કે શરાળરા ખરાતે તેઓ બીજાની સતરાિણી કરી રહરાં છે .
શરારીરરક રીતે બીજા મવદ્રાથથીને સતરાવતરા હો્ય એવરા બરાળકો િણ ઉઝરડરાં, ઘરા, અને ફરાટેલરા કિડરાં સરાથે ઘેર આવી શકે છે . તેિની િરાસે
ખ્્ગ કરવરા િરાટે અ્રાનક સરાિરાન્ય કરતરા વધુ િૈસરા કે તેિને સરાિરાન્ય રીતે િરવડી શકે નહીં એવી નવી િરામલકીની વ્તુઓ હોઇ શકે છે .
તેઓ બીજા મવદ્રાથથીઓ મવશે “કડક રીતે વરાત્ીત” િણ કરી શકે છે .
સતરાિણીનું વત્ગન લરાંબરા સિ્યરરાળરા િર રંભીર ફેરફરારો, અથવરા બરાળક અથવરા રકશોર (૧૩ થી ૧૯ વર્ગની વ્યનરા સંતરાન)નરાં જીવનિરાં
ઉથલિરાથલનરા િરરણરાિે મવકસી શકે છે . તિરારરા બરાળકોિરાંનરા કોઇને હરાલિરાં આ પ્કરારનો અનુભવ થ્યો છે ?
તિરારરા ઘરિરાં સિ્્યરાઓ અને ઘર્ગણો કઇ રીતે ઉકેલવરાિરાં આવે છે તે મવશે મવ્રારો. એક િરીવરાર તરીકે તિે સિ્્યરાઓ હો્ય ત્યરારે શું
ર્નરાતિક રીતે વરાત કરો છો? સતરાિણીને ઘટરાડવરાનો એક િહતવનો િરાર્ગ સરારી ભૂમિકરાની પ્મતકૃમત બનીને અને તિરારરા બરાળકને બળ
અથવરા ઉશકેરણીનો ઉિ્યોર ક્યરા્ગ મવનરા િુશકેલીઓ કઇ રીતે ઉકેલરા્ય છે તે બતરાવવો છે .
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સતરાિણી શું છે તે તિરારરા બરાળકને કહેવું િણ િહતવનું છે . તિરારે મવમવધ પ્કરારની સતરાિણીઓનું વણ્ગન કરવું જોઇએ અને સિજાવવું
જોઇએ કે તે દુઃખદરા્યક અને નુકશરાનકરારક છે . તિરારરા બરાળકને જણરાવો કે સતરાિણી ખોટી છે અને કોઇિણ સંજોરોિરાં ્વીકરારી શકરા્ય
તેવું વત્ગન નથી.

ે
શરાળરાઓ સતરાિણી અને અન્ય ઘટનરાઓનો સરાિનો કેવી રીતે કરે છ?
વ્યમ્તરત કે ઓનલરાઇન અન્યોની સતરાિણી કરતરા મવદ્રાથથીઓ મભનન િરરણરાિોનો સરાિનો કરી શકે છે .
સતરાિણી સરાથે કરાિ લેતી વખતે આ્રા્ય્ગ પ્રમતશીલ મશ્ત અમભરિનો ઉિ્યોર કરે છે . ઓનટરારી્યોની પ્રમતશીલ મશ્ત નીમત
મવદ્રાથથીને તેની કે તેણીની િસંદરીઓિરાંથી શીખવરાિરાં વત્ગણૂક અને િદદ કરવરા િરાટે મવકલિોની શ્ેણીિરાંથી આ્રા્ય્ગને િસંદરી કરવરાની
છૂ ટ આિે છે . કેટલરાક ઉદરાહરણો આ િુજબ છે :
• દુઃખદરા્યક કે અમવન્યી રટપિણીઓ િરાટે િરાફી
• મવદ્રાથથીઓ િરાસેથી અિેક્રાઓની સિીક્રા
• િરાતરામિતરા સરાથે િુલરાકરાત
• રુ્સરાનરાં સં્રાલનનું કરાઉનસેલલંર
• મવદ્રાથથીઓને શરાળરાિરાંથી કરાઢી િૂકવરા.
વધુ રંભીર રક્સરાઓિરાં, જો મવદ્રાથથીને સતરાિણી િરાટે િહેલરાં શરાળરાિરાંથી કરાિ્લરાઉ ધોરણે કરાઢી િૂકવરાિરાં આવ્યરાં હો્ય અને બીજા
લોકોની સલરાિતી િરાટે અ્વીકૃત જોખિ દશરા્ગવવરાનું ્રાલુ હો્ય તો શરાળરાિરાંથી જે તે મવદ્રાથથીની હરાકલિટટી કરવરાનું આ્રા્ય્ગ સૂ્ન
કરી શકે છે . આ મન્યિો બંને પ્રાથમિક અને િરાધ્યમિક મવદ્રાથથીઓને લરારુ િડે છે .
પ્રમતશીલ મશ્ત અ્યોગ્ય વત્ગનને ક્રિશઃ વધતું રોકવરાિરાં અને તિરાિ મવદ્રાથથીઓ અને તેિની સુરક્રાનરા મવ્રારો અને શરાળરા િર
નકરારરાતિક અસર થવરાનું રોકવરાિરાં િદદ કરે છે . તે મવદ્રાથથી વત્ગણૂકને બઢતી િણ આિે છે અને મવદ્રાથથીઓને તેનરા અથવરા તેણીની
વત્ગણૂકની જવરાબદરારી લેવરાિરાં અન્ય સરાથે કરા્ય્ગ કરવરાનરા વધુ હકરારરાતિક ઉિરા્યોિરાં િદદ કરે છે .
સતરાિણીિરાં સરાિેલ તિરાિ મવદ્રાથથીઓને, મવદ્રાથથીઓ જે ની સતરાિણી કરવરાિરાં આવી છે , સતરાિણી કરવરાની વત્ગણૂક સરાથે જોડરા્યેલરા
મવદ્રાથથીઓ, અને આ વત્ગણૂકનરા સરાક્ી બનેલ લોકોને શરાળરા સહરા્ય િૂરી િરાડશે
તિરાિ શરાળરા અને બોડડે આ િુજબ કરવરાની આવશ્યકતરા છે :
• અટકરાવવરા અને કરાિ લેવરાની નીમત
• સતરાિણી પ્મતરોધ અને આંતરરક્ર્યરા આ્યોજનો
• મશક્ણ સમહત પ્રમતશીલ મશ્ત અને સિરાનતરા િરાટે નીમતઓ
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તિરાિ બોડ્ગનરા સભ્યોએ સતરાિણી જે વી રંભીર મવદ્રાથથી સરાથે સંકળરા્યેલી ઘટનરાઓનો આ્રા્ય્ગને અહેવરાલ આિવરાનો છે . નોંધવરાિરાં
આવેલ સતરાિણીની તિરાિ ઘટનરાની આ્રા્યયોએ તિરાસ કરવરાની છે .
મવદ્રાથથીઓ સરાથે પ્ત્યક્ કરાિ કરતરા બોડ્ગ કિ્ગ્રારીઓ જે િ કે મશક્કો, સરાિરામજક કરા્ય્ગકરો અને િરાર્ગદશ્ગન કરાઉનસેલસડે અ્યોગ્ય અથવરા
અમવન્યી વત્ગનનો શરાળરાનરાં વરાતરાવરણ િર નકરારરાતિક પ્ભરાવ િરાડે છે એવી સતરાિણી સમહતની વત્ગણુકનો પ્ત્યુતિર આિવો જ
જોઇએ.
જે િની સતરાિણી કરવરાિરાં આવી છે , સતરાિણીનરા જે ઓ સરાક્ી બન્યરા છે અને સતરાિણીિરાં સરાિેલ છે એવરા મવદ્રાથથીઓ િરાટે કરા્ય્ગક્રિો,
આંતરરક્ર્યરાઓ અથવરા અન્ય સહરા્ય શરાળરાનરાં બોડડે િૂરી િરાડવી જોઇએ.
શરાળરા સરાથેની ઘટનરાઓ સરાથે કિ્ગ્રારીરણ કેવી રીતે કરા્ય્ગ કરે છે તેનરા મવશે વધુ િરામહતી િરાટે િંત્રાલ્યની વેબસરાઇટ
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/reportingResponding.html િર “Reporting and Responding” મવભરાર
જુ ઓ અથવરા શરાળરા િરારફતે ઉિલ્ધ સેવરાઓ મવશે જો તિે વધુ િરામહતી િેળવવરા િરારતરા હો તો તિરારી શરાળરાનરા આ્રા્ય્ગ સરાથે વરાત
કરો.
સતરાિણીનો ભોર બનેલરા મવદ્રાથયોઓ અને સતરાિણી કરનરાર મવદ્રાથથીઓનરા િરાતરા-મિતરાનો આ્રા્યયોએ સંિક્ગ કરવો ફરમજ્યરાત છે , અને
તેિને જણરાવવું જોઇએ:
• શું થ્યું હતું
• મવદ્રાથથીને ક્યરા પ્કરારની ઇજા થઇ હતી
• ઘટનરાનરા પ્ત્યુતિર તરીકે લેવરા્યેલરા મશ્તનરાં િરલરાં સમહત મવદ્રાથથીની સલરાિતીને સુરમક્ત કરવરા િરાટે લેવરાિરાં આવેલરાં િરલરાં
• ઘટનરાનરા પ્ત્યુતિર તરીકે મવદ્રાથથી િરાટે ક્યરા પ્કરારની સહરા્ય િૂરી િરાડવરાિરાં આવશે.
વધુિરાં:
• તેિનરા બરાળકને િૂરી િરાડવરાિરાં આવતી સહરા્ય મવશે ્્રા્ગ કરવરા િરાટે આ્રા્યયોએ િરાતરા-મિતરાને મનિંત્ણ આિવું ફરમજ્યરાત છે .

જો િરારરા બરાળકની સતરાિણી કરવરાિરાં આવી રહી હો્ય તો હંુ શરાળરા િરાસેથી શું
અિેક્રા રરાખી શકું?
સતરાિણીની ઘટનરાનો બેનરાિ રીતે અહેવરાલ આિવરા િરાટે તિને, મવદ્રાથથીઓને અને અન્ય લોકોને અનુિમત આિતી હો્ય તેવી પ્રક્ર્યરા
શરાળરા િરાસે હોવી ફરમજ્યરાત છે .
જો તિરારરા બરાળક મવશે તિે લ્ંતરાતુર હો્ય અથવરા વધુ િરામહતીની આવશ્યકતરા હો્ય તો આ િુજબ તિરાસ કરો:
• શરાળરાનરાં બોડ્ગની સતરાિણી પ્મતરોધ અને હ્તક્ેિ કરવરાની નીમત
• શરાળરાની આ્રારસંમહતરા, જે મવદ્રાથથીઓ, મશક્કો અને શરાળરાનરા સિુદરા્યનરાં બીજા સભ્યોએ એક બીજા પ્ત્યે કેવી રીતે વત્ગવું જોઇએ
તે ન્કી કરે છે .
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• શરાળરા અને બોડ્ગની સતરાિણી પ્મતરોધ અને હ્તક્ેિ કરા્ય્ગક્રિ. શરાળરાનરા કિ્ગ્રારીઓ સિ્્યરાનરાં મનવરારણ િરાટે શું કરી શકે છે તેની આ
દ્તરાવેજો રૂિરેખરા દોરે છે .
• ્કૂલ ્લરા્યિેટ સવડે તરફથી શરાળરાનરાં િરરણરાિો. સુરક્રા મવશેની લરારણીઓનું િૂલ્યરાંકન કરવરા િરાટે અને મનણ્ગ્યો લેવરા િરાટે શરાળરા
સતરાિણી કેવી રીતે અટકરાવે છે અને સુરક્રાને કેવી રીતે પ્ોતસરાહન આિે છે તે જાણવરાિરાં આ બેનરાિ સવડે િદદ કરે છે . ઓછરાિરાં
ઓછુ ં દર બે વરડે સવડે કરવો ફરમજ્યરાત છે .
જો કિ્ગ્રારી વરાકેફ હો્ય કે તિરારરા બરાળકની સતરાિણી થઇ રહી છે તો તિે શરાળરા તિરારો સંિક્ગ કરે એ અંરે અિેક્રા રરાખી શકો છો.
તિરારરા બરાળકનરા મશક્ક અને અન્ય મશક્ક જે િનરા િર તિરારં બરાળક મવશવરાસ કરે છે તેઓ થોડી બરાબતો ઓળખવરાિરાં િદદ કરી શકે,
જે થી સિ્્યરા ઉકેલવરા િરાટે િદદ િળે.
મવદ્રાથથીઓની ઓળખ ખરાનરી રરાખીને તિરારી લ્ંતરાઓની ્ીવટભરી તિરાસ કરવરા િરાટેનરા તિરાિ પ્્યરાસ કરવરાની શરાળરા િરાસે અિેક્રા
રરાખવરાિરાં આવે છે .
સતરાિણીિરાં રોકરા્યેલરા, જે ઓની સતરાિણી થઇ છે અને જે ઓ સતરાિણીનરા સરાક્ી બન્યરા છે એવરા સતરાિણીિરાં સરાિેલ તિરાિ
મવદ્રાથથીઓને શરાળરા િદદ કરશે.
તિરારરા બરાળકને િૂરી િરાડવરાિરાં આવતી સહરા્ય મવશે જો તિને લ્ંતરા હો્ય તો તિે અનુસરી કરી શકો તેવી પ્રક્ર્યરા શરાળરા િરાસે છે . તિે
શરાળરાનરા પ્ત્યુતિરથી સંતષ્ટ
ુ ન હો્ય તો તિરારી શરાળરાનરાં બોડ્ગનરા સુિરવરાઇઝરી ઓીફસરનો સંિક્ગ કરી શકશો.
આ ઉિરરાંત તિરારી શરાળરા ખરાતે સેફ એનડ એ્સેલપટંર ્કૂલસ ટીિિરાં જોડરાવરાનો તિે મવ્રાર કરી શકશો. શરાળરાનરાં વરાતરાવરણનો
સિરાવેશ અને ્વીકરાર કરી સુરમક્ત િરાલન િરાટે ટીિ જવરાબદરાર છે . તેિરાં આ્રા્ય્ગ, ઓછરાિરાં ઓછરા િરાતરા-મિતરા, શરાળરાનરા કિ્ગ્રારી,
એક મવદ્રાથથી અને સિુદરા્યનરા ભરારીદરારનો સિરાવેશ થરા્ય છે .

સરારં, િરારં બરાળક સતરાિણીિરાં સરાિેલ નથી...
સતરાિણી થરા્ય છે ત્યરારે બધરાં ભોરવે છે અને તેને રોકવરાિરાં બધરાં િદદ કરી શકે છે . ૮િ ટકરા રક્સરાઓિરાં સતરાિણી કોઇ જોનરાર
વ્યમ્તની સરાિે થરા્ય છે . આ સરાક્ીઓ તેિણે જે જો્યું છે તેનરા દવરારરા અસર િરાિે છે . સરાક્ીઓ રભરરા્યેલરા હોઇ શકે છે અને તેઓ
સરાિેલ થવરા િરારતરા ન િણ હોઇ શકે, કરારણ કે તેિને િોતરાને લક્યરાંક બનવરાનો અથવરા જે વ્યમ્તની સતરાિણી થઈ હો્ય તેનરા િરાટે
મ્થમત વધુ ખરરાબ થઈ શકે એવો ભ્ય હો્ય છે , તેિ છતરાં િણ તેઓ સતરાિણીનો અહેવરાલ બેનરાિ રીતે આિી શકશે.
તિે તિરારરા બરાળકને સતરાિણી ્વીકરારવરા ્યોગ્ય નથી અને તે તેને િુખત વ્યની વ્યમ્તને નરાિ આપ્યરા મવનરા હરકકત જણરાવીને તેને
રોકવરાિરાં િદદ કરી શકે છે એ સિજાવવરાિરાં િદદ કરી શકો છો.
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તંદુર્ત સંબંધોનું ઘડતર સતરાિણી અટકરાવવરાિરાં િદદ કરી શકશે.
સતરાિણી પ્મતરોધ અને હ્તક્ેિ એ સતરાિણી બંધ કરવરાથી મવશેર છે .
તે તંદરુ ્ત સંબધ
ં ોનરા મવકરાસને પ્ોતસરાહન િણ આિે છે . તંદરુ ્ત સંબધ
ં ોિરાં લોકો વચ્ે આદરિૂવક્ગ હ્તક્ેિનો સિરાવેશ થરા્ય છે , િછી
તે સરાિ સરાિે અથવરા ઓનલરાઇન હોઇ શકે. તેિનરા જીવનિરાં તિરાિ મવદ્રાથથીઓ એકબીજા સરાથે તંદરુ ્ત, સલરાિત, આદરિૂવક્ગ અને
સંભરાળિૂવક્ગ સંબધ
ં ો રરાખે તેની ખરાતરી કરવરાિરાં િદદ કરવરાનું લક્ય છે .
્વ્થ સંબધ
ં ો કેવી રીતે કરા્ય્ગ કરી શકે છે એ દશરા્ગવીને મશક્કો, િરાતરા-મિતરા અને અન્ય િુખતો બરાળકો િરાટે નિૂનરારૂિ વ્યમ્ત તરીકે કરા્ય્ગ
કરીને સહરા્ય કરે છે . અન્ય બરાળકો સરાથે બરાળકનરા હકરારરાતિક સંબધ
ં ોનો આધરાર િુખતો સરાથે હકરારરાતિક સંબધ
ં ો િર રહેલો છે .
તંદરુ ્ત સંબધ
ં જાળવી શકનરાર મવદ્રાથથીઓ અન્યની ભરાગ્યે જ સતરાિણી કરશે, અને સતરાિણીનો ભોર બનનરાર મવદ્રાથથીઓને
િોટરાભરારે સહરા્ય કરશે, અને તેિનરા શૈક્મણક લક્યો હરાંસલ કરવરાિરાં વધુ સક્િ બનશે. તંદરુ ્ત સંબધ
ં ને પ્ોતસરાહન આિવું એ
સતરાિણી અટકરાવવરાની અને શરાળરાનરાં સલરાિત તથરા ્વીકૃત વરાતરાવરણ તૈ્યરાર કરવરાની િુખ્ય ્રાવી છે .
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ઓનટરારી્યોની શરાળરાને સલરાિત અને ્વીકૃત બનરાવવરા િરાટે આિણે કેવી રીતે િદદ
કરી શકીએ.
શરાળરાિરાં બરાળકોને સફળ બનરાવવરા હો્ય તો શરાળરાનું સકરારરાતિક વરાતરાવરણ અને સલરાિત મશક્ણ તથરા મશક્ણનું વરાતરાવરણ આવશ્યક
છે .
ની્ેનરાં મવશે વધુ જાણોઃ
• Safe Schools Strategy (શરાળરાઓની સલરાિત વ્યૂહર્નરા). આ સવ્ગગ્રરાહી વ્યૂહર્નરાિરાં દરેક શરાળરાિરાં સુરમક્ત અને ્વીકૃતિ
શરાળરાની ટીિ, શરાળરાનરા સંસરાધનો, મશક્કો તથરા મપ્મનસિરાલો િરાટેની તરાલીિ અને રકડસ હેલિ ફોન સરાથેની ભરારીદરારીનો સિરાવેશ
થરા્ય છે . www.ontario.ca/acceptingschools
• િરાતરામિતરા િરાટે શરાળરાનરાં વરાતરાવરણ સવડે. આ સવડે ૨૨ ભરારરાઓિરાં ઉિલ્ધ છે .
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/climate.html
• મશ્ત પ્ત્યે ઓનટેરી્યોનો અમભરિ. ”પ્રમતશીલ મશ્ત” સિગ્ર શરાળરાને સિરામવષ્ટ કરે છે અને શરાળરાનરાં સકરારરાતિક વરાતરાવરણને
પ્ોતસરાહન આિે છે . તે મવદ્રાથથીની અ્યોગ્ય વત્ગણૂકને સંબોધવરા ્યોગ્ય િરરણરાિ િસંદ કરવરા િરાટે આ્રા્ય્ગને સક્િ બનરાવે
છે . હકરારરાતિક વત્ગણૂકને પ્ોતસરાહન આિવરા િરાટે તે મવદ્રાથથીઓને બહુ મવધ સહરા્યો િણ િૂરી િરાડે છે . નીમત અહીં મવરતવરાર
સિજાવવરાિરાં આવી છે www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/145.pdf
• આ્રારસંમહતરા. ઓનટેરી્યોની આ્રારસંમહતરાની િરાર્ગદરશ્ગકરા મવદ્રાથથીઓ, િરાતરામિતરા, શરાળરાનરા કિ્ગ્રારીઓ અને સિુદરા્ય ભરારીદરારો
સમહત સૌનરા િરાટે ભૂમિકરાઓ અને જવરાબદરારીઓની રૂિરેખરા આિે છે .
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/code.html
• સતરાિણી અવરોધ અને હ્તક્ેિ મવશે એનટેરી્યોની નીમત. આ નીમત શરાળરાનરાં બોડયો િરાટે સતરાિણી અવરોધ અને હ્તક્ેિ
નીમતઓનરા મવકરાસ અને અિલીકરણની અિેક્રાઓની રૂિરેખરાઓ ન્કી કરે છે .
www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/144.pdf
• સિરાનતરા અને સિરાવેશક મશક્ણ વ્યૂહર્નરા ની્ેનરા વેબ એડ્ેસ િર. િંત્રાલ્ય, શરાળરાનરાં બોડયો અને શરાળરાઓ કેવી રીતે ઓનટેરી્યોિરાં
સિરાનતરા અને સિરાવેશક મશક્ણ વ્યૂહર્નરાને સહરા્ય કરે છે તે દશરા્ગવે છે .
www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html
• શરાળરા ્વીકૃમત િરાટે મપ્િી્યસ્ગ એવોડ્ગ શરાળરાનું સલરાિત અને ્વીકૃત વરાતરાવરણ તૈ્યરાર કરવરા િરાટે અિવરાદરૂિ અને નવીન કરા્ય્ગ ક્યુંુ
હો્ય તેવી શરાળરાની સલરાિત અને ્વીકૃત ટીિને ૧૦ સુધી એવોડ્ગ આિવરાિરાં આવે છે .
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/award.html
• Kids Help Phone (રકડસ હેલિ ફોન). આ રુપત કરાઉનસેલલંર સેવરા ર૪/૭ િરાટે ઉિલ્ધ છે . િુલરાકરાત લો
www.kidshelpphone.ca અથવરા કોલ કરો 1-800-668-6868 (૧-૮૦૦-૬૬૮-૬૮૬૮).

સતામણી – અટકાવવા માટે આપણે બધાં મદદ કરી શકીએ
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મવશેર િરામહતી
• િરાતરામિતરા િરાટે સતરાિણી ્ત્ોતો, by PREVNet (પ્ોિોટીંર રીલેશનશીપસ એનડ એલીમિનેટીંર વરા્યોલનસ નેટવક)્ગ દવરારરા મવકરાસ
કરવરાિરાં આવેલ છે . www.prevnet.ca/BullyingResources/ResourcesForParents/tabid/390/Default.aspx
• િરાતરામિતરા ટુલકીટ રકશોર સં્કરણ: િોતરાનરા રકશોરોને સફળ થવરા િરાટે િરાતરામિતરા શું કરી શકે છે . આ ટુલકીટ એ િરાતરામિતરા િરાટે
રટપિણીઓ, સૂ્નો અને ્ત્ોતોનો સંગ્રહ છે જે થી શરાળરાિરાં તેિનરા બરાળકોને સહરા્ય અને પ્ોતસરાહન આિવરાિરાં િદદ કરી શકરા્ય.
www.ontariodirectors.ca/Parent_Engagement/Parent_Engagement.html
• Safe@School. આ વેબસરાઇટ મશક્કો અને શરાળરાનરા કિ્ગ્રારીનરા સભ્યો િરાટે તરાલીિ ્ત્ોતો સમહત સતરાિણી અવરોધ અને
સિરાનતરા તથરા સિરાવેશક મશક્ણ અંરે ્ત્ોતો િૂરરાં િરાડે છે . www.safeatschool.ca

સલરાિત અને ્વીકૃત શરાળરા િરાટે વધુ અહીં શીખો
www.ontario.ca/acceptingschools
આ િમત્કરા અને ઘણી ભરારરાિરાં િરાતરામિતરા અંરેની વધુ િરામહતી અહીંથી િેળવો
www.ontario.ca/EDUparents
ServiceOntario(સરવ્ગસ ઓનટેરી્યો) િરારફતે ઇંમગલશ અને ફ્ેન્િરાં છરાિેલી નકલોનો અહીં ઓડ્ગર
કરો
www.ontario.ca/publications
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• Stepping Stones (્ટેલિંર ્ટોનસ): ્યુવરા મવકરાસ િરાટે ્ત્ોત. બરાળકો અને ્યુવરા સેવરા િંત્રાલ્ય દવરારરા મવકરાસ કરવરાિરાં આવેલ,
આ ૧ર થી ર૫ વર્ગની વ્યનરા ્યુવકોનરા મવકરાસલક્ી તબ્કરાઓનું મનરીક્ણ િૂરં િરાડે છે , તેિની જરૂરર્યરાતો આિણે ઓળખી શકીએ
અને પ્મતભરાવ આિી શકીએ તે િરાટે ઉિરા્યો આિે છે . અહીં ઉિલ્ધ છે www.ontario.ca/steppingstones

