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9-
12 ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਗਾਈਡ: 

2015 ਲਈ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਠ�ਮ

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ (HPE) ਪਾਠ�ਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ 
ਉਹ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰ – ਘਰ ਿਵਖੇ, ਸਕਲ ਿਵਖੇ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ - ਨਰੋਈਆਂ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਿਜਉਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲ ਿਡਪਲਮੇ (OSSD) ਨੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਿਡਟ ਕੋਰਸ ਲਣ। 
ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਣਾ ਹੈ। 
ਿਤੰਨ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

• ਹੈਲਥੀ ਐਕਿਟਵ ਿਲਿਵੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (HALE) ਢਾਂਚੇ ਿਵੱਚ 
ਗਰੇਡ 1–8 HPE ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ 
ਗਰੇਡਾਂ 9–12 ਦਰਿਮਆਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰ ਵਧੇਰੇ 
ਉ�ਨਤ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਆਪਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੈਿਡਟ ਵਾਸਤੇ ਗਰੇਡ 9 HALE ਕੋਰਸ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਫੋਕਸ ਕੋਰਸਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਠ�ਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਜੋ HALE ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਭਾਗ 
ਨੰ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ)।

• ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਸ ਗਰੇਡ 
11 ਅਤੇ 12 ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਆਧਾਰ ਪਰ੍ਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਂ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਲਈ ਉਿਚਤ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਕਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।

HALE ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਕੋਰਸਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਠ�ਮ ਦੇ ਿਤੰਨ ਭਾਗ ਹਨ  
ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ, ਿਹਲਜੁਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਜਨਸੀ ਿਸੱਿਖਆ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਭਾਗ, ਿਜਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਨੰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 
ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਿਕਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਾਠ�ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਉਹ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿਗਆਨ 
ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਿਨਮਨਿਲਖਤ 
ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

ਖੁਦ ਨੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰ ਸਮਝਣਾ

ਆਲਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸੋਚਣਾ, ਨਰੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨੀਆਂ 
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ

ਨਰੋਏ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਬਣਾਈ 
ਰੱਖਣਾ

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ  
‘ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ

ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ  
‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ 
ਵਧਣਾ-ਫੱਲਣਾ

ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਤਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ�ਗੇ:
• ਗਰੇਡ 9 HALE ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

• ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਜੋ ਤਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਕਲ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ  
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਤੇ

ਅਗਲਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਵੱਚ 
ਪਾਠ�ਮ ਦੇ ਿਹਊਮਨ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ �ਡ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹੈਲਥ (ਿਜਨਸੀ ਿਸੱਿਖਆ) 
ਭਾਗ ਲਈ ਗਾਈਡਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ।  ਦੇਖੋ Ontario.ca/HPE

ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋ
ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ

https://www.ontario.ca/page/sex-education-ontario
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9 ਗਰੇਡ 9 ਹੈਲਥੀ ਐਕਿਟਵ ਿਲਿਵੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਕੋਰਸ ਕੋਡ PPL1O) ਿਵੱਚ ਤਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਿਸੱਖੇਗਾ?

ਿਜਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ
ਪਾਠ�ਮ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣ ਆਪ ਨੰ ਸਮਝਣਾ, ਚੁਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣਾ, ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵਚਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਲਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ:

• ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਣ ਮੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨੰ ਗਿਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ 
ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ

• ਅਗਾ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਸੱਿਟਆਂ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ
ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਵਾਸਤੇ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਰਗਰਮ ਿਜੰਦਗੀ ਿਜਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨ�ਹ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ 
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਿਰਆ ਨੰ 
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ:
• ਿਵਿਭੰਨ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਕੇ ਇਹ 

ਿਸੱਖਣਾ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਿਰਆ ਨੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ 
(ਿਜਵ� ਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਨਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, 
ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ), ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜੋ 
ਲਕਾਂ ਨੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਜਾਂ 
ਿਨਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

• ਵਾਜਬ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਨਿਤਕਤਾਵਾਂ ਨੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ 
ਕਰਨਾ

• ਆਪਣੀਆਂ ਿਨੱਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� ’
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ

• ਆਪਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ 
ਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 
ਿਦਲ-ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੰ ਮੁੜ ਹਰਕਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਿਗਆਨ 
ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਹਲਜੁਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ਾਲ ਿਕਸਮਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਣ ਦਆਰਾ, 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਹਲਜੁਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ 
ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ: 
• ਿਵਿਭੰਨ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹਲਜੁਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ 

ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਸੋਧਣਾ
• ਿਵਿਭੰਨ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ 

ਅਿਜਹੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਫਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ 
ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਿਜਨਸੀ ਿਸੱਿਖਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲ-ਦਆਲ ਦੇ 
ਸੰਸਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ:

• ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (ਿਜੰਨਾਂ ਿਵੱਚ 
HIV/ਏਡਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ 
(ਿਜਵ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਜਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ 
ਕਰਨਾ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ)

• ਿਲੰਗੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਝਕਾਅ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜੋ ਸਬੰਿਧਤ 
ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

• ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਸਿਹਮਤੀ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਠਸ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੀ 
ਮਹੱਤਤਾ

• ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਚੰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ 
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੌਖਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

• ਉਹ ਕਾਰਕ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਿਜਹੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰ 
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ 
ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ, ਸਵੈ-ਿਦੱਖ, ਤਣਾਅ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ 
ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੁਨਰ

• ਇਲਕਟਰਾਿਨਕ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ 
ਜੋਖਮ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਹਮਣ-ਸਾਹਮਣ ਦੋਨ 
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਦੇਣਾ 

• ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਤੇ 
ਰੁਹਾਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉ�ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਉਣ ਅਤੇ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵ

• ਉਹ ਕਾਰਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਚੋਣਾਂ ਨੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਿਜਵ� ਿਨੱਜੀ ਸਵਾਦ, ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪਰ੍ਭਾਵ, ਅਤੇ 
ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਕ ਿਜੰਨਾਂ ਨੰ ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਸਮ� ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ, ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 
ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ - ਿਜਵ� ਿਕ ਭੰਨਣਾ ਜਾਂ ਤਲਣਾ- ਦੀਆਂ 
ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਉਲਝਣਾਂ, ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਅਸਰ)



ੂ

ੂ

ੁ
ੁ

ੂ
ੋ

ੋ

ੋ
ੇ

ੂ
ਹ੍

ੋ

ੇ ਹ੍ ੋ
ੂ

ੋ
ੋ ੇ

ੈ ੂ
ੈ ੇ

ੋ

ੈ

ੋ
ੇ ੂ ੋ ੂ

ੈ
ੂ
ੈ

ੂ

ੂ
ੋ

ਹ੍

ੂ
ੇ ੂ ੇ

ੂ ੂ

ੁ
ੂ

3

ਗਰ
ੇਡ

9-
12

ਹੈਲਥੀ ਐਕਿਟਵ ਿਲਿਵੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ – 
ਗਰਡੇ  9, 10, 11, ਅਤ 12 ੇ
(PPL1O, PPL2O, PPL3O, PPL4O)
ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਲਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਆਪਣ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲ ਿਡਪਲਮੇ (OSSD) ਨੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਿਡਟ 
ਕੋਰਸ ਲਣ।
ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਥੀ ਐਕਿਟਵ 
ਿਲਿਵੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (HALE) ਕੋਰਸ ਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਰੇਡਾਂ 1 – 8 ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰ 
ਹੋਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ 
ਨਹ� ਬਦਿਲਆ, ਪਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ 
ਵਧ ਰਹੀ ਪਰ੍ੌੜਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੜਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਗਰੇਡ 11 ਅਤੇ 12 HALE ਕੋਰਸਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਫੋਕਸ 
ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾਂ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਿਜੰਦਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਬੰਿਧਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ 
ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਵਾਸਤੇ,  ਪਾਠ�ਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਦੀਆਂ ਅੰਿਤਕਾਵਾਂ ਿਵਚਲ ਚਾਰਟਾਂ ਨੰ ਦੇਖੋ, ਪੰਨ 201–205.
ਫੋਕਸ ਕੋਰਸ
ਸਕਲ ਗਰੇਡਾਂ 9 ਤ� 12 ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ HALE ਕੋਰਸਾਂ ਨੰ ਿਵਕਸਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ 
ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਕੋਰਸ ਲਚਕਦਾਰਤਾ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਸਾਰੀ HALE ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ 
ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ: 

Healthy Living and Personal and 
Fitness Activities (PAF)

Healthy Living and Large-Group Activi-
ties (PAL)

Healthy Living and Individual and 
Small-Group Activities (PAI)

Healthy Living and Aquatic Activities 
(PAQ)
Healthy Living and Rhythm and Move-
ment Activities (PAR)
Healthy Living and Outdoor Activities 
(PAD)

ਨੋਟ: ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋਰ HPE ਕੋਰਸਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸੇ ਗਰੇਡ ਿਵੱਚ ਕਰੈਿਡਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤ� 
ਵਧੇਰੇ ਫੋਕਸ ਕੋਰਸ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਲਥ �ਡ ਿਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ

ਗਰੇਡਾਂ 11 ਅਤੇ 12 ਿਵੱਚ, ਿਤੰਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਲਜ 
ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
• ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਲਾਈਫ਼ (PPZ3C), ਗਰੇਡ 11, ਕਾਲਜ ਦੀ 

ਿਤਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ
ਇਸ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ਥਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਨੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਹ ਕਾਰਕ ਜੋ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ 
ਿਸਹਤ ਿਵਿਗਆਨ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਵਾਧੇ 
(health promotion) ਿਵਚਲੇ ਕਾਲਜ ਪਗੋਰ੍ ਰਾਮਾ ਂ
ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕਾਈਨਸੀਓਲਜੀ (PSK4U), ਗਰੇਡ 
12, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਮਨੱਖੀ ਿਹਲਜੁਲ ਅਤੇ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ, ਕਾਰਕਾਂ, 
ਅਤੇ ਮਨੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ’ਤੇ 
ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ 
ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ, ਕਾਈਨਸੀਓਲਜੀ, ਿਸਹਤ 
ਿਵਿਗਆਨਾਂ, ਿਸਹਤ ਅਿਧਐਨਾਂ, ਮਨਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਖੇਡ 
ਪਰ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਰੈ�ੀਏਸ਼ਨ �ਡ ਹੈਲਥੀ ਐਕਿਟਵ ਿਲਿਵੰਗ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ
(PLF4M), ਗਰੇਡ 12, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੀ 
ਿਤਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ

ਇਸ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਮਨਰੰਜਨ 
ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਵਹਲ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਦੀ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ 
ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲਕਾਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਿਜੰਨਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਿਜਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਮਨਰੰਜਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਪ�ਦੀ  
ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ, 
ਿਸਹਤ, ਅਤੇ ਕਾਈਨਸੀਓਲਜੀ ਿਵੱਚ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮਨਰੰਜਨ ਅਤੇ ਿਵਹਲ ਸਮ� ਦੇ 
ਪਰ੍ਬੰਧਨ, ਿਫੱਟਨ�ਸ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ 
ਿਫੱਟਨ�ਸ ਆਗਵਾਨੀ ਿਵਚਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਪਾਠ�ਮ, ਹੈਲਥ 
�ਡ ਿਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗਰੇਡ 9-12, 2015  ਦੇਖੋ।

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health9to12.pdf
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ਆਪਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ, ਸਕਲਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਿਮਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਝ ਤਰੀਕੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਝ ਸਰੋਤ ਵੀ ਜੋ ਤਹਾਨੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਘਰ ਿਵੱਚ
• ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੋ। ਖੋਜ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦੇ 

ਮੁੰਡੇ-ਕੜੀਆਂ ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਿਹਮਾਇਤੀ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਸਹਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਸ� ਆਪਣ ਬੱਚੇ 
ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਚਪਨ, 
ਅੱਲੜ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰ ਿਸੱਿਖਆ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤਸ� ਇੱਕ ਅਿਹਮ 
ਭਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹੋ।

• ਜਦ ਤਹਾਡਾ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ 
ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਵੱਲ ਿਮਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ 
ਿਜਕਰਯੋਗ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ 
ਿਕ ਤਹਾਡਾ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕਲ ਿਵਖੇ ਕੀ ਿਸੱਖ ਿਰਹਾ 
ਹੈ। ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਅਤੇ ਆਪਣ ਿਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

• ਤਹਾਡੇ ਅੱਲੜ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਣ 
ਅਤੇ ਸਕਲ, ਕੰਮ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪੈਦਲ 
ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।  
ਸਰੀਰਕ ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨੰ ਤਹਾਡੇ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਾਓ।

ਸਕਲ ਿਵੱਚ
• ਇਹ ਜਾਣ ਿਕ ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲ ਿਵੱਚ ਤਸ� ਇੱਕ 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਕਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। www.edu.gov.on.ca/eng/healthy-
schools/links.html

• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਟੀਮਾਂ, ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਗੇ/ਸਟੇਟ ਅਲਾ�ਸਜ 
(Gay/Straight Alliances) ਅਤੇ ਸਟੂਡਟ� ਸ �ਡ 
ਟੀਚਰਜ਼ ਅਗਨੇ ਸਟ ਰਿੇ ਸਜ਼ਮ (Students and Teach-
ers Against Racism) ਿਸਹਤਮਦੰ  ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਦਂ ੀ ਸਮਝ 
ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰ ਵਧਾਵਾ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਸਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਾਮਲ ਿਸੱਖਣ ਦੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰ ਆਦਰ 
ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। www.mygsa.ca

• ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਮਸਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ 
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਅਿਧਆਪਕ ਨੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਉਸਨ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰ ਨਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ 
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ ਿਜੰਨਾਂ ਨਾਲ 
ਸਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੱਕ ਫੈਕਟਸ ਫਾਰ 
ਪੇਰ�ਟਸ:  ਲਰਿਨੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਅਗਲਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ
• ਤਸ� ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ 

ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਇਕਾਈ ਦੇ 
ਿਟਕਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਥ� ਪਤਾ ਕਰੋ:  www.health.gov-
.on.ca/en/common/system/services/-
phu/ locations.aspx

• ਫਰ�ਡਿਸ਼ਪ ਸ�ਟਰਜ਼, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਂਤ ਿਵੱਚ ਕਸਿਬਆਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਹਰੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ 
ਸਾਰੇ ਆਿਦਵਾਸੀ ਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਨੜੇ 
ਦੇ ਿਕਸੇ ਫਰ�ਡਿਸ਼ਪ ਸ�ਟਰ ਨੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ: 
www.ofifc.org

• ਤਹਾਡੇ ਨੜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਨਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਕਰੋ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ, ਖੇਡਾਂ,  ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਮਨਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਬਾਰੇ www.mtc.gov.on.-
ca/en/sport/recreation/recreation_in-
dex.shtml ਨੰ ਦੇਖੋ।

• ਿਕਡਜ਼ ਹਲੈ ਪ ਫ਼ੋਨ (Kids Help Phone) ਅਲੱ ਹ੍ ੜ 
ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੋਨ 
ਦਆਰਾ ਅਤੇ www.kidshelpphone.ca ‘ਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਮਦਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ।
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