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Every October is observed as National Bullying Prevention Month. The goal of this is to encourage
parents, students, and teachers to work together to stop bullying and cyberbullying and put an end to
hatred and racism. It also increases awareness of the impact it has on all students of all ages.
SVCS’s Parent Handbook clearly states that a student who is
“engaged in, or attempted to engage in, hazing, an act of bullying,
including, but not limited to, bullying committed by means of an
electronic act, directed specifically toward a pupil or school
personnel” is subject to discipline by suspension or expulsion.
SVCS holds a zero tolerance on bullying behavior of any form.
“Bullying” is defined as the repeated use by one or more students of a written, verbal, or electronic
communication, such as cyber bullying, or a physical act or gesture directed at another student in the
same school that:
(A) Causes physical or emotional harm to the student or damage to the student’s property,
(B) places the student in reasonable fear of harm to himself or herself, or of damage to his or her
property,
(C) creates a hostile environment at school for such student (a hostile environment is a situation in which
bullying among students is sufficiently severe or pervasive as to alter the conditions of the school
climate),
(D) infringes on the rights of the student at school, or
(E) substantially disrupts the education process or the orderly operation of a school
“Cyber bullying” is defined as any act of bullying through the use of the Internet, interactive and digital
technologies, cellular mobile telephone or other mobile electronic devices, or any electronic
communications.
A Video about Cyberbullying for you
It is the parents responsibility to remind their students of the consequences of bullying others. If teachers,
parents and administration work together we can stop bullying from affecting our students at SVCS.
Sincerely,
Dr. Amrik Singh
Principal
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ਹਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾ ਟਰੀ ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮਹੀਨ ਵਜ ਮਨਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਉਦੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤ ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ ।
ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਦੀ ਪੇਰਟ ਹਡਬੁੱ ਕ ਿਵਚ ਸਪੱ ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ “ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੈ,
ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ , ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੈ, ਜ
ਉਸ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ ਸਕੂਲ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਨ ੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ
ਤ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੁ ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਲਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੀ ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਹਣ ੀਲਤਾ ਹੈ।
“ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ” ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਲਖਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਜ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਜ ਵਧੇਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਉਪਯੋਗ ਿਜਵ ਸਾਈਬਰ ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ, ਜ ਿਕਸੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰ ਮ ਜ ਇ ਾਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਿਨਰਦੇ ਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ:
(ਏ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜ ਭਾਵਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦਾ ਹੈ,
(ਬੀ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ, ਜ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਡਰ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ,
(ਸੀ) ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਇਕ ਦੁ ਮਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਕ ਦੁ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਕ
ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚ ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰ ਭੀਰ ਜ ਿਵਆਪਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ)।
(ਡੀ) ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ
(ਈ) ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਿਕਿਰਆ ਜ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਬੱ ਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਿਵਘਨ ਪਾ ਦੀ ਹੈ
“ਸਾਈਬਰ ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ” ਨੂੰ ਇੰ ਟਰਨਟ, ਇੰ ਟਰਐਕਿਟਵ ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ
ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ , ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਦੁਆਰਾ ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਜ ਪਿਰਭਾ ਤ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਈਬਰ ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ
ਿਦਵਾਉਣ। ਜੇ ਅਿਧਆਪਕ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪ ਾਸਨ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਣ ਤ ਅਸ ਐਸਵੀਸੀਐਸ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱ ਕੇ ਾਹੀ
ਤ ਪਭਾਵਤ ਹੋਣ ਤ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹ ।
ਸੁਿਹਰਦ,
ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਿਸੰ ਘ,
ਿਪੰ ਸੀਪਲ

