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ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਧਸਖਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ  

ਮਦਦ ਧਕਵੇਂ ਧਮਲਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ  

ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਧਵਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ  

ਹੋ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਧਜਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ  

ਕੈਨੇਡਾ ਧਵੱਚ ਧਜਉਂਦੇ ਰਧਹਣ ਅਤੇ ਵਿਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ 

ਚਾਈਲਡ (UNCRC) ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਧਜਸ  

ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਧਵਸ਼ਵ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ  

ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਧਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਣ-ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਧਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਧਜਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਧਵੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ, ਧਜਸ ਧਵੱਚ 

ਅਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, UNCRC ਦੇ ਤਧਹਤ ਰੱਧਖਆ  

ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਅਧਿਕਾਰ

ਬੱਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ  

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ  

1-2-3-4 ਧਜੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ

1.  ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ 

ਹਰ ਧਕਸੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ 

ਧਵਵਹਾਰ ਕਰੋ

2.  ਧਜੰਦਗੀ, ਬਚੇ ਰਧਹਣ ਅਤੇ ਧਵਕਾਸ  

ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 

ਬੱਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਜਉਣ, ਬਚੇ ਰਧਹਣ, ਅਤੇ 

ਧਵਕਾਸ ਕਰਨ ਧਜਹੀਆਂ ਮੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

3.  ਬੱਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਿੀਆ ਧਹੱਤ 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ: “ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧਲਆ 

ਜਾ ਧਰਹਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਧਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ?”

4.  ਬੱਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਧਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, 

ਬੱਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
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ਇਸਦੀਆਂ ਿਾਰਾਵਾਂ ਵਧੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਧਸ਼ਸ਼ੇ ਤਰੌ ’ਤ ੇਅਵਾਸੀ 

ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਧੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

ਿਾਰਾ 2:  
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 

ਦੀ ਨਸਲ, ਿਰਮ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ 

ਜਾਂ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋਣ।

ਿਾਰਾ 14:  
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਧਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 

ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਿਾਰਾ 22:  
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ 

ਧਵੱਚ ਜਨਮੇਂ ਬੱਧਚਆਂ ਕੋਲ ਹਨ।

ਿਾਰਾ 30:  
ਬੱਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਧਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 

ਰੀਤੀਆਂ ਧਸੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਬੱਧਚਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਅਤੇ ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ) ਬਾਰੇ 

ਧਸਖਾਉਣਾ ਧਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਧਵੱਚ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਿਰ ਧਵੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਆਦਰ ਧਵੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਧਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਧਵਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੀਆ ਨਾਗਧਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

ਏਥੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਧਸਆ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ  

ਲਈ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਕਰਜ ਇਨ ਸਕੂਲਜ (SWIS)

SWIS ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਧਵਚਲੇ ਨਵੇਂ ਅਵਾਸੀ 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਧਰਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 

ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੱਧਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

http://www.vsb.bc.ca/settlement-workers-schools-swis

ਮਾਈ ਟਵੀਨ ਐਂਡ ਮੀ, ਨੋਬਾਡੀਜ ਪਰਫੈਕਟ,  

ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟ-ਚਾਈਲਡ ਮਦਰ ਗੂਜ ਪਰਿੋਗਰਾਮ

ਬੱਧਚਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਧਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ 

ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਗੱਲ 

ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਧਨਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ 

ਸੋਚੇਗਾ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਮਾਪੇ ਹੋ।

http://www.bccf.ca/families/programs

ਧਬਰਿਧਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਧਵਸਜ ਸੋਸਾਇਟੀ (ISS)

ਧਬ੍ਰਧਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ISS (ISSofBC) ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਧਵੱਚ ਅਵਾਸੀ 

ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈਚਾਧਰਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 23,000 ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਧਬ੍ਰਧਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ISS ਅਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ, ਧਸੱਧਖਆ, ਅਤੇ 

ਏਕੀਕਰਨ ਧਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਧਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਧਦਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇੱਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਧਮਕਾ ਧਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

http://www.issbc.org/immigrants

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

ਹਾਲਾਂਧਕ UNCRC ਧਕਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਧਵਚਾਰਾਂ  

ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ  

ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੌਸ ਹਨ।

ਬੱਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਧਚਆਂ 

ਦੇ ਧਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 

ਫੈਸਲਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦ 

ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੈ ਧਕ ਬੱਚੇ ਇਹ ਧਸੱਖਣਗੇ ਧਕ 

ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ  

ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧਕੰਨ੍ਹੀ ਕੁ 

ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ  ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ  

ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੈ।

ਘਰ ਧਵਖੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਨ ਦੇ 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

1.  ਬੱਧਚਆਂ ਦੀ ਧਵਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਧਵਚਲੇ ਬੱਧਚਆਂ 

ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ 

2.  ਆਪਣੇ ਬੱਧਚਆਂ ਨੂੰ ਪਧਰਵਾਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕਰਨ  

ਦੀ ਪਰਿਧਕਧਰਆ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

3.  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਧਡਨਰ ਵਾਸਤੇ  

ਸੱਦਾ ਧਦਓ

4.  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਧਦਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ

5.  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  

ਹੋਵੋ ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਉਹ ਧਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ


