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سپرنٹنڈنٹ کا پیغام
عزﻳز واﻟدﻳن/سرﭘرست:
تعلیمی سال  2020-21میں آپ کا خیر مقدم میں ،اﻳک ممتاز سکول ڈوﻳژﻥ سکوﻟز کے سپرنٹنڈنٹ کی حیثیت سے ،اﭘنے 16وﻳں سال کا آغاز بڑے
فخر سے کرتا ہوں۔ ہمارا سرگرم سکول بورڈ ،ممتاز اساتذہ ،معاوﻥ عملے ،اور ٹیم کی قیادت کی بدوﻟت ہم طلباء کی مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد کو
عاﻟمی معیار کی تعلیم فراہم کرنے کے قابل ہیں ،طلباء کی ﻳہ تعداد  100سکوﻟوں اور مراکز میں اﺏ  91,000سے بڑھ چکی ہے۔
ہماری سکول ڈوﻳژﻥ میں طلباء اور باﻟغاﻥ کی کامیابی کی طرف رہنمائی کے ﻟیے "ضابطہ اخالق" میں اہم معلومات شامل ہیں۔ واﻟدﻳﻥ اور
سرﭘرستو ں کے ﻟیے ﻳہ بہت اہم ہے کہ وہ دی گئی ﭘاﻟﻳسﻳوں کے خالصے کو سمجھﻳں اور اﭘنے بچوں کو اﺱ کی اہمﻳت ﭘر تاکﻳد کرﻳں۔ آپ کے
تعاوﻥ سے ،ہم تمام سکوﻟوں مﻳں محﻔوﻅ ،حوصلہ افزا اور مﺛبت تعلﻳمی ماحول کو ﻳقﻳنی بنا سکتے ہﻳں۔
میں اﺱ سال کے ضابطۂ اخالق میں طلباء کو ﻟباﺱ کے قو اعد و ضوابط سے متعلق مزﻳد گنجائش کی اجازت دﻳنے کو شامل کرنا ﭘسند کروں گا۔
میں بہت سے سٹیک ہوﻟڈر بشمول طلباء کی قدر کرتا ہوں جنہوں نے ﻟباﺱ کے قواعد و ضوابط اور دﻳگر اہم معامالت کے بارے میں سکول
ڈوﻳژﻥ کو آرا فراہم کرنے میں مدد کی۔ آپ کی رائے کی قدر کی جاتی ہے اور بہت اہم ہے۔
ضابطۂ اخالق  www.pwcs.eduﭘر دستیاﺏ ہے (درخواست ﭘر شائع شدہ نقول دستیاﺏ ہیں)۔ سکول کے ﭘہلے ہﻔتے میں گھر بھیجے گئے ہنگامی
صورتحال میں رابطے کے کارڈ ﭘر ہر طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے واﻟد ﻳا واﻟدہ ﻳا سرﭘرست کو الزمی دستخط کرنے ہیں جو اﺱ بات کی رسید ہے کہ انہیں
کے مواد سے آگاہی حاصل ہے جو کہ ورجینیا کوڈ §  22 1-279.3کے تحت قانونی شرط ہے۔
باہم مل کر ہم اﻳسا ماحول ﭘیدا کرﻳں گے جہاں ہر اﻳک کی عزت کی جائے اور دوسروں کی مدد کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ﭘرنس وﻟیئم
کاﺅنٹی ﭘبلک سکوﻟز کے تمام عملے کی طرف سے ،میں آپ اور آپ کے بچے کے ﻟیے دعا گو ہوں کہ ﻳہ تعلیمی سال آپ کے ﻟیے ﭘر ﻟطف اور
فائدہ مند ہو۔
مخلص،

STEVEN L. WALTS
سپرنٹنڈنٹ برائے سکوﻟز

پیش لفظ
رﻳاست ورجﻳنﻳا کا آئﻳﻥ مقامی سکول بورڈ کو ،سکول بورڈ کی عملداری مﻳں آنے واﻟے ﭘبلک سکوﻟوں کے انتﻅام کی نگرانی کرنے کا اختﻳار دﻳتا
ہے۔ اﺱ اختﻳار مﻳں طلباء کو نﻅم و ضبط کا ﭘابند کرنے اوراﻥ کی نگرانی کرنے کا اختﻳار شامل ہے۔
ﭘرنس وﻟیئم کاﺅنٹی سکول بورڈ صحت ،سالمتی ،سکول کے مالزمین اور طلباء کے شخصی حقوق اور سکول امالک کے تحﻔظ کیلئے حﻔاﻅتی
اقدامات کو بروئے کار ال کر اﭘنے تمام طلباء کے ﻟیے انکی قابلی توں ،دﻟچسپیوں ،اقدار ،اور اہداف کو سامنے رکھ کر ﻳکساں مواقعوں کی حامل
تعلیم کے حقوق کو محﻔوﻅ کرنا چاہتا ہے۔
تاہم ،نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں سکول کمیونٹی کے تمام ممبراﻥ – طلباء ،اساتذہ  ،منتظمین اور واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) کا اشتراک ضروری
ہے -ﻳہ سب افرا د سکول کے قواعد و ضوابط اور تعلیمی عمل کے وقار کے ذمہ دار ہیں۔
بچہ/بچی کو سکول کے ماحول میں ذمہ داری اٹھانے کی تربیت دﻳنا واﻟد ﻳا واﻟدہ کا فرﻳضہ ہے— ﻳعنی اﻳسا طرز عمل سیکھنے اور اﺱ کا
مظاہرہ کرنے کی ذمہ داری جس سے دوسروں کے تحﻔظ اور حقوق میں مداخلت نہ ہو۔ (واﻟدﻳن کی قانونی ذمہ دارﻳوں سمیت ،اضافی معلومات
کے ﻟیے صﻔحہ  8دﻳکھیے)۔ سکول ہر طاﻟبعلم/طاﻟبہ سے مناسب اور اﭘنے طرز عمل کو از خود درست رکھنے واﻟے روﻳے کی توقع کرنے کا
حق رکھتا ہے۔ چونکہ اﭘنے طرز عمل کو از خود درست رکھنے کا عمل باہر سے مسلط نہیں کیا جا سکتا ہے ،ﻟہذا طلباء کو اﭘنی انﻔرادی ﻟیاقتوں
اور صالحیتوں کو فروغ دﻳنے کے ﻟیے کسی حد تک انتخاﺏ اور عمل کرنے کی آزادی دﻳنا ضروری ہے۔
ورجینیا کوڈ §  22.1-78کے مطابق" :سکول بورڈ اﻳسے قوانین اور ضوابط اﭘنا سکتا ہے بشمول طلباء کے مناسب نظم و ضبط کے مگر اﺱ
تک محدود نہیں ،بشمول اﻥ کے سکول جانے اور واﭘس آنے سے متعلق"۔ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرز عمل سے متعلق سکول بورڈ کے قواعد کا
خالصہ "ضابطہ اخالق" میں ﭘیش کیا گیا ہے اور ﭘرنس وﻟیئم کاﺅنٹی ﭘبلک سکوﻟز کی ( )PWCSﭘاﻟیسی اور ضوابط میں بھی موجود ہے۔
جب بھی طلباء درج ذﻳل میں ملوث ہوں گے" ،ضابطہ اخالق" کی شقوں کا اطالق ہو گا ،جیسے:
• معمول کے سکول کی حاضری کے دوراﻥ اور جب بھی سکول امالک ﭘر موجود ہیں؛
• سکول بورڈ کی ملکیت کی امالک ﭘر ہونے واﻟی سکول کی سرگرمیوں کے وقت ،بشمول سکول جانے کی عمر کے بچوں کی
دﻳکھ بھال کے مراکز ( )SACCاور نیکسٹ جنرﻳشن ﭘروگرامز؛
• سکول اور بس سٹاپ کی طرف جاتے اور آتے ہوئے؛
• سکول بسوں اور بس سٹاپ ﭘر؛
• سکول کے احاطہ سے باہر سکول کی اسپانسر کردہ سرگرمیوں سے متعلق معامالت میں ،جیسے فیلڈ ٹرپ ،کھیلوں کی تقرﻳبات
اور کلب کی سرگرمیاں؛ اور
• جب سکول گراﺅنڈ اور سکول کی امالک سے باہر کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرزعمل سے سکول ڈوﻳژﻥ کے فالح عامہ کے
کاموں ﭘہ گہرا اﺛر ﭘڑے؛ تعلیمی نظام کی ساﻟمیت ﭘر اﺛر ﭘڑے؛ طلبا ،عملہ ﻳا سکول کی امالک کی صحت ،سالمتی اور خیر و
عافیت خطرے میں ﭘڑ جائے؛ اﺱ وقت واقع ہو جب طاﻟبعلم/طاﻟبہ سکول کے غیر رسمی سرﭘرستی ( )loco parentisکے اندر
ہو؛ عملے ﻳا طلبا کے حقوق ﭘر حملہ ہو؛ ﻳا دﻳگر طلباء کے تعلیمی مواقعوں ﭘر منﻔی اﺛرات ہوں۔
سپرنٹنڈنٹ نیک مقصد کی خاطر "ضابطۂ اخالق" کی حاﻟیہ شکل میں
بیاﻥ کردہ طرﻳقہ کار سے مختلف عمل کی منظوری دے سکتے ہیں،
تاوقتیکہ طلباء ،واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) ،عمومی ﭘیمانے ﭘر کمیونٹی اور /ﻳا
سکول کے اہلکاروں کے بنیادی حقوق کی خالف ورزی نہ ہوتی ہو۔ نیک مقصد سے مراد سکول کے نظام میں طلباء کی صحت ،تحﻔظ ،بہبود
اور تعلیمی مواقع کا تحﻔظ ہے.
* "والد یا والدہ (والدین)" ،کا لفظ جہاں بھی استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد حقیقی والد یا والدہ (والدین) ،گود لینے والے والد یا
والدہ (والدین) یا قانونی سرپرست (سرپرستان)۔

گمنام رپورٹنگ ٹپ الئن
703-791-2821
طلباء ،عملہ اور واﻟدﻳن سکول کے ﻟیے نظم و ضبط اور محﻔوﻅ ماحول کی تخلیق کی ذمہ داری میں اشتراک عمل کرتے ہیں۔ منشیات ،اسلحہ ﻳا
اﻳسے دوسرے عوامل جو سکول کے ماحول کے ﻟیے نقصاﻥ دہ ہو سکتے ہیں ،اﻥ کے بارے میں معلومات کی اطالع دﻳنا ضروری ہے۔ “ضابطۂ
اخالق ” کی خالف ورزﻳوں کی اطالع دﻳنے ﭘر انتقامی کاروائی کی کسی بھی کوشش ﭘر اصالحی اقدام کیا جائے گا جس میں اخراج تک شامل ہو
سکتا ہے۔ اگر طلباء کو منشیات ،ہتھیاروں ،تشدد ،ﻳا دﻳگر طرز عمل جو دوسروں ﻳا سکول کے ماحول کے ﻟیے خطرہ ہو سکتے ہیں ،اگر اﻥ کی
سکول حکام کو اﻳسی معلومات رﭘورٹ نہیں کی جائیں گی تو اﻥ کے خالف تادﻳبی کاروائی ہو سکتی ہے۔
اﻳسی معلومات کی اطالع دﻳنے کے ﻟیے ذﻳل میں چند تجاوﻳز ہیں:
•

سکول ﭘرنسپل ﻳا دوسرے منتظم سے رابطہ کرﻳں۔

•

 PWCSکی شناخت خفیہ رکھنے والی ٹپ الئن کو  703-791-2821پر کال کریں۔

نوٹ :اﺱ نمبر ﭘر ﭘیغام رﻳکارڈ ہوتا ہے ﻟہذا اﺱ نمبر کو ہنگامی حاالت میں ﻳا اﻳسی صورت میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے جب
فوری جواﺏ مطلوﺏ ہو۔
•

ہنگامی صورتحال میں ﭘوﻟیس سے رابطہ کرﻳں۔

•

اگر کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو اﭘنے ﭘاﺱ کوئی اﻳسی چیز ہونے کا انکشاف ہوتا ہے جس کی سکول میں اجازت نہیں ہے تو اﺱ
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو فوری طور ﭘر کسی منتظم ﻳا عملہ کے دوسرے ممبر کو اطالع دﻳنی چاہیے۔

•

اطالع ملنے ﭘر کاروائی شروع کرنے کے ﻟیے اﺱ بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ رضاکارانہ طور ﭘر ﻳہ
معاملہ عملہ کے ﭘاﺱ ﻟے کرائے۔

•

اگر طلباء کو ﻳقین ہو کہ وہ تﻔرﻳق ،ہراسانی ﻳا دﻳگر اﻳسے اعمال کا شکار ہوئے ہیں جس سے “ضابطۂ اخالق ”کی خالف
ورزی ہوتی ہے تو انہیں فوری طور ﭘر کسی منتظم ،استاد ﻳا مشیر سے رابطہ کرنا چاہیے۔

ذمہ داریاں
پرنس ولیئم کاؤنٹی سکول بورڈ
"ضابطۂ اخالق"  PWCSکے ﻟیے تیار کیا گیا ہے۔ سپرنٹنڈنٹ کے توسط سے کام کرتے ہوئے سکول بورڈ ،سکول کے تمام عملے کو ذمہ دار
بناتا ہے کہ وہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرز عمل کی نگرانی کرﻳں جب طلباء قانونی طور ﭘر سکول ڈوﻳژﻥ کی نگرانی میں آ جاتے ہیں۔ سکول بورڈ
تمام طلباء کو موزوں طرز عمل کے ﻟیے ذمہ دار ٹھہراتا ہے جیسا کہ سکول بورڈ کی ﭘاﻟیسیوں اور ضوابط میں واضح کیا گیا ہے اور جس کا
خالصہ  PWCSکے "ضابطۂ اخالق" میں ﭘیش کیا گیا ہے۔ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے روﻳے اور طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے نظم و ضبط ﭘر نافذ اﻟمعل ﭘاﻟیسیاں اور
ضوابط  PWCSکی ﭘاﻟیسیوں اور ضوابط میں موجود ہیں جو  www.pwcs.eduﭘر آﻥ الئن دستیاﺏ ہیں۔
اعلی ترﻳن اخالقی معیاروں کو قائم رکھتے ہیں اور وہ اﭘنے افعال کے ﻟیے جواﺏ دہ ہیں۔ ﻟہذا تمام مالزمین الزمی
 PWCSکے تمام مالزمین
ٰ
طور ﭘر سکول بورڈ کی طرف سے تشکیل کردہ ﭘاﻟیسیوں اور قواعد و ضوابط کی ﭘاسداری کرﻳں۔
طلباء کے موزوں طرز عمل کے فروغ کے ﻟیے سکول بورڈ ت مام واﻟدﻳن کو "ضابطۂ اخالق" اور اﺱ میں جن ﭘاﻟیسیوں ﻳا ضوابط کا حواﻟہ دﻳا گیا
ہے انہیں ﭘڑھنے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔

متوجہ ہوں
براہ مہربانی آگاہ رہیے کہ سیکیورٹی کیمرے ساری عمارتوں میں ﻟگے ہوئے ہیں اور جنہیں  PWCSکے تمام طلباء ،عملے اور امالک کی
سالمتی کو ﻳقینی کے ﻟیے استعمال کیا جاتا ہے۔

تعلیمی ٹیم
ﻳوں تو نظم و ضبط کی ذمہ داری باآلخر ہر فرد کی اﭘنی اﭘنی ہوتی ہے ،مگر نظم و ضبط کے اﻳک مؤﺛر ﭘروگرام کے نﻔاذ کے ﻟیے باہمی ٹیم کی
کوشش درکار ہوتی ہے۔ طرز عمل کے معیارات کی وضاحت کرنے ،طلباء کی انﻔرادی ضرورﻳات کی مؤﺛر طور ﭘر تشخیص کرنے اور کسی
طاﻟبعلم کے غلط برتاﺅ میں معاوﻥ ہو سکنے واﻟے کسی اہم عوامل کی نشاندہی کرنے کی کوشش کے تحت حﻔاﻅتی اقدامات کا طرﻳقہ کار اﭘناﻳا
جائے گا۔ سکول ﭘرنسپل جو تعلیمی رہنما ہیں وہ اﭘنے سکول میں روﻳوں کے توقعات کی تیاری کے ذمہ ہیں جنہیں سکول بورڈ کی ﭘاﻟیسیوں اور
ضوابط اور "ضابطۂ اخالق" کے مطابق ہونا چاہیے۔ منتظمین ،اساتذہ اور امدادی عملہ سبھی سکول ڈوﻳژﻥ میں ہر طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے حقوق کو
ﻳقینی بنانے کے ﻟیے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔
تعلیمی ٹﻳم درج ذﻳل کی ذمہ دار ہے:
• اﻳک محﻔوﻅ اور مثبت سکول کا ماحول فراہم کرنا؛
• تعلﻳم کے حصول کے ﻟیے موافق تعلﻳمی ماحول کی فراہمی؛
• ذاتی ضبط و نﻔﺱ کی حوصﻟہ افزائی کرنا؛
• باہمی احترام ﭘر مبنی ماحول کی فراہمی؛
• ہر طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے ساتھ اﺱ کی ضرورﻳات کے مطابق اﻳک فرد کی حﻳﺛﻳت سے سلوک کرنا؛
• طلباء کی کارکاردگی کی حوصلہ افزائی ،نگرانی ،اور جانﭻ کرنا؛
• واﻟدﻳﻥ کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنا اور اسے قائم رکھنا؛
• ہر تعلﻳمی سال کے شروع مﻳں طلباء کے ساتھ "ضابطہ اخالق" ﭘر گﻔتگو کرنا اور تعلﻳمی سال کے دوراﻥ وقتا فوقتا جائزہ فراہم کرنا؛
• سکول کے اصول و ضوابط تشکیل دﻳنا اور انہیں نافذ کرنا جو سکول کے ماحول کے دوراﻥ ،سکول بورڈ کی ﭘاﻟیسیوں اور ضوابط
اور "ضابطۂ اخالق’’ کے مطابق ہیں؛
• ﭘورے تعلیمی سال کے دوراﻥ نیا داخلہ ﻟینے واﻟے تمام طلباء کو "ضابطہ
•
اخالق" اور تدرﻳس دونوں میں رسائی فراہم کرنا؛
• جب بھی ممکن ہو ،طاﻟبعلم/طاﻟبہ اور مجموعی طور ﭘر سکول کے ماحول کی
•
ضرورﻳات کی بنیاد ﭘر اﻳک الئحہ عمل تیار کرنا؛ اور
• طلباء کے خالف تادﻳبی کاروائی کا رﻳکارڈ رکھنے کے ﻟیے طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا انﻔرادی تعلیمی رﻳکارڈ قائم کرنا۔ اگر طاﻟبعلم/طاﻟبہ کسی
غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں تو اﻳسے رﻳکارڈ میں ﭘوﻟیس کی گرفتاری ﻳا عداﻟتی کاروائی کی معلومات درج ہوں گی۔
طاﻟبعلم/طاﻟبہ سے متعلق جب بھی ناباﻟغوں کی عداﻟت میں مقدمات کا اندراج ہو ،اسے "گرفتاری" سمجھا جاتا ہے چاہے ﭘوﻟیس نے طاﻟبعلم/طاﻟبہ
کو جسمانی طور ﭘر تحوﻳل میں نہ ﻟیا ہو۔ (جیسا کہ ورجینیا کے قانوﻥ کے تحت الزمی ہے)۔
جب بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ امتیازی سلوک ،ہراسانی ﻳا دﻳگر اﻳسے اعمال کی اطالع دﻳں جس سے ‘‘ضابطۂ اخالق’’ کی خالف ورزی ہوتی ہو تو
سکول کے منتظمین )ﭘرنسپل اور اسسٹنٹ ﭘرنسپ لز ( موزوں اقدام کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اساتذہ ،کونسلرز اور دﻳگر تعلیمی امدادی عملہ منتظمین
سے درکار اعانت کے حصول میں طلباء کی مدد کرنے کے ﻟیے ذمہ دار ہیں۔ طلباء کی شکاﻳت ﭘر عملے کے رد عمل کو ضبط تحرﻳر کیا جائے۔

ﭘاﻟیسی " 747دفتر برائے سٹوڈنٹ منیجمنٹ اور آﻟٹرنیٹیو ﭘروگرام" میں بیاﻥ کیا گیا ہے کہ ﭘرنس وﻟیئم کاﺅنٹی سکول بورڈ ،دفتر برائے سٹوڈنٹ
منیجمنٹ اور آﻟٹرنیٹیو ( ) OSMAPکی حماﻳت کرتا ہے تاکہ اﻳک محﻔوﻅ سکول کے ماحول کو فراہم کرنے میں سکول ڈوﻳژﻥ کی کوششوں سے
تعاوﻥ کیا جائے جو تدرﻳس اور سیکھنے کے ﻟئے موزوں ہے۔  OSMAPکے مقاصد درج ذﻳل ہیں:
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے نظم و ضبط کے شدﻳد خالف ورزﻳوں کو حل کرنا؛
• مختلف تعلیمی مواقع فراہم کرنا تاکہ  Kتا  12گرﻳڈ کے طلباء اور باﻟغ طلباء کی مختلف ضرورﻳات کو ﭘورا کیا جا سکے؛
• محﻔوﻅ تعلیمی ماحول کو فروغ دﻳنا جو تدرﻳس اور تعلیم کے ﻟئے سازگار اور تشدد ،تنازعات اور غیر ضروری خلل اندازی سے ﭘاک
ہو؛
• اﻳک اﻳسے طرﻳقے کے ذرﻳعے طوﻳل اﻟمدت معطلیوں ور اخراج کو کم کونا جو غیر رواﻳتی اور متبادل تعلیمی مواقع کو بڑھا سکے؛
• طلباء کے طوﻳل اﻟمدت معطلی ،اخراج ،علیحدگی اور دوبارہ داخلوں اور سکول بورڈ کو کی گئی اﭘیلوں کی درخواستوں کی تادﻳبی
کاروائیوں کی نگرانی کرنا اور الگو کرنا؛ اور
• اﻥ باقاعدہ تعلیمی طلباء کے ﻟئے مناسب تعلیمی خدمات ،ﭘروگراموں اور داخلوں کا تعین کرنا جو  OSMAPکے نظم و ضبط کے عمل
کے تابع ہیں۔

والد یا والدہ (والدین)
طلباء ،واﻟدﻳن اور سٹاف کو درج ذﻳل ﭘاﻟیسیوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے" ،681 ،غیر رواﻳتی تعلیمی ﭘروگرام"؛ " ،731طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے
معامالت ﭘر اﭘیل"" ،735 ،منضبط مواد"؛ " ،743طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا نظم و ضبط"؛ " ،744طلباء کی قلیل اﻟمدت معطلی"؛ " ،745طلباء کی طوﻳل
اﻟمدت معطلی ،ﻳا اخراج ،دوبارہ داخلہ ،اور اخراج/دوبارہ داخلہ"؛ " ،747آفس آف سٹوڈنٹ منیجمنٹ و آﻟٹرنیٹیو ﭘروگرامز"؛ " ،775ہتھیار اور
دﻳگر ممنوعہ اشیا"؛ اور ضوابط" ،681-1 ،غیر رواﻳتی تعلیمی ﭘروگرام"؛ " ،731-1طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے معامالت ﭘر اﭘیل"" ،735-1 ،منضبط
مواد"؛ " ،743-1طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا نظم و ضبط"؛ " ،744-1طلباء کی قلیل اﻟمدت معطلی"؛ " ،745-1طلباء کی طوﻳل اﻟمدت معطلی ،ﻳا اخراج؛
" ،745-4طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے اخراج ک ی اﭘیل کی سماعت کے ﻟیے سکول بورڈ نظم و ضبط کی کمیٹی کے طرﻳقہ کار"؛ " ،745-5دوبارہ داخلے
اور اخراج/دوبارہ داخلے"؛ " ،745-6سکول بورڈ کو طوﻳل اﻟمدت معطلی اور اخراج کی اﭘیلیں"؛ " ،747-1آفس آف سٹوڈنٹ منیجمنٹ و آﻟٹرنیٹیو
ﭘروگرامز ) (OSMAP؛" " ،775-1ہتھیار اور دﻳگر ممنوعہ اشیا"؛ سکول بورڈ اور سکول کا عملہ طلباء کی رازداری کا احترام کرتے ہیں اور
قانوﻥ کے مطابق طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی رازداری کے حقوق کے تحﻔظ کے ﻟیے قانوﻥ کے مطابق ﭘاﻟیسیاں اور طرﻳقہ کار وضع کئے ہیں۔ رازداری
کے ﻳہ حقوق تادﻳبی کاروائی کے معامالت تک توسیعی ہیں۔ سکول بورڈ کی تمام ﭘاﻟیسیاں اور انتظامی ضوابط واﻟدﻳن اور عوام کے ﻟیے دستیاﺏ
ہیں ،اﺱ کے عالوہ حاﻟیہ/سرکاری نقل سکول ڈوﻳژﻥ کی وﻳب سائٹ ﭘر شائع کی گئی ہیں۔ اﺱ کے عالوہ ،اﺱ کی کاغذی نقول اسکول بورڈ کے
کلرک آفس میں رکھی جاتی ہیں۔
ﻳہ واﻟد ﻳا واﻟدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ:
• اﻥ باقاعدہ تعلیمی طلباء کے ﻟئے مناسب تعلیمی خدمات ،ﭘروگراموں اور داخلوں کا تعین کرنا جو  OSMAPکے نظم و ضبط کے عمل
کے تابع ہیں۔
ہنگامی صورت حال میں رابطہ کے کارڈ کی ﭘشت ﭘر دئیے ہوئے "ضابطہ اخالق" کے معاہدے ﭘر دستخط کرﻳں؛
•
• طاﻟبعلم/طا ﻟبہ کو تعلیم حاصل کرنے کی ذمہ داری اٹھانا سکھائیں اور اﻳسا طرز عمل سکھائیں جس سے دوسروں کے حقوق میں
مداخلت نہ ہوتی ہو؛
• طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی سکول میں روزانہ حاضری کو ﻳقینی بنائیں اور طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے غیر حاضر ہونے ،دﻳر سے آنے ﻳا قبل از وقت
سکول چھوڑ کر جانے کی صورت میں سکول کو مطلع کرﻳں؛
• طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے سکول میں وقت ﭘر آنے کو ﻳقینی بنائیں؛
• حوصلہ افزائی اور نظم و ضبط فراہم کرﻳں جس کا مقصد ذ مہ دار روﻳے اور سکول کے اندر طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو متحرک کرنا ہے؛
• "ضابطۂ اخالق" کو ﭘڑھیں اور سمجھیں۔
• اﺱ بات کی تسلی کرﻳں کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ مناسب ﻟباﺱ ﭘہن کر سکول آئیں جو ﻟباﺱ کے قواعد و ضوابط میں متعین کیے گئے ہیں جنہیں
مقامی سکول میں طلباء ،واﻟد ﻳا واﻟد (واﻟدﻳن) ،اور سکول سٹاف نے مل کر بناﻳا ہے۔
سکول کے تعلیمی ﭘروگرام میں ممؤﺛر انداز میں شرکت کرنے کے ﻟیے ضروری کتابیں ،مواد ،سازو ساماﻥ ،آالت ،ﻳونیﻔارم ،اور اشیا
•
فراہم کرﻳں؛
• مڈل اور ہائی سکول میں اگلی جماعت میں ترقی اور گرﻳجوﻳشن کے ﻟیے الزمی شرائط کے بارے میں جانیے جو ہر سال "کورﺱ
کیٹالگ" میں شائع کی جاتی ہیں۔
• مقامی فوﻥ نمبر سمیت ہنگامی صورت حال میں رابطہ کے کام آنے واﻟی معلومات سکول کو فراہم کرﻳں تاکہ تسلی کی جائے کہ
ہنگامی صورتحال میں سکول کا واﻟد ﻳا واﻟدہ سے فوری رابطہ ہو سکے؛
• طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی س ند ﭘیدائش اور/ﻳا امیگرﻳشن کی دستاوﻳزات کی مصدقہ نقول؛ جسمانی معائنہ؛ حﻔاﻅتی ٹیکوں کا رﻳکارڈ؛ اور جہاں
قابل اطالق ہو وہاں سوشل سیکورﻳٹی نمبر ،سکول میں ابتدائی داخلے کے وقت ،ورجینیا کے ضابطوں کے تحت فراہم کرﻳں؛ اور
• ﻳہ بات اچھی طرح سمجھ ﻟیں کہ سکول بورڈ کی زﻳر ملکیت امالک ﭘر سکول سرگرمیوں میں؛ سکول میں آنے اور جانے کے اوقات
کے دوراﻥ؛ اور بس سٹاپ ﭘر؛ سکول بسوں میں؛ سکول کی عمارت سے باہر ،سکول کے زﻳر اہتمام سرگرمیوں میں ،جیسے فیلڈ
ٹرپ ،کھیل کے اﻳونٹس اور کلب کی سرگرمیوں میں منشیات اور اسلحے سے متعلق خالف ورزﻳوں میں ملوث طلباء کو اخراج کا
سامنا کرنا ہو گا۔

متوجہ ہوں
ورجینیا کے قانوﻥ کے تحت ،طاﻟبعلم کے طرز عمل اور سکول کی الزمی حاضری کے معیارات کے نﻔاذ میں سکول کی معاونت کرنا واﻟدﻳن کا
فرض ہے۔ واﻟدﻳن ﭘر “ضابطۂ اخالق ”سے باخبر رہنے ،طاﻟبعلم کے درست برتاﺅ کو فروغ دﻳنے ،طاﻟبعلم کے نظم و ضبط کے سلسلے میں
سکول کی مدد کرنے اور نظم و ضبط اور سکول کی حاضری سے متعلق معامالت ﭘر گﻔتگو کی درخواست کیے جانے ﭘر سکول کے عہدﻳداراﻥ
کی ذمہ داری ہے کہ وہ واﻟدﻳن سے ملیں۔ قانوﻥ کا تقاضا ﻳہ بھی ہے کہ واﻟدﻳن اﻳک بیاﻥ ﭘر دستخط کرﻳں جس سے ﭘتہ چلے کہ وہ اﭘنی ذمہ
دارﻳوں کو جانتے ہیں۔ اﺱ طرح کا اﻳک بیاﻥ ہنگامی صورت حال میں رابطے کے کارڈ کی ﭘشت ﭘر ہے۔ واﻟدﻳن کو تعلیمی سال کے آغاز ﭘر
فوری طور ﭘر ﻳا تعلیمی سال کے ﭘہلے کچھ ہﻔتوں کے دوراﻥ الزمی طور ﭘر "ضابطۂ اخالق" اور دﻳگر ضروری قانونی اعتراف ناموں کے
ساالنہ جائزہ کو مکمل کرنا چاہیے۔ عداﻟت واﻟدﻳن ﭘر جرمانہ عائد کر سکتی ہے ﻳا انہیں طاﻟبعلم کے روﻳے میں بہتری النے کی کوششوں میں
شرکت کرنے کا حکم دے سکتی ہے عداﻟت واﻟدﻳﻥ ﭘر جرمانہ عائد کر سکتی ہے ﻳا انہﻳں طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے روﻳے مﻳں بہتری النے کی کوششوں
مﻳں شرکت کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ "ورجینیا کے قانوﻥ کے تحت واﻟدﻳن کی ذمہ داری اور شموﻟیت کے تقاضے" نامی دستاوﻳز کا اﻳک
خالصہ صﻔحہ  43ﭘر موجود ہے۔

طالبعلم/طالبہ (طلباء)

توقعات کا ضابطہ
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے تیار کردہ ضابطہ توقعات سے اﻥ روﻳوں ،رجحانات اور اقدامات کی تشکیل ہوتی ہے جو سکول میں ذمہ اور کامیابی کو فروغ
دﻳتے ہیں۔

ایلیمنٹری سکول کے لیے ضابطۂ توقعات
گرﻳڈ  Kتا دو:
دوسروں کا خیال رکھنے واﻟے اور ﭘرنس وﻟیئم کاﺅنٹی سکوﻟز کے ذمہ دار طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی حیثیت سے میں عہد کرتا /کرتی ہوں کہ:
• اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوئی تو مدد طلب کروں گا/گی؛
• بڑوں اور دوستوں کی مدد کرنے کے مواقع تالﺵ کروں گا/گی؛
• بری صورت حال سے اﻟگ رہوں گا/گی اور قواعد کی تعمیل کروں گا/گی؛
• امالک کی حﻔاﻅت کرنے ،دﻳانتدار رہنے اور اﺱ ﭘر عمل کرنے کی مشق کروں گا/گی؛
• اﭘنی بہترﻳن کوشش کروں گا/گی کہ سکول ورک اور ہوم ورک مکمل کروں؛
• ہمیشہ سﭻ بوﻟوں گا/گی اور دﻳانتدار رہوں گا/گی؛
• ٹیکناﻟوجی استعمال کرتے ہوئے بہترﻳن فیصلے کروں گا/گی اور  PWCSکے انٹرنیٹ کی قابل قبول استعمال اور تحﻔظ کی ذمہ دارانہ
ﭘاﻟیسی ﭘر عمل کروں گا/گی۔
• اچھا دوست بنوں گا/گی اور دوسروں سے غنڈہ گردی نہیں کروں گا/گی؛ اور
• دوسروں سے مرغوﺏ نہیں ہوں گا/گی اور جو بھی ہوں اﭘنے اوﭘر فخر کروں گا/گی۔

گرﻳڈ تین تا ﭘانﭻ:
دوسروں کا خیال رکھنے واﻟے اور ﭘرنس وﻟیئم کاﺅنٹی سکوﻟز کے ذمہ دار طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی حیثیت سے میں عہد کرتا /کرتی ہوں کہ:
• اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوئی تو مدد طلب کروں گا/گی؛
• بڑوں سے مثبت ابالغ کروں گا /گی؛
• بڑوں اور دوستوں کی مدد کرنے کے مواقع تالﺵ کروں گا/گی؛
• سکول/کمیونٹی کی سرگرمیوں میں شامل ہوں گا/گی؛
• بری صورت حال سے اﻟگ رہوں گا/گی اور قواعد کی تعمیل کروں گا/گی؛
• ٹیکناﻟوجی استعمال کرتے ہوئے بہترﻳن فیصلے کروں گا/گی اور  PWCSکے انٹرنیٹ کی قابل قبول استعمال اور تحﻔظ کی ذمہ دارانہ
ﭘاﻟیسی ﭘر عمل کروں گا/گی۔
• مثبت کردار کا نمونہ بننے کے ﻟیے دوسرے طلباء کی حوصلہ افزائی کروں گا/گی؛
• امالک کی حﻔاﻅت کرنے ،دﻳانتدار رہنے اور اﺱ ﭘر عمل کرنے کی مشق کروں گا/گی؛
• ہوم ورک کے بعد دوستوں اور گھرانے کی سرگرمیوں میں شرکت کے ﻟیے چستی کا مظاہرہ کروں گا /گی؛
• سکول اور گھر ﭘر کرنے واال سکول کا سارا کام مکمل کروں گا/گی اور اﺱ کے ﻟیے اﭘنی بہترﻳن کوشش کروں گا/گی؛
• بڑوں اور دوسرے طلباء کے ساتھ احترام سے ﭘیش آﺅں گا/گی؛
• ہمیشہ سﭻ بوﻟوں گا/گی اور دﻳانتدار رہوں گا/گی؛
• اچھے کردار کا نمونہ بنوں گا /گی اور اﭘنے اور دوسروں کے حق کیلئے کھڑا ہوں گا/گی؛
• اچھا دوست بنوں گا/گی اور دوسروں سے غنڈہ گردی نہیں کروں گا/گی؛ اور
• دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا/گی؛
• دوسروں سے مرعوﺏ نہیں ہوں گا/گی اور جو بھی ہوں اﭘنے اوﭘر فخر کروں گا/گی؛
• اﭘنے سے چھوٹی عمر کے بچوں ﭘر اچھا اﺛر ڈاﻟوں گا /گی؛

مڈل سکول کے لیے ضابطۂ توقعات
دوسروں کا خیال رکھنے واﻟے اور ﭘرنس وﻟیئم کاﺅنٹی سکوﻟز کے ذمہ دار طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی حیثیت سے میں عہد کرتا /کرتی ہوں کہ:
• دوسروں کا احترام اور اﻥ کی حوصلہ افزائی کروں گا/گی؛
• کالﺱ روم میں دوسرے طلباء کے ﻟیے اچھی مثاﻟیں قائم کروں گا/گی؛
• واﻟدﻳن  ،اساتذہ اور سکول کے عملہ کے ساتھ کھل کر تبادﻟہ خیال کروں گا/گی؛
• دوسروں کی مثبت فیصلے کرنے کیلئے حوصلہ افزائی کروں گا/گی؛
• اﻳک مثاﻟی نمونہ بنوں گا/گی اور دوسرے طلباء کی محﻔوﻅ فیصلہ سازی کو فروغ دوں گا/گی؛
• ضرور ت ﭘڑنے ﭘر خوراک کی فراہمی کی مہم ،عطیات جمع کرنا وغیرہ جیسی سرگرمیاں انجام دے کر کمیونٹی کی خدمت کروں
گا/گی؛
• گھرانے ،سکول اور کمیونٹی کی طے کردہ حدود کو تسلیم کروں گا /گی؛
• اعلی کردار کے مثاﻟی نمونوں اور دوستوں کا انتخاﺏ سوچ سمجھ کر کروں گا/گی؛
• بہترﻳن کوشش کروں گا اور اﭘنی توقعات کم نہیں کروں گا /گی اگرچہ کبھی کبھار میں ناکام ہو جاﺅں؛
• سکول کی سرگرمیوں اور کھیلوں کی ٹیموں میں حصہ ﻟوں گا/گی؛
• ﭘڑھنے کے ﻟیے اﻳسی جگہ تالﺵ کروں گا جہاں توجہ منتشر نہ ہو؛
• اﭘنے وقت کا استعمال دانشمندی سے کروں گا/گی؛ اسائنمنٹس مکمل کرتے وقت ٹال مٹول نہیں کروں گا /گی؛
• سکول میں دوسرے طلباء سے اچھا کرنے کے ﻟیے رہنمائی اور حوصلہ افزائی کروں گا/گی؛
• اﭘنے گرد منﻔی اﺛر کو نظر انداز کرتے ہوئے اﻳک اچھی مثال قائم کروں گا/گی؛
• کالﺱ میں ﭘوری توجہ سے سنوں گا/گی اور دوسرے طلباء کے ﻟیے اﻳک اچھا ماڈل بنوں گا/گی؛
• اﭘنے افعال کی ذمہ داری قبول کروں گا/گی؛
• ٹیکناﻟوجی استعمال کرتے ہوئے بہترﻳن فیصلے کروں گا/گی اور  PWCSکے انٹرنیٹ کی قابل قبول استعمال اور تحﻔظ کی ذمہ دارانہ
ﭘاﻟیسی ﭘر عمل کروں گا/گی۔
• اﭘنے طرز عمل کو قابو میں رکھوں گا/گی اور غلط ہونے کا علم ہونے ﭘر انکار کروں گا/گی؛
• جنس ،نسل ،جنسی بنیاد ،مذہب ،سماجی و معاشی ﭘس منظر ﻳا معذوری سے قطع نظر مساوات میں ﻳقین رکھوں گا/گی؛
• اﻥ طلباء کا احترام کروں گا/گی جن کا ﭘس منظر مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے؛
• درست فیصلہ کرنے کے ﻟیے بہت ﭘہلے سے منصوبہ بندی کروں گا/گی؛
• نامناسب حاالت سے احتراز کروں گا/گی؛
• مختلف طرح کی سرگرمیوں میں حصہ ﻟوں گا/گی اور دوسروں کو بھی اﺱ کی ترغیب دوں گا/گی؛
• اﻳسے مثاﻟی کردار واﻟے باﻟغ افراد کی تالﺵ کروں گا/گی جن سے ضرورت کے وقت معاونت مل سکے؛
• اﭘنی ذات ﭘر بھروسہ کروں گا/گی۔

ہائی سکول کے ﻟیے ضابطۂ توقعات
دوسروں کا خیال رکھنے واﻟے اور ﭘرنس وﻟیئم کاﺅنٹی سکوﻟز کے ذمہ دار طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی حیثیت سے میں عہد کرتا /کرتی ہوں کہ:
• اﭘنے واﻟدﻳن کی حوصلہ افزائی کروں گا/گی کہ وہ سکول کی سرگرمیوں اور میری تعلیم میں فعال حصہ ﻟیں؛
• اﭘنی زندگی میں شامل باﻟغ افراد کے ساتھ کھال اور صحت مند تبادﻟہ خیال و بات چیت کا سلسلہ قائم کروں گا/گی؛
• دوسروں کا خیال رکھنے واال سکول کا ماحول تخلیق کرنے کا کام کروں گا/گی؛
• اﻳک با عزت رول ماڈل کے طور ﭘر مثبت طرﻳقے سے اﭘنے سکول اور کمیونٹی کی مدد کروں گا/گی؛ اچھے فیصلے کروں گا/گی
اور دی گئی ذمہ دارﻳاں اٹھاﺅں گا/گی؛
• جو سرگرمیاں مﻔید ہیں اور سکول کے محﻔوﻅ ماحول کی تروﻳج کرتی ہیں اﻥ کی تائید کرنے کے ﻟیے رضاکارانہ طور ﭘر کام کر کے
اﭘنے سکول اور کمیونٹی کی خدمت کروں گا/گی؛
• اﭘنے آپ کو اﻥ طرﻳقوں ﭘر چالﺅں گا/گی جنہیں باﻟغاﻥ ذمہ دار کی حیثیت سے ﻟیں تاکہ وہ میرے احتساﺏ اور اچھی ساکھ کی وجہ سے
میری رائے کی قدر کی جائے گی؛
• اساتذہ اور دﻳگر باﻟغ افراد سے تعاوﻥ کروں گا/گی؛
• اﭘنی کمیونٹی میں نوجوانوں کے ﻟیے واضح اصوﻟوں کی تشکیل کے ﻟیے اﭘنے گھرانے اور ہمسائیوں سے تعاوﻥ کروں گا/گی؛
• باﻟغاﻥ کے مثبت اور متاﺛر کن روﻳے کا ماڈل بنوں گا/گی؛
• اﭘنے معموالت میں اضافی سرگرمیاں شامل کرنے کے ﻟیے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ ﻟوں گا/گی؛
• کمیونٹی میں اﭘنی شموﻟیت کا دائرہ وسیع کرنے کے ﻟیے مختلف سرگرمیوں میں اﭘنی دﻟچسپیاں ﭘیدا کروں گا/گی ؛
• مختلف نوعیت کی سرگرمیوں میں اﭘنے وقت کو بر ابر تقسیم کروں گا/گی (سکول ،گھر ،اور غیر نصابی سرگرمیاں)؛
• اﭘنی اور اﭘنے ہم عمروں کی تعلیم آگے بڑھانے کے ﻟیے "ضابطہ اخالق" میں دئیے گئے قواعد و ضوابط کی ﭘابندی کروں گا/گی؛
• ٹیکناﻟوجی استعمال کرتے ہوئے بہترﻳن فیصلے کروں گا/گی اور  PWCSکے انٹرنیٹ کی قابل قبول استعمال اور تحﻔظ کی ذمہ دارانہ
ﭘاﻟیسی ﭘر عمل کروں گا/گی۔
• سکول کے ﭘروگراموں میں فعال طرﻳقے سے شرکت کروں گا/گی اور اﺱ بات کا مظاہرہ کروں گا /گی کہ مجھے اﭘنی کمیونٹی کی
فالح کی فکر ہے؛

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﭘنی اسائنمنٹس اور تعلیمی ذمہ دارﻳوں کو ﭘورا کرنے کے ﭘکے عہد کے ذرﻳعے تعلیم میں بہتری الﺅں گا/گی؛
خود کو مناسب صﻔات سے آراستہ کر اﻳک مثبت رجحاﻥ فروغ دوں گا جو دوسروں ﭘر اﺛر ڈال سکے جیسے راست بازی اور
اﻳمانداری؛
جو مثبت اقدار میری ذات کو سنوارنے میں مجھ ﭘر اﺛرانداز ہوتی ہیں اﻥ کی ستائش کروں گا اور اﻥ اقدار کو اﭘنے سکوﻟوں اور
کمیونٹیز میں برائے کار الﺅں گا/گی؛
میں جو ہوں اور مجھے متاﺛر کرنے واﻟے مثبت اقدار کی قدر کروں گا/گی اور ہمارے سکوﻟوں اور کمیونٹی کے اندر اﻥ اقدار کو
شامل کروں گا/گی؛
نقطہ نظر سے اختالف اور مختلف ﭘس منظر کے باوجود اﭘنے تمام ہم عمروں کے ساتھ مساوی سلوک کروں گا/گی؛
ہم عمروں کے منﻔی دباﺅ سے بچنے کے ﻟیے اور مثبت فیصلہ سازی کے ﻟیے ﭘہلے سے منصوبہ بندی کروں گا/گی؛
اﭘنے تنازعات کو غیر متشددانہ طرﻳقے سے حل کرنے کے ﻟیے اﭘنی ہم گدازی ،ہمدردی ،اور دوستی کی مہارتوں کو استعمال کروں
گا/گی؛
اﭘنی زندگی کے مقصد کا شعور حاصل کروں گا/گی؛
اﭘنی زندگی کے اہداف سے باخبر رہوں گا اور اﭘنے مستقبل کے بارے میں ﭘُر امید رہوں گا/گی؛ اور
اﭘنے مستقبل کے ﻟیے مقصد ہے اور اسے حاصل کرنے کے ﻟیے اﻳک منصوبہ بناﺅں گا۔

طلباء ،عملہ اور واﻟدﻳن سکول کے ﻟیے نظم و ضبط اور محﻔوﻅ ماحول کی تخلیق کی ذمہ داری میں اشتراک عمل کرتے ہیں۔ منشیات ،اسلحہ ﻳا
اﻳسے دوسرے عوامل جو سکول کے ماحول کے ﻟیے نقصاﻥ دہ ہو سکتے ہیں ،اﻥ کے بارے میں معلومات کی اطالع دﻳنا ضروری ہے۔ “ضابطۂ
اخالق ”کی خالف ورزﻳوں کی اطالع دﻳنے ﭘر انتقامی کاروائی کی کسی بھی کوشش ﭘر اصالحی اقدام کیا جائے گا جس میں اخراج تک شامل ہو
سکتا ہے۔
اگر طلباء کو منشیات ،ہتھیاروں ،تشدد ،ﻳا دﻳگر طرز عمل جو دوسروں ﻳا سکول کے ماحول کے ﻟیے خطرہ ہو سکتے ہیں ،اگر اﻥ کی سکول
حکام کو اﻳسی معلومات رﭘورٹ نہیں کی جائیں گی تو اﻥ کے خالف تادﻳبی کاروائی ہو سکتی ہے۔
اگر کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو اﭘنے ﭘاﺱ کوئی اﻳسی چیز ہونے کا انکشاف ہوتا ہے جس کی سکول میں اجازت نہیں ہے تو اﺱ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو فوری
طور ﭘر کسی منتظم ﻳا عملہ کے دوسرے ممبر کو اطالع دﻳنی چاہیے۔ اطالع ملنے ﭘر کاروائی شروع کرنے کے ﻟیے ذمہ دار سکول کا عملہ اﺱ
بات کو مد نظر رکھے گا کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ رضاکارانہ طور ﭘر ﻳہ معاملہ ﻟے کر عملہ کے ﭘاﺱ آﻳا ہے۔ اگر طلباء کو ﻳقین ہو کہ وہ تﻔرﻳق ،ہراسانی
ﻳا دﻳگر اﻳسے اعمال کا شکار ہوئے ہیں جس سے "ضابطۂ اخالق" کی خالف ورزی ہوتی ہے تو انہیں فوری طور ﭘر کسی منتظم ،استاد ،کونسلر
ﻳا با اعتماد باﻟغ سے رابطہ کرنا چاہیے۔

قواعد و ضوابط
غلط طرز عمل کے مؤﺛر تدارک کا اﻳک بنیادی عنصر ڈوﻳژﻥ کی سطح بھر کے سکوﻟوں کے طلباء کے ﻟیے ضوابط کی تشکیل اور اﻥ کا بال
تعطل نﻔاذ ہے۔ کسی مخصوص جرمانے کی عدم موجودگی کی صورت میں ﭘرنسپل کو خالف ورزی کے ﻟحاﻅ سے مناسب جرمانہ عاﻳد کرنے کا
اختیار ہے ،جس کا دائرہ کونسلنگ سے تادﻳبی کاروائی (طوﻳل اﻟمدت معطلی ﻳا اخراج کی سﻔارﺵ) تک ہو سکتا ہے جس کی سﻔارﺵ OSMAP
معاملے کی شدت ﭘر کرتا ہے۔ مناسب اصالحی تدبیر کے تعین میں طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی عمر اور گرﻳڈ سطح ،خالف ورزی کے گردو ﭘیش کے
حاالت اور دوسرے متعلقہ عوامل ﭘر غور کیا جائے گا۔ ذﻳل میں  PWCSکے ﻟیے برتاﺅ کے مسلمہ معیارات کا اﻳک خالصہ ﭘیش کیا گیا ہے:
حملہ اور زدوکوب  -جسمانی ﻳا زبانی حملے کی دھمکی اور کسی شخص ﭘر جسمانی طاقت کا استعمال (زدوکوﺏ) واضح طور ﭘر ممنوع ہے۔
سکول ڈویژن مالزم پر حملہ اور/یا زدوکوب کرنا – سکول ڈوﻳژﻥ کے عملے بشمول متبادل مالزمین کو زد و کوﺏ کرنے سختی سے منع ہے۔ اﻥ
خالف ورزﻳوں کے مرتکب طلباء کے خالف انضباطی کاروائی ہو سکتی ہے جس میں اخراج تک شامل ہے۔ اﺱ کے عالوہ ،ورجینیا کوڈ کے
سیکشن  18.2-57کے تحت اﻳسے جرم کے ﻟیے ،طلباء کے خالف مجرمانہ کاروائی ہو سکتی ہے ،سکول ڈوﻳژﻥ کے عملے کو زد و کوﺏ
کرنے کا جرم ﺛابت ہونے ﭘر انہیں نظم وضبط کا ﭘابند بنانے کے ﻟیے 15دﻥ تک حراست جس میں کم از کم دو دﻥ کی الزمی حراست کی سزا ہو
گی۔ اگر اﺱ جرم کے ارتکاﺏ میں ،گن ﭘاﺅڈر واال اسلحہ ﻳا د ﻳگر اسلحہ جو سکول امالک ﭘر ممنوع ہیں ،استعمال کیا گیا ہے تو ملزم کو کم از کم
چھ ماہ کی الزمی حراست کی سزا بھگتنا ہو گی۔
حاضری -ورجینیا قانوﻥ کے تحت ،جب سکول کھال تو طلباء سکول میں حاضر ہونے کے ذمہ دار ہیں۔ ضابطہ " 724-1حاضرﻳاں اور منظور
شدہ غیر حاضری" میں طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی حاضری سے متعلق مخصوص معلومات ﻳہاں درج ہیں۔ غیرحاضرﻳوں ،غیر منظور شدہ غیر حاضری
اور/ﻳا گھر جلدی جانے کے ﻟیے واﻟ د ﻳا واﻟدہ اور/ﻳا سکول کے عملہ کی جانب سے تحرﻳری منظوری ضروری ہے۔ سکول سے غیر حاضری
کے ﭘانﭻ دنوں کے اندر اندر ،واﻟد ﻳا واﻟدہ غیر حاضری کی منظوری کے ﻟیے متعلقہ سکول سٹاف کو دستاوﻳزات فراہم کرﻳں گے۔ منظور شدہ غیر
حاضرﻳوں کے ﻟیے کالﺱ کا کام ،ضابطہ  724-1کے مط ابق ممکن ہے۔ طاﻟبعلم ﻳا واﻟدﻳن اسائنمنٹس حاصل کرنے کے ﻟیے ذمہ دار ہیں۔ دﻳر سے
آنے واﻟے طلباء کو داخل ہونے کے ﻟئے سکول کے طرﻳقہ کار ﭘر عمل کرنا چاہیئے۔
منظور شدہ غیر حاضری کی اقسام:
• طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی ذاتی بیماری؛
• طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا طبی اور دانتوں کا معائنہ اور/ﻳا عالج جب اﻳسی مالقاتوں کو سکول اوقات کے عالوہ شیڈول کرنا ممکن نہیں۔
• سکول کے اوقات کے دوراﻥ انجام ﭘا رہی سکول کی ﭘیش کردہ سرگرمیوں میں طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی شرکت؛
• ﭘرنسپل کی ﭘیشگی منظوری کے ساتھ ،سینیئرز کو کاﻟج میں داخلے کے ﻟیے وہاں کے دورے کرنے ہوں ﻳا گرﻳجوﻳشن کے بعد
مستثنی قرار دﻳا جا سکتا ہے؛
نوکرﻳوں کے ﻟیے درخواست دﻳنے کے واسطے
ٰ
• طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے خانداﻥ ﻳا اہل خانہ میں سے کسی کی وفات؛
• عداﻟت میں الزمی حاضری؛
• مذہبی ﻳوم تعطیل کا اہتمام (اﺱ طرح کی غیر حاضری کے سبب ،طلباء کو کسی اﻳوارڈ سے ﻳا کسی اﻳوارڈ کے ﻟیے مقابلہ آرا ہونے
کی اہلیت ﻳا موقع سے ﻳا متبادل ٹیسٹ ﻳا امتحاﻥ دﻳنے کے حق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے)؛
• طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے گھر میں ﭘیدا شدہ ہنگامی حاالت جس میں بیمار ﻳا زخمی شخص کی دﻳکھ بھال میں طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی جانب سے
خصوصی مدد درکار ہو؛ تاہم ،اﺱ عذ ر کا مستقل استعمال ﻳا طوﻳل عرصے تک غیر حاضری کی درخواستیں منظوری کے حواﻟے
سے جانﭻ کے ﻟیے ﭘرنس پل کے ﭘاﺱ ﻳا دفتر برائے طلباء کی خدمات کے ﭘاﺱ بھیجی جائیں؛
• ضابطہ  724-1کے تحت ﭘہلے سے منظور شدہ غیر حاضرﻳوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور صرف انﻔرادی کیس کی بنیاد ﭘر
ﭘرنسپل ﻳا اﺱ کے نامزد کی اجازت سے ہی ممکن ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ سﻔر کو سکول کی چھٹیوں اور موسم گرما کی چھٹیوں میں
شیڈول کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ سﻔر کیلیئے غیر حاضری کو عذر کے طور ﭘر قبول نہیں کیا جائے
گا اال ﻳہ کہ غیر معموﻟی حاال ت کا سامنا ہو۔ اﺱ بات کا تعین کہ غیر معموﻟی حاالت موجود ہیں ﻳا نہیں ،اﺱ کا دارومدار ﭘرنسپل کی
صوابدﻳد ﭘر ہے جو سٹوڈنٹ سروسز کے دفتر کے تعاوﻥ سے ہو گا۔ اﻳسے عناصر جو غیر حاضری کی وجہ ہیں ،تجوﻳز کردہ تجربے
کی تعلیمی قدر اور غیر حاضری کا طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی تعلیمی ترقی ﭘر اﺛر اﺱ بات کا تعین کرنے میں مدنظر رکھا جائے گا کہ آﻳا ﭘہلے
سے منظور شدہ غیر حاضری کو منظور کیا جائے ﻳا نامنظور؛
• ﭘیشگی منظور شدہ غیر حاضرﻳاں جو واﻟد ﻳا واﻟدہ کی فوجی تعیناتی کی وجہ سے ہو؛
• ﭘرنسپل کی طرف سے طے کیے گئے تخﻔیﻔی حاالت کے اسباﺏ؛ اور
• بے گھر طلباء جو ٹرانسپورٹیشن کے انتظامات کا انتظار کر رہے ہیں۔
غیر منظور شدہ غیر حاضری کی اقسام:
• تمام دﻥ کا بھگوڑا ﭘن؛
• کمرۂ جماعت کا بھگوڑا ﭘن؛
• سواری ﻳا بس چھوٹ جانا ،ﻳا گاڑی کی خرابی؛
• کسی غیر حاضری کے ﻟیے کوئی مناسب وضاحت ﻳا مطلوبہ دستاوﻳزات فراہم کرنے میں ناکامی؛ اور
• سکول ﭘرنسپل کی ﭘیشگی اجازت کے بغیر غیر منظور شدہ غیر حاضرﻳاں۔

ورجینیا کوڈ ،ورجینیا محکمہ تعلیم ،اور  PWCSکے ضابطہ " ، 724-1حاضرﻳاں اور عذر" کے تحت ،سکول مجموعی طور ﭘر ﭘانﭻ ﻳا زﻳادہ
غیرحاضرﻳوں واﻟے طلباء کے ﻟیے حاضری میں مداخلت کا اجالﺱ طلب کرﻳں گے اور حاضری میں بہتری کا منصوبہ بنائیں گے۔ واﻟدﻳن سے
تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ حاضری کے مدا خلتی اجالﺱ میں شرکت کرﻳں۔ شدﻳد بھگوڑے ﭘن واﻟے طلباء کے واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) کے خالف
الزمی حاضری کے قوانین ﭘر عمل نہ کرنے کی وجہ سے قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے۔
غنڈہ گردی " -غنڈہ گردی" سے مراد کوئی بھی جارحانہ اور بے جا سلوک ،جس کا مقصد نشانہ بننے واﻟے کو نقصاﻥ ﭘہنچانا ،خوف زدہ کرنا ﻳا
ذﻟیل کرنا ہے؛ جس میں جارح فرد ﻳا افراد اور اﺱ کے ہدف کے درمیاﻥ حقیقی ﻳا بظاہر طاقت کا عدم توازﻥ شامل ہوتا ہے؛ اور اﺱ کو بار بار
دہراﻳا جات ا ہے ﻳا جس کے نتیجے میں جذباتی چوٹ ﭘہنچتی ہے۔ غنڈہ گردی میں سائبر غنڈہ گردی شامل ہے۔ "غنڈہ گردی" میں معموﻟی چھیڑ
خانی ،اودھم مچانا ،بحث کرنا ﻳا دوستوں کا جھگڑا شامل نہیں ہے۔ ٹیکناﻟوجی کے ناقابل قبول استعمال کے دائرے میں اﻳسا استعمال شامل ہے
جس میں سکول ام الک کی حدود سے باہر اﻳسی ٹیکناﻟوجی کا استعمال جس میں اﻳسا میٹرﻳل ہے جو سکول ڈوﻳژﻥ کے کام کے عمل ﻳا سکول
ڈوﻳژﻥ کی عمومی فالح کو متاﺛر کرے ،تعلیمی عمل کے وقار کو متاﺛر کرے ،طلباء ،سٹاف ﻳا سکول امالک کی فالح و بہبود کو خطرے سے
دوچار کر دے ،ﻳا بصورت دﻳگر ناقا بل قبول استعمال سے طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا اسٹاف کے حقوق ﭘامال ہوتے ہیں۔ خالف ورزی کرنے واﻟے کے
خالف اصالحی کاروائی ،حتی کہ معطلی اور سکول سے اخراج ہو سکتا ہے۔ طلباء کو (صﻔحہ  )42ﭘر موجود فارم "غنڈہ گردی کی شکاﻳت"
استعمال کرتے ہوئے زبانی ،رابطے کے کسی دﻳگر ذرﻳعے سے بال جھجک استاد/استانی ،کونسلر ،ﻳا منتظم کو غنڈہ گردی کے واقعات بغیر کسی
خوف و خطر کے رﭘورٹ کرنے چاہیئں ۔ طلباء کو انتقامی کاروائی کے خوف کے بغیر غنڈہ گردی کے وقوعہ کی رﭘورٹ آزادانہ طور ﭘر درج
کرانی چاہیئے۔ انتقام کی کسی بھی کوشش کا اصالحی اقدامات جو اخراج تک جا سکتے ہیں ،کے ذرﻳعے تدارک کیا جائے گا۔
سائبر غنڈہ گردی میں غنڈہ گردی کی وہ شکل جس میں اﻟیکٹرانک ﭘیغامات اور/ﻳا تصاوﻳر کی منتقلی ،وصوﻟی ،ﻳا اﻅہار شامل ہے۔ PWCS
انٹرنیٹ PWCS ،کمپیوٹرز ،ﻳا سکول کے اندر سکول امالک ﭘر ،ﻳا سکول سے متعلق سرگرمیوں میں رابطے کے دﻳگر وائر ﻟیس آالت کو
استعمال کرتے ہوئے میں سائبر غنڈہ گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ﻳہ عمل ضابطہ " ،295-1کمپیوٹر سسٹم و نیٹ ورک سروسز –
 PWCSکی استعمال اور انٹرنیٹ سیﻔٹی کے ذمہ دارانہ استعمال کی ﭘاﻟیسی" ،اور ضابطہ 01۔" ،733.1طلباء کی غنڈہ گردی" سے متعلق قوانین
کی خالف ورزی ہے۔
سائبر غنڈہ گردی اگر سکول کی حدود سے باہر ہو ،اور/ﻳا اﺱ کے ﻟیے  PWCSکا انٹرنیٹ ﻳا کمپیوٹر کا استعمال نہ ہوا ہو تب بھی تادﻳبی
کاروائی ہو سکتی ہے ،بشرطیکہ اﺱ وجہ سے عملی طور ﭘر سکوﻟوں ﻳا سکول ڈوﻳژﻥ کے انتظام میں خلل واقع ہوا ہو ﻳا واقع ہو نے کے امکانات
ہوں ،اﺱ وجہ سے طلباء ﻳا سٹاف کی حﻔاﻅت ﻳا انکی ذہنی /جس مانی بہبود خطرے سے دوچار ہو جائے ﻳا اﺱ سے سکول کی عمارتوں ﻳا امالک
کو خطرہ الحق ہو جائے۔
سائبر غنڈہ گردی اﻳک طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا دوسرے طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو دھمکیاں دﻳنا ہے خاص طور سے ای میل کے ذرﻳعے ﻳا وﻳب سائٹ ﭘر (جیسے
بالگز ،سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس اﻟیکٹرانکس اﻟی کٹرانک رابطے جن میں جاﻥ بوجھ کر ،مخاﻟﻔانہ ،نقصاﻥ دہ ﭘیغامات جس کا مقصد دوسروں کو
نقصاﻥ ﭘہنچانا ہو شامل ہیں؛ بشمول مطلبی ،بیہودہ ﻳا دھمکی آمیز ﭘیغامات ﻳا تصاوﻳر بھیجنا؛ دوسرے فرد کی حساﺱ ،ذاتی معلومات شائع کرنا؛
کسی شخص کو برا دکھانے کیلیئے اﭘنے آپ کو اﺱ کی جگہ ﭘیش کرنا؛ اور ذﻟت آمیز آﻥ الئن ذاتی ﭘوﻟنگ وﻳب سائٹس)۔
تماشائی  -طلباء جو اﭘنی موجودگی اور /ﻳا افعال سے خلل ڈاﻟنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ،ﻟڑائی جھگڑا ،ﻳا "ضابطۂ اخالق" کی دﻳگر خالف
ورزﻳوں کے مرتکب ہوتے ہیں ،انہیں تادﻳبی اقدامات کا سامنا کرنا ہو گا۔ خالف ورزﻳوں میں تماشائیوں کی طرف سے جگہ چھوڑنے ﻳا سکول
کے عملے کی دﻳگر ہدا ﻳات ماننے سے انکار کر دﻳنا ،وغیرہ شامل ہیں ،ﻟیکن ﻳہ انہیں تک محدود نہیں۔
گاڑیاں اور دیگر سواریاں  -سکول کی حدود میں کارﻳں اور دوسری گاڑﻳاں صرف سکول انتظامیہ کی اجازت سے الئی جا سکتی ہیں اور ﻳہ
الزمی ہے کہ انہیں محﻔوﻅ انداز میں چالﻳا جائے جیسا کہ اﺱ امر کی ﭘابندی کرنے کی وضاحت سکول کے قواعد ،رﻳاست اور مقامی قوانین میں
کی گئی ہے۔ چونکہ کار ﻳا دﻳگر گاڑ ی سکول امالک ﭘر کھڑی ہے ﻳا چالئی جا رہی ہے ،اﺱ وجہ سے کار ﻳا دﻳگر گاڑی کے ماﻟک اور/ﻳا اسے
چالنے واﻟے ،جیسا کہ ضابطہ " 737-1تالشیاں اور ضبطگیاں" کے باﺏ میں تشرﻳح کی گئی ہے ،گاڑی میں ممنوعہ آئیٹم کی موجودگی کے
معقول شبہہ کی بنیاد ﭘر اُﺱ گاڑی کی تالشی ﭘر رضا مندی دﻳتے ہیں۔ خالف ورزی کرنے واﻟوں کو سکول کی سطح ﭘر اصالحی اقدامات کا سامنا
کرنا ہو تا ہے۔ خالف ورزی کرنے واﻟوں کو سکول میں اصالحی اقدامات کا سامنا کرنا ﭘڑے گا جن میں سکول کی امالک ﭘر ڈرائیونگ کی
رعاﻳت کا خاتمہ  ،سکول سے باہر معطلی ) ،(OSSمزﻳد انضباطی کاروائی ،اور قابل اطالق قانونی جرمانے شامل ہو سکتے ہیں۔
نقل اور ادبی سرقہ – طلباء ٹیسٹوں ،امتحانوں ،حتمی امتحانوں ﻳا کالﺱ کی اسائنمنٹس جن کی گرﻳڈنگ اﻳک واحد فرد کا کام سمجھتے ہوئے کی
جائے گی ،اﺱ نوعیت کے کام میں (تحرﻳری ،زبانی ﻳا کسی اور شکل میں) نہ تو مدد ﻟے سکتے ہیں اور نہ دے سکتے ہیں۔ نقل میں استاد کی
مخصوص ہداﻳت ﻳا منظوری کے بغیر کوئی ک مپیوٹر فائل ،ﭘروگرام ،ﭘروگرام کا کوئی حصہ ﻳا کمپیوٹر ﭘر مبنی دوسری معلومات دﻳنا ﻳا ﻟینا شامل
ہے۔ نقل میں اﻳسے اصوﻟوں کی خالف ورزی شامل ہے جہاں خالف ورزی میں بے اﻳمانی شامل ہو ۔ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو اﺱ مخصوص اسائنمنٹس،
امتحاﻥ ،ٹیسٹ ﻳا حتمی امتحاﻥ وغیرہ میں صﻔر نمبر دﻳے جائیں گے۔
واﻟد ﻳا واﻟدہ سے رابطہ کیا جائے گا اور طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﭘر تعلیمی خالف ورزی کے ﻟیے مناسب تادﻳبی کاروائی کی جا سکتی ہے۔ سکول اﻳمانداری
کی اہمیت ﭘر زور ڈاﻟنے کیلئے امتحانوں میں اﻳمانداری کا مظاہرہ کرنے کا حلف ﻟینے کا اہتمام کرﻳں گے۔ اﺱ حلف کا انتظام کرنا ﭘرنسپل کی
صوابدﻳد ﭘر ہو گا۔
ادبی سرقہ نقل کی اﻳک قسم ہے۔ اﻥ مآخذ جہاں سے مواد نقل کیا گیا ہو ،تلخیص کی گئی ہو ﻳا تﻔصیلی ترجمہ کیا گیا ہو ،نیز جن افراد سے مدد
حاصل کی گئی ہے ،طلباء اﺱ امر کے ذمہ دار ہیں کہ اﺱ کا اعتراف کرﻳں۔

کمیونیکیشن ڈیوائسز (وائر لیس)  -سکول امالک ﭘر طلباء کے ﭘاﺱ رابطے کی ڈﻳوائسز کی ملکیت اﻥ کے ﻟئے سہوﻟت ہے ،اﻥ کا حق نہیں،
کوئی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ جو سکول امالک ﭘر اﭘنے ڈﻳوائسز التا ہے وہ اﻥ اصوﻟوں اور سکول ڈوﻳژﻥ کے اﻥ آالت کو ضبط کرنے اور /ﻳا تالشی
ﻟینے کے حق ﭘر رضامندی ﻅاہر کرتا ہے۔ سکول بورڈ کی متعلقہ ﭘاﻟیسیوں اور ضوابط ﭘر عمل کرنے میں ناکامی کے ذرﻳعے طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا
سٹاف کی ملکیت کی ڈﻳوائسز کے استعمال سے متعلقہ رازداری کی امید کی نﻔی کی جاتی ہے۔ طلباء سکول امالک ﭘر وائر ﻟیس کمیونیکیشن
ڈﻳوائسز بشمول سیل فوﻥ ،ٹیبلٹ اور ای رﻳڈر مگر اﻥ تک م حدود نہیں ،رکھ سکتے ہیں اور ﻳہ ڈﻳوائسز صرف اﺱ وقت اور اﺱ صورت میں
استعمال ہوں گی جیسے  PWCSضوابط میں بیاﻥ کیا گیا ہے اور اسے سکول ﭘرنسپلز اور سٹاف اﻥ کا اطالق کرتے ہیں۔ تدرﻳسی ماحول کی
ساﻟمیت کو برقرار رکھنے کیلیئے اﻥ ڈﻳوائسز کا استعمال مخصوص اوقات اور مقامات ﭘر ممنوع ہو سکتا ہے۔ اﻥ ممنوعات کی خالف ورزی کا
نتیجہ تادﻳبی کاروائی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ وائر ﻟیس مواصالتی آالت کو سکول بسوں ﭘر استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ آﻟہ ڈرائیور کا
دھیاﻥ بٹانے ،تحﻔظ ﭘر سمجھوتہ کرنے کا سبب نہ بنے ،ﻳا دﻳگر سکول بس کے قوانین اور ضوابط کی خالف ورزی نہ کرے۔ سکول بس میں
موجود طلباء ﻳا دﻳگر افراد کی وﻳڈﻳو ٹیپنگ ،رﻳکارڈنگ ،ﻳا تصوﻳرﻳں ﻟینا ممنوع ہے ،جہاں اﻳسی سرگرمی کو دوسروں کو دھمکانے ،شرمندہ
کرنے ،بے عزت کرنے کے ﻟیے استعمال کیا جائے ﻳا جہاں ڈرائیور ﻳا دﻳگر سٹاف کے خیال میں اﻳسی سرگرمی سکول بس چالنے میں ڈرائیور
کی توجہ میں خلل ڈاﻟنے کی وجہ بنے۔ خالف ورزی کرنے واﻟوں کی کمیونیکیشن ڈﻳوائس قبضے میں ﻟے ﻟی جائیں گی اور/ﻳا دﻳگر اصالحی
اقدامات کیے جائیں گے جیسا کہ صﻔحہ  17ﭘر درج ہے۔ کمیونیکیشن ڈﻳوائسز کی تالﺵ کی جا سکتی ہے اگر انتظامیہ کے ﭘاﺱ شک کرنے کی
قابل قبول وجہ ہے کہ اسے کسی مجرمانہ مقصد ﻳا "ضابطہ اخالق" کی خالف ورزی کے ﻟیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سکول ڈوﻳژﻥ سٹاف
رابطے اور/ﻳا اﻟیکٹرانک آالت جو سکول کی عمارت میں الئے جاتے ہیں کی حﻔاﻅت کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔ سکول کی امالک ﭘر،
کس ی بھی سکول سے متعلق سرگرمیوں میں ﻳا سکول کی طرف آتے ہوئے ﻳا جانے کے دوراﻥ ﻳا سکول سے متعلق کسی بھی سرگرمی کے
دوراﻥ ،طلباء کسی بھی اﻳسے فرد کی وﻳڈﻳو نہیں بنائیں گے ﻳا تصاوﻳر نہیں بنائیں گے جو برہنہ ﻳا نیم برہنہ ملبوﺱ ہو۔ خالف ورزی کرنے واﻟے
کے خالف تادﻳبی ک اروائی ،حتی کہ سکول سے اخراج ہو سکتا ہے۔ ورجینیا کوڈ کے تحت § 18.2 - 386.1 ،کے تحت ،اگر اﺱ جرم کا نشانہ
باﻟغ ہے ،تو ﻳہ اﻳک قابل مواخذہ جرم ہے ﻟیکن اگر شکار  18سال سے کم ہے تو ﻳہ سنگین جرم ہے۔
پراسرار نظریے کے حامل گروہ ( )cultپُراسرار طاقت پر یقین رکھنے والے گروہ () ،Occultمخصوص نظریات کی حامل رسومات –
ﭘُراسرار طاقت ،نظرﻳے اور اﺱ سے متعلقہ رسومات  ،سرگرمیوں اور اﻳسے گروہوں کے ﻟیے رکن سازی کو باﻟکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔
سکول میں اور سکول سے متعلقہ سرگرمیوں میں ﭘُر اسرار نظرﻳے و طاقت سے متعلق افعال ،تقارﻳر ،اشارے ،ﻟباﺱ ،عالمتیں ﻳا رکنیت کو
ﻅاہر کرنے واﻟے نشانات ﻳا سرگرمی کی ممانعت ہے۔
کرفیو  -تمام طلبا کو کرفیو سے متعلق مقامی قوانین اور کرفیو سے مستثنیات سے آگاہ ہونا چاہئے  1جوالئی  1997سے ،ﭘرنس وﻟیم کاﺅنٹی میں
 18سال سے کم عمر کی ﻟڑک یاں ﻟڑکے جن کے ساتھ ذمہ دار باﻟغ فرد نہ ہو ،کرفیو کی ﭘابندی کے تحت آتے ہیں ،جس کے مطابق اﻥ افراد کا
اتوار سے جمعرات تک رات  11بجے سے صبح  5بجے اور جمعہ اور ہﻔتہ کو رات  11:59بجے سے صبح  5بجے تک ﭘبلک میں رہنا غیر
مستثنی قرار دﻳا جا سکتا ہے۔ قانوﻥ میں دوسرے استثنا
قانونی ہے ۔ طلباء کو سکول کے زﻳر اہتمام تقرﻳبات میں حاضری کے ﻟیے اﺱ قانوﻥ سے
ٰ
کی بھی گنجائش ہے۔ سبھی نوجواﻥ افراد ﭘر اﺱ قانوﻥ کی شرائط جاننا اور انکی ﭘابندی کرنا فرض ہے۔ مزﻳد معلومات ﭘرنس وﻟیم کاﺅنٹی کی وﻳب
سائٹ www.pwcgov.org ،ﭘر دستیاﺏ ہیں۔
امتیازی سلوک  -ﭘرنﺱ وﻟﻳم کاﺅنٹی ﭘبلک سکوﻟز مالزمت مﻳں ﻳا اﭘنے تعلﻳمی ﭘروگراموں ،خدمات ،اور سرگرمﻳوں مﻳں نسل ،رنگ ،مذہﺏ ،قومی
نسﺏ ،جنس ،صنﻔی شناخت ،جنسی بنیاد ،حمل ،ﭘچے کی ﭘیدائش ﻳا متعﻟقہ طبی کﻳﻔﻳات ،عمر ،ازدواجی حﻳﺛﻳت ،سابق فوجی حﻳﺛﻳت ،معذوری،
وراﺛتی معلومات ﻳا کسی اور بنﻳاد ﭘر امتﻳازی سلوک نہیں کرتا جو قانونی طور ﭘر منع ہے۔ جن واﻟدﻳن ﻳا طلباء کے ﭘاﺱ ﻳہ ﻳقین کرنے کی قابل
قبول وجہ ہے کہ اﻥ ساتھ تﻔرﻳق کی گئی ہے ،اﻥ ﭘر زور دﻳا جاتا ہے کہ وہ اﺱ معاملے ﭘر سکول ﭘرنسپل سے بات کرﻳں ﻳا وہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے
اﭘیل کے باقاعدہ طرﻳقہ کار کے ذرﻳعہ حل نکال سکتے ہیں۔
بے ایمانی – طلباء کو س کول سٹاف ﻳا دوسرے طلباء کے خالف جھوٹے اﻟزامات نہیں ﻟگائیں گے اور نہ ہی اﻳسی جھوٹی معلومات فراہم کرﻳں
گے جس سے دوسروں کو نقصاﻥ ﭘہنﭻ سکتا ہو ﻳا عملہ کے فرائض میں مداخلت ﭘیدا ہو سکتی ہو۔
نا فرمانی /گستاخی  -کوئی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ ،سکول کے عملہ کے کسی بھی ممبر کی کسی معقول گزارﺵ سے رو گردانی ﻳا حکم عدوﻟی نہیں
کرے گا۔ کوئی طاﻟبعلم/طاﻟبہ جو سکول عملہ کے کسی ممبر کی طرف فحش زباﻥ ،دھمکیاں ﻳا زبانی بد سلوکی کی دوسری شکل اختیار کرے گا،
 OSSکا مرتک ہو گا اور اﺱ کے ﻟیے اخراج ﭘر غور کیا جائے گا۔
خلل ڈاﻟنا – کوئی بھی ط اﻟبعلم/طاﻟبہ سکول امالک میں رہتے ہوئے ،سکول کی ﭘیش کردہ سرگرمی میں ﻳا سکول بسوں ﭘر بے ہنگم انداز ﻳا اﻳسے
طرﻳقے سے برتاﺅ نہیں کرے گا جس سے سکول کے نظام کار میں مداخلت ﻳا خلل ﭘڑتا ہو۔ سکول کے احاطوں سے باہر ﭘیش آنے واال اﻳسا برتاﺅ
جس کی وجہ سے سکول ،تعلیمی عمل ﻳا طلباء ﻳا عملے کے حقوق میں خلل ﭘیدا ہو ،اﺱ کے نتیجے میں سکول میں اصالحی کاروائی ہو سکتی
ہے۔
منشیات اور ممنوعہ اشیاء کا بے جا استعمال  -کوئی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ اﻟکحل ،منشیات ﻳا اﻟکحل ﻳا منشیات کی طرح ﻟگنے واﻟی کوئی بھی چیز
نہیں رکھے گا نہ استعمال کرے گا (صﻔحہ  21دﻳکھیں)۔
الیکٹرانک تفریحی ڈیوائسز  -طلباء سکول جاتے اور وہاں سے آتے ہوئے راستے میں تﻔرﻳحی اﻟیکٹرانک آالت کا استعمال کر سکتے ہیں
بشرطیکہ اﻥ اشیاء کی وجہ سے بس ڈرائیور کی توجہ منتشر نہ ہو اور/ﻳا سالمتی کو خطرہ نہ ہو۔ اﺱ کے عالوہ اﻥ آالت کے استعمال سے
سرگرمیوں سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے ﻳا اﻥ میں خلل نہیں ﭘڑنا چاہیے۔ تعلیمی دﻥ کے دوراﻥ ﻳا سکول کی ﭘیش کردہ تقرﻳبات اور سرگرمیوں میں،

طلباء آڈﻳو ﻳا وﻳڈﻳو رﻳکارڈ نہیں کر سکتے جس کا مقصد دوسرے طلباء ﻳا باﻟغاﻥ کو نقصاﻥ ﭘہنچانے کے ﻟیے استعمال ﻳا تقسیم کرنا ہو ﻳا جو
تدرﻳسی عمل میں خلل کی وجہ بنے۔ خالف ورزی کرنے واﻟے کو آﻟے کی ضبطی اور /ﻳا اصالحی کاروائی کا سامنا کرنا ہو گا جیسا کہ صﻔحہ
 17ﭘر درج ہے۔ سکول ڈوﻳژﻥ سٹاف رابطے اور/ﻳا اﻟیکٹرانک آالت جو سکول کی عمارت میں الئے جاتے ہیں کی حﻔاﻅت کی ذمہ داری قبول
نہیں کرتا ہے۔ سکول کی امالک ﭘر ،کسی بھی سکول سے متعلق سرگرمیوں میں ﻳا سکول کی طرف آتے ہوئے ﻳا جانے کے دوراﻥ ﻳا سکول سے
متعلق کسی بھی سرگرمی کے دوراﻥ ،طلباء کسی بھی اﻳسے فرد کی وﻳڈﻳو نہیں بنائیں گے ﻳا ت صاوﻳر نہیں بنائیں گے جو برہنہ ﻳا نیم برہنہ ملبوﺱ
ہو۔ خالف ورزی کرنے واﻟے کے خالف تادﻳبی کاروائی ،حتی کہ سکول سے اخراج ہو سکتا ہے۔ ورجینیا کوڈ § 18.2 - 386.1- ،کے تحت،
اگر اﺱ جرم کا نشانہ باﻟغ ہے ،تو ﻳہ اﻳک قابل مواخذہ ُج َرم ہے ﻟیکن اگر شکار  18سال سے کم ہے تو ﻳہ سنگین جرم ہے۔

دوسروں کو خطرے میں ڈالنا – طلباء کے اﻳسے برتاﺅ کی اجازت نہیں ہو گی جو دوسروں کو خطرے میں ڈال سکتا ہو۔ اﺱ میں آتش زدگی سے
متعلق ضوابط کی خالف ورزﻳاں؛ آتش زدگی کی جھوٹی رﭘورٹیں درج کروانا؛ ماچس جالنا؛ کوئی اﻳسی چنگاری جالنا جو کالﺱ روم کی تعلیم کا
منظور شدہ حصہ نہ ہو؛ آتش گیر ﻳا دھماکہ خ یز مادوں کا استعمال؛ اور کسی بھی طرﻳقے سے سکول کی امالک کو ﻳا سکول کے عملے ﻳا طلباء
کی امالک کو دھماکے سے اڑانے ،جالنے ﻳا تباہ کرنے کی دھمکیاں ﻳا کوششیں شامل ہیں ﻟیکن ﻳہ انہیں تک محدود نہیں ہیں۔
خالف ورزیوں کی اطالع دینے میں ناکامی  -ہمارے سکوﻟوں میں تحﻔظ اور سیکیورٹی برقرار رکھنے کے ﻟیے طلباء "ضابطۂ اخالق" کی
سنگین خالف ورزﻳوں کی اطالع اساتذہ ،منتظمین ،دﻳگر متعلقہ عملے ﻳا  PWCSکی شناخت ﭘوشیدہ رکھنے واﻟی ٹپ الئن ﭘر دﻳنے کے ذمہ دار
ہیں۔ سنگین خالف ورزﻳوں میں اﻳسا برتاﺅ ﻳا روﻳہ شامل ہے جس کے نتیجے میں طلباء ﻳا عملہ کی ذات ،صحت ﻳا بہبود کو ضرر ﻳا امالک کو
نقصاﻥ ﭘہنچے ﻳا نقصاﻥ ﭘہنچنے کا امکاﻥ ہو۔ اطالع نہ دﻳنے کے نتیجے میں اصالحی کاروائی ہو سکتی ہے۔ ("طلباء" کے صﻔحات  9تا  11ﭘر
اور "اسلحے کی خالف ورزﻳاں" کے صﻔحات  22ﭘر بھی دﻳکھیں)۔
لڑائی جھگڑا – طلباء ﭘرامن انداز اور تشدد کے استعمال کے بغیر طے ہو سکنے واﻟے اختالفات کا تصﻔیہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ تاہم جب طلباء
کو ﻳہ محسوﺱ ہو کہ وہ ﭘرامن انداز میں اختالفات کا تصﻔیہ کرنے سے قاصر ہیں تو انہیں اسکول کے عملے ،جیسے اساتذہ ،کونسلنگ ،ﭘرنسپل،
سماجی کارکن وغیرہ سے معاونت ﻟینی چاہیے۔ ﻟڑائی کا نتیجہ اصالحی اقدام کی شکل میں برآمد ہو گا جس میں معطل ﻳا اخراج شامل ہو سکتا
ہے۔ طلباء کو اﻳسے روﻳے کے ﻟیے اصالحی اقدام کا سمانا کرنا ہو گا جنہیں وہ سنگین ﻳا دھمکی آمیز خیال نہیں کرتے ہیں ("اودھم مچانا"،
"ادھر ادھر بھاگ نا" وغیرہ) جب کہ اﺱ روﻳے سے چوٹ ،تکلیف ﻳا خلل ﭘیدا ہو سکتا ہو ۔
جوئے بازی – سکول کی امالک میں جوئے بازی سختی کے ساتھ ممنوع ہے۔ جوئے بازی سے مراد کسی کھیل ،مقابلہ ﻳا اﻳونٹ کے نتیجے ﭘر
رقم ﻳا ماﻟیت واﻟی چیزﻳں داﺅ ﭘر ﻟگانا ہے۔
گینگ – گینگ کی سرگرمی ،گروہ کے ﻟیے بھرتی ،گروہ کی رکنیت کا اﻅہار برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سکول میں اور سکول سے متعلقہ
سرگرمیوں میں گروہ کی رکنیت ﻳا گروہی سرگرمی واﻟی کاروائیاں ،تقرﻳر ،وضع قطع ،ﻟباﺱ عالمات ﻳا دوسرے نشانات ممنوع ہیں۔ گروہ سے
تعلق رک ھنے واﻟی ﻟڑائی ﻳا حملے میں ملوث کسی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے اخراج ﭘر غور کیا جائے گا۔
گروہ کی صورت میں حملہ  -سکول میں ،سکول سے متعلقہ سرگرمیوں میں ﻳا سکول جاتے اور وہاں سے واﭘس آتے ہوئے راستے میں گروپ کا
حملہ سختی کے ساتھ ممنوع ہے۔ کوئی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ جو اﻳسے گروہی دھاوے میں شامل ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں سکول ﻳا سکول
سے متعلق سرگرمیوں میں خلل ﻳا اضطراﺏ ﭘیدا ہو تو اصالحی کاروائی کے ساتھ ساتھ اخراج بھی مشروط ہو گا۔ کوئی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ جو
دوسرے افراد ﻳا گروہوں ﭘر گروہی دھاوے میں شامل ہوں گے ،اﻥ کیلیئے اخراج کی سﻔارﺵ کی جا سکتی ہے۔ اﺱ اصول کے تحت ،کسی دو ﻳا
زﻳادہ طلباء کا افراد ،امالک ﻳا سکول کے ماحول کو نقصاﻥ ﭘہنچانے کی نیت کو گروپ تصور کیا جائے گا۔
شیشے کے برتن  -طلباء سکول کے عملہ کے ممبر کی واضح اجازت کے بغیر شیشے کی بوتلیں ﻳا اﺱ طرح کے ٹوٹنے واﻟے ڈبے سکول
امالک میں ﻳا سکول سے متعلقہ سرگرمیوں میں اﭘنے ﭘاﺱ نہیں رکھیں گے۔
ہراسانی  -اﻟﻔاﻅ ،حرکات ،اشارے ﻳا جسمانی افعال جس سے دوسرے ﭘرﻳشاﻥ ﻳا ہراساں ہوں ،دھمکی آمیز ﻳا دوسروں کو تنگ کرﻳں ،قطعی طور
ﭘر قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اﺱ میں غیر جسمانی طور ﭘر ڈرانا ،مخصوص طرﻳقے سے کھڑے ہونا ﻳا "اوﭘر سے نیچے تک گھورنا" شامل
ہے۔ کسی بھی وجہ سے طلباء ﻳا عملے کو ہراساں کرنے کی ممانعت ہے۔ اﺱ کے عالوہ ،ضابطہ " 738-3طلباء کی ہراسانی" کے مطابق،
ہراسانی قانونا ً ممنوع ہے۔ (صﻔحات  34تا  35دﻳکھیں)۔ شکاﻳت درج کرانے کا طرﻳقہ کار صﻔحہ  35ﭘر اور ضابطہ " 738-1امتیازی سلوک ﻳا
ہراسانی کی طاﻟبعلم کی شکاﻳت کا طرﻳقہ کار" میں دﻳکھیے۔
نوواردوں کو پریشان کرنا – طلباء اﻳسے طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کرﻳں گے جو ال ﭘرواہی سے ﻳا جاﻥ بوجھ کر دوسروں کی صحت و سالمتی
کو خطرے میں ڈاﻟتا ہو ﻳا کسی کلب ،گروپ ،تنظیم ﻳا طلباء کی انجمن میں شموﻟیت ،اﻟحاق ﻳا داخلے کے سلسلے میں کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو
جسمانی ضرر ﭘہنچاتا ہو۔ خالف ورزی کرنے واﻟے کے خالف اصالحی اقدامات ،بشمول معطلی ،اخراج اور ممکنہ مجرمانہ نتائج شامل ہو
سکتے ہیں۔
ناشائستہ مواد  -کوئی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ ناشائستہ (واہیات ،عرﻳاں ،فحش ،ناگوار) مواد جس میں ﻟباﺱ ،ﭘوسٹرز ،تحرﻳری/مطبوعہ مواد،CDs ،
 ، DVDsتجارتی کارڈز اور کمپنی ﭘر مبنی مواد شامل ہیں؛ اﭘنے ﭘاﺱ نہیں رکھیں گے ،نہیں ﭘہنیں گے /نمائش نہیں کرﻳں گے ،تیار ﻳا تقسیم نہیں
کرﻳں گے۔
لیزر پوائنٹرز  -طلباء اسکول کے منتظم ﻳا عملہ کے ممبر کی اجازت کے بغیر سکول میں ،سکول بس ﭘر ﻳا سکول سے متعلق سرگرمیوں میں
ﻟیزر ﭘوائنٹرز ﻳا ﻟیزر واﻟے دﻳگر آالت نہیں رکھیں گے۔ خالف ورزی کرنے واﻟے اصالحی اقدامات کے مستوجب ہیں اور ﭘوائنٹر/آﻟہ ضبط کیا جا
سکتا ہے۔
گندگی پھیالنا – طلباء کیﻔے ٹیرﻳا ،کالﺱ رومز ،کمروں ﻳا سکول میں اور سکول کے احاطوں می ں ،بسوں ﭘر ،بس اسٹاپ ﭘر اور سکول سے متعلقہ
سرگرمیوں میں کسی اور جگہ ﭘر کوڑا مناسب طرﻳقے سے ٹھکانے ﻟگا کر کے سکول کے ماحول کو صاف اور صحت بخش رکھنے میں مدد
کرﻳں گے۔

گاڑی چالنے کی رعایت سے محرومی  -طلباء کو اﻥ مخصوص اعمال کے نتائج سے آگاہ ہونا چاہیئے جو نہ صرف "ضابطۂ اخالق" کی خالف
ورزی کرتے ہیں بلکہ قانوﻥ کی خالف ورزی بھی کرتے ہیں اور نتیجے کے طور ﭘر گاڑی چالنے کی رعاﻳت سے محروم ہو سکتے ہیں۔
ورجینیا قانوﻥ کے تحت ،اﻳک جج کسی مخصوص جرم کے ﻟیے آپ کا الئسنس ﻟے سکتا ہے۔
سکول سے باہر امالک پر جرائم – سکول کی حد ود سے باہر کئے جانے واﻟے افعال جن کا سکول کی عمارت  ،ﭘروگراموں ،طلباء ﻳا سکول کے
عملے ﭘر منﻔ ی اﺛر ﭘڑے ،انہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سکول بورڈ اور  PWCSسٹاف اﭘنے سکوﻟوں کو صحت مند اور محﻔوﻅ جگہیں بنانے
کے اﺱ عہد ﭘر کار بند ہیں کہ تعلیم کے ﻟیے اﻥ جگہوں کو تشدد ،اسلحے ،گینگ سرگرمیوں ،منضبط مواد ،اور دﻳگر منﻔی اﺛرات سے ﭘاک رکھا
جائے۔ اﻳسے جرائم جو کمیونٹی میں ﻳا سکول کی حدود کے باہر ہوں اور اﺱ کے نتیجے میں سکول ﻳا تدرﻳسی عمل میں خلل ﭘڑے ﻳا طلباء،
عملے ﻳا سکول کی امالک کے حقوق ،تحﻔظ ﻳا بہبود ﭘر ا ﺛر ﭘڑے ،طلباء کو سکول کی سطح ﭘر اصالحی اقدامات سے ﻟیکر اخراج تک کا سامنا
کرنا ﭘڑے گا۔ ورجینیا کے قانوﻥ کے تحت ،طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو عداﻟت کی طرف سے منشیات کی نگرانی کے ﻟئے تیاری ،فروخت ،فراہمی ،تقسیم ﻳا
رکھتے ہوئے ﭘائے جانے کی صورت میں بھی سکول سے خارج ﻳا معطل کیا جا سکتا ہے اگرچہ جرم کا تعلق سکول سے نہ ہو۔ اﺱ کے عالوہ،
ورجینیا کا قانوﻥ بتاتا ہے کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو (متبادل تعلیمی ﭘروگرام متبادل سکول ،شبینہ سکول ،آﻥ الئن وسائل ،وغیرہ) میں دوبارہ تﻔوﻳض کیا
ﻳا اﺱ میں اسے ڈاال جا سکتا ہے۔ اﺱ بات کا علم ہونے ﭘر کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﭘر مخصوص فوج داری جرائم عائد ہوئے ہیں ،جس میں اسلحہ،
شراﺏ/منشیات سے تعلق رکھنے واﻟے جرائم ،ارادتا ً کسی شخص کو ضرر ﭘہنچانا شامل ہے ﻳا اسے سزاوار قرار دﻳا گیا ہے ﻳا مخصوص
فوجداری جرائم میں بے قصور نہیں ﭘاﻳا گیا ہے ،جیسا کہ ضابطہ " ، 681-1غیر رواﻳتی تعلیمی ﭘروگرامز" میں مذکور ہے۔ مخصوص سکول کے
رﭘورٹ ہونے واﻟے جرائم کے اﻟزامات کا نتیجہ دوبارہ تﻔوﻳض ،طوﻳل اﻟمدتی معطلی ﻳا اخراج ہو سکتا ہے۔ طلباء کو اﺱ صورت میں بھی غیر
رواﻳتی تعلیمی ﭘروگرام میں دوبارہ تﻔوﻳض کیا جا سکتا ہے جب انہوں نے سکول بورڈ کی ﭘاﻟیسیوں کی خالف ورزی میں سنگین جرم ﻳا مکرر
جرائم کا ارتکاﺏ کیا ہو ﻳا انہیں معطل ﻳا خارج کیا گیا ہو۔
فحش کالمی -کوئی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ واہیات ،جنسی زباﻥ  ،بظاہر ناگوار ﻳا ناشائستہ زباﻥ ﻳا اشارے استعمال نہیں کرے گا/گی۔
تالش اور ضبطگی  -طلباء سکول میں ﻳا سکول سے متعلقہ سرگرمیوں کے دوراﻥ اﭘنے ﭘاﺱ موجود اشیا کے ﻟیے جواﺏ دہ ہوں گے۔ طلباء کے
ڈﻳسک اور الکر سکول کی ملکیت ہیں اور سکول کے عہدﻳداراﻥ اﻥ کی تالشی ﻟینے کا حق محﻔوﻅ رکھتے ہیں۔ سکول کی امالک واﭘس ﻟینے ﻳا
جو مواد سکول میں النے کی اجازت نہیں ہے اﻥ کی نشاندہی کرنے کے ﻟیے الکر ﻳا ڈﻳسک کی تالشی ﻟی جا سکتی ہے۔ طلباء کے ذاتی ساماﻥ
اور اﻥ کے زﻳر اختیار آئٹمز (بشمول کاروں) کی بعض حاالت میں تالشی ﻟی جا سکتی ہے جیسا کہ ضابطہ " 737-1تالشیاں اور ضبطگیاں" میں
بیاﻥ کیا گیا ہے۔ سکول ڈوﻳژﻥ تالشیوں میں ت ربیت ﻳافتہ کتوں کو استعمال کرنے کا حق محﻔوﻅ رکھتا ہے۔ غیر معقول تالشی اور ضبطی کے
خالف طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی ﭘرائیوﻳسی اور آزادی کے انﻔرادی حق کو سکول کمیونٹی میں تمام افراد کی صحت ،سالمتی اور بہبود کی حﻔاﻅت سے
متعلق سکول کی ذمہ داری کے ساتھ متوازﻥ کیا گیا ہے۔ تالشی کے دوراﻥ غیر قانونی مواد ملنے کی صورت میں قانوﻥ نافذ کرنے واﻟے اداروں
کو اطالع دی جائے گی ۔ جب انتظامیہ کو اﺱ بات کا معقول شبہہ ہو کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے قبضے میں ضابطے میں واضح کردہ ممنوعہ اشیا ہیں
اور اﺱ صورت میں طاﻟبعلم/طاﻟبہ تالشی ﻟیے جانے سے انکار کر دے تو واﻟدﻳن اور/ﻳا حکام سے رابطہ کیا جائے گا اور طاﻟبعلم/طاﻟبہ تادﻳبی
کاروائی کا مستوجب ہو سکتا/سکتی ہے۔
تمباکو نوشی  PWCS -کے تمام سکول تمباکو نوشی سے ﭘاک ہیں۔ تمباکو نوشی اور وﻳپنگ کی  PWCSکی کسی عمارت میں کسی بھی وقت
اجازت نہیں ہے۔ طلباء کو ،اﻥ کی عمر سے قطع نظر ،سکول بسوں میں ،سکول کی عمارتوں میں ﻳا سکول کی امالک ﭘر ،ﻳا سکول کی ﭘیش کردہ
سرگرمیوں میں سائٹ ﭘر ﻳا آف سائٹ ،سگرﻳٹ ﭘینے ﻳا تمباکو واﻟی مصنوعات ،وﻳپر ﭘیرافرائن ،سگرﻳٹ ،ماچس ﻳا الئٹرز ،ﻳا دﻳگر اﻟیکٹرانک
سگرﻳٹ واﻟی اشیا ،رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔
تمباکو واﻟی مصنوعات رکھنے ﻳا اﺱ کا استعمال کرنے ﻳا تمباکو واﻟی وﻳپور اشیا میں ملوث طلباء ﭘر جرمانے ،سکول سے معطلی سے ﻟے کر
دﻳگر مؤﺛر اختیارات شامل ہیں جن کا تعین ﭘرنسپل انﻔرادی طلباء کے ﻟیے مناسب اقدامات کرﻳں گے۔ اﻥ سزاﺅں میں  ،OSSسکول میں معطلی
() ، ISSنظر بندی ،سکول/کمیونٹی کے ﭘراجیکٹس اور مقامی اتھارٹی میں اﻟزامات جمع کرانا شامل ہیں۔ مڈل اور ہائی سکول میں طلباء کی مدد
کے ﻟیے تعلیمی ﭘروگرام دستیاﺏ ہیں جن انہیں صحت ﭘر تمباکو نوشی وار تمباکو کے استعمال ﺱ منسلک منﻔی اﺛرات کے بارے میں سمجھنے
میں مدد کرتے ہیں۔
طالبعلم/طالبہ کا لباس اور ظاہری تاثر  -طلباء کو ہر تعلیمی دﻥ کی کامیابی کے ﻟیے ﻟباﺱ ﭘہننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اﻥ کا مجموعی اﻅہار،
جب وہ سکول امالک ﭘر ہیں ،اﻳسے ماحول کے ﻟیے مناسب ہوتا چاہیے جو سب کے ﻟیے تعلیم ﭘر توجہ دﻳنے کا سبب ہو۔ ﻳہ سمجھا جاتا ہے کہ
طاﻟبعلم /طاﻟبہ کا ﻟباﺱ ﭘورے تعلیمی سال کے دوراﻥ باہر کے موسم کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے ،تاہم ،طلباء سے کسی بھی اﻳسی قسم کے
کپڑے ﭘہننے سے احتراز کرنے کو کہا جاتا ہے جو تعلیمی عمل ﻳا سکول کے کاموں اور ﭘروگراموں میں رکاوٹ ﻳا خلل کا باعث بنے۔ جن طلباء
کی ﻅاہری صورت تدرﻳس میں خلل کا باعث بنے انہیں مناسب کپڑے تبدﻳل کرنے کو کہا جا سکتا ہے۔
 1جوالئی 2020 ،سے ورجینیا کوڈ §§  22.1-276.01اور  22.1-279.6کا نفاذ مقامی بورڈ سے لباس اور تیاری کے لحاظ سے درج ذیل کا
تقاضا کرتا ہے:
تعلیمی بورڈ سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرز عمل میں اﭘنے رہنما اصوﻟوں اور ماڈل ﭘاﻟیسیوں کے ﻟیے درج ذﻳل کو شامل کرﻳں
( ) iطاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرز عمل کے کسی کوڈ کے نﻔاذ میں تعصب اور ہراسانی کو کم کرنے کے معیارات اور ( )iiﻟباﺱ ﻳا تیاری کے کوڈ کے
معیارات ،جنہیں بل طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرز عمل کے کسی ﭘرﻳکٹس ،ﭘاﻟیسی ،ﻳا حصے کو بیاﻥ کرتا ہے جسے سکول بورڈ اختیار کرتا ہے تاکہ

کسی داخل طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے ﻟباﺱ ﭘر نظر رکھے ﻳا اﺱ ﭘر ﭘابندی عائد کرے۔ بل کسی سکول بورڈ کو اجازت دﻳتا ہے کہ وہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے
اﭘنے کوڈ میں اﻳک ﻟباﺱ ﻳا تیاری کے کوڈ کو شامل کرے۔ بل تقاضا کرتا ہے کہ سکول بورڈ کے طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرز عمل کے کوڈ میں ﻟباﺱ
ﻳا تیاری کا کوڈ شامل ہو ﻳا بصورت دﻳگر سکول بورڈ نے اﭘناﻳا ہو جس میں ( )aکسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو کسی مذہبی اور اخالقی ﻟحاﻅ سے
مخصوص سر کو ڈھانپنے ﻳا باﻟوں کے سٹائل کی اجازت ہو جس میں حجاﺏ ،ﻳہودﻳوں کی ٹوﭘی ،سر ڈھانپنا ،مینڈﻳاں ،الکرز ،اور کارﻥ رو؛ ()b
صنﻔی غیر جانبداری کو برقرار رکھیں ،کسی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی صنف سے قطع نظر اصوﻟوں اور معیارات کا اﻳک ہی سیٹ رکھا جائے؛ ()c
کسی خاص صنف کے طلباء ﭘر کوئی مختلف اﺛر نہ ﭘڑے؛ ( ) dاستعمال ہونے واﻟی اصطالحات میں واضح ،مخصوص اور بامقصد رہیں؛ ()e
کسی سکول بورڈ مالزم کو منع کرتا ہے کہ ﻟباﺱ ﻳا تیاری کوڈ کے نﻔاذ کے سلسلے میں طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے ﻟباﺱ کے بارے میں
براہ راست جسمانی رابطہ کرے؛ اور ( )fکسی سکول بورڈ مالزم کو منع کرتا ہے کہ وہ کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو کسی دوسرے فرد کے سامنے
کپڑے اتارنے کو کہے ،بشمول اگر سکول بورڈ مالزم ﻟباﺱ ﻳا تیاری کے کوڈ کی تعمیل میں اسے نافذ کرنا چاہ رہا ہے۔
 PWCSکی ﻟباﺱ اور ﻅاہری تاﺛر کے رہنما اصول طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے اﻅہار اور سٹاف کے نﻔاذ میں مساوات کو ﻳقینی بنانے کے ﻟیے بنائے گئے
ہیں اور اﻥ کا مقصد نسل ،رنگ ،مذہب ،قومیت ،جنس ،صنﻔی شناخت ،جنسی رجحاﻥ ،عمر ،معذوری ،جنییاتی معلومات ،ﻳا کسی اور کی بنیاد ﭘر
امتیاز نہیں کرتا جو قانونی طور ﭘر منع ہے۔ طلباء کو کسی قسم کے مخصوص مذہبی اور اخالقی ﻳا نماﻳاں سر کو ڈھانپنا ﻳا باﻟوں کا سٹائل بنانے

کی اجازت ہے۔

سر کو ڈھانپنے اور بالوں کے سٹائل جن کی اجازت ہے میں درج ذیل شامل ہیں مگر ان تک محدود نہیں:
•
•
•
•
•
•

حجاﺏ؛
ﻳہودﻳوں کی خصوصی ٹوﭘی؛
ہیڈ رﻳپ؛
چوٹیاں؛
الکس؛ اور
کارﻥ رو

ورجینیا کوڈ §§  22.1-276.01اور  22.1-279.6کے مطابق ،ﻟباﺱ اور ﻅاہری تاﺛر کے ﻳہ رہنما اصول صنف کی غیر جانبداری کو برقرار
رکھنے کے ﻟیے بنائے گئے ہیں تاکہ صنف سے قطع نظر ہر طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے ﻟیے اصوﻟوں اور معیارات کا اﻳک ہی سیٹ ہو اور کسی
مخصوص صنف کے طلباء ﭘر مختلف اﺛر نہ ڈاﻟے۔
کپڑوں کی ممنوعہ اشیا میں درج ذیل شامل ہیں:
اﻳسے کپڑے جو:
•
•
•
•
•
•
•

ننگی جلد کو اﺱ حد تک ﻅاہر کرے جو دوسروں کی توجہ ہٹائیں ﻳا دﻳگر طلباء ﻳا سٹاف کی توجہ میں ممکنہ
طور ﭘر خلل ڈاﻟے؛
انڈر گارمنٹس نظر آئیں؛
اﻳسے انداز میں ﭘہنیں جائیں جس سے انڈر گارمنٹس نظر آئیں؛
اﻥ ﭘر غیر مہذﺏ ،امتیازی سلوک واﻟے ،و اضح طور ﭘر ناگوار ﻳا فحش زباﻥ ﻳا تصاوﻳر موجود ہوں؛
دھمکیاں ﻳا گینگ کی عالمات موجود ہوں؛
ہتھیاروں اور تشدد کے استعمال ،ﻳا شراﺏ ،تمباکو ﻳا غیر قانونی منشیات ،اور/ﻳا متعلقہ ﭘیرافنیلیا کے استعمال کو
فروغ دے؛ اور
تدرﻳسی ماحول میں خلل کی وجہ ﻳا ممکنہ سبب بنے۔

درج ذﻳل استثنا کے ساتھ سر ﭘر اﻳسا کپڑا جو ﭘورے سر ﻳا چہرے کو ڈھانپے:
• کوئی اﭘنے مذہب کے حصے کے طور ﭘر ﭘہنے؛ ﻳا
• طبی وجوہات کی وجہ سے ﭘہنے؛ ﻳا
• سکول کے منظور شدہ تقرﻳب کی وجہ سے ﭘہنے؛ ﻳا
• کسی کے ﺛقافتی ﻳا اخالقی ﭘس منظر کے اﻅہار کی وجہ سے ﭘہنے۔
زﻳورات ﻳا دﻳگر اشیا جو ہتھیار کے طور ﭘر ﻟی جا سکتی ﻳا استعمال ہو سکتی ہے۔
ٹیکنالوجی کا غلط استعمال  -کمپیوٹرز ،کمپیوٹر نیٹ ورکس اور دﻳگر اﻟیکٹرانک ٹیکناﻟوجی کا استعمال صرف معقول تعلیمی مقاصد کے لیے اور
سکول کے عملے کے رکن کی منظوری سے کیا جائے گا۔ سکول میں اﻟیکٹرانک ٹیکناﻟوجی کا استعمال کرتے ہوئے ،طلباء سے "ضابطۂ اخالق"
اور "قابل قبول استعمال کے رہنما اصوﻟوں"  -ٹیلی کمیونیکیشنز ٹی کناﻟوجیز (انٹرنیٹ ،ٹیلی نیٹ ،ڈﻳسک ٹاپ وﻳڈﻳو کانﻔرنس ،اﻟیکٹرانک میل،
وغیرہ) کی ﭘابندی کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے جو سکول عملے سے درخواست کرنے ﭘر دستیاﺏ ہے۔ طلباء کو  PWCSکی ﭘاﻟیسی  295کے
ذرﻳعہ "کمپیوٹر سسٹم و نیٹ ورک سروسز کے معیارات" ،ضابطہ  " ،295-2کمپیوٹر سسٹمز اور نیٹ ورک سروسز –  PWCSکے قابل جوابدہ

استعمال اور انٹرنیٹ کے تحﻔظ کی ﭘاﻟیسی" اور ضابطہ  ، 295-295وﻳب سائٹ کی تیاری اور نﻔاذ" کے معیارات کی ﭘابندی کرنا بھی ضروری
ہے۔
اﻥ ﭘاﻟیسیوں اور ضوابط کی نقول  PWCSکی وﻳب سائٹ  www.pwcs.eduﭘر دستیاﺏ ہیں۔ ٹیکناﻟوجی کے ناقابل قبول استعمال میں شامل ہے،
ﻟیکن ﻳہ انہیں تک محدود نہیں ہے:
• دوسروں کی رازداری کے حقوق کی خالف ورزی کرنا؛
• فحاشی ،عرﻳانیت ﻳا اﻳسے مواد کا استعمال ،تیاری ،تقسیم ﻳا وصول کرنا جس سے دوسروں کو ﭘرﻳشانی ہو ،ہراسانی ہو ،انہیں ٹھیس
ﭘہنچے ،انہیں دھمکی ملے ﻳا اﻥ کی توہین ہو۔
اﺱ میں سائبر غنڈہ گردی ،غنڈہ گردی کی اﻳک شکل جس میں اﻟیکٹرانک ﭘیغامات اور/ﻳا تصاوﻳر کی منتقلی شامل ہیں؛
•
• وائر ﻟیس رابطے کے آﻟے کا استعمال کر کے جنسی نوعیت کی تصوﻳرﻳں ،ﭘیغامات ﻳا دﻳگر مواد تیار کرنا ،منتقل کرنا ،رکھنا اور/ﻳا
اﻥ کا اشتراک کرنا؛
• حق اشاعت کے قانوﻥ کی خالف ورزی کرتے ہوئے تجارتی سافٹ وﻳئر کو نقل کرنا؛
• ٹیکناﻟوجی کو ماﻟی منافع ﻳا تجارتی ﻳا غیر قانونی سرگرمی کے ﻟیے استعمال کرنا؛
• ٹیکناﻟوجی کو مصنوعات کی تشہیر ﻳا سیاسی حماﻳت کے ﻟیے استعمال کرنا؛
• مصنف کی ﭘیشگی اجازت کے بغیر ذاتی مواصالت دوبارہ شائع کرنا؛
• ٹیکناﻟوجی کو "ضابطۂ اخالق" کے دوسرے اصول و ضوابط کے برخالف استعمال کرنا؛ اور
• ٹیکناﻟوجی کے ناقابل قبول استعمال کے دائرے میں اﻳسا استعمال شامل ہے جس میں سکول امالک کی حدود سے باہر اﻳسی ٹیکناﻟوجی
کا استعمال جس میں اﻳسا میٹرﻳل ہے جو سکول ڈوﻳژﻥ کے کام کے عمل ﻳا سکول ڈوﻳژﻥ کی عمومی فالح کو متاﺛر کرے ،تعلیمی
عمل کے وقار کو متاﺛر کرے ،طلباء ،سٹاف ﻳا سکول امالک کی فالح و بہبود کو خطرے سے دوچار کر دے ،ﻳا بصورت دﻳگر ناقابل
قبول استعمال سے طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا اسٹاف کے حقوق ﭘامال ہوتے ہیں۔
اﺱ ﭘاﻟیسی ،اور "قابل قبول استعمال کے رہنما اصوﻟوں" کی خالف ورزﻳوں کا نتیجہ اصالحی اقدامات ،ٹیکناﻟوجی و استعمال کی رعاﻳت سے
محرومی ،اور قانوﻥ کے مطابق جرمانوں کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ جاﻥ بوجھ کر غیر ذمہ داری کے مظاہرے کو عناد سمجھا جا سکتا ہے
اور ﻳہ اصالحی کاروائی ﻳا تعزﻳری جرمانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹیکناﻟوجی سسٹم کی کارکردگی گھٹانے ﻳا اﺱ میں خلل ڈاﻟنے کی ارادی
کوشش کو قابل اطالق رﻳاستی اور وفاقی قانوﻥ کے تحت مجرمانہ سرگرمی مانا جائے گا۔
چوری  -سکول امالک ﻳا دوسروں کی ذاتی امالک اجازت کے بغیر ﻟینا ﻳا اجازت کے بغیر ﻟینے کی کوشش کرنا واضح طور ﭘر ممنوع ہے۔
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے نسخے میں ﻟکھی گئی ادوﻳات کی چوری ﻳا چوری کی کوشش سے متعلق تمام واقعات کی اطالع ﭘرنسپل ﻳا اﻥ کے نامزد کو دی
جائے گی۔ خالف ورزی کرنے واﻟے سکول میں اصالحی کاروائی کے مستوجب ہیں اور قانونی کاروائی کے ﻟیے انہیں مناسب حکام کے ﭘاﺱ
بھیجا جا سکتا ہے۔
دھمکی  -اﻳک دھمکی اﻳسا ﭘرﻳشاﻥ کن رابطہ ﻳا طرزعمل ہے ج و ﻅاہر کرتا ہے کہ اﻳک فرد اﭘنے تشدد ﻳا دﻳگر طرزعمل کے ذرﻳعے سکول
سٹاف ﻳا طلباء کے تحﻔظ کے ﻟیے خطرہ ہو سکتا ہے جو اسے خود کو ﻳا دوسروں کے ﻟیے نقصاﻥ دہ ہو سکتا ہے۔ دھمکی کا اﻅہار زبانی ،برتاﺅ
میں ،تحرﻳری ،اﻟیکٹرانک ،ﻳا دوسرے طرﻳقوں سے ہو سکتا ہے؛ اور اسے خطرہ ہی سمجھا جائے گا چاہے ہدف کے ﻟیے خطرے کا مشاہدہ ﻳا
رابطہ براہ راست ہو ﻳا کوئی تیسرا فرد اﺱ کا مشاہدہ ﻳا رابطہ کرے ،چاہے ہدف اﺱ خطرے سے آگاہ ہو ﻳا نہیں کہ خطرہ زبانی ،بصری،
تحرﻳری ﻳا اﻟیکٹرانک طرﻳقے سے موجود ہے۔ ہر سکول کی دھمکیوں کی جانﭻ کی ٹیم ہوتی ہے جو اﻥ افراد کی جانﭻ اور مداخلت کرتی ہے جن
کا طرز عمل سکول سٹاف ﻳا طلباء کے تحﻔظ کے ﻟیے خطرہ بن سکتے ہیں۔  PWCSکی دھمکی کی جانﭻ کے طرﻳقہ کار ضابطہ 777-1
"دھمکی کی جانﭻ کے طرﻳقہ کار" میں درج ہیں۔
بے جا مداخلت – طلباء کو سکول کے معمول کے اوقات کے دوراﻥ سکول کی عمارت کے منظور شدہ حصوں ﻳا احاطے میں موجود ہونا
چاہیئے  ،سکول کے اوقات کے عالوہ سکول کے عملے کے رکن کی اجازت سے سکول کی عمارتوں اور احاطوں کے منظور شدہ حصے میں
رہنا چاہیے۔ طلباء کی اﭘنے داخلے واﻟے سکول کے عالوہ کسی اور سکول میں موجودگی کو بے جا مداخلت خیال کیا جائے گا ،اال ﻳہ کہ وہ
سکول کی کسی منظور شدہ سرگرمی میں شرکت کر رہے ہوں ﻳا اﻥ کے ﭘاﺱ سکول کے عملہ کے ممبر کی اجازت ہو۔  OSSطلباء کو ﭘرنسپل
کی تحرﻳری اجازت کے بغیر سکول کی امالک ﭘر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اﻟہ ﻳہ کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے ﭘاﺱ سکول امالک ﭘر ،سکول بسوں ﭘر ﻳا
سکول کے زﻳر اہتمام سرگرمی میں موجود رہنے کے ﻟیے سکول کے اسٹاف کی تحرﻳری اجازت ہو۔ اﻳسے طاﻟبعلم/طاﻟبہ جن کی طوﻳل مدتی
معطلی ﻳا اخراج کے کیس کا فیصلہ ہونا باقی ہے (سوائے اﻥ کیسوں کی سماعت کے) ،انہیں سکول کی امالک ،سکول بسوں ﻳا سکول کے زﻳر
سرگرمیوں میں شرکت سے منع کر دﻳا گیا ہے۔ کسی سکول امالک ﭘر بے جا مداخلت کرنے واﻟے طلباء کی گرفتاری عمل میں الئی جا سکتی
ہے اور وہ سکول میں تادﻳبی کاروائی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ سکول میں مالقات کیلئے آنے واﻟوں کیلئے الزمی ہے کہ وہ اﭘنی آمد کی اطالع
براہ راست دفتر میں دﻳں۔
مستثنی قرار دﻳا گیا ہو ﻳا
بھگوڑا ﭘن  18 -سال کی عمر تک سکول میں ﭘڑھنا الزمی سکول ہے ّاال ﻳہ کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو اﺱ قانوﻥ سے
ٰ
® GEDﭘروگرام مکمل کر ﻟیا ہو۔ سکول کے حاضری افسراﻥ کو حاضری کے تقاضے الگو کرنے اور ضرورت ﭘڑنے ﭘر طاﻟبعلم/طاﻟبہ اور/ﻳا
واﻟدﻳن کو قانون ی کاروائی کے ﻟیے عداﻟت میں ﭘیش کرنے کا اختیار ہے۔

توڑ پھوڑ  -کوئی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ حاسدانہ طور ﭘر ﻳا جاﻥ بوجھ کر سکول امالک ﻳا دوسروں کی نگرانی کے ﻟئے ذاتی چیزوں کو نقصاﻥ نہیں
ﭘہنچائے گا /گی ،انہیں بد شکل ﻳا برباد نہیں کرے گا /گی۔ (اﺱ میں گرافٹی [بے ڈھنگی تصوﻳرﻳں] کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور دﻳگر اﻟیکٹرانک
غارت گری بھی شامل ہے۔) طاﻟب علم امالک کے ٹوٹنے ﻳا برباد ہونے ﭘر اﺱ کی اصل قیمت کی ادائیگی کیلئے ذمہ دار ہوں گے ،ﻳا سکول بورڈ
کی ملکیت ﻳا اﺱ کی زﻳر نگرانی امالک کی واﭘسی میں ناکامی کی صورت میں بھی اصل قیمت کی ادائیگی کے ذمہ دار ہوں گے۔ سکول بورڈ
کی زﻳر ملکیت ﻳا زﻳر اختیار امالک واﭘس نہ کرنے واﻟے طلباء کے خالف اصالحی کاروائی کی جا سکتی ہے۔ ورجینیا کا قانوﻥ سکول بورڈ کو
اﻳسے طلباء کے واﻟدﻳن سے اﺱ طرح کے نقصانات کی قیمتیں وصول کرنے کے ﻟیے قانونی کاروائی کرنے کی اجازت دﻳتا ہے۔
سکول ،کھیل ،کلب ،اور سرگرمی کے اصوﻟوں کی خالف ورزی " -ضابطۂ اخالق" کے اصول و ضوابط کے عالوہ ،طلباء سے اﭘنے سکوﻟوں
کے ذرﻳعہ طے کردہ اصوﻟوں کی اور جن سپورٹس ،کلبز اور سرگرمیوں میں وہ شرکت کرتے ہیں اﻥ کے اصوﻟوں کی تعمیل کرنے کی توقع کی
جاتی ہ ے۔ خالف ورزی کرنے واﻟے اصالحی کاروائی کے مستوجب ہیں جیسا کہ "ضابطۂ اخالق" ﻳا سکول کے کتابچے میں بیاﻥ کیا گیا ہے۔
طلباء کو ٹیم ﻳا سرگرمی کے اصوﻟوں کی خالف ورزی کرنے ﭘر اسپورٹس ،کلب ﻳا سکول کی زﻳر کﻔاﻟت دوسری سرگرمیوں میں شرکت کرنے
سے معطل کیا جا سکتا ہے اگرچہ خالف ورزی سکول کی عمارت سے باہر اور تعلیمی دﻥ سے باہر ہوئی ہو۔ اﺱ میں تمباکو ،شراﺏ ﻳا دوسرے
منشیات کے استعمال سے متعلقہ ٹیم کے تربیتی اصوﻟوں کی خالف ورزﻳاں شامل ہیں ،ﻟیکن ﻳہ انہیں تک محدود نہیں ہیں۔
اسلحہ  -طلباء اسلحے ،اسلحہ جیسی نظر آنے واﻟی ﻳا دﻳگر نقصاﻥ ﭘہچانے واﻟی چیزﻳں سکول کی امالک ﭘر اور سکول سے متعلق سرگرمیوں
کے دوراﻥ نہیں رکھیں گے۔ (صﻔحات  22مالحظہ کرﻳں)۔

متوجہ ہوں
ﻳہ بات نوٹ کر ﻟینی چاہیے کہ سکول بورڈ اور  PWCSعملہ منشیات اور اسلحہ رکھنے ،استعمال کرنے ﻳا تقسیم کرنے ،تشدد کے اﻳسے اعمال
جن سے دوسروں کو نقصاﻥ ﭘہنچے ﻳا جس سے وہ خطرے میں ﭘڑ جائیں اور کسی بھی عملہ کے خالف دھمکیوں اور /ﻳا زدوکوﺏ کو سختی کے
ساتھ ممنوع قرار دﻳتا ہے جسے مرضی کے خالف چھونا تصور کیا جاتا ہے۔ خالف ورزی کا مرتکب ہونے واﻟوں کو  PWCSسے اخراج تک
کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہو گا۔

قواعد و ضوابط
سکول بس میں سفر کے قواعد
عمومی
 PWCSﭘاﻟیسیوں ،ضوابط ،اور اﺱ "ضابطۂ اخالق" میں طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرزعمل کے تمام طے شدہ اصول ،طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرزعمل
سکول بس ﻳا  PWCSکی منظور شدہ گاڑی جو طلباء کو سکول ﻟے کر جاتی ﻳا سکول سے التی ہے اور/ﻳا سکول سے متعلقہ تقرﻳبات اور
سرگرمیوں ﭘر الگو ہوتے ہیں۔
ورجینیا کوڈ 22.1-176 § ،سکول بورڈ کو طلباء ﻟیے ٹرانسپورٹیشن فراہم کرنے کی اجازت دﻳتا ہے ،ﻟیکن اﻥ سے اﻳسا کرنے کا مطاﻟبہ نہیں
کرتا ہے۔  PWCSکے ﻟیے ،سکول کی حدود کے اندر اﻳک میل سے زﻳادہ دور رہنے واﻟے طلباء کو ہر روز بس سروﺱ فراہم کی جاتی ہے۔
اﻳسے طلباء جو ٹر انسپورٹیشن کے اہل ہوں گے اﻥ کو اﭘنے معمول کے سکول بس اسٹاپ تک جانے کے ﻟیے اﻳک میل تک چلنے کو کہا جا سکتا
ہے۔ سکول سے اﻳک میل کے فاصلے کے اندر رہنے واﻟے طلباء کو ٹرانسپورٹیشن کی سہوﻟت حاصل نہیں۔
خصوصی ﭘروگراموں میں داخل تمام طلباء کو اﻳکسپرﻳس بس سروسز فراہ م کی جائے گی۔ ﻳہ سروﺱ صرف اﻳکسپرﻳس بس اسٹاپ تک جانے اور
آنے کے ﻟیے ہو گی۔ اﻳکسپرﻳس بس اسٹاپ تک جانے/آنے کے ﻟیے ٹرانسپورٹیشن فراہم کرنا واﻟد ﻳا واﻟدہ کی ذمہ داری ہے۔ کئی صورتوں میں،
ﻳہ بس سٹاپ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی رہائش سے دو تا تین میل دور ہو سکتے ہیں۔
وائر ﻟ یس مواصالتی آالت کو سکول بسوں ﭘر استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ آﻟہ ڈرائیور کا دھیاﻥ بٹانے ،تحﻔظ ﭘر سمجھوتہ کرنے کا سبب نہ
بنے ،ﻳا دﻳگر سکول بس کے قوانین اور ضوابط کی خالف ورزی نہ کرے۔

بس پکڑنا
رﻳاستی قانوﻥ کا تقاضا ہے کہ بسیں اﭘنے نظام االوقات کے مطابق ،ر وزانہ کی بنیاد ﭘر اسی روٹ ﭘر چلیں۔ واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) ﻳا اﻥ کے قائم
مقام افراد سے اﭘنے چھوٹے بچے (بچوں) کو بس اسٹاپ تک ساتھ النے اور وہاں سے ﻟے جانے کی درخواست کی جاتی ہے۔
طلباء کو درج ذﻳل کرنا چاہیے:
وقت ﭘر ﭘہنچیں؛
•
ﭘک اپ کے مستقل وقت سے کم از کم ﭘانﭻ سے  10منٹ ﭘہلے اﭘنے بس سٹاپ ﭘر ﭘہنچیں؛
•
سڑک سے دور کھڑے ہوں۔ بس کا انتظار کرتے ہوئے سڑک کے سﻔر واﻟے حصے ﭘر کھڑے نہ ہوں؛
•
اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کرﻳں؛
•
دوسروں کی امالک کا احترام کرﻳں؛
•
بس کے رک جانے تک انتظار کرﻳں؛ ﭘھر اگلے دروازے ﭘر جائیں۔ چلتی ہوئی بس کے ساتھ نہ بھاگیں؛
•
اﭘنی باری کے مطابق بس ﭘر سوار ہوں؛ اور
•
اﭘنے گھر سے قرﻳب ترﻳن بس اسٹاپ کا استعمال کرﻳں۔ بس ﭘکڑنے کے ﻟیے کسی دوست کے گھر تک ﭘیدل جانے کی وجہ
•
سے اکثر کسی مقررہ اسٹاپ ﭘر زﻳادہ بھیڑ ہو جاتی ہے۔
بس ﭘر سوار ہونے واﻟے طلباء کو چاہیے کہ:
بس ڈرائیو ر اور/ﻳا بس اٹینڈنٹ کی ہداﻳات ﭘر عمل کرﻳں؛
•
فوری طور ﭘر بیٹھ جائیں؛
•
منہ آگے کی طرف کر کے بیٹھیں؛
•
مساوی طور ﭘر نشستوں کا اشتراک کرﻳں؛
•
خوﺵ اخالقی کا مظاہرہ کرﻳں؛
•
امالک کا احترام کرﻳں؛
•
جسم کے تمام اعضا کو بس کے اندر رکھیں؛
•
نشستوں کے درمیاﻥ کے راستے کو خاﻟی رکھیں؛ اور
•
اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کیجیئے۔
•
درج ذﻳل کی اجازت نہیں ہے:
آگ جالنا؛
•
ﻟڑائی جھگڑا؛
•
تمباکو نوشی؛
•
بد اخالق زباﻥ استعمال کرنا؛
•
اُدھم مچانا،
•
کھانا/ﭘینا؛
•
تھوکنا؛
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ناشائستہ اشارے استعمال کرنا؛
توڑ ﭘھوڑ کرنا؛
بس سے اشیا ﭘھینکنا؛
بلند شور برﭘا کرنا؛
کانﭻ کی اشیا رکھنا؛
بڑی اشیا ﻟے کر بس میں سوار ہونا؛
وﻳڈﻳو ٹیپنگ ،رﻳکارڈنگ ،ﻳا تصوﻳرﻳں ﻟینا جس کا نتیجہ ہراسانی ﻳا دوسروں کو نقصاﻥ ﭘہنچانا ہے ،ڈرائیور کے ﻟیے خلل ﻳا
توجہ ہٹانا؛
آالت کو چھیڑنا؛
اسلحہ رکھنا؛
منشیات ﻳا دﻳگر منضبط مواد ﻳا متعلقہ ﭘیرافنیلیا کا استعمال ،تصرف ﻳا تقسیم؛
گندگی ﭘھیالنا؛
دھمکیاں دﻳنا؛
دوسروں کو خطرے میں ڈاﻟنا اور؛
"ضابطۂ اخالق" کی دﻳگر خالف ورزﻳاں۔

بس سے اترتے ہوئے
طلباء کو درج ذﻳل کرنا چاہیے:
بس مکمل طور ﭘر رکنے تک اﭘنی نشست ﭘر بیٹھے رہیں؛
•
بس سے اﭘنی باری کے مطابق اترﻳں ،اگلی نشستوں کے طلباء ﭘہلے اترﻳں؛
•
بس سے نکلنے کے فورا ً بعد ارد گرد کے راستے محﻔوﻅ ہیں تو بس سٹاپ سے چلے جائیں؛
•
بس کے اطراف بال وجہ مت گھومیں؛
•
اگر ضروری ہو تو ،بس کے آگے اور سامنے سے کم از کم دﺱ فٹ کی دوری سے سڑک ﭘار کرﻳں؛
•
راستہ اﺱ وقت تک نہ ﭘار کرﻳں جب تک بس ڈرائیور ﻳہ اشارہ نہ دے کہ اﻳسا کرنا محﻔوﻅ ہے۔ چار ﻳا اﺱ سے زﻳادہ
•
ٹرﻳﻔک ﻟین ﻳا منقسم سڑک ﭘار کرنا منع ہے۔
اگر دوﭘہر بارہ بجے کے بعد نظم و ضبط کا کوئی مسئلہ ﭘیش آئے اور مسئلہ اﻳسا ہو کہ ڈرائیور کے خیال میں آگے بڑھنا غیر محﻔوﻅ ہو تو
ڈرائیور نظم و ضبط کی فوری کاروائی اور/ﻳا اعانت طلب کرنے کے ﻟیے سکول واﭘس آ سکتے ہیں۔ بس ڈرائیوروں کو نظم و ضبط کی کوئی
سی بھی خالف ورزی کی اطالع سکول کے ﭘرنسپل/نامزد کردہ کو دﻳنے کی ہداﻳت کی گئی ہے۔

بسیں تبدﻳل کرنا
طلباء اﭘنی بس کے ذرﻳعے سﻔر کے دوراﻥ اگر اﭘنے مستقل سٹاپ کی بجائے کسی اور سٹاپ ﭘر اترنا چاہیئں تو انہیں واﻟدﻳن کی جانب سے
تحرﻳری درخواست دﻳنا ضروری ہے۔ ﻳہ تحرﻳری درخواست سکول کے ﭘرنسپل ﻳا انکے نامزد کردہ کی منظوری کے ساتھ مشروط ہے۔ کسی
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو متبادل اسٹاپ ﻳا بس تبدﻳل کرنے کی منظو ری دﻳئے جانے ﭘر بس ڈرائیوروں کو اسکول کے دفتر سے اطالع موصول ہونا
ضروری ہے۔
دفتر برائے ٹرانسپورٹیشن کی منظوری کے بغیر بس اسٹاپ کے مقام اﺱ کے راستوں میں کوئی تبدﻳلی نہیں کی جائے گی۔
طے شدہ بسوں کے شیڈول میں سکول ﭘرنسپل اور ٹرانسپورٹیشن سروسز کے دفتر کی اجازت کے بغیر تبدﻳلی نہیں کی جائے گی۔

غیر قانونی مداخلت
سکول بس (سکول امالک) ﭘر صرف مجاز افراد کو ہی سوار ہونے کی اجازت ہے۔ "کسی بھی شخص کے ﻟیے خواہ طاﻟب علم ہو ﻳا نہ ہو ،مجاز
فرد کی جانب سے امالک خاﻟی کر دﻳنے کی ہداﻳت دﻳنے کے بعد ،سکول کی کسی بھی امالک میں داخل ہونا ﻳا وہاں ﭘر رہنا غیر قانونی ہو گا۔"
(ورجینیا کوڈ )§18.2-128

سکول بس سے سفر کرنا ایک سہولت ہے٭
اگر طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی رﭘورٹ ﭘرنسپل کو کی جاتی ہے تو ﭘرنسپل تادﻳبی کاروائی کا ذمہ دار ہو گا جس میں بس ٹرانسپورٹیشن کی رعاﻳت سے
محرومی شامل ہو سکتی ہے ،جب تک کہ واﻟد واﻟدہ ،بس ڈرائیور ،ﭘرنسپل ،اور کچھ مثاﻟوں میں ٹرانسپورٹیشن ڈﭘارٹمنٹ کا نمائندہ ،کسی اﻳسے
حل ﭘر ﭘہنچیں جو مسئلے کو درست کرے۔ واﻟد واﻟدہ اﻥ طلباء کو خود ٹرانسپورٹیشن دﻳنے کے ذمہ دار ہوں گے جس سے سکول بس
ٹرانسپورٹیشن کی سہوﻟت ﻟے ﻟی گئی ہے۔
اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں ،تو براہ مہربانی ،ضابطہ " 431-4طلباء کے ﻟیے ٹرانسپورٹیشن" مالحظہ کیجیئے۔
دوسروں کو ﻳا  PWCSکی امالک کو نقصاﻥ ﭘہنچانے کی زبانی ﻳا تحرﻳری دھمکیاں ،جن کی منصوبہ بندی کی گئی ہو ،ﻳا سکول بس ﭘر منصوبہ
بندی کی گئی ہو ،ﻳا منصوبہ بندی کو سکول بس ﭘر ،سکول بس اسٹاپ ﭘر ﻳا سکول جاتے ﻳا وہاں سے آتے ہوئے عملی صورت دﻳنے کا ارادہ ہو،
اﺱ کا نتیجہ دﻳگر تادﻳبی کاروائی کے عالوہ اﻳک مخصوص وقت تک کے ﻟیے ﻳا سکول کے باقی دورانیے کے ﻟیے ٹرانسپورٹیشن کی سہوﻟت
سے محرومی کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔
سکول بس ﭘر وﻳڈﻳو آبزروﻳشن سسٹم کچھ بسوں ﭘر ہونے واﻟی سرگرمیاں رﻳکارڈ کرتا ہے۔ اﭘنے بچے کی ٹرانسپورٹیشن سے تعلق رکھنے واﻟے
مسائل میں مدد کے ﻟیے براہ کرم اسکول کے ﭘرنسپل ﻳا دفتر برائے ٹرانسپورٹیشن سروسز سے بال جھجک رابطہ کرﻳں۔
*سکول بس ﭘر سوار ہونا اﻳک رعاﻳت ہے ،ماسوائے قانوﻥ کے ذرﻳعے معذور طلباء کے ﻟیے۔

قواعد و ضوابط

منضبط مواد
ﭘرنس وﻟیم کاﺅنٹی ﭘبلک سکوﻟز کی طرف سے ممنوع کئے گئے نشہ آور مواد سے متعلق قواعد کا خالصہ اﺱ سیکشن میں بیاﻥ کیا گیا ہے۔ اﺱ
موضوع سے متعلق تمام معلومات کے ﻟیے ضابطہ " ، 735-1ممنوعہ مواد" ،مالحظہ کیجیئے۔
ورجینیا کوڈ §  22.1-277.08کی تعمیل میں ،سکول بورڈ اجازت دے گا ،مگر الزمی نہیں کہ کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا اخراج کا تعین کیا جائے جو
منضبط مواد ،ﻳا اﺱ سے ملتا جلتا منضبط مواد ،ﻳا بھنگ الﻳا ہے جیسا ورجینیا کوڈ میں بیاﻥ کیا گیا ہے ،سکول امالک ﻳا سکول کی ﭘیش کردہ
سرگرمیاں میں۔ جو طلباء قا نوﻥ کی خالف ورزی کرﻳں گے انہیں مقامی انتظامیہ عداﻟتی انصاف ﻳا نوجوانوں کے کورٹ کے نظام میں مناسب
کاروائی کیلیئے بھیجا جائے گا۔
تاہم ،سکول بورڈ اور/ﻳا سپرنٹنڈنٹ ﻳا سپرنٹنڈنٹ کے نامزد کردہ (ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ ،ڈائرﻳکٹر برائے ،OSMAPﻳا اﻳک  OSMAPکا
سما عتی افسر) کو اختیار ہو گا کہ مخصوص حاالت کے حقائق کی بنیاد ﭘر جب خاص صورت حال موجود ہو تو انضباطی کاروائی کو تبدﻳل کر
سکتے ہیں۔ مخصوص حاالت میں درج ذﻳل شامل ہیں مگر اﻥ تک محدود نہیں ،ورجینیا کوڈ § ) 22.1-277.06 (Cمیں طے کیا گیا ہے جیسا کہ
ضابطہ " ،745-1طلباء کی طوﻳل اﻟمدت معطلی" میں بیاﻥ کیا گیا ہے۔
ممنوعہ مواد اور ﭘیرافیرنیلیا کی وہ فہرست PWCSجس کے تحت طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو نکاال جا سکتا ہے اﺱ فہرست سے بہت بڑی ہے جس کیلیئے
قانوﻥ ممنوعہ مواد کے تحت الزمی اخراج کا حکم دﻳتا ہے۔ اگرچہ ممنوعہ مواد ﻳا متعلقہ ﭘیرافنیلیا قانوﻥ کے ذرﻳعہ ممنوع قرار دﻳے گئے مواد
کے درجے میں نہیں آتے ہیں تو کوئی طاﻟبعلم/طاﻟبہ اﺱ وقت اخراج کا مستوجب نہیں ہو گا جب تک کہ وہ ممنوعہ مواد ﻳا ﭘیرافنیلیا رکھنے،
استعمال کرنے ،وصول کرنے ﻳا وصول کرنے کی کوشش ،خرﻳدنے ﻳا خرﻳدنے کی کوشش کرنے ،تقسیم کرنے ﻳا تقسیم کی کوشش کرنے میں
شامل ہو ،االّ ﻳہ کہ سپرنٹنڈنٹ کے نامزد (ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ ،ڈائرﻳکٹر برائے  ،OSMAPﻳا  OSMAPکے سماعتی افسر) ﻳا سکول
بورڈ کو ﻳہ ﭘتہ چلے کہ دﻳگر حاالت اﻳک کمتر تادﻳبی کاروائی کا ﻳا مخصوص صورتحال کے حقائق کی بنیاد ﭘر سرے سے کوئی کاروائی کم
کرنے ،ﻳا کوئی کاروائی نہیں کرنے کا جواز دﻳتے ہیں۔ کچھ صورتوں میں اﺱ بارے میں اﻳک سوال ہو سکتا ہے کہ آﻳا منضبط مواد ﻳا شے کو
رکھنا ،اﺱ کا استعمال ﻳا اﺱ کی تقسیم خالف ورزی ہے ﻳا نہیں۔ اگر منضبط مواد ﻳا متعلقہ اسباﺏ کی نوعیت اور ﻅاہری ہئیت ،اﺱ کے مقصد اور
اﺱ کے طرﻳقۂ استعمال ﻳا ارادہ استعمال کو تادﻳبی کاروائی کے بارے میں فیصلے کرتے وقت زﻳر غور رکھا جائے گا۔
ممنوعہ مواد کی رپورٹ کرنے کی ذمہ داری  PWCS -کے تمام مالزمین اور طلباء سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ ﭘرنسپل ،اسسٹنٹ ﭘرنسپل،
کسی کمیونٹی کے رﻳسورﺱ افسر ،سیکورﻳٹی حکام ،استاد/استانی ،ﻳا سکول کے کسی دوسرے مالزم کو مطلع کرﻳں فوری اگر اﻥ کے ﭘاﺱ اﺱ
بات ﭘر ﻳقین کرنے کی وج ہ ہے کہ سکول میں ،سکول امالک ﭘر ،سکول بسوں ﭘر ،بس سٹاپ ﭘر ،سکول جاتے ﻳا واﭘسی ﭘر ﻳا کسی سکول کی
متعلقہ سرگرمی میں ممنوعہ مواد ﻳا اﺱ جیسا موجود ہے۔ اﻳسے طلباء جن کو اﻳسی بات کا علم ہے مگر وہ ممنوعہ مواد ﻳا متعلقہ ﭘیرافیرنیلیا کی
موجودگی ﻳا متوقع موجودگی کی رﭘورٹ کرنے میں ناکام رہے تو انہیں بھی تادﻳبی کاروائی کا سامنا کرنا ﭘڑ سکتا ہے۔ ﭘرنسپل ﻳا ﭘرنسپل کا نامزد
کردہ طلباء اور سٹاف کے تحﻔظ اور بہبود کو ﻳقین بنانے کیلیئے سکول ڈوﻳژﻥ کی ﭘاﻟیسی کے اندر اندر اﺱ کی مناسبت سے فوری طور ﭘر قدم
اٹھانے ﭘر عمل کرﻳں گے۔ اﺱ کاروائی میں ﭘرنسپل کی مدد کیلیئے سکول ڈوﻳژﻥ اور مقامی ﭘوﻟیس ڈﻳپارٹمنٹ کے وسائل دستیاﺏ ہوں گے۔
ممنوعہ منضبط مواد کی خالف ورزی کے نتائج  -ممنوعہ منضبط مواد کی خالف ورزی کے ارتکاﺏ کرنے واﻟے طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے خالف
تادﻳبی کاروائی ہو گی۔ اﺱ میں ﭘانﭻ دﻥ کی معطلی کے عالوہ ﭘرنسپل ﻳا اسسٹنٹ ﭘرنسپل کے ساتھ غیر رسمی کانﻔرنس ہو سکتی ہے تاکہ واقعہ
کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ غیر رسمی کانﻔرنس کے بعد ،سکول انتظامیہ مناسب ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ کے ساتھ کانﻔرنس
کرﻳں گے ،اور تعین کرﻳں گے کہ اگر مزﻳد انضباطی کاروائی کے ﻟیے کو سﻔارﺵ کی جانی چاہیے ،جس میں کیس ضابطہ" ،745-1 ،طلباء کی
طوﻳل اﻟمدت معطلی ﻳا اخراج" ،ضابطہ " ،745-2معذور طلباء کا نظم و ضبط" ،اور ضابطہ " ،747-1دفتر برائے سٹوڈنٹ منیجمنٹ و اﻟٹرنیٹو
ﭘروگرامز ( ")OSMAPکے مطابق عمل کیا جائے گا۔ ﭘرنسپلز ﻳا اﻥ کے نامزد ،مواد کے غلط استعمال کے مرتکب ہونے واﻟوں اور اﻥ کے
واﻟدﻳن کو ہائی سکول ﻟیول ﭘر نیو ہورائزﻥ ﭘروگرام میں رضاکارانہ طور ﭘر شرکت کرنے کا بھی موقع فراہم کر سکتے ہیں۔
مواد کے غلط استعمال کی وجہ سے معطلی کے ساتھ ساتھ ،سکول کی تمام سرگرمیوں (ٹیموں ،کلبز اور اسکول کی زﻳر اہتمام دﻳگر سبھی
سرگرمیوں) میں کم از کم  30تقوﻳمی دنوں کے ﻟیے شرکت سے فوری طور ﭘر معطل کر دﻳا جائے گا۔ اﻟہ ﻳہ کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے ﭘاﺱ سکول
امالک ﭘر ،سکول بسوں ﭘر ﻳا سکول کے زﻳر اہتمام سرگرمی میں موجود رہنے کے ﻟیے سکول کے اسٹاف کی تحرﻳری اجازت ہو۔ اﻳسے
طاﻟبعلم/طاﻟبہ جن کی طوﻳل مدتی معطلی ﻳا اخراج کے کیس کا فیصلہ ہونا باقی ہے (سوائے اﻥ کیسوں کی سماعت کے) ،انہیں سکول کی امالک،
سکول بسوں ﻳا سکول کے زﻳر سرگرمیوں میں شرکت سے منع کر دﻳا گیا ہے۔ چاہے سکول سے معطل کیا جائے ﻳا نہیں ،کوچ اور/ﻳا سپانسر
سکو ل انتظامیہ کی منظوری سے ممنوعہ مواد کے سلسلے میں ٹیم ،کلب ﻳا سرگرمی کے اصوﻟوں کی خالف ورزی کے مدنظر طلباء کو سکول
کی زﻳر اہتمام سرگرمیوں میں شرکت سے معطل کر سکتے ہیں۔ اﺱ میں سکول احاطوں سے باہر اور تعلیمی دﻥ کے عالوہ ہونے واﻟی ممنوعہ
مواد کے اصوﻟوں کی خالف ورزی بھی شامل ہے۔ طاﻟب علم  90تقوﻳمی دنوں کے ﻟیے تادﻳبی نگرانی کے بھی مستوجب ہو سکتے ہیں ،جس کے
دوراﻥ ﭘرنسپلز مواد کے بے جا استعمال کی روک تھام کیلئے عملے کو فاﻟو اپ اقدامات کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔

قواعد و ضوابط

ہتھیار اور دیگر خطرناک اشیا
 PWCSکے ذرﻳعہ ممنوع قرار دﻳئے گئے اسلحہ اور دﻳگر اشیاء ﭘر نافذ اﻟمعل اصوﻟوں کا خالصہ اﺱ حصے میں بیاﻥ کیا گیا ہے۔ اﺱ موضوع
سے متعلق سبھی معلومات کے ﻟیے ضابطہ " ، 775 1-اسلحہ اور دﻳگر ممنوعہ اشیاء" ،سے رجوع کرﻳں۔
سکول امالک یا سکول کی سرگرمیوں میں طلباء ،سٹاف اور دیگر اف راد کے تحفظ اور بہبود کو یقینی بنانے کیلیئے ،اور سکول امالک کی
حفاظت کیلیئے ،کسی سکول امالک پر ،سکول بسوں پر ،سکول جاتے یا واپس آتے یا کسی سکول سے متعلق سرگرمی میں اس بات سے قطع
نظر کہ سرگرمی کہاں واقع ہوئی ،ہتھیار اور دیگر اشیاء منع ہیں۔ سکول امالک سے مراد ہے کوئی اصل امالک جو سکول بورڈ کی ملکیت ہو ﻳا
ﻟیز ﭘر ہو ﻳا کوئی گاڑی جو ملکیت ،ﻟیز ﭘر ہو ﻳا سکول بورڈ کے طرف سے چالئی جائے۔ طلباء کو درج ذﻳل وجوہات کی بنا ﭘر تادﻳبی کاروائی کا
سامنا کرنا ﭘڑ سکتا ہے ،اگر سکول امالک سے باہر ہتھیاروں کے جرائم ،اگر سکول کے عمل میں مداخلت میں نتائج کے جرائم ،سکول میں ﻳا
سکول کی سرگرمیوں میں جرم کی منصوبہ بندی ،اگر طاﻟبعلم/طاﻟبہ سکول حکام غیر رسمی سرﭘرستی ( )loco parentisکے تحت جرم ہوا ،اگر
جرم طلباء ،سٹاف ﻳا سکول امالک کے تحﻔظ اور بہبود کیلیئے خطرہ ہو ،ﻳا اگر جرم کسی دوسری صورت سے سکول سے متعلق ہو۔
مخصوص اسلحہ/آتشیں اسلحہ والے جرائم کے لیے الزمی اخراج – وفاق کا بندوق سے ﭘاک سکول سے متعلق اﻳکٹ اور ورجینیا کے قانوﻥ کے
مطابق ،سکول کو کم سے کم اﻳک سال ( 365دﻥ) کے ﻟیے کسی بھی اﻳسے طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو سکول کی حاضری سے خارج کر دﻳنا چاہیے جس
کے ﭘاﺱ سکول کی امالک میں ﻳا اسکول بس ﭘر ﻳا اسکول سے متعلقہ کسی بھی سرگرمی میں آتشیں اسلحہ ،تخرﻳبی آﻟہ ،آتشیں اسلحہ واال گلو بند،
آتشیں اسلحہ واال سائلنسر ﻳا ہوائی بندوق کی موجودگی کا تعین ہوا ہو۔ تاہم ،سکول بورڈ اور/ﻳا سپرنٹنڈنٹ ﻳا اﻥ کے نامزد کردہ (ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ
سپرنٹنڈنٹ ،ڈائرﻳکٹر برائے ،OSMAPﻳا اﻳک  OSMAPکا سماعتی افسر) کو اختیار ہو گا کہ اﻳسے جرائم کے اخراج کی شرائط کو تبدﻳل کر
سکیں ،ﻳا مخصوص حاالت کے حقائق کی بنیاد ﭘر جب خاص صورت حال موجود ہو تو انضباطی کاروائی کو تبدﻳل کر سکتے ہیں۔ مخصوص
حاالت میں درج ذﻳل شامل ہیں مگر اﻥ تک محدود نہیں ،ورجینیا کوڈ § ) 22.1-277.06 (Cمیں طے کیا گیا ہے جیسا کہ ضابطہ " ،745-1طلباء
کی طوﻳل اﻟمدت معطلی" میں بیاﻥ کیا گیا ہے۔ جو طلباء قانوﻥ کی خالف ورزی کرﻳں گے انہیں مقامی انتظامیہ عداﻟتی انصاف ﻳا نوجوانوں کے
کورٹ کے نظام میں مناسب کاروائی کیلیئے بھیجا جائے گا۔
ہتھیاروں اور ممنوعہ مواد اور پیرافیرنیلیا کی وہ فہرست جس میں  PWCSکے قوانین کے تحت ،طالبعلم/طالبہ کو نکاال جا سکتا ہے،
ہتھیاروں کی اس فہرست سے بہت بڑی ہے جس کیلیئے قانون الزمی اخراج کا حکم دیتا ہے۔ وہ اسلحہ قانون کے ذریعہ ممنوعہ اسلحوں کے
درجے میں نہیں آنے پر بھی ،سبھی اسلحے رکھنے ،استعمال کرنے ،حاصل کرنے یا حاصل کی کوشش کرنے ،خریدنے یا خریدنے کی کوشش
کرنے ،تقسیم کرنے یا تقسیم کرنے کی کوشش کرنے پر طلباء کے لیے اخراج کی سفارش کی جا سکتی ہے ،ااال یہ کہ سپرنٹنڈنٹ کے قائم مقام
(پرنسپل لیول ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ کے تعاون سے ،ڈائریکٹر برائے  OSMAPیا  OSMAPکا سماعتی افسر) کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ
خصوصی حاالت کی وجہ کم شدت کی تادیبی کاروائی یا سرے سے ہی کاروائی نہیں کرنی چاہیئے۔ بعض معامالت میں کسی چیز کا قبضے میں
ہونے یا اس کی تقسیم سے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ خالف ورزی ہے یا نہیں۔ کچھ صورتوں میں اس بارے میں ایک سوال ہو
سکتا ہے کہ آیا کسی شے کو رکھنا ،اس کا استعمال یا اس کی تقسیم خالف ورزی ہے یا نہیں۔ چیز کی قسم ،اس کے مقاصد اور اسے کیسے
استعمال کیا گیا اس بات کا تعین کریں گے جب تادیبی کاروائی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔
ہتھیاروں اور ممنوعہ مواد کی رپورٹ کرنے کی ذمہ داری  PWCS -کے تمام مالزمین اور طلباء سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور ﭘر
ﭘرنسپل ،اسسٹنٹ ﭘرنسپل ،کسی کمیونٹی کے رﻳسورﺱ افسر ،سیکورﻳٹی حکام ،استاد/استانی ،ﻳا سکول کے کسی دوسرے مالزم کو فوری طور ﭘر
مطلع کرﻳں اگر اﻥ کے ﭘاﺱ اﺱ بات ﭘر ﻳقین کرنے کی وجہ ہے کہ سکول میں ،سکول امالک ﭘر ،سکول بسوں ﭘر ،بس سٹاپ ﭘر ،سکول کی کسی
متعلقہ سرگرمی میں ہتھیار ﻳا ہتھیار جیسا ﻟگنا موجود ہے۔ اﻳسے طلباء جن کو اﻳسی بات کا علم ہے مگر وہ ہتھیار کی موجودگی ﻳا متوقع
موجودگی کی رﭘورٹ کرنے میں ناکام رہے تو انہیں بھی تادﻳبی کاروائی کا سامنا کرنا ﭘڑ سکتا ہے۔ ﭘرنسپل ﻳا ﭘرنسپل کا نامزد کردہ طلباء اور
سٹاف کے تحﻔظ اور بہبود کو ﻳقین بنانے کیلیئے سکول ڈوﻳژﻥ کی ﭘاﻟیسی کے اندر اندر اﺱ کی مناسبت سے فوری طور ﭘر قدم اٹھانے ﭘر عمل
کرﻳں گے۔ اﺱ کاروائی میں مدد کیلیئے سکول ڈوﻳژﻥ اور مقامی ﭘوﻟیس کے وسائل دستیاﺏ ہوں گے۔ اگر کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو ﻳہ ﭘتہ چلتا ہے کہ
اﺱ کے ﭘاﺱ اﻳک اﻳسی شے ہے جسے "اسلحہ" خیال کیا جا سکتا ہے تو اﺱ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو فوری طور ﭘر انتظامیہ ﻳا عملہ کے دوسرے ممبر
کو اﺱ کی اطالع دﻳنی چاہیے۔ اطالع ملنے ﭘر کاروائی شروع کرنے کے ﻟیے اﺱ بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ طاﻟبعلم رضاکارانہ طور ﭘر
ﻳہ معاملہ ﻟے کر عملہ کے ﭘاﺱ آﻳا ہے۔
ہتھیار رکھنے سے متعلق خالف ورزی کے نتائج  -کوئی بھی طاﻟ بعلم/طاﻟبہ جو ہتھیا ﻳا دﻳگر ممنوعہ شے (اشیاء) رکھنے کے جرم کے اﻟزم میں
ملوث ﭘاﻳا جائے گا ،وہ سکول ﭘرنسپل ﻳا اسسٹنٹ ﭘرنسپل کے ساتھ غیر رسمی مالقات کرے گا/گی۔ کانﻔرنس اور ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ کے
ساتھ جائزے کے بعد ،اخراج ﻳا دﻳگر تادﻳبی کاروائی کی سﻔارﺵ کی جائے گی ،جس میں کیس ضابطہ  " ،745-1طلباء کی طوﻳل اﻟمدت معطلی ﻳا
اخراج" اور ضابطہ " ،747-1دفتر برائے سٹوڈنٹ منیجمنٹ و اﻟٹرنیٹو ﭘروگرامز( ")OSMAPﻳا ضابطہ " ،745-2معذور طلباء کا نظم و ضبط"،
میں طے کردہ اصوﻟوں کے تحت عمل کیا جائے گا ،جیسا مناسب ہو گا۔

نظم و ضبط کے ضابطے کا خالصہ
 PWCSغیر ﭘسندﻳدہ طرزعمل کے روک تھام اور بحاﻟی کے نقطۂ نظر کے فلسﻔے ﭘر ﻳقین رکھتا ہے جو ورجینیا محکمہ تعلیم کے ماڈل برائے
سٹوڈنٹ کے طرزعمل کی ﭘاﻟیسی کے مثبت اور بچاﺅ کے ﻟیے رہنمائی اور معطلی کے متبادل کے مطابق ہے۔ اگر غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کے
نتیجے میں طلباء ک ے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میں رکاوٹ ﭘیدا ہوتی ہے تو استاد/استانی ،ﭘرنسپل اور /ﻳا دﻳگر مناسب تعلیمی عملے کے
ممبراﻥ گرﻳجوﻳٹڈ رﻳسپانس سسٹم کے ذرﻳعے مناسب اصالحی اقدام کا تعین کرﻳں گے جو تدرﻳسی ،بحاﻟی اور عمر کے ﻟحاﻅ سے رسپانس
استعمال کرتا ہے۔ جب مداخلتوں کے جواﺏ میں طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا طرز عمل غیر ذمہ دار ہوتا ہے اور تعدد ،شدت اور مدت میں بڑھتا ہے تو
ردعمل کا درجہ شدت میں بڑھ سکتا ہے۔
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرزعمل کی درج ذﻳل زمرے جیسا کہ ورجینیا محکمۂ تعلیم نے بیاﻥ کیے ہیں ،اﺱ بات کو سمجھنے کے ﻟیے ڈﻳزائن کیے گئے
تھے کہ طرزعمل کے اﺛرات کو سمجھا جائے جو سکول کی تدرﻳسی ماحول میں ہوتے ہیں اور ردعمل کی حوصلہ افزائی کی جائے جو سماجی-
جذباتی تدرﻳسی قابلیت کو فروغ دﻳتے ہیں۔
•

وہ طرزعمل جو تعلیمی ترقی میں رکاوٹ ڈالے (:)BAP
ﻳہ طرز عمل طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا طلباء کی تعلیمی ﭘیشر فت میں رکاوٹ ہے۔ وہ عام طور طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی خود کو منظم کرنے ﻳا خود
آگاہی کی کمی کے بارے میں اشارے ہیں۔ کبھی کبھی ،طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو ﻳہ سمجھنے میں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ طرز عمل
کس طرح دوسروں کو کس طرح متاﺛر کرتا ہے ﻟہذا معاشرتی بیداری کی تربیت کا اشارہ بھی مل سکتا ہے۔

•

سکول کے معموالت سے متعلقہ طرز عمل (:)BSO
ﻳہ طرز عمل سکول کے طرﻳقۂ کار کے روزانہ کے کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ اﻥ طرزعمل کا مظاہرہ کرنے واﻟے طلباء کو ہو سکتا
ہے کہ خود کو منظم کرنے ،خود آگاہی ،ﻳا سماجی بیداری کی مہارتوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہو۔

•

طرز عمل میں تعلق (:)RB
ﻳہ طرز عمل دو ﻳا زﻳادہ ﻟوگوں کے درمیاﻥ منﻔی رشتہ ﭘیدا کرتے ہیں مگر اﺱ کا نتیجہ جسمانی نقصاﻥ ﭘہنچانا نہیں ہوتا۔ طرزعمل کا
تعلق سکول کی ﭘوری کمیونٹی ﭘر اﺛرانداز ہوتا ہے کیونکہ سکول کا ماحول عام طور ﭘر ﻳہ تاﺛر دﻳتا ہے کہ ﻟوگ اﻳک دوسرے سے
کیسے ﭘیش آتے ہیں۔ وہ طلباء جن کو طرزعمل کے تعلقات میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے ،ہو سکتا ہے کہ انہیں دﻳگر سماجی-جذباتی
قابلیتوں میں بھی مشکل کا سامنا ہو۔

•

تحفظ سے متعلق طرزعمل پیش کرتا ہے خدشات (:)BSC
ﻳہ طرز عمل طلباء ،سٹاف ،اور سکول کے مالقاتیوں ک ے ﻟیے غیر محﻔوﻅ حاالت ﭘیدا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اﺱ قسم کے طرزعمل
کی بنیادی وجوہات کسی سماجی -جذباتی صالحیتوں میں چھپی ہوں ﻟہذا منتظم کو طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرزعمل کے اﺱ بنیاد محرک کی
تحقیقات کرنی چاہیے۔ سماجی بیداری اور فیصلہ سازی میں تربیت عام طور ﭘر کسی طرزعمل میں ﻅاہر کرتے ہیں جو حﻔاﻅت سے
متعلق خدشات ﭘیدا کرتا ہے۔

•

وہ طرزعمل جو خود کے لیے یا دوسروں کے لیے خطرناک ہے (:)BESO
ﻳہ طرز عمل ﻳا تو طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا سکول کمیونٹی میں دوسروں کی صحت ،تحﻔظ ،اور فالح و بہبود کو خطرے میں ڈاﻟتے ہیں۔ شدت
کے اﺱ درجے ﭘر بڑھن ے واﻟے طرزعمل عام طور ﭘر ﭘیچیدہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ فیصلہ سازی کی ناقص صالحیت ﻅاہر کرتے ہیں،
طلباء جو اﻥ طرزعمل کا اﻅہار کرتے ہیں اﻥ میں سماجی-جذباتی صالحیتوں کی ترقیاتی کمی بھی ہو سکتی ہے۔

"ضابطۂ اخالق" کے اصول و ضوابط طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرزعمل کو سکول کی عمارتوں ،سکول بسوں ،سکول جانے اور وہاں سے آنے ،اور
 PWCSکے زﻳر اہتمام کسی سرگرمی میں شرکت میں رہنمائی کے ﻟئے ہیں۔ جیسا کہ "ضابطۂ اخالق" میں بیاﻥ کیا گیا ہے ،تادﻳبی کاروائی کے
ﻟیے جن وجوہات کو مد نظر رکھا جاتا ہے اﻥ میں درج ذﻳل شامل ہیں ،ﻟیکن ﻳہ انہیں تک محدود نہیں۔ اﻥ طرزعمل کے نتائج انتظامی ردعمل کی
صورت میں ہو سکتے ہیں جو درج ذﻳل جدول میں ﻟیول  1تا ﻟیول  5Bمیں بیاﻥ کیے گئے ہیں۔

طالبعلم/طالبہ کے رویے کے زمرے
طرز عمل
زمرہ

طرز عمل کا بیان

ممکنہ انتظامی ردعمل
(انتظامی ردعمل لیول میں
مختلف ہو سکتا ہے)

ردعمل کے
ممکنہ درجات

زمرہ A

ایلیمنٹری سکول:
کمرۂ جماعت میں باتیں کرنا اور بہت زﻳادہ شور
•
کام نہ کرنا؛ نشست ﭘر نہ بیٹھنا
•
اﻳسی اشیا کا تصرف جو کمرۂ جماعت میں تعلیم میں خلل کا سبب بنیں
•
ہال وے میں بہت زﻳادہ شور
•
دوسری کالسوں میں مداخلت
•
نقل کرنا
•
کالﺱ ﻳا سکول سے غیر منظور شدہ غیر حاضری
•
مڈل اور ہائی سکول:
کمرۂ جماعت میں تعلیم کے دوراﻥ مداخلت
•
کمرۂ جماعت سے باہر تعلیم کے دوراﻥ مداخلت
•
تعلیمی بد دﻳانتی
•
کالﺱ کی تیاری کے ﻟیے طوﻳل ناکامی
•
کالﺱ ﻳا سکول سے غیر منظور شدہ غیر حاضری
•
ایلیمنٹری ،مڈل اور ہائی سکول:
اﻳک سرکاری دستاوﻳز کو تبدﻳل کرنا
•
سکول امالک ﭘر غیر مجاز افراد کو النا/اجازت دﻳنا
•
بد دﻳانتی /سٹاف کو غلط معلومات دﻳنا
•
تﻔوﻳض کردہ کالسوں ﻳا سکول امالک ﭘر نظم وضبط کی کاروائی کے ﻟیے
•
حاضر ہونے میں ناکامی
جوئے بازی
•
ادھم مچانا
•
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا نامناسب ﻟباﺱ
•
کمیونیکیشن ڈﻳوائسز کا غلط استعمال
•
سکول کے اﻟیکٹرانک ساماﻥ کا غیر مجاز استعمال
•
ٹیکناﻟوجی/انٹرنیٹ ﭘاﻟیسی کا نامناسب استعمال
•
توڑ ﭘھوڑ ،گرافٹی ﻳا سکول ﻳا ذاتی امالک کو نقصاﻥ
•
ایلیمنٹری ،مڈل اور ہائی سکول:
غنڈہ گردی/سائبر غنڈہ گردی
•
سٹاف کی درخواست ﭘر جواﺏ دﻳنے میں ناکامی
•
نامناسب جسمانی چھونا جو جنسی نوعیت کا ہو
•
مواد ﻳا ﻟٹرﻳچر شائع کرنا ،تقسیم کرنا ،مشتہر کرنا ﻳا بانٹنا بشمول
•
اﻟیکٹرانک
براہ راست ﻳا اﻟیکٹرانک طرﻳقے سے جنسی مجوزہ تبصرے ،تجاوﻳز ﻳا
•
دﻳگر خیاالت کہنا ﻳا ﻟکھنا
جنسی ہراسانی ﻳا بد تمیزی
•
کسی سے غیر مہذبانہ ،غیر اخالقی انداز میں بات کرنا
•
چھیڑنا ،طعنہ زنی کرنا ،زبانی محاذ آرائی میں ملوث ہونا ،زبانی طور ﭘر
•
ﻟڑائی کو بھڑکانا
بے ہودہ ﻳا فحش زباﻥ ﻳا اشاروں کا استعمال (قسم کھانا ،کوسنا ،نﻔرت
•
انگیز تقرﻳر ،گینگ کی عالمات ،ﻳا اشارے)
اصل ﻳا سمجھی ہوئی نسل ،عقائد ،رنگ ،قومیت ،شہرﻳت/امیگرﻳشن
•
حیثیت ،وزﻥ ،صنف ،صنﻔی شناخت ،صنﻔی اﻅہار ،جنسی رجحاﻥ ،ﻳا
معذوری کی بنیاد ﭘر بدنام کرنا۔

ﻟیول  :1کمرۂ جماعت کی معاونت،
مداخلت ،ﻳا چھوٹے نتائج

درجہ I
درجہ II
درجہ III

وہ طرزعمل جو تعلیمی ترقی میں
رکاوٹ ڈاﻟے ()BAP
(وہ طرزعمل جو طلباء کی تعلیمی
ترقی میں رکاوٹ ڈاﻟتے ہیں ذﻳل میں
درج ہیں مگر اﻥ تک محدود نہیں)۔

زمرہ B
سکول کے معموالت سے متعلقہ طرز
عمل ()BSO
(اﻥ طرز عمل
جو سکول کے طرﻳقۂ کار کے روزانہ
کے کام میں مداخلت کرﻳں
اﻥ میں درج ذﻳل شامل ہیں ،ﻟیکن اﻥ
تک محدود نہیں)۔

زمرہ C
طرز عمل میں تعلق ()RB
(اﻥ طرز عمل
دو ﻳا زﻳادہ افراد کے درمیاﻥ منﻔی تعلق
ﭘیدا کرتے ہیں جس کا نتیجہ جسمانی
نقصاﻥ نہیں ہوتا ،اﺱ میں درج ذﻳل
شامل ہیں ،ﻟیکن اﻥ تک محدود نہیں)۔

ﻟیول  :2معموﻟی نتائج میں تین دنوں تک
کی زﻳادہ سے زﻳادہ معطلی
ﻟیول  :3چار اور ﭘانﭻ دنوں کی معطلی

ﻟیول  :1کمرۂ جماعت کی معاونت،
مداخلت ،ﻳا چھوٹے نتائج

درجہ I
درجہ II
درجہ III

ﻟیول  :2معموﻟی نتائج میں تین دنوں تک
کی زﻳادہ سے زﻳادہ معطلی
ﻟیول  :3چار اور ﭘانﭻ دنوں کی معطلی
ﻟیول  :4چھ اور  10دنوں کے درمیاﻥ
معطلی

ﻟیول  :1کمرۂ جماعت کی معاونت،
مداخلت ،ﻳا چھوٹے نتائج
ﻟیول  :2معموﻟی نتائج میں تین دنوں تک
کی زﻳادہ سے زﻳادہ معطلی
ﻟیول  :3چار اور ﭘانﭻ دنوں کی معطلی
ﻟیول  :4چھ اور  10دنوں کے درمیاﻥ
معطلی
ﻟیول  10 :5Aمسلسل دنوں تک
معطلی ،مگر  365مسلسل دنوں سے
کم OSMAP( ،کی سماعت درکار
ہے)
ﻟیول  :5Bاخراج کی سﻔارﺵ
( OSMAPکی سماعت درکار ہے)

درجہ II
درجہ III

طرز عمل
زمرہ

طرز عمل کا بیان

ممکنہ انتظامی ردعمل
(انتظامی ردعمل لیول میں
مختلف ہو سکتا ہے)

ردعمل کے
ممکنہ
درجات

زمرہ D

ایلیمنٹری ،مڈل اور ہائی سکول:
تصرف ،استعمال ،ﻳا تقسیم
•
جسمانی چوٹ کی کوئی دھمکی ﻳا بم ﻳا امالک ﻳا عمارت کو نقصاﻥ ﭘہنچانے کی
•
کوشش
غنڈہ گردی/سائبر غنڈہ گردی :مداخلتوں کے بعد جاری
•
بس :ڈرائیور کو ﭘرﻳشاﻥ کرنا ،بس میں موجود دوسروں کی حﻔاﻅت کو خطرے
•
میں ڈاﻟنا
منشیات :منشیات ﭘیرافنیلیا ،غیر نسخہ جاتی ادوﻳات ،ﻳا اﺱ جیسی ﻟگنے واﻟی
•
ادوﻳات کا تصرف
ال ﭘرواہی واﻟے برتاﺅ میں ملوث ہونا جو خود ﻳا دوسروں کو چوٹ ﭘہنچنے کا
•
خطرہ ﭘیدا کرے
جسمانی اعضا کو بے نقاﺏ کرنا :فحش ﻳا غیر مہذﺏ
•
جاﻥ بوجھ کر فائر االرم چالنا
•
آگ سے متعلق :اﻳسا ساماﻥ رکھنا جو آگ ﻟگانے ﻳا آگ ﻟگنے کی وجہ بن سکتا
•
ہے ﻳا بہت زﻳادہ دھواں ﭘیدا کر سکتا ہے
ہراسانی ﻳا دھمکانا ،جس میں جنسی بد تمیزی اور ہراسانی شامل ہے
•
بھڑکانا/سکول کے معموالت ﻳا سٹاف اور/ﻳا طلباء کے تحﻔظ میں کافی خلل ﭘیدا
•
کرنا
اجازت کے بغیر سکول امالک چھوڑنا
•
جنسی نوعیت کا جسمانی تعلق :جسمانی اعضا کو تھپکنا ،چٹکی ﻟینا ،کپڑے
•
کھینچنا
جسمانی جنسی جارحیت اور/ﻳا دوسرے کو جنسی سرگرمی میں ملوث کرنے ﭘر
•
مجبور کرنا
اﻳک طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو دھکیلنا ،دھکا دﻳنا ،مارنا جس میں کوئی واضح چوٹ شامل
•
نہ ہو
رقم ﻳا جائیداد چوری کرنا :جسمانی طاقت کے بغیر ﻳا استعمال کرتے ہوئے ﻳا
•
ہتھیار استعمال کرتے ہوئے
اﻳک چیز ﭘھینکنا جس کا ممکنہ وجہ خلل ،چوٹ ،ﻳا امالک کو نقصاﻥ ﭘہنچانا ہے
•
تمباکو :تمباکو سے بنی اشیاء ،اﻟیکٹرانک سگرﻳٹ ،وﻳپنگ ساماﻥ کا
•
تصرف/استعمال
غیر قانونی مداخلت
•
ہتھیار :کوئی ہتھیار رکھنا ﻳا بیچنا (آتش گیر اسلحہ شامل نہیں)
•
حملہ :دوسرے فرد کو جسمانی چوٹ کی وجہ بننے کی نیت
•
حملہ اور زدوکوﺏ :دوسرے فرد کو جسمانی چوٹ کی وجہ بننا
•
بم کی دھمکی :بم کی دھمکی دﻳنا
•
منشیات :تصرف/اﺱ کے زﻳر اﺛر/استعمال/تقسیم (منضبط مواد ،غیر قانونی
•
منشیات ،مصنوعی ہیلو چینجیز ،ﻳا غیر مجاز نسخہ جاتی ادوﻳات)
ﻟڑائی/فسادات :طلباء ﻳا دوسرے فرد کے درمیاﻥ جسمانی تشدد ﻳا استعمال جس
•
میں چوٹ شامل نہیں
آگ :آگ ﻟگانے کی کوشش ،ﻟگانے کی کوشش ﻳا آگ ﻟگانا
•
گینگ سے متعلقہ :دھمکی آمیز ﻳا خطرناک طرز عمل میں شامل
•
نو وادر کی درگت بنانا
•
جسمانی جنسی جارحیت اور/ﻳا دوسرے کو جنسی سرگرمی میں ملوث کرنے ﭘر
•
مجبور کرنا
ہتھیاروں ﻳا اﺱ جیسے ﻟگنے واﻟوں کا تصرف ،تقسیم ﻳا استعمال
•
ہڑتاﻟی سٹاف :سٹاف کے رکن کے خالف طاقت کا استعمال جب کوئی چوٹ کی
•
وجہ نہ بنے
دھمکی دﻳنا ﻳا تشدد کو بھڑکانا ،دوسرے طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا سٹاف رکن کو چوٹ ﻳا
•
نقصاﻥ ﭘہنچانا
ہتھیار :آتش گیر مواد ﻳا تباہ کن ڈﻳوائس کا تصرف
•
ہتھیار :سکول افراد ،طلباء ﻳا دﻳگر کو دھمکی دﻳنے ﻳا زخمی کرنے کی کوشش
•
کے ﻟیے کسی ہتھیار کا استعمال

ﻟیول  :1کمرۂ جماعت کی معاونت ،مداخلت،
ﻳا چھوٹے نتائج

درجہ II
درجہ III

تحﻔظ سے متعلق طرزعمل
کے خدشات ()BSC
(اﻥ طرز عمل
میں سکول کے طلباء ،سٹاف،
اور مالقاتیوں کے ﻟیے غیر
محﻔوﻅ صورت حال ﭘیدا کرنا
ہے جس میں درج ذﻳل شامل
ہیں ،ﻟیکن اﻥ تک محدود نہیں)۔

زمرہ E
وہ طرزعمل جو خود کے ﻟیے
ﻳا دوسروں کے ﻟیے خطرناک
ہے ()BESO
(اﻥ طرز عمل
ﻳا تو طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا سکول
کمیونٹی میں دوسروں کی
صحت ،تحﻔظ ،اور فالح و
بہبود کو خطرے میں ڈاﻟتے
ہیں
اﻥ میں درج ذﻳل شامل ہیں،
ﻟیکن اﻥ تک محدود نہیں)۔

ﻟیول  :2معموﻟی نتائج میں تین دنوں تک کی
زﻳادہ سے زﻳادہ معطلی
ﻟیول  :3چار اور ﭘانﭻ دنوں کی معطلی
ﻟیول  :4چھ اور  10دنوں کے درمیاﻥ معطلی
ﻟیول  10 :5Aمسلسل دنوں تک معطلی ،مگر
 365مسلسل دنوں سے کم OSMAP( ،کی
سماعت درکار ہے)
ﻟیول  :5Bاخراج کی سﻔارﺵ ( OSMAPکی
سماعت درکار ہے)

ﻟیول  :1کمرۂ جماعت کی معاونت ،مداخلت،
ﻳا چھوٹے نتائج
ﻟیول  :2معموﻟی نتائج میں تین دنوں تک کی
زﻳادہ سے زﻳادہ معطلی
ﻟیول  :3چار اور ﭘانﭻ دنوں کی معطلی
ﻟیول  :4چھ اور  10دنوں کے درمیاﻥ معطلی
ﻟیول  10 :5Aمسلسل دنوں تک معطلی ،مگر
 365مسلسل دنوں سے کم OSMAP( ،کی
سماعت درکار ہے)
ﻟیول  :5Bاخراج کی سﻔارﺵ ( OSMAPکی
سماعت درکار ہے)

درجہ III

طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے درجہ وار جوابات کی مثاﻟیں
درجہ I
سکول/کمرۂ جماعت کی مداخلتوں اور ردعمل کی مثاﻟیں
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نصیحت کرنا
تﻔوﻳض کردہ کام
جماعت کی مالقات
کانﻔرنس (انتظامیہ/واﻟد ﻳا واﻟدہ)
خلل انگیز رابطے ﻳا تﻔرﻳحی ڈﻳوائس کی ضبطگی
تمباکو ﭘر توجہ
طرزعمل کی مثبت مداخلتیں اور اعانت ()PBIS
رﻳﻔلکشن
بحاﻟی کے حلقے
سکول کونسلنگ
"ٹائم آﺅٹ" صورتحال

درجہ II
انتظامی مداخلتوں اور جوابات کی مثاﻟیں
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

کلب/تنظیمیں/مہارتیں حاصل کرنے کی ورک شاپ
حراست/سکول کے بعد کے ﭘروگرام
سکول کے اندر معطلی
مقامی سکول کی آزمائشی مدت
مصاﻟحت
نگہبانی
نیو ہورﻳزﻥ تھراﭘسٹ کے ﭘاﺱ رﻳﻔرل ﻳا دوسرے سکول میں موجود معاونتی سٹاف
ہﻔتے کی معطلی
سکول-کمیونٹی خدمات کے ﭘروجیکٹ
سکول کی حدود سے باہر قلیل اﻟمدت معطلی
چھوٹے گروپ میں کونسلنگ/بحاﻟی کے ﻟیے کانﻔرنس
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا چیک اﻥ/چیک آﺅٹ

درجہ III
توسیعی معطلیاں اور جوابات کی مثاﻟیں
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فعاﻟی طرز عمل کی تشخیص کرنا اور طرز عمل کے مداخلتی منصوبہ
 OSMAPکا اضافی تادﻳبی کاروائی کے اقدامات (طوﻳل اﻟمدت معطلی ﻳا اخراج کے ﻟیے سﻔارﺵ)
سکول کی طرف سے ﭘیش کردہ سرگرمی میں شرکت سے انکار
غیر رواﻳتی تعلیمی داخلہ
بے جا مداخلت کی اجازت نہیں کا حکم دﻳنا
سکول سے معطلی()OSS
ﭘوﻟیس/عداﻟتی کاروائی
مناسب کمیونٹی میں موجود اﻳج نسی ،ذہنی صحت کی خدمات ،منضبط مواد سے متعلق کونسلنگ کی خدمات کے ﻟیے رﻳﻔر کرنا ،وغیرہ
بحاﻟی

اﻥ مداخلتوں اور جوابات کا مقصد مناسب اور متبادل طرز عمل کی تعلیم دﻳنا ہے تاکہ طلباء محﻔوﻅ اور با عزت طرز عمل سیکھیں اور اﺱ کا
مظاہرہ کر سکیں۔ مذکورہ باال مثاﻟوں میں تمام شامل نہیں اور نہ ہی سب استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر کیس میں ،سٹاف کو خصوصی
ضرورﻳات واﻟے طلباء کی مدد کے ﻟیے منصوبوں میں نظر ﺛانی ﭘر غور کرنا چاہیے (مداخلت ،چائلڈ سٹڈی IEP ،ﻳا  504ﭘر جواﺏ)

سکول کانفرنس
جب بھی طلباء ﻳا واﻟدﻳن کو ﻳہ محسوﺱ ہو کہ کسی فرد ﻳا گروپ کے بہترﻳن مﻔادات کو نظر انداز کیا گیا ہے ،استاد/استانی ،اسپانسر ،کوچ،
کونسلر ﻳا سکول کے دﻳگر عملے کے ساتھ اﻳک کانﻔرنس کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ اگر طاﻟب علم (طلباء) اور سکول کے عملے کے درمیاﻥ
حسب معمول اتﻔاق رائے نہ ہو ﭘائے تو ﭘھر طاﻟبعلم کو حق ہے کہ:
• ﭘرنسپل ﻳا نامزد اسٹنٹ ﭘرنسپل کے ساتھ اﻳک مالقات کا انتظام کرے تاکہ اﺱ صورتحال ﻳا فیصلوں ﭘر گﻔتگو کی جائے جن ﭘر
طاﻟبعلم/طاﻟبہ (طلباء) کا نقطہ نظر مختلف ہے۔
• ابتدائی مالقاتوں سے مطمئن نہ ہونے کی صورت میں واﻟدﻳن ،طاﻟبعلم/طاﻟبہ اور ﭘرنسپل کے درمیاﻥ کانﻔرنس کی درخواست کرﻳں۔
• اپیل کا طریقہ کار مالحظہ کریں جس کا خالصہ صفحات  29تا  31پر پیش گیا ہے اور جیسا کہ اسکول بورڈ کی پالیسی ،731
"طالبعلم/طالبہ کے معامالت کی اپیل" میں بیان کیا گیا ہے۔

استاد/استانی کا طلباء کو جماعت سے الگ کرنا
استاد کی طرف سے کالﺱ سے طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا اخراج سے متعلق ﭘرنس وﻟیم کاﺅنٹی سکول بورڈ کی ﭘاﻟیسی  702کے مطابق "اساتذہ کا طلباء کو
کالﺱ سے باہر نکاﻟنا" ،جیسا کہ ذﻳل میں بیاﻥ کیا گیا ہے۔
ورجینیا کوڈ کا سیکشن §  22.1-276.2استاد/استانی کو ابتدائی اختیار دﻳتا ہے کہ وہ خلل انگیز طرز عمل کی وجہ سے طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو جماعت
سے نکال دﻳں۔ مزﻳد برآں ،ورجینیا ضابطہ خلل انگیز طرز عمل کی تعرﻳف" ،سکول بورڈ ضوابط کی خالف ورزی کے طور ﭘر کرتا ہے جو
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے اﻳسے طرز عمل کا ذمہ دار ہے جو تدرﻳسی ماحول میں خلل ﻳا رکاوٹ ڈاﻟتا ہے"۔

معطلی کے طریقہ کار
سکول سے باہر معطلی ﭘر نافذ اﻟمعل اصول کا خالصہ اﺱ سیکشن میں بیاﻥ کیا گیا ہے۔ ﭘرنسپل ﻳا معاوﻥ ﭘرنسپل کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو غلط طرز
عمل کی وجہ سے سکول سے معطل کر سکتے ہیں ،جس میں‘‘ ضابطۂ اخالق ’’ کی خالف ورزﻳاں شامل ہیں ﻟیکن ﻳہ انہیں تک محدود نہیں ہے۔
براہ کرم قلیل اﻟمدت اور طوﻳل اﻟمدت معطلیوں ﭘر نافذ اﻟمعل اصوﻟوں کے ﻟیے ضابطہ " ، 744-1طلباء کا قلیل اﻟمدت اخراج" ،اور 745-1
"طلباء کی طوﻳل اﻟمدت معطلی ﻳا اخراج" سے رجوع کرﻳں۔ خصوصی تعلیم واﻟے طلباء کے ﻟیے اخراج ،ضابطہ " 745-2معذور طلباء کا نظم و
ضبط" کے مطابق ہو گا۔ جب بھی معطلی کا اطالق ہو گا ،ﭘرنسپل/نامزد تمام جائز کوششیں کرﻳں گے کہ واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) کو ہونے واﻟی
معطلی س ے مطلع کرنے کیلیئے رابطہ کرﻳں اور طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے گھر واﭘس آنے سے متعلق مناسب انتظامات کرﻳں۔
ورجینیا کوڈ  § 22.1-277.07ﻳا  § 22.1-277.08میں بیاﻥ کے عالوہ ،کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو ﭘری سکول سے تیسرے گرﻳڈ کے دوراﻥ تین
تعلیمی دنوں سے زﻳادہ کیلیئے معطل نہیں کیا جائے گا ﻳا سکول حاضری سے معطل نہیں کیا جائے گا ّاال ﻳہ کہ ( )iجرم میں جسمانی نقصاﻥ ﻳا
دوسروں کو ممکنہ حد تک جسمانی نقصاﻥ کی دھمکی ہو ﻳا ( )iiسکول بورڈ ﻳا سپرنٹنڈنٹ ﻳا نامزد کو ﻟگے کہ شدﻳد حاالت موجود ہیں ،جس کا
متعلقہ ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ تعین کرے (چھ تا  10دﻥ) ﻳا ( OSMAPدﺱ تعلیمی دنوں سے زﻳادہ) ،بطور سپرنٹنڈنٹ کے نامزد کے۔ ﭘری
سکول سے گرﻳڈ تین تک کے طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو سکول سے معطل کیا جا سکتا ہے اگر سکول ڈوﻳژﻥ کو رﭘورٹ ملے کہ ورجینیا کوڈ
 § 16.1-305.1کے فیصلے کی حکم عدوﻟی ہے ﻳا ورجینیا کوڈ  §16.1-260کے ذﻳلی سیکشن میں فہرست جرم کیا گیا ہے۔
معطلیوں کو غیر منظور شدہ غیر حاضری مانا جاتا ہے۔ معطلی کے عرصے میں چھوٹ جانے واﻟی اسائنمنٹس حاصل اور مکمل کرنا طاﻟب علم
کی ذمہ داری ہے۔ اﻥ اسائنمنٹس کو سکول کے ذرﻳعہ طے کردہ میعاد میں مکمل کرنا ضروری ہے۔ تاہم ،ﭘرنسپل کو دﻳگر اسائنمنٹس ﻳا تالفی کے
اﻳسے اختی ارات فراہم کرنے کی آزادی ہے جو کسی مقررہ طاﻟب علم کے روﻳے کو تبدﻳل کرنے میں زﻳادہ مؤﺛر ہوں گے۔ جن طلباء کو سکول
سے معطل کیا جاتا ہے انہیں اﭘنی معطلی کے عرصے تک اسکول کی امالک (بشمول اسکول بسوں ﭘر) اور سکول سے متعلقہ سرگرمیوں میں
شرﻳک ہونے سے روک دﻳا جاتا ہے اور بے جا مداخلت ﭘر انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اﻟہ ﻳہ کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے ﭘاﺱ سکول امالک ﭘر،
سکول بسوں ﭘر ﻳا سکول کے زﻳر اہتمام سرگرمی میں موجود رہنے کے ﻟیے سکول کے اسٹاف کی تحرﻳری اجازت ہو۔ اﻳسے طاﻟبعلم/طاﻟبہ جن
کی طوﻳل مدتی معطلی ﻳا اخراج کے کیس کا ف یصلہ ہونا باقی ہے (سوائے اﻥ کیسوں کی سماعت کے) ،انہیں سکول کی امالک ،سکول بسوں ﻳا
سکول کے زﻳر سرگرمیوں میں شرکت سے منع کر دﻳا گیا ہے۔ سکول سے معطل ہونے واﻟے طلباء کو مشق سمیت ،سکول کی سبھی سرگرمیوں
(ٹیموں ،کلبز اور اسکول کے زﻳر اہتمام دﻳگر سبھی سرگرمیوں) میں شرکت سے بھی معطل کر دﻳا جائے گا۔ اﻥ صورتوں میں جہاں واﻟدﻳن ﻳا باﻟغ
طاﻟب ع لم معطلی کے وقت ہی ﭘرنسپل کو اطالع دﻳتے ہیں کہ اﭘیل کی جائے گی ،طاﻟب علم کو مقدمے کی سماعت اور حتمی فیصلہ سنانے تک
سکول آنے کی اجازت دی جائے گی ،سوائے اﺱ صورت کے جب ﭘرنسپل ﻳہ خیال کرﻳں کہ طاﻟب علم کی موجودگی سے سکول میں افراد ﻳا
امالک کی صحت ،سالمتی اور/ﻳا بہبود کو رواں اور مسلسل خطرہ ﭘیدا ہوتا ہے ﻳا اﺱ کی وجہ سے تعلیمی عمل میں خلل ﭘڑتا ہے۔
طویل المدت معطلی  -ضابطے کی سنگین خالف ورزی کی صورت میں جس کی وجہ سے سکول کے  10دنوں سے زﻳادہ ﻳا  45تقوﻳمی دنوں
سے کم کی معطلی ہو سکتی ہے ،ﭘرنسپل طاﻟب علم کو ﭘانﭻ تعلیم ی دنوں کے ﻟیے سکول سے معطل کرﻳں گے اور طاﻟبعلم/طاﻟبہ و طاﻟبعلم/طاﻟبہ
کے واﻟد واﻟدہ (سرﭘرستوں) کو مجوزہ کاروائی اور اﺱ کی وجہ کی تحرﻳری اطالع فراہم کرﻳں گے۔ اﻳک طوﻳل اﻟمدت معطلی  45تعلیمی دنوں
سے بڑھ سکتی ہے مگر  364تقوﻳمی دنوں سے نہیں بڑھے گی اگر ( )iجرم ورجینیا کوڈ §§  22.1-277.07ﻳا  22.1-277.08میں سے اﻳک
میں بیاﻥ کیا گیا ہے ﻳا شدﻳد جسمانی چوٹ ملوث ہے؛ ﻳا ( ) iiسکول بورڈ ﻳا سپرنٹنڈنٹ ﻳا نامزد کو ﭘتہ چلتا ہے کہ سنگین صورتحال موجود ہے
جیسا کہ ورجینیا ڈﻳپارٹمنٹ آف اﻳجوکیشن میں بیاﻥ کیا گیا ہے۔ ضابطہ " ، 745-1طلباء کی طوﻳل اﻟمدت معطلی ﻳا اخراج"" 747-1 ،دفتر برائے
سٹوڈنٹ منیجمنٹ اور متبادل ﭘروگرام ( ")OSMAPمیں بیاﻥ کردہ طرﻳق کار کے مطابق  OSMAPکے ذرﻳعہ اﻳک سماعت کا اہتمام کیا جائے
گا۔ آئندہ کوئی اﭘیل ضابطہ " ، 731-1طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے معامالت کی اﭘیل" اور ضابطہ" ،745-6 ،طوﻳل اﻟمدت معطلیاں اور اخراج کی اﭘیلیں"
اور ضابطہ " ،745-2معذور طلباء کا نظم و ضبط" کے مطابق ہو گی۔
قلیل اﻟمدت معطلی  -اﻳسی صورت کہ ﭘرنسپل ﻳا ﭘرنسپل کا نامزد کردہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو  10ﻳا اﺱ سے کم تعلیمی دنوں کیلیئے معطل کرے تو
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو اﺱ کے خالف زبانی ﻳا تحرﻳری نوٹس دﻳا جائے گا اور اگر طاﻟبعلم/طاﻟبہ خالف ورزی سے انکار کرے تو سکول حکام کو
حقائق کی وضاحت دی جائے گی اور طاﻟبعل م/طاﻟبہ کو واقعے سے متعلق اﺱ کے نقطۂ نظر کو ﭘیش کرنے کا موقع دﻳا جائے گا۔ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی
قلیل اﻟمدت معطلی کا طرﻳقہ اور بروقت ہونے کا بیاﻥ ضابطہ " ،744-1طلباء کی قلیل اﻟمدت معطلی" میں موجود ہے۔

اخراج کے طریقہ کار
اخراج ،دوبارہ داخلہ ،اور اخراج ﭘر نافذ اﻟمعل اصول کا خالصہ اﺱ سیکشن میں بیاﻥ کیا گیا ہے۔ براہ کرم اﺱ موضوع سے متعلق تمام معلومات
کے ﻟیے ضابطہ " ،745-1طلباء کی طوﻳل اﻟمدت معطلی ﻳا اخراج" ،ضابطہ " ،745-5دوبارہ داخلہ اور اخراج/داخلے" ،ضابطہ " 745-6سکول
بورڈ کے ﻟیے طوﻳل اﻟمدت معطلی اور اخراج کی اﭘیلیں" اور ضابطہ " 747-1دفتر برائے سٹوڈنٹ منیجمنٹ اور متبادل ﭘروگرامز (")،OSMAP
سے معلومات مالحظہ کیجیئے۔ خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے واﻟے طلباء کے اخراج سے متعلق معلومات کے ﻟیے ضابطہ ، 745-2
"معذور طلباء کا نظم و ضبط" سے رجوع کرﻳں۔
ﭘرنس وﻟیئم کاﺅنٹی سکول بورڈ مناسب وجہ کی بنیاد ﭘر طلباء کو نکال سکتا ہے۔ طلباء کو اﺱ صورت میں ﭘرنس وﻟیم کاﺅنٹی کے کسی سکول
میں جانے کے حق سے منع کیا جا سکتا ہے جب:
• وہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ دوسروں کی صحت ،بہبود ﻳا تحﻔظ کے ﻟیے امکانی ﻳا مسلسل خطرہ ہو؛ ﻳا
• طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا برتاﺅ تعلیمی مشن ﻳا سکول کے باقاعدہ عمل کے ﻟیے خلل انگیز ہو؛ ﻳا
• طاﻟبعلم/طاﻟبہ اﻳسے برتاﺅ میں ملوث ہوا ہو جس سے سکول ڈوﻳژﻥ کی ﭘاﻟیسیوں اور ضوابط کی ﻳا "ضابطۂ اخالق" کی خالف ورزی
ہوتی ہو ﻳا دوسرے اﻳسے برتاﺅ میں ملوث ہوتا ہے جس سے سکول کے تحﻔظ اور سیکیورٹی کو خطرہ الحق ہوتا ہو ﻳا بصورت دﻳگر
جس کا رابطہ سکول سے ہو؛ ﻳا
• طاﻟبعلم/طاﻟبہ نے جرائم کا اﻳک انبار حاصل کر ﻟیا ہے جس کے ﻟیے اخراج الزم ہو گیا ہے (صرف عمومی تعلیم واﻟے طلباء)؛ ﻳا
• دﻳگر حاالت ﻳہ ﻅاہر کرتے ہیں کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ ک ا اخراج مقامی سکول ﻳا سکول ڈوﻳژﻥ کے بہترﻳن مﻔاد میں ہے۔
ورجینیا کوڈ  § 22.1-277.07ﻳا  § 22.1-277.08میں بیاﻥ کے عالوہ ،کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو ﭘری سکول سے تیسرے گرﻳڈ کے دوراﻥ تین
تعلیمی دنوں سے زﻳادہ کیلیئے معطل نہیں کیا جائے گا ﻳا سکول حاضری سے معطل نہیں کیا جائے گا ّاال ﻳہ کہ ( )iجرم میں جسمانی نقصاﻥ ﻳا
دوسروں کو ممکنہ حد تک جسمانی نقصاﻥ کی دھمکی ہو ﻳا ( )iiسکول بورڈ ﻳا سپرنٹنڈنٹ ﻳا نامزد کو ﻟگے کہ شدﻳد حاالت موجود ہیں جیسا کہ
ورجینیا ڈﻳپارٹمنٹ آف اﻳجوکیشن میں بیاﻥ کیا گیا ہے۔ ﭘری سکول سے گرﻳڈ تین تک کے طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو سکول سے معطل کیا جا سکتا ہے اگر
سکول ڈوﻳژﻥ کو رﭘورٹ ملے کہ ورجینیا کوڈ  §16.1-305.1کے فیصلے کی حکم عدوﻟی ہے ﻳا ورجینیا کوڈ  §16.1-260کے ذﻳلی سیکشن
میں فہرست جرم کیا گیا ہے۔
سکول امالک ﭘر ﻳا اﺱ سے باہر ﭘیش آنے واال کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا کوئی اﻳسا برتاﺅ جس سے طلباء ﻳا عملہ کے تحﻔظ ﻳا سیکیورٹی کو خطرہ
الحق ہوتا ہو ،جس کے نتیجے میں سکول کے عمل میں ٹھوﺱ خلل ﭘڑتا ہو ،جس کا منصوبہ سکول میں ﻳا سکول کی سرگرمیوں میں بناﻳا گیا ہو،
جو اﺱ وقت ﭘیش آئے جب طاﻟب علم واﻟدﻳن کی غیر موجودگی میں سکول کے اختیار میں ہو ﻳا بصورت دﻳگر جس کا ربط سکول سے ہو ،معطلی
کے اسباﺏ ہو سکتے ہیں۔
طالبعلم/طالبہ کے اخراج کی سفارش درج ذیل کی وجہ سے کی جا سکتی ہے۔
ضابطہ " ،735-1ممنوعہ مواد" کے تحت ممنوعہ اشیا رکھنا ،استعمال اور تقسیم کرنا منع ہے؛
•
• ہتھیار کا تصرف ،جیسا کہ ضابطہ " ، 775-1اسلحہ اور دﻳگر ممنوعہ اشیاء" میں بیاﻥ کیا گیا ہے؛
• سکول عملہ کے ممبر ﭘر جسمانی حملہ ،جیسا کہ ضابطہ " ، 745-1طلباء کا طوﻳل اﻟمدت معطلی ﻳا اخراج" میں بیاﻥ کیا گیا ہے ،اور
• گروہی حملے ،جیسا کہ ضابطہ " ، 745-1طلباء کی طوﻳل اﻟمدت معطلی ﻳا اخراج" میں بیاﻥ کیا گیا ہے۔

اپیل کا طریقۂ کار
سکول کی بنیاد ﭘر انتظامیہ کا اﻳک مقصد سکول ﻟیول ﭘر انتظامیہ سطح ﭘر مسائل کو حل کرنا ہے۔ اﺱ حصے میں درج معلومات میں اﭘیل کے
طرﻳق کار کا خالصہ ﭘیش کیا گیا ہے۔ ضابطہ " ، 731-1طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے معامالت کی اﭘیل" ،اﺱ موضوع کے بارے میں تﻔصیالت فراہم کرتا
ہے۔

اپیل کے لیے طریقہ کار اور بروقت ہونے کا خالصہ
تعلیمی اپیلیں  -گرﻳڈ میں داخلہ؛ جماعت کے کام؛ گرﻳڈ اور/ﻳا تﻔوﻳض ،امتحانات اور امتحانات کے گرﻳ ڈ؛ ترقی/ﻳاد رکھنا؛ آنرز روﻟز؛ اور
مخصوص جگہ کے ﭘروگراموں میں داخلہ۔
• ﭘہلی اﭘیل  -کاروائی کی اطالع کے تین دنوں کے اندر اندر ﭘرنسپل (ﻳا ﭘرنسپل کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی جو سﻔارشات دے) کو
تحرﻳری اﭘیل ،اﭘیل کی وجہ بتاتے ہوئے اور ﭘھر امداد کی کوشش کی جائے گی۔ ﭘرنسپل ﻳا کمیٹی ﭘانﭻ تعلیمی دنوں کے اندر اندر
تحرﻳری طور ﭘر جواﺏ دے گی ﻳا اگر ممکن ہوا تو جلد از جلد۔
• حتمی اﭘیل  -ﭘرنسپل کے فیصلے کے اطالع نامے کے تین کاروباری دنوں کے اندر اندر مناسب ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ ﻳا اﺱ
کے نامزد کو تحرﻳری اﭘیل۔ ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ ﭘانﭻ کاروباری دنوں کے اندر اندر تحرﻳری طور ﭘر جواﺏ دے گی ﻳا اگر
ممکن ہوا تو جلد از جلد۔
سرگرمیوں کی اپیلیں  -کھیلوں کی اور تعلیمی اہلیت؛ کلبوں اور تنظیموں میں رکنیت۔
• حتمی اﭘیل  -کاروائی کی اطالع کے تین دنوں کے اندر اندر ﭘرنسپل کو تحرﻳری اﭘیل ،اﭘیل کی وجہ بتاتے ہوئے اور ﭘھر مدد کی
کوشش کی جائے گی۔ ﭘرنسپل ﭘانﭻ تعلیمی دنوں کے اندر اندر تحرﻳری طور ﭘر جواﺏ دﻳں گے ﻳا اگر ممکن ہوا تو جلد از جلد۔
• حتمی اﭘیل  -ﭘرنسپل کے فیصلے کے اطالع نامے تین کاروباری دنوں کے اندر اندر سپروائزر برائے اﻳکٹیوﻳٹیز ،ﻳا نامزد کو
تحرﻳری اﭘیل۔ سپروائزر ﭘانﭻ کاروباری دنوں کے اندر اندر تحرﻳری طور ﭘر جواﺏ دﻳں گے ﻳا اگر ممکن ہوا تو جلد از جلد۔
گریجویشن کی اپیلیں  -اﻥ اﭘیلوں میں وقت کی اہمیت کی وجہ سے طرﻳقۂ کار اور ٹائم الئن کو تیز ہونا چاہیئے۔
• حتمی اﭘیل  -ﭘرنسپل کے ساتھ غیر رسمی کانﻔرنس۔
• حتمی اﭘیل  -مناسب ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ ﻳا نامزد کو تحرﻳری اﭘیل۔
منتقلی کی اپیلیں  -طرﻳقۂ کار اور ٹائم الئن کو الزمی طور ﭘر ضابطہ " 721-1طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا تبادﻟہ  -کنڈرگارٹن/اﻳلیمنٹری/مڈل سکول" اور
ضابطہ " ،721-2طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا تبادﻟہ  -ہائی سکول" میں بیاﻥ کیے گئے اصوﻟوں کے مطابق ہونا چاہیئے۔
•

•

کنڈرگارٹن/ایلیمنٹری سکول اپیلیں:
حتمی اﭘیل – دفتر برائے ڈائرﻳکٹر سٹوڈنٹس سروسز کے ساتھ مشاورت سے سپروائزر برائے اﻳلیمنٹری کونسلنگ اور متعلقہ سروسز
ہر کیس کا جائزہ ﻟیں گے اور ،اﭘیل کو منتقل کرنے کی د رخواست کو منظور کرﻳں گے ﻳا مسترد کرﻳں گے۔ ﻳہ فیصلہ حتمی ہے۔
مڈل/ہائی سکول اپیلیں:
حتمی اﭘیل – دفتر برائے ڈائرﻳکٹر سٹوڈنٹس سروسز کے ساتھ مشاورت سے سپروائزر برائے سیکنڈری کونسلنگ اور طاﻟبعلم/طاﻟبہ
سروسز ہر کیس کا جائزہ ﻟیں گے اور ،اﭘیل کو منتقل کرنے کی درخواست کو منظور کرﻳں گے ﻳا مسترد کرﻳں گے۔ ﻳہ فیصلہ حتمی
ہے۔

امتیازی سلوک یا ہراسانی کے طالبعلم/طالبہ کی شکایت میں ملوث فیصلے کی اپیل
• جو طلباء ضابطہ " ، 738-1طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی امتیازی سلوک ﻳا ہراسانی کی شکاﻳت درج کرانے کے طرﻳقہ کار" کے تحت شکاﻳت
درج کرتے ہیں ،وہ اﺱ ضابطے کے تحت اﭘیل اور ٹائم الئن ﭘر عمل کرﻳں گے۔
ﭘہلی اور حتمی اﭘیل  -ﭘرنسپل کے تعین کے ﭘانﭻ تعلیمی دنوں کے اندر اندر ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ کے سامنے تحرﻳری شکاﻳت
•
درج کرائی جائے۔
غیر روایتی تعلیمی پروگرام (خصوصی تعلیم کو چھوڑ کر) میں داخلہ/مخصوص سکول کو رپورٹ کرنے والے الزامات کیلیئے تقرری کی اپیل
غیر رواﻳتی تعلیمی ﭘروگرام میں سکول کا رﻳﻔرل:
• ﭘہلی اﭘیل  -ﭘرنسپل ﻳا اﺱ کے نامزد کردہ کے فیصلے کے تین تعلیمی دنوں کے اندر اندر ،طاﻟبعلم/طاﻟبہ  OSMAPسماعت
افسر کے ﭘاﺱ سماعت کے ﻟیے  OSMAPمیں اﻳک تحرﻳری درخواست جمع کروا سکتا ہے۔
• آخری اﭘیل  -تحرﻳری اﭘیل سکول بورڈ کو  OSMAPفیصلے کے خط کی تارﻳخ کے  10تقوﻳمی دنوں کے اندر اندر
 OSMAPکے دفتر کے ذرﻳعے جمع ہو جانی چاہیے۔ سکول بورڈ درخواست اور  OSMAPسماعت کے رﻳکارڈ کا جنتا جلدی
ممکن ہو سکا جائزہ ﻟے گا۔ سکول بورڈ کا فیصلہ حتمی ہو گا۔
واﻟد ﻳا واﻟدہ کی غیر رواﻳتی تعلیمی ﭘروگرام میں داخلے سے انکار کی اﭘیل:

اﭘیل  -اﭘیل کی تحرﻳری درخواست متعلقہ ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ کو انکار کے فیصلے کی رسید کے تین تعلیمی دنوں کے
اندر اندر جمع کرا دﻳنی چاہیے۔ ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ کا فیصلہ حتمی ہو گا۔
مخصوص مجرمانہ ﻳا دﻳگر جرائم کے ﻟیے کی دوبارہ تﻔوﻳض/داخلہ جو ورجینیا کوڈ §§  22.1-209.1:2ﻳا  22.1:277.2:1کے
تحت ہے:
آخری اﭘیل  -اگر طاﻟبعلم/طاﻟبہ ،واﻟد ﻳا واﻟدہ ،ﻳا سرﭘرست  OSMAPسماعت کے نتائج سے مطمئن نہ ہوں تو طاﻟبعلم/طاﻟبہ،
واﻟد ﻳا واﻟدہ ﻳا سرﭘرست  OSMAPکے فیصلے کے خالف سکول بورڈ کو اﭘیل کر سکتے ہیں۔ اﻳسی اﭘیل  OSMAPفیصلے
کے خط کی تارﻳخ کے  10تقوﻳمی دنوں کے اندر اندر  OSMAPکے دفتر کے ذرﻳعے جمع ہو جانی چاہیئے۔ سکول بورڈ
درخواست اور  OSMAPسماعت کے رﻳکارڈ کا جنتا جلدی ممکن ہو سکا جائزہ ﻟے گا۔ سکول بورڈ کا فیصلہ حتمی ہو گا۔
طوﻳل اﻟمدت معطلی ﻳا اخراج کے بعد سکول میں واﭘس آنے ﭘر  OSMAPکے ذرﻳعے داخلہ:
آخری اﭘیل  -اگر اﻳک طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی طوﻳل اﻟمدتی معطلی ﻳا اخراج کی سﻔارﺵ کی جائے ،تو ضابطہ " ،745-1طلباء کی
طوﻳل اﻟمدتی معطلی ﻳا اخراج" اور ضابطہ "، 745-6سکول بورڈ کو طوﻳل اﻟمدت معطلی اور اخراج کی اﭘیلیں" الگو ہوں گی۔
طوﻳل اﻟمدتی معطلی اور اخراج کے دوراﻥ ﻳا بعد میں ،اﻳک طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو رواﻳتی تعلیمی ﭘروگرام میں حاضر ہونے کی
ضرورت ﭘڑ سکتی ہے۔
طوﻳل اﻟمدت معطلی کی اﭘیلیں :ضابطہ " ،744-1طلباء کی قلیل اﻟمدت معطلیاں" مالحظہ کرﻳں۔
• قلیل اﻟمدت معطلی کے فیصلے کے خالف اﭘیل (اﻳک تا ﭘانﭻ تعلیمی دﻥ):
 oجن طلباء کی قلیل اﻟمدت معطلی زﻳر اﻟتوا ہے جو اﭘنی اﭘیل کے اﻟتوا کے دوراﻥ سکول حاضر ہو سکتے ہیں تاوقتیکہ اﻥ کی
موجودگی تحﻔظ کے ﻟیے خطرہ نہ ہو ﻳا اﻥ کی موجودگی مسلسل خلل اندازی کا باعث نہ بنے۔
 oسکول ﻟیول کے خالف اﭘیل :طاﻟبعلم/طاﻟبہ اور/ﻳا واﻟد واﻟدہ (واﻟدﻳن) معطلی کے نوٹس ملنے کے تین تعلیمی دنوں کے اندر
اندر ﭘرنسپل کو تحرﻳری اﭘیل جمع کرائیں گے۔ تحرﻳری اﭘیل ملنے کے ﭘانﭻ تعلیمی دنوں کے اندر اندر ،واﻟد ﻳا واﻟدہ/
(واﻟدﻳن) کو ﭘرنسپل کے فیصلے کی حیثیت سے تحرﻳری طور ﭘر مطلع کیا جائے گا۔
 oﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ کو اﭘیل :اگر ﭘرنسپل کے فیصلے کے خالف اﭘیل کی جاتی ہے ،واﻟد ﻳا واﻟدہ (سرﭘرستاﻥ) کو
دﻳئے گئے ﭘرنسپل کے فیصلے کے اطالع نامے کے تین دﻥ کے اندر اندر فیصلے کے خالف اﭘیل کی تحرﻳری درخواست
متعلقہ ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ کو موصول ہو جانی چاہیئے۔ اﭘیل میں الزمی طور ﭘر طاﻟبعلم/طاﻟبہ کا واقعہ اور معطلی
ناجائز ہونے ﭘر ﻳقین کرنے کی وجوہات موجود ہونی چاہیئے۔ ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ کے فیصلے کا تحرﻳری
نوٹیﻔیکیشن واﻟد ﻳا و اﻟدہ (واﻟدﻳن) کو ﭘرنسپل کے فیصلے کی تحرﻳری اﭘیل کی رسید کے ﭘانﭻ کاروباری دنوں کے اندر اندر
فراہم کی جائے گی۔ ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ کا فیصلہ حتمی ہے۔
• قلیل اﻟمدت معطلی کے فیصلے کے خالف اﭘیل (چھ تا  10تعلیمی دﻥ):
 oﭘرنسپل (ﻳا نامزد کردہ) کا چھ تا  10تعلیم ی دنوں کی معطلی کے فیصلے کا نﻔاذ خودبخود متعلقہ ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ
سپرنٹنڈنٹ کو اﭘیل کا حق دﻳتا ہے اور واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) کو کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ
سپرنٹنڈنٹ ﭘرنسپل (ﻳا ن امزد کردہ) کے اقدام اور طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے طرز عمل کا جائزہ ﻟیں گے اور ﭘرنسپل کی غیر رسمی
کانﻔرنس کے بعد اور اﭘیل ﭘر فیصلہ کرنے سے ﭘہلے ﭘرنسپل (ﻳا نامزد کردہ) سے مشورہ کرﻳں گے۔
طوﻳل اﻟمدت معطلی کی اﭘیلیں :ضابطہ " 745-6سکول بورڈ کو طوﻳل اﻟمدت معطلی اور اخراج کی اﭘیلیں" مالحظہ کرﻳں۔
• واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) ﻳا طاﻟبعلم/طاﻟبہ  OSMAPکے سماعتی افسر کا طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو  10دﻥ سے زائد معطل کرنے ،اور/ﻳا
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو متبادل تعلیمی داخلہ کے ﻟیے تﻔوﻳض کرنے کے فیصلے کے خالف سکول بورڈ کی تین رکنی نظم و ضبط کی کمیٹی
کو اﭘیل کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے داخلے سے متعلق کے  OSMAPکے فیصلے ﻳا طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو مہیا کی جانے واﻟی تعلیمی
خدمات جو طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو اﺱ کی معطلی کے دوراﻥ دی گئی ہیں ،حتمی ہیں اور اﻥ کے خالف اﭘیل نہیں کی جا سکتی۔ OSMAP
کے فیصلے کے خالف سکول بورڈ کی نظم و ضبط کی کمیٹی ( )SBDCکو کی جانے واﻟی اﭘیل کو  OSMAPکے فیصلے کے خط
کی تارﻳخ کے  10تقوﻳمی دنوں کے اندر اندر مل جانی چاہیئے۔  SBDCکو  OSMAPکے سماعتی افسر کے فیصلے کی تحرﻳری
اﭘیل کا جائزہ بند سیشن میں ﻟے گا اور اﭘیل کی درخواست جمع کروانے کے  30تقوﻳمی دونوں کے اندر اندر اﭘیل کا فیصلہ کرے گا۔
سکول بورڈ کی نظم و ضبط کی کمیٹی کے بند اجالﺱ کے دوراﻥ سکول سٹاف OSMAP ،سٹاف ،طاﻟبعلم/طاﻟبہ ،واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن)
ﻳا طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہو گا۔  SBDCصرف  OSMAPسماعت کے دوراﻥ ﭘیش کیے
گئے ﺛبوتوں ﭘر غور کرے گا ماسوائے اﭘیل کے خط کے جو  SBDCکو مہیا کیا گیا۔ اﻳسی صورتحال میں کہ اﭘیل میں اﻳسے خدشات ﻳا
حقائق اٹھائے جاتے ہیں جو  OSMAPہیرنگ میں نہیں اٹھائے گئے تو  OSMAPسماعتی افسر اﻳک خط ﻳا دستاوﻳز ﭘیش کر سکتا
ہے جس میں صرف نئے مسائل ﻳا حقائق ﭘر بات کی گئی ہو اور واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن)/طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو اﻳک نقل فراہم کی جائے گی۔
 SBDCکے ﭘاﺱ اختیار ہے کہ وہ طرﻳقے کے مسائل صرف اور/ﻳا متبادل داخلے کی دستیابی ﻳا موجودگی ﻳا تعلیمی خدمات سے
متعلق  OSMAPسٹاف سے مزﻳد معلومات کی درخواست کر سکتا ہے۔  SBDCکسی دوسری دستاوﻳز ﻳا ﺛبوت ﭘر غور نہیں کرے گا۔
اگر  SBDCمعذور طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی طوﻳل اﻟمدت معطلی برقرار رکھتا ہے تو اﻳک انﻔرادی تعلیمی ﭘروگرام ( )IEPکی ٹیم مناسب
تعلیمی خدمات کے تسلسل کا تعین کرنے کیلیئے مالقات کرے گی۔
• اﭘیل ﭘر SBDC ،انکار کو برقرار رکھ سکتا ہے ﻳا  OSMAPسماعتی افسر کے فیصلے میں ترمیم کر سکتا ہے ﻳا دﻳگر تادﻳبی
کاروائی بشمول اخراج کا تعین کر سکتا ہے۔  SBDCکا فیصلہ حتمی ہو گا ماسوائے کہ فیصلے ﭘر اتﻔاق رائے نہ ہو ،جس صورت
میں طاﻟبعلم/طاﻟبہ کمیٹی کے فیصلے کے سات کاروباری دنوں کے اندر اندر OSMAP ،کو تحرﻳری طور ﭘر مطلع کر سکتے ہیں کہ

•

وہ  SBDCکے فیصلے کے خالف مکمل سکول بورڈ میں اﭘیل کر سکتے ہیں ،جو مکمل طور ﭘر انتظامی رﻳکارڈ کی بنیاد ﭘر اﭘیل کا
جائزہ ﻟے گی جو  SBDCکو ﭘیش کیا جائے گا اور اﭘیل کی وصوﻟی کے  30تقوﻳمی دنوں کے اندر اندر فیصلہ دے گی۔
اﻳسی صورت میں کہ  SBDCتعین کرتی ہے کہ اخراج کا فیصلہ درست ہے ،طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو  OSMAPکے ذرﻳعے مطلع کیا جاتا
ہے کہ وہ سکول بورڈ کی نظم و ضبط کی کمیٹی کے سامنے اﭘیل کرنے کا حق رکھتا ہے جیسا کہ اﺱ ضابطہ " ،سکول بورڈ کو
طوﻳل اﻟمدت معطلی اور اخراج کی اﭘیلیں" میں اخراج کے طرﻳقہ کار کے مطابق بیاﻥ کیا گیا ہے۔ اﺱ صورت میں کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ
سم اعت کی درخواست نہ کرے ﻳا درخواست کرنے کے بعد سکول بورڈ کی نظم و ضبط کی کمیٹی کے سامنے ﭘیش نہ ہو تو سکول
بورڈ کی نظم و ضبط کی کمیٹی تحرﻳری رﻳکارڈ کی بنیاد ﭘر فیصلہ سنائے گی۔

اخراج کی اپیلیں :ضابطہ " 745-6سکول بورڈ کو طوﻳل اﻟمدت معطلی اور اخراج کی اﭘیلیں" مالحظہ کرﻳں۔
اگر  OSMAPطاﻟبعلم/طاﻟبہ کے اخراج کی سﻔارﺵ کرتا ہے تو واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) اور طاﻟبعلم/طاﻟبہ  SBDCکو  OSMAPکے سماعتی
افسر کی تادﻳبی کاروائی کی سﻔارﺵ کی اﭘیل کو کر سکتے ہیں۔  OSMAPکا کوئی فیصلہ کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو دوبارہ داخلے ﭘر متبادل تعلیمی
ﭘروگرام میں رکھا جائے کے خالف اﭘیل کی جا سکتی ہے۔ تاہم OSMAP ،کا کوئی دوسرا فیصلہ حتمی ہو گا اور اﺱ کے خالف اﭘیل نہیں کی جا
سکتی۔  SBDCکو ﭘیش کی جانے واﻟی سماعت کی تحرﻳری درخواست  OSMAPکو فیصلے کے خط کی تارﻳخ کے  10تقوﻳمی دنوں کے اندر
اندر وصول ہو جانی چاہیئے۔
دوبارہ داخلہ  -وہ طلباء جو ﭘہلے بھی ﭘرنس وﻟیئم کاﺅنٹی ﭘبلک سکوﻟز سے نکاﻟے جا چکے ہیں ،اﻥ کے سکول میں دوبارہ داخلہ کا طرﻳقہ ،ٹائم
الئن اور دوبارہ داخلے کی اﭘیل کا طرﻳقہ ضابطہ " 745-5دوبارہ داخلہ اور اخراج/داخلہ" میں بیاﻥ کیے گئے ہیں۔ جن کیسوں ﭘر اﭘیل کی جاتی
ہے ،بورڈ اﻳک بند اجالﺱ میں رﻳکارڈ کا جائزہ ﻟے گا اور کھلے سیشن میں دوبارہ داخلے کے فیصلے ﭘر ووٹ کرے گا۔ سکول بورڈ OSMAP
کو دوبارہ داخلے کیلیئے جمع کروائے گئے دستاوﻳزات کو ہی زﻳر غور الئے گا۔ اﭘیل کے خط کے عالوہ کوئی اضافی دستاوﻳزات غور کرنے
کیلیئے جمع نہیں کروائی جائیں گی۔ طاﻟبعلم/طاﻟبہ اور واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) کو سکول بورڈ کے فیصلے سے تحرﻳر طور ﭘر مطلع کیا جائے گا۔
سکول سے اخراج  -جن طلباء کو دوسرے سکول ڈوﻳژﻥ ﻳا نجی سکول کے ذرﻳعہ سکول میں حاضری سے خارج کیا گیا ﻳا معطل کیا گیا ہے اور
جو ﭘرنس وﻟیم کاﺅنٹی ﭘبلک سکوﻟز میں داخلے کی درخواست کر رہے ہیں اﻥ کے اﭘیل کا طرﻳقۂ کار ضابطہ " ، 745-5دوبارہ داخلہ اور
اخراج/داخلے" میں مذکور ہیں۔ جن کیسوں ﭘر اﭘیل کی جاتی ہے ،بورڈ اﻳک بند اجالﺱ میں  OSMAPکے داخلے کی سماعت میں زﻳر غور
دستاوﻳزات اور واﻟد واﻟدہ کی اﭘیل کے خط کا جائزہ ﻟے گا اور کھلے سیشن میں اخراج کی سﻔارﺵ ﭘر ووٹ کرے گا۔ اخراج ﻳا داخلے سے
دستبرداری کی صورت میں سکول بورڈ  30دنوں کے اندر اندر طاﻟبعلم/طاﻟبہ اور واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) کو تحرﻳری طور ﭘر مطلع کرے گا ،اور
 30دنوں سے زﻳادہ کی معطلی کی صورت میں  15دنوں کے اندر اندر۔ سکول بورڈ نکاﻟے گئے طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو غیر رواﻳتی تعلیمی ﭘروگرام
میں جانے کا تقاضا کر سکتا ہے جو کہ کسی بیس سکول سے کسی اخراج کی مدت کیلیئے سکول بورڈ نے مہیا کی ہو۔
انضباطی اقدامات میں تبدیلی کا اختیار  -تمام انضباطی اﭘیلوں کے طرﻳقۂ کار کے ہر ﻟیول ﭘر اﭘیل کو منظور ﻳا مسترد کیا جا سکتا ہے اور متعلقہ
نتائج (اصالحی اقدامات) کو بڑھاﻳا ،کم کیا ﻳا اسی حاﻟت میں رہنے دﻳا جا سکتا ہے۔ اﺱ اﭘیل کی صورت میں کہ سکول بورڈ طوﻳل اﻟمدت معطلی
کو برقرار رکھنے کا تعین کرے OSMAP ،طاﻟبعلم/طاﻟبہ سک ول بورڈ کی نظم و ضبط کی کمیٹی کے سامنے اﭘیل کرنے کے حق سے مطلع
کرے گا۔ اﺱ صورت میں کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ سماعت کی درخواست نہ کرے ﻳا درخواست کرنے کے بعد سکول بورڈ کی نظم و ضبط کی کمیٹی
کے سامنے ﭘیش نہ ہو تو سکول بورڈ تحرﻳری رﻳکارڈ کی بنیاد ﭘر فیصلہ سنائے گا۔ اﺱ صورت میں مکمل سکول بورڈ کمیٹی اﻳک فیصلے ﭘر
متﻔق نہ ہو تو طاﻟبعلم/طاﻟبہ سکول بورڈ کو تحرﻳری اﭘیل جمع کروا سکتا/سکتی ہے۔

جنسی ہراسانی
طلباء کی جنسی ہراسانی ممنوع ہے
جنسی ہراسانی بشمول صنﻔی شناخت ﻳا جنسی بنیاد ﭘر غیر قانونی ہے اور سکول میں ﻳا سکول سے متعلقہ سرگرمیوں میں اﺱ کی اجازت نہیں
دی جائے گی۔ (نسل ،رنگ ،قومی تشخص ،حمل ،مذہب ﻳا معذوری کی وجہ سے ہونے واﻟی ہراسانی بھی غیر قانونی ممنوعہ برتاﺅ ہے)۔ درج
ذﻳل سواالت اور جوابات سے طلباء کو ﻳہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ جنسی ہراسانی کیا ہے اور انہیں اﺱ سے بچانے کے ﻟیے کیا جا سکتا
ہے۔
.1

.2

.3

.4

.5

.6

سوال:

جنسی ہراسانی کیا ہے؟

جواب:

جنسی ہراسانی کسی فرد کی جنس کی بنیاد ﭘر امتیازی سلوک کی اﻳک غیر قانونی شکل ہے چاہے ہراساں کرنے واﻟے کا
تعلق اسی جنس سے ہو۔ ﻳہ اﺱ وقت واقع ہوتی ہے جب کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے ساتھ اﻥ کے جنس کی وجہ سے غیر
منصﻔانہ سلوک ہو ،ﻳا جب اﻳک طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو کسی دوسرے فرد (طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا باﻟغ) کے اﻟﻔاﻅ ﻳا حرکتوں کی وجہ
سے چوٹ ﭘہنچے ﻳا تکلیف محسوﺱ ہو۔ اﻟﻔاﻅ (زبانی ﻳا تحرﻳری) ،کاروائیاں ﻳا جسمانی روابط کو جنسی ہراسانی سمجھا جا
سکتا ہے اگر اﻥ کا تعلق ک سی بھی طرﻳقے سے فرد کی جنس سے ہو اور اگر انہیں طاﻟب علم غیر مطلوﺏ ﻳا نقصاﻥ دہ
خیال کرے اور اگر وہ معاندانہ ﻳا جارحانہ تدرﻳسی ماحول ﭘیدا کرے۔

سوال:

مجھے کیسے معلوم ہو کہ مجھے جنسی طور ہر ہراساں کیا گیا ہے؟

جواب:

کبھی کبھی ﻳہ جاننا مشکل ہوتا ہے کہ آﻳا آپ کو جنسی ،صنﻔی شناخت ﻳا جنسی بنیاد کے ﻟحاﻅ سے ہراساں کیا گیا ہے۔ اگر
آپ کو آپ کی جنس ،صنﻔی شناخت ﻳا جنسی بنیاد کی وجہ سے نشانہ بناﻳا جائے ،دوسروں سے اﻟگ کر دﻳا جائے ،چھیڑا
جائے ،ﭘرﻳشا ﻥ کیا جائے ﻳا کسی دوسرے طرﻳقے سے نقصاﻥ ﭘہنچاﻳا جائے ،تو ﻳہ جنسی ہراسانی ہو سکتی ہے۔ جنسی
ہراسانی میں اﻳک غیر اخالقی مذاق جیسا معموﻟی عمل شامل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف محسوﺱ ہو ﻳا
کسی کا آپ کو غیر مطلوبہ مقام ﻳا وقت ﭘر چھونے جیسی سنگین شکل شامل ہو سکتی ہے۔ ﻳہ صرف اﻳک ہی دفعہ ہو سکتا
ہے ﻳا اسے دہراﻳا جا سکتا ہ ے۔ اگر ﻳہ صنف سے جڑا ہوا ہے ،اگر آپ کو ﭘسند نہ ہو اور اگر ﻳہ سنگین ﻳا بار بار ہو تو
اسے جنسی ہراسانی سمجھا جا سکتا ہے۔

سوال:

اگر مجھے جنسی طور پر ہراساں کیا جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟

جواب:

اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جنسی ﻟحاﻅ سے ہراساں کیا گیا ہے تو فوری طور ﭘر اﭘنے استاد ،کونسلر ،معاوﻥ ﭘرنسپل،
ﭘرنسپل ﻳا واﻟدﻳن کو بتائیں۔ ﻳہ افراد آپ کی بات سنیں گے ،آپ کو درکار مدد فراہم کرﻳں گے اور ہراسانی کی روک تھام کو
ﻳقینی بنائیں گے۔ جب بھی آپ کو اﺱ بات کا ﻳقین ہو کہ آپ کو ہراساں کیا گیا ہے ،آپ کے خالف تﻔرﻳق برتی گئی ہے ﻳا
کسی بھی طرﻳقے سے غیر منصﻔانہ سلوک کیا گیا ہے تو آپ کو شکاﻳت کرنے کا حق ہے۔ شکاﻳت کے طرﻳقہ کار ضابطہ
" ، 738-1امتیازی سلوک ﻳا ہراسانی کے طلباء کے دعووں کی شکاﻳت کے طرﻳق کار" ،میں موجود ہیں۔

سوال:

سکول انتظامیہ جنسی ہراسانی کی شکایات کیسے نمٹائے گی؟

جواب:

جنسی ہراسانی کی تمام شکاﻳات  PWCSکی نگرانی کے ﻟئے ﭘاﻟیسیوں اور ضوابط کے مطابق نمٹائی جائیں گی۔ جنسی
ہراسانی کے ملزم شخص کو شکاﻳت کے بارے میں بتاﻳا جائے گا اور اسے وضاحت کرنے کا موقع دﻳا جائے گا۔ اﺱ میں
ملوث طلباء کے واﻟدﻳ ن کو مطلع کیا جائے گا۔ مبینہ ہراسانی کے گواہاﻥ کا انٹروﻳو کیا جائے گا۔ شکاﻳت کی چھاﻥ بین اور
اسے حل کرتے وقت اﺱ طرح کی سبھی معلومات ﭘر غور کیا جائے گا۔ جتنا ضروری ہو گا  PWCSٹائٹل  IXاور
سٹوڈنٹ اﻳکیوٹی آفس سکوﻟوں کی معاونت کرے گا۔

سوال:

جنسی ہراسانی میں ملوث افراد کے ساتھ کیا ہو گا؟

جواب:

اگر فرد جنسی ہراسانی میں ملوث ﭘاﻳا جاتا ہے تو نتائج کا تعین ہراسانی کی نوعیت اور مقدمے کی صورت حال کے ﻟحاﻅ
سے کیا جائے گا۔ طلباء کے ﻟیے نتائج "اصالحی کاروائیوں" کی بنیاد ﭘر ہوں گے جسے "ضابطۂ اخالق" میں بیاﻥ کیا گیا
ہے ،اور ﻳہ انتباہ ﻳا کونسلنگ سے ﻟے کر معطلی ﻳا اخراج تک ہو سکتے ہیں۔ طلباء کے خالف تادﻳبی اقدامات از روئے
قانوﻥ خﻔیہ ہیں اور اﻥ کی معلومات میں کسی کو شرﻳک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر عملہ کا باﻟغ رکن جنسی ہراسانی میں
ملوث ہوتا ہے تو اﺱ فرد کو ہراسانی کی نوعیت کے ﻟحاﻅ سے اخراج تک سنگین نتائج کا سامنا کرنا ﭘڑے گا۔ اﺱ کے
عالوہ ،کسی بھی قانوﻥ کی حکم عدوﻟی ہونے کی صورت میں ﭘوﻟیس سے رابطہ کیا جائے گا۔

سوال:

اگر میں جنسی ہراسانی کی شکایت کروں تو میرے ساتھ کیا سلوک ہو گا؟

جواب:

طلباء کو بال جھجک ہراسانی کی اطالع دﻳنی چاہیے تاکہ مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ جنسی ہراسانی میں ملوث افراد کو
تنبیہ کی جائے گی کہ اگر وہ اﻥ کی اطالع دﻳنے واﻟے فرد کے خالف انتقامی کاروائی کی کوشش کرتے ہیں ،ﻳا وہ ہراسانی

جاری رکھتے ہیں تو انہیں شدﻳد نتائج بھگنا ﭘڑ سکتے ہیں۔ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو انتقامی کاروائی ﻳا ہراسانی کو جاری رکھنے
سے بچانے کے ﻟیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی ،اور نظر رکھی جائے کی طاﻟبعلم/طاﻟبہ ہر قسم کی ممکنہ مدد حاصل
کرﻳں۔ تمام طلباء کو سمجھنا چاہیے ،تاہم ،شکاﻳات کو سنجیدگی سے ﻟیا جاتا ہے اور اﻳسے طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے خالف
اصالحی اقدامات ﻟیے جائیں گے جو ہراسانی کی جھوٹی شکاﻳت درج کرواتا ہے۔
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سوال:

اگر جنسی ہراسانی کی شکایت کو سکول میں اطمینان بخش طریقے سے نہیں نمٹایا جاتا تو کیا ہو گا؟

جواب:

ہر اﻳک طاﻟبعلم/طاﻟبہ (اﻟزام ﻟگانے واال ﻳا ملزم) کے واﻟد ﻳا واﻟدہ ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ کو اﭘیل کر سکتے ہیں اگر وہ
سمجھتے ہیں کہ سکول جنسی ہراسانی کی شکاﻳت کو درست طرﻳقے سے نمٹنے میں ناکام رہا ہے۔ اﭘیلیں تحرﻳری طور ﭘر
ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ کو ﭘانﭻ تعلیمی دنوں کے اندر اندر مل جانی چاہیے جیسا کہ "ضابطہ اخالق" کے صﻔحہ 29
ﭘر درج ہے۔

سوال:

جنسی ہراسانی کو روکنے کے لیے طلباء کیا کر سکتے ہیں؟

جواب:

طلباء درج ذﻳل طرﻳقے سے جنسی ہراسانی کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں:
▪ دوسروں کو بتا کر کہ اﻥ کا برتاﺅ ناقابل قبول ہے؛
▪ ہراساں کرنے واﻟے کو سختی سے رک جانے کا کہہ کر اور ہراسانی کی ﭘہلی ہی عالمت ﭘر اﻳسا کر کے؛
▪ تارﻳخیں ،اوقات ،جگہوں ،گواہاﻥ کے نام وغیرہ کو ﻟکھ کر؛
▪ کسی استاد ﻳا کونسلر کی مدد طلب کر کے؛ اور
▪ ﭘرنسپل ﻳا معاوﻥ ﭘرنسپل کو ہراسانی کی اطالع دے کر۔

جس کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا واﻟد ﻳا واﻟدہ کو جنسی ہراسانی سے نمٹنے میں مدد درکار ہو گی انہیں سکول میں ﭘرنسپل ،کونسلر ،استاد سے بات
کرنی چاہیے ﻳا  PWCSٹائٹل  XIاور سٹوڈنٹ اﻳکیوٹی افسر سے  scanladm@pwcs.eduﭘر رابطہ کرنا چاہیے۔ جنسی ہراسانی ﭘر ﭘاﻟیسی اور
ضابطہ کی نقل  www.pwcs.eduﭘر ﻳا درخواست کرنے ﭘر دستیاﺏ ہے۔

طلباء کا غیر امتیازی سلوک اور ہراسانی
ﭘرنس وﻟیم کاﺅنٹی ﭘبلک سکوﻟز سکول کے اﻳک اﻳسے ماحول کے ﻟیے کار بند ہیں جس میں طاﻟبعلم/طاﻟبہ دوسرے طلباء ،مالزمین ﻳا تیسرے
فرﻳقوں کے ذرﻳعہ امتیازی سلوک اور ہراسانی سے ﭘاک ہوں۔ سکول انتظامیہ امتیازی سلوک کو روکنے کے ﻟیے مناسب اقدامات کرے گی اور
امتیازی سلوک کے جن واقعات کی اطالع دی گئی ہے اﻥ کو بروقت اور فیصلہ کن انداز میں نمٹائے گی۔ ضابطہ " 738-1طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی
امتیازی سلوک ﻳا ہراسانی کی شکاﻳت کا طرﻳقہ کار" اور ضابطہ " ،738-3طلباء کی ہراسانی" ،جنسی ہراسانی اور دﻳگر امتیازی ہراسانی کے
بارے میں تﻔصیلی معلومات فراہم کرتا ہے اور  www.pwcs.eduﭘر دستیاﺏ ہے ﻳا جنس کی بنیاد ﭘر شکاﻳات کے ﻟیے ٹائٹل  XIاور سٹوڈنٹ
اﻳکیوٹی افسر سے  scanladm@pwcs.eduﭘر ﻳا معذوری کی بنیاد ﭘر سپروائزر برائے شکاﻳات سے  MallorAV@pwcs.eduسے رابطہ
کرﻳں۔ ذﻳل میں اﻥ ضوابط کی معلومات کا خالصہ دﻳا گیا ہے۔ ہراسانی طرز عمل کا اﻳسا کورﺱ ہے جو ﭘرﻳشاﻥ کرتا ،دھمکی دﻳتا ،خطرے کا
باعث بنتا ،متنبع کرتا ﻳا اﻳک فرد کو اﭘنی حﻔاﻅت کے حواﻟے میں خوف میں رکھتا ہے۔ ہراسانی اﻳک نا چاہنے واال ،ناﭘسندﻳدہ اور بن بالﻳا
طرزعمل ہے شکار ہونے واﻟے کو ذﻟیل کرتا ،دھمکی دﻳتا اور اﺱ کیلیئے ناﭘسندﻳدہ ہے جس کا نتیجے شکار ہونے واﻟے اور تماشائیوں کیلیئے
اﻳک معاندانہ ماحول ﭘیدا کرتا ہے۔
جنس ،جنسی شناخت ﻳا جنسی فوقیت کی بنیاد ﭘر ہراسانی
نا ﭘسندﻳدہ جنسی ﭘیش رفتیں ،جن سی فائدے کیلیئے درخواستیں ،جنسی محرک ﭘر مبنی جسمانی طرز عمل ﻳا دﻳگر زبانی ﻳا جسمانی طرز عمل ﻳا
جنسی نوعیت کا رابطہ؛ جس میں سیل فوﻥ ﻳا انٹرنیٹ شامل ہو سکتا ہے ,جب:
اﻳسا طرز عمل ﻳا رابطہ کی اطاعت کو باﻟواسطہ ﻳا بالواسطہ طور ﭘر ،تعلیم حاصل کرنے ﻳا برقرار رکھنے کی اصطالح
•
ﻳا شرط بنا دﻳا گیا ہے؛
کسی فرد کی طرف سے طرز عمل اور رابطے کی تعمیل ﻳا نامنظوری کو اﺱ فرد کی تعلیم کو متاﺛر کرنے واﻟے فیصلوں
•
میں اﻳک عنصر کے طور ﭘر استعمال کیا گیا ہے؛ ﻳا
وہ طرز عمل ﻳا رابطہ حقیقت میں ﻳا نا معقول طرﻳقے سے فرد کی تعلیم میں مداخلت کرتا ہے ﻳا اﻳک دھمکی آمیز،
•
مخاﻟﻔانہ ﻳا جارحانہ تعلیمی ماحول ﭘیدا کرتا ہے (جیسا کہ طرز عمل اتنا شدﻳد ہے کہ وہ اﻳک طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی شرکت کرنے
کی صالحیت ﻳا تعلیمی ﭘروگرام سے فائدہ اٹھانے کو محدود کر دﻳتا ہے)۔
"معاندانہ ماحول" اﺱ وقت ﭘیدا ہوتا ہے جب جنس ی نوعیت کے اعمال اﺱ قدر کافی حد تک سنگین ،متواتر ﻳا جاری و ساری ہوں کہ طلباء کے
ﻟیے اسکول کے فوائد ﭘہنچانے سے انکار ہو۔ جنس کی بنیاد ﭘر ہراسانی کے برتاﺅ کی مثاﻟیں جو اوﭘر بیاﻥ کی گئی تعرﻳف ﭘر ﭘورا اترتی ہیں درج
ذﻳل ہیں:
ناﭘسندﻳدہ جنسی جسمانی تعلق؛
•
ناﭘسندﻳ دہ جاری ﻳا دہرائے جانے واﻟے جنسی دکھاوے ﻳا تجاوﻳز ﻳا تبصرے؛
•
جنسی اﻟزام تراشی ،ہوﺱ بھری نظروں سے دﻳکھنا ،نام دﻳنا ،دھمکیاں دﻳنا ،گاﻟم گلوچ ،توہین آمیز تبصرے ،ﻳا جنسی رسوا
•
کرنے واﻟی وضاحتیں؛
اﻳک فرد کے جسم کے بارے میں گرافک تبصرے؛
•
جنسی مذاق ،نوٹس ،کہانیاں ،ڈرائنگز ،اشارے ،ﻳا تصاوﻳر؛
•
جنسی افواہیں ﭘھیالنا؛
•
جنسی طرﻳقے سے کسی فرد کے جسم ﻳا کپڑوں کو چھونا؛
•
جنسی اشیاء تصاوﻳر ،کارٹوﻥ ،ﻳا ﭘوسٹروں کی نمائش کرنا؛
•
جنسی طور ﭘر دھمکی دﻳنے کے انداز میں مزاحمت کرنا ﻳا حرکت کو روکنا؛
•
جنسی تشدد؛
•
تحرﻳری مواد ،تصاوﻳر ،ﻳا اﻟیکٹرانک تصاوﻳر کی نمائش؛ ﻳا
•
جنس ﻳا جنسی دقیانوسی خیاالت کی بنیاد ﭘر زبانی ،غیر زبانی ،تحرﻳری ،گرافک ﻳا جسمانی طرز عمل کے ناﭘسندﻳدہ افعال۔
•
نسل ،رنگ ،قومیت ،معذوری یا مذہب کی بنیاد پر ہراسانی
ﻳہ جسمانی ﻳا زبانی طرز عمل ﭘر مشتمل نسل ،رنگ ،قومیت ،م عذوری ﻳا مذہبی بنیاد ﭘر ہراسانی ،جس میں سیل فوﻥ ﻳا انٹرنیٹ شامل ہو سکتا
ہے ،فرد کی نسل ،قومیت ،معذوری ﻳا مذہب سے تعلق رکھتا ہے جب طرز عمل میں درج ذﻳل شامل ہو:
دھمکی آمیزانہ ،معاندانہ ﻳا جارحانہ تعلیمی ماحول ﭘیدا کرتا ہے؛
•
حقیقت میں ﻳا غیر ضروری طور ﭘر فرد کی تعلیم میں مداخلت کرتا ہے؛ ﻳا
•
بصورت دﻳگر طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی شرکت کرنے ﻳا تعلیمی ﭘروگرام سے فائدہ اٹھانے کی صالحیت کو محدود کرنے کی
•
انتہائی سنجیدہ کوشش ہے۔
نسل ،رنگ ،قومیت ،معذوری ﻳا مذہب کی بنیاد ﭘر مشتمل ہراسانی کے طرز عمل کی مثاﻟیں اگر وہ فوری طور ﭘر درج ذﻳل
•
ﭘر ﭘورا اترتا ہے:
نسل ،رنگ ،قومیت ،معذوری ﻳا مذہب کی بنیاد ﭘر مشتمل ہراسانی کے طرز عمل کی مثاﻟیں اگر وہ فوری طور ﭘر درج ذﻳل ﭘر ﭘورا اترتا ہے:
نسلی غیر مہذﺏ زباﻥ ﭘر مشتمل گرافٹی؛
•
نام ﭘکارنا ،مذاق ﻳا افواہیں؛
•

کسی فرد کی نسل ،قومیت ،معذوری ﻳا مذہب کی وجہ سے اﺱ شخص ﻳا اﺱ کی امالک کے خالف جارحیت کے جسمانی
•
افعال؛
مخاﻟﻔانہ افعال جو دوسرے کی نسل ،قومیت ،مذہب ﻳا معذوری کی بنیاد ﭘر ہیں؛
•
تحرﻳری ﻳا گرافک مواد ج س کی تشہیر کی جاتی ﻳا ﭘھیالﻳا جاتا ہے اور جو افراد کو اﻥ کی نسل ،قومیت ،معذوری ﻳا مذہب
•
کی بنیاد ﭘر دھمکی دﻳتا ہے۔
شکایت کرنے کا طریقۂ کار
سبھی طلباء ﻳا اﻥ کی طرف سے شکاﻳت کرانے واﻟے واﻟدﻳن کو امتیازی سلوک ﻳا ہراسانی کے خالف شکاﻳت کرنے اور مسئلے کا حل تالﺵ
کرنے کا حق حاصل ہے۔ کوئی بھی طاﻟبعلم ﻳا واﻟد ﻳا واﻟدہ منتظم سے بات کر کے اور شکاﻳت کا فارم مکمل کر کے شکاﻳت درج کرا سکتے ہیں،
ضابطہ  738-1کا منسلکہ  1ہے اور سکول کے دفتر میں بھی دستیاﺏ ہے۔ شکاﻳت کا فارم جتنی جلدی ممکن ہو ﭘرنسپل ﻳا اسسٹنٹ ﭘرنسپل کو
جمع کرانا چاہیئے اور  OSMAPدفتر کے دفتر میں  PWCSکے ٹائٹل  IXکے کوآرڈﻳنیٹر کو بھی براہ راست جمع کراﻳا جا سکتا ہے۔ تمام
اساتذہ ،کونسلروں اور تعلیمی امداد فراہم کرنے واﻟوں کو طلباء کے شکاﻳت کرانے کے حق سے باخبر ہونا چاہیئے اور اﻥ کی مناسب مدد کرنے
کے قابل ہونا چاہیئے اور اصالحی اقدامات اور انتقامی کاروائی کے خالف تحﻔظ کی ﻳقین دہانی کرانی چاہیئے۔ سکول انتظامیہ ضابطہ ،738-1
امتیازی سلوک ﻳا ہراسانی کی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی شکاﻳت درج کرانے کا طرﻳقہ کار کے تحت ہراسانی کی شکاﻳات کا جواﺏ دﻳں گے۔ ﭘرنسپل ﻳا
نامزد شخص فوری اور غیر جانبدارانہ طرﻳقے سے شکاﻳات کی چھاﻥ بین کرﻳں گے ،ﻳا کچھ صورتوں میں  PWCSدفتر برائے رسک منیجمنٹ
اور سیکیورٹ ی سروسز بذات خود ملزم کے ساتھ ساتھ گواہاﻥ کا انٹروﻳو کرﻳں گے اور تمام متعلقہ معلومات اور ﺛبوت ﭘر غور کرﻳں گے۔ ملزم اور
دونوں فرﻳقوں کے واﻟدﻳن کو شکاﻳت کی اطالع دی جائے گی؛ بصورت دﻳگر ،ممکنہ حد تک رازداری برقرار رکھی جائے گی۔ ﭘرنسپل ﻳا قائم
مقام شکاﻳت کنندہ کو جہاں مناسب ہو ،وہاں مشاورتی خدمات ﻳا مدد کے دوسرے ذرائع کی اطالع دﻳں گے۔ وفاقی قانوﻥ کی ممکنہ حد کے اندر،
شکاﻳت کنندہ اور ملزم کو کسی قسم کی تحقیقات کے نتائج کے نوٹس ،دوبارہ نہ ہونے سے بچاﺅ کے ﻟیے کیے گئے اقدامات اور انتقامی کاروائی
سے تحﻔظ کے نتائج سے آگاہ کیا جائے گا۔
اصالحی اقدامات
جس ﭘر بھی ہراساں کرنے کا اﻟزام ﻟگاﻳا گیا ہو ،اسے مخصوص شکاﻳت سے آگاہ کیا جائے گا اور دفاع میں وضاحت فراہم کرنے کا موقع دﻳا
جائے گا۔ اگر اﻳک طاﻟبعلم/طاﻟبہ جنسی ﻳا دﻳگر امتیازی ہراسانی میں ملوث ہوتا/ہوتی ہے تو قائم کردہ نظم و ضبط کے طرﻳقہ کار کے تحت
کاروائی عمل میں الئی جائے گی۔ اﻳسی تادﻳبی کاروائی تنبیہ اور مشاورت سے ﻟے کر معطلی ﻳا اخراج تک ہو سکتی ہے جس کا انحصار واقعے
کی سنجیدگی اور دﻳگر طلباء کو مستقبل میں مزﻳد امتیازی سلوک ﻳا ہراسانی کے طرز عمل سے بچانے کی ضرورت ﭘر منحصر ہے۔ اگر کوئی
مالزم ہراسانی میں ملوث ہوا ہے تو جرم کی سنگینی کے ﻟحاﻅ سے ،مناسب نظم و ضبط کی کاروائی کی جائے گی جس میں برطرفی تک شامل
ہو سکتی ہے۔ اﺱ کے عالوہ ،طلباء ،مالز مین اور تیسرے فرﻳق کی اطالع مناسب قانونی کاروائی کے ﻟیے حکام کو بھی دی جا سکتی ہے۔ نوٹ:
جاﻥ بوجھ کر ہراﺱ کی جھوٹی شکاﻳت درج کروانے واال طاﻟبعلم بھی اصالحی کاروائی کا مستوجب ہو سکتا ہے۔
انتقامی کاروائی کے خالف تحفظ
طلباء ہراسانی کے واقعات کی رﭘورٹ ملزم سے کسی انتقامی کاروائی کے خوف کے بغیر آزادانہ طور ﭘر کر سکتے ہیں۔ انتقام کی کسی بھی
کو شش کا موزوں اصالحی اقدامات جو طلباء کے اخراج تک جا سکتے ہیں ،کے ذرﻳعے تدارک کیا جائے گا۔ اسکول ڈوﻳژﻥ کے جو مالزمین
ہراسانی ﻳا امتیازی سلوک کے اﻟزام کی نتیجے میں انتقامی کاروائی کی کوشش کرﻳں گے انہیں بھی اﭘنی نوکری سے برخاستگی سے ﻟے کر
تادﻳبی اقدامات کا سامنا کرنا ﭘڑے گا۔
اپیل کا طریقۂ کار
اگر شکاﻳت کے حل میں کسی قسم کی نا اتﻔاقی ہے تو تعین کی رسید کے  5دﻥ کے اندر اندر ﭘرنسپل کے فیصلے ﭘر اﭘیل کی جا سکتی ہے۔ کوئی
طاﻟبعلم ہراﺱ کے معاملے میں اسکول انتظامیہ کے فیصلے کے خالف اﭘیل کر سکتا ہے۔ اﭘیلیں واﻟد ﻳا واﻟدہ ﻳا رہائی ﻳافتہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے ذرﻳعہ
تحرﻳری طور ﭘر بیاﻥ کی جائیں اور ضابطہ " ،738 -1ہراسانی کے طلباء کے دعووں کی شکاﻳت کے طرﻳق کار" میں موجود طرﻳق کار کے
مطابق مناسب ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ کو بھیجی جائیں۔
احتیاطی تدابیر
سکول ضابطہ " 738-3طلباء کی ہراسانی" میں بیاﻥ کے مطابق تمام ہراسانی کے افعال کو روکنے کی کاروائی کرے گا۔ طلباء ہراسانی کو
روکنے ﻳا ختم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اگر وہ:
ہراسانی کرنے واﻟے کو واضح انداز میں بتائیں کہ اﻳسے اقدامات قابل قبول نہیں ہیں؛
•
ہراسانی کرنے واﻟے کو سخت اﻟﻔاﻅ میں رکنے کو کہیں؛
•
ہراسانی کے اصل واقعے سے متعلق تحرﻳری نوٹس ،تارﻳخیں ،اوقات ،جگہیں ،گواہاﻥ کے نام اور دﻳگر معلومات اﭘنے ﭘاﺱ
•
رکھیں؛
ہراسانی کے نوٹس ،خطوط اور دﻳگر ﺛبوت ﭘاﺱ رکھیں؛ اور
•
کونسلر ﻳا منتظم سے بات کرﻳں اور اگر مناسب ہو تو شکاﻳت درج کرائیں۔
•
مدد حاصل کرنے کے ذرائع
جس کسی طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا واﻟد ﻳا واﻟدہ کو جنسی ﻳا امتیازی ہراسانی کے ضابطے کو سمجھنے ﻳا ہراسانی کے بارے میں تشوﻳشات کو نمٹانے کا
طرﻳقہ جاننے میں مدد کی ضرورت ہو انہیں سکول میں ﭘرنسپل ،اسسٹنٹ ﭘرنسپل ﻳا کونسلر سے بات کرنی چاہیے ﻳا دفتر برائے سٹوڈنٹس
سروسز کو  703-791-7257ﭘر فوﻥ کرنا چاہیے۔

منسلکہ I
ضابطہ 738-1

امتیازی سلوک یا ہراسانی کی شکایت
ﭘرنس وﻟیئم کاﺅنٹی ﭘبلک سکوﻟز کا "ضابطہ اخالق" کہتا ہے کہ "اﻟﻔاﻅ ،اشارے ،عالمات ،جسمانی تعلق جو دوسروں کو بیزار کرے ،دھمکی دے
ﻳا ﭘرﻳشاﻥ کرے برداشت نہیں کیا جائے گا۔" سکول کے ﭘرنسپل اور سٹاف "ضابطہ اخالق" ﭘر عمل کروانے کیلیئے ﭘرعزم ہیں اور ہراسانی ﻳا
امتیازی سلوک کی شکاﻳات کا فوری طور ﭘر اور مناسب طرﻳقے سے جواﺏ دﻳتے ہیں۔ کوئی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ اﻳک منتظم سے بات کر کے
اور/ﻳا اﺱ فارم کو مکمل کر کے اور اسے واﭘ س ﭘرنسپل ﻳا اسسٹنٹ ﭘرنسپل کو دے کر شکاﻳت درج کروا سکتا/سکتی ہے۔
صہ  :Iشکاﻳت
ح ّ
نام
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی نسل/قومیت _____________________________________ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کی جنس

گرﻳڈ ﻟیول

ﭘتہ
واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) کے نام
واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) کے ﭘتے ،اگر طاﻟبعلم/طاﻟبہ سے مختلف ہیں تو
ٹیلی فوﻥ _______________________________________________________________________________________
سیل نمبر
گھر کا نمبر
واﻟد ﻳا واﻟدہ کے دفتر کا نمبر
سکول
استاد/استانی ﻳا منتظم کا نام
صہ  .IIدائرہ اختیار
ح ّ
نیچے نشاﻥ ﻟگائیے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ محﻔوﻅ زمرے میں آپ کی ممبرشپ کی بنیاد ﭘر آپ ہراسانی ﻳا امتیازی سلوک کا شکار ہوئے
ہیں۔ تمام قابل اطالق خانوں ﭘر نشاﻥ ﻟگائیے
.1

کیا ﻳہ شکاﻳت جنسی ہراسانی کی بنیاد ﭘر ہے؟ اگر ہاں تو حصہ  IIIﭘر جائیے

____ جی ہاں
____ جی نہیں
.2

شکاﻳت کی بنیاد

____ نسل
____ رنگ
____ قومیت
____ جنس
____ حاملہ ﭘن

____ معذوری
____ ازدواجی حیثیت
____ مذہب
____ بدﻟہ
____ دﻳگر

(اگر درج ذﻳل میں سے کسی کے ﻟیئے مزﻳد جگہ درکار ہے تو براہ مہربانی اضافی صﻔحہ شامل کیجیئے اور اﺱ فارم کے ساتھ منسلک کرﻳں۔
ﭘچھلی طرف اور حاشیے میں مت ﻟکھیں۔)

حصہ  :IIIمبینہ امتیازی سلوک ﻳا ہراسانی

.1
نام

.2

اﻥ فرد (افراد) کے نام ﻟکھیں جن ﭘر آپ سکول ڈوﻳژﻥ کی غیرامتیازی ﭘاﻟیسی اور ہراسانی کی ﭘاﻟیسیوں کی خالف ورزی کرنے کا
اﻟزام ﻟگا رہے ہیں۔
سکول ﻳا مقام

ﭘوزﻳشن

جو کچھ ہوا بیاﻥ کیجیئے – بشمول ہر واقعے کی تارﻳخ ،وقت اور مقام ،جب بھی ممکن ہے۔

اگر مزﻳد جگہ درکار ہے تو براہ مہربانی اضافی صﻔحات شامل کیجیئے اور اﺱ فارم کے ساتھ منسلک کرﻳں۔
.3

افعال ،تبصرے ،وغیرہ ،جن کی وجہ سے آپ کو ﻳقین ہے کہ محﻔوﻅ زمرے میں آپ کی ممبر شپ کی بنیاد ﭘر امتیازی سلوک ﻳا
صہ  IIمیں بیاﻥ کیا؟
ہراسانی ہوئی ،جیسا کہ آپ نے اﺱ فارم کے ح ّ

اگر مزﻳد جگہ درکار ہے تو براہ مہربانی اضافی صﻔحات شامل کیجیئے اور اﺱ فارم کے ساتھ منسلک کرﻳں۔
.4

اگر قابل اطالق ہو تو ،براہ مہربانی وہ نام ﻳا اﻳسی ہی صورتحال واﻟے طاﻟبعلم/طاﻟبہ (طلباء) ﻳا مالزم (مالزمین) کے نام مہیا کرﻳں جن
کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ اﻳسا ہی سلوک کیا گیا مگر اﻥ سے مختلف طرﻳقے سے نمٹا گیا۔

اگر مزﻳد جگہ درکار ہے تو براہ مہربانی اضافی صﻔحات شامل کیجیئے اور اﺱ فارم کے ساتھ منسلک کرﻳں۔
.5

اﻥ تمام گواہاﻥ ﻳا افراد کی فہرست جو آپ کے اﻟزامات کی تصدﻳق کر سکتے ہیں۔

نام

سکول ﻳا مقام

ﭘوزﻳشن

فوﻥ نمبر

اگر مزﻳد جگہ درکار ہے تو براہ مہربانی اضافی صﻔحات شامل کیجیئے اور اﺱ فارم کے ساتھ منسلک کرﻳں۔
صہ  :IVشکاﻳت کا حل
ح ّ
آپ کے خیال میں آپ کی شکاﻳت کے حل کیلیئےکوﻥ سے اقدامات اٹھانے چاہیئے؟

میں تصدﻳق کرتا/کرتی ہوں کہ اﺱ فارم میں فراہم کردہ معلومات میری جانکاری کے مطابق مکمل اور درست ہیں۔ میں تحقیقات کے عمل کو
مکمل طور ﭘر تسلیم کرنے سے اتﻔاق کرتا/کرتی ہوں۔
طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے دستخط

تارﻳخ

واﻟد ﻳا واﻟدہ کے دستخط

تارﻳخ

درج ذﻳل ﭘتے ﭘر بذرﻳعہ ڈاک بھیجیں ﻳا فیکس کرﻳں:
ﻟیول اﻳسوسی اﻳٹ سپرنٹنڈنٹ
c/o Office of the Superintendent
Prince William County Public Schools
P.O.Box 389
Manassas, Virginia 20108
فیکس703-791-7309 :

منسلکہ II
ضابطہ 738-1

ہراسانی ﻳا امتیازی سلوک کی شکاﻳات کے ﻟیے اﭘیل فارم
Level Associate Superintendent
Prince William County Public Schools
P.O.Box 389
Manassas, Virginia 20108
براہ مہربانی صاف صاف ﻟکھئیے
ﻳہ اﭘیل کرنے واﻟے طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا واﻟد/واﻟدہ کا نام:
سکول:
اﺱ فرد (افراد) کے نام جن ﭘر ہراسانی ﻳا امتیازی سلوک کا اﻟزام ﻟگاﻳا گیا ہے:

شکاﻳت کی تﻔصیل (اگر ممکن ہے تو متعلقہ تارﻳخیں ،وقت ،گواہاﻥ کے نام وغیرہ ﻟکھیں)

شکاﻳت کا ابتدائی حل/تدارک

اﭘیل کی بنیاد:

درخواست کی گئی مدد:

ﻳہ فارم بھرنے واﻟے طاﻟبعلم/طاﻟبہ ﻳا واﻟد واﻟدہ کے دستخط:
تارﻳخ:
نوٹ :تمام شکاﻳات کے اندراج کے بعد چھاﻥ بﻳﻥ کی جائے گی۔ نہ صرف قصور وار بلکہ اﺱ میں شامل طلباء کے واﻟدﻳن کو بھی شکاﻳات سے
مطلع کیا جائے گا ،گواہاﻥ کے انٹروﻳو کیئے جائیں گے اور تمام معلومات کو خﻔیہ رکھا جائے گا ماسوائے کہ تحقیقیات کے حصے کے طور ﭘر
استعمال کیا جائے ﻳا جیسا کہ قانوﻥ کے تحت فراہم کیا گیا ہے۔

غنڈہ گردی
طلباء کی غنڈہ گردی کی اجازت نہیں ہے
ہر سکول کا اﻳسا ماحول دﻳنے کیلیئے ﭘرعزم ہے جہاں طلباء غنڈہ گردی سے آزاد ہوں۔ طلباء کو سکول انتظامیہ کو واقعات کی اطالع دﻳنے کی
تاکید کی جاتی ہے۔ سکول منتظمین طلباء کی طرف سے غنڈہ گردی کی اطالع کا فوری اور فیصلہ کن جواﺏ دﻳنے کے ﻟیے مناسب اقدامات کرﻳں
گے۔ طاﻟبعلم غنڈہ گردی کے واقعات کی اطالع کے ﻟیے صﻔحہ  42ﭘر موجود فارم استعمال کر سکتے ہیں۔ غنڈہ گردی کی شکاﻳت کا فارم
کونسلنگ ڈﻳپارٹمنٹ ﻳا مرکزی دفتر میں بھی موجود ہے۔
سوال:

غنڈہ گردی کیا ہے؟

جواب:

"غنڈہ گردی" سے مراد کوئی بھی جارحانہ اور بے جا سلوک ،جس کا مقصد نشانہ بننے واﻟے کو نقصاﻥ ﭘہنچانا ،خوف
زدہ کرنا ﻳا ذﻟیل کرنا ہے؛ جس میں ج ارح فرد ﻳا افراد اور اﺱ کے ہدف کے درمیاﻥ حقیقی ﻳا بظاہر طاقت کا عدم توازﻥ
شامل ہوتا ہے؛ اور اﺱ کو بار بار دہراﻳا جاتا ہے ﻳا جس کے نتیجے میں جذباتی چوٹ ﭘہنچتی ہے۔ "غنڈہ گردی" میں سائبر
غنڈہ گردی شامل ہے۔ "غنڈہ گردی" میں معموﻟی چھیڑ خانی ،اودھم مچانا ،بحث کرنا ﻳا دوستوں کا جھگڑا شامل نہیں ہے۔

سوال:

کن رویوں کو غنڈہ گردی والے رویے سمجھا جاتا ہے؟

جواب:

غنڈہ گردی واﻟے روﻳے کی کچھ مثاﻟوں میں جاﻥ بوجھ کر ﻟوگوں کو شامل نہ کرنا ،طنز ،دھمکیاں ،اشارے ،توہین ،گپ
شپ ،تذﻟیل ،چھیڑنا ،سائبر غنڈہ گردی ،گرانا ،مارنا ،امالک چوری کرنا ﻳا خراﺏ کرنا ،گاﻟی دﻳنا اور دوسروں کی ﻅاہری
ہئیت  ،تعلیمی ﻳا کھیل میں قابلیت ﻳا کسی بھی دوسری وجہ سے اﻥ کا مذاق اڑانا شامل ہے۔ غنڈہ گردی کئی مختلف طرﻳقوں
سے جمائی جا سکتی ہے۔ ﻳہ کبھی کبھار دوسرے ﻟوگوں کو محض اﻟگ تھلگ کر دﻳئے جانے کا احساﺱ دالنا ہوتا ہے۔
دوسرے وقت ﻳہ کسی کو مارنے ،چھیڑنے ﻳا چوٹ ﭘہنچانے کی دھمکی ہوتی ہے۔ چوری کرنا ﻳا تنگ کرنا کسی کے ﻟنﭻ ﻳا
کتابوں کو چوری کرنا ﻳا تنگ کرنا بھی دھونس ہے اور اسی طرح عینک ﻳا مختلف قسم کے کپڑے ﭘہننے کی وجہ سے ﻳا
کھیلوں میں قابلیت نہ رکھنے کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا بھی غنڈہ گردی ہے۔ ﻟوگوں کو نقصاﻥ ﭘہنچانے کے ﻟیے
انٹرنیٹ ﻳا کمپیوٹر کا استعمال کرنا غنڈہ گردی کی اﻳک اور شکل ہے۔ دوسرے نقصاﻥ دہ روﻳے بھی غنڈہ گردی ہو سکتے
ہیں۔

سوال:

غنڈہ گردی کی رپورٹ کس طرح دی جا سکتی ہے؟

جواﺏ:

کوئی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ کسی منتظم ﻳا عملہ کے رکن سے بات کر کے ﻳا صﻔحہ  42ﭘر موجود غنڈہ گردی کا فارم مکمل
کر کے غنڈہ گردی کی اطالع دے سکتا ہے۔ عملہ کے ارکاﻥ آپ کی شکاﻳت کی اطالع اسکول انتظامیہ کو دﻳنے کے ﭘابند
ہیں۔ آپ کے واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) کو بھی اﻥ معلومات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔

سوال:

غنڈہ گردی کا عمل جاری رہنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیئے؟

جواب:

فوری طور ﭘر اسکول کے منتظم ﻳا عملہ کے ممبر کو اﺱ کی اطالع دﻳں۔ غنڈہ گردی جاری رہنے کے بارے میں اﭘنے واﻟد
ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) کو بھی بتانا ضروری ہے۔ اگر غنڈہ گردی کا ملزم کوئی طاﻟبعلم غنڈہ گردی کرنے واﻟے اﭘنے روﻳے کی
اطالع دﻳنے واﻟے شخص سے بدﻟہ ﻟینے کی کوشش کرے ،تو منتظمین تادﻳبی کاروائی کرﻳں گے جس میں اخراج تک بھی
شامل ہے۔

سوال:

اگر مجھ سے غنڈہ گردی کی جاتی ہے تو کیا میں فوری کاروائی کر سکتا ہوں؟

جواب:

جی ہاں۔ جی ہاں ،اﻥ اقدامات میں ﻳہ ہیں:
• غنڈہ گردی کرنے واﻟے کو سخت اﻟﻔاﻅ میں رکنے کو کہیں؛
• غنڈہ گردی کے اصل واقعے سے متعلق تحرﻳری نوٹس ،تارﻳخیں ،اوقات ،جگہیں ،گواہاﻥ کے نام اور دﻳگر
معلومات اﭘنے ﭘاﺱ رکھیں؛ اور
• فوری طور ﭘر واقعہ کے بارے میں عملہ کے کسی ممبر ،مشیر ،منتظم ﻳا واﻟد ﻳا واﻟدہ سے بات کرﻳں۔

غنڈہ گردی کی شکاﻳت
ﭘرنس وﻟیئم کاﺅنٹی ﭘبلک سکوﻟز کے "ضابطہ اخالق" کے مطابق ،کوئی بھی جارحانہ اور بے جا سلوک ،جس کا مقصد نشانہ بننے واﻟے کو
نقصاﻥ ﭘہنچانا ،خوف زدہ کرنا ﻳا ذﻟیل کرنا ہے؛ جس میں جارح فرد ﻳا افراد اور اﺱ کے ہدف کے درمیاﻥ حقیقی ﻳا بظاہر طاقت کا عدم توازﻥ
شامل ہوتا ہے؛ اور اﺱ کو بار بار دہراﻳا جاتا ہے ﻳا جس کے نتیجے میں جذباتی چوٹ ﭘہنچتی ہے۔ غنڈہ گردی میں انٹرنیٹ کے ذرﻳعے غنڈہ
گردی بھی شامل ہے ،جس میں اﻟیکٹرانک ﭘیغامات اور/ﻳا تصاوﻳر کی منتقلی ،وصوﻟی ،ﻳا اﻅہار شامل ہے۔ ”غنڈہ گردی میں معموﻟی چھیڑ خانی،
اودھم مچانا ،بحث کرنا ﻳا دوستوں کا جھگڑا شامل نہیں ہے۔ سکول کے ﭘرنسپل اور سٹاف "ضابطہ اخالق" ﭘر عمل کروانے کیلیئے ﭘرعزم ہیں
اور غنڈہ گردی کی شکاﻳات کا فوری طور ﭘر اور مناسب طرﻳقے سے جواﺏ دﻳتے ہیں۔ کوئی بھی طاﻟبعلم/طاﻟبہ اﻳک منتظم سے بات کر کے
اور/ﻳا اﺱ فارم کو مکمل کر کے اور اسے واﭘس ﭘرنسپل ﻳا اسسٹنٹ ﭘرنسپل کو دے کر شکاﻳت درج کروا سکتا/سکتی ہے۔ سٹاف کا کوئی رکن

بھی طالبعلم/طالبہ یا والد یا والدہ جو غنڈہ گردی کی رپورٹ کریں ،کے کہنے پر یہ فارم مکمل کر سکتا/سکتی ہے۔
براہ مہربانی صاف صاف لکھئیے

شکایت کرنے والے کا نام__________________________________________________________________________ :
سکول_______________________________________________________________________________________ :
اس فرد (افراد) کے نام جن پر غنڈہ گردی کا الزام لگایا گیا ہے___________________________________________________ :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

شکایت کی تفصیل (اگر ممکن ہے تو مخصوص تاریخیں ،اوقات ،گواہان کے نام وغیرہ لکھیں):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

شکایت کرنے والے کے دست خط _____________________________ :تاریخ___________________________________ :
نوٹ :تمام شکاﻳات کے اندراج کے بعد چھاﻥ بﻳﻥ کی جائے گی۔ قصور وار کے ساتھ ساتھ اﺱ میں شامل طلباء کے واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن) کو بھی
شکاﻳات سے مطلع کیا جائے گا ،گواہاﻥ کے انٹروﻳو کیے جائیں گے اور تمام معلومات کو خﻔیہ رکھا جائے گا ماسوائے کہ تحقیقات کے حصے
کے طور ﭘر استعمال کیا جائے۔

طلباء اور والدین کو قانونی نوٹس
"ضابطۂ اخالق" کا ﻳہ حصہ وفاقی اور/ﻳا رﻳاستی قانوﻥ کے تحت طاﻟبعلم/طاﻟبہ سے متعلق قانونی نوٹسز ﭘر مشتمل ہے۔ آپ اﻥ نوٹسز کو ﭘڑھنے
کے ذمہ دار ہیں اور طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے ہنگامی معلوماتی کارڈ ﭘر آپ کا دستخط اﺱ امر کا اعتراف ہے کہ آپ نے اﻥ نوٹسوں کو ﭘڑھ اور سمجھ ﻟیا
ہے۔

ورجینیا کوڈ §  22.1-279.3کے تحت والدین کی ذمہ داری اور شمولیت کے تقاضے کا
اطالع نامہ
ورجینیا کوڈ §  22.1-279.3کی دفعات واﻟدﻳن کی ذمہ داری اور شموﻟیت ﭘر بات کرتی ہیں جس کا مقصد طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے مناسب طرز عمل
کو فروغ دﻳنا اور سکول میں حاضری کو ﻳقینی بنانا ہے۔ اﺱ قانوﻥ میں مذکور ہے کہ "سرکاری سکوﻟوں میں داخل ہر طاﻟب علم کے واﻟد ﻳا واﻟدہ
ﭘر طاﻟبعلم کے برتاﺅ اور الزمی سکول کی حاضری کے نﻔاذ میں سکول کی مدد کرنا فرض ہے تاکہ خلل اور افراد ﻳا امالک کو خطرے سے ﭘاک
اور انﻔرادی حقوق میں معاوﻥ ماحول میں تعلیم کا اہتمام کیا جا سکے"۔ ﻟہذا ،واﻟدﻳن کو محﻔوﻅ اور منظم تعلیمی ماحول برقرار رکھنے کے ﻟیے
سکول منتظمین کی شراکت میں کام کرنا ضروری ہے۔ ہمارے بیشتر واﻟدﻳن ہمارے سکوﻟوں میں شامل ہیں اور اﻥ میں معاونت کرتے ہیں اور
تعلیم کے فروغ کے ﻟیے ضروری ماحول کی تخلیق میں مدد کر رہے ہیں۔ نتیجتا  ،سکول ڈوﻳژﻥ اﺱ بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اسے اﺱ وقت
تک اﺱ نﻔاذ قانوﻥ کے اﻟتزامات کے مطابق کام کرنے کی ضرورت نہیں ﭘڑے گی جب تک واﻟدﻳن ذﻳل میں بیاﻥ کردہ طرﻳقے کے مطابق جاﻥ
بوجھ اور نامناسب طرﻳقے سے اﭘنی ذمہ داری ﭘوری نہ کر ﭘائیں۔ اﺱ کے برخالف ،ﻳہ قانوﻥ سکول ڈوﻳژﻥ کو اﻳک محﻔوﻅ تعلیمی ماحول کے
رکھ رکھاﺅ میں سبھی واﻟدﻳن کو شامل کرنے کے ﻟیے اﻳک اضافی وسیلہ فراہم کرتا ہے۔ اﺱ قانوﻥ کے تقاضوں کا خالصہ ذﻳل میں ہے:
• واﻟدﻳن الزمی طور ﭘر اﻳک بیاﻥ ﭘر دستخط کر کے اسے واﭘس بھیجیں جس میں سکول بورڈ کے "ضابطۂ اخالق" کی وصوﻟی کا
اعتراف ہو اور "ضابطۂ اخالق" میں بیاﻥ کردہ طاﻟب علم کے برتاﺅ کے معیارات کو نافذ کرنے میں سکول کی مدد کرنے کی اﭘنی ذمہ
داری کو تسلی م کرﻳں اور سکول کی حاضری کو ﻳقینی بنائیں۔ بیاﻥ ﭘر دستخط کر کے ،جو طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے ہنگامی معلوماتی کارڈ کی
ﭘشت ﭘر درج ہے ،واﻟدﻳن اور طلباء اﺱ بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے "ضابطۂ اخالق" کے مندرجات کو ﭘڑھ اور سمجھ ﻟیا
ہے اور ﻳہ کہ واﻟدﻳن کی طرف سے قانو ﻥ کے تقاضے ﭘورا نہ کر ﭘانے کی صورت میں واﻟدﻳن اور طلباء کے خالف عداﻟتی کاروائی
کی جا سکتی ہے۔ بیاﻥ ﭘر دستخط کرنے کا ﻳہ مطلب نہیں کہ واﻟدﻳن کے حقوق ساقط ہو گئے ہیں بلکہ ،واﻟدﻳن کے حقوق رﻳاست ہائے
متحدہ امرﻳکہ ﻳا دوﻟت مشترکہ ورجینیا کے آئین ﻳا قوانین کے تحت محﻔوﻅ ہیں۔ واﻟد ﻳا واﻟدہ کو سکول ﻳا سکول ڈوﻳژﻥ کی ﭘاﻟیسیوں ﻳا
فیصلوں سے اختالف کے اﻅہار کا حق حاصل ہے۔ طلباء/واﻟدﻳن ورجینیا کے ضابطہ §  22.1-277.04-06کے تحت معطلی ﻳا اخراج
ﭘر اﭘیل کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔
• قانوﻥ ﭘرنسپل کو ﻳہ درخواست کرنے کی اجازت دﻳتا ہے کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے واﻟد ﻳا واﻟدہ (واﻟدﻳن کے ﭘاﺱ اﻳسے طاﻟب علم کی
قانونی اور جسمانی تحوﻳل ہے) ﭘرنسپل ﻳا اﻥ کے نامزد سے مالقات کرﻳں تاکہ "ضابطۂ اخالق" کا اور طلباء کو نظم و نسق سکھانے
اور ترتیب بحال رکھنے میں سکول کے ساتھ شرکت کرنے کی واﻟد ﻳا واﻟدہ ﻳا دونوں کی ذمہ داری کا جائزہ ﻟیا جائے ،تاکہ سکول کی
الزمی حاضری کے قانوﻥ کی تعمیل کو ﻳقینی بناﻳا جائے اور طاﻟب علم کے روﻳے ،سکول میں حاضری اور تعلیمی ﭘیش رفت میں
بہتری النے ﭘر گﻔتگو کی جائے۔
• قانوﻥ ﭘرنسپل کو اﺱ صورت میں جب طاﻟبعلم/طاﻟبہ "ضابطۂ اخالق" ﻳا سکول بورڈ کی دﻳگر ﭘاﻟیسی ﻳا سکول میں الزمی حاضری
کے قانوﻥ کی خالف ورزی کرے واﻟدﻳن کو اطالع دﻳنے کی اجازت دﻳتا ہے ،جب اﺱ طرح کی خالف ورزی کا نتیجہ معطلی ﻳا
عداﻟت میں عرضی دائر کرنے کی صورت میں برآمد ہو سکے ،چاہے سکول انتظامیہ نے اﺱ طرح کی کاروائی عائد ﻳا شروع کی ہو
ﻳا نہ کی ہو۔ نوٹس میں اﻥ امور کا ذکر ہو گا ( )iخالف ورزی کی تارﻳخ اور اﺱ کی جزئیات؛ ( )iiطاﻟبعلم کے روﻳے اور/ﻳا سکول میں
الزمی حاضری کو بہتر بنانے میں سکول کا تعاوﻥ کرنے کے ﻟیے اقدام (اقدامات) کرنے کی واﻟدﻳن کی جوابدہی؛ ( )iiiکہ ،اگر طاﻟبعلم
کو معطل کر دﻳا جاتا ہے تو سکول کے عہدﻳداراﻥ سے ملنے کے ﻟیے واﻟدﻳن کو طاﻟبعلم کے ساتھ آنے کو کہا جا سکتا ہے؛ اور ( ) iv
طاﻟبعلم کو نگرانی میں رہنے واال بچہ قرار دﻳنے کے ﻟیے مخصوص حاالت کے تحت ناباﻟغ اور گھرﻳلو تعلقات کی عداﻟت میں اﻳک
عرضی دائر کی جا سکتی ہے۔
• معطل کیے گئے طلبا کو باقاعدہ سکول ﭘروگرام میں اﺱ وقت تک دوبارہ داخلہ نہیں دﻳا جا سکتا ہے جب تک کہ طاﻟبعلم/طاﻟبہ اور واﻟد
ﻳا واﻟدہ سکول کے عہدﻳداروں سے مالقات کر کے طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے سلوک کو بہتر بنانے ﭘر تبادﻟہ خیال نہ کر ﻟیں۔ تاہم ،طاﻟبعلم/طاﻟبہ
کے ﻟیے مناسب ہونے کی صو رت میں ،ﭘرنسپل ﻳا قائم مقام کو واﻟدﻳن کی کانﻔرنس کے بغیر طاﻟبعلم/طاﻟبہ کو دوبارہ داخلہ دﻳنے کی
اجازت ہے۔
• اگر واﻟدﻳن ﻳہ تقاضے ﻳا قانوﻥ کے تحت دوسرے تقاضے ﭘورا نہیں کر ﭘاتے ہیں تو سکول بورڈ ناباﻟغ اور گھرﻳلو تعلقات کی عداﻟت
میں عرضی دائر کر کے واﻟدﻳن کے خالف طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے روﻳے اور/ﻳا سکول حاضری بہتر بنانے کی کوششوں میں شرکت کرنے
سے جاﻥ بوجھ کر اور نامناسب انکار کے ﻟیے کاروائی کر سکتا ہے۔ عداﻟت درج ذﻳل کاروائیاں کر سکتی ہے:
 oواﻟد ﻳا واﻟدہ کو سکول عہدﻳداراﻥ سے مالقات کرنے کا حکم دﻳنا؛ اور
 oطاﻟبعلم/طاﻟبہ اور/ﻳا واﻟدﻳن کو طاﻟبعلم/طاﻟبہ کے روﻳے اور سکول حاضری کو بہتر بنانے کی تدابیر ﻳا ﭘروگراموں میں
شرکت کرنے کا حکم دﻳنا ،بشمول حسب حال ﭘرورﺵ ،مشاورت ﻳا تدرﻳس کے ﭘروگرام میں شرکت ﻳا دﻳگر اﻳسی ﭘابندﻳوں
اور شرائط کا مستوجب قرار دﻳنا جسے عداﻟت مناسب سمجھے اور/ﻳا واﻟدﻳن ﭘر  500ڈاﻟر تک کا جرمانہ عائد کرنا۔
ورجینیا کی الزمی حاضری کے قوانین کے بارے میں مزﻳد معلومات کے خواہاں واﻟدﻳن کو ضابطہ " ،724-1حاضری اور عذر" اور ورجینیا
کوڈ کے سیکشن  22.1-254 et. seq.کا حواﻟہ دﻳا جاتا ہے جو آﻥ الئن  http://leg1.state.va.us/ﭘر دستیاﺏ ہیں۔

طالبعلم/طالبہ کے حقوق
آئین ،رﻳاست ہائے متحدہ امرﻳکہ کے قوانین اور دوﻟت مشترکہ ورجینیا طلباء کو بہت سے قانونی حقوق اور آزادﻳاں دﻳتے ہیں۔ سکول بورڈ کی
ﭘاﻟیسیاں اور ضوابط بھی طلباء کو اﻥ کی عمر اور ﭘختگی کی سطح کے مطابق بہت سارے مراعات فراہم کرتے ہیں۔ طلباء اﺱ وقت تک اﻥ حقوق
اور مراعات کا استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ دوسروں کے حقوق ﻳا سکوﻟوں کو سیکھنے کا محﻔوﻅ ماحول فراہم کرنے کی اہلیت میں
مداخلت نہیں کرتے ہیں۔
 PWCSکے طلباء کے درج ذﻳل حقوق ہیں:
• توقع کرﻳں کہ سکوﻟوں ،دفاتر اور کمرۂ جماعت خیال رکھنے واﻟے ،حﻔاﻅت کرنے واﻟے ہیں اور مثبت تعلقات میں اضافہ کرتے ہیں؛
• توقع کرتے ہیں کہ نصاﺏ اور تدرﻳس سخت تعلیمی تجربات کے مواقع کو فروغ دﻳتے ہیں؛
اﻳسے سکوﻟوں میں شرکت کرﻳں جو خوﺵ آئند ،محﻔوﻅ ہیں اور سٹاف اور طلباء کے ﻟیے تدرﻳس کے مثبت ماحول کے ﻟیے موزوں
•
ہیں؛
• اﻥ کی انﻔرادی سطح کی تﻔہیم اور صالحیتوں کے حواﻟے سے مساوی اور قیمتی تعلیمی تجربات کی توقع کری؛
• تقرﻳر ،اسمبلی ،درخواست ،اور دوسرے قانونی ذرائع کے ذرﻳعہ آزادانہ طور ﭘر اﭘنی رائے کا اﻅہار کرﻳں ،ﻳہاں تک کہ وہ تدرﻳسی
عمل میں مداخلت نہ ہو؛
تادﻳبی کاروائی کی ﭘیروی جب معطلی ﻳا اخراج کے فیصلے زﻳر اﻟتوا ہو؛
•
• جب درخواست کی جائے تو متوقع ضروری دستاوﻳزات کو اﻥ کی اﭘنی زباﻥ میں ترجمے کر کے ﻳا مترجم کی سہوﻟت دی جائے؛ اور
باﻟغاﻥ اور دﻳگر طلباء سے شائستگی ،عزت ،اور انصاف ﭘسندی کی توقع کرنا جس میں اﻥ کے ﺛقافتی اعتقادات اور اختالفات بھی
•
شامل ہیں۔

