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 :عزیزی والدین

 

شہر پیما معیارات برائے  2014-2013 ساتھ اپنے بچے کے  جیسے ہم نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں، ہم آپ سے
ضابطہ انضباط کو  کا جائزہ لینے کی گذارش کرتے ہیں۔ (ضابطہ انضباط )مداخلت اور نظم و ضبط کے اقدامات 

طرِز عمل کے  اور والدین ملہع طلبا، –ولی برادری کے ارکان تاکہ اسکاس بات کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دیا 
کرنے  ان معیارات کی خالف ورزی اگر جن کی پابندی کرنے کی توقع تمام طلبا سے کی جاتی ہے اور ،ان معیارات

۔  ہر سال محکمئہ تعلیم اس کا جائزہ لیتا ہے اور کو جانیں اور سمجھیں نتائج رونما ہونے والےصورت میں  کی
کو شفاف وضاحت فراہم کی جا سکے ابطہ انضباط میں جہاں ضروری ہو ترمیم کرتا ہے، تاکہ اسکول اور والدین ض

اعانت کرنے کے لیے اہم تبدیلیوں کا اضافہ کیا جا  کی اور ایک محفوظ، بعافیت اور معاونتی تعلیمی ماحول
ویب سائٹ پر دس  کی ہیں۔ یہ محکمئہ تعلیمسکے۔ ہم آپ کی پورے دستاویز کا جائزہ لینے کی حوصلہ افزائی کرتے 

 زبانوں میں دستیاب ہے۔
 

 5گریڈ کنڈر گارٹن تا  A :ضابطہ انضباط کی خالف ورزی کرنے کی فہرست کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے
نہ تعاون کرنے "جو کے لیے ہے۔ ہر ایک حصے میں خالف ورزی کی پانچ سطوح ہیں  12-6گریڈ  Bکے لیے ہے اور 

اس کے ساتھ ساتھ ان میں تادیبی کاروائی کی حدود  تک ہیں "تشدد آمیز طرز عمل "سے لے کر  "الے طرِز عملو
جن کو اسکول اور عملے کے ذریعے عمل میں الیا جا سکتا ہے۔ تادیبی اور مداخلتی رہنمائی بھی شامل ہیں 

کاروائیوں میں والدین کے ساتھ کانفرنس، روکے جانا، یا معطلی شامل ہے اس کا انحصار برے طرِز عمل پر ہے۔ 
 اس کے عالوہ، ضابطہ انضباط میں طلبا کے حقوق اور ذمہ داریوں کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ 

 

ول کے ط کے عالوہ، آپ کے بچے کو طرِز عمل کے معاہدے کی دو نقلیں فراہم کی جائیں گی جو اسکضابطہ انضبا
عمل کا خالصہ فراہم کرتا ہے۔ براِہ کرم اپنے بچے ساتھ ان قواعد کا جائزہ لیں  میں آپ کے بچے سے مطلوب طرزِ 

تعلیم کی ویب سائٹ پر دس  ئہکریں۔ طرِز عمل کا معاہدہ محکم اور ایک دستخط شدہ نقل کو اسکول کو واپس
 زبانوں میں دستیاب ہے۔ 

 

کے طور پر شامل کرنے کے  ہمارا اسکول ایک محفوظ ماحول برقرار رکھنے کے لیے والدین کو سرگرمِ عمل شراکت
محفوظ بنانے میں مدد جہد کرتا ہے اور ہماری اسکولی برادری کو ہمارے بچوں کے لیے بہتر، قوی اور لیے جدو
 ______________________براِہ کرم ہم سے  تو آپ کی اعانت کا شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں کرنے میں

   ۔پر رابطہ کریں (اسکول کا نمبر )


