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 سکول � آب و ہوا اور حفاظت � ڈو�ژن � طرف � ا�ک پ�غام
  

 � تعل�� سال منی خوش آمد�د!   2021-2022
 

ن � حوا� � مناسب معلومات فراہم کریت �� جس � تمام طلباء �   اسڻوڈنٹ ہینڈبک) BCPSبالڻ�مور کاؤنیٹ پبل� سکولز ( گائ�ڈ الئ�ن
۔ 

گ
ن ا�ر ان ہدا�ات � خالف ورزی � جایت �� تو اس � نتائج ہوں � تمام طلباء � ل�ی متواتر اور  اسڻوڈنٹ ہینڈبکتوقع � جایت �� ن�ی

ام، مناسب لباس، ڻ�کن ی، لوگوں اور جائ�داد کا اح�ت الو�ب کا استعمال، طالب علم � اشاعت، طالب علم � �گرم�اں، طلباء �  بروقت حا�ن
۔ والدین/��رستوں اور طلباء � کہا جاتا �� کہ وە  ر�کارڈ اور شکا�ت � ط��قہ کار سم�ت اپ�ل � حق � حوا� � توقعات کو پورا کریت ��

ہدا�ات � ساتھ ساتھ ہدا�ات � خالف ورزی � نتائج پر ب� تبادلہ  منی موجود تمام معلومات کا بغور جائزە لنی اور  اسڻوڈنٹ ہینڈبک
   خ�ال ک��ں۔

  
ورت �� جس � ظاہر ہوتا �� کہ  موصول ہوگیئ ��  اسڻوڈنٹ ہینڈبکطلباء اور والدین/��رستوں کو ا�ک ب�ان پر دستخط کر�ن � �ن

۔ ساالنہ جائزە لی�ن � ل�ی ا�ک اہم دستاو�ز  اسڻوڈنٹ ہینڈبک رکھنی کہ براە کرم ذہن منی   اور طلباء � رو�ی � توقعات کو سمجھا گ�ا ��
۔    �� کیونکہ اس منی پچھ� ورژن � تبد�لیوں کو شامل ک�ا گ�ا ��

  
:  اسڻوڈنٹ ہینڈبک�   2021-2022    منی اہم تبد�ل�اں شامل ہنی

 
 جذبایت س�کھ�ن � ا�ک تازە ت��ن  ) � تعاون � فراہم کردە سما�ب CASELتعل��، سما�ب اور جذبایت س�کھ�ن ( •

 تع��ف۔ 
ا�ک نظر ثاین شدە طالب علم دوست چارٹ جو مخصوص طرز عمل کا خا�ہ پ�ش کرتا �� ج� طلباء اپین سما�ب  •

۔   جذبایت �شوونما � ل�ی اپنا سک�ت ہنی
ی ز�ادە تر مدد اور تعاون �   •  �ن منی معاونل�ی کال کردفاتر � طلباء اور والدین � ا�ک فوری حوالہ فون ڈائ��ک�ٹ

۔ �� 
ورت � وقت ان � مدد   • ا قابل اعتماد حلقہ" پیج جہاں طلباء ان افراد � شناخت کر سک�ت ہنی جن پر �ن ا�ک "م�ی

۔  � ل�ی انحصار ک�ا جا سکتا ��
  اسڻوڈنٹ ڈر�س کوڈ پر تازە ت��ن ز�ان جس منی اب نما�ش � ممانعت اور نفرت � عالمتنی  5520پال��/قاعدە  •

۔    شامل ہنی
۔  • کس جو رو�ی � شدت � بن�اد پر ذمہ دار�وں اور رِدعمل � سطح کا خا�ہ پ�ش کرتا ��   ا�ک ن�ا ڈسپلن می�ٹ
اساتذە � ز�رق�ادت اور منتظم � ز�رق�ادت نتائج � ا�ک فہرست جو طلباء اور والدین � ل�ی توقعات فراہم کریت   •

۔�� کہ انضبا� ردعمل � طور پر ک�ا جاری    ک�ا جاسکتا ��
نظم و ضبط � ردعمل � وضاحت کر�ن وا� اصطالحات � بار� منی وضاحت فراہم کر�ت ہنی جو ا��� انضبا�  •

۔   ردعمل پر بحث کر�ن منی استعمال ہو�ت ہنی
۔ •   انضبا� برطر�ن � اقسام اور ان جگہوں کا خالصہ جہاں انضبا� سماعت � جایت ��

 
کہ کوشش � ذر�� � گیئ ہنی جن منی  اسڻوڈنٹ ہینڈبک�   2021-2022  BCPSمنی تبد�ل�اں اسٹ�ک ہولڈرز � ا�ک جامع گروە � مش�ت

، طالب علم کنڈنٹ سماعت  ، اسکول � ماہ��ن نفس�ات، سما�ب کارکن، طالب علم کارکن، مش�ی ن والدین/��رست، طلباء، اساتذە، منتظمنی
۔اف�ان، ا�گ��کڻو ڈا ن گرو�س � نمائندے شامل ہنی ، اور مختلف پ�شہ ور انجمنوں/یوننی ز، قانوین مش�ی ز، کوآرڈینی�ٹ ز، ڈائ��ک�ٹ    ئ��ک�ٹ

 
 
 



iii 
 

 مشموالت کا جدول 
 
 

 1 .......................................................................................... تعارف 
 2 ............................................................................ کا دائرە کار  اتھاریٹ 

 2 ......................................................... روک تھام 
 2 ................................................................................ م�تعل کردار �

 3 ...................................................................... نظم و ضبط® یشعور 

 PBIS ( ....................................... 3اخلت اور تعاون ( مثبت طرز عمل � مد

 3 ............................................................ اور حقوق اں �ذمہ دار  طلباء �
 3 ...................................................................... اں �ور ذمہ دار حقوق ا

 3 ................................................................... اں�ذمہ دار  طالب علم �
 3 ........................................................................ ی ذمہ دار  �  یحا�ن 

 4 .................................................................... ی ذمہ دار  �  ق�عدم تف� 

 4 ........................................................ ی ذمہ دار  آزاد گفتگو اور اظہار �

 4 ..................................................... لباس کا ضابطہ - یذمہ دار  �  ہ یُحل

ن/ کنالو�ب �طالب علم کا ڻ  4 .............................. کا ذمہ دارانہ استعمال   ٹ�ان�ٹ

انک�ال ذایت   5 ............................ ی ذمہ دار  آالت � استعمال � مواصالیت  ک�ٹ

 5 .............................................................................. طلباء � حقوق
 5 ..................................................................... کا حق  یرازدار  �  کارڈ �ر 

 6 ................................................. مشقوں کا حق ر مذہیب محب وطن او 

 6 ................................................................... حق   کا   حکمراین  �   طلبہ 

کت کا حق  ںی م وں ی�گرم نصایب  �ی غ  6 ............................................... �ث

ن ب  6 ........................................... کا حق  �ن یحصہ ل ںی م لوں �المدارس کھ ںی

 6 ......................................................................... کا حق   داد �جائ ذایت 

 7 ..................................................................... � حق کا نو�س تال�ث 

 7 .................................................................. سلوک کا حق یاز �امت�ی غ

 7 ................................................... عمر � متعلق حق �  طلباء  ت�ا��� 

 7 ............................................................... آزاد گفتگو اور اظہار کا حق

 7 .................................................................................... کا حق   ل�اپ

 7 ..................................................... � ماحول کا حق  کھ�ن �محفوظ س

 7 ................................................................................ اخالقضابطہ 
 8 ........................................................................ ت�مداخلت اور حما

 8 ........................... ۔ مداخلت اور معاونت �ی � جرائم کو روک�ن � ل Iزمرە 

 8 ......................... مداخلت اور معاونت۔ �ی � جرائم کو روک�ن � ل IIزمرە 

 9 ...................... مداخلت اور معاونت۔ �ی � جرائم کو روک�ن � ل IIIزمر� 

 10 ............................................... ۔ت�قابل  �  کھ�ن �س اور جذبایت  سما�ب 
 11 ..................................................... نی مہارت �  کھ�ن �س جذبایت  سما�ب 

BCPS ز   �ی وسائل � ل  12 ........................................................ فون نم�ب

 12 .................................................................................. نی پاٹ الئن

 13 ................................................... روک تھام � وسائل کا فارم  طلباء �

 15 ................................................... نتائج  منط�ت 
 15 ................................................................................. جرم  Iزمرە 

 15 .............................................................................. جرائم  IIزمرە 

 16 ......................................................................... � جرائم IIIزمرە 

 17 ...................................................... طالب علم کا نظم و ضبط کا عمل 
 17 ...................................... � جوابات  وں �خالف ورز  ضابطہ اخالق �

 17 ............................... � طلباء 2 ڈ �گ� -اخراج/ معط� کنڈرگارڻن �  یپر 

 17 .......................................................................معط�  ںی اسکول م

 18 .................................................... معط�  مدیت  ل �اور ط�  مدیت  ل�قل

 18 .............................................................. اور اخراج معط� ��توس

 19 .............................................................. خدمات  ��علکم � کم ت

 19 .......................................... ارات�اخت ��تعل گر �متبادل اسکول اور د

 20 .............................. منصو�ب  504) اور IEPs� پروگرام ( م�تعل یانفراد

SCHO 20 ................................................................. ل �اپ �  ص��� ف 
 20 ................................................................................ کا عمل   ل�اپ

 20 ............................................................................. قابل ذکر جرائم
کسیجرم م انضبا�  22 .................................................................... �ٹ
 28 ............... نظم و ضبط � جوابات نی م ادت�ق اور منتظم � تاد�ق اساتذە �

 30 ............................................................... ل�تفص جوابات � انتظا�

 32 .......................................................... بحا� 
 32 ........................................................ وضاحت �   قوں �� ط�  بحا�

 32 ............................................................. ںی مثال  مشقوں � �  بحا�

 33 ................................................ ساالنہ اطالعات 
 33 ............................................................. م �ترم ںی طلباء � حقوق م

 33 ...................................................................................... یرازدار 

 34 .................................................................. معلومات �  یک�ٹ �ڈائ� 

 34 .............................. ارات �� اخت یلومات � عالوە رازدار مع یک�ٹ �ڈائ� 



iv 
 

 34 .................................... � ادار�  م�تعل کر�ن وا� اور اعٰ�   بھریت  فو�ب 

 34 ............................................................. داد �جائ  عق� طالب علم �

 35 ............................................................ کا حق  �ن یمعائنہ اور جائزە ل

 35 ............................................ درخواست �  م�ترم ںی م کارڈ �طلبہ � ر 

 35 ................................................................. درج کر�ن کا حق ت�شکا

 35 ......................... کارڈنگ�ر  و یڈ�پر و  سکول پراپریٹ  ت�سکول �سوں سم

 35 ............................................................... شناخت کا نظام  �  ن�زائ� 

 35 ................................................................... نظام ناخیت کارڈ ش  ک�ا

/حصول � ط�   35 ............................ کار  قہ�کھا�ن کا معاوضہ/متبادل کھا�ن

 35 ............................................................ خدمات۔  اسکول صحت �

 37 ........................................................ اں �س�پال
 37 ........................................................................................ ن یئر از 

 37 ............................................................................. � انکار رسایئ 

 37 ......................... ۔ یغنڈا گرد ا �سائ�ب دھو�س، ہراساں کرنا،   ،بدمعا�ث 

BCPS  38 ....................................................... سلوک یاز �پر امت پراپریٹ 

۔ ہ�گروپ کا رو   قانوین  �ی غ ا �تباە کن  ط�ح � اور ا� �گر� ، گروە �گروە

 ................................................................................................ 38 

 38 ................................. مصنوعات کا استعمال اور قبضہ طلباء کا تمبا�و �

 38 ............................................................. �سخہ  �ی دوا:  �سخہ اور بغ

و�ات اور منش  39 .......................................................... ات �ال�حل م�ث

 39 ............................................ � استعمال تک رضا�ارانہ رسایئ  ات�منش

 39 ................................................... حوصلہ افزایئ  �  م �مشاورت اور تعل

 39 ...................................... نا یاطالع د اور غفلت � ادیت �بچوں � ساتھ ز 

 40 .............................................. ورچوئل کالس روم 

 40 .............................................................. کا ماحول  کھ�ن �محفوظ س

 40 ............................................................. ورچوئل کالس روم کا انتظام 
 40 ....................................................... ورچوئل کالس روم کا انتظام کرنا 

 40 ...................................................................... ات�وقت ساز ہدا ہم
 40 ................................................................. ت �ہدا ر یمطابقت پذ �ی غ

 41 ......................................................... یحا�ن  ںی ورچوئل کالس روم م
 41 .................................................... ی ذمہ دار  طلبہ � �ی ل  � یحا�ن 

 41 .............................................. ی روزانہ حا�ن  نی ہم وقت کالس روم م

لزل کالس روم م �ی غ ن  41 ........................................ ۔ یروزانہ حا�ن  ںی م�ت

 41 ........................................................................ یوقتا فوقتا حا�ن 

کت ںی مورچوئل کالس روم   41 .......................................................... �ث
کت طلباء �  41 ........................................................................... �ث

 41 ..................................................... ت�م�وف ںی ورچوئل کالس روم م
 41 ............................................................... ت�م�وف طالب علم �

 42 .................................................... م کا ضابطہ اخالقورچوئل کالس رو 
 42 ............................................................................. ضابطہ اخالق

 42 ....................................... طالب علم � ضابطہ اخالق پر عمل درآمد

 42 ................................................. نظم و ضبط۔  ںی ورچوئل کالس روم م
 42 .............................................................. ت �شمول �  جن� �ا وین �ی ب

 42 ................................................... یغنڈا�رد ا �، ہراساں کرنا  بدمعا�ث 
 42 ......................... یغنڈا گرد ا �دھو�س ، سائ�ب دھو�س ، ہراساں کرنا ، 

  �  یغنڈە گرد ا � دھو�س، سائ�ب دھو�س ، ہراساین   ںی ورچوئل کالس روم م

 42 ................................................................................ ۔نا یاطالع د

 42 ............................................................................. لباس کا ضابطہ
 43 ......................................... ضابطہ لباس - یذمہ دار  شکل � یظاہر 

 43 ................................ � دوران صحت مندانہ معموالت  کھ�ن �ورچوئل س
اف صفحہ   نڈبکیاسڻوڈنٹ ہ  44 .................................................. کا اع�ت



1 
 

 

 تعارف
 

 BCPSبالیٹ مور کاؤنیٹ پبل� سکولز ( 
گ

) مل� منی سب � ز�ادە کارکرد�
، خال کو بند  دکھا�ن وا� سکول سسڻمز منی � ا�ک �� جو کہ بار بڑھا�ن

۔   کر�ن اور ہر طالب علم کو مستقبل � ل�ی ت�ار کر�ن � وجہ � ��
طلباء کو محفوظ، منظم اور   BCPSاس کام�ایب کا ادرا� کر�ن � ل�ی  

��ئ اور   کالج � ل�ی ت�ار کر�ن � ل�ی د�کھ بھال � ماحول منی ک�ی
۔  طلباء  مختلف راستوں � پ�شکش کر�ت ہو�ئ کام�ایب حاصل کرتا ��

� کوششنی بن�ادی   BCPS� کام�ایب کو بڑھا�ن � ل�ی مرکزی طور پر  
 : اقدار کا ا�ک مجموعہ ہنی 

 
۔ •  س�کھانا ہمارا بن�ادی مقصد ��
وری عن� مؤثر تدر�س طلباء �   • س�کھ�ن کا سب � �ن

۔  �� 
۔ مؤثر ر�نما ہر سطح پر س�کھ�ن  • ق�ادت اہم�ت رکھیت ��

۔  � حما�ت کر�ت ہنی
گ

 اور ز�ادە � ز�ادە کارکرد�
• BCPS   جو 

گ
۔ ہم ہر وە کام ک��ں � مساوات � ل�ی پرعزم ��

اس بات کو �قیین بنا�ئ کہ ہر طالب علم س�کھ� اور کام�اب 
ت، جنس، واقف�ت ، سما�ب و ہو، چا�� وە �سل، قوم�

اقتصادی حیث�ت، ز�ان � مہارت �ا معذوری � قطع نظر 
 ہو۔

ہر طالب علم کام�اب ہوگا جب ا� اع� توقعات اور  •
۔

گ
 مناسب مدد فراہم � جا�ئ �

 کا مظاہرە کر�ن وا� افرادی قوت �  •
گ

ا�ک اع� کارکرد�
BCPS   وری  کو عال� مع�ار کا سکول سسڻم بن�ن � ل�ی �ن

۔  �� 
 ہر  •

گ
رشتوں پر اعتماد اور ہماری بن�ادی اقدار � وا�ست�

۔
گ

 سطح پر س�کھ�ن کو فروغ دے �
ان اور تمام  طلباء، والدین،   • ، کمیونیٹ مم�ب ن  BCPSمالزمنی

۔   BCPSاسٹ�ک ہولڈرز    � ڻ�م بنا�ت ہنی
کو عال�   BCPS� ہر رکن � اہم�ت �� اور وە   BCPSڻ�م   •

۔   مع�ار کا سکول سسڻم بن�ن منی اہم حصہ ادا کرتا ��
ن  BCPSڻ�م   • وں � درم�ان مثبت اور نت�جہ خ�ی � تمام مم�ب

تعلقات بامعین راب� اور م�وف�ت � ذر�� استوار ہو�ت 
۔   ہنی

، خال کو ختم کر�ن اور  BCPSڻ�م   • ان بار بڑھا�ن � تمام مم�ب
ا�  ت دار ہنی اور ہماری ہمار� مستقبل � ت�اری منی �ش

۔  کام�ایب � ل�ی اہم ہنی
 

پر مشتمل مختلف دفاتر � کام منی   BCPSیہ بن�ادی اقدار سکولوں اور  
۔    مجسم ہنی

 
کہ تفہ�م �  جس ط�ح سکول اور دفاتر بن�ادی اقدار اور توقعات � مش�ت

، ا� ط�ح پوری سکول  طلباء، عملہ،  - کمیونیٹ تحت کام کر�ت ہنی
۔   ن کو ب� الز� طور پر کام کرنا چاہ�ی   نٹڈ سڻوا یہ والدین اور منتظمنی

کر�ن �    مدد   منی  سمجھ�ن   یہ کو   ہولڈرز  اسٹ�ک  تمام جو کہ   بک   ہینڈ 
، �  BCPSل�ی ت�ار � گیئ �� کہ    انضبا�   طلباء � ک�ا توقع � جایت ��

�   ذمہ دار�وںاور    حقوق �  طلباء اور  طرز عمل �   طلبہ اندر   �  عمل
۔   کا    BCPSمتعلق کچھ پال�سیوں اور ط��قہ کار کا خا�ہ پ�ش کریت ��

تعل��  � ذر�عہ پ�ش کردە بہت �   طلباء سکول سسڻم ہدف یہ �� کہ 
 ۔ مکمل طور پر فائدە اڻھائنی انداز منی   منظم � محفوظ اور  مواقع 

 
ا�ک محفوظ اور منظم س�کھ�ن کا ماحول بنا�ن کا مقصد وە �� ج�  

۔  سکول � سطح پر    � لی�ت ہنی
گ

ن سنج�د� سکول � منتظمنی
ن سکول   تا�ہ مل کر کام کر�ت ہنی  ساتھ �    ارکان �  کمیونیٹ منتظمنی

 محفوظ اور منظم س�کھ�ن کا ماحول بنا�ا جا س�۔  طلباء � طرز 
 اسڻوڈنٹ  کوڈ آفBCPSمنصو�ب   سطح � �   عمل � ل�ی اسکول 

۔  ڈو�ژن آف سکول کالئم�ٹ اینڈ س�فیٹ  کنڈکٹ � مطابق ہنی
 )DSCS � ن � ل�ی ا�ک ذر�عہ �� کیونکہ وە طلباء ) سکول � منتظمنی

۔    رو�ی  � نمڻ�ن � ل�ی سکول � مخصوص منصو�ب ت�ار کر�ت ہنی
خاص طور پر نفس�ایت خدمات کا دف�ت مثبت طرز عمل � منص��ہ 
بندی � ر�نمایئ � تر�ت � ل�ی ذمہ دار �� جو سکول پر مبین طرز 

عمل � منص��وں � تر�ت منی اسکول � ر�نماؤں � ل�ی ا�ک حوالہ 
۔  �� 

 
DSCS  دو محکموں اور   ، کیئ دفاتر پر مشتمل �� جو طلباء � رو�ی

سما�ب جذبایت تعل�م، اسکول � حفاظت اور عمارت � حفاظت � 
 ، ، نرسنی ۔  اسکول � مش�ی ن � مدد کر�ت ہنی شعبوں منی منتظمنی

ماہ��ن نفس�ات، سما�ب کارکنان، طالب علم کارکنان، س�فیٹ مین�جرز 
ا کر�ن منی مدد کر � طلباء اور اسکول ر�سورس آف��ز ا�� حاالت پ�د 

� تعل�� کام�ایب اور جذبایت بہبود کو فروغ دی�ت ہنی جس منی طلباء اپین 
۔ ڈی ا�س � ا�س � اہل�اروں  مکمل صالحیتوں کا ادرا� کر سک�ت ہنی

: روک تھام ،  ن اہم موضوعات � ذر�� ت�ار ک�ا گ�ا �� � کوششوں کو تنی
ن � ل�ی منط�ت نتائج اور بحا�۔  طلباء،   والدین، اساتذە اور منتظمنی

وسائل � طور پر طالب علم � یہ کتاب اس ف��م ورک کو اجا�ر کر�ن 
۔  � ل�ی ترت�ب دی گیئ ��

 
، ا��   روک تھام کا پہال حصہ   اسڻوڈنٹ ہینڈبک اس   پر مرکوز ��

ا�ک فعال انداز منی س�کھ�ن � مثبت ماحول کو بنا�ن اور   جو  معلومات
۔  یہاں کردار � تعل�م،  برقرار رکھ�ن � ل�ی استعمال � جا سکیت ہنی

)، PBISشعوری نظم و ضبط، مثبت طرز عمل مداخلت اور معاونت ( 
طلباء � حقوق اور ذمہ دار�اں اور رو�ی � پال�سیوں � بار� منی 

 ۔  معلومات مل سکیت ہنی 
 

اس کتاب � دو�� ح� منی سکول سسڻم � طالب علم � ضابطہ 
۔  اس   منط�ت نتائج اخالق � خالف ورزی �  � متعلق معلومات ہنی

، انضبا� عمل اور اپ�ل دائر کر�ن � عمل �  منی خلل ڈال�ن وا� رو�ی
۔   بار� منی ب� معلومات شامل ہنی
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� متعلق �� �ا ک� طالب علم �  بحا� اس کتاب کا ت��ا حصہ  
انضبا� خالف ورزی � بعد وا�س اسکول کمیونیٹ منی منتق� � 

۔  اس س�کشن منی بحا� � ط��قوں � مثالنی درج ہنی  بار� منی ��
۔  تاہم  جنہنی منتق� � عمل منی مدد � ل�ی استعمال ک�ا جا سکتا ��

بحا� � کچھ ط��قوں کو ا�ک فعال کالس روم کمیونیٹ � تعم�ی � ل�ی 
۔  فعال انداز منی استعمال ک�ا جا سکتا ��

 
اس کتاب � چوتھ� ح� منی مطل��ہ اطالعات شامل ہنی جی� طلباء 
 اور رازداری � متعلق، اسکول � ر�کارڈ کا 

گ
� ذایت معلومات � پوش�د�

معائنہ کرنا ، ڻ�کنالو�ب تک رسایئ اور بہت کچھ۔  اس کتاب کا آخری 
  پر   پال�سیوں   کچھ   پ�چھ�   �   کنڈکٹ   سڻوڈنٹ ا   آف   ڈ کو  BCPSحصہ  
؛ گروە بازی    روشین  ، اور/�ا دھمکا�ن ۔  غنڈە گردی، ہراساں کر�ن ڈالتا ��

� متعلقہ �گرمیوں منی شمول�ت؛ سکول سسڻم پراپریٹ منی تمبا�و کا  
غ�ی �سخہ وا� ادو�ات پاس رکھ�ن وا� پال�سیوں  ب استعمال اور �س�ن اور  

۔   � ل�ی مخصوص حوالہ جات بنا�ئ جا�ت ہنی
 

ا�ن صف� �   ساتھ اختتام پذیر ہویت �� جس پر طلباء کتاب ا�ک اع�ت
ا�ن صف� پر  ۔  اع�ت اور والدین دونوں � دستخط � توقع � جایت ��

منی ب�ان کردە   اسڻوڈنٹ ہینڈبک �، طلباء اور والدین   دستخط کر 
BCPS   مکمل تفہ�م �   � پال�سیوں اور ط��قہ کار � بار� منی اپین

۔  اس  کو احت�اط � پڑھا    اسڻوڈنٹ ہینڈبک�شاند� کر ر�� پو�ت ہنی
جانا چاہ�ی اور ا� ا�ک قابل قدر ر�فر�س ڻول � طور پر آساین � 

۔  دست�اب رکھنا چاہ�ی
 

 اتھاریٹ کا دائرە کار
 

� تمام  BCPSمنی ب�ان کردە ضابطہ اخالق  اسڻوڈنٹ ہینڈبکاس 
۔  م��د برآں ضابطہ اخالق ان تمام حاالت منی  طلباء پر ال�و ہوتا ��

 ال�و ہوتا �� جن منی طلباء شامل ہو�ت ہنی �شمول: 
 

ن پر دی گیئ جائ�داد پر  .1 �ا اسکول �   بورڈ � مل��ت �ا ل�ی
مول  گراؤنڈ � دور اسکول � ز�ر اہتمام تمام �گرم�اں �ش 

ل�کن محدود نہنی جی�: ف�لڈ ڻرپ، غ�ی نصایب �گرم�اں �ا  
 سما�ب تق��بات۔

اسکول � �سوں �ا نقل و حمل � د�گر �کاری ذرائع پر سفر   .2
 کرنا۔

اسکول � متعلقہ حاالت جو اسکول   جگہ پر �ا جگہ � دور  .3
۔  � گراؤنڈ پر خلل ڈال�ن وا� رو�ی کا نت�جہ �ا وجہ ہنی

 
طالب علم کو انضبا� ردعمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا �� جب  لہذا، ا�ک 

وە کویئ کام کرتا �� �ا اسکول اور اسکول � جائ�داد � عالوە کچھ کرتا  
�� جو دو�� طلباء، عم� �ا اسکول � امال� � ل�ی خطر کا باعث �ا  
؛ اور/�ا کویئ کام �ا عمل اسکول منی تعل�� پروگرام   خطرە ہو سکتا ��

۔ � من  ظم ترس�ل کو روکتا ��
 

کا مقصد طلباء کو ا�� معلومات فراہم کرنا ��    اسڻوڈنٹ ہینڈبکاس 
جو سکول سسڻم � ضابطہ اخالق � خالف ورز�وں کو روک�ن منی 

۔  
گ

 مدد دے �

 روک تھام 
طلباء � رو�ی کو رد عمل � طور پر بدسلو� کا جواب دی�ن  روک تھام

۔ روک تھام � شع�ب    � بجا�ئ فعال طور پر حل کر�ن � بار� منی ��
طالب علموں � مثبت رو�ی کو فروغ دی�ن � ل�ی تحقیق پر   BCPSمنی 

، �شمول کردار � تعل�م،   مبین نقطہ نظر � استعمال � حما�ت کرتا ��
و ضبط اور مثبت طرز عمل مداخلت اور حما�ت  شعوری نظم 

 )PBIS  ۔  یہ مثبت رو�ی کو فروغ دے کر غلط رو�ی کو روک�ن � ل�ی بنا�ئ(
۔  ن ط���ت ہنی  گ�ئ کیئ ط��قوں منی � �ف تنی

 
 کردار � تعل�م 

سسڻم � وسیع نقطہ نظر کا ا�ک اہم جزو   BCPSکردار � �شک�ل  
ام اور س�کھ�ن � ل�ی سازگار ماحول  �� جو محفوظ، جامع، قابل اح�ت

۔   �    کر�ن پ�ش  مثال  �  کردار  اچھ�  �  طلباء  تمام فراہم کرتا ��
۔  اچھ�   توقع    �   د�کھنا سکولوں   مثالنی ڻھوس   � دار  کر � جایت ��
۔ اچھ�   �شوونما اور   �   مثبت رو�ی   اندر    تق��ت کا ا�ک طاقتور ذر�عہ ہنی

� مجمو� حفاظت اور نظم    سکول   طلباء   وا�   کر�ن   نما�ش   �   کردار 
اور طلباء اور عم� � حوص� بڑھا�ت ہنی (بورڈ  وضبط منی حصہ ڈال�ت ہنی  

نٹنڈنٹ    5510پال��  آف ا�جوک�شن           ۔ ) 5510رول  اور س�پ
 

BCPS  ۔  ذ�ل  ج در مقاصد   � ر دا کر  ہنی
 تر�ت   کو   ف�ص� اچھ�   ر وا   حکمت  ل�ی   �   �ن کر  ف�ص�   ل معقو  .1

 ۔دیں 
ک��ں جو انصاف، ا�مانداری اور  انصاف کا ا�سا احساس پ�دا   .2

 تہذ�ب � آ�اە ہو۔
ام اور جائ�داد �   .3 ام، دو�وں � ل�ی اح�ت اپ�ن آپ � ل�ی اح�ت

ام کا مظاہرە ک��ں۔  اح�ت
�سل، جنس، قوم�ت، معذوری، قو� اصل، مذہب،   .4

عق�دە، سما�ب اقتصادی حیث�ت، ازدوا�ب حیث�ت، 
عق�دے � حمل، ذایت ر�کارڈ، جن� رجحان �ا س�ا� 

قطع نظر دو�وں � ل�ی رواداری اور تفہ�م کا مظاہرە  
 ک��ں۔

ہمدردی، مہ��این اور خدمت � ذر�� دو�وں � ل�ی  .5
 ہمدردی کا مظاہرە ک��ں۔

نظم و ضبط اور ذمہ داری کا مظاہرە کر�ت ہو�ئ  .6
خود پر قابو اور غلطیوں کو �سل�م کر�ن اور ان  

 کا مظاہرە  
گ

 ک��ں۔ کو درست کر�ن � آماد�
ا�ک مثبت رو�ہ ت�ار ک��ں جو ام�د، جوش، لچک اور   .7

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAHEK4825AF/$file/POL5510_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAHEK4825AF/$file/POL5510_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAHEK4825AF/$file/POL5510_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2N5D67B0/$file/RULE%205510_122220_finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2N5D67B0/$file/RULE%205510_122220_finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2N5D67B0/$file/RULE%205510_122220_finalized.pdf
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 تع��ف کو ظاہر کر�۔ 
�ن کام   .8 اپ�ن آپ، خاندان ، اسکول اور برادری � ل�ی بہ�ت

ام کر�ت ہو�ئ اپ�ن  کر� اور دو�وں � کام�ابیوں کا اح�ت
 اور دو�وں پر فخر کا مظاہرە ک��ں۔

ا�مانداری � ذر�� ذایت اور تعل�� سالم�ت � نما�ش ک��ں،  .9
مناسب ط��قوں � عقائد کا اظہار ک��ں اور اپین پوری 

 صالح�ت � مطابق کام ک��ں۔ 
 

 ®شعوری نظم و ضبط
BCPS  ، ا�ک ا�سا ماحول فراہم کر�ن � ل�ی پرعزم �� جو محفوظ

ن کا خ�ال ��  BCPS سازگار ہو۔  منظم اور س�کھ�ن � ل�ی  � منتظمنی
کہ سکول منی مثبت طرز عمل طلباء � کام�ایب منی اضافہ � ل�ی  

۔  شعوری نظم و ضبط ا�ک مثبت سکول ماحول بنا�ن �   وری �� �ن
ل�ی دماغ پر مبین نقطہ نظر �� جو کہ طلباء کو دماغ/جسماین تعلق �  

۔  ا� وع ہوتا �� ک بار جب طلباء اس بات �  بار� منی سکھا�ن � �ش
آ�ا� پ�دا کر�ت ہنی کہ ان � س�چ ان � اعمال کو کس ط�ح متاثر  

۔    ، طالب علم اپ�ن طرز عمل کو منظم کرنا س�کھ�ت ہنی کریت ��
شعوری نظم و ضبط کا بن�ادی مقصد طلباء کو ان � طرز عمل �  

  ساتھ نظم و ضبط کا درس دینا �� تا�ہ وە اپ�ن طرز عمل � ل�ی 
 انضبا� نتائج کا شکار نہ ہوں۔

 
شعوری نظم و ضبط کا دو�ا جزو طلباء � غلط رو�ی کا جواب دی�ت 
۔  شعوری نظم و ضبط �   وقت بڑوں � رو�ی پر توجہ مرکوز کرتا ��

تعل�مات � مطابق بالغوں � پاس ا�� مہارتنی ہویت ہنی جن کا  
استعمال رو�ی � واقعات کو تدر�� لمحات منی تبد�ل کر�ن � ل�ی 

 :    ک�ا جانا چاہ�ی
 

 سکون •
 حوصلہ افزایئ  •
 ثابت قد�  •
 انتخاب •
 ہمدردی  •
 مثبت ارادە  •
 نتائج •

 
شعوری نظم و ضبط کا تقاضا �� کہ بالغ افراد ان مہارتوں اور تعل�م  

� لمحات کو استعمال کر�ت ہو�ئ طلباء کو دو�وں � ساتھ مثبت  
۔  طالب علموں   بھر � حکمت عم� سکھائنی

گ
بات چ�ت � ل�ی زند�

سلو� پر بالغوں � طرف � مثبت جوابات دی�ن �  � طرف � بد
اسکول � خاندان � تعلقات کو قائم کر�ن اور فروغ دی�ن منی مدد  

۔  شعوری نظم و ضبط  ا�ک رو�ی � انتظام � آ� � طور   - ملیت ��
ام � ماحول  ، د�کھ بھال اور باہ� اح�ت پر ، کالس رومز کو گرم جو�ش

۔  منی بدل دیتا ��

 
 ) PBIS( تعاوناور � مداخلت مثبت طرز عمل 

BCPS  ن کا خ�ال �� کہ مناسب رو�ی � ل�ی واضح توقعات � منتظمنی
۔   ن کا   BCPSکا اظہار ک�ا جانا چاہ�ی اور سکھا�ا جانا چاہ�ی � منتظمنی

پر  م��د ماننا �� کہ نامناسب رو�ی � نتائج مرتب اور مساوی طور 
۔  ان عقائد کو ذہن منی رکھ�ت ہو�ئ اسکول پر   انتظام ک�ی جا�ن چاہئنی

ن اسکول � وسیع مثبت طرز عمل � منص��وں � شکل   مبین منتظمنی
۔  منی رو�ی � توقعات شائع کر�ت ہنی

 
بہت � اسکولوں � مثبت رو�ی � منص��وں � بن�اد ا�ک فلسفہ ��  

۔  PBISجو مثبت طرز عمل مداخلت اور حما�ت (    PBIS) پر مبین ��
پروگرام ا�� طالب علموں کو پہچان�ن اور انعام دی�ن � ل�ی بنا�ئ گ�ئ ہنی 
۔  وە طلباء جو عوا� طور   جو مثبت طرز عمل � مثال پ�ش کر�ت ہنی

پر پہچا�ن جا�ت ہنی اور انعام �افتہ ہو�ت ہنی وە دو�� طلباء � ل�ی  
� پہچان�ن اور انعام دی�ن �  رول ماڈل بن جا�ت ہنی جو ا� ط���ت 

۔  خواہش رکھ�ت ہنی
 

 طلباء � ذمہ دار�اں اور حقوق
 
دار�اں    مہ ذ   کو  طلبہ  تحت  �   جن  ��   ست ہر ف  �   ںقو عال  نا   منی   �لذ 

۔ طلباء � ذمہ دار�وں اور حقوق � مکمل   اور حقوق حاصل ہنی
  5600رول  اور    5600پال��  وضاحت � ل�ی بورڈ آف ا�جوک�شن  

۔   د�کھنی
 

 حقوق اور ذمہ دار�اں 
ی حا  •  �ن
 یئ او ر ر کا   تادییب  •
 عمل  سبمنا  •
 پ�لا  •
 ری دا زرا  �  ر�کارڈ  •
 اظہار   کا   علم  طالب •
، طلباء � سہول�ات کا  طلبہ � �گرم�اں، طلبہ �  • حکمراین

 استعمال
 تالش  �  اد ئ�دجا   یت ذا  •
 سلوک زی امت�ا- غ�ی  •

 
 طالب علم � ذمہ دار�اں 

 
ی � ذمہ داری  حا�ن

ی اور بہا�ن �  اور   5120پال�� ل�ئ بورڈ آف ا�جوک�شن   طلباء حا�ن
نٹنڈنٹ  ی � ر�نما اصولوں �    5120رول  س�پ منی موجود حا�ن

۔ سکول � غ�ی حا�ن طالب علم والدین �     تعم�ل � ذمہ دار ہنی
ی کا   دستخط شدە نوٹ سکول پر�سپل کو پ�ش کر� گا غ�ی حا�ن
نوٹ طالب علم � سکول وا�س آ�ن � پانچ دن بعد پ�ش ک�ا جانا  

۔   داری �� کہ وە ہر جائز غ�ی    طالب علم اور/�ا والدین � ذمہ چاہ�ی
ی � ل�ی چھویٹ ہویئ اسائنمنٹس � درخواست ک��ں۔  اساتذە   حا�ن

۔    
گ

ی � ل�ی کام کر�ن منی مدد ک��ں � طالب علم �  طلباء � غ�ی حا�ن
ی � قطع نظر س�کھ�ن � �سلسل   توقع � جایت �� کہ وە غ�ی حا�ن

کویئ طالب علم  کو برقرار رکھ�ن � ذمہ داری قبول کر� گا۔ ا�ر  
ب�ماری � وجہ � ا�ک لمیب مدت تک غ�ی حا�ن ر�تا �� تو ب�� �  

کالس منی وا�� � پانچ دن بعد ک� معالج � وضاحت �  

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XF7A51AE/$file/POL5600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XF7A51AE/$file/POL5600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XF7A51AE/$file/POL5600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFC5EA1C5/$file/RULE%205600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFC5EA1C5/$file/RULE%205600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFC5EA1C5/$file/RULE%205600_050515_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2TY79A8A8/$file/POL5120_100819_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2TY79A8A8/$file/POL5120_100819_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2TY79A8A8/$file/POL5120_100819_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNCB5E3D9A/$file/RULE%205120_102219_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNCB5E3D9A/$file/RULE%205120_102219_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNCB5E3D9A/$file/RULE%205120_102219_Finalized.pdf


4 
 

۔ ورت پڑسکیت ��  تح��ری ب�ان � �ن
 

 عدم تف��ق � ذمہ داری 
ام کا   حقوق  �   وں� دو طلباء ۔  ر اد   مہ ذ   �   کر�ن   اح�ت  ہنی

 
 آزاد گفتگو اور اظہار � ذمہ داری

اظہار خ�ال � اپ�ن حقوق کا استعمال کر�ت ہو�ئ طلباء اپ�ن طرز عمل  
۔ طلباء کا اظہار نہ تو دو�وں �   ول کر�ن � ذمہ دار ہنی کو کن�ٹ

حقوق � خالف ورزی کر سکتا �� اور نہ � کالس روم �ا اسکول �  
۔   ط��قہ کار منی خلل ڈال سکتا ��

 
طلباء دو�وں � را�ئ � حق کو �سل�م کر�ن � ذمہ دار ہنی جو ان 

۔   � اپ�ن � مختلف ہو�ت ہنی
 

 لباس کا ضابطہ -ُحلیہ � ذمہ داری 
�کاری سکول طلباء � لباس اور/�ا ُحلیہ کو منظم نہنی کر�ت جب  

ُحلیہ تعل�� عمل � ک� ب� پہلو منی  تک کہ لباس اور/�ا 
مداخلت نہ کر�۔ سکول منی دن � دوران اور سکول � ز�ر اہتمام 

د�گر �گرمیوں � دوران طلباء � لباس � مع�ارات بورڈ آف  
نٹنڈنٹ  5520پال�� ا�جوک�شن  ، طالب علم �   5520رول اور س�پ

۔  لباس � ضابطہ منی تفص�� ب�ان ک�ئ   گ�ئ ہنی
 

طالب علموں � لباس � ضابطہ کا مقصد اسکول � دن اور اسکول  
ام د�گر �گرمیوں � دوران طلباء � لباس � قابل قبول  � ز�ر اہتم

مع�ارات کا خا�ہ بنانا �� تا�ہ س�کھ�ن � ل�ی سازگار اور محفوظ  
  

گ
ماحول کو محفوظ بنا�ا جا س�۔ طلباء اس انداز منی لباس پہننی �
۔   جو صحت مند اور محفوظ س�کھ�ن � ماحول � حما�ت کرتا ��

 
 جو سکول � ماحول منی خلل ڈالتا    طلباء وە لباس نہنی پہننی 

گ
�

ہو جو غ�ی قانوین �ا نقصان دە �گرمیوں کو فروغ دیتا ہو �ا جو  
کہ طالب علم �ا د�گر طلباء � صحت اور حفاظت کو خطر�  

  ، منی ڈال سکتا ہو جس منی شامل ہنی ل�کن ان تک محدود نہنی
 جو کہ: 

 
ا�� پ�غامات � وضاحت � گیئ �� جو ہوس   .1

پرستانہ، �ب ہودە، فحش، واضح طور پر جارحانہ ، 
، �ا وە اش�اء جو   پر�شدد، جن� طور پر واضح ہنی

عام طور پر غ�ی قانوین ہنی �ا خاص طور پر کم عمر  
۔  طالب علموں � ل�ی غ�ی قانوین ہنی

تمبا�و، منش�ات، ال�حل �ا د�گر غ�ی قانوین �ا نقصان دە   .2
۔ مصنوعات � استعمال کو فروغ دی�ت  �� 

۔  .3  جن� مشورە دی�ن وا� پ�غامات پر مشتمل ہنی
۔ .4  کو ظاہر کر�ت ہنی

گ
 گروە � وا�ست�

اسکول � �گرمیوں �ا اسکول � منظم اور محفوظ  .5
آپ��شن �ا اسکول � ز�ر اہتمام �گرمیوں منی خاطر  

۔   خواە �ا مادی رکاوٹ پ�دا کر�ن کا سبب بنتا ��
مہذب �ا �ب ہودە تاثرات  سول گفتگو اور رو�ی � متضاد، غ�ی  .6

۔   پر مشتمل ہنی
، مواد �ا د�گر اش�اء پر مشتمل ��   .7 ز�ان اور/�ا تصاو�ر، عالمتنی

جو نفرت، �س� �ا �س� �شدد ، دھمکا�ن �ا ہراساں کر�ن کو 
فروغ دیتا �� جی� کہ سواست�کاس، کنف�ڈر�ٹ پرچم  اور  

۔   پھندے ل�کن ان تک محدود نہنی
 

ر کردە انفرادی معامالت � عالوە  اسکول � پر�سپل � منظو 
� اور  ٹ  پاؤں، � � ک�پ

گ
: نن� وں � اجازت نہنی �� ن مندرجہ ذ�ل چ�ی

چہر� کو ڈھانپنا، سوا�ئ اس � کہ جب طیب وج��ات � بنا پر  
پہنا جا�ئ �ا طالب علم � مذہیب عمل اور ا�مان � اظہار � طور 

 پر۔
 

ن�ٹ کا ذمہ دارانہ استعمالطالب علم کا  /ان�ٹ  ڻ�کنالو�ب
ڻ�کنالو�ب � مناسب استعمال � ل�ی ذمہ دار ڻھہرا�ا   BCPSطلباء کو 

) � ک�  TAUPجا�ئ گا اور وە ڻ�کنالو�ب � قابل استعمال پال�� (
۔

گ
  BCPS ب� خالف ورزی پر تادییب کارروایئ � تابع ہوں �

ن�ٹ استعمال کر�ت وقت طلباء کو   انک آالت، ن�ٹ ورکس اور ان�ٹ ال�ک�ٹ
۔    ورت �� محفوظ، مامون اور ذمہ دار ڈ�جیڻل شہری ہو�ن � �ن

 طلباء کو درج ذ�ل � اتفاق کرنا ہو گا: 
 

 : ہوں  دار  ذمہ  منی 
 

ی  .1 منی شا�ستہ ر�وں گا اور اپ�ن ای م�ل   ز�ان  م�ی
پ�غامات، آن الئن پوسٹنگ اور د�گر ڈ�جیڻل  

 مواصالت منی مناسب ز�ان استعمال کروں گا۔
ہوں۔ منی  کرتا سلوک  ک�سا ساتھ   �   دو�وں  منی  .2

بدسلو�، ہراساں کرنا، غنڈە گردی، بدنام ، فحش، 
، امت�ازی، �ا غ�ی قانوین  ن   نا�وار، گستاخانہ، دھم� آم�ی

پ�غامات نہنی بناؤں گا اور نہ � ان � بات چ�ت کروں  
 گا۔ 

ام کرنا۔   .3 دو�وں � عق� امال� � حقوق کا اح�ت
ن   حق منی  گا۔    کروں   پابندی � اشاعت � قواننی

منی دو�� � کام کو �ف مناسب حوالہ اور  
اجازت � ساتھ استعمال کروں گا۔  منی ک� 

ل نہنی کروں  دو�� � کام کو بال اجازت استعما
 گا۔ 

4.   � ا طالب علم کا مجاز کمپیوڻر ا�اؤنٹ اور م�ی م�ی
ا�اؤنٹ � ذر�� � جا�ن وا� تمام �گرم�اں۔ منی 

ا صارف نام اور پاس ورڈ خفیہ ہنی  سمجھتا ہوں کہ م�ی
۔ منی  

گ
اور ک� � ساتھ شی�ئ نہنی ک�ی جائنی �

سمجھتا ہوں کہ ہر س�شن � اختتام پر کمپیوڻر کو  
ا پاس    ال� آؤٹ وری �� لہذا دو�ا صارف م�ی کرنا �ن

 ورڈ استعمال نہنی کر سکتا۔ 
5. BCPS  منی  استعمال � م�ی  �   رکو   ن�ٹBCPS   �

وسائل کو ذمہ داری � استعمال کروں گا اور تالش، 
باز�افت، محفوظ، گردش، ڈسپ�، اپ لوڈ، پوسٹ، ای  

 ، م�ل، ترس�ل، �ا دو�ی صورت منی نفرت پر مبین
جارحانہ، �ا جن� طور پر واضح تصاو�ر، ز�ان �ا فائلنی  

دست�اب نہنی کروں گا جو ا�� تصاو�ر �ا ز�ان ت�ار 
 ک��ں۔

6. BCPS  ورک � حفاظت۔ منی س�کیوریٹ  ن�ٹ
ز کو نظرانداز کر�ن � کوشش  ن�ٹ فل�ٹ سیڻنگز �ا ان�ٹ
ن�ٹ � �ا ک� دو�� ذرائع �  نہنی کروں گا �ا ان�ٹ

، گ�مز، پروگرامز، فائلز،   غ�ی مجاز سافٹ وئ�ی
انک م�ڈ�ا، �ا اسٹینڈ  ن کو   الونال�ک�ٹ ایپ� ک�ش�ن

منی   ا�سڻال �ا ڈاؤن لوڈ کر� ن�ٹ ورک � آپ��شن 
 مداخلت نہنی کروں گا۔ 

سکول � امال� � حفاظت۔ منی سمجھتا ہوں کہ توڑ   .7
۔ اس منی ک� ب� کمپیوڻر �ا ڻ�کنالو�ب   پھوڑ ممن�ع ��

� وسائل پر موجود آالت ، پروگراموں، فائلوں �ا  

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VU7A0AED/$file/POL5520_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VU7A0AED/$file/POL5520_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VU7A0AED/$file/POL5520_031020_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2Q5D6B98/$file/RULE%205520_032420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2Q5D6B98/$file/RULE%205520_032420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN2Q5D6B98/$file/RULE%205520_032420_Finalized.pdf
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، ترم�م، �ا تباە کرنا شامل �� ل�کن ان   ترتیبات تک رسایئ
۔ منی سمجھتا ہوں   کہ مجھ�  تک محدود نہنی ��

اسکول � منتظم �ا استاد � اجازت لیین چاہ�ی کہ وە  
انک ڈیوا��ن �ا م�موری اسڻور�ــــج ڈیوا��ن  ذایت ال�ک�ٹ

 استعمال کروں جو منی اسکول التا ہوں۔
ا پر  سائڻوں الئن   آن تمام  .8 عمل منی سمجھتا   طرز  م�ی

ہوں کہ جو کچھ منی سوشل ن�ٹ ورکنگ و�ب  
سائٹس پر کرتا ہوں اس منی مداخلت نہنی کرین  

، من�ن طور پر متاثر نہنی ہونا چاہ�ی �ا اسکول   چاہ�ی
۔ منی   � تعل�� ماحول منی خلل نہنی ڈالنا چاہ�ی

ن�ٹ ڻولز جی�   �ف تعل�� مقاصد � ل�ی ان�ٹ
اور فوری پ�غام رساین کا  ڈسکشن بورڈز ، چ�ٹ رومز 

 استعمال کروں گا۔
ڻ�کنالو�ب اور ن�ٹ ورکس کا استعمال   BCPSجب  .9

کر�ت ہو�ئ اور آن الئن سکول ورک شائع کر�ت وقت  
نٹنڈنٹ � قواعد اور اسکول �   بورڈ پال�سیوں، س�پ
وی کروں گا۔ منی سمجھتا ہوں کہ  ط��قہ کار � پ�ی

یت معلومات  اپ�ن اور دو�وں � بار� منی کویئ ذا 
ا پتہ ، فون نم�ب ، �ا سکول پوسٹ کرنا   �شمول م�ی

۔    محفوظ نہنی �� ل�کن ان تک محدود نہنی ��
منی طالب علم � والدین �ا طالب علم � اجازت �   .10

بغ�ی آن الئن طالب علموں � تصاو�ر �ا و�ڈیوز پوسٹ  
سال �ا اس �  18نہنی کروں گا ا�ر طالب علم � عمر 

۔   ز�ادە ��
 

BCPS   ڻ�کنالو�ب اور ن�ٹ ورک اور سوشل م�ڈ�ا � استعمال منی
طلباء � تمام استعمال کنندگان طلبہ � اخالق کا ضابطہ؛ تمام  
ن اور سکول � ط��قہ کار اور قابل   مقا�، ر�اسیت اور وفا�ت قواننی

۔ خالف ورزی 
گ

قبول استعمال � پال�� اور اصول � تابع ہوں �
الو�ب اور/�ا ن�ٹ ورکس تک رسایئ �  ڻ�کن BCPS� نتی�ب منی 

محرو� ، تادییب کارروایئ اور/�ا مجرمانہ پراس�کیوشن �ا معاوضہ ہو  
۔  پال��  طلبہ � خالف ورزی کر�ن والوں کو بورڈ �     سکتا ��

۔  ، طلبہ � ضابطہ اخالق5550
گ

ا دی جا�ئ �  � مطابق �ن
 

 
انک مواصالیت آالت � استعمال � ذمہ داری   ذایت ال�ک�ٹ

 منی  
گ

بالڻ�مور کاؤنیٹ کا بورڈ آف ا�جوک�شن طالب علموں � زند�
ہویئ اہم�ت اور ذمہ دارانہ استعمال � ساتھ  ڻ�کنالو�ب � بڑھیت 

طالب علموں � تعل�م اور مواصالت � ل�ی جو فائدە مند کردار ادا  
۔ تاہم بورڈ کا خ�ال �� کہ اس ط�ح �   کرتا �� ا� �سل�م کرتا ��

آالت کا قبضہ اور استعمال تعل�� ہدا�ات طالب علموں � حفاظت  
۔اور سکول � مثبت ماحول منی مداخل  ت نہنی کرنا چاہ�ی

 
انک کمیون�ک�شن ڈیوا�س (  ) کو اسکول �  PECDطلباء اپ�ن ذایت ال�ک�ٹ

پراپریٹ پر اور سکول � ز�ر اہتمام �گرمیوں � دوران حاصل کر  
۔ تاہم طلبہ اپ�ن  کو مندرجہ ذ�ل استثناء � ساتھ    PECDسک�ت ہنی

۔   تعل�� دن � اختتام تک استعمال نہنی کر سک�ت
 

اور اس � او�ر کا ہو، تدر�� وقت   3جب تدر�� عملہ گ��ڈ  .1
� دوران تدر�� مقاصد � ل�ی اس ط�ح � استعمال � اجازت 

۔   دیتا ��
ہایئ اسکول � طلباء طالب علموں � دو�ہر � کھا�ن � دوران   .2

۔ PECDاپین   استعمال کر سک�ت ہنی
مڈل اسکول � طلباء طالب علموں � دو�ہر � کھا�ن � دوران   .3

اپ�ن یپ ای � ڈی کا استعمال کر سک�ت ہنی ج�سا کہ ہر ا�ک  
۔  ��ٹ �ن � ک�ا ��  مڈل سکول � سکول ا�ڈمنس�ٹ

 
جو طالب علم اس پال�� � خالف ورزی کر�ت ہنی ان � خالف تادییب  

 ج�سا کہ م��د پال�� کارروایئ 
گ

۔   5550 � جا�ئ �  منی فراہم ک�ا گ�ا ��
 

ک� ب� یپ ای � ڈی � چوری ، نقصان ، نقصان ، غ�ی مجاز  
استعمال ، تبا� ، �ا ڈیڻا ف�س � ل�ی بورڈ ک� طالب علم کا ذمہ دار  
۔  یپ ای � ڈی � استعمال � متعلق اضا�ن معلومات بورڈ  نہنی ��

انک کمیون�ک�شن  5552پال�� آف ا�جوک�شن  ، طلباء � ذایت ال�ک�ٹ
۔   ڈیوا��ن � استعمال منی مل سکیت ہنی

 
 طلباء � حقوق

 
 ر�کارڈ � رازداری کا حق

منی داخلہ لی�ن پر ہر طالب علم � ل�ی ا�ک   BCPSتک  12گ��ڈ 
۔  وفا�ت اور ر�اسیت قانون � تحت   طالب علم کا ر�کارڈ رکھا جاتا ��

طالب علم اور والدین کو یہ حق حاصل �� کہ وە طالب علم �  
، اس ر�کارڈ کو خفیہ طور پر   تعل�� ر�کارڈ کا معائنہ اور جائزە لنی

� ب� ر�کارڈ � غلطیوں کو درست  برقرار رکھا جا�ئ اور اسکول � ک
۔   ک�ا جا�ئ

 
سکول کا پر�سپل ہر طالب علم � ل�ی ا�ک درست اور خفیہ اسکول  
� منی تعاون � ساتھ   کا ر�کارڈ برقرار رکھ�ن اور ڈیڻا � معقول ذخ�ی
۔ والدین �ا اہل طالب علم کو حق �� کہ وە   کام کر�ن � ذمہ دار ��

اور جائزە �۔ پر�سپل مناسب مدت   طالب علم � ر�کارڈ کا معائنہ
� اندر طالب علم � ر�کارڈ تک رسایئ � درخواستوں � تعم�ل  

دن  45کر� گا ل�کن تمام صورتوں منی درخواست موصول ہو�ن � 
۔ ر�کارڈ کا معائنہ والدین �ا اہل طالبہ � جانب �   � ز�ادە نہنی

۔ اسک  منی ک�ا جانا ��
گ

 ر�کارڈ  � ول  سکول � عہد�دار � موجود�
 : نہنی   تک محدود ان  ل�کن ذ�ل شامل ہو سک�ت ہنی  درج  منی 

 
 

 ڈیڻا  ذایت  کا   علم  لب طا  .1
ی کا ڈیڻا .2  طالب علم � سکول حا�ن
، گ��ڈ پری  .3

گ
 K-8ساالنہ کارکرد�

 ، گ��ڈ  .4
گ

 12-9اسکول � ساالنہ کارکرد�
 اسٹ�ٹ مینڈیڻڈ اور لوکل سکول سسڻم ڻ�سٹنگ  .5
 انضبا� ر�کارڈ  .6
 جانچ پڑتالصحت �  .7
 صحت � فہرست کا ر�کارڈ  .8
 امیونائ��شن ڈیڻا اور بلڈ ل�ڈ �ڻ�فک�ٹ  .9

/منتق� کا ر�کارڈ .10 گ
ی لینڈ � طالب علم � عل�حد�  م�ی

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
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و�و کا فارم .11  ر�است بھر منی تعل�� ان�ٹ
وری معلومات .12  معذور طلباء � ل�ی �ن

 

جب تک کہ اس � برعکس عدالیت حکم نہ ہو، ��رست اور غ�ی  
��رست والدین کو اسکول � متعلقہ معلومات �شمول طالب علم  

۔   � ر�کارڈ تک �کساں رسایئ حاصل ��
 

ک� طالب علم � ر�کارڈ � معلومات فون پر ظاہر نہنی � جا  
" � طلباء � ل�ی  سکیت سوا�ئ اس � کہ "ر�است � ز�ر نگراین کی�ئ

، جن � ل�ی  �ا   IDEA کو   BCPSوصول کر�ن وا� سکول � ل�ی
وری   504س�کشن  � تحت گ��ڈ اور �وس � سطح جاری کرنا �ن

۔ �� 
 

 محب وطن اور مذہیب مشقوں کا حق 
بورڈ ہر اسکول � سائٹ پر ر�استہا�ئ متحدە ام��کہ   - محب وطن 

� جھنڈے � نما�ش اور ہر کالس روم منی جھنڈے � نما�ش � ل�ی  
 کہ وە  فراہم کر� گا۔ یہ ہر  

گ
سکول � پر�سپل � ذمہ داری ہو�

کالسوں � ہر دن � آغاز منی ا�ک پروگرام رکھ� جو مناسب حب  
الوطین � مشقنی فراہم کر� جس منی جھنڈے � ساتھ عہد وفا � 

روزانہ تالوت شامل ہو۔   کویئ ب� طالب علم �ا عملہ جو ان حب 
کت � معذرت چاہتا �� ا � معاف کرد�ا  الوطین � مشقوں منی �ش

کت � معذرت چاہ�ت ہنی وە پرامن احتجاج �  جا�ئ گا۔ طلباء جو �ش
ک� ب� شکل کو استعمال کرسک�ت ہنی ا�ر اس ط�ح � احتجاج � 
اسکول � �گرمیوں منی کویئ خاص رکاوٹ �ا مادی مداخلت پ�دا نہ  

 ہو۔    
 

طلباء کو اس حد تک رضا�ارانہ دعا �ا مذہیب تح��روں کا  -  مذہیب 
حق حاصل �� کہ یہ طلباء � مطل��ہ اسکول � �گرمیوں منی  
مداخلت نہ کر�۔ طالب علم کو رضا�ارانہ نماز پڑھ�ن �ا مذہیب  

ط�کہ وە   ��ش
گ

�چر پڑھ�ن � روک�ن � کویئ کوشش نہنی � جا�ئ � ل�ٹ
 �گرمیوں منی مداخلت نہ کر�۔  طالب علم � مطل��ہ اسکول � 

 
 حق  کا  حکمراین �    طلبہ 

طلباء کو یہ حق حاصل �� کہ وە طلبہ � حکومت � ا�� شکل کو 
�ت � ل�ی قابل قبول  منظم اور فروغ دیں جو سکول � طلباء � ا���

ہو۔ تمام تعل�� طور پر اہل طلباء کو طلبہ � انتخابات منی دف�ت  
۔ اس ط�ح � حقوق   حاصل کر�ن اور ووٹ لی�ن کا حق حاصل ��

�سل، رنگ، جنس، �سل، حمل، انگ��زی ز�ان س�کھ�ن وا� �  
حیث�ت، معذوری، قو� اصل، مذہب، سما�ب و اقتصادی حیث�ت،  

ازدوا�ب حیث�ت، جن� رجحان، جن� شناخت (جن� اظہار  
نہنی ک�ی جائنی  سم�ت) �ا س�ا� عق�دە � وج��ات � بنا پر مخت� 

۔ طلباء دف�ت حاصل کر�ن �ا رکھ�ن � اہل ہنی ا�ر ان � پاس کم از  
گ

�
گ��ڈ پوائنٹ اوسط ہو اور آفس � حصول �ا انعقاد � پہ�    2.0کم 

مارکنگ � مدت منی ا�ک � ز�ادە بار نا�ام، نامکمل �ا م�ڈ�کل گ��ڈ 
کارڈ   نہ ہو۔  پہ�، دو�ی، ت��ی اور چوت� سہ ما� ر�ورٹ

۔  ن کریت ��  مسلسل اہل�ت کا تعنی
 

اسکول � پر�سپل � طرف � مطل��ہ ط��قہ کار اور منظوری �  
وط اسکول � ز�ر اہتمام طلبہ تنظ�منی اور کلب اسکول �   م�ش
۔  ہر تنظ�م � �گرم�اں تمام   پراپریٹ پر �گرم�اں کر سک�ت ہنی

۔  طلباء � ل�ی کھ� ہوین چاہئنی
 

ہول�ات کو محفوظ ط���ت �، ذمہ داری � اور  طلباء سکول � س
نٹنڈنٹ � قواعد اور سکول سسڻم � ط��قہ  بورڈ پال�� اور س�پ

۔   کار � مطابق استعمال کر�ن � ذمہ دار ہنی
 

کت کا حق   غ�ی نصایب �گرمیوں مںی �ث
طلباء کو اسکول � ز�ر اہتمام  

غ�ی نصایب �گرمیوں منی حصہ  
۔  ا�ک   لی�ن کا حق حاصل ��

اسکول � تنظ�م کو حق �� کہ وە 
مع�ار قائم کر� �شمول رکن�ت  
   � ل�ی طرز عمل اور حصول�ایب 

ط�کہ اس ط�ح � مع�ار اس   ��ش
گروپ � مقصد اور �گرمیوں  

 � متعلق ہوں۔ 
 

طلباء تنظ�موں اور کلبوں کو اسکول � عم� � ز�ر کفالت، منظور  
۔  طلبہ  شدە، ز�ر انتظام، منص��ہ بند اور نگراین منی   ہونا چاہ�ی

تنظ�موں اور کلبوں منی حصہ لی�ن وا� طلباء، طلباء ضابطہ اخالق پر 
۔  ڻ�موں، پرفارمنگ گرو�وں، اشاعت � عم� اور د�گر  

گ
عمل ک��ں �

اسکول � ز�ر اہتمام کلبوں � رکن�ت طلباء کو رکن�ت ف�س � بغ�ی  
۔ 

گ
 دست�اب ہو�

 
ن المدارس کھ�لوں مںی حصہ لی�ن کا   حق بںی

ن المدارس   طلباء کو حق حاصل �� کہ وە ہایئ سکول � سطح پر بنی
ن کو حق �� کہ وە  ۔  سکول اتھارڻ�ی �   BCPSکھ�لوں منی حصہ لنی

ی لینڈ   ن المدارس � ل�ی ہدا�ات اور م�ی ، ط��قہ کار اور بنی ن قواننی
) �  MPSSAAپبل� س�کنڈری سکولز ایتھلیڻک ا�سو� ا�شن (

کت � ل�ی کام�ایب اور   ن المدارس کھ�لوں منی �ش قواعد � مطابق بنی
۔  طرز عمل � کم � کم مع�ارات قائم اور برقرار رکھنی

 
 2.0حصہ لی�ن � ل�ی نااہل ہنی ا�ر ان � پاس طلباء تعل�� طور پر  

گ��ڈ پوائنٹ اوسط � کم �� جس منی پچھ� سہ ما� منی ا�ک  
۔  ف�ل، نا  � ز�ادە بار  موسم خزاں �     مکمل �ا م�ڈ�کل گ��ڈ نہنی ��

ن پچھ� سال � چوت� سہ ما� � درجہ   تعل�� اہل�ت کا تعنی
 ۔ بندی � مدت � ہوتا �� 

 
 

 د کا حق ذایت جائ�دا
طلباء کو یہ حق حاصل �� کہ اسکول � احا� منی �ا اسکول �  

ز�ر اہتمام دوروں پر وە اسکول منی طلباء اور ان � مال � معقول 
۔  تالش � تحت ذایت جائ�داد برقرار رکھنی

 
ن اور قواعد و ضوابط اور/�ا   طلباء � پاس وفا�ت �ا ر�اسیت قواننی

BCPS  � تحت ممن�ع کویئ اش�اء نہنی ہوں  � پال�سیوں اور قواعد 
��ٹ اسکول � جائ�داد پر اور اسکول � ز�ر   ۔  ا�ک ا�ڈمنس�ٹ

گ
�

اہتمام �گرمیوں � دوران طالب علم � معقول تال�ش � سکتا  
ن ہو کہ طالب علم � پاس کویئ �ش   �� ا�ر منتظم کو معقول �قنی

ن � تحت   �� جس کو قبضہ منی رکھنا اس ر�است � قواننی
 منی  مج

گ
۔ تالش ک� بالغ ت��� ف��ق � موجود� رمانہ جرم ��

۔ ت��� ف��ق کا  ۔  BCPSہوین چاہ�ی وری ��  مالزم ہونا �ن
 

پر�سپل � طرف � ا�ک استاد کو سکول � ز�ر اہتمام �گر� �  
دوران طالب علم � معقول تالش کر�ن � ل�ی نامزد ک�ا جا سکتا ��  

ن کر�ن � وجہ ہو کہ طالب علم � پاس   ا�ر استاد � پاس یہ �قنی
ن � تحت مجرمانہ   کویئ �ش �� جس کا قبضہ اس ر�است � قواننی

۔ اساتذە کو تال  ۔ تالش  جرم �� ش � پہ� ت���ت حاصل کرین چاہ�ی

    

http://www.pngall.com/sports-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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۔   BCPSک� ت��� ف��ق (   منی ہوین چاہ�ی
گ

 مالزم) � موجود�
 

ا�ک طالب علم � قانوین تالش � اجازت دی�ن � انکار � نتی�ب منی  
، طالب علم � ضابطہ اخالق � مطابق انضبا�  5550پال�� 

۔   کارروایئ ہو سکیت ��
 

 نو�س تال�ث � حق کا 
ڈ�سک، ال�رز اور اسڻور�ــــج � جگہنی جو طلباء کو فراہم � جایت  

 ، ��ٹ ک� ب� وقت اسکول    BCPSہنی ۔ ا�ک ا�ڈمنس�ٹ � مل��ت ہنی
 � تالش کر سکتا �� �شمول  

گ
� ف��کل پالنٹ اور اس � موجود�

۔   طلباء � ڈ�سک، ال�رز اور اسڻور�ــــج � جگہنی
 

امت�ازی سلوک کا حق   غ�ی
ق �� کہ وە امت�ازی سلوک، غنڈە گردی، سائ�ب دھو�س،  طلباء کو ح

ہراساں کر�ن �ا دھمکا�ن � آزاد ہوں۔  طلباء دو�وں � حقوق کا  
۔ ام کر�ن � ذمہ دار ہنی  اح�ت

 
�ت  طلباء � عمر � متعلق حق  ا���

، اس � کویئ ب� ا�جن� �ا  بورڈ آف ا�جوک�شن آف بالڻ�مور کاؤنیٹ
) سال �ا اس  18کویئ ب� جو ان � طرف � کام کر ر�ا ہو وە اڻھارە ( 

� ز�ادە عمر � طالب علموں کو دی جا�ن وا� بالغ شہ��ت �  
ی لینڈ  حقوق کو منس�خ نہنی کر� گا ج�سا کہ این نوڻڈ کوڈ آف م�ی

۔ والدین � حقوق حقوق تحفظ ترم�م ( منی ب�ان ک�ا     20گ�ا ��
USC§ 1232h  اور ف�م� ا�جوک�شنل رائٹس اینڈ پرائی��� ا�کٹ (

 )FERPA) (20 USC § 1232g  تحت طالب علم کو منتقل ہو�ت � (
۔ 18ہنی جب طالب علم  پر�سپل �ا    سال � عمر کو پہنچ جاتا ��

کم نہنی ہوتا کہ وە  پر�سپل � نامزد کردە کا یہ حق ک� ب� ط�ح  
والدین � طالب علم � تعل�م � متعلق ک� ب� مسئ� �ا سوال  

 � بار� منی بات کر�۔  
 

 آزاد گفتگو اور اظہار کا حق 
طلباء کو گفتگو � آزادی، مذہب اور پرامن ط���ت � جمع ہو�ن کا  
حق �� ل�کن گفتگو اور رو�ی جو کہ خلل ڈال�ت ہنی ممن�ع ہو سک�ت  

۔  ہنی
 

وط �� کہ   طلباء � جمع ہو�ن کا حق اسکول � حکام � ساتھ م�ش
وە وقت، جگہ اور طلبہ � جمع ہو�ن � ط���ت � بار� منی معقول 

 حدود � ک��ں۔
 

، ا�ک طالب علم صحا�ن   ا�ک طالب علم م�ڈ�ا ا�ڈوائزر � نگراین منی
، ف�چر اور اشتہ وں، را�ئ اری مواد کا اسکول � ز�ر اہتمام م�ڈ�ا � خ�ب

۔ (  ن کر�ن کا ذمہ دار ��  ) 5610رول اور  5610پال��  تعنی
 

طلباء کو اظہار � عالمیت شکلوں کا اس حد تک حق حاصل �� کہ  
۔   عالمیت تاثرات اسکول � �گرمیوں منی خاطر خواە خلل نہنی ڈال�ت

 
 حق اپ�ل کا 

۔   طلباء کو مناسب اپ�ل پر بروقت جواب دی�ن کا حق ��
 

 محفوظ س�کھ�ن � ماحول کا حق 
بالڻ�مور کاؤنیٹ کا تعل�� بورڈ اس بات کو �قیین بنا�ن � ل�ی پرعزم ��  

کہ ہر طالب علم ا�� ماحول منی س�کھ� جو محفوظ اور محفوظ 
اور س�کھ�ن � ل�ی سازگار ہو۔  بورڈ ک� ب� شخص � طرف �  

  ، بورڈ � جائ�داد پر، اسکول � ز�ر اہتمام �گرمیوں �ا تق��بات منی
اسکول �س پر غنڈە گردی، سائ�ب دھو�س، ہراساں کر�ن �ا �ا اسکول 

۔   � منظم آپ��شن کو م  تاثر کر�ن وا� کاموں � منع کرتا ��
 

طلباء کو یہ حق حاصل �� کہ وە اسکول اور کالس روم � تمام  
، ہراساں کر�ن �ا دھمکا�ن � پا� ماحول   �گرمیوں منی بدمعا�ش

ن ساالنہ طور پر  ۔ اسکول � منتظمنی بورڈ � پال��  منی حصہ لنی
 اور   5580 رول اور  5580

گ
� طالب علموں کو مشورە دیں �

ن � طرف � طالب علموں � کتاب اسکول � ابتد ا منی منتظمنی
، ہراساں کر�ن �ا  پ����نڻ�شن � ا�ک ح� � طور پر،  ہراساں کر�ن

اور سکول سسڻم � جن� ہراساں   ر�ورڻنگ فارمدھم� دی�ن � 
اسکول � عم� � ارکان ذمہ     کر�ن � ط��قہ کار � دست�ایب ک��ں۔

، سائ�ب دھو�س، ہراساں کر�ن اور  دار ہنی کہ وە طلبہ کو بدمعا�ش
دھمکا�ن � بار� منی تعل�م دیں۔ غنڈە گردی، سائ�ب دھو�س،  

ت � تحق�قات اور اس ط�ح �  ہراساں کر�ن اور دھمکا�ن � واقعا 
 رو�وں � مداخلت، معاونت اور نتائج قائم ک��ں۔

 
 ضابطہ اخالق 

 
BCPS    کو یہ اخت�ار حاصل �� کہ وە اپ�ن طالب علموں � ک�مپس

� باہر � طرز عمل منی مداخلت کر� جب کہ ز�ر بحث طرز  
ان �ا عم� � حفاظت اور فالح و   عمل دو�� طلباء، ف�کلیٹ مم�ب

۔     بہبود پر من�ن اثر ڈال�ن � صالح�ت رکھتا ��
  

نی داخلہ لی�ن م BCPS� مطابق  5550بورڈ آف ا�جوک�شن پال�� 
واال طالب علم انتظا� کارروایئ کا �شانہ بن سکتا �� جس � نتی�ب 

منی طالب علم � اسکول � دور اور اس � عالوە دکھا�ئ گ�ئ رو�وں 
۔   � وجہ � تعل�� تقرری منی تبد�� آیت ��

 
منی تمام طلباء اپین انفرادی ذمہ دار�وں  BCPSبورڈ توقع کرتا �� کہ 

 تا�ہ وە اسکول � جائ�داد پر اور اسکول � ز�ر  
گ

کو پہچاننی �
اہتمام �گرمیوں منی حصہ لی�ت ہو�ئ طلبہ � ضابطہ اخالق پر  

 عمل ک��ں۔ 
 

:   BCPSتمام    - طالب علم � اخالق کا ضابطہ  
گ

 � طلباء ک��ں �
 

A.  کت ک��ں جب ت ک کہ غ�ی حا�ن ہو�ن  روزانہ اسکول منی �ش
 کا کویئ قانوین مقصد نہ ہو۔ 

B. س�کھ�ن � عمل منی مشغول ہوں۔ 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XH7A552C/$file/POL5610_120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XH7A552C/$file/POL5610_120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2XH7A552C/$file/POL5610_120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFF5EA590/$file/RULE%205610-120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFF5EA590/$file/RULE%205610-120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFF5EA590/$file/RULE%205610-120616_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
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C.  اسکول منی �ف و� منظور شدە اش�اء اور مواد
الئنی جو ان � تعل�� پروگراموں � ل�ی موزوں  

 ہوں۔ 
D.   ، مثبت رو�ی اور ز�ان کا مظاہرە ک��ں اور دو�وں � ذایت

ا  م ک��ں۔شہری اور جائ�داد � حقوق کا اح�ت
E.   نٹنڈنٹ � قواعد اور قائم کردە بورڈ پال�سیوں، س�پ

ط��قہ کار � پابندی کر�ت ہو�ئ ان � اعمال اور  
 تعل�م � ذمہ داری قبول ک��ں۔

 
 مع�ارات 

A.   طلبہ � اخالق کا ضابطہ ہر وقت نافذ ہوگا جب
طلباء اسکول � جائ�داد پر ہوں �ا اسکول � ز�ر  

لنی اور اسکول �ا اسکول  اہتمام �گرمیوں منی حصہ 
� ز�ر اہتمام �گرمیوں اور تق��بات منی اور و�اں � 

 نقل و حمل � دوران۔
B.   جو طالب علم ضابطہ اخالق � خالف ورزی کرتا �� وە

، طالب علم � طرز عمل کوڈ �   5550بورڈ پال�� 
۔   مطابق انضبا� کارروایئ کا �شانہ بن سکتا ��

C.  ، سما�ب مہارت � تر�ت ،   ہر سکول کردار � تعل�م
رو�ی � انتظام ، اور تعلقات � تعم�ی کا ا�ک م��وط 

پروگرام ت�ار کر� گا اور اس پر عمل کر� گا تا�ہ ا��  
طرز عمل کا مؤثر جواب د�ا جا س� جو طالب علم کو  

س�کھ�ن � روکتا �� �ا دو�وں کو س�کھ�ن منی غ�ی  
۔ ہر مثال م وری طور پر رکاوٹ بناتا �� نی جہاں �ن

ن ا�ک طالب علم � ساتھ مناسب سلوک کر�ن   مالزمنی
منی مدد کر�ت ہنی ، طالب علم کو خود نظم و ضبط اور  

 قواعد س�کھ�ن منی مدد دی�ن پر زور د�ا جا�ئ گا۔ 
 

 مداخلت اور حما�ت
 

 ۔ � جرائم کو روک�ن � ل�ی مداخلت اور معاونت Iزمرە 
 

ذ�ل منی درج مداخلتنی اور معاونتنی ہنی جن کا استعمال ف�کلیٹ اور  
ان طلباء کو زمرە  � تحت درج جرائم � روک�ن �ا طرز   Iسڻاف مم�ب

۔  عمل بڑھ�ن � پہ� مداخلت کر�ن � روک سک�ت ہنی
 

    معاونت۔ تج��ز کردە مداخلتںی اور روک تھام � ل�ی 
 جرم:   1زمرە  

 
a.  ول استعمال ک��ں۔  طلباء کو کام پر رکھ�ن � ل�ی ق��ت کا کن�ٹ
b. انفرادی طالب علم � رو�ی کو پہ� � درست ک��ں۔ 
c.  غ�ی ز�این اشار�/سگنلنگ استعمال ک��ں۔ 
d. طالب علم � ساتھ کالس کانفر�س کا انعقاد ک��ں۔ 
e.  ن ک��ں اور  طلباء � غلط رو�ی � بن�ادی وج��ات اور افعال کا تعنی

 مناسب جواب دیں۔
f.   مشق ک��ں اور مثبت تبد�� � طرز عمل کو تق��ت ، سکھائنی

 دیں۔
g.   خصو� کام تف��ض ک��ں جی� اسکول � خدمت، تحقیق

ە۔  وغ�ی
h.   � مناسب سمجھ� جا�ن وا� انفرادی طلباء � ل�ی کم توانایئ

 ں۔�گرمیوں � درم�ان نقل و حرکت � وق�ن فراہم ک��
i.   کالس روم منی س�چ و بچار کر� ، ڻائم آؤٹ کر� ، �ا عکا� کا

 عالقہ استعمال ک��ں۔

j.   طالب علم � مطالبہ ک��ں کہ وە غلط سلوک � ل�ی تح��ری
 عکا�/معا�ن نامہ مکمل کر�۔

k. س�کھ�ن � �گرمیوں اور رو�ی � ل�ی انتخاب فراہم ک��ں۔ 
l.  ورٹ، رو�ی �  طلباء � رو�ی � حکمت عم�، پ�ش رفت � ر�

 معاہدے اور/�ا رو�ی � نقطہ ش�ٹ استعمال ک��ں۔
m.   اف � ساتھ جوڑ بنا�ن انفرادی طالب علم � ل�ی بہ�ت رو�ی � اع�ت

 وا� اہداف کا استعمال ک��ں۔ 
n.  ا�ک طالب علم دوست سپورڻر مقرر ک��ں۔ 
o. ہم مرتبہ ثالی� � مدد � سفارش ک��ں۔ 
p. تنازعات � حل � سفارش ک��ں۔ 
q. طالب علم � والدین � رابطہ ک��ں۔ 
r.  والدین اور طالب علم کانفر�س منعقد ک��ں۔ 
s.  ۔(  حراست مں � لنی (والدین � رابطہ الز� ��
t.   چھو�ٹ گروپ � کردار سازی اور سما�ب مہارت � ت���ت فراہم

 ک��ں۔
u.   سپورٹ � ل�ی اسڻوڈنٹ سپورٹ �و�ن � عم� � رج�ع

 ک��ں۔
v.  طالب علم کو مقررە وقت دیں۔بالغوں � نگراین منی 

w. ) طالب علم کو سڻوڈنٹ سپورٹ ڻ�مSST ۔  ) � رج�ع کروائنی
x.   اہل طالب علم � ل�ی طالب علم سپورٹ پالن ت�ار اور نافذ ک��ں

�ا اس پر نظرثاین ک��ں اور اس پر نظر ثاین ک��ں جس منی  
مداخلت ، معاونت ، �ا حکمت عم� شامل �� جو طالب علم کو  

۔ مناسب   برتاؤ کر�ن منی مدد فراہم کریت ��
y.  پالن ت�ار ک��ں اور ان پر عمل ک��ں �ا   504اہل طالب علم � ل�ی

ان کا جائزە لنی اوران پر نظرثاین ک��ں �شمول مناسب رو�ہ جو  
۔  وری سمجھا جاتا ��  �ن

z.  ) فنکشنل رو�ی � �شخ�صFBA  کا انعقاد ک��ں اور ا�ر طالب (
) ت�ار  BIPداخلت کا منص��ہ ( علم اہل �� تو ا�ک طرز عمل م 

 ک��ں۔
aa  ا�ک طالب علم � موجودە .BIP    کا جائزە لنی اور اس پر نظر ثاین

 ک��ں۔
bb ) اہل طالب علم کو انفرادی تعل�� پروگرام .IEP ڻ�م � رج�ع � (

۔   کروائنی
cc اہل طالب علم � ل�ی .IEP ت�ار اور نافذ ک��ں۔ 
dd � وری سمجھا جا�ئ تو طالب علم منی ضمین معاون   IEP. ا�ر �ن

اور خدمات � طور پر رو�ی � مداخلت ، معاونت �ا حکمت  
 عم� شامل ک��ں۔

ee کت۔  . بحا� کانفر�س منی �ش
ff بحا� � دائر� کا استعمال س�کھ�ن � ماحول � ل�ی جامع   .

 توقعات پ�دا ک��ں۔ 
 

 

 

 

 � جرائم کو روک�ن � ل�ی مداخلت اور معاونت۔ IIزمرە 
 

ذ�ل منی درج � گیئ مداخلتنی اور معاونتنی ہنی جن کا استعمال  
ان طالب علموں کو زمرە  � تحت درج    IIف�کلیٹ اور سڻاف مم�ب

۔  جرائم � روک�ن � ل�ی کر سک�ت ہنی
 

 � جرائم کو روک�ن � ل�ی مداخلت اور معاونت:   IIزمرە  
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a.  زمرەI  مناسب مداخلت اور معاونت کا استعمال ک��ں۔ � 
b.   والدین � رابطہ ک��ں (الز�)۔ 
c.  والدین اور طالب علم کانفر�س منعقد ک��ں۔ 
d.   جائ�داد ، 

گ
، جائ�داد � ادائ�� طالب علم کو جائ�داد وا�س کر�ن

 �ا طالب علم کو منظور شدە ز�ر  � نقصانات � تال�ن � ادائ�
گ

�
۔ ورت ��  نگراین �وس اسکول منی تف��ض کر�ن � �ن

e.  پالن کا جائزە لنی اور اس پر نظر ثاین   504اہل طالب علم � ل�ی
ک��ں، �شمول مناسب طرز عمل جس منی طالب علم � رو�ی  

۔ وری سمجھا جاتا ��  کو بہ�ت بنا�ن منی مدد � ل�ی �ن
f.  � وری سمجھ�  طالب علم رو�ی کو بہ�ت بنا�ن منی مدد � ل�ی �ن

جا�ن وا� طالب علم � ل�ی طرز عمل مداخلت � منصو�ب کا  
 جائزە لنی اور اس پر نظر ثاین ک��ں۔

g.   طالب علم � طرز عمل کو بہ�ت بنا�ن منی مدد � ل�ی طالب علم
 �IEP  کا جائزە لنی اور اس پر نظر ثاین ک��ں۔ 

h.  � �متبادل � طور پر طالب علم کو ز�ر نگراین ک�مپس �  معط
 صفایئ کا کام پ�ش ک��ں۔

i.   طرز عمل کو بہ�ت بنا�ن منی مدد � ل�ی طالب علم کو مدد اور
ز   ا ا�جن� پارڻ�ن ز اور ان�ٹ وسائل فراہم کر�ن � ل�ی کمیونیٹ پارڻ�ن

 کا استعمال ک��ں۔
j.   ل�ی ا�ک  ا�ک تنازعہ کو حل کر�ن � ل�ی کمیونیٹ کانفر�س �

۔  کمیونیٹ پارڻ�ن � دو �ا ز�ادە طلباء کو رج�ع کروائنی
k.   � رو�ی کو تبد�ل کر�ن منی مدد � ل�ی طالب علم کو سکول

سما�ب کارکن، رو�ی منی مداخلت کر�ن وا� اور/�ا شا�رد � کارکن  
 � رج�ع ک��ں۔

l.   نٹنڈنٹ � نامزد پروگرام کا جائزە لی�ن � ل�ی طالب علم کو س�پ
۔کرد  ە � رج�ع کروائنی

m.  زمرەIII   دار ک��ں۔  � انضبا� کارروایئ � طالب علم کو خ�ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � جرائم کو روک�ن � ل�ی مداخلت اور معاونت۔  IIIزمر� 
 

:   IIIتج��ز کردە مداخلتںی اور کیڻگری   ل�ی معاونتںی  � جرم � 
 

a.  زمرەI   اورII مناسب مداخلت کا استعمال ک��ں۔ � 
b. والدین � رابطہ ک��ں (الز�)۔ 
c. مطل��ہ والدین اور طلباء کانفر�س منعقد ک��ں۔ 
d.   ا�ر قانون � واضح خالف ورزی � جایت �� تو پول�س � رابطہ

ک��ں جو عام طور پر اسکول � منتظم � ذر�عہ سنبھاال نہنی  
۔   جاتا ��

e.  پروگرام اسائنمنٹ � ہوم اسکول وا�س  جب طالب علم متبادل
ن کو  آتا �� تو متبادل پروگرام � عم� � تعاون � منتظمنی

 طالب علم � منتق� کا منص��ہ ت�ار اور نافذ کرنا ہوگا۔ 
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 قابل�ت۔  سما�ب اور جذبایت س�کھ�ن � 
 

CASEL   بالغ   (تعل�� ، سما�ب اور جذبایت س�کھ�ن � ل�ی تعاون) سما�ب جذبایت س�کھ�ن کو "ا�ک ا�سا عمل قرار دیتا �� جس � ذر�� تمام نوجوان اور
 علم، مہارت اور رو�وں کو حاصل کر�ت ہنی اور ان کا اطالق  افراد صحت، شناخت، جذبات کو منظم کر�ن اور ذایت اور اجتما� اہداف � حصول � ل�ی 

، معاون تعلقات قائم ک��ں اور برقرار رکھنی اور ذمہ دارانہ اور د�کھ بھال ک ، دو�وں � ل�ی ہمدردی محسوس ک��ں اور دکھائنی ر�ن وا� ف�ص�  کر�ت ہنی
، طلباء � سما�ب اور جذبایت فالح و  ڈیپارڻمنٹ آف سوشل ا�موشنل سپورٹ، جو ڈو�ژن آف سک BCPS   ک��ں۔ ول کالئم�ٹ اینڈ س�فیٹ منی واقع ��

ن وسیع شعبوں پر مرکوز ��  ۔  اسکولوں کو فراہم � جا�ن وا� ر�نمایئ تنی ن � ر�نمایئ اور مدد فراہم کرتا ��  جس منی طلباء بہبود � نمڻ�ن منی منتظمنی
 بھر � مہارتنی سکھایئ جایت ہنی جو کہ 

گ
��ئ � ل�ی ت�ار طالب علم پ�دا ہوں۔ BCPSکو زند�  � ہدف � مطابق ہویت ہنی تا�ہ کالج اور ک�ی

 
 آ�ا�

 
اپ�ن جذبات، خ�االت اور اقدار   خود آ�ا�

کو درست ط���ت � پہچان�ن � صالح�ت  
�� اور وە رو�ی پر کس ط�ح اثر انداز ہویت  

۔ ک� � طاقت اور حدود کا درست   ��
اندازە لگا�ن � صالح�ت ، اعتماد ، پرام�د ،  
اور "نمو � ذہن�ت" � اچھ� احساس �  

ساتھ۔  خود آ�ا� � وا�ستہ قابل�ت منی  
: ش  امل ہنی
 

 جذبات � شناخت  •
 درست خود شنا�  •
 طاقتوں کو پہچاننا •
 خود اعتمادی •
 خود افاد�ت  •

 
مختلف حاالت منی ک� �   ذایت انتظام

جذبات ، خ�االت اور طرز عمل کو کام�ایب  
ول کر�ن � صالح�ت ��   مؤثر   -� کن�ٹ

ط���ت � تناؤ کا انتظام کرنا ، جذبات پر قابو  
پانا اور خود کو تح��ک دینا؛ ذایت اور تعل��  

اہداف � کر�ن اور ان پر کام کر�ن �  
ل�ت  صالح�ت۔  ذایت انتظام � وا�ستہ قاب

 :  منی شامل ہنی
 

ول � خواہش •  کن�ٹ
 تناؤ کا انتظام  •
 خود نظم و ضبط •
 خود � حوصلہ افزایئ  •
 مقصد � ترت�ب  •
 تنظ�� صالحیتنی  •

 
 
 

 تعلقات 
 

متن�ع افراد اور گرو�وں �   تعلقات � تعم�ی 
ساتھ صحت مند اور فائدە مند ذایت روابط  
۔   قائم کر�ن اور برقرار رکھ�ن � صالح�ت ��
واضح طور پر بات چ�ت کر�ن ، اچ� ط�ح 

سن�ن ، دو�وں � ساتھ تعاون کر�ن ،  
یت دباؤ کا مقابلہ کر�ن ،   نامناسب معا�ش

ورت   ی بات چ�ت کر�ن اور �ن ی تعم�ی تعم�ی
پر مدد لی�ن اور پ�ش کر�ن � صالح�ت۔    پڑ�ن 

تعلقات � تعم�ی � وا�ستہ قابل�ت منی  
 :  شامل ہنی

 
 مواصلت  •
 سما�ب م�وف�ت  •
 مل کر کام کرنا  •

 
دو�وں � ساتھ   سما�ب تعلقات � تعم�ی 

نقطہ نظر لی�ن اور ہمدردی کر�ن �  
صالح�ت �� ، �شمول متن�ع �س منظر اور  

ور اخال�ت  ثقافتوں �۔ رو�ی � سما�ب ا
اصولوں کو سمجھ�ن اور خاندان ، اسکول  

اور کمیونیٹ � وسائل اور معاونت کو  
پہچان�ن � صالح�ت۔  گروپ تعلقات �  

 :  وا�ستہ قابل�ت منی شامل ہنی
 

 نقطہ نظر لی�ن واال  •
 ہمدردی  •
 تن�ع � تع��ف کرنا •
ام  •  دو�وں کا اح�ت

 
 
 

 
 ف�صلہ سازی 

 
اخال�ت مع�ارات،   ذمہ دارانہ ف�صلہ سازی

حفاظیت خدشات اور سما�ب اصولوں پر  
مبین ذایت رو�ی اور سما�ب تعامل � بار�  

۔   ی انتخاب کر�ن � صالح�ت �� منی تعم�ی
مختلف اعمال � نتائج � حق�قت �سندانہ  

�شخ�ص اور اپین اور دو�وں � بھالیئ پر  
 غور کرنا۔

ذمہ دار ف�صلہ سازی � وا�ستہ قابل�ت  
: منی شام  ل ہنی

 
 مسائل � شناخت  •
 حاالت کا تج��ہ  •

 مسائل کو حل کرنا •
 �شخ�ص کرنا •
 عکا� کرنا •
 اخال�ت ذمہ داری  •
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 سما�ب جذبایت س�کھ�ن � مہارتنی 

، ذ�ل منی طالب علموں � دوستانہ رو�ی منی   BCPSوە مہارتنی جو  وری سمجھ�ت ہنی اساتذە اور منتظم طلباء � سما�ب اور جذبایت صحت � ل�ی �ن
۔  نی�� د�ا گ�ا چارٹ ان طالب علموں � ل�ی ا�ک حوالہ بن�ن � ل�ی ڈیزائن ک�ا گ�ا �� جو اپین سما�ب جذبایت �شوونم کو  ا اور فالح و بہبود  ب�ان � گئنی ہنی

 کی� فروغ دیں � بار� منی واضح نہنی ہو سکتا۔
 

 سما�ب جذبایت طالب علم دوست اقدامات 

 … :  جب یہ بات آیت ��  مجھ� �اد رکھنا چاہ�ی

 احساسات/جذبات

اپ�ن جذبات � آ�اە روں اور اپ�ن آپ کو اس ط�ح محسوس کر�ن � اجازت دوں جس ط�ح  •
 منی کرتا ہوں۔

دی�ن � پہ� اپ�ن آپ کو "انتظار کا وقت" دیں تا�ہ منی جذبات ک� صورت حال کا جواب  •
 � جگہ � جواب نہ دوں۔

 اپ�ن جذبات کو قابل قبول انداز منی ب�ان کروں۔ •
 اپ�ن جذبات � بار� منی ا�ک قابل اعتماد وفادار � بات کروں۔ •
 اپ�ن جذبات کو قابو منی رکھوں اور اپین بات کر�ت وقت حقائق پر قائم ر�وں۔ •

 اھداف مقرر کرنا

ا�ک ا�سا ہدف منتخب ک��ں جو مجھ� ا�ک بہ�ت ا�سان بنا�ئ اور ا� حاصل کر�ن � ل�ی   •
۔  ہم�شہ کام کرتا ر��

� ذایت اور تعل�� اہداف کو پورا کر�ن � راس�ت منی قابل حصول سنگ م�ل قائم ک��ں۔  •  م�ی
� اہداف � ہم آہنگ ک��ں تا�ہ منی  • � اعمال کو م�ی  ہم�شہ تر�ت کروں۔م�ی
۔  •  ارد گرد � اثرات اور حاالت � باوجود اپ�ن مقاصد پر مرکوز ر�نی

 

 دو�� لوگ 

۔ •
گ

 اپ�ن آپ کو ک� اور � پوز�شن منی تصور ک��ں اور کہ وە ک�سا محسوس ک��ں �
�ن مفاد منی کام ک��ں۔  •  رکھ�ن پر غور ک��ں اور ان � بہ�ت

گ
 ک� اور � جذبات کو اپ�ن � آ�

دو�وں � ساتھ ا�سا سلوک ک��ں ج�سا منی چاہتا ہوں کہ ا� ط�ح � صورتحال منی  •
۔   سلوک ک�ا جا�ئ

۔  •  ک� کو �س� دیں اور حوصلہ دیں جو مایوس ہو ر�ا ��
 ادا ک��ں اور ہمدردی � مختلف کاموں پر عمل ک��ں۔ •

گ
 ا� آ�

 

 تعلقات 

ام ک��ں۔ •  اپ�ن اور دو�وں کا اح�ت
 پر بات چ�ت ک��ں۔ پرسکون اور واضح طور  •
۔ •  دو�وں � خ�االت ، آراء اور نقطہ نظر کو سننی
۔ •  اس بات پر غور ک��ں کہ کویئ اور صحیح ہوسکتا �� �ا کچھ کر�ن کا بہ�ت ط��قہ ��
۔ • � جذبات � بار� منی دو�وں � ساتھ ا�ماندار اور سام�ن ر�نی  م�ی

 

 ف�ص� کرنا

وی  • ن پر عمل ک��ں قانون � پ�ی ضابطہ اخالق پر عمل ک��ں اور ا�ک قابل اعتماد بالغ قواننی
 � مشور� پر عمل ک��ں۔ 

 اپ�ن آپ کو اس ف�ص� � عال�ت منی تعل�م دیں جو منی کر�ن � کوشش کر ر�ا ہوں۔ •
۔ •  ہر ف�ص� � فوائد اور نقصانات � فہرست بنائنی اور عمل کر�ن � پہ� ان کو جانچنی
� ف�ص� � اپ�ن اور دو�وں •  پر پڑ�ن وا� اثرات پر غور ک��ں۔  م�ی
� ف�صلوں کو ط��ل مدیت اور قل�ل مدیت مثبت اہداف � ہم آہنگ ک��ں۔ •  م�ی
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BCPS ز  وسائل � ل�ی فون نم�ب

 
 

 )  443( 809- 2328کھ�ل……………………………………………………………………………………………………………. 
 809-4671)  443ماہ��ن تعل�م ………………………………………………………………………………………………….(

ی………………………………………………………………………………………………  ) 443( 809-0404…………. حا�ن
 ) 443( 809-4196………….. . ..... کالج اور روزگار � ت�اری ……………………………………………………………………

 )443(  809- 0291…………. . . . مشاورت � خدمات ……………………………………………………………………………
 ) 443( 809-0404…………. …. نظم و ضبط تعاون � خدمات ………………………………………………………………

 )   IX…………………………..…………………… ( ...........………… .  ……………809-9693 )443امت�ازی مدد (عنوان 
ن �    )  443( 809- 4196…………. . ……… ..... تعل�م ………………………………………………………………ابتدایئ بچنپ

 ) 443( 809-2270………… .. …… .. تعل� اخت�ارات ……………………………………………………………………………
 ) 443( 809-0404………….. …. .. اندراج منی معاونت …………………………………………………………………………

ESOL ………………………………………………………………………………… 443( 809-6756…………..  .. خعمات ( 
 ) 443( 809-7855…………….. خورا� اور غذائ�ت ……………………………………………………………………………
ن اور باصالح�ت تعل�م ……………………………………………………………………  )443( 809-4196…………. ... . ذہنی

 )443( 809-6368……….. . ... صحت � خدمات ………………………………………………………………………………
 )443( 809-3222……………….... ………………………………………………………………گھر اور ہسپتال � ہدا�ات 

 ) 443( 809-6311………. ……  .... �ب گھر دف�ت …………………………………………………………………………………
 ) 443(-809-4127……………….... مقناط�� پروگرامز ………………………………………………………………………

ن � خدمات …………………………………………………………………  ) 443( 809- 0404……………. ... شا�رد مالزمنی
 )443(  809- 0365……………. .... والدین � مشغول�ت ………………………………………………………………………
 )443( 809-0303… ……….. .... نفس�ایت خدمات ……………………………………………………………………………
 ) 443( 809-6403…… …….. .... ر�ا�ش…………………………………………………………………………………………

 )443(- 809-7656……… …..... …………………………………………………………………………سکول � آب و�وا 
 )443(  809- 6487……………. .... سکول � حفاظت ……………….………………………………………………………
 ) 443( 809-0305…………….. ..... سما�ب کام � خدمات …………………………………………………………………

 ) 443(  809- 3660……………….. ..... خصو� تعل�م ………………………………………………………………………
 ) 443( 809- 0238…………………. ..... طالبعلم معاونت خدمات …………………………………………………………
 )443(  809- 4321…………………. ...... نقل و حمل � خدمات ……………………………………………………………

 
 

  پاٹ الئننی 
 (گمنام اور خفیہ) 

 دست�اب ��  7/ 24

 
 س�ف سکولز ڻپ الئن

1 (833) MD-BSAFE 
 

 پ�غام/ای م�ل 
hotline@bcps.org 

 
 بالڻ�مور کاؤنیٹ بحران 

 ہاٹ الئن 
(800) 422-0009 

 

 
 قو� خودک�ش � بچاؤ � الئف الئن 

(800) 273-TALK 
 

بالڻ�مور کاؤنیٹ سما�ب خدمات � اطالع کا محکمہ ہاٹ الئن اور 
 �ب گھر خدمات 

(410) 887-TIME 
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 طلباء � روک تھام � وسائل کا فارم
 

 نام طالب علم کا پہال  نام طالب علم کا آخری 
  

 ڻ�چرکا   کمر�گھر �   گ��ڈ  سکول
   

 
۔  سما�ب سما�ب جذبایت صالحیتوں اور مہارتوں کو سمجھ�ن � طلباء کو تعل�� مسائل اور  ساتھیوں � ساتھ مسائل کو روک�ن منی مدد مل سکیت ��

۔  جب م  سائل پ�دا  جذبایت قابل�ت اور ہر مہارت � وا�ستہ مہارتوں کا علم رکھ�ن � طلباء کو خود کو بہ�ت طور پر سمجھ�ن منی ب� مدد مل سکیت ��
، تاہم طالب علموں � پاس قابل اعتماد لوگ ہو�ن چاہنی جن  � وە مدد اور ر�نمایئ � ل�ی رج�ع کر سک�ت ہوں۔  طلباء کو چاہ�ی کہ وە ان  ہو�ت ہنی

 لوگوں � شناخت � ل�ی اس وسائل ش�ٹ کا استعمال ک��ں۔  دائرە مکمل کر�ن � بعد ا� اپ�ن استاد � حوا� ک��ں۔
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا   م�ی

 با اعتماد 
 دائرە

ا ا�ک  م�ی
 اچھا دوست

ا ا�ک  م�ی
 �سند�دە اساتذە

ا ا�ک  م�ی
 اچھا دوست

ا ا�ک  م�ی
 اچھا دوست

ا ا�ک  م�ی
 �سند�دە اساتذە

ا ا م�ی  م�ی
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 منط�ت نتائج 
 

آفس آف ر�سپا�سیو اسڻوڈنٹ پروگرامنگ، آفس آف سکول کالئم�ٹ  
نٹنڈنٹ �   BCPS� اندر ا�ک دف�ت  � شاخ �� جو سکولوں � س�پ

۔    جانب � انضبا� مقدمات � تفت�ش اور ف�صلہ کر�ن کا ذمہ دار ��
نٹنڈنٹ � طرف � چار افراد مقرر ک�ی گ�ئ ہنی جو طلباء   �ن الحال س�پ

ہنی اور تج��ز کردە انضبا� برطرفیوں پر ف�ص� کر�ت  � سماعت کر�ت  
نگ آف��ز  10ہنی جو دس (  ۔ اسڻوڈنٹ کنڈکٹ ہ�ی ) دن � ز�ادە ہنی

ی لینڈ ر�گول�شن   ، کوڈ آف م�ی ج�سا کہ انہنی کہا جاتا ��
13A.08.01.11 (COMAR  طرف � مقرر کردە ہدا�ات � بن�اد پر � (

۔  انضبا� برطر�ن کا انتظام سونپا گ�ا  �� 
 

انضبا� سماعتوں کا مرکز اسکول سسڻم � ضابطہ اخالق � خالف  
۔  جب ضابطہ اخالق � خالف ورزی کر�ن وا� رو�وں �   ورزی ��

ن کو   ۔  منتظمنی
گ

، طلباء تادییب کارروایئ � تابع ہوں �
گ

نما�ش � جا�ئ �
ضابطہ اخالق � خالف ورز�وں � جواب منی منط�ت نتائج کا اطالق  

۔   کر�ن منی    صوابد�د حاصل ��
 

 جرم  Iزمرە 
ن کردە بدانتظا� � خراب حرکتںی   اسکول � عم� � طرف � متعںی

جو اسکول، اسکولوں � ز�ر اہتمام �گرمیوں �ا طالب علموں کو  
اسکول �ا اسکول � ز�ر اہتمام �گرمیوں � دوران نقل و حمل �  

عقاد مںی مداخلت  دوران �گرمیوں، انتظامیہ �ا کالسوں � منظم ان 
۔   کریت ہںی

 
نٹنڈنٹ    5550پال�� زمرە اول جرم (بورڈ آف ا�جوک�شن  اور س�پ

۔ 5550رول کا      ، طلبہ کا رو�ہ کوڈ) ذ�ل منی درج ��
 

ن   آرسن/فائر/دھما�ہ خ�ی
a. وں کو بھڑکانا  قبضہ منی ہونا اور/�ا ماچس �ا الئ�ٹ

 (جب تعل�� پروگرام کا حصہ نہ ہو) 
 
 لڑائ�اں / دھمک�اں / حم� 

b.  لڑایئ 
 

ی (�ف اسکول مںی معط�)   حا�ن
c.  � م�دانوں کو چھوڑنا بغ�ی اجازت اسکول 
d. (کالس/کالسوں) غ�ی معقول تاخ�ی 
e. (سکول کا دن) غ�ی معقول تاخ�ی 
f.  (کالس/کالسوں) ی  �ا غ�ی حا�ن

گ
 غ�ی معقول عدم موجود�

g. (سکول کا دن) ی  �ا غ�ی حا�ن
گ

 غ�ی معقول عدم موجود�
 

 خطرنا� مادے 
h. (بغ�ی �س�ن � ادو�ات کا قبضہ) س�ن � خالف ورزی� 
i.   انک سگ��ٹ �ا د�گر  تمبا�و، سگ��ٹ ، ال�ک�ٹ رولنگ پی�پ

 تمبا�و � مصنوعات کا استعمال اور/�ا ان کا قبضہ۔ 
 

/عدم اطمینان  گ
 نا�سند�د�

j.   ک� ہدا�ت پر عمل کر�ن منی نا�ا� ، جی� کہ اسکول
� عم� � طرف � ا�سا کر�ن � ہدا�ت پر دف�ت تک  

 ر�ورٹ کر�ن منی نا�ا�

k.  عم� � ارکان کو پ��شان کن ہراساں کرنا (طلباء �ا
،  مسلسل تب�� �ا غ�ی   انک مواصالت شامل ہنی ال�ک�ٹ
�کاری نو�س ک� دو�� فرد کو منتقل کرنا ج� وە  

 سننا �ا وصول کرنا نہنی چاہتا)
l.   � اسکول � قواعد اور/�ا ضوابط � ساتھ تعاون کر�ن

 انکار۔
m.  اسکول � نقل و حمل � ضوابط � ساتھ تعاون کر�ن  �

 انکار۔
n.  تف��ض کردە کام کر�ن � انکار۔ 
o. حراست منی پ�ش ہو�ن � انکار۔ 
p. فحش �ا گا� � ز�ان �ا اشاروں کا استعمال۔ 

 
 ذایت صحت 

q.  جب ا�ک طالب علم جان بوجھ کر اپین حالت استعمال کرتا
 �� 

۔   صحت دو�وں � صحت � ل�ی خطرە ��
 
 د�گر 

r.  ، نقل کرناتعل�� �ب ا�ماین (ڻ�سٹ منی دھوکہ دینا 
ز ، �ا استاد اور/�ا والدین/��رست � جع� دستخط    ڻرم پی�پ

s.  جوا 
t.   اسکول � اش�اء، سامان �ا خدمات � سکول منی غ�ی

مجاز فروخت �ا تقس�م جس کا سکول آپ��شن � کویئ  
 تعلق نہنی �� (مثال فٹ بال � تاالبوں � فروخت)

u.  ��مقاصد � ل�ی  باقاعدە تعل�� اوقات � دوران غ�ی تعل
انک آالت کا استعمال۔  غ�ی تعل�� مقاصد � ل�ی   ال�ک�ٹ

انک آالت � استعمال پر پابندی کا اطالق �سوں پر   ال�ک�ٹ
ب� ہوتا �� جب کہ اسکول جا�ن اور جا�ن � دوران اور  

کت �   اسکول � ز�ر اہتمام �گرمیوں �ا تق��بات منی �ش
۔   دوران ب� اطالق ہوتا ��

 

 جرائم IIزمرە 
ا�� جرائم � مثالںی جن � نتی�ب مںی معط�، متبادل تعل��  

،  5550پال�� پروگرام � تف��ض �ا اخراج (بورڈ آف ا�جوک�شن 
۔ لوک کا ضابطہطلبہ � س  ) ہو سکتا ��

 

ن کارروائ�اں ہنی ج�سا   IIزمرە  � جرائم بدسلو� � ز�ادە سنگنی
ن � طرف � � ک�ا گ�ا �� جو کہ   کہ اسکول � منتظمنی

�گرمیوں، انتظامیہ �ا اسکول � کالسوں، اسکول � ز�ر اہتمام  
�گرمیوں �ا طالب علموں کو اسکول �ا اسکول � ز�ر اہتمام  

گرمیوں � دوران اور نقل و حمل � دوران مداخلت کریت  � 
۔  ہنی

 
اور   5550پال�� � جرم (بورڈ آف ا�جوک�شن  IIکیڻگری 

نٹنڈنٹ  ، طالبہ � سلوک کا ضابطہ) ذ�ل منی  5550رول  س�پ
۔     درج ہنی

 
ن          آرسن/فائر/دھما�ہ خ�ی

a. فائر االرم/آ� � غلط اطالع 
b.   ن مواد �ا آلہ � مل��ت، �شمول آ� لگا�ن واال �ا دھما�ہ خ�ی

 زندە گولہ بارود (پڻاخہ �ا ز�ادە)
 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
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 لڑائ�اں / دھمک�اں / حم� 
c.  پ�سہ �ا مال لینابھتہ لینا �ا 

دو�ا طالب علم � دھم� دے کر �ا خوف اور دھمک�اں دے  
 کر

d. (�حم) ا�ک طالب علم پر جسماین حملہ 
e.  شخص (افراد) پر دھمک�اں 

 
 مادے خطرنا�  

f.   ول تقس�م، تقس�م کر�ن � کوشش �ا قبضہ ا�ک غ�ی کن�ٹ
شدە مادە کو تقس�م کر�ن � ارادے � ساتھ جو کہ ا�ک  

مادە �ا ک� ب� مصنو� ادو�ات اور مادے �  خطرنا� 
 کرتا �� 

گ
 نمائند�

g.  س�ن � خالف ورزی (غ�ی �س�ن � ادو�ات کا غلط  غ�ی�
استعمال) �شمول اسکول نرس �ا تف��ض کردە اہل�اروں �  

 ادو�ات � انتظام منی نا�ا� 
h.   ،منش�ات � سامان �ا مصنو� ادو�ات اور مادە کا قبضہ

 تقس�ماستعمال �ا 
i. (تج��ز کردە ادو�ات کا قبضہ) س�ن � خالف ورزی� 
j.   �ول شدە مادے � خ��داری ج� ا�ک خطرنا ا�ک غ�ی کن�ٹ

۔   مادە � طور پر پ�ش ک�ا گ�ا ��
k.   � تمبا�و � مصنوعات کا استعمال اور/�ا قبضہ، تمبا�و

متعلقہ آالت، نق� تمبا�و � مصنوعات، سگ��ٹ رولنگ پی�پ  
انک سگ��  ٹ (بار بار جرم)�ا ال�ک�ٹ

 
/عدم اطمینان  گ

 نا�سند�د�
l.   دو �ا ز�ادە افراد � درم�ان سازش �ا منص��ہ بندی ا�ک زمرە

III  جرم � ارتکاب � ل�ی 
m.   خلل ڈال�ن واال رو�ہ جس � نتی�ب منی معمول � اسکول

� بار بار   II�ا   Iپروگرام منی مداخلت ہویت �� �شمول زمرە 
 جرائم 

n.   ک� ب� وجہ � دھو�س، سائ�ب دھو�س، ہراساں کرنا ، �ا
 دھمکانا

o.   � ک� دو�� طالب علم � اسکول �ا کالس منی جا�ن
 حق منی مداخلت کرنا

p. النا اور/�ا ا�سانا اسکول منی خلل ڈ 
 

 جرائم جن�  
q.   جن� نوع�ت کا نامناسب رو�ہ 
r.  نامناسب نما�ش 

 
 اسلحہ 

s.   � ک� ب� قسم � اسلحہ � ط�ح نظر آ�ن وا� ہتھ�ار
 مل��ت 

t. پا�ٹ چاقو کا پاس ہونا 
 

 د�گر 
u.   � �اسکول، طلباء اور/�ا اساتذە � ذایت جائ�داد � امال

بالڻ�مور کاؤنیٹ پبل�  تبا� اور/�ا توڑ پھوڑ۔  اس منی 
اسکولوں � چوری شدە جائ�داد � رس�د، فروخت، قبضہ �ا  

۔ معاوضہ �ا تو مال�ایت �ا سکول ورک   تقس�م شامل ��
۔ ورت ��  پروج�کٹ � �ن

v.  غ�ی قانوین مقصد � ل�ی پی� کا تبادلہ 
w.   غ�ی محتاط خطر� � نتی�ب منی ک� شخص کو چوٹ

 پہنچانا

x.  چوری شدە جائ�داد رکھناچوری اور/�ا جان بوجھ کر 
y.  ناکر ز و تجا� حد 
z.   ��طلباء � ل�ی ڻ�کنالو�ب قابل قبول استعمال � پال

 )TAUPخالف ورزی � ( 
aa. بورڈ � گینگ پال�� � خالف ورزی 

 

 

 � جرائم IIIزمرە 
ا�� جرائم � مثالںی جن � نتی�ب مںی معط�، متبادل پروگرام  

، طلبہ  5550پال�� مںی تعینایت �ا اخراج (بورڈ آف ا�جوک�شن 
۔ � سلوک کا ضابطہ  ) ہو سکتا ��

 

۔ جو طالب  جرائم بدد� IIIزمرە  ن کارروائ�اں ہنی انیت � انتہایئ سنگنی
علم ان جرائم کا ارتکاب کر�ت ہنی انہنی سکول � معطل ک�ا جا سکتا 

نگ آف�� معط� منی توسیع،   �� اور/�ا طالب علم کنڈکٹ ہی�ئ
۔   اخراج �ا متبادل پروگرام منی جگہ دی�ن � سفارش کر سکتا ��

��ٹ کو واق� �  بدانتظا� � بڑی کارروائیوں � اطال  ع سکول ا�ڈمنس�ٹ
فورا بعد دی جاین چاہ�ی اور اس � نتی�ب منی ا�ک طالب علم کو 

۔    فوری طور پر سکول � نکال د�ا جا سکتا ��
 

نٹنڈنٹ  5550پال�� جرم (بورڈ آف ا�جوک�شن  IIIزمرە  رول  اور س�پ
۔  5550  ، طالب علم � سلوک کا ضابطہ) ذ�ل منی درج ہنی

 
ن    آرسن/فائر/دھما�ہ خ�ی

a. آرسن 
b.  بم کا خطرە 
c.   ن مواد �ا آلہ �شمول زندە گولہ آ� لگا�ن وا� �ا دھما�ہ خ�ی

 بارود (پڻاخہ �ا ز�ادە)
 

 حم�/دھمک�اں/لڑایئ 
d.   خلل ڈال�ن وا�  ک� عم� � مم�ب کو مارنا جو لڑایئ �ا د�گر

 �گر� منی مداخلت کر ر�ا ہو (جان بوجھ کر �ا غ�ی ارادی)
e. (�حم) عم� � ا�ک رکن پر جسماین حملہ 
f.   �� پر�شدد رو�ہ جو افراد �ا امال� � ل�ی کا�ن خطرە پ�دا کرتا

۔   �ا جسماین چوٹ کا باعث بنتا ��
 

 مادے خطرنا�  
g.  اب � تقس�م اور/�ا فروخت  �ش
h.   ول شدە خطرنا� مادوں � تقس�م اور/�ا فروخت (غ�ی  کن�ٹ

 قانوین ادو�ات) 
i. اب کا رکھنا  �ش
j.   ول شدە خطرنا� مادوں کا پاس ہونا (غ�ی قانوین کن�ٹ

 ادو�ات) 
k.   (تج��ز کردە ادو�ات کا غلط استعمال) س�ن � خالف ورزی�

�شمول اسکول نرس �ا تف��ض کردە اہل�اروں � ادو�ات �  
 انتظام منی نا�ا� 

l.  ،ول شدە خطرنا� مادە (غ�ی قانوین ادو�ات) کا استعمال کن�ٹ
ول مادە � استعمال �   ول شدە مادے � ز�ر اث��ا کن�ٹ کن�ٹ

 ثبوت دکھانا
m.   ال�حل کا استعمال، ال�حل � ز�ر اثر �ا ال�حل پی�ن � ثبوت

 دکھانا۔

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXAN385D7740/$file/RULE%205550_082019_Finalized.pdf
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n.   ن کا استعمال جو خود پر قابو پا�ن �ا ک� ب� �شہ آور چ�ی
سبب بنتا �� اور اس منی گلو، سال��نٹس �ا    �شہ آور ہو�ن کا 

 
گ

 مصنو� ادو�ات اور مادے شامل ہوں �
 

 جرائم جن�  
o.  �حملہ   جن 

 
 اسلحہ 

p. اسکول منی آ�شنی اسلحہ رکھنا اور/�ا استعمال 
 جائ�داد (ا�ک سال کا اخراج)

q.   ک� دو�ی بندوق �ا رائفل کا قبضہ �ا استعمال (لوڈ �ا ان
ناقابل عمل) جس منی پ�لٹ گن، پینٹ  لوڈ ، چل�ن � قابل �ا 

ن گن، یب یب گن، فلی�ئ گن �ا ن�ل گن شامل ��   بال گن، اسنٹ
۔  ل�کن اس تک محدود نہنی ��

r.   ک� ب� قسم � اص� ہتھ�ار کا قبضہ �ا استعمال جس
ر،   ن ا، ڻ�ی منی سوئچ بل�ڈ چاقو، شکار چاقو، ستارە چاقو، اس�ت

 بند ، کویئ عصا ،  نونچا�و، سپائکڈ دستانہ ، کالیئ کا کالیئ 
� � مصنوعات   آ�سو گ�س کا آلہ �ا کا� م�چ س�پ

s.   ا�ک ج�� بندوق �ا رائفل کا استعمال (لوڈ �ا ان لوڈ، قابل
 عمل �ا ناقابل عمل)

t. ک� ب� ط�ح � ہتھ�ار کا استعمال، جو 
ا   سوئچ بل�ڈ چاقو، شکار چاقو، ستارە چاقو، پا�ٹ نائف، اس�ت

ا) نن   (�شمول س�د� �ا وا�س لی�ن  چا�و، دھو�   � قابل اس�ت
 واال دستانہ، �ا کالیئ بند 

 
u.  ن کو بطور ہتھ�ار استعمال کرنا  پا�ٹ نائف �ا ک� ب� چ�ی

 
 د�گر 

v.  ڈ�ییت 
 

�ب آر او یٹ � �ا کلر گارڈ/مارچنگ بینڈ طلباء � طرف � : چھوٹ*
مستقل طور پر ناقابل عمل �ا ل�ڑی ج�� رائفلوں کا استعمال  

� دوران اور ک� دو�� وقت جب �ب آر او یٹ  تعل�� وقت  
ز � براە راست نگراین منی   /  � �ا کلر گارڈ  ک�ٹ مارچنگ بینڈ ا�س�ٹ

۔
گ

 اس پال�� � خالف ورزی نہنی ہو�
 

 طالب علم کا نظم و ضبط کا عمل
 

طالب علم � ساتھ ک� ب� بر� سلوک � صورت منی اسکول  
ن کو اس بار� منی باخ�ب ف�   کہ آ�ا  � منتظمنی

گ
ص� کرنا ہوں �

طالب علم � اقدامات اس � ضابطہ اخالق � متعلق بورڈ �  
۔ پچھ� صفحات پر دکھا�ئ گ�ئ زمر�  پال�� � خالف ورزی ہنی

ن � ر�نمایئ � ل�ی بنا�ئ گ�ئ ہنی تا�ہ یہ معلوم ک�ا جا س� کہ  منتظمنی
ن کرن ا  خالف ورزی ہویئ �� �ا خالف ورز�وں � سنگیین کا تعنی

معلوم ہو س�۔  ا�� صورتوں منی جہاں ضابطہ اخالق � خالف  
ن کو منط�ت نتائج فراہم کر�ن چاہئنی  ا��   -ورزی ہویئ ہو منتظمنی

نتائج جو طلباء کو اپ�ن طرز عمل کو تبد�ل کر�ن � ل�ی سکھائنی �ا  
 تح��ک دیں۔ 

  
ا�ر ک� طالب علم � بدسلو� ب� قانون � خالف ورزی ��  
، اسکول �   ج�سا کہ مقا� حکام � طرف � مقرر ک�ا گ�ا ��

ن � عائد کردە نتائج � عالوە طالب علم � ل�ی قانوین   منتظمنی
۔  اسکول پر مبین نتائج منی دو�ارە تف��ض،   نتائج ب� ہو سک�ت ہنی

۔  ک� ب� متبادل تعل�� پروگرام منی  تعینایت �ا اخراج شامل ہنی
ورت   دو�� نتائج � عالوە نقصان �ا نقصانات � تال�ن � �ن

۔
گ

 ہو�
 

اسکول کا نظام انضبا� عمل بالڻ�مور کاؤنیٹ پول�س ڈیپارڻمنٹ � 
۔   ز�ر استعمال مجرمانہ اور سول عمل � مکمل طور پر الگ ��

 
 ضابطہ اخالق � خالف ورز�وں � جوابات 

ان  ، طالب علم سلوک کا ضابطہ 5550پال�� ڈ آف ا�جوک�شن بور 
مع�ارات � خالف ورزی پر طلباء � رو�ی اور انضبا� نتائج �  

ن کو اخت�ار �� کہ وە    ل�ی مع�ارات قائم ۔  اسکول � منتظمنی کرتا ��
ہر انفرادی صورتحال کا جائزە لنی اور اس کا اندازە ک��ں کہ 

ن ک�ا جا سکتا �� اور ا�ر کویئ   مداخلت � قسم اور تعداد کا تعنی
۔   تادییب نت�جہ مسلط کر�ن � پہ� استعمال کر�ن منی مدد کرتا ��

معط� �ا اخراج کا استعمال  انضبا� نتی�ب � طور پر توسیع 
 �ف آخری حر�ب � طور پر استعمال ک�ا جا�ئ گا۔

 
عمل مہ�ا    مناسب  کو   باءطل تو جب نظم و ضبط کا انتظام ک�ا جا�ئ گا 

طالب علم کر� گا: معط� چارجز � ز�این �ا تح��ری  ک�ا جا�ئ گا۔   
اطالع الزامات � حما�ت کر�ن وا� ثبوت � وضاحت حاصل ک��ں  

نظم و ضبط لگ�ن � پہ� الزامات کا جواب دی�ن اور واقعہ کا ا�ک  
۔  ر�اسیت ر�گول�شن � مطابق ، ا�ک   ورژن فراہم کر�ن کا موقع ��

 افراد �ا امال� � ل�ی  طالب علم جس � اسکول منی موجود 
گ

�
مسلسل خطرە بنیت �� ا� اسکول � فوری طور پر انضبا�  

� مطابق اسکول آف  5561پال�� عمل کا استعمال کر�ت ہو�ئ �ا 
۔  ل آفین�ن ر�ورٹ ایب  � مطابق ہڻا�ا جا سکتا ��

 
 � طلباء   2گ��ڈ  -پری کنڈرگارڻن � معط�/اخراج

ر�اسیت قانون � مطابق پری کنڈرگارڻن، کنڈرگارڻن، پہ� جماعت �ا  
دو�ی جماعت منی داخلہ لی�ن واال طالب علم �ف یہ ہو سکتا  

 : �� 
 

ورت ہو تو  .1 اسکول � نکال  ا�ر وفا�ت قانون � وجہ � �ن
 د�ا جا�ئ 

) � ز�ادە دنوں � ل�ی معطل  5سکول � دنوں منی پانچ (  .2
ک�ا جا�ئ ا�ر سکول کا منتظم، سکول � ماہر نفس�ات �ا  

د�گر ذہین صحت � پ�شہ ور افراد � مشاورت � یہ �  
ہوتا �� کہ دو�� طلباء �ا عم� کو شد�د نقصان پہنچ�ن  

مداخلت اور معاونت � ذر�� کم �ا  کا خطرە �� اور کہ 
۔  ختم ک�ا جا سکتا ��

 
 

 اسکول مںی معط�
ا�ک اسکول منی معط� طالب علم � موجودە تعل�� پروگرام �  

ک� طالب علم کو اسکول � عمارت � دور ہڻانا �� ل�کن  
پر�سپل � طرف � انضبا� وج��ات � بناء پر تعل�� سال منی  

۔ ) � ز�ادە د10دس (   ن نہنی
 
 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
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 قل�ل مدیت اور ط��ل مدیت معط�
یہ �� کہ ا�ک طالب علم   قل�ل مدیت معط�ا�ک  •

ن (  ) دنوں  3کو سکول � پر�سپل � طرف � تنی
۔   � ز�ادە � ل�ی انضبا� طور پر نکال د�ا جا�ئ

پر�سپل � طرف � ا�ک  ط��ل مدیت معط� ا�ک  •
) سکول � دنوں 10) � دس ( 4طالب علم کو چار ( 

۔   تک انضبا� طور پر ہڻانا ��
 

و بالیٹ مور کاؤنیٹ � بچوں  طالب علم �ا طالب علم � والدین ک
اور خاندانوں � ل�ی کمیونیٹ ر�سورس لسٹ � ا�ک کایپ دی جا�ئ  

۔
گ

� 
 

معط� � مدت � دوران غ�ی نصایب �گرمیوں  ا�ک طالب علم 
 منی حصہ نہنی � سکتا۔   

 
 توس�� معط� اور اخراج

  44�  11طالب علم � باقاعدە پروگرام �  توسیع معط�ا�ک 
سکول � دنوں � ل�ی خارج کرنا �� ج�سا کہ اسڻوڈنٹ کنڈکٹ  

۔  ا�ک توسیع معط�  نگ آف�� �ن � ک�ا �� اس وقت ہو  ہی�ئ
عمل � سماعیت اف� �ن یہ �   سکیت �� جب طالب علم � طرز�

 ک�ا ہو کہ: 
 

طالب علم � سکول  معط� � مدت پوری ہو�ن � پہ�   . 1
وا�� دو�� طلباء �ا عم� کو شد�د نقصان پہنچا�ن کا  

؛ �ا   خطرە ��
طالب علم تعل�� عمل � دائ� اور انتہایئ رکاوٹ منی   . 2

م�وف �� جس �ن اسکول � دن � دوران دو��  
طالب علم � ل�ی س�کھ�ن منی کا�ن رکاوٹ پ�دا � �� اور  

اور تادییب مداخلتنی ختم ہو  د�گر دست�اب اور مناسب رو�ی  
۔     چ� ہنی

 
سکول �   45طالب علم � باقاعدە سکول پروگرام �  اخراج ا�ک 

دنوں �ا اس � ز�ادە عر� � ل�ی خارج کرنا �� ج�سا کہ اسڻوڈنٹ  
۔  اخراج اس وقت ہو سکتا   نگ آف�� �ن � ک�ا �� کنڈکٹ ہی�ئ

نگ آف�� �ن یہ � ک  �ا ہو کہ: �� جب طالب علم کنڈکٹ ہی�ئ
 

معط� � مدت مکمل ہو�ن � پہ� طالب علم � سکول   . 1
منی وا�� دو�� طلباء �ا عم� کو شد�د نقصان پہنچ�ن کا  

۔   خطرە ��
 

انضبا� خالف ورزی � بعد اسکول � پر�سپل معام� � مکمل  
۔  ا�ر تفت�ش � بعد اسکول � پر�سپل کو معلوم  

گ
تحق�قات ک��ں �

ورت �� تو اسکول کا پر�سپل  ہوتا �� کہ توس  یع �ا معط� � �ن
� ل�ی طالب علم   فوری طور پر طالب علم اور طالب علم � والدین 

نگ آف�� � ساتھ ا�ک کانفر�س کا اہتمام کر� گا۔     کنڈکٹ ہی�ئ
نگ آف�� پر�سپل � جاری کردە قل�ل مدیت   اسڻوڈنٹ کنڈکٹ ہی�ئ

� اندر طالب علم اور    ) تعل�� دنوں10معط� � تار�ــــخ � دس ( 
طالب علم � والدین � ساتھ ا�ک کانفر�س منعقد کر� گا۔   

نگ آف�� طالب علم اور والدین کو  اسڻوڈنٹ کنڈکٹ ہی�ئ
 طور پر مطلع کر� گا: تح��ری 

 
 جگہ؛ اور   وقت کا   کانفر�س  •
 ؛طالب علم پر ارتکاب کا الزام ��  •

خالف  پال��، قاعدە �ا ضابطہ جس � طالب علم �ن  •
 ورزی �

) تعل�� دنوں � ز�ادە  10پر�سپل � طرف � دس (  •
 معط� � سفارش

 کر�ن  •
گ

طالب علم کا گواە رکھ�ن اور وک�ل � طرف � نمائند�
 کا حق؛ 

والدین/وک�ل اور طالب علم کا حق �� کہ سماعت   •
گھن�ٹ قبل اسکول � معط� � پ�کٹ �    24� 

 ا�ک کایپ طلب ک��ں۔
 

لب علم کو تمام دستاو�زی ثبوتوں کا جائزە لی�ن کا  کانفر�س منی طا
۔   اسڻوڈنٹ   حق حاصل ہوگا جو الزامات � حما�ت کر�ت ہنی

نگ آف�� طالب علم اور والدین کو ز�این اور تح��ری   کنڈکٹ ہی�ئ
طور پر نتائج اور ف�ص� � آ�اە کر� گا۔  ا�ر سماعت منی پ�ش ک�ی  

نگ آف��   گ�ئ تمام شواہد پر غور کر�ن پر طالب علم کنڈکٹ ہی�ئ
، طالب   ورت �� یہ نت�جہ اخذ کرتا �� کہ توسیع �ا معط� � �ن

۔     علم �ا طالب علم � والدین لوکل بورڈ منی اپ�ل دائر کر سک�ت ہنی
 

نگ آف�� طالب علم کو   اسڻوڈنٹ کنڈکٹ ہی�ئ
کر� گا ا�ر توسیع معط� �ا    تف��ض � ل�ی   پروگرام تعل�� متبادل 

۔  طالب علم کو متبادل تعل�� پروگرام  اخراج نافذ   ک�ا جاتا ��
منی تف��ض کر�ت وقت والدین � مدد حاصل کر�ن � ہر ممکن  

نگ آف�� طالب   ۔  تاہم اسڻوڈنٹ کنڈکٹ ہی�ئ
گ

کوشش � جا�ئ �
علم کو متبادل تعل�� پروگرام منی تف��ض کر�ن کا حق برقرار رکھتا  

دی�ن � اتفاق نہنی  �� جب کہ طالب علم اور/�ا والدین جگہ 
۔  والدین کو یہ حق حاصل �� کہ وە طالب علم کو ک�   کر�ت

متبادل تعل�� پروگرام منی تف��ض کر�ن � طالب علم کنڈکٹ  
نگ آف�� � ف�ص� � خالف اپ�ل ک��ں۔     ہی�ئ

 
نگ آف��ز   طلباء اور والدین � سہولت � ل�ی سڻوڈنٹ کنڈکٹ ہی�ئ

: حکمت عم� � طور پر   پور� سکول سسڻم منی موجود ہنی
 

 ووڈالن مڈل    -ساؤتھ و�سٹ آفس  •
ن  3033  سینٹ لیوک لنی

ی لینڈ   21207ووڈالن، م�ی
809-6842  )443( 

 
/مرکزی دف�ت  •  چیٹس ورتھ اسکول  -شمال مغریب

 نیو ایونیو  222
ی لینڈ  سڻاؤن ، م�ی  21136ر�س�ٹ

887-6943  )410( 
 

/مرکزی دف�ت  • �ت  مڈل سٹ�مرز رن  - شمال م�ش
 سٹ�مرز رن روڈ 201

ی لینڈ   21221ا�س�کس ، م�ی
809-6498  )443( 

 
�ت دف�ت  • ی -جنوب م�ش  بیڻل گرو ا�ل�من�ٹ

ن  7828 �ش�ا لنی  سینٹ پی�ٹ
ی لینڈ   21222ڈنڈل�، م�ی

809-7570  )443( 
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نگ آف�� جو انضبا� ک�س � صدارت   اسڻوڈنٹ کنڈکٹ ہی�ئ
کرتا �� ا��� طالب علم � ہوم اسکول � طرف � � ک�ا جاتا  

۔  تاہم ا�سا موقع ب� ہو سکتا �� جب سماعت کا اف� ک�   ��
ا�� ک�س � صدارت کرتا �� جو ک� سکول � نکلتا �� جو کہ  

 ۔ اصل منی اس اف� کو تف��ض ک�ا جاتا �� 
 

کویئ ب� طالب علم جس کو معطل �ا سکول � نکال د�ا گ�ا ہو  
وە سکول � احا� � دور ر�� گا جب سکول س�شن منی ہو۔  
طالب علم اسکول � ز�ر اہتمام �گرمیوں منی حصہ نہنی �  

معطل �ا خارج ہو�ن واال طالب علم ممنوعہ اوقات � دوران  سکتا۔   
ی � ل�ی اور ا�ر طالب علم نابالغ  پہ� � � شدە مالقات منی حا�ن 

۔    ہو تب � والدین � ہمراە سکول � احا� منی وا�س آ سکتا ��
 

ی لینڈ � قانون � ذر�عہ اجازت دی گیئ   ا�� صف� پر چارٹ م�ی
۔  انضبا� اخراجات کا خالصہ ��

 
 

  
 کو ف�صلہ � اپ�ل � گیئ جس   مجاز شخص مطلونہ تالش  قسم دنوں � تعداد  زمرە

 مقا�   معط�  
�   5550پال��/اصول  مخت� مدت   1-3

 خالف ورزی  
سکول سپورٹ کا ا�گ��کڻو   پر�سپل  

 ط��ل مدت   10-4 ڈائ��ک�ٹ 

 بورڈ   معط�  
 دائ� خلل  • توسیع  11-44

 تعل�� بورڈ  طالب علم سلوک سماعیت اف�  متوقع دھم�  •

 متوقع دھمکی  • دخلی بے  + 45

ی لینڈ ر�گول�شن   � ذر�عہ اجازت دی گیئ انضبا� برطر�ن کا خالصہ) 13A .08.01.11(کوڈ آف م�ی
 
 

 

 کم � کم تعل�� خدمات
وە طلباء جنہنی معطل �ا نکال د�ا گ�ا �� اور جنہنی متبادل تعل��  

روزانہ کالس ورک اور اسائنمنٹس  پروگرام منی نہنی رکھا گ�ا �� انہنی  
 اور درست 

گ
 جن کا اساتذە ہفتہ وار بن�ادوں پر جائزە لنی �

گ
ملنی �

۔ ہر پر�سپل سکول � 
گ

 اور طالب علم کو وا�س کر دیں �
گ

ک��ں �
عم� � مم�ب کو اساتذە اور مختلف طلباء � درم�ان سکول � باہر  

سائنمنٹس اور سکول معط� �ا اخراج پر رابطہ کر�ن اور کالس ورک ا
� متعلقہ مسائل � بار� منی ہفتہ وار بات چ�ت کر�ن � ل�ی  

 تف��ض کر� گا۔
 

قل�ل مدیت معط� � دوران تمام طلباء کو تعل�� کام مکمل  
کر�ن کا موقع فراہم ک�ا جا�ئ گا جو وە معط� � مدت �  

۔  دوران بغ�ی ک� جرما�ن � چھوڑ دی�ت ہنی
 

 د�گر تعل�� اخت�ارات  متبادل اسکول اور 
توسیع معط� �ا اخراج پر طلباء کو مندرجہ ذ�ل تعل�� اخت�ارات  

منی � ا�ک �ا ز�ادە � ذر�� تعل�� خدمات تک رسایئ � پ�شکش  
۔ 

گ
 � جا�ئ �

 
 اسکول متبادل   •

نٹنڈنٹس � ز�ر انتظام    BCPSمتبادل سکول  کمیونیٹ س�پ
بہ � خدمت  ہنی اور مڈل اور ہایئ اسکول � دونوں طل

نگ آف�� �ن ان  کر�ت ہنی جنہنی اسڻوڈنٹ کنڈکٹ ہی�ئ

۔ یہ پروگرام رضا�ارانہ اندراج � پ�شکش نہنی   منی رکھا ��
۔ یہ کل وقیت   کر�ت ہنی اور محدود تعداد منی �شستنی ہنی
۔    پروگرام رواییت اسکول � اوقات � دوران کام کر�ت ہنی

۔   ڻرا�سپورٹ فراہم � جایت ��
 

 ت �ااہد  گھ��لو  •
BCPS   ی سکول � طلباء کو گھر پر ہدا�ات فراہم ا�ل�من�ٹ

� جا سکیت ہنی ج�سا کہ آفس آف ہوم اینڈ ہسپتال �  
۔    مڈل اور ہایئ اسکول � طلباء کو  BCPSز�ر انتظام ��

BCPS   ڈ�جیڻل اسکول، ای لرننگ � خدمات کا استعمال
کر�ت ہو�ئ گھر پر ہدا�ات فراہم � جا سکیت ہنی جو کہ 

۔  ہوم اور   ن � ز�ر انتظام �� آفس آف ا�جوک�شنل آ�ش�ن
ہسپتال اور ای لرننگ دونوں � پاس مختلف وج��ات � 
بنا پر پروگرام دست�اب ہنی �شمول جنہنی انتظا� طور پر  

۔ دو�ارە تف  ��ض ک�ا گ�ا �� ل�کن ان تک محدود نہنی
 

 ) PLDEکا پروگرام (  دن توس��    �   س�کھ�ن  •
BCPS  ہایئ اسکول � طلباء کوEDLP    پانچ سائٹس منی �

� ک� ا�ک پر ہدا�ات فراہم � جا سکیت ہنی جو کہ  
ن شام � وقت اور/�ا ہفتہ �   آفس آف ا�جوک�شنل آ�ش�ن

یہ پارٹ ڻائم پروگرام ا�ک خود ساختہ    صبح انتظام ہو گا۔
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۔ وە طلباء  مخلوط س�کھ�ن کا ماڈل استعمال کرتا ��
نہنی ہدا�ات � جنہنی انتظا� طور پر ا��� رکھا جاتا �� ا

سہ ما� � ل�ی مخصوص مواد فراہم ک�ا جا�ئ گا جس  
۔ کچھ معامالت منی  کت � ل�ی ش�ڈول ہنی منی وە �ش

طلباء کو ک��ڈٹ ر�کوری � اخت�ارات � ل�ی ش�ڈول ک�ا 
۔ یہ پروگرام رضا�ارانہ طور پر داخلہ لی�ن وا�   جا سکتا ��

� ب�    طلباء � ساتھ ساتھ پروگرام منی شامل طلباء
۔   منی شامل طلباء کو   BCPS EDLPخدمت کرتا ��

ڻرا�سپورٹ فراہم نہنی کرتا جب تک کہ طالب علم �  
نہ ہو اور ا� مفت اور مناسب عوا� تعل�م   IEPپاس 

 )FAPEورت ہو۔  ) تک رسایئ � ل�ی نقل و حمل � �ن
 

والدین اور طلباء مذکورە پروگراموں � بار� منی م��د معلومات  
پر کال کر �   443-809-2270پر جا کر �ا دف�ت کو   تعل�� اخت�ارات

۔  حاصل کر سک�ت ہنی
 

 منصو�ب   504) اور IEPsانفرادی تعل�م � پروگرام (
وا�   IEPsمنص��وں �ا  504� خالف ورزی پر   5550بورڈ پال�� 

طلباء کو سکول � پر�سپل � طرف � نظم و ضبط د�ا جا سکتا  
۔ �� 

۔ جب انضبا� ہڻا�ن � نتی�ب  ضابطہ کا   طرزعمل  �   طالب علم 
) دن � ز�ادە ہڻا�ئ جا�ت ہنی ،  10منی تعل�� سال منی کل دس ( 

ن کر�ن � ل�ی میٹنگ � حقدار ہو�ت ہنی کہ   طلباء اس بات کا تعنی
  : ائط پوری � گیئ ہنی )ا�ر وە سلوک جس � وجہ  1آ�ا کچھ �ش

) ا�ر خالف ورزی  2، � معط� ہویئ �� معذوری کا نت�جہ �� 
  IEP) ا�ر طالب علم کا  3نافذ ک�ا جا ر�ا تھا اور  IEP� وقت 

۔    مناسب ��
 

معذوری وا� ب�� کا نظم و ضبط �شمول معط�، اخراج �ا ب�� �  
عبوری متبادل جگہ �شمول انضبا� وج��ات � بناء پر معذور افراد 

ور�ات �    504) اور بحا� ا�کٹ � دفعہ IDEA� قانون (  � �ن
 مطابق عمل ک�ا جا�ئ گا۔   

 
والدین کو والدین � حقوق � نو�س کا حوالہ دینا چاہ�ی جو کہ  

ی لینڈ � ط��قہ کار � تحفظ   IEPsہر سال  وا� طلباء � ل�ی م�ی
۔   ،  IDEA� بار� منی م��د معلومات � ل�ی فراہم ک�ی جا�ت ہنی

اور ر�اسیت اور وفا�ت قواعد و ضوابط � مطابق   504س�کشن 
طالب علموں کو سکول � نکال�ت وقت مفت اور مناسب عوا�  

۔FAPEتعل�م (   ) تک رسایئ فراہم کرین چاہ�ی
 

 
SCHO  ف�ص� � اپ�ل � 

 
 اپ�ل کا عمل 

نگ آف�� �   ا�ک والدین/��رست جو طالب علم کنڈکٹ ہی�ئ
ف�ص� � خالف تعل�� بورڈ منی  ف�ص� � متفق نہنی �� وە اس  

۔   اپ�ل پر تعل�� بورڈ � نمائندے � پاس  اپ�ل دائر کر سکتا ��
اپ�ل سن�ن اور ف�صلہ جاری کر�ن � ل�ی اپ�ل موصول ہو�ن �  

۔   45تار�ــــخ � 
گ

ہر ف��ق � پاس گواە پ�ش    ک�لنڈر دن ہوں �
۔ جب تک    کر�ن کا موقع ��

گ
کر�ن اور وک�ل � طرف � نمائند�

کہ طالب علم �ا والدین عوا� سماعت � درخواست نہ ک��ں، 

 سوا�ئ ان �  
گ

 � بغ�ی � جا�ئ �
گ

سماعت تمام افراد � موجود�
وری �ا مطل��ہ سمجھا ہو۔  بورڈ    کو بورڈ �ن �ن

گ
جن � موجود�

نگ آف�� � ف�ص� کو نہنی  � اپ� ل طلباء � کنڈکٹ ہی�ئ
۔ (بورڈ آف ا�جوک�شن  ۔ بورڈ کا ف�صلہ حت� �� پال��  روکیت

5560 ( 
 

 :   اپ�ل  ) 1(   بورڈ � اپ�ل � درخواست الز� طور پر ہوین چاہ�ی
  ڈ�لیور  کو   آفس ا�جوک�شن  آف  بورڈ  پہ� � اس �ا  پہ�  �  آ�ن   �
ڈ  بطور  منی  م�ل  �  متحدە  ر�استہا�ئ  ) 2(  گ�ا؛  د�ا  کر    �ا  رجس�ٹ

�س �ا  مصدقہ   �وس ڈ�لیوری �ا  م�ل ترج�� �ا  م�ل  ا�کس�پ
�س،  ف�ڈرل جی�    ��  جاتا  ک�ا   جمع ساتھ �  DHL  �ا  UPS ا�کس�پ

  کرتا   فراہم  ڻ��کنگ  تصدیق  قابل  �  آئڻم � مقام  اصل  کہ  جو 
۔ ۔  واجب اپ�ل �� انک (ای م�ل) درخواستنی قبول نہنی   �� ال�ک�ٹ

۔ 
گ

 � جائنی �
 

 قابل ذکر جرائم
 

سکول سسڻم کو ان طلبہ � ل�ی مناسب تعل�� پروگرام فراہم کر�ن  
ورت �� جنہنی قانون نافذ   کر�ن وا� ا�جن� �ن غ�ی اسکول  � �ن

۔ سکول پر�سپل،   � متعلقہ "قابل اطالع جرم" � ل�ی گرفتار ک�ا ��
سڻاف اور طلباء پر حفاظت اور سالمیت � اثرات کا جائزە لی�ن � ل�ی 

ن اس    قابل جرم � نوڻ�فک�شن کا جائزە � گا۔ اسکول � منتظمنی
 کہ آ�ا ہوم اسکول منی 

گ
ن ک��ں �    بات کا تعنی

گ
طالب علم � موجود�

حفاظت �ا س�کوریٹ رسک پ�دا کریت �� اور تج��ز کریت �� کہ طالب  
علم کا پروگرام ہوم اسکول منی جاری رکھا جا�ئ �ا متبادل تعل�� جگہ  
پر۔ قابل جرم کا نو�س تادییب کارروایئ � بن�اد نہنی ہو سکتا۔  معذور  

) اور ر�اسیت خصو� تعل�� قانون اور  IDEAتعل�� ا�کٹ ( 
نٹنڈنٹ  5561پال�� ر�گول�شن (بورڈ آف ا�جوک�شن  رول  اور س�پ

) � مطابق معذور طالب علم کو مناسب تعل�� پروگرامنگ 5561
۔

گ
 اور متعلقہ خدمات فراہم � جائنی �

 
ا�ر کویئ طالب علم �ا طالب علم � والدین اس س�کشن � تحت  

�ا طالب علم ف�ص� پر   ک� ف�ص� � متفق نہنی ہنی تو والدین
۔ نظرثاین � درخواست تح��ری   نظرثاین � درخواست کر سک�ت ہنی

طور پر ہوین چاہ�ی اور چ�ف آف دی ڈو�ژن آف سکول کالئم�ٹ  
۔ نظر ثاین �   /نامزد کردە � ساتھ دائر کرین چاہ�ی اینڈ س�فیٹ

ڈ �ا مصدقہ درخواست کو ر�استہا�ئ متحدە � م�ل منی  بطور رجس�ٹ
�س،   م�ل �س م�ل �ا ڈ�لیوری �وس (جی� ف�ڈرل ا�کس�پ �ا ا�کس�پ

UPS  ا�DHL  � ساتھ جمع ک�ا جانا چاہ�ی جو کہ اصل مقام � (
انک (ای م�ل)   ۔  ال�ک�ٹ آئڻم � قابل تصدیق ڻ��کنگ فراہم کرتا ��

۔
گ

 درخواستنی قبول نہنی � جائنی �
 
 

 

http://dci.bcps.org/department/innovative_learning/educational_options/
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WQ7A3430/$file/POL5561_060920_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNF95E9E3F/$file/RULE%205561_091316_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNF95E9E3F/$file/RULE%205561_091316_Finalized.pdf
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کس  انضبا� جرم می�ٹ

کس ان بڑ� عالقوں کا خالصہ کرتا �� جہاں طلباء   ۔  ہر عال�ت منی زمر 5550پال�� ضابطہ اخالق (  BCPSذ�ل منی می�ٹ   Iە ) � خالف ورزی کر�ت ہنی
 ،II  اورIII   ۔  رو�ی � جرائم کو اس انداز منی درج ک�ا گ�ا �� جو اس بار� منی رو�ی � جرائم ا�ک �سلسل پر درج ہنی جو معمو� � بڑ� تک ہنی

۔  معمو� سلوک �ن پوز�شن کس � �� استاد � -پر �سلسل � بائنی ��-ر�نمایئ ب� فراہم کرتا �� کہ مخصوص طرز عمل کا جواب دی�ن � ل�ی بہ�ت
۔  اعتدال �سند اور بڑ� برتاؤ �ن ط���ت � سنبھاال جاتا �� �ن ط���ت  -�سلسل � وسط اور دائنی �� � طرف-ق�ادت منی جواب � ساتھ بہ�ت کو بہ�ت

۔ نگ آف�� � ممکنہ �ا ممکنہ شمول�ت � سنبھاال جاتا �� ��ٹ � ز�رق�ادت جواب اور طلباء � کنڈکٹ ہی�ئ  � ا�ڈمنس�ٹ
 

 آرسن، آ�، 
ن مواد  دھما�ہ خ�ی

 بڑ� سلوک   اعتدال �سند سلوک  معمو� سلوک 

استاد � ق�ادت مںی  
 جواب

استاد � 
��ٹ �  ق�ادت/ا�ڈمنس�ٹ

 ق�ادت مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(ممکنہ 

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 )   SCHOمتوقع (

، آ� لگا�ن واال   ن مواد  آرسن  االرم/دھم�  ماچس، الئ�ٹ  دھما�ہ خ�ی
ز کو   •  ماچس �ا الئ�ٹ

بھڑکانا اور/�ا قبضہ  
 ) 1A(  -منی رکھنا 

آ� لگا�ن واال �ا   •
ن مواد �ا  دھما�ہ خ�ی

آلہ کو قبضہ منی  
رکھنا �شمول ت�ار  

 ) 2B(  -گولہ بارود 
 

آ� کا االرم/غلط   •
  -آ� � اطالع 

)2A ( 
 

 

 ) 3A( -آرسن  •
 ) 3B( -بم کا خطرە  •

آ� لگا�ن واال �ا   •
ن مواد �ا  دھما�ہ خ�ی

آلہ کو بھڑکانا  
�شمول ت�ار گولہ  

 )) 3C(  -بارود 

حملہ،  
 دھمک�اں،

 لڑایئ  

 بڑ� سلوک   اعتدال �سند سلوک  معمو� سلوک 

استاد � ق�ادت مںی  
 جواب

استاد � 
��ٹ �  ق�ادت/ا�ڈمنس�ٹ

 ق�ادت مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(ممکنہ 

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(متوقع 

  
 

  دھمک�اں
دھم� دے کر �ا   •

ک� دو�� کو  
خوف/دھمک�اں دے  

کر بھتہ  
 -لینا/پ�سہ/مال لینا  

)2C ( 
ا�ک شخص کو   •

 ) 2E( - دھمک�اں 
، جسماین حملہ   حملہ، لڑایئ

 ) 1B( - لڑایئ  •
 

ا�ک طالب علم پر   •
   - جسماین حملہ 

)2D( 

عم� � ا�ک رکن پر  •
  - جسماین حملہ 

)3E ( 
پر�شدد رو�ہ جو   •

کا�ن خطرە پ�دا کرتا 
 ��-  )3F ( 

 
  

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
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ی   حا�ن

 بڑ� سلوک   اعتدال �سند سلوک  معمو� سلوک 

استاد � ق�ادت مںی  
 جواب

استاد � 
��ٹ �  ق�ادت/ا�ڈمنس�ٹ

 جوابق�ادت مںی 

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(ممکنہ 

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(متوقع 

ی  /غ�ی حا�ن  تاخ�ی

  

کالس/کالسوں منی  •
 - غ�ی معقول تاخ�ی 

)1D( 
اسکول � دن �   •

ل�ی غ�ی معقول تاخ�ی  
- )1E ( 
کالس/کالسوں �   •

غ�ی معقول عدم  
 �ا غ�ی 

گ
 موجود�

ی   ) 1F( -حا�ن
اسکول � دن �   •

غ�ی معقول عدم  
 �ا غ�ی  

گ
موجود�
ی   ) 1G(  -حا�ن

 

اسکول � گراؤنڈ کو   •
اجازت � بغ�ی  

 ) 1C(  -چھوڑنا 

 خطرنا� 
 مادے 

 بڑ� سلوک   اعتدال �سند سلوک  معمو� سلوک 

استاد � ق�ادت مںی  
 جواب

استاد � 
��ٹ �  ق�ادت/ا�ڈمنس�ٹ

 ق�ادت مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(ممکنہ 

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(متوقع 

/غ�ی �س�ن � خالف ورز�اں     �س�ن
بغ�ی �سخہ وا�   • 

 - ادو�ات پاس رکھنا
)1H( 
بغ�ی �سخہ وا�   •

غلط  ادو�ات کا  
 ) 2G( – استعمال

منش�ات � سامان  •
�ا مصنو� ادو�ات 
اور مادوں کا قبضہ  

منی رکھنا، استعمال 
   )2H( -�ا تقس�م 

 

�س�ن � خالف   •
ورزی (تج��ز کردە  

ادو�ات کو قبضہ  
 ) 2I( - منی رکھنا) 

تج��ز کردە ادو�ات  •
  -کا غلط استعمال 

)3K( 
 

 ادو�ات/ال�حل � خالف ورزیغ�ی قانوین  تمبا�و 
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تمبا�و، سگ��ٹ   •
  ، رولنگ پی�پ

انک سگ��ٹ �ا  ال�ک�ٹ
د�گر تمبا�و �  

مصنوعات کا  
استعمال اور/�ا  

   - قبضہ منی رکھنا 
)1I( 
تمبا�و � مصنوعات   •

کا استعمال اور/�ا  
قبضہ منی رکھنا،  

تمبا�و � متعلقہ  
آالت، نق� تمبا�و  

� مصنوعات،  
سگ��ٹ رولنگ پی�پ  
انک سگ��ٹ   �ا ال�ک�ٹ

 )2K(  -(بار بار جرم) 
 

ول شدە   • غ�ی کن�ٹ
مادە تقس�م کر�ن � 

ارادے � تقس�م  
کر�ن � کوشش کرنا 

   - �ا قبضہ منی رکھنا
)2F ( 
ول شدە   • غ�ی کن�ٹ

مادے � خ��داری  
ول  جو کہ ا�ک کن�ٹ
وا� خطرنا� مادە  
 کریت  

گ
� نمائند�

 ��- )2J ( 

اب � تقس�م   • �ش
  -اور/�ا فروخت 

)3G ( 
غ�ی قانوین ادو�ات   •

� تقس�م اور/�ا  
 ) 3H( - فروخت 

اب کا قبضہ  •   -�ش
)3I ( 
غ�ی قانوین ادو�ات کا   •

 ) 3J( -قبضہ 
غ�ی قانوین ادو�ات کا   •

ثر و  استعمال، ا
رس�خ � تحت �ا  

ک� مادے �  
استعمال � ثبوت  

 ) 3L(  -دکھانا 
ال�حل کا استعمال،  •

ال�حل � ز�ر اثر �ا 
ال�حل پی�ن � ثبوت  

 ) 3M(  -دکھانا 
ک� ب� �شہ آور  •

وں کا استعمال   ن چ�ی
جو خود پر قابو ختم 
کر�ن کا سبب بنتا ��  

 ) 3N(  -�ا

 

 ،
گ

 نا�سند�د�
 نافرماین 

 

 بڑ� سلوک   اعتدال �سند سلوک  معمو� سلوک 

استاد � ق�ادت مںی  
 جواب

استاد � 
��ٹ �  ق�ادت/ا�ڈمنس�ٹ

 ق�ادت مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(ممکنہ 

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(متوقع 

  نا�سند�دە/خلل ڈال�ن واال سلوک 
ا�ک سمت پر عمل  •

  -کر�ن منی نا�ا� 
)1J ( 
اسکول � قواعد   •

اور/�ا ضوابط �  
ساتھ تعاون کر�ن  

 ) 1L( - � انکار 
تف��ض کردە کام   •

  - کر�ن � انکار 
)1N ( 
  -بندی � انکار  نظر •

)1O ( 
فحش �ا گا� وا�   •

ز�ان �ا اشاروں کا  
   )1P( - استعمال 

خلل ڈال�ن واال رو�ہ  •
جس � نتی�ب منی  
عام سکول پروگرام 
منی مداخلت ہویت 

 ��- )2M ( 
 

دو �ا دو � ز�ادە   •
افراد � درم�ان  

سازش �ا منص��ہ  
  IIIبندی ا�ک زمرە  

   - جرم کر�ن � ل�ی 
)2L( 
 

سکول منی خلل   •
ڈالنا اور/�ا ا�سانا �ا 

 )2P(  -حصہ لینا 
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  دھو�س جمانا، ہراساں کرنا، غنڈا گردی  
ک� ب� وجہ �   •

دھو�س جمانا،  
سائ�ب دھو�س،  
ہراساں کرنا ، �ا  
 -غنڈا گردی کرنا 

)2N( 
 

 )1K(  -ہراساں کرنا  •
ک� دو��   •

طالب علم �  
سکول �ا کالس منی 

جا�ن � حق منی  
 ) 2O(   -مداخلت 

 

  

 نقل و حمل 
نقل و حمل �   •

قواعد � ساتھ  
تعاون کر�ن � انکار  

- )1M ( 
 

 ذایت صحت 

 بڑ� سلوک   اعتدال �سند سلوک  معمو� سلوک 

استاد � ق�ادت مںی  
 جواب

استاد � 
��ٹ �  ق�ادت/ا�ڈمنس�ٹ

 ق�ادت مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(ممکنہ 

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(متوقع 

  ذایت صحت  

جب ا�ک طالب   •
جان بوجھ کر علم  

اپین صحت �  
حالت کو دو�وں  
� صحت � ل�ی  

   - بناتا ��  خطرە
)1Q ( 
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 جن� جرائم 

 بڑ� سلوک   اعتدال �سند سلوک  معمو� سلوک 

استاد � ق�ادت مںی  
 جواب

استاد � 
��ٹ �  ق�ادت/ا�ڈمنس�ٹ

 ق�ادت مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

ایڈمنسڻریڻر کی قیادت 
 میں جواب 

 ) SCHO(ممکنہ 

ایڈمنسڻریڻر کی قیادت 
 میں جواب 

 ) SCHO(متوقع 

 بدسلوکی  جنسی 
 -غ�ی مہذب نما�ش   •

)2R( 
جن� نوع�ت کا   •

  -نامناسب رو�ہ 
)2Q ( 
 

  -جن� حملہ  •
)3O ( 

 ہتھ�ار 

 بڑ� سلوک   اعتدال �سند سلوک  معمو� سلوک 

استاد � ق�ادت مںی  
 جواب

استاد � 
��ٹ �  ق�ادت/ا�ڈمنس�ٹ

 ق�ادت مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

ایڈمنسڻریڻر کی قیادت 
 میں جواب 

 ) SCHO(ممکنہ 

ایڈمنسڻریڻر کی قیادت 
 میں جواب 

 ) SCHO(متوقع 

 اص� ہتھ�ار کا قبضہ/استعمال  آنا ا�ک ج�سا نظر   
ک� ب� قسم �   •

ہتھ�ار ج�سا کا  
 ) 2S( - قبضہ

پا�ٹ چاقو کا قبضہ  •
-  )2T (   

ک� ب� ط�ح �   •
 - ہتھ�ار کا استعمال

)3T(   
پا�ٹ چاقو �ا ک�  •

ب� �ش کو بطور  
ہتھ�ار استعمال کرنا 

- )3U ( 

اسکول � پراپریٹ پر  •
آ�شنی اسلحہ کا  
استعمال اور/�ا  

 ) 3P( -قبضہ 
ک� ب� دو�ی   •

بندوق �ا رائفل کا  
قبضہ �ا استعمال  

(لوڈ �ا ان لوڈ ، قابل  
عمل �ا ناقابل عمل)  

- )3Q(   
ک� ب� قسم �   •

اص� ہتھ�ار کا  
 - قبضہ �ا استعمال 

)3R( 
  

 د�گر 

 بڑ� سلوک   اعتدال �سند سلوک  معمو� سلوک 

استاد � ق�ادت مںی  
 جواب

استاد � 
��ٹ �  ق�ادت/ا�ڈمنس�ٹ

 ق�ادت مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(ممکنہ 

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
 مںی جواب

 ) SCHO(متوقع 

  الپرواە/گینگ واال رو�ہ  بد�انیت 
  -تعل�� بد�انیت  •

)1R(   
 

غ�ی محتاط خطر�   •
� نتی�ب منی ک�  

شخص کو چوٹ  
 ) 2W(  -پہنچنا 

 

بورڈ � گینگ  •
پال�� � خالف  

 ) 2AA( - ورزی 

 جائ�داد کا نقصان  پی� � متعلقہ خالف ورزی 
اش�اء، تجاریت مال �ا  • 

خدمات � سکول  
منی غ�ی مجاز  

فروخت �ا تقس�م  
جو ک� ب� ط�ح 

سکول � متعلق  
 ) 1T(  -نہنی �� 

 

 ) 1S(  -جوا  •
غ�ی قانوین مقصد   •

� ل�ی رقم کا تبادلہ 
- )2V ( 
 

امال� � تبا�   •
   -اور/�ا توڑ پھوڑ 

)2U ( 
چوری اور/�ا جان   •

بوجھ کر چوری  
   -شدە جائ�داد رکھنا  

)2X ( 
 

 ) 3V( -ڈ�ییت  •

ونکس کا غلط استعمال     حد � تجاوز کرنا  کمپیوڻر/ال�ک�ٹ
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غ�ی تعل�� مقاصد  •
انک   � ل�ی ال�ک�ٹ
  -آالت کا استعمال

)1U ( 
 

طلباء � ل�ی   •
ڻ�کنالو�ب قابل  

قبول استعمال �  
) �  TAUPپال�� (

 ) 2Z(  -خالف ورزی 
  

 -حد � تجاوز کرنا   •
)2Y ( 
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 اساتذە � ق�ادت اور منتظم � ق�ادت منی نظم و ضبط � جوابات 
منی  یہ چارٹ ممکنہ طور پر اساتذە � ز�رق�ادت اور منتظم � ز�ر ق�ادت ممکنہ جوابات کا خا�ہ پ�ش کرتا �� جب طلبہ � طرز عمل � معامالت

۔    ن دکھا�ئ گ�ئ جوابات تک محدود ہنی ۔  نہ � اساتذە اور نہ � اسکول � منتظمنی  مداخلت کر�ت ہنی
 

 وابات � مثالںی کالس روم ، سپورٹ اور اساتذە � ج 

اساتذە � ق�ادت 
 � جوابات

ام ہوں اور س�کھ سکنی اور محفوظ   یہ جوابات مناسب طرز عمل سکھا�ن � ل�ی بنا�ئ گ�ئ ہنی تا�ہ طلباء قابل اح�ت
۔ اساتذە � حوصلہ افزایئ � جایت �� کہ وە مختلف تدر�س اور کالس روم مینجمنٹ �   ماحول منی اپنا حصہ ڈال سکنی
۔ جب مناسب ہو اساتذە طالب علم � سپورٹ سسڻم کو کام�اب س�کھ�ن اور جوابات � مستقل   حکمت عم� آزمائنی

مزا�ب کو �قیین بنا�ن اور ان حاالت کو تبد�ل کر سک�ت ہنی جو طالب علم � نامناسب �ا خلل ڈال�ن وا� رو�ی منی معاون  
۔ ان جوابات کو گ��ج��ٹ ف�شن منی استعمال ۔   ہو�ت ہنی  ک�ا جانا چاہ�ئ

کالس روم پر مبین جوابات (مثال � طور پر   •
ز�این اصالح ، تح��ری عکا�/معا�ن ، �اد  

 / ری ڈائ��کشن ، رول پ� ، روزانہ پ�ش   دہاین
 رفت ش�ٹ)

/وسائل � ماہر � ساتھ   • اسکول � مش�ی
 جانچ پڑتال کرنا۔

 کمیونیٹ کا دائرە  •
 حراست  •

وا� اسکول پر مبین  غ�ی رس� اور/�ا روک تھام  •
ر�نمایئ تک والدین � رسایئ (ڻ�� فون ، ای م�ل  

�ا ڻ�کسٹ � ذر�� والدین � رابطہ ک��ں)  
مناسب مادە � استعمال � متعلق مشاورت �  

 خدمت کا حوالہ 
 صحت/ذہین صحت � خدمات کا حوالہ  •
 بحا� � ط���ت  •

 مثالںی کالس روم ، معاونت اور برطر�ن � جوابات �  

 / استاد � ق�ات
��ٹ �  ا�ڈمنس�ٹ

ق�ادت �  
 جوابات

ام � برتاؤ ک��ں ، س�کھ سکنی اور محفوظ   یہ جوابات مناسب طرز عمل سکھا�ن � ل�ی بنا�ئ گ�ئ ہنی تا�ہ طلباء اح�ت
۔ ان منی � بہت � جوابات طالب علم � سپورٹ سسڻم کو شامل کر�ت ہنی اور ا��   ماحول منی اپنا حصہ ڈالنی

۔ ان حاالت کو تبد�ل کر�ن � ل�ی بنا�ئ گ�ئ ہنی جو طالب عل م � نامناسب �ا خلل ڈال�ن وا� رو�ی منی معاون ہو�ت ہنی
جوابات کا مقصد طالب علم کو اسکول منی رکھ�ت ہو�ئ اس � شدت پر زور دینا اور مستقبل � نقصان � ممکنہ  
۔ ان جوابات کو گ��ج��ٹ ف�شن منی استعمال ک�ا جانا چاہ ۔ مضمرات کو �سل�م کر�ت ہو�ئ رو�ی کو درست کرنا ��  �ئ

کالس روم پر مبین جوابات (مثال � طور پر   •
 / ، �اد دہاین  ز�این اصالح، تح��ری عکا�/معا�ن

ری ڈائ��کشن، رول پ�، روزانہ پ�ش رفت  
 ش�ٹ)

 سلوک کا معاہدە  •
سکول کو�سلر/ر�سورس سڻاف � ساتھ جانچ   •

 پڑتال کرنا 
 بحا� کانفر�س  •
 کالس روم برادری خدمت  •
 حراست  •
�شخ�ص / رو�ی � مداخلت  فنکشنل سلوک �  •

 کا منص��ہ 
غ�ی رس� اور/�ا روک تھام اسکول پر مبین   •

 ر�نمایئ 
 مراعات کا نقصان  •
والدین/��رست اور طالب علم کانفر�س   •

 (استاد � ساتھ)
والدین � رسایئ (ڻ�� فون، ای م�ل �ا ڻ�کسٹ   •

 � ذر�� والدین � رابطہ ک��ں)
 ہم مرتبہ ثالی�  •
ل � متعلق مشاورت  مناسب مادە � استعما •

 � خدمات کا حوالہ  

 برادری پر مبین تنظ�م کا حوالہ  •
 صحت/ذہین صحت � خدمات کا حوالہ  •
• IEP   �ڻ�م کا حوالہ (طالب علم �ن الحال خصو

(  تعل�� خدمات � اہل نہنی
• IEP   �ڻ�م کا حوالہ (طالب علم �ن الحال خصو

(  تعل�� خدمات وصول کر ر�� ہنی
 کا حوالہ   طالب علم معاون ڻ�م •
پالن � جائز� � ل�ی سڻوڈنٹ معاون ڻ�م   504 •

 کا حوالہ 
 غ�ی نصایب �گرمیوں � ہڻانا •
 معاوضہ  •
بحا� � مشقنی (کالس روم پر مبین �ا ماہر �   •

 سہولت)
اسکول � بن�اد پر �ا باہر � سہولت � تنازعات  •

 کا حل 
 طالب علم � عدالت  •
 کالس � عار�ن برطر�ن  •

 برطر�ن اور انتظا� جوابات � مثالںی معاونت،  
یہ جوابات طالب علم � سپورٹ سسڻم کو کام�اب س�کھ�ن کو �قیین بنا�ن اور ا�� حاالت کو تبد�ل کر�ن منی م�وف  
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��ٹ �  ا�ڈمنس�ٹ
ز�ر ق�ادت  
 جوابات 

۔ ان جوابات کا مقصد طلباء کو اسکول منی   ہنی جو طالب علم � نامناسب �ا خلل ڈال�ن وا� رو�ی منی معاون ہو�ت ہنی
نی ہو�ن وا� نقصانات � ممکنہ مضمرات کو �سل�م کر�ت ہو�ئ طرز  رکھ�ت ہو�ئ ان � شدت پر زور دینا اور مستقبل م

۔  ان جوابات منی ک� طالب علم کو کالس روم � مخت� مدت � ل�ی نکالنا شامل ہو سکتا   عمل کو درست کرنا ��
۔ اس ط�ح � برطر�ن کو رو�ی � مناسب ط���ت � نمڻ�ن � صالح�ت کو کمزور ک�ی بغ�ی ز�ادە � ز�ادە قابل عمل   ��

۔ ۔ ان جوابات کو گ��ج��ٹ ف�شن منی استعمال ک�ا جانا چاہ�ئ  ہونا چاہ�ی
کالس روم پر مبین جوابات (مثال � طور پر ز�این   •

/ری   اصالح ، تح��ری عکا�/معا�ن ، �اد دہاین
 ڈائ��کشن ، رول پ� ، روزانہ پ�ش رفت ش�ٹ)

 سلوک کا معاہدە  •
 برادری � خدمت  •
 برادری � کانفر�س •
 راست ح •
فنکشنل سلوک � �شخ�ص / رو�ی � مداخلت   •

 کا منص��ہ 
 غ�ی رس�/روک تھام/رس� ر�نمایئ  •
 سکول منی معط�  •
 مراعات کا نقصان  •
والدین/��رست اور طالب علم کانفر�س   •

 (منتظم � ساتھ۔
مناسب مادە � استعمال � متعلق مشاورت �   •

 خدمات کا حوالہ  
 صحت/ذہین صحت � خدمات کا حوالہ  •

 برادری پر مبین تنظ�م کا حوالہ  •
• IEP   ڻ�م کا حوالہ (طالب علم �ن الحال

(  خصو� تعل�� خدمات � اہل نہنی
• IEP   ڻ�م کا حوالہ (طالب علم �ن الحال

 )خصو� تعل�� خدمات وصول کر ر�� ہنی 
 طالب علم معاون ڻ�م کا حوالہ  •
پالن � جائز� � ل�ی سڻوڈنٹ معاون   504 •

 ڻ�م کا حوالہ 
 غ�ی نصایب �گرمیوں � ہڻانا •
 معاوضہ  •
�   بحا� � مشقنی (کالس روم پر مبین �ا ماہر •

 سہولت)
اسکول � بن�اد پر �ا باہر � سہولت �   •

 تنازعات کا حل 
 طالب علم � عدالت  •
 برطر�ن کالس � عار�ن  •

، انتظا� اور سکول � باہر � جوابات � مثالںی    معاونت، برطر�ن

��ٹ � ز�ر   ا�ڈمنس�ٹ
ق�ادت جوابات طلبہ  
نگ   � کنڈکٹ ہی�ئ

آف�� کو ممکنہ حوالہ 
 � ساتھ

وری ہو تو طرز عمل �  نوع�ت �ا  یہ جوابات طلباء کو اسکول منی رکھ�ت ہو�ئ سنج�دە رو�وں � نپ�ٹ ہنی �ا جب �ن
۔ وە خود تباە کن اور   مستقبل � نقصان � ممکنہ مضمرات � وجہ � طلباء کو سکول � ماحول � ہڻا دی�ت ہنی

خطرنا� طرز عمل � نمڻ�ن � ذر�� اسکول کمیونیٹ � حفاظت کو فروغ دی�ت ہنی اور ا� گ��ج��ٹ ف�شن منی  
۔  استعمال ک�ا جانا چاہ�ی

 رس� ر�نمایئ پروگرام  •
نکشنل سلوک � �شخ�ص/رو�ی � مداخلت کا  ف •

 منص��ہ 
 سکول منی معط�  •
 مراعات کا نقصان  •
والدین/��رست اور طالب علم کانفر�س   •

 (منتظم � ساتھ)
• IEP   �ڻ�م کا حوالہ (طالب علم �ن الحال خصو

(  تعل�� خدمات � اہل نہنی
• IEP   �ڻ�م کا حوالہ (طالب علم �ن الحال خصو

(  تعل�� خدمات وصول کر ر�� ہنی

پالن �   504طالب علم معاون ڻ�م کو حوالہ،   •
 جائز� � ل�ی اسڻوڈنٹ معاون ڻ�م کو حوالہ 

 غ�ی نصایب �گرمیوں � ہڻانا •
 معاوضہ  •
�   بحا� � مشقنی (کالس روم پر مبین �ا ماہر •

 سہولت)
 باہر معط� مخت� مدیت سکول �  •
 طالب علم � عدالت  •
 کالس � عار�ن برطر�ن  •
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، اسکول � باہر اور حوالہ جات � جوابات � مثالںی    ط��ل مدیت

��ٹ � ق�ادت  ا�ڈمنس�ٹ
مںی طلبہ � کنڈکٹ 

سماعیت اف� کو 
ممکنہ حوالہ � ساتھ 

 جوابات

ممکنہ مضمرات � وجہ � سکول � ماحول �  یہ جوابات طلباء کو رو�ی � شدت اور مستقبل � نقصانات � 
۔  وە محفوظ ماحول منی طالب علموں � تقرری کو شامل کر سک�ت ہنی جو اضا�ن  توسیع شدە مدت � ل�ی ہڻا دی�ت ہنی
۔ یہ جوابات خود تباە کن اور خطرنا� طرز عمل � نمڻ�ن � ذر�� سکول برادری �  ڈھانچہ اور خدمات فراہم کر�ت ہنی

۔   حفاظت  کو فروغ دی�ت ہنی اور ا� گ��ج��ٹ ف�شن منی استعمال ک�ا جانا چاہ�ی
 �ب دخ�  •
 توسیع شدە معط�  •
 ط��ل مدیت معط�  •
 م��د کارروایئ � ل�ی سفارش ک��ں •
 متبادل تعل�م کا حوالہ  •
• IEP   �ڻ�م � حوا� (طالب علم �ن الحال خصو

(  تعل�� خدمات � اہل نہنی

• IEP   ڻ�م کا حوالہ (طالب علم �ن الحال
(  خصو� تعل�� خدمات وصول کر ر�� ہنی

 طالب علم معاون ڻ�م کا حوالہ  •
پالن � جائز� � ل�ی سڻوڈنٹ معاون   504 •

 ڻ�م کا حوالہ 
�    بحا� � مشقنی (کالس روم پر مبین �ا ماہر  •

 سہولت)
 
 

 انتظا� جوابات � تفص�ل 
۔  تع��فوں کا م ائط � فہرست �� کس اور اساتذە � ز�ر ق�ادت/منتظم � ز�ر ق�ادت جوابات منی استعمال ہو�ن وا� �ش قصد  ذ�ل منی ڈسپلن می�ٹ

۔ طالب علموں � رو�ی کا جواب دی�ت وقت دست�اب انضبا� مداخلت � بار� منی وضاحت فراہم    کرنا ��
 

 سلوک کا معاہدە 
 

اسکول � عم� � جانب � مثبت طرز عمل ، حکمت عم� اور معاونت پ�ش کر�ن � ل�ی ت�ار کردە رس� منصو�ب � ذر�� 
 طلباء � نامناسب �ا خلل ڈال�ن وا� رو�ی کو درست کرنا۔

 

ر�سورس اسپ�شلسٹ �   سکول کو�سلر/ 
 ساتھ جانچ پڑتال کرنا

 
اسکول � کو�سلر، ر�سورس ڻ�چر، سکول سائ�کالوجسٹ ، سکول سوشل ورکر �ا ک�چ � ساتھ غ�ی رس� جانچ طلباء کو  

 پڑتال کر�ن � ترغ�ب دینا۔
 

 کالس روم پر مبین جوابات 

 
پ�)، کالس روم � حکمت عم� جی� ڻائم آؤٹ، ڻ�چر اسڻوڈنٹ کانفر�س، عکا� کر�، ری ڈائ��کٹ (مثال � طور پر رول  

س�ٹ � تبد��، گھر کو کال، کالس روم � استحقاق کا نقصان، �ا معا�ن خط کا استعمال کر�ت ہو�ئ طلباء کو اپ�ن طرز عمل  
 پر غور کر�ن � ترغ�ب دینا۔

 

 برادری � کانفر�س
 

، مسائل حل   کر�ن اور حل تج��ز کر�ن �  طلباء، اسکول � عم� اور ا�ک تنازعہ منی شامل د�گر افراد کو موض�ع پر بات کر�ن
)۔  روزانہ ر�پ، صبح � مالقاتنی

ً
 ل�ی النا (مث�

 

 سما�ب خدمت 
 

 سوپ کچن 
ً

طلباء کو ا�� �گرمیوں منی حصہ لی�ن � اجازت دینا جو کمیونیٹ � خدمت کریت ہنی اور فائدە اڻھایت ہنی (مث�
 سہولت منی مدد کرنا)۔منی کام کرنا، عوا� جگہوں � صفایئ کرنا �ا بوڑھوں � 

 

 تنازعات � حل 

 
تنازعات کو پرامن ط���ت � حل کر�ن � ذمہ داری لی�ن منی طلباء � مدد � ل�ی حکمت عم� کا استعمال۔ تنازعات � حل � 

مسائل کو ��رست، اساتذە، اسکول کا عملہ اور پر�سپل ا�� �گرمیوں منی مشغول ہو�ت ہنی جو  دوران طلباء ، والدین/ 
 حل کر�ن � مہارت اور تکن�ک کو فروغ دییت ہنی جی� تنازعات اور غ� کا انتظام، فعال سماعت اور مؤثر مواصالت۔

 

 حراست 
 

ا�ک طالب علم کو سکول � پہ�، فارغ مدت � دوران، اسکول � بعد �ا ہف�ت � آخر منی ا�ک مقررە مدت � ل�ی نامزد  
۔ کالس روم منی ر�ورٹ   ورت ہویت ��  کر�ن � �ن

 

 
 

 �ب دخ� 
 

دن �ا اس � ز�ادە عر� تک طالب علم � باقاعدە اسکول پروگرام � ک� طالب علم کو خارج کرنا جو کہ درج ذ�ل  45
 :  حاالت منی ہو سکتا ��
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a(  � ن ک�ا �� کہ اخراج � مدت پوری ہو�ن � پہ� طالب علم نٹنڈنٹ �ا نامزد نمائندے �ن اس بات کا تعنی س�پ
 �ا عم� کو شد�د نقصان کا خطرە الحق ہوگا۔  سکول منی وا�� � دو�� طلباء

b(  ۔ نٹنڈنٹ �ا نامزد نمائندە خارج ہو�ن � مدت کو عم� حد تک محدود کرتا ��  س�پ
c(   اسکول کا نظام خارج شدە طالب علم کو تقاب� تعل�� خدمات اور مناسب رو�ی � معاونت � خدمات فراہم

 ام منی کام�اب وا�� کو فروغ د�ا جا س�۔کرتا �� تا�ہ طالب علم � باقاعدە تعل�� پروگر 
 
  )COMAR) 13A.08.01.11.(B )(2 ( 
 

کارآمد سلوک � �شخ�ص اور رو�ی � 
 مداخلت کا منص��ہ 

 

 
کارآمد سلوک � �شخ�ص طلباء � نامناسب �ا خلل ڈال�ن وا� رو�وں � بار� منی معلومات ا�ڻھا کریت �� اور ان ط��قوں کا  

ن کریت �� جو  ۔ معلومات کا استعمال تعنی سکول � عم� کو ان رو�وں کو درست کر�ن �ا ان کا انتظام کر�ن � ل�ی اڻھانا چاہ�ی
۔ ا�ک رو�ی � مداخلت کا منص��ہ اسکول � عم�  طالب علم � ل�ی رو�ی � مداخلت کا منص��ہ ت�ار کر�ن � ل�ی ک�ا جاتا ��

م� اور معاونت پ�ش کرتا �� تا�ہ اسکول � نامناسب �ا خلل ڈال�ن وا�  � طرف � ڈیزائن کردە مثبت طرز عمل ، حکمت ع
 طرز عمل کو درست ک�ا جا س�۔ 

 

/ مداخلت   اسکول � اندر برطر�ن

 
 10سکول � عمارت � اندر ا�ک طالب علم کو سکول � پر�سپل � طرف � انضبا� وج��ات � بنا پر تعل�� سال منی 

)، ا� اسکول COMAR 13A.08.01.11 (B ) (4ز�ادە مگر سکول � دنوں منی تعل�� پروگرام � ہڻانا ، ”تعل�� دنوں � 
 :  منی معط� نہنی سمجھا جاتا کیونکہ طالب علم کو "جاری رکھ�ن کا موقع د�ا جاتا ��

)i(  عمو� نصاب منی مناسب تر�ت 
)ii(  ) طالب علم � انفرادی تعل�� منصو�بIEPن خصو� تعل �م اور متعلقہ خدمات حاصل کرنا ا�ر  ) پر متعنی

 طالب علم قانون � مطابق معذور طالب علم �� 
)iii(  باقاعدە کالس روم منی طالب علم کو فراہم کردە پروگرام � مطابق ہدا�ات حاصل کرنا: اور 
)iv(   ک ہوں ج�سا وە موجودە تعل�� پروگرام منی ہنی اور جس حد تک مناسب� ساتھیوں � ساتھ ا�� �ش

 ). COMAR 13A.08.01.11(C)(2)(aہو۔” 
 

 ر�نمایئ پروگرام 
 

) جو ان �  طلباء کو اساتذە � ساتھ جوڑنا (مثال � طور پر، اسکول کا کو�سلر، استاد، سات� طالب علم �ا کمیونیٹ مم�ب
۔  ، تعل�� اور سما�ب تر�ت منی مدد کر�ت ہنی  ذایت

 

 والدین � رسایئ 
 

 � رو�ی � آ�اە کرنا اور نامناسب �ا خلل ڈال�ن وا� رو�ی کو درست کر�ن منی ان � مدد لینا۔ والدین/��رستوں کو اپ�ن ب�� 
 

والدین/��رست اور طالب علم/اساتذە  
 کانفر�س 

 
طالب علموں ، والدین/��رستوں ، اساتذە اور اسکول � د�گر عم� ، اور پر�سپلز کو طالب علم � رو�ی اور رو�ی � متعلق 

 سما�ب ، تعل�� اور ذایت مسائل � حل � ممکنہ حل � بار� منی بحث منی شامل کرنا۔ 
 

 ہم مرتبہ ثالی� 
 

تنازعات � حل � ا�ک شکل استعمال کرنا جس منی طلباء ثالث � طور پر کام کر�ت ہنی اور اپ�ن ساتھیوں کو تنازعات �  
۔   نمڻ�ن اور حل ت�ار کر�ن منی مدد کر�ت ہنی
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 بحا�
 

کب� کبھار ا�ک طالب علم ا�� رو�وں منی مشغول ہو سکتا �� جو  
۔  خالف ورزی �   نظام � ضابطہ اخالق � خالف ورزی کر�ت ہنی

نتی�ب منی طالب علم کو کچھ دنوں � ل�ی سکول � معط� �ا  
۔  طالب   ط��ل مدت � ل�ی متبادل پروگرام منی جگہ مل سکیت ��

� معط� � وا�� پر طالب علم کو غلط �گرمیوں � خراب علم  
۔  تعلقات کو بحال کر�ن � ل�ی �گرمیوں منی مشغول ہونا چاہ�ی

 
 بحا� � ط��قوں � وضاحت 

ن  بحا� � ط��قوں � مراد وە سلوک �� جو طلباء، عم� اور منتظمنی
، برقرار رکھ�ن اور دو�ارە تعم�ی کر�ن   � کوشش تعلقات کو قائم کر�ن

۔ مثبت تعلقات قائم کر�ن کا آغاز استاد �    منی استعمال کر�ت ہنی
۔    ساتھ کالس روم منی کمیونیٹ کا احساس پ�دا کر�ن � ہوتا ��

کہ احساس � ذر�� خلل ڈال�ن وا� رو�ی � مثالنی کم   کمیونیٹ � مش�ت
۔  ہویت ہنی

 
اس کا نت�جہ  جب کالس روم منی خلل ڈال�ن وا� رو�ی ہو�ت ہنی تو  

۔  نقصان پہنچا�ن   کالس روم کمیونیٹ اور افراد کو نقصان پہنچاتا ��
� ل�ی ذمہ دار طالب علم کو چاہ�ی کہ وە بحا� � ط��قوں پر عمل 
کر� تا�ہ تعلقات �ا کمیونیٹ کو ان � اصل، مثبت حالت منی وا�س 

 ال�ا جا س�۔ 
 

 بحا� � مشقوں � مثالںی 
م�اں ہنی جو فطرت منی بحا� سمج�  ذ�ل منی درج کچھ �گر 

۔   جایت ہنی
 

جب ک� مسئ� کا سامنا ہوتا �� تو    - کمیونیٹ حل�ت  •
استاد طلباء کو ہدا�ت دیتا �� کہ وە حل�ت � �شک�ل منی  

۔ دائر� منی بیڻھ� ہو�ئ طلباء اس مسئ� �     بیڻھنی
ا�   بار� منی اپ�ن خ�االت، احساسات اور خ�االت کا اش�ت

۔  ا ستاد ا�ک وقت منی ا�ک سوال پوچھ کر  کر�ت ہنی
اور طلباء � جواب طلب کر � طلباء � درم�ان بحث  
۔  استاد بحث کا آغاز ا�ک طالب علم   کو آسان بناتا ��
۔  طلباء سوال کا   کو "بات کر�ن واال ڻکڑا" دے کر کرتا ��
جواب باری باری دی�ت ہنی ل�کن �ف اس وقت جب وە  

ہوں۔  ڻا�نگ پ�س کا  "ڻا�نگ پ�س" � قب�ن منی 
استعمال اس بات کو �قیین بناتا �� کہ بات چ�ت ز�ادە  

صاف گو طلباء پر حاوی نہ ہو اور تمام طلباء کو اس  
ام � ساتھ   مسئ� پر سن�ن کا موقع م�۔   تاہم طلباء اح�ت

جواب دی�ن کا انتخاب کرسک�ت ہنی جب انہنی "ڻا�نگ  
۔  ج�سا کہ طلباء بات   کر ر�� ہو�ت  پ�س" د�ا جاتا ��

ن کرتا �� کہ  ہنی استاد نو�س لیتا �� اور اس بات کا تعنی
دائر� � دوران شی�ئ � گیئ معلومات کو کس ط�ح 

کالس روم کمیونیٹ کو م��د مضبوط بنا�ن � ل�ی استعمال  
 ک�ا جا�ئ گا۔ 

 
 :  کمیونیٹ حل�ت استعمال ک�ی جا سک�ت ہنی

o   کالس روم � قواعد/توقعات پر اتفاق را�ئ
۔   پ�دا کر�ن �ل�ئ

o  ۔  ط��قہ کار � بار� منی ف�ص� کر�ن �ل�ئ

o  مح�، سماج �ا طلباء کو ، اسکول بھر منی
متاثر کر�ن وا� قو� واقعات پر تبادلہ خ�ال  

۔  کر�ن �  ل�ئ
o ی�ن تعل�� �ا نصایب موضوعات پر توجہ د �  

۔  ل�ئ
 

انصاف � حل�ت فارم�ٹ اور عمل  -انصاف � دائر�  •
۔منی   کمیونیٹ � دائر� اور     کمیونیٹ حلقوں � ط�ح ہنی

انصاف � دائر� � درم�ان بن�ادی فرق بحث کا  
۔  انصاف � دائر� طلباء � کالس روم �   موض�ع ��

رو�وں ، رکاوڻوں اور من�ن رو�ی � نتائج � بار� منی 
۔    معلومات حاصل کر�ن � ل�ی استعمال ہو�ت ہنی

اء ان پر اور کالس روم کمیونیٹ  دائر� منی ر��ت ہو�ئ طلب
۔  اس فارم�ٹ منی ا�ڻھ�   پر بد سلو� � اثرات بانڻ�ت ہنی
ہو�ن وا� طلباء کا ہدف وە طالب علم �� جو کمیونیٹ کو  
پہنچ�ن وا� نقصان کو پہچان�ن اور اصال� اقدامات کر�ن 

۔   � ل�ی غلط سلوک کر ر�ا ��
 

کاء شامل ہو   سک�ت  انصاف � حلقوں منی دو�� �ش
 ہنی جی�: 
o   امدادی اہل�ار (�عین سکول کو�سلر، سکول

سوشل ورکر، سکول سائ�کالوجسٹ، شا�رد  
 پرسنل ورکر، رو�ی منی مداخلت کر�ن واال)

o  د�گر اساتذە 
o  ن  منتظمنی

 
بحا� � دائر� کمیونیٹ حلقوں اور   -بحا� � دائر�   •

۔    انصاف � حلقوں � شکل اور عمل منی مل�ت جل�ت ہنی
کمیونیٹ � دائر�، انصاف � دائر� اور بحا� �  

ن بن�ادی فرق یہ �� کہ بحا� کا دائرە ا�ک  دائر� � مابنی
ی � بعد  طالب علم کو ط��ل عر� تک غ�ی حا�ن

کالس روم کمیونیٹ منی خوش آمد�د کہ�ن � ل�ی  
ور�ات  ۔  بحا� کا دائرە طلباء � �ن استعمال ک�ا جاتا ��

ان منی شامل ہو�ن � خواہش پر   اور خواہشات اور 
۔  بحا� کر�ن وا� حلقوں کا ہدف طلباء کو یہ   مبین ��

بتانا �� کہ انہنی معاف کر د�ا گ�ا �� اور کالس روم 
۔  بحا�   کمیونیٹ منی وا�س آ�ن پر خوش آمد�د کہ�ت ہنی

کا دائرە اس طالب علم � رو�ی � وجہ � ہو�ن وا�  
 �� ج� ہڻا د�ا گ�ا تھا۔ نقصان � مرمت کا پہال قدم

 
اساتذە ز�این طور پر نا�سند�دە طرز عمل  -مثبت ز�ان  •

ام ط��قہ سکھا�ت اور   کو درست کر�ن کا ا�ک قابل اح�ت
ماڈل بنا�ت ہنی جبکہ طلباء پر زور دی�ت ہنی کہ وە ز�ادە  

سال � اوائل منی    مناسب طرز عمل اخت�ار ک��ں۔
�ش کر�ت ہنی جو  اساتذە طلباء کو الفاظ � فہرست پ

کردار � خصوص�ات اور طرز عمل � مثال دی�ت ہنی جو  
ا�ک محفوظ اور منظم کالس روم کمیونیٹ کا باعث ب�ن 

ورت ہو ا�ک استاد ان الفاظ منی � ا�ک   ۔  جب �ن
گ

�
کا استعمال ا�ک ا�� طالب علم � خطاب کر�ن � ل�ی  

کرتا �� جو ضابطہ اخالق � خالف ورزی کر ر�ا ہو۔   
ا� خطاب � دوران استاد فہرست � دو�ا لفظ 
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استعمال کرتا �� تا�ہ طالب علم کو اس � رو�ی کو 
درست کر�ن � جواب � آ�اە ک�ا جا س�۔  اساتذە �  
سما�ب سان�� اور مثبت ز�ان � مستقل استعمال �  

ام   ذر�� طلباء اس عمل کو داخ� بنا�ت ہنی اور ا� اح�ت
وع کر�ت  � ساتھ ا�ک دو��  � ساتھ بات چ�ت �ش

۔  ہنی
 

طلباء دو �ا ز�ادە طلباء � درم�ان  - ہم مرتبہ ثالی�  •
اعتدال �سند گفتگو کر سک�ت ہنی جو ا�ک دو�� �  

۔ ن س�شن �    ساتھ مسائل کا شکار ہنی طلباء � مابنی
وں   �این کر�ن � پہ� ، سات� ثالث اسکول � مش�ی ن م�ی

ہ ہم جماعتوں �  � وسیع ت���ت حاصل کر�ت ہنی ک
۔   ن تنازعات کو کس ط�ح پھ�النا اور حل کرنا �� مابنی

طلباء � ز�رق�ادت ثالی� کا س�شن ہم�وں � بات کر�ن 
اور ان � مشور� حاصل کر�ن � طلباء � رضامندی  

۔  � وجہ � موثر ��
 

بحا� � عمل تادییب عمل نہنی ہنی اور انہنی نامناسب رو�ی پر  
۔  ا�ک طالب علم جو او�ر  تادییب ردعمل نہ  نی سمجھا جانا چاہ�ی

درج بحا� ط��قوں منی � ا�ک �ا ز�ادە منی حصہ لیتا �� وە اب  
۔  منط�ت نتائج  ب� اہل �� اور ا� منط�ت نت�جہ حاصل کرنا چاہ�ی
/اسکول کا ماحول   اور بحا� � ط��قوں � ا�ک کالس روم کمیونیٹ

 ہویت �� جو کہ پڑھا�ن  بنا�ن � ل�ی دو طرفہ نقطہ نظر � ن 
گ

مائند�
۔   اور س�کھ�ن � ل�ی سازگار ��

 

 ساالنہ اطالعات 
 

 FERPA) (20ف�م� ا�جوک�شنل رائٹس اینڈ پرائی��� ا�کٹ ( 
U.S.C. § 1232g  اور ر�اسیت قانون والدین اور طالب علموں کو جو (

سال �ا اس � ز�ادە عمر � ہنی ("اہل طالب علم") طالب علم �   18
۔  ان حقوق   تعل�� ر�کارڈ � حوا� � کچھ حقوق فراہم کر�ت ہنی

۔   منی شامل ہنی
 

 طلباء � حقوق مںی ترم�م 
) �و� �  USC.1232h  20طالب علموں � حقوق منی ترم�م ( 

انتظامیہ، مارکیٹنگ � مقاصد � ل�ی معلومات � ا�ڻھا کر�ن اور  
والدین کو کچھ  استعمال اور بعض جسماین امتحانات � حوا� � 

۔ یہ حقوق والدین �  سال � عمر �   18حقوق فراہم کریت ��
طالب علم کو �ا ر�اسیت قانون � تحت آزاد شدە نابالغ کو منتقل  

 : ۔  ان منی یہ حق شامل ��  ہو�ت ہنی
 

اس �و� منی طلباء � جمع کرا�ن � پہ� رضامندی  .1
جو مندرجہ ذ�ل ا�ک �ا ز�ادە محفوظ عالقوں  

ظ معلومات کا �و�") � متعلق �� ا�ر ("محفو 
�و� کو ر�استہا�ئ متحدە � محکمہ تعل�م � ک�  
پروگرام � ذر�� مکمل �ا جزوی طور پر فنڈ ک�ا جاتا 

 : ۔ یہ عال�ت ہنی �� 
 

a(   �طالب علم �ا طالب علم � والدین � س�ا
 �ا عقائد۔

گ
 وا�ست�

b(   طالب علم �ا طالب علم � خاندان � ذہین �ا

 نفس�ایت مسائل۔ 
c( جن� سلوک �ا رو�ہ۔ 
d(  سماج دشمن، خود پر الزام لگا�ن واال �ا ، غ�ی قانوین

انہ رو�ہ۔  ن  بدتم�ی
e(   دو�� افراد � تنق�دی �شخ�ص جن � ساتھ

۔   جواب دہندگان � ق��یب خانداین تعلقات ہنی
f(  قانوین طور پر �سل�م شدە مراعات �ا  

ن اور   مشابہ تعلقات جی� وکالء ، معالجنی
 وزراء۔

g(   مذہیب ط��قوں، وا�ستگیوں �ا طالب علم �ا
 طالب علم � والدین � عقائد۔

h(   � ن کر�ن � ل�ی قانون پروگرام � اہل�ت کا تعنی
۔  ورت � ز�ادە آمدین  مطابق �ن

 
نو�س حاصل ک��ں اور ا�ک طالب علم � ل�ی آپٹ آؤٹ   .2

 کر�ن کا موقع: 
a( � قطع نظر کویئ اور محفوظ معلومات کا  فنڈز 

 �و�۔ 
b(   ط � طور پر ک� ب� غ�ی ی � �ش حا�ن

ہنگا� ، نا�وار جسماین امتحان �ا اسک��ننگ  
ورت ہویت �� ، جو اسکول �ا اس �   � �ن

ا�جنٹ � ز�ر انتظام ہوتا �� اور ک� طالب  
علم � فوری صحت �ا حفاظت � ل�ی  

وری نہنی ہوتا سوا�ئ   سماعت ، وژن �ا  �ن
سکولوس�س اسک��ننگ �ا ک� جسماین  

امتحان � ر�اسیت قانون � تحت اسک��ننگ  
۔ ورت ��  � اجازت �ا �ن

c(   � ا�� �گرم�اں جن منی طلباء � مارکیٹنگ
، انکشاف �ا ذایت معلومات کا   ل�ی جمع � گیئ

استعمال �ا فروخت �ا دو�ی صورت منی  
رنا شامل  معلومات کو دو�وں منی تقس�م ک

۔   (اس کا اطالق طالب علموں �ا تعل��   ��
اداروں � ل�ی تعل�� مصنوعات �ا خدمات �  
، �شخ�ص �ا فراہ� � خصو� مقصد   تر�ت
� ل�ی طلباء � جمع � گیئ ذایت معلومات �  

مجموعہ ، انکشاف ، �ا استعمال پر نہنی  
 ہوتا۔)

 
ں �ا استعمال  درخواست پر اور انتظامیہ � پہ� معائنہ ک�� .3

 ک��ں: 
a(  طلباء � محفوظ معلومات � �و� اور

 ت��� ف��ق � بنا�ئ گ�ئ �و�۔ 
b(   مندرجہ باال مارکیٹنگ، فروخت �ا د�گر تقس�م

� مقاصد � ل�ی طلباء � ذایت معلومات  
 ا�ڻھا کر�ن � ل�ی استعمال ہو�ن وا� آالت۔

c(   تعل�� نصاب � ح� � طور پر استعمال ہو�ن
 �� مواد۔واال تعل

 
 رازداری

اسکول � جانب � طالب علم � تعل�� ر�کارڈ � ذایت طور پر  
) ظاہر کر�ن � پہ� تح��ری رضامندی PIIقابل شناخت معلومات ( 

بغ�ی اجازت �   FERPAفراہم کر�ن کا حق سوا�ئ اس حد تک کہ 
۔   انکشاف � اجازت دیتا ��
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ورت  طالب علم � ر�کارڈ کو ظاہر کر�ن �   ل�ی پہ� رضامندی � �ن

 نہنی �� ا�ر انکشاف یہ �� کہ: 
 

جائز تعل�� مفادات رکھ�ن وا� سکول � عہد�دار۔ ا�ک  .1
"سکول آف�شل" � تعب�ی ا�ک ا�� فرد � ہویت �� جو  

مالزم �ا کمپین � ذر�� معاہدە ک�ا جاتا �� جو کہ ا�ک  
منی  تعل�� دلچسیپ رکھتا �� جو کہ طالب علم � ر�کارڈ 

پ�شہ ورانہ �ا نوکری � ذمہ دار�وں کو پورا کر�ن � ل�ی ��  
۔ ا�ر ک� پ�شہ ورانہ ذمہ    BCPSج�سا کہ  �ن � ک�ا ��

داری کو نبھا�ن � ل�ی تعل�� ر�کارڈ پر نظرثاین کر�ن �  
ورت ہو تو اسکول � ا�ک عہد�دار � جائز تعل��   �ن

۔  دلچسیپ ہویت ��
رضامندی � طالب  بغ�ی ک�  BCPSدرخواست پر  .2

علم کا تعل�� ر�کارڈ ک� دو�� اسکول �ا اسکول  
� نظام کو ظاہر کر� گا جس منی طالب علم داخلہ  

۔   لینا چاہتا �� �ا ارادە ��
 مطلع   BCPSا�ر  .3

گ
والدین �ا اہل طالب علم کو پ�ش�

کر�ن � معقول کوشش کرتا �� تو عدالیت حکم �ا قانوین  
 � تعم�ل کرنا۔طور پر جاری کردە درخواست  

والدین �ا طالب علم � خالف   BCPSجب عدالت  .4
وع کرتا �� اور والدین �ا اہل طالب   قانوین کارروایئ �ش

 علم کو مطلع کر�ن � معقول کوشش کرنا۔
۔  .5  صحت �ا حفاظیت ا�مرجن� منی مناسب ف��قوں � ل�ی
ی زراعت �ا فوڈ اینڈ نیوڻ��شن �وس � بااخت�ار   .6 س�ک���ٹ

ائط � تحت رچرڈ یب رسل ن�شنل   نمائندوں کو کچھ �ش
� چائلڈ نیوڻ��شن ا�کٹ �    1966سکول لنچ ا�کٹ �ا 

 � پ�ما�ش  
گ

تحت پروگرام � نگراین ، �شخ�ص اور کارکرد�
۔   کر�ن � مقاصد � ل�ی

ج�سا کہ دو�ی صورت منی وفا�ت �ا ر�اسیت قانون اور   .7
۔   ضوابط � اجازت ��

 
ی � معلو   مات ڈائ��ک�ٹ

FERPA   کا تقاضا �� کہBCPS   مخصوص استثناء � ساتھ طالب
علم � تعل�� ر�کارڈ � ذایت طور پر قابل شناخت معلومات �  

انکشاف � پہ� والدین �ا اہل طالب علم � تح��ری رضامندی  
تح��ری رضامندی � بغ�ی نامزد   BCPSحاصل کر�۔ تاہم 

ی معلومات" ظاہر کر سکتا �� جب تک کہ والدین �ا اہل   "ڈائ��ک�ٹ
ی   BCPSلم �ن طالب ع کو اس � برعکس مشورە نہ د�ا ہو۔ ڈائ��ک�ٹ

معلومات جو کہ ا�� معلومات �� ج� عام طور پر نقصان دە نہنی 
، ا�ر   سمجھا جاتا �� �ا ا�ر جاری � جایت �� تو پرائی��� پر حملہ ��

 تح��ری اجازت � بغ�ی باہر �  
گ

والدین �ا اہل طالب علم � پ�ش�
۔  تنظ�موں کو ب� ظا  ہر � جا سکیت ہنی

 
ی معلومات" �   BCPSمندرجہ ذ�ل معلومات کو  �ن "ڈائ��ک�ٹ

طور پر نامزد ک�ا �� اور والدین � رضامندی � بغ�ی جاری ک�ا جا  
ی �   : طالب علم کا پہال اور آخری نام؛ اسکول حا�ن سکتا ��

تار�خنی تعل�� درجہ؛ اسکول منی داخلہ � حیث�ت حالیہ اسکول  
ک ت � مطالعہ کا بڑا م�دان �کاری �گرمیوں اور کھ�لوں منی �ش

، ڈ���اں اور   کاء کا وزن اور اونچایئ کت ایتھلیڻک ڻ�م � �ش منی �ش
ونک تصاو�ر۔     موصولہ انعامات اور فوڻو گرا�ن ، و�ڈیو �ا ال�ک�ٹ

 

ی � معلومات کو مندرجہ   والدین �ا اہل طلبہ اپ�ن بچوں �ا ڈائ��ک�ٹ
: سکول � اشاعتوں  ذ�ل ط��قوں � جاری کر�ن � بچ سک�ت ہنی

 ، ،  BCPSمنی /نظام بھر � اشاعتوں منی سسڻم منی اور  / BCPSمنی
وں � م�ڈ�ا تنظ�موں کو اور نیوز م�ڈ�ا   سکول � باہر � خ�ب

 ف��ق کو۔تنظ�موں � عالوە ت��� 
 

ی � معلومات کو جاری کر�ن � انکار/انکار کر�ن � ل�ی   ڈائ��ک�ٹ
ون منی ال� ان ہونا   BCPSوالدین �ا اہل طالب علم کو الز� طور پر 

ن پر کل� ک��ں، ڈراپ ڈاؤن   ، طالب علم � معلومات ڻائل/بنٹ چاہ�ی
مینو � طالب علم کا نام منتخب ک��ں اور پھر پرائی��� ترج�حات  

ن پر کل� ک��ں۔ والدین درخواست کر سک�ت ہنی کہ ڻا  BCPSئل/بنٹ
ی � معلومات جاری  مناسب ڈبوں کو چ�ک کر� اپ�ن ب�� � ڈائ��ک�ٹ
ن�ٹ تک رسایئ حاصل   نہ کر�۔  ا�ر والدین �ا اہل طالب علم کو ان�ٹ

: والدین/اہل طالب علم  ون تک رسایئ � ل�ی کمپیوڻر   BCPSنہنی ��
 � ل�ی ب�� � اسکول � پر�سپل � رابطہ کر  ڻرمینل استعمال کر�ن 

۔ ن �ا  سک�ت ہنی مکمل ک��ں اور فارم ب�� �   اسڻوڈنٹ پرائی��� آ�ش�ن
ا�راف � تحت طلبہ �   ۔ اس پ�ی سکول پر�سپل کو جمع کروائنی

ا�ت��ر تک �ا سکول منی طالب   1پرائی��� آ�شن ہر تعل�� سال  
۔ 30علم � اندراج �  ا�ر والدین   دن � اندر مکمل ہوین چاہ�ی

�ت ہنی آخری تار�ــــخ � بعد ب�� � پرائی��� آ�شن کو تبد�ل کرنا چاہ
ن تو والدین کو  کو مکمل کرنا ہوگا اور    طالب علم � پرائی��� آ�ش�ن

 ) 6202قاعدە (   ب�� � سکول پر�سپل کو فارم جمع کرانا ہوگا۔ 
 

ی معلومات � عالوە رازداری � اخت�ارات   ڈائ��ک�ٹ
BCPS  والدین �ا اہل طلبہ کوBCPS  ون منی پرائی��� � ترج�حات

ن مکمل کر� �ا  کو مکمل کر� اور ب��    طالب علم � پرائی��� آ�ش�ن
� اسکول پر�سپل کو فارم جمع کروا کر کچھ �گرمیوں � نکل جا�ن  

 ۔   کا حق ب� دیتا �� 
 

 فو�ب بھریت کر�ن وا� اور اعٰ� تعل�م � ادار�
ورت ہویت �� کہ فو�ب بھریت کر�ن وا� �ا اعٰ�   وفا�ت قانون � �ن

 فراہم کر�۔  BCPSادار� � درخواست پر 
تعل�م، س�کنڈری اسکول � طالب علم کا نام، پتہ اور ڻ�� فون نم�ب  

کول � پر�سپل  تک رسایئ جب تک والدین �ا اہل طالب علم �ن اس 
کو تح��ری طور پر مطلع نہ ک�ا ہو کہ یہ معلومات ظاہر نہنی �  

۔  ر�اسیت قانون  � یہ ب� تقاضا کرتا �� کہ وە  BCPSجاین چاہئنی
ی لینڈ اور ر�استہا�ئ متحدە � فو�ب افواج � �کاری بھریت کر�ن   م�ی

منی  وا� نمائندوں کو و� معلومات فراہم کر� تا�ہ طلبہ کو ف�ج 
��ئ � مواقع � آ�اە ک�ا جا س�۔  والدین   دست�اب تعل�� اور ک�ی

درخواست کر سک�ت ہنی کہ ان � ب�� کا نام ، پتہ اور ڻ�� فون  
لسٹنگ فو�ب بھریت کر�ن والوں اور اعٰ� تعل�م � اداروں کو رازداری 

طالب علم �  � ترج�حات مکمل کر� �ا اپ�ن ب�� � اسکول منی  
ن  ۔  پرائی��� آ�ش�ن  جمع کروا کر ظاہر نہ � جائنی

 
 

 طالب علم � عق� جائ�داد
BCPS   طالب علم � دا�شورانہ امال� اور/�ا اسکول � ز�ر اہتمام

�گرمیوں اور/�ا س�کھ�ن � تج��ات � دوران بنایئ گیئ اشاعتوں 
۔ طلباء � تخلیق   اور پروڈ�شن کو شائع اور/�ا ظاہر کر سکتا ��

، اسکول � ز�ر اہتمام تق��بات منی ، �ا   کردە کام سکولوں منی
BCPS   اشاعتوں �ا ڈ�جی �  : ڻل اور پرنٹ م�ڈ�ا جن منی شامل ہنی

ە)، اسکول   ف�س بک، ا�سڻا�رام، ڻ���ٹ یٹ ا�م، فل�ر، بال�ز وغ�ی

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFV5EB7EA/$file/RULE%206202_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFV5EB7EA/$file/RULE%206202_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFV5EB7EA/$file/RULE%206202_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf


35 
 

سسڻم کا کیبل ڻ�� و�ژن چینل �ا دو�� ذرائع  � ذر��  
.  والدین �ا اہل طلبہ   مواصالت منی استعمال ک�ی جا سک�ت ہنی

اور  درخواست کر سک�ت ہنی کہ ان � ب�� � دا�شورانہ امال� 
/پروڈ�شن شائع نہ ہوں �ا  ون منی پرائی��� �   BCPSاشاعتنی

ترج�حات مکمل کر�ت ہو�ئ دکھا�ئ جائنی �ا اپ�ن ب�� � اسکول منی  
ن   طالب علم ۔ (  � پرائی��� آ�ش�ن  )6202قاعدە جمع کروائنی

 
BCPS   فرض کر� گا کہ آپ �ن اپ�ن ب�� � معلومات � انکشاف

ون منی پرائی���   BCPS� گ��ز نہنی ک�ا �� جب تک کہ آپ �ن 
اسکول منی   BCPS� ترج�حات مکمل نہنی کنی �ا اپ�ن ب�� � 

ن  دن � اندر   30ا�ت��ر � بعد �ا  1 طالب علم � پرائی��� آ�ش�ن
۔  داخل نہنی ک�ی

 
 معائنہ اور جائزە لی�ن کا حق 

دن   45اہل طلبہ کو یہ حق حاصل �� کہ وە درخواست وصول کر�ن � 
۔  والدین جو اپ�ن ب��   � اندر اپ�ن تعل�� ر�کارڈ کا معائنہ اور جائزە لنی
� تعل�� ر�کارڈ کا معائنہ کرنا چاہ�ت ہنی انہنی اسکول � پر�سپل کو  

خت  ا�ک تح��ری درخواست جمع کراین چاہ�ی جو تعل�� ر�کارڈ � شنا 
۔ اسکول � پر�سپل �ا نامزد  کر� جس � وە معائنہ کرنا چاہ�ت ہنی

 اور والدین �ا اہل طالب علم  
گ

سکول آف�� رسایئ � انتظامات ک��ں �
 جہاں طالب علم �  

گ
کو اس وقت اور جگہ � بار� منی مطلع ک��ں �

۔    ر�کارڈ کا معائنہ ک�ا جا سکتا ��

 تطلبہ � ر�کارڈ مںی ترم�م � درخواس
والدین اور اہل طلبہ کو حق �� کہ وە طالب علم � تعل�� ر�کارڈ  
منی ترم�م � درخواست ک��ں جس � والدین �ا اہل طالب علم کا  

�    FERPAخ�ال �� کہ وە غلط ، گمراە کن ، �ا دو�ی صورت منی 
۔    تحت طالب علم � رازداری � حقوق � خالف ورزی کر ر�ا ��

و اسکول � تعل�� ر�کارڈ منی ترم�م کر�ن �  والدین �ا اہل طلبہ ج 
خواہش مند ہنی وە اسکول � پر�سپل کو ل�ھنی ، ر�کارڈ � جس  

ح� کو وە تبد�ل کرنا چاہ�ت ہنی اس � واضح طور پر شناخت ک��ں 
۔  ا�ر اسکول والدین �ا   اور واضح ک��ں کہ ا� کیوں تبد�ل ک�ا جا�ئ

ر�کارڈ منی ترم�م نہ کر�ن کا  اہل طالب علم � درخواست � مطابق 
ف�ص� � بار� ف�صلہ کرتا �� تو اسکول والدین �ا اہل طالب علم کو 

منی اور ترم�م � درخواست � متعلق سماعت � حق � بار� منی 
مطلع کر� گا۔  سماعت � ط��قہ کار � متعلق اضا�ن معلومات  

 جب سماع
گ

ت � حق والدین �ا اہل طالب علم کو فراہم � جائنی �
نٹنڈنٹ کا  � مطلع ک�ا جا�ئ گا۔     )، طلباء کا ر�کارڈ 5230قاعدە (س�پ

 
 شکا�ت درج کر�ن کا حق 

ور�ات کو   FERPAام��کہ منی شکا�ت درج کروا�ن کا حق۔  پورا  � �ن
� بار� منی ام���   نا�امیوں � جانب � مبینہ   BCPSکر�ن � ل�ی 

کا انتظام کر�ن    FERPAمحکمہ تعل�م منی شکا�ت درج کر�ن کا حق۔   
 :  وا� آفس کا نام اور پتہ یہ ہنی

 
 طالب علم � پرائی��� پال�� آفس

 ام��� محکمہ تعل�م
ی لینڈ ایونیو ،  400  SWم�ی

، ڈی �  ن  5920-20202واشنگنٹ
 ) USA-LEARN  )1-800-872-5327-800-1ڻ�� فون: 

 

 سکول �سوں سم�ت سکول پراپریٹ پر و�ڈیو ر�کارڈنگ 
BCPS  سکول � پراپریٹ پر طالب علموں � و�ڈیو ر�کارڈ کر�ن اور

و�ڈیو ر�کارڈ کر�ن � صالح�ت رکھتا �� (�شمول اس � اسکول  
نٹنڈنٹ �ا ان � نامزدکردە �   �سوں منی آڈیو ر�کارڈنگ۔  س�پ

صوابد�د پر و�ڈیو ڻ�پ انضبا� مقاصد � ل�ی استعمال ک�ی جا سک�ت 
۔   ہنی

 
 نظام زائ��ن � شناخت کا 

BCPS   اسکولوں اور دفاتر منی آ�ن والوں کو وز��ٹ سائن ان مقام پر
رجس�ٹ ہونا چاہ�ی اور ڈرائیونگ ال�سنس �ا حکومت � جانب �  

۔ اسکول �ا دف�ت   جاری کردە د�گر تص��ر � شناخت پ�ش کرین چاہ�ی
کا عملہ ہر زائر � معلومات کو شناخیت نظام منی داخل کر� گا۔   

� � ل�ی کلی�ئ ہو�ن � بعد زائر کا پاس پرنٹ ک�ا جا�ئ گا۔  زائر � داخ
وری �� کہ وە وز��ٹ � شناخیت پاس کو پور�   زائ��ن � ل�ی �ن

۔ دور� � اختتام پر   دور� � دوران اپ�ن لباس � سام�ن دکھائنی
زائ��ن کو دف�ت کو پاس وا�س کرنا ہوگا اور عمارت � نکل�ن � پہ�  

 ا۔ سائن آؤٹ کرنا ہوگ 
 

 ا�ک کارڈ شناخیت نظام
وری �� کہ وە اپ�ن ا�ک کارڈ شناخیت بیج کو  طالب علموں � ل�ی �ن
اسکول � اوقات � دوران خود پر دکھائنی اور جب کہ اسکول �  
ز�ر اہتمام تق��بات منی جب تک بیج پہننا حفاظیت �ش��ش پ�ش  

۔  BCPSون کارڈ ب�جز    )۔3710قاعدە  نہنی کرتا ( تاہم   � مل��ت ہنی
طلبہ اور عملہ اندراج �ا مالزمت � دوران قابل شناخت بیج کو  

۔ ا�ر ا�ک کارڈ کھو جاتا �� �ا خر  اب ہو  برقرار رکھ�ن � ذمہ دار ہنی
 ڈالر � ف�س کا جائزە ل�ا جا�ئ گا۔   5جاتا �� تو متبادل بیج � ل�ی 

 
/حصول � ط��قہ کار   کھا�ن کا معاوضہ/متبادل کھا�ن

) چائلڈ نیوڻ��شن  OFNSآفس آف فوڈ اینڈ نیوڻ��شن �و�ن ( 
پروگرام چالیت �� تا�ہ یہ �قیین بنا�ا جا س� کہ تمام طلباء کو صحت  

حاصل ہو۔ اشاعت شدە ق�متوں پر کھا�ن �  مند کھانوں تک رسایئ 
۔ اہل افراد � ل�ی سبسڈی واال کھانا دست�اب   خ��داری دست�اب ��
۔ نقد، ذایت چ�ک �ا آن الئن    �وس پر ��

گ
۔ کھا�ن � ل�ی ادائ�� ��

۔ ابتدایئ اور    کا نظام استعمال ک�ا جا سکتا ��
گ

ک��ڈٹ کارڈ پری ادائ��
کھا�ن � ال�ت کو پورا کر�ن � ل�ی   مڈل اسکول � طلباء جن � پاس

۔ جب  6فنڈز نہنی ہنی ان کو  ڈالر  6ڈالر تک ک��ڈٹ د�ا جا سکتا ��
ز�ادە � ز�ادە ہو گ�ا ہو، طلباء کو متبادل کھانا پ�ش ک�ا جا�ئ گا۔  
 � بغ�ی واجب االدا ب�لنس حاصل کر�ن � ل�ی  

گ
والدین کو ادائ��

ل � طلباء کو توسیع نہنی دی  نوڻ�فک�شن بھ�جا جا�ئ گا۔ ہایئ اسکو 
جایت �� اور انہنی �ف متبادل کھانا پ�ش ک�ا جا�ئ گا۔ اضا�ن  

چارجنگ کھا�ن ، متبادل کھا�ن اور جمع کر�ن � ط��قہ کار � بار�  
۔ و�ب سائٹ OFNSمنی اضا�ن معلومات   پر دست�اب ہنی

 
 اسکول صحت � خدمات۔ 

۔  ڈ نرس ہر سکول کو تف��ض � جایت ��    ا�ک کل وقیت رجس�ٹ
اسکول � نرس طلباء اور عم� کو صحت کا ا�ک جامع پروگرام مہ�ا  

۔  سکول � نرس � عالوە  ہر سکول منی کم از کم ا�ک   کریت ��
سڻاف مم�ب ہوتا �� جس کو � یپ آر اور ابتدایئ طیب امداد �  

۔    ت���ت ہویت ��
 

بالیٹ مور کاؤنیٹ ڈیپارڻمنٹ آف ہ�لتھ � طرف � پری کنڈرگارڻن  
نگ   8اور   4،   1) �ا کنڈرگارڻن اور گ��ڈ 4(عمر  منی و�ژن اور ہی�ئ

اسک��ننگ پروگرام منعقد ک�ی جا�ت ہنی  جو والدین نہنی چاہ�ت کہ ان  
� ب�� ان اسک��ننگ منی حصہ لنی انہنی اسکول � نرس کو تح��ری 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFV5EB7EA/$file/RULE%206202_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFV5EB7EA/$file/RULE%206202_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFV5EB7EA/$file/RULE%206202_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYND95E5508/$file/RULE%205230_081120_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/3000Series/RULE3710.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/3000Series/RULE3710.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/3000Series/RULE3710.pdf
https://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services
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۔  طور پر مط  لع کرنا چاہ�ی
 

ا�ر کویئ طیب �ش��ش �� جس � ل�ی ب�� کو ہنگا� ادو�ات � جا�ن  
ورت ہویت �� جی� دمہ � ل�ی سا�س لی�ن �ل�ئ ِانہ�لر �ا اییپ   � �ن

۔   ، اسکول � نرس � رابطہ ک�ا جانا چاہ�ی ن  پنی
 

۔     ن � پا� لنچ ڻیبلز درخواست پر دست�اب ہنی طلباء � ل�ی الرجنی
مہ��این اسکول � نرس کو آ�اە ک��ں ا�ر آپ � ب�� کو طیب  برا�ئ 

ورت ہو۔   پ��شاین � متعلق ک� انتظام � �ن
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 پال�س�اں 
 

تک طلبہ � رو�ی � متعلق پال�سیوں کا    2020جوالیئ    1ذ�ل مںی  
۔     پال�سیوں اور قواعد   BCPSموجودە پال�س�اں اور قواعد    خالصہ ��

 پر دست�اب ہںی 
 
 ین ئر از 

زائر �   1240قاعدە اور   1240پال�� اسکولوں اور دفاتر � زائ��ن 
وضاحت کرتا �� "کویئ ب� شخص جو مالزم �ا اس وقت سکول  
۔" والدین اور د�گر بااخت�ار افراد �   ڈ طالب علم نہنی �� کا رجس�ٹ
طرف � کالس روم وزٹ اور کانفر�سوں � حوصلہ افزایئ � جایت  

۔ اس ط�ح � دوروں اور کانفر�سوں کا اہتمام سکول � پر�سپل   ��
۔ کالس روم �   �ا کالس روم ڻ�چر � ساتھ پہ� � ہونا چاہ�ی

دوروں اور کانفر�سوں کو اس انداز منی منعقد ک�ا جانا چاہ�ی کہ  
دور� اور/�ا کانفر�سنی کالس منی ک� ب� طالب علم � کالس  

  روم � �گرمیوں منی مداخلت نہ ک��ں۔
 

وع کر �ن ک� ب� اسکول �ا اسکول � نظام � متعلقہ کارو�ار �ش
وری   BCPS� پہ� ک� ب�  اسکول �ا دف�ت منی آ�ن والوں � ل�ی �ن

 �� کہ: 
 

ڈرائیونگ ال�سنس �ا حکومت � طرف � جاری کردە   .1
 تص��ر پ�ش ک��ں۔

۔ .2  دور� کا مقصد بتائنی
شناخیت بیج   BCPSدور� � دوران ہر وقت وز��ٹ پاس �ا  .3

۔  پہننی
 

ن اور سکول ر�سورس اف�ان ک� ب�  اسکول سسڻم � مالزمنی
شخص � جو بورڈ � پراپریٹ منی داخل ہونا چاہ�ت ہنی شناخت  
۔  سکول سسڻم کا کویئ   اور دور� � وجہ کا مطالبہ کرسک�ت ہنی

ب� مالزم جو وز��ٹ پاس � بغ�ی زائر کو د�کھتا �� ا� اس  
۔  شخص کو مرکزی دف�ت �ا نامزد سائن ان  مقام پر بھ�جنا چاہ�ی

 
 رسایئ � انکار

جائ�داد تک رسایئ   BCPSا�ک بااخت�ار مالزم ک� ب� شخص کو  
 � انکار کر سکتا �� جو: 

ڈ طالب علم �ا  .1 جگہ   BCPSک�ا ا�ک موجودە مستند رجس�ٹ
پر نامزد کردە مالزم نہنی �� اور جس � پاس سائٹ پر کام  

۔  کر�ن � ل�ی قانوین کام نہنی ��
ڈ طالب علم �� اور   .2 ا�ک موجودە سچا اسکول منی رجس�ٹ

معط� �ا اخراج � مدت � ل�ی ا� معطل �ا جگہ � نکال  
۔   د�ا گ�ا ��

�ب  ا�ک مالزم �ا طالب علم �� ج� انتظا� کارروایئ � نتی .3
۔   منی سائٹ تک رسایئ � انکار کر د�ا گ�ا ��

اس ط�ح � کام کرتا �� جو سکول � �گرمیوں، انتظامیہ   .4
�ا کالسوں � منظم طرز عمل منی خلل ڈالتا �� �ا پ��شان  

۔   کرتا ��
ی ب� طالب علم ، مالزم ، ا�جنٹ ، �ا ک� دو�� فرد   .5

ل �  کو جو جسماین طور پر اسکول � بن�ادوں پر �ا اسکو 
، اسکول � گاڑی پر، اسکول � ز�ر اہتمام  ق��یب عال�ت منی

�گر� منی �ا ک� ب� اسکول � جائ�داد پر جسماین  
نقصان پہنچا�ن � دھم� دیتا �� اور ج� انتظا� اور د�گر  

۔    مقاصد �  ل�ئ استعمال ک�ا جاتا ��
ڈ جن� مجرم �� جب تک کہ ر�اسیت قانون �   .6 ا�ک رجس�ٹ

سکول جا�ن � پہ� اجازت � درخواست نہ � جا�ئ  مطابق ا
۔  اور منظور نہ � جا�ئ

 
کویئ ب� سکول �ا آفس وز��ٹ جو دور� � ط��قہ کار پر عمل    

کر�ن � انکار کرتا �� �ا جو کہ�ن � بعد نا�ام ہو جاتا �� �ا جا�ن  
� انکار کرتا �� ا� سکول سسڻم � عمارتوں �ا گراؤنڈز تک  

۔ اسکول کا پر�سپل �ا بلڈنگ  رسایئ � ا نکار ک�ا جا سکتا ��
ن کر�ن اور   ��ٹ مبینہ خالف ورز�وں � واقعات � چھان بنی ا�ڈمنس�ٹ

اسکول � نظام � قائم کردە ط��قہ کار � مطابق کویئ بال  
۔   اجازت داخلہ لی�ٹ جاری کر�ن کا ذمہ دار ��

 
، سائ�ب دھو�س، ہراساں کرنا، �ا غنڈا گردی۔   بدمعا�ث

ل�� بورڈ ک� ب� شخص � طرف � اسکول � اسپا�� شدە  تع
، اسکول � �س پر �ا ک� اسکول � منظم   �گر� �ا تق��ب منی

ط���ت � کام منی خلل ڈال�ن پر بورڈ � جائ�داد پر ک� ب� شخص  
، سائ�ب دھو�س ، ہراساں کر�ن �ا غنڈە گردی   � طرف � بدمعا�ش

۔  نٹنڈنٹ   5580پال�� (بورڈ آف ا�جوک�شن     � منع کرتا �� اور س�پ
 )  5580رول 

  
کو ا�ک ا�� طرزعمل � طور پر ب�ان ک�ا جاتا ��    غنڈە گردی •

جب کویئ شخص ا�ک �ا ا�ک � ذ�ادە طلباء � خالف طاقت 
کا استعمال بار بار ک� سو�� سمجھ� مقصد � تحت کرتا ��  

ونک   ، �ا تح��ری ط���ت � �ا ال�ک�ٹ ، جسماین �شمول ز�این
 مواصالت � ذر��۔

مواصلت � طور پر ب�ان � جایت  ا�ک ا�� سائ�ب غنڈا گردی  •
، ہراساں کر�ن �ا دھمکا�ن � طور پر درجہ بند  �� ج� بدمعا�ش

ونک ڈیوا�س � ذر�� منتقل ہوتا ��   ک�ا جاتا �� جو کہ ال�ک�ٹ
�شمول سوشل م�ڈ�ا سائٹس، ڻ�� فون، س�لولر فون، کمپیوڻر،  

ونک آلہ۔    ڻیبلٹ �ا کویئ دو�ا ال�ک�ٹ
�ت �ا سمجھ� جا�ن وا� من�ن اعمال شامل  کر�ن منی حق�   ہراساں •

ہنی جو �سل، قو� اصل، ازدوا�ب حیث�ت، جنس، جن�  
رجحان، صن�ن شناخت، مذہب، �سب، جسماین صفات،  
سما�ب معا�ش حیث�ت، خانداین حیث�ت، جسماین �ا ذہین  

قابل�ت �ا معذوری � حوا� � ک� دو�� فرد � دل آزاری،  
۔  ن کرتا ��  تضح�ک �ا ت��نی

� تع��ف ک� فرد کو جان بوجھ کر ا��    غنڈا گردی •
وط کر�ن � طور پر � گیئ �� جو خوف   کارروایئ � م�ش

 � خطر� منی ڈا� اور  
گ

ی � احساس کو سنج�د� اور/�ا کم�ت
۔  ا�سا�ئ

ک� ب� جان بوجھ کر اور/�ا  جن� طور پر ہراساں کرنا  •
ر ب�ان ک�ا  جن� نوع�ت � بار بار نا�سند�دە رو�ی � طور پ 

۔ ، چا�� وە ز�این ہو، غ�ی ز�این ہو �ا جسماین  جاتا ��
 

وە طلباء جو غنڈە گردی، سائ�ب دھو�س، ہراساں کر�ن �ا  
، جھو�ٹ الزامات لگا�ت   دھمکا�ن وا� رو�وں منی مشغول ہو�ت ہنی

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/Public
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BX9RFV688EE5/$file/POL1240_080817_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BX9RFV688EE5/$file/POL1240_080817_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BX9RFV688EE5/$file/POL1240_080817_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYMYM5D10EF/$file/RULE%201240_082217_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYMYM5D10EF/$file/RULE%201240_082217_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYMYM5D10EF/$file/RULE%201240_082217_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
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ہنی اور/�ا غنڈە گردی، سائ�ب دھو�س �ا دھم� � متعلق  
، بورڈ پال�� اور  انتقا� �ا انتقا� کارروائیوں ک ا ارتکاب کر�ت ہنی

نٹنڈنٹ � اصول  ، طالب علم کا سلوک ضابطہ �  5550س�پ
۔  طالب علم کا طرز عم

گ
ل طلباء  مطابق تادییب کاروایئ � جا�ئ �

نقصان دە نتائج � خوف � بغ�ی غنڈە گردی، سائ�ب دھو�س،  
۔    ہراساں کر�ن �ا دھمکا�ن � اطالع دے سک�ت ہنی

 
ا�ک طالب علم جو دھم�، سائ�ب دھو�س، ہراساں کر�ن �ا دھمکا�ن  
کا �شانہ بنتا �� �ا اس کا گواە ہوتا �� ا� اس واق� � اطالع ک� 

، �ا  منتظم �ا عم� �  مم�ب کو دینا چاہ�ی �ا غنڈە گردی، ہراساین
دھم� دی�ن وا� ر�ورڻنگ فارم کا استعمال کر�ت ہو�ئ واق� � اطالع  

۔ ر�ورڻنگ  �   ہراساں کرنا ، ہراساں کرنا �ا دھم� دی�ن  دیین چاہ�ی
دین �ا ��رست ،  ب� طالب علم � طرف � طالب علم ، وال فارم

۔    �ا د�گر � طرف � اسکول � منتظم کو پ�ش ک�ی جا سک�ت ہنی
ا�ک بار جمع کرا�ن � بعد یہ ر�ورٹ براە راست متاثرە � اسکول  

۔   � پر�سپل � ای م�ل پر جایت ��
 

BCPS پراپریٹ پر امت�ازی سلوک 
ا�ک وفا�ت قانون �� جو کہ   IX� تعل�� ترام�م کا ڻائڻل   1972

جن� ہراساین سم�ت جن� بن�اد پر امت�ازی سلوک کو روکتا ��  
۔ جن تعل�� اداروں کو وفا�ت فنڈنگ  �   IXڻائڻل  BCPSملیت ��

قواعد و ضوابط � تعم�ل کر�ن اور جن� ہراساں کر�ن � تمام  
رام �ا  الزامات کو دور کر�ن � ل�ی ذمہ دار �� جو ک� تعل�� پروگ

۔    BCPS�گر� � دوران ہو�ئ ہنی جن پر   ول ��  کا کا�ن کن�ٹ
 

BCPS   � ن کو ک� ب� قسم � جن� ہراساں کر�ن � تمام مالزمنی
۔ طلباء کو ب� ر�ورٹ کر�ن � ترغ�ب دی جایت   اطالع دینا الز� ��

۔  جن� ہراساین � ر�ورٹ موصول ہو�ن پر  ��BCPS  ڻائڻلIX  
کنندە � رابطہ کر� گا تا�ہ الزامات پر تبادلہ    کوآرڈینی�ٹ شکا�ت

خ�ال ک�ا جا س�، شکا�ت � باقاعدە شکا�ت درج کرا�ن � عمل �  
وضاحت � جا س� اورشکا�ت کنندە اور مدعا علیہ دونوں کو معاون 

 اقدامات � دست�ایب � آ�اە ک��ں۔ 
 

ناتا شکا�ت کا عمل دونوں ف��قوں � ساتھ مساوی سلوک کو �قیین ب
ورت ہویت �� اور   �� ، تمام متعلقہ شواہد � حصول اور جانچ � �ن
تعل�� پروگراموں �ا �گرمیوں تک مساوی رسایئ کو بحال �ا محفوظ  

۔  شکا�ت   IXڻائڻل   BCPSرکھ�ن � ل�ی ت�ار کردە عالج فراہم کرتا ��
ن � بعد باضابطہ شکا�ت �   � ط��قہ کار منی ب�ان کردە ڻائم الئ�ن

 حل کو �قیین بنا�ئ گا۔   فوری
 

شکا�ت � عمل � اختتام پر ذمہ داری � حوا� � ا�ک تح��ری  
ن ہر پاریٹ کو ب�ک وقت فراہم ک�ا جا�ئ گا۔ ہر ف��ق کو یہ حق   تعنی

قواعد و ضوابط منی شناخت کردە    IXحاصل �� کہ وە ڻائڻل 
مخصوص اڈوں پر اپ�ل دائر کر�۔ اپ�ل � اختتام پر �ا تح��ری  

لہ جاری ہو�ن � دس ک�لنڈر دنوں � بعد شکا�ت دونوں  ف�ص
۔   BCPSف��قوں اور   � ل�ی ختم ہو جایت ��

 
گروە، گروە � �گر� اور ا� ط�ح � تباە کن �ا غ�ی قانوین  

 گروپ کا رو�ہ۔ 
تعل�� بورڈ سکول � جائ�داد، سکول �سوں اور سکول � ز�ر  

ر ا� ط�ح � تباە کن �ا  اہتمام �گرمیوں پر گروە � �گرمیوں او 

۔ تعل�� بورڈ ک� ا��   غ�ی قانوین گرو� رو�ی � ممانعت کرتا ��
فرد � خالف انتقا� کارروایئ �ا جوایب کارروایئ � م��د ممانعت کرتا  

�� جو گروە � �گرمیوں �ا ا� ط�ح � تباە کن �ا غ�ی قانوین گرو�  
۔ رو�ی � اطالع دیتا �� �ا جو گروە � �      گر� کا شکار �ا گواە ��

 
لٰہذا طلباء ک� ب� گروە،  گروە � �گر� �ا ا� ط�ح � تباە کن �ا  

 بڑھا�ن وا� ک� عمل منی  
گ

غ�ی قانوین گرو� رو�ی � مفاد کو آ�
  ،  �شمول درج ذ�ل تک ل�کن محدود نہنی

گ
شامل نہنی ہوں �

۔ ک�   گروە منی رکن�ت �ا  درخواست کرنا ، ز�ردسیت �ا اس � بغ�ی
 پینٹنگ ، تح��ر ، �ا دو�ی صورت منی گینگ � متعلق  

گ
وا�ست�

گرافیٹ ، پ�غامات ، عالمتنی ، �ا اسکول � جائ�داد پر �شان�اں؛ �شدد 
، بھتہ خوری ، �ا ک� دو�� غ�ی قانوین فعل منی ملوث ہونا �ا  

 بڑھا�ن منی اسکول � نظم و ضبط �
گ

  گروە � �گرمیوں کو آ�
پال�سیوں � د�گر خالف ورزی ک� ب� شخص � ک� دو�� 

شخص � خالف جسماین �شدد منی ملوث ہو�ن � درخواست  
کرنا۔ اور/�ا ک� ب� گروە ، گروە � �گر� ، �ا ا� ط�ح � تباە  
کن �ا غ�ی قانوین گرو� رو�ی � مفاد کو م��د بڑھا�ن � ل�ی سوشل  

 م�ڈ�ا کا استعمال۔
 

نٹنڈنٹ  5551پال�� ا�جوک�شن بورڈ آف  �    5551رول اور س�پ
خالف ورزی کر�ن وا� طلباء کو بورڈ آف ا�جوک�شن پال�� اور  

نٹنڈنٹ � رول  � ساتھ ساتھ ک� ب� قابل اطالق   5550س�پ
۔

گ
   مجرمانہ �ا دیواین جرما�ن � تحت تادییب کارروایئ � جا�ئ �

 
  مشتبہ گروە � �گرمیوں �ا ا� ط�ح � غ�ی قانوین گرو� رو�ی 

� واقعات � اطالع ک� منتظم �ا عم� � مم�ب کو دی جاین  
کا استعمال    ر�ورڻنگ فارم واقعہ  چاہ�ی �ا افراد گینگ � متعلقہ 

۔  فارم    کر�ت ہو�ئ گروە � �گرمیوں � اطالع دے سک�ت ہنی
و�ب سائٹ � حاصل   BCPSپر�سپل، پر�سپل � نامزد کردە �ا  

۔ ک�ا جا سک  تا ��
 

 طلباء کا تمبا�و � مصنوعات کا استعمال اور قبضہ 
BCPS   �سکولوں � عمارتنی اور تمبا�و � پا� اور دھواں � پا �

۔ تمبا�و � مصنوعات، تمبا�و � متعلقہ آالت، نق� تمبا�و �   ہنی
انک   انک سگ��ٹ، اور د�گر ال�ک�ٹ مصنوعات، الئٹ، واپورائزر، ال�ک�ٹ

ن � ترس�ل � نظام � فروخت، استعمال �ا قب�ن پر اسکول   ن�کوڻنی
� جائ�داد اور ک� ب� اسکول � ز�ر اہتمام �گرمیوں منی پابندی 

۔ ج�سا کہ بورڈ آف ا�جوک�شن پال��  نٹنڈنٹ رول   5530�� اور س�پ
ن خالف ورز�وں پر کارروایئ ک��ں   5530 ، منتظمنی منی ب�ان ک�ا گ�ا ��

۔
گ

�   
 

 بغ�ی �سخہ دوا:  �سخہ اور 
ورت ہویت �� وە سکول �  جن طلباء کو سکول � دن ادو�ات � �ن
نرس کو ال�سنس �افتہ صحت � د�کھ بھال فراہم کر�ن وا� � آرڈر  

فراہم کر�ت ہنی اور اسکول � نرس کو ادو�ات اصل �س�ن � کنٹی�ن  
منی فراہم کر�ت ہنی جس منی طالب علم کا نام ، خورا�/طاقت اور  

۔    تمام ادو�ات اسکول  انتظامی ہ � مخصوص ہدا�ات لیبل ہویت ہنی
۔ سکول �   � نرس �ا ت���ت �افتہ عم� � ز�ر انتظام ہوین چاہئنی

اور صحت � د�کھ بھال کر�ن وا� � تح��ری اجازت  نرس، والدین 
درکار ہویت �� اس � پہ� کہ کویئ طالب علم ک� خاص طیب عالج 

ن �  کو � �ا خود انتظام   ، سا�س اور ا�سولنی ن کر�، �شمول اییپ پنی
۔ اسکول � نرسنی والدین � اجازت �   استعمال تک محدود نہنی

  � درد) � ل�ی کچھ غ�ی �سخہ ادو�ات دے  
ً

ائط (مث� ساتھ بعض �ش
۔  براە کرم  ۔  5540اصول اور  5540پال�� سکیت ہنی  د�کھنی
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و�ات اور منش�ات  ال�حل م�ث

 اسکول � ز�ر اہتمام  طلباء کو اسکول � پراپریٹ پر اور ک� ب�
ول شدە   و�ات، کن�ٹ �گر� منی ک� ب� مقدار منی ال�حل م�ش

مادے، منش�ات � سامان �ا ِانہ�لر، رکھ�ن اور تقس�م کر�ن � منع  
۔ جو طلبہ بورڈ آف ا�جوک�شن  ، ال�وحل   5540پال��  ک�ا گ�ا ��

ول شدە مادے ، انہ�لر اور �س�ن اور بغ�ی �سخہ   و�ات ، کن�ٹ م�ش
نٹنڈنٹ   ، ان کو بورڈ پال�� اور س�پ ادو�ات � خالف ورزی کر�ت ہنی

، طالب علم � سلوک ضابطہ � مطابق ضبط ک�ا  5550� قاعدە 
۔  بورڈ آف ا�جوک�شن  منی ال�حل   5540پال�� جا سکتا ��

ول شدە مادوں ، انہ�لروں اور منش�ات � سامان �   و�ات ، کن�ٹ م�ش
۔  تع��فنی پایئ جایت ہنی

 
) کو BCoPDاسکول کا منتظم بالیٹ مور کاؤنیٹ پول�س ڈیپارڻمنٹ ( 

، استعمال اور تقس�م � ک� ب�  ال�حل اور د�گر منش�ات � قب�ن
صورت � اطالع دے گا۔  ج�سا کہ قانون � مطابق ا�ر مشتبہ غ�ی  

قانوین ادو�ات پایئ جایت ہنی اور/�ا اسکول � اہل�اروں ا� ضبط  
��ٹ کو س�کنڈری سکول منی سکول ر�سورس   کرلی�ت ہنی تو ا�ڈمنس�ٹ

کو اس واق� � اطالع دیین چاہ�ی �ا    BCoPDکر�   آف�� کو مطلع
ڈائل کر� مشتبہ غ�ی قانوین منش�ات پر قبضہ کر�ن � ل�ی   9-911

 پول�س اف� � درخواست ک��ں۔
 

 منش�ات � استعمال تک رضا�ارانہ رسایئ 
منش�ات کا قبضہ اور   ا�ک طالب علم جو نہ تو ز�ر اثر �� اور نہ �

، پر�سپل �ا د�گر پ�شہ  رضا�ارانہ طور پر ک�  استاد، اسکول � مش�ی
� ذر�عہ ک� ب�   BCPSور معلم � معلومات طلب کرتا �� جو 

قسم � منش�ات � استعمال پر قابو پا�ن � ل�ی معاونت اور وسائل  
مہ�ا کر� گا تا�ہ طالب علم کو پ��شاین منی مدد م�  طالب علم �  

مال � متعلق ب�ان طالب  طرف � ان حاالت منی منش�ات � استع
۔    علم � خالف ک� ب� تادییب کارروایئ منی قابل قبول نہنی ��

 )  5540قاعدە ( 
 

 مشاورت اور تعل�م � حوصلہ افزایئ 
اب �ا  د�گر منش�ات � ز�ر اثر، رکھ�ن �ا تقس�م کر�ن �  �ش

 :  مجرم پا�ئ جا�ن وا� تمام طلباء � حوصلہ افزایئ � جایت ��
 

بالڻ�مور کاؤنیٹ بیورو آف ہ�لتھ � ز�ر اہتمام ال�حل/د�گر   .1
۔   منش�ات � جانچ � عمل منی حصہ لنی

ل ہ�لتھ � تج��ز �   .2 بالیٹ مور کاؤنیٹ بیورو آف ہی���ئ
ر�گولر ڈے سکول پروگرام منی ر�ڈم�شن � پہ�  مطابق 

کت   ا�ک مشاورت اور منش�ات � تعل�م � پروگرام منی �ش
 ک��ں۔

 
 بچوں � ساتھ ز�ادیت اور غفلت � اطالع دینا

بچوں � ل�ی بالڻ�مور کاؤنیٹ حفاظیت خدمات خاندانوں کو بچوں � 
۔  حفاظت اور فالح و بہبود کو �قیین بنا�ن منی مدد   فراہم کریت ہنی

ب�� � ممکنہ ز�ادیت � متعلق ب�� � حفاظت � بار� منی  
۔  ر�ورڻنگ خفیہ �� اور ا�  -410خدشات � اطالع دی جاین چاہ�ی

887-TIME  ) /410-887-8463 ۔  ) پر کال کر� بنا�ا جانا چاہ�ی
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 ورچوئل کالس روم 
 

 محفوظ س�کھ�ن کا ماحول
تعل�� بورڈ اس بات کو �قیین بنا�ن � ل�ی پرعزم ��  بالڻ�مور کاؤنیٹ کا  

خوف   کہ ہر طالب علم ا�� ماحول منی س�کھ� جو محفوظ اور �ب
اور مع�اری تعل�م حاصل کر�ن � ل�ی سازگار ہو۔  یہ محفوظ اور �ب 

خوف ماحول ان طلباء تک پھ�ال ہوا �� جو ورچوئل کالس رومز منی 
۔  س�کھ ر�� ہنی

 
ن اور اسا تذە طلباء � ل�ی محفوظ ، متوقع اور مثبت ورچوئل منتظمنی

۔  جسماین کالس   کالس روم فراہم کر�ن � اہم�ت کو سمجھ�ت ہنی
روم منی استعمال ہو�ن وا� کچھ ط��قوں کو ورچوئل کالس روم �  

۔     تجر�ب � مطابق بنا�ا جا سکتا ��
 

  ورچوئل کالس روم ماحول منی تاہم اساتذە � ساتھ بات چ�ت ا�ک
۔  طلباء کو اپ�ن اساتذە � ان  وری �� مثبت آن الئن تجر�ب � ل�ی �ن
  

گ
 اور ک� ب� صورت حال � بار� منی باقاعد�

گ
� تعل�� کارکرد�

� بات چ�ت کرین چاہ�ی جو ان � تعل�� تر�ت منی رکاوٹ بن سکیت  
۔  اساتذە محفوظ اور معاون س�کھ�ن � ماحول کو قائم کر�ن اور   ��

۔   برقرار ر   کھ�ن منی ا�ک اہم کردار ادا کر�ت ہنی
 

 ورچوئل کالس روم کا انتظام 
 

یہ سمجھنا کہ ہر ورچوئل کالس روم کس ط�ح کام کرتا �� طلباء � 
۔  سکول کھل�ن � دوران طلباء کو  وری �� ل�ی مثبت حصہ لینا �ن

چاہ�ی کہ وە ہر استاد � اپ�ن ورچوئل کالس روم کو سنبھال�ن �  
 توقعات � آ�اە ہوں۔ 

 
 ورچوئل کالس روم کا انتظام کرنا

آن الئن ہدا�ات � ت�اری منی طلباء کو ورچوئل کالس روم ماحول �  
درج ذ�ل پہلوؤں � حوا� � اپ�ن اساتذە � ہدا�ت پر عمل کرنا  

۔  چاہ�ی
 

 �س منظر کا نظارا  •
 آڈیو   •
 وڈیو/ک�مرە  •
 چ�ٹ با�س   •
 ہاتھ اڻھانا •
 علم کا تعاملطالب علم � طالب  •

 
 کہ ورچوئل کالس روم � ان  

گ
اساتذە طلباء کو مطلع ک��ں �

۔  اساتذە � ر�نمایئ � بعد    بڑھنی
گ

خصوص�ات � ساتھ کی� آ�
 منی نما�اں اضافہ ہو سکتا �� اور  

گ
ورچوئل کالس رومز � کارکرد�

۔   س�کھ�ن منی رکاوڻوں کو روکا جا سکتا ��
 

 

 ہم وقت ساز ہدا�ات 
 

ہدا�ات � مراد وە ہدا�ات ہنی جو حق��ت وقت منی   پذیرمطابقت 
ہویت ہنی جہاں استاد اور طلباء ا�ک � وقت منی موجود ہو�ت ہنی 

۔ اور ا�ک دو�� � ساتھ بطور جماعت بات چ�ت کر    سک�ت ہنی
دور دراز � س�کھ�ن � تجر�ب منی مطابقت پذیر ہدا�ت اسکول منی 

 ۔ رواییت ہدا�ات � ق��ب �� 
 

ذایت طور پر ہدا�ات � ط�ح استاد کالس کا آغاز افتتا� �گر� �  
۔  افتتا� �گر� عام طور پر اساتذە سبق � مقصد �   کرتا ��

�شاند� کریت �� اور طلباء کو تدر�� ترت�ب منی شامل کریت ��  
 :  جو مشتمل ہوتا ��

 
استاد طالب علموں � ل�ی یہ ظاہر کرتا  -براە راست ہدا�ات  •

۔     �� کہ وە ک�ا جاننی اور سبق � اختتام تک ک�ا کر سکنی
استاد چھو�ٹ مراحل منی مطل��ہ س�کھ�ن کو توڑ   -ماڈلنگ  •

وع ک��ں۔  دیتا �� تا�ہ طلباء مطل��ہ س�کھ�ن پر عمل �ش
استاد طالب علموں کو سکھا�ن � عمل   -ر�نمایئ � مشق  •

�� کیونکہ طلباء ا�ک � وقت منی عمل � مشق  � گزارتا 
۔  کر�ت ہنی

طالب علم اپ�ن آپ � اساتذە � متعارف   - آزاد پ��کٹس  •
کردە س�کھ�ن پر عملدرآمد اور اس پر عمل کر�ن � ل�ی کام  

۔  کر�ت ہنی
استاد طالب علموں � کام کا جائزە لیتا �� اور   -�شخ�ص  •

کو س�کھ�ن منی مدد  تاثرات فراہم کرتا �� جو کہ طالب علم  
 فراہم کر� گا۔

 
 
 

 ہدا�ت  طابقت پذیر غ�ی م
 

ہدا�ات � مراد وە ہدا�ات ہنی جو آزادانہ طور پر   طابقت پذیر غ�ی م
� جایت ہنی جب طلباء مختلف اوقات منی ال� ان ہو�ت ہنی اور  

انفرادی طور پر اسائنمنٹس کو مکمل کر�ن � ل�ی کام کر�ت ہنی جو  
۔استاد �ن وقت � پ لزل ہدا�ات �   ہ� پوسٹ � ہویت ہنی ن غ�ی م�ت

ن ر�ئل ڻائم ون آن ون تعامل   دوران ، استاد اور انفرادی طلباء � مابنی
۔  ممکن ہو سکتا ��
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لزل س�کھ�ن � ل�ی طلباء اپین سہولت � مطابق سکول منی  ن غ�ی م�ت

 اور پہ� � � شدە س�کھ�ن � �گرمیوں منی مشغول  
گ

داخل ہوں �
 

گ
 جی�: ہوں �

 
 انفرادی اسائنمنٹ مکمل کرنا •
 استاد � ون آن ون مالقات •
 گروپ اسائنمنٹ پر ہم جماعت � ساتھ کام کرنا •
 پہ� � ر�کارڈ شدە سبق د�کھنا  •
 ا�ک سبق آموز و�ڈیو د�کھنا  •
 ڻ�سٹ �ا کوئز لینا •

 
لزل ہدا�ات � ساتھ طلباء  ن لزل اور غ�ی م�ت ن ورچوئل کالس روم منی م�ت

حصار طالب علم � دست�اب ڻ�کنالو�ب � مناسب  � کام�ایب کا ان
۔   �ن طالب علموں � ل�ی ہارڈ و��ئ اور سافٹ   BCPSاستعمال پر ��

۔  وئ�ی استعمال کر�ت وقت ہدا�ات فراہم � ہنی
 

ی   ورچوئل کالس روم مںی حا�ن
 

ی � ل�ی طلبہ � ذمہ داری   حا�ن
ی وا� طلباء � تعل��   ۔   مسلسل سکول حا�ن  ز�ادە ہویت ��

گ
کارکرد�

 � ل�ی 
گ

ی اع� تعل�� کارکرد� ورچوئل کالس روم منی مسلسل حا�ن
کشن � مدت � دوران:  ۔  ورچوئل ا�س�ٹ  اور ب� اہم ��

 
 قائم کر�ن � ذمہ دار ہنی تا�ہ   .1

گ
طلباء روزانہ آن الئن موجود�

۔    ی موجود ر��  اسکول � ل�ی ہر دن حا�ن
 

لزل تعل�� دنوں منی تمام ورچوئل کالسوں منی ال�   .2 ن طلباء م�ت
لزل اوقات � دوران طلباء  ن ۔  غ�ی م�ت ان ہو�ن � ذمہ دار ہنی

ی کو دستاو�ز کر�ن � ل�ی ال� ان کر�ن � ذمہ دار   اپین حا�ن
۔     ہو�ت ہنی

 
قائم شدە اسکول � اوقات � دوران طلباء دونوں س�کھ�ن   .3

۔ � پل�ٹ فارمز منی ال�   ان ہو�ن � ذمہ دار ہنی
 

۔  ا�س آیئ  
گ

ی ر�کارڈ ک��ں � اساتذە ا�س آیئ ا�س منی روزانہ حا�ن
ی کا باضابطہ   ی � معلومات حا�ن ا�س منی موجود روزانہ حا�ن

�ڈ منی طلباء � ر�ورٹ کارڈز پر چھایپ    اور ہر مارکنگ پ�ی
گ

ر�کارڈ ہو �
۔

گ
 جا�ئ �

 
ی  ہم وقت کالس روم منی روزانہ حا�ن

ی ہر طالب علم   قت پذیر طابم ورچوئل کالس روم منی روزانہ حا�ن
�ڈ منی ال� ان ہو�ن � ساتھ  � ساتھ ا�ک مخصوص ورچوئل پ�ی

 اور ہر  
گ

ی لنی � ۔  اساتذە اس کالس � دوران حا�ن وع ہویت �� �ش
۔ 

گ
 طالب علم کو بطور حا�ن �ا غ�ی حا�ن ر�کارڈ ک��ں �

 
منی ال� ان ہو�ن �  جب ا�ک طالب علم دن � پہ� ورچوئل کالس

، بعد منی ال�  قا� ہوتا �� ل�کن بعد � کالس منی ال� ان ہوتا ��
۔  طلباء کو حا�ن   ی منی شمار ہوتا �� ان طالب علم روزانہ � حا�ن

۔  ا�ر   ہو�ن � ل�ی باقاعدە سکول � اوقات منی ال� ان ہونا چاہ�ی
کردە    کویئ طالب علم ال� ان کر�ن اور حا�ن ہو�ن � ل�ی قائم

ہدا�ات کو پورا کر�ن � قا� �� تو طالب علم اس دن � ل�ی غ�ی  
 حا�ن سمجھا جا�ئ گا۔   

 
ی۔ لزل کالس روم مںی روزانہ حا�ن ن  غ�ی م�ت

ی � ل�ی ہر طالب   لزل ورچوئل کالس روم منی روزانہ حا�ن ن غ�ی م�ت
ب�ب � درم�ان سکول منی  11:59ب�ب �  12علم کو ک� ب� وقت 

۔  نامزد اساتذە سکولداخل ہونا چا �ب � ال� ان ڈیڻا استعمال و ہ�ی
 تا�ہ ہر طالب علم کو دن � ل�ی حا�ن �ا غ�ی حا�ن ر�کارڈ  

گ
ک��ں �

ک�ا جا س�۔  ا�ک طالب علم جو بال�ل ب� ال� ان نہنی ہوتا ا�  
 غ�ی حا�ن قرار د�ا جا�ئ گا۔ 

 
ی   وقتا فوقتا حا�ن

ی) ،   ال� ان کر�ن اور دن � ل�ی حا�ن ہو�ن � عالوە (روزانہ حا�ن
س�کنڈری طلباء کو دن � ل�ی ش�ڈول تمام ورچوئل کال�ن منی ال� 

ی �   ۔  تمام کالسوں منی ال� ان کر�ن � حا�ن ان ہونا چاہ�ی
ی   ۔  یہ وقتا فوقتا حا�ن معلومات وقتا فوقتا جمع � جاسکیت ہنی

ی کو ان م عامالت منی استعمال کر�ن � ل�ی استعمال �  روزانہ حا�ن
۔    جا سکیت �� جہاں طلباء پہ� مدت � دوران ال� ان نہنی ہو سک�ت

ی � آ�اە کر�ن   ی کو مال�ا جا�ئ گا اور روزانہ � حا�ن وقتا فوقتا حا�ن
 � ل�ی استعمال ک�ا جا�ئ گا۔  

 
ی   ابتدایئ اسکول � اساتذە اسکول � دن � آغاز اور آخر منی  حا�ن

ی لی�ن � اساتذە ک� ب� ا�� طالب   ۔  دن منی دو بار حا�ن
گ

لنی �
ی لی�ن    جس �ن ابتدایئ حا�ن

گ
علم کو حا�ن ہو�ن � اجازت دیں �

 � بعد کالس منی ال� ان ک�ا ہو۔ 
 

کت  ورچوئل کالس روم مںی �ث
 

۔    کت کا تصور �� ی � ق��یب تعلق طلباء � �ش طلباء � حا�ن
روم منی طلباء � تعل�� کام�ایب کا انحصار نہ �ف  ورچوئل کالس 

کت پر �� بل�ہ طلباء کتین بار ہر کالس منی ال� ان  دن بھر منی �ش
۔  ہو�ت ہنی اور فعال طور پر حصہ لی�ت ہنی

 
کت  طلباء � �ث

ی طلباء � س�کھ�ن � دست�ایب کو حاصل کر�ن �   جہاں روزانہ حا�ن
کت کو تعدد  � تعب�ی ک�ا جاتا �� جس �  کوشش کریت �� و�اں �ش

ساتھ طلباء تمام کالسوں منی ال� ان ہو�ت ہنی اور پور� اسکول � 
کت � پ�ما�ش � ل�ی  ۔  طالب علموں � �ش دن بات چ�ت کر�ت ہنی

۔ و گوگل م�ٹ اور سکول  �ب استعمال ک�ا جا سکتا ��
 

 ورچوئل کالس روم مںی م�وف�ت 
 

کت دونوں طلبہ �  ی اور �ش ۔  طلباء  حا�ن م�وف�ت � اشار� ہنی
کت کر�ت ہنی اور فعال طور پر حصہ لی�ت ہنی ان � اپین تعل��  جو �ش

۔    کام�ایب کو فروغ دی�ن منی م�وف ہو�ن کا ز�ادە امکان ہوتا ��
 ، کت ال� ان � ف��کوئن� � پ�ما�ش کریت �� ی اور �ش جبکہ حا�ن

۔  م�وف�ت ان ال� انز � سالم�ت کا پ�مانہ ��
 

 طالب علم � م�وف�ت
ورچوئل کالس روم منی م�وف�ت کو ا�ک مخصوص مدت � دوران 

ا�ک طالب علم � ذر�عہ س�کھ�ن � انتظام � نظام منی اپ لوڈ  
کردە کام � مع�ار اور مقدار � پ�ما�ش � عمل � تعب�ی ک�ا جاتا  

۔   م�وف�ت اسائنمنٹ � تکم�ل اور گ��ڈڈ اسائنمنٹس پر حاصل   ��
۔  کردە گ��ڈ � لحاظ � ماپا جاتا ��

ف ک    ل  ک      ا
    

http://drdeborahserani.blogspot.com/2010_04_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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 ورچوئل کالس روم کا ضابطہ اخالق  
  

 ضابطہ اخالق
منی تمام طلباء اپین انفرادی ذمہ دار�وں  BCPSبورڈ توقع کرتا �� کہ 

 تا�ہ وە اسکول � جائ�داد پر اور اسکول � ز�ر  
گ

کو پہچاننی �
اہتمام �گرمیوں منی حصہ لی�ت ہو�ئ طلبہ � ضابطہ اخالق پر  

عمل ک��ں۔  یہاں تک کہ جب ورچوئل کالس روم منی س�کھ�ن � ل�ی 
، ضابطہ اخالق طلباء � یہ   تقاضا کرتا �� کہ:  ڈھال ل�ا جاتا ��

 
F.  کت کال�ن منی    روزانہ  ۔ ک��ں  �ش
G. س�کھ�ن � عمل منی مشغول ہوں۔ 
H.  آن الئن س�کھ�ن � ل�ی موزوں مواد � ت�ار ر�نی 
I. ام کا مظاہرە ک��ں۔  مثبت رو�ی اور ز�ان اور اح�ت
J.  اپ�ن اعمال اور تعل�م � ذمہ داری قبول ک��ں۔ 

 
�شاند� � گیئ ��  طلبہ � سلوک ضابطہ اخالق منی جن جرائم �  

۔  ز�ادە تر   وە مجازی کالس روم منی مستند طور پر ترجمہ نہنی کر�ت
، اسکول � جائ�داد پر �ا اسکول � ز�ر   جرائم � بن�اد سکولوں منی

۔  دور دراز   اہتمام �گرمیوں � دوران ہو�ن وا� رو�ی پر ہویت ��
اساتذە ،  مقامات � آن الئن س�کھ�ن منی حصہ لی�ن وا� طلباء ، 

ن � ساتھ جسماین نقصان اور عمارت � حفاظت   عملہ اور منتظمنی
۔  کا خطرە ہر ا�ک � ل�ی نما�اں طور پر کم ک�ا جاتا ��

 
 طالب علم � ضابطہ اخالق پر عمل درآمد 

ورچوئل کالس روم منی اساتذە بن�ادی طور پر طالب علموں �  
۔   ضابطہ اخالق � پاسداری منی مدد کر�ن � ذمہ دا ر ہو�ت ہنی

طالب علم � طرز عمل پر توجہ کر�ت ہو�ئ تاہم معاونت کا ا�ک  
ن کو   درجہ بند سسڻم جو اساتذە، وسائل � اہل�اروں اور منتظمنی

کہ احتساب اور ذمہ   ، آن الئن ماحول � ل�ی مش�ت فائدە پہنچاتا ��
۔   داری � اجازت دیتا ��

 
 ورچوئل کالس روم مںی نظم و ضبط۔ 

 
ی � واق� � ساتھ ، اسکول  طالب علم �  ن ساتھ ک� ب� بدتم�ی

 کہ آ�ا ک� 
گ

ن کو اس بار� منی باخ�ب ف�ص� کرنا ہوں � � منتظمنی
ن خالف ورزی ہنی کہ اساتذە  طالب علم � اقدامات اس بات � سنگنی

۔   بڑھنی
گ

 اور اسکول � سطح � آ�
 

ا�ر ک� طالب علم � بد سلو� ب� قانون � خالف ورزی �� ، 
ج�سا کہ مقا� حکام �ن � ک�ا �� ، طالب علم � ل�ی قانوین نتائج 

۔  سکول سسڻم کا انضبا� عمل بالڻ�مور کاؤنیٹ پول�س  ہو سک�ت ہنی
۔   ڈیپارڻمنٹ � ز�ر استعمال مجرمانہ اور سول عمل � الگ ��

 
وین ا�جن� �   شمول�تب�ی

ن دھمک�اں، ہتھ�ار اور   ، فحش نگاری، سنگنی بچوں � ساتھ ز�ادیت
ا�ت   BCPSادو�ات �شمول ک�مر� پر د�کھ� جا�ن وا� بعض رو�ی  � �ش

دار ا�جنسیوں جی� ڈیپارڻمنٹ آف سوشل �و�ن اور بالڻ�مور کاؤنیٹ  
۔ ا�ت    پول�س ڈیپارڻمنٹ � رابطہ کرسک�ت ہنی ا�ک بار جب ان �ش

ا�ت دار ا�جن� تحق�قات اور ا��   داروں کو نو�س د�ا جاتا �� ، �ش
۔

گ
 اقدامات � ق�ادت کر� �

 بدمعا�ث ، ہراساں کرنا �ا غنڈا�ردی 
 

ء کو اپ�ن آپ کو کمپیوڻر � استعمال � توقعات � آشنا کرنا طلبا 
) TAUPچاہ�ی جو کہ ڻ�کنالو�ب � قابل قبول استعمال � پال�� ( 

۔  کمپیوڻر کو سائ�ب دھو�س � ذر�عہ � طور پر    منی ب�ان � گیئ ��
۔  استعمال نہنی ک�ا جانا چاہ�ی

 
 ردی دھو�س ، سائ�ب دھو�س ، ہراساں کرنا ، �ا غنڈا گ

تعل�� بورڈ دھو�س، سائ�ب دھو�س، ہراساں کر�ن اور غنڈا گردی � 
یہاں تک کہ ورچوئل کالس روم منی ب�۔  کمپیوڻر پر  -منع کرتا �� 

طلباء کا وقت بڑھ�ن � ساتھ ورچوئل کالس روم سائ�ب دھو�س � ل�ی 
 سازگار پل�ٹ فارم بن گ�ا۔

  
ا�ک ا�� مواصلت � طور پر ب�ان � جایت  سائ�ب غنڈا گردی  •

، ہراساں کر�ن �ا دھمکا�ن � طور پر درجہ بند  �� ج� بدمعا�ش
ونک ڈیوا�س � ذر�� منتقل ہوتا ��   ک�ا جاتا �� جو کہ ال�ک�ٹ

�شمول سوشل م�ڈ�ا سائٹس، ڻ�� فون، س�لولر فون، کمپیوڻر،  
ونک آلہ۔    ڻیبلٹ �ا کویئ دو�ا ال�ک�ٹ

 
طلباء جو دھو�س، سائ�ب دھو�س ، ہراساں کر�ن �ا غنڈە  ا�� 

، جھو�ٹ الزامات لگا�ت ہنی   گردی وا� رو�وں منی ملوث ہو�ت ہنی
، اور/�ا غنڈە گردی، سائ�ب دھو�س �ا دھم� � متعلق انتقا�  

، ان � خالف تادییب   �ا انتقا� کارروائیوں کا ارتکاب کر�ت ہنی
۔

گ
 کارروایئ � جا�ئ �

 
کالس روم مںی  دھو�س، سائ�ب دھو�س ، ہراساین �ا  ورچوئل  

 غنڈە گردی � اطالع دینا۔
طلباء نقصان دە نتائج � خوف � بغ�ی غنڈە گردی ، سائ�ب  

۔ ا�ک   دھو�س ، ہراساں کر�ن �ا دھمکا�ن � اطالع دے سک�ت ہنی
طالب علم جو دھم� ، سائ�ب دھو�س ، ہراساں کر�ن �ا دھمکا�ن  

�ا اس کا گواە �� ، ا� آن الئن عم� � مم�ب کو  کا �شانہ بنتا �� 
  غنڈە گردی ، ہراساین ، �ا دھم� دی�ن وا�ر�ورٹ کرنا چاہ�ی �ا 

۔  ر�ورڻنگ فارم   کا استعمال کر�ت ہو�ئ واق� � اطالع دیین چاہ�ی
اساتذە جو غنڈە گردی کا مشاہدە کر�ت ہنی �ا غنڈە گردی �  

بار� منی معلومات حاصل کر�ت ہنی انہنی ا�ک ر�ورٹ مکمل  
۔  ورت ہویت ��  کر�ن � �ن

 
، ہراساں کر�ن �ا دھم� دی�ن � اطالع دی�ن � فارم ب�   بدمعا�ش
طالب علم � طرف � طالب علم ، والدین �ا ��رست ، �ا د�گر  

ف � ای م�ل � ذر�� اسکول � منتظم کو پ�ش ک�ی جا  � طر 
۔     سک�ت ہنی

 
کا    ر�ورڻنگ فارم غنڈە گردی، ہراساں کر�ن �ا دھم� دی�ن وا�

۔     BCPSپی�پ ورژن  � و�ب سائٹ � ڈاؤن لوڈ ک�ا جا سکتا ��
مکمل شدە فارم سکول � پر�سپل �ا پر�سپل � نامزد کردە کو 

۔  ای م�ل ک�ی جائنی
 

 لباس کا ضابطہ
 

ک� � گھر � آرام � آن الئن ہدا�ات منی حصہ لی�ن � کچھ  

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
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۔    طالب علم اپ�ن لباس اور انداز � بار� منی کم رس� بن سک�ت ہنی
ا�رچہ طلباء � یہ توقع نہنی � جایت کہ وە اپ�ن گھروں � اسکول  

� پہن�ن  ٹ جا�ن � ل�ی نکل ر�� ہنی پھر ب� انہنی ا�� انداز منی ک�پ
 چاہئنی جو اسکول � ماحول � ل�ی موزوں ہوں۔ 

 
 ضابطہ لباس  -ظاہری شکل � ذمہ داری 

ورچوئل کالس روم منی طالب علموں � توقع � جایت �� کہ وە اس 
� پہننی جو س�کھ�ن � ل�ی سازگار ہو  ۔ اس توقع پر پورا   ٹ انداز منی ک�پ

۔ اساتذە کو اتر�ن کا تقاضا �� کہ طلباء کو مناسب لباس   پہنا�ا جا�ئ
۔ طلباء کو  ا�� لباس پر توجہ نہنی کرنا چاہ�ی جو وە نہنی د�کھ سک�ت

 اس ط�ح ڈر�سنگ � گ��ز کرنا چاہ�ی کہ: 
 

ا�� پ�غامات � وضاحت � گیئ �� جو   .1
ہوس پرستانہ، �ب ہودە، فحش، واضح طور  

پر جارحانہ ، پر�شدد، جن� طور پر واضح  
، �ا وە اش�اء جو ع ام طور پر غ�ی قانوین ہنی  ہنی

�ا خاص طور پر کم عمر طالب علموں � ل�ی  
۔   غ�ی قانوین ہنی

تمبا�و، منش�ات، ال�حل �ا د�گر غ�ی قانوین �ا نقصان دە   .2
۔   مصنوعات � استعمال کو فروغ دی�ت ��

 جن� مشورە دی�ن وا� پ�غامات پر مشتمل ��  .3
۔ .4  کو ظاہر کر�ت ہنی

گ
 گروە � وا�ست�

�گرمیوں �ا اسکول � منظم اور محفوظ اسکول �  .5
آپ��شن �ا اسکول � ز�ر اہتمام �گرمیوں منی خاطر  

۔   خواە �ا مادی رکاوٹ پ�دا کر�ن کا سبب بنتا ��
سول گفتگو اور رو�ی � متضاد، غ�ی مہذب �ا �ب ہودە   .6

۔  تاثرات پر مشتمل ہنی
ز�ان پر مشتمل �� اور/�ا تصاو�ر ، عالمتنی ، مواد �ا   .7

ش�اء دکھاتا �� جو نفرت ، �س� �ا �س� �شدد ،  د�گر ا
دھمکا�ن �ا ہراساں کر�ن کو فروغ دیتا �� ، جی� کہ  

سواست�کوں ، کنف�ڈر�ٹ پرچم اور پھندے ل�کن ان تک  
۔   محدود نہنی

 
 ورچوئل س�کھ�ن � دوران صحت مندانہ معموالت 

 
�ی  ورچوئل س�کھ�ن � دوران ، طلباء کو ان عادات پر توجہ دیین چاہ 

۔  طلباء اور   جو ان � جسماین اور جذبایت صحت کو سہارا دییت ہنی
 :  ان � خاندانوں � حوصلہ افزایئ � جایت ��

 
۔  • روزانہ جسماین �گر� دل � صحت کو بہ�ت بنایت     فعال ر�ںی

۔  روزانہ   ۔  یہ طلباء کو تناؤ � نمڻ�ن منی ب� مدد کرتا �� ��
منٹ � س�ی کرنا جسماین اور جذبایت تندرسیت کو بہ�ت بناتا    30

۔     کمپیوڻر پر بیڻھ�ت وقت طلباء کو بار بار وق�ن لی�ن  ��
اس � پڻھوں �   کھڑ� ہو کر، انگڑایئ � کر۔  -چاہئنی 

۔
گ

 تھکاوٹ اور سخیت � بچ�ن منی مدد م� �

 
طلباء کو اپ�ن دوستوں اور خاندان � ساتھ بات ک��ں۔.   •

۔  اس � ل�ی   ورت �� تعلقات � مہارت کو ب� بڑھا�ن � �ن
ورت �� کہ اپ�ن آپ کو کی� ظاہر ک�ا جا�ئ   یہ س�کھ�ن � �ن

۔  طلباء کو ہر  روز، خاندان �ا دوستوں �  اور کی� سنا جا�ئ
)۔  ن  ساتھ بات چ�ت کرین چاہ�ی (نہ �ف منت

 
۔   • منٹ باہر    20ہر دن  ا�ر ممکن ہو تو روزانہ باہر جائںی

کھ�لنا بینایئ � حفاظت کر� گا۔  بہت ز�ادە ق��یب کام نزد��  
۔  نظر � خرایب کا سبب بن سکتا ��

 
،  ہ�ڈ فون استعمال کر�ت وقت کانوں � حفاظت ک��ں۔   •

ن ہونا چاہ�ی کہ حجم جتنا ممکن ہو   طلباء کو اس بات کا �قنی
۔  ا�ر ق��ب کھڑ� لوگ آواز�ں سن سک�ت ہنی تو آواز   کم ��

۔  طلباء کو اس کمر� منی شور کو محدود کرنا  بہت بلند ��
وری   چاہ�ی جہاں س�کھنا ہو ر�ا �� تا�ہ حجم منی اضافہ �ن

 نہ ہو۔  
 

۔ • وری    کا�ن نیند لںی نیند طلباء � جسماین صحت � ل�ی �ن
۔  نیند �   ۔  نیند مدافعیت نظام اور مزاج کو فائدە دییت �� ��

، اضطراب کا باعث بن   ک� ا�ک فرد کو چڑچڑا بنا سکیت ��
۔     � جذبات کو شد�د کر سکیت ��

گ
سکیت �� اور اف�د�

، طلباء کو  طلباء � جذبایت صحت۔  جہاں نیند کا تعلق ��
: چا  ہ�ی

 
 ہر رات سو�ن � ل�ی ا�ک وقت منتخب ک��ں۔ 
    .بت�اں بجھا دیں 
 ۔  سو�ن � پہ� آرام کر�ن کا وقت لنی
  انک آالت بند کردیں۔  ال�ک�ٹ
   انگڑایئ لنی �ا مراقبہ ک��ں اور دماغ اور جسم

 کو سست ہو�ن دیں۔
  ۔  ہر صبح ا�ک � وقت پر اڻھنی
  ۔  سو�ن � ل�ی کا�ن وقت لنی

 6  �12 گھن�ٹ    12-9وں کو سال � بچ
۔  ورت ��  � نیند � �ن

 13  �18  10-8سال � نوجوانوں کو 
۔ ورت ہویت ��  گھن�ٹ � نیند � �ن
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اف صفحہ   اسڻوڈنٹ ہینڈبک  کا اع�ت
 

 براە کرم واضح طور پر درج ک��ں۔ 
 

 نام طالب علم کا پہال  نام طالب علم کا آخری 
  

 ڻ�چرکا   کمر�گھر �   گ��ڈ  سکول
   

 
کہ اہداف � حصول �    ہمار� سکول سسڻم � کام�ایب کا انحصار ہمار� اسٹ�ک ہولڈر گرو�س پر �� جو ہر سطح پر مطلع ک�ی جا�ت ہنی اور مش�ت

۔  اس ط�ح طلباء کو پال�سیوں، قواعد، ط�   کر�ت ہنی
گ

۔  طلباء ہمار� اہم اسٹ�ک ہولڈر گروپ � نمائند� ار اور  �قہ ک ل�ی باہ� تعاون � کام کر�ت ہنی
۔    اسڻوڈنٹ ہینڈبک توقعات � آ�اە رکھنا اس    کا بن�ادی مقصد ��

 
) � طلباء، والدین اور د�گر اسٹ�ک ہولڈر گرو�وں کو طلباء � رو�ی � توقعات � بار� منی آ�اە رکھ�ن � ل�ی اس  BCPSبالڻ�مور کاؤنیٹ پبل� سکولز ( 

 :  ہینڈ بک �ن متعلقہ اہم معلومات کا خا�ہ پ�ش ک�ا ��
 
 

 روک تھام 
منط�ت نتائج 

 بحا� 
 
 
 
 

۔ کتاب � وضاحت � گیئ اور مجھ� ا�ک موقع د�ا گ�ا کہ منی طالب علم � ضابطہ اخالق،   BCPSمجھ�  اسڻوڈنٹ ہینڈ بک � ا�ک کایپ م� ��
فص�ل � بات انضبا� عمل، اخت�ار � دائرە کار اور اپین ذمہ دار�وں اور حقوق � بار� منی سواالت پوچھوں۔ مجھ� بتا�ا گ�ا کہ منی کتاب پر م��د ت

ور   � ل�ی اپ�ن اسسٹنٹ پر�سپل � انفرادی طور پر مل سکتا ہوں۔ اپ�ن دستخط � ساتھ منی طالب علموں � کتاب منی ب�ان کردە پال�سیوں اکر�ن 
 :  ط��قہ کار � بار� منی اپین مکمل تفہ�م کا اشارە کر ر�ا ہوں ج�سا کہ ان � متعلق ��

 
• BCPS  ضابطہ اخالق 
 جرائم  IIIاور  I  ،IIانضبا� عمل �شمول زمرە  •
ن � دائرە اخت�ار۔  • � منتظمںی  اسکول کو متاثر کر�ن وا� مسائل مںی مداخلت کر�ن � م�ی
• BCPS  ی ذمہ دار�اں اور حقوق۔  � طالب علم � حیث�ت � م�ی

 
 تار�ــــخ  دستخط  � طالب علم  

  

 

پر تبادلہ خ�ال ک�ا �� اور ہم طلبہ � ضابطہ اخالق ، نظم و ضبط � عمل ، نظام �   2022-2021 اسڻوڈنٹ ہینڈبک منی �ن اپ�ن ب�� � ساتھ 
۔  اخت�ار � دائرە کار اور طلباء � ذمہ دار�وں اور حقوق � آ�اە ہنی

 
 تار�ــــخ  دستخط   � الدین  و

  

۔ 2022ستم�ب  30یہ دستخط شدە فارم  تک درست �� �ا جب تک کہ اس � جگہ ک� ن�ئ اقرار نا� � نہ � جا�ئ
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 ر�است ہا�ئ متحدە کا ضابطہ    
17 U.S.C §§ .106 ,et seq ,.Copyright Act 
18 U.S.C§§ .2510-2522  انک  کمیون�ک�شن پرائی��� ا�کٹ , ال�ک�ٹ
20 U.S.C. § 794D 508کی دفعہ  1973,  کے بحالی ایکٹ  
20 U.S.C §§ .1681 ,et seq ، تعل�� ترام�م کا عنوان   1972.,اور س�ک �IX 
20 U.S.C. § 1232g ) خانداین تعل�� حقوق اور رازداری ا�کٹ ,FERPA ( 
20 U.S.C. § 1232hطالب علم � حقوق منی ترم�م   )PPRA ( 
20 U.S.C. §§ 1400, et seq  ) معذور افراد کا تعل�� قانونIDEA ( 
20 U.S.C. §§ 7101, et seq ن ا�کٹ۔  .محفوظ اور منش�ات � پا� سکول اور کمیونڻ�ی
20 U.S.C § .7151   گن فری سکولز ا�کٹ 
20 U.S.C § .7908  بھریت � معلومات۔مسلح افواج بھریت کر�ن وا� طلباء تک رسایئ اور طالب علم 
29 U.S.C .794 504, بحالی ایکٹ کی دفعہ 
41 U.S.C § .8104 ,et. seq .منشیات سے پاک کام کی جگہ کا ایکٹ , 
47 U.S.C. §254(h ن�ٹ پروڻ�کشن ا�کٹ  ) بچوں کا ان�ٹ

�ــــح شدە ضابطہ  ی لینڈ کا ��ث  م�ی
Crim§ انک م�ل کا غلط استعمال  805-3. قانون آرٹ  ، ال�ک�ٹ
Crim .§ ڈیزائن برا�ئ منش�ات � پا� سکول زون کا عہدە 124-4قانون آرٹ۔ ، 
Crim§§ ول شدە خطرنا� مادے، �س�ن اور د�گر مادے 101-5. قانون آرٹ  ، اور س�ک ، کن�ٹ
Crimتمبا�و � مصنوعات � چھوڻوں کو تقس�م۔ 107-10§-. قانون آرٹ ، 
Crimت کا قبضہ، غلط شناخت کا استعمال، چھوڻوں کو تمبا�و � مصنوعا108-10§-. قانون آرٹ  
Crimبچوں کو فحش اش�اء � فروخت �ا ڈسپ�  203-11§-. قانون آرٹ ، 

 ، فو�ب بھریت کر�ن والوں تک رسایئ  Art 7-111تعل�م 
ی اور نظم و ضبط 311-تا  301-7§§ -تعل�م آرٹ  ، طلباء � حا�ن

 حفاظت ، طلباء � صحت اور  435-�  401- 7تعل�م آرٹ §§
 ، سکول س�کوریٹ  104-�  101-26تعل�م آرٹ §§ 

ل   ، اسڻوڈنٹ ر�کارڈز313-4§ -. آرٹProv۔ ج�ن
ل آرٹ §§  ، صاف اندروین ہوا ا�کٹ  511-�   501-24ہ�لتھ ج�ن

ن کا ضابطہ  ی لینڈ ر�گول�ش�ن  م�ی
13A .01.04.03  سکول � حفاظت۔ ، 
13A .02.04  تمبا�و � پا� اسکول کا ماحول ، 
13A .05.01  �مفت مناسب عوا� تعل�م � فراہ ، 
13A .05.02  معذور طلباء � ل�ی خدمات � انتظامیہ ، 
13A .08 طلباء۔ ، 

 بالڻ�مور کاؤنیٹ ضابطہ 
 ، مصنو� کینابینوائڈ  118-1-17متفرق دفعات اور جرائم آرڻ�کل § 

ن کا بورڈ (   ) بورڈ ڈا�س د�کھںی   BCPSتعل�� پال�سیوں اور نگران � قوانںی
 ، ا�ک��یٹ  0100پال�� 

 ، سکولوں اور دفاتر � زائ��ن 1240پال�� اور رول 
 ، توڑ پھوڑ کا بدلہ  3532پال�� اور قاعدە 

ی  5100پال��   ، الز� حا�ن
 اور برقرار رکھنا ، فروغ  5200پال�� اور اصول 
 ، طالب علم کا ضابطہ اخالق 5500پال�� اور قاعدە 
 ، طالب علم کا سلوک ضابطہ  5550پال�� اور قاعدە 
انک مواصالیت آالت کا استعمال 5552پال�� اور قاعدە   ، طلباء � ذر�عہ ذایت ال�ک�ٹ
 ، معط� اور اخراج 5560پال�� اور اصول 
 تالشنی ،  5570پال�� اور اصول 
 ، دھو�س ، سائ�ب دھو�س ، ہراساں کرنا ، �ا غنڈا گردی  5580پال�� اور اصول 
 ، طلباء � ذمہ دار�اں اور حقوق 5600پال�� اور قاعدە 
 ، سکول � ز�ر� انتظام م�ڈ�ا/طالب علم صحا�ن  5610پال�� اور قاعدە 
 )TAUPعمال � پال�� ( ، طلباء � ل�ی ڻ�کنالو�ب قابل قبول است 6202پال�� اور اصول 
 ، غ�ی نصایب �گرم�اں  6702پال�� اور اصول 
 ، ف�لڈ ڻ��س اور فارن ڻ��ول اسڻڈی پروگرام  6800پال�� اور قاعدە 

 متفرق 
کمپاس:  ��لندی � طرف ہمارا راستہ 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/goto?open&id=BX8RM36B6F45
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