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 کا ایک پیغامڈویژن  سالمتیاور ماحول ماحول یاسکول
  

پر  طالب علم کے دستی کتابچہ ان رہنما اصولوں سے متعلق مناسب معلومات مہیا کرتی ہے جن ( BCPS)کاؤنٹی پبلک اسکولز  بالٹی مور 2020-2021

برآمد ہوں گے۔ طالب علم کا دستی اگر ان کی خالف ورزی کی گئی تو اس کے نتائج بھی اور تمام طلبہ سے توقع کی جاتی ہے عمل پیرا رہنے کی 

میوں، طلباء کتابچہ میں مستقل اور بروقت حاضری، لوگوں اور امالک کا احترام، مناسب لباس، ٹیکنالوجی کا استعمال، طلباء کی اشاعتوں، طلبا کی سرگر

سرپرستوں اور طلباء  /جہ دی گئی ہے۔ والدین کے ریکارڈوں اور شکایات کے طریقہ کار سمیت اپیل کے حق کے لحاظ سے تمام طلبا کی توقعات پر تو

خالف ورزی   سے کہا جاتا ہے کہ وہ طلبہ کے دستی کتابچہ میں موجود تمام معلومات کا بغور جائزہ لیں اور رہنما اصولوں پر غور کریں، نیز ہدایات کی

 کے نتائج کو بھی دیکھیں۔ 
 

تخط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو دستی سرپرستوں کو الیکٹرانکلی ایک بیان پر دس/طلباء اور والدین

نے کے لئے ایک  کتابچہ مل گیا ہے اور طلبا کے برتاؤ کی توقعات کو سمجھا گیا ہے۔  براہ کرم ذہن میں رکھیں کہ طالب علم دستی کتابچہ ساالنہ جائزہ لی

 نے والی تبدیلیاں شامل ہیں۔اہم دستاویز ہے کیونکہ اس میں پچھلے ورژن سے آ
 

 :طلباء کے دستی کتابچہ میں اہم تبدیلیوں میں شامل ہیں 2020-2021 
 طلباء کے ذریعہ ذاتی الیکٹرانک مواصالتی آالت کا استعمال۔  :سے زبان 5552پالیسی  BOEنئی  •
 قابل اطالع جرموں کا اسکولی استعمال۔  :میں ترمیم 5561، اور قاعدہ طلبا کے طرز عمل ضابطہ، 5550مہتمم کے قاعدہ  •
 ایک نیا نظم و ضبط میٹرکس جو ذمہ داریوں اور طرز عمل کی شدت کی بنیاد پر جواب کی سطح کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ •
باطی جواب اساتذہ کی زیرقیادت اور منتظم کی زیرقیادت نتائج کا خاکہ جو طالب علم اور والدین کے آس پاس توقعات فراہم کرتے ہیں جو انض •

 کے طور پر جاری کیا جاسکتا ہے۔ 
 انضباطی ردعمل کے بیان کنندہ ان شرائط کے بارے میں واضح وضاحت فراہم کرتے ہیں جو اکثر انضباطی ردعمل پر گفتگو کرتے ہیں۔  •
 انضباطی ہٹانے اور ان جگہوں کا خالصہ جن میں انضباطی سماعت کی جاتی ہے۔ •
 جذباتی صالحیتوں اور اس سے متعلق مہارت کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ -کی معاشرتی  BCPSجو جذباتی سیکشن  -ایک نیا معاشرتی  •

 

طلباء کی دستی کتابچہ میں تبدیلیاں اسٹیک ہولڈرز کے ایک جامع گروپ کی باہمی تعاون کی کوشش کے ذریعے کی گئیں، جن میں  2020-2021

BCPS سرپرست، طالب علم، اساتذہ، انتظامیہ، اسکول ماہر نفسیات، سماجی کارکن، شاگرد طلباء کے کارکنان، مشیران، طالب علم کے طرز عمل  /والدین

یونین گروپوں کے /عت کے افسران شامل ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، ڈائریکٹرز، کوآرڈینیٹرز، قانونی وکیل اور مختلف پیشہ ور انجمنوںسے متعلق سما

 نمائندے۔ 
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 تعاُرف 
 

طالب علموں کو مختلف  ( BCPS)کاؤنٹی پبلک اسکولز  بالٹی مور

قسم کے تعلیمی مواقع فراہم کرتے ہیں جن کا مقصد انہیں کالج، کام  

کی جگہ اور فوج کے لئے تیار کرنا ہے۔  طالب علموں کو عالمی  

سطح پر مسابقتی بننے کی تیاری اس وقت بہتر طریقے سے ہوتی ہے  

طالب علم، عملہ،   —جب اسکول کی کمیونٹی کے تمام ممبران 

، اور منتظمین کے درمیان طلباء کے طرز عمل سے متعلق والدین

پالیسیاں اور طریقہ کار کی مشترکہ تفہیم ہو۔  یہ طالب علم کا دستی 

کتابچہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہ سمجھنے میں مدد کے لئے پیش کیا 

طلباء سے ان کے حقوق اور ذمہ داریوں اور نظم و   BCPSگیا ہے کہ 

کا ہدف یہ   BCPSیا توقع کی جاتی ہے۔  ضبطی عمل کے لحاظ سے ک

ہے کہ طلبہ محفوظ اور منظم انداز میں پیش کیے جانے والے متعدد  

 تعلیمی تجربات میں پوری طرح سے شریک ہوں۔ 
 

اسکول کی سطح پر، منتظمین محفوظ اور منظم سیکھنے کا ماحول  

پیدا کرنے کے لئے اپنے طریقہ کار تیار کرتے ہیں۔  طالب علموں 

رز عمل کے لئے اسکول کی سطح کے طریقہ کار کو کے ط

BCPS ڈویژن آف  یہکے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔   کوڈ آف کنڈکٹ

اسکول کے منتظمین ( DSCS)اور حفاظت کا نظام   ماحولاسکول 

کے لئے ایک وسیلہ ہے کیونکہ وہ طالب علموں کے رویوں سے 

 نمٹنے کے لئے اسکول سے مخصوص منصوبے تیار کرتے ہیں۔  
 

DSCS  میں دو محکموں اور متعدد دفاتر پر مشتمل ہے جو طالب

علموں کے طرز عمل، معاشرتی جذباتی سیکھنے، اسکول کی 

کے شعبوں میں منتظمین کی مدد   حفاظت اور تعمیراتی سیکیورٹی

کرتا ہے۔  اسکول کے مشیر، نرسیں، ماہر نفسیات، اور سماجی 

کارکنان؛ طالب علموں کے کارکنان؛ سیفٹی مینیجرز؛ اور اسکول 

ریسورس آفیسرز ایسے حاالت پیدا کرنے میں مدد کرکے طالب 

علموں کی تعلیمی کامیابی اور جذباتی فالح و بہبود کو فروغ دیتے  

یں جن میں طالب علموں کو اپنی پوری صالحیت کا احساس ہوسکے۔   ہ

DSCS  اہلکاروں کی کوششیں تین اہم موضوعات کے ذریعہ تیار کی

۔  طالب علم، والدین، اساتذہ، بحالیاور  روک تھام، منطقی انجامگئیں۔  

اور منتظمین کے لئے وسائل کی حیثیت سے طلبا کی یہ کتابچہ اس 

 ر کرنے کے لئے ترتیب دی گئی ہے۔ فریم ورک کو اجاگ
 

، جانکاری تھام روکاس طالب علم کے دستی کتابچہ کا پہال حصہ 

پر مرکوز ہے جس کو سیکھنے کے مثبت ماحول کو بنانے اور 

برقرار رکھنے کے لئے فعال انداز میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔  

، مثبت طرز  ®یہاں، معلومات کیریکٹر ایجوکیشن، ہوش نظم و ضبط

، طلباء کے حقوق اور ذمہ داریوں اور  (PBIS)عمل اور مداخلت  

سکتی   طرز عمل کی پالیسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا

 ہیں۔  
 

اس دستی کتابچہ کے دوسرے حصے میں اسکول نظام کے طلبا 

سے متعلق معلومات   انجام یمنطقبرتاؤ کوڈ کی خالف ورزی کے 

لنے والے رویے، نظم و ضبطی عمل اور اپیل  ہیں۔  اس میں خلل ڈا

 دائر کرنے کے عمل کے بارے میں بھی معلومات موجود ہیں۔ 
 

یا کسی طالب   ،سے متعلق ہے یبحال اس دستی کتابچہ کا تیسرا حصہ 

علمی کی نظم و ضبط کی خالف ورزی کے بعد اسکول کی جماعت  

ل میں واپس آنا ہے۔  اس حصے میں بحالی کے طریقوں کے امثا

درج ہیں جو منتقلی کے عمل میں مدد کے لئے استعمال ہوسکتی ہیں۔  

بحالی کے کچھ طریقہ کار، ایک مثبت کالس روم کمیونٹی کی تعمیر 

 کے لئے ایک فعال انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
 

اس دستی کتابچہ کے چوتھے حصے میں مطلوبہ اطالعات ہیں، 

کی رازداری اور رازداری    جیسے طالب علموں کی ذاتی معلومات

سے متعلق، اسکول کے ریکارڈوں کا معائنہ کرنا، ٹیکنالوجی تک  

رسائی، اور بہت کچھ۔  اس دستی کتابچہ کے آخری حصے میں 

کوڈ کے پیچھے کی گئی کچھ   BCPSکے  طالب علمی طرز عمل

یا دھمکیوں  /دھونس، ازیت، اور  پالیسیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

پر حکمرانی کرنے والی پالیسیوں کے لئے مخصوص حوالہ جات  

دیئے جاتے ہیں۔ گروہ سے وابستہ سرگرمیوں میں ملوث ہونا؛  

اسکول سسٹم پراپرٹی پر تمباکو کا استعما؛۔ اور نسخے اور نسخے  

 ر منشیات رکھنا۔کے غی
 

دستی کتابچہ ایک اختیاری صفحے کے ساتھ اختتام پزیر ہوتی ہے  

جس پر طالب علموں اور والدین دونوں سے دستخط کی توقع کی 

جاتی ہے۔  منظوری والے صفحے پر دستخط کرکے، طالب علم اور 

کی پالیسیوں اور اسٹوڈنٹ دستی کتابچہ میں بیان کردہ   BCPSوالدین 

معلومات کا اشارہ کررہے ہیں۔    طریقہ کار سے متعلق اپنی مکمل

اس طالب علم کے دستی کتابچہ کو احتیاط سے پڑھنا چاہئے اور  

ایک قیمتی حوالہ والے آلے کے طور پر آسانی سے دستیاب رکھنا 

 چاہئے۔

 اتھارٹی کا دائرہ کار
 

بالٹی اس طالب علم دستی کتابچہ میں بیان کردہ برتاؤ کے کوڈ کا اطالق 

( میں داخل تمام طالب علموں پر ہوتا  BCPSکولز )کاؤنٹی پبلک اس مور

ہے۔  مزید، ضابطہ اخالق کا اطالق ان تمام صورتحال میں ہوتا ہے جن 

 میں طالب علم شامل ہیں، بشمول: 
 

بورڈ کے زیر ملکیت یا لیز پر دیئے گئے پراپرٹی پر اسکول   .1

کے زیر اہتمام تمام سرگرمیاں یا اسکول کے میدان بند ہیں،  

جن میں  

امل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں: فیلڈ ٹرپس، غیر نصابی  ش

 سرگرمیاں یا معاشرتی واقعات۔ 
اسکول بسوں یا نقل و حمل کے دوسرے سرکاری ذرائع پر   .2

 سفر کریں۔ 
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سائٹ یا سائٹ سے باہر اسکول سے متعلق دشواری جو   .3

اسکول کی بنیادوں پر خلل ڈالنے والے سلوک کا نتیجہ یا  

 وجہ ہیں۔
 

لہذا، طالب علم اس وقت انضباطی ردعمل کا نشانہ بن سکتا ہے جب وہ  

کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے یا اسکول اور اسکول کی امالک سے 

دور اور اس کے عالوہ کام کرتا ہے جسے دوسرے طالب علم، عملے 

یا اسکول کی امالک کی حفاظت کو خطرہ یا خطرہ الحق ہوسکتا ہے؛  

سے اسکول میں تدریسی پروگرام کی منظم  اور/یا اس فعل یا عمل 

 ترسیل کو روکا جاتا ہے۔
 

اس طالب علم کت دستی کتابچہ کا مقصد طالب علموں کو ایسی  

معلومات فراہم کرنا ہے جو اسکول کے نظام کے ضابط کوڈ اخالق کی  

 خالف ورزیوں کو روکنے میں مدد فراہم کریں۔ 

 روک تھام  
، رد عمل کے ساتھ بد سلوکی کا جواب دینے کی بجائے  روک تھام

طالب علم کے طرز عمل کو فعال طور پر حل کرنے کے بارے میں  

طلباء کے مثبت سلوک کو  BCPSہے۔  روک تھام کے شعبے میں، 

فروغ دینے کے لئے تحقیق پر مبنی تین طریق کار کے استعمال کی 

، اور  ® Conscious Disciplineکردار کی تعلیم، : تائید کرتا ہے

۔  یہ مثبت طرز عمل کو فروغ دے (PBIS)مثبت طرز عمل اور مداخلت 

کر غلط سلوک کو روکنے کے لئے ڈیزائن کیے گئے متعدد میں سے  

 صرف تین نقطہ نظر ہیں۔
 

 کردار کی تعلیم 
محفوظ، جامع، قابل احترام اور سیکھنے کے لئے سازگار ماحول 

سسٹم وسیع نقطہ نظر کا ایک اہم جز ہے۔    BCPSمہیا کرنے کیلئے 
ماڈلنگ نیک کردار کی تمام طلبا سے توقع کی جاتی ہے۔  اچھے 

کردار کی ٹھوس مثالوں کو دیکھنا اسکولوں میں مثبت طرز عمل کی 

نشوونما اور تقویت کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جو طالب عم اچھے 
حفاظت اور نظم   کردار کی نمائش کرتے ہیں وہ اسکول کی مجموعی

و ضبط میں معاون ہوتے ہیں؛ طلباء کی کامیابی کو فروغ دینا؛ اور  
پالیسی بورڈ آف ایجوکیشن )طلباء اور عملے کے حوصلے بڑھائیں 

 ۔ (شامل ہے 5510رول اور سپرنٹنڈنٹ کے   5510
 

 :کردار کے مقاصد ہیں BCPSذیل میں 

معقول فیصلے کرنے کے لئے دانشمندی اور اچھے   .1

 فیصلے کو ترقی دیں۔
ایسے انصاف کے احساس کو فروغ دیں جو منصفانہ،  .2

 اور تمدن سے آگاہ ہوں۔ دیانتداری
خود کے لئے احترام، دوسروں کے لئے احترام، اور امالک  .3

 کے احترام کو فروغ دیں اور اس کا مظاہرہ کریں۔ 
نسل، صنف، نسلیت، معذوری، قومی اصل، مذہب،   .4

مسلک، معاشرتی حیثیت، ازدواجی حیثیت، حمل، ذاتی 

ریکارڈ، جنسی رجحان، یا سیاسی اعتقاد سے قطع نظر  

 دوسروں کو رواداری اور سمجھنے کا مظاہرہ کریں۔
ہمدردی، احسان اور خدمت کی ترقی کے ذریعے دوسروں   .5

 کے لئے ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ 
نظم و ضبط اور غلطیوں کو تسلیم کرنے اور   .6

 ان کو درست کرنے پر آمادگی کا مظاہرہ کر

کے نظم و ضبط اور ذمہ داری کا مظاہرہ  

 کریں۔
تیار کریں جو امید، جوش، لچک اور ایک مثبت رویہ  .7

 تعریف کو ظاہر کرتا ہے۔
اپنے آپ، خاندان، اسکول اور برادری کے لئے بہترین  .8

کام کرکے اور دوسروں کی کامیابیوں کا احترام کرتے 

 ہوئے اپنے اور دوسروں پر فخر کا مظاہرہ کریں۔ 
ایمانداری کے ذریعہ ذاتی اور علمی سالمیت کی نمائش   .9

مناسب طریقوں سے اعتقادات کا اظہار کریں، اور  کریں، 

 کسی کی پوری صالحیت کے ساتھ کام کریں۔ 
 

Conscious Discipline ® 

BCPS   ،ایک ایسا ماحول فراہم کرنے کے لئے پرعزم ہے جو محفوظ

منتظمان کا خیال ہے  BCPSمنظم اور سیکھنے کے لئے سازگار ہو۔  

اسکول میں مثبت طرز عمل   کہ طلبا کی کامیابی میں اضافہ کے لئے

ضروری ہے۔  با شعور نظم و ضبط ایک مثبت اسکول کا ماحول  
بنانے کے لئے دماغ پر مبنی نقطہ نظر ہے جو طالب علموں کو  

جسمانی رابطے کے بارے میں تعلیم دینے کے ساتھ شروع ہوتا  /دماغ

ہے۔  ایک بار جب طالب علموں کو شعور پیدا ہوتا ہے کہ ان کی سوچ  

ن کے افعال پر کیا اثر پڑتا ہے تو، طلباء اپنے طرز عمل کو سے ا

کا اہم مقصد ®  Conscious Disciplineمنظم کرنا سیکھتے ہیں۔  
سکھانا ہے تاکہ ان کے مہذب بنانا  سےطلباء کو ان کے طرز عمل 

 سبب ان کو تادیبی نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔  کےطرز عمل 
 

با شعور نظم و ضبط کا دوسرا جزو طلباء کے بد سلوکی کا جواب  

 Consciousدیتے وقت بالغوں کے سلوک پر مرکوز ہوتا ہے۔  
Discipline  ® تعلیمات کے مطابق، بالغ افراد میں ایسی مہارت

ہوتی ہے جن کے ساتھ طرز عمل کے واقعات کو قابل تحسین لمحوں  

 میں تبدیل کیا جانا چاہئے۔  
 

 معی دلج •
 حوصلہ افزائی •
 دعوی داری •
 انتخابات •
 ہمدردی  •
 مثبت ارادے •
 نتائج  •

 
Conscious Discipline  ®  تقاضا کرتا ہے کہ بالغ افراد دوسروں

کے ساتھ مثبت طور پر بات چیت کرنے کے لئے طلبا کو زندگی بھر  

کی حکمت عملی سکھانے کے لئے ان مہارتوں اور سکھانے کے 
استعمال کریں۔  بالغوں کی جانب سے مثبت ردعمل  قابل لمحات کا 

جب طالب علم کی طرف سے بد سلوکی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو 

وہ اسکول کے خاندانی تعلقات کو قائم کرنے اور فروغ دینے میں مدد  

ایک رویے کے انتظام کے ®  Conscious Discipline کرتا ہے۔

دیکھ بھال اور باہمی آلے کے طور پر، کالس رومز کو گرم جوشی، 
 احترام کے ماحول میں بدل دیتا ہے۔

 

 (PBIS)مثبت رویے کی مداخلت اور معاونت 

BCPS  واضح توقعات  کے کے منتظمان کا خیال ہے کہ مناسب سلوک

تعلیم دی جانی  اسکی اور کی جانی چاہئے بات چیت کے بارے میں 

کے منتطمان کا مزید کہنا ہے کہ نامناسب سلوک کے  BCPSچاہئے۔  

اسکا نظم و نسق  اور مساویانہ انداز میں نافذ کیا جانا چاہئے نتائج کو 

کیا جانا چاہئے۔  ان عقائد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اسکول سے تعلق  

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5510.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5510.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5510.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5510.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5510.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5510.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5510.pdf
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رکھنے والے انتظامیہ طرز عمل کی توقعات کو اسکول بھر میں مثبت  

 کی شکل میں شائع کرتے ہیں۔ طرز عمل کے منصوبوں 
 

بہت سارے اسکولوں کے مثبت طرز عمل کے منصوبوں کی بنیاد 

 مثبت طرز عمل کی مداخلت اور معاونتایک ایسا فلسفہ ہے جو 
(PBIS )  میں شامل ہے۔PBIS   پروگراموں کو ایسے طلبا کی شناخت

اور انعام دینے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو مثبت طرز عمل کی 

مثال دیتے ہیں۔  جن طالب علموں کو عوامی طور پر پہچانا جاتا ہے  

اور انہیں انعام دیا جاتا ہے وہ دوسرے طالب علموں کے لئے رول 

ہتے ہیں اور اس کا ماڈل بن جاتے ہیں جو اسی انداز میں پہچاننا چا

 بدلہ دیتے ہیں۔
 

 طلباء کی ذمہ داریاں اور حقوق 
 

مندرجہ ذیل ان عالقوں کی فہرست ہے جن کے تحت طالب علموں  

کو ذمہ داریاں اور حقوق حاصل ہیں۔ طالب علموں کی ذمہ داریوں  
پالیسی اور حقوق کی مکمل وضاحت کے لئے، بورڈ آف ایجوکیشن 

 کو دیکھیں۔  5600قاعدہ اور   5600
 

 ذمہ داریاں اور حقوق
 حاضری •
 تادیبی کارروائی  •
 کارروائیواجب الوصول  •
 اپیل •
 ریکارڈز کی رازداری  •
 طالب علم کے تاثرات •
طالب علم کی سرگرمیاں، طالب علم کی گورننس، طالب علم   •

 کی سہولیات کا استعمال 
 ذاتی ملکیت کی تالشیں •
 غیر امتیازیت  •

 
 

 طالب علم کی ذمہ داریاں
 

 حاضری کی ذمہ داریاں 
اور سپرنٹنڈنٹ کے   5120 پالیسیطالب علم بورڈ آف ایجوکیشن 

ے  ، طالب علم کی حاضری اور عذر میں تفصیل س 5120قاعدہ 

  ۔حاضری کے رہنما خطوط پر عمل پیرا ہونے کے ذمہ دار ہیں
اسکول سے غیر حاضر طالب علم اسکول کے پرنسپل کے پاس 

والدین کے دستخط شدہ ایک نوٹ پیش کریں گے۔ طالب علم کے 

اسکول واپس آنے کے پانچ دن بعد غیر حاضری کا نوٹ پیش کرنا  
ی ہے کہ وہ ہر حالل یا والدین کی ذمہ دار/چاہئے۔  طالب علم اور

عدم موجودگی کے لئے ضائع اسائنمنٹ کی درخواست کریں۔  اساتذہ  
طالب علموں کو عذر غیر حاضری میں ضایع ہوئے کام کو کرنے 

میں مدد کریں گے   طالب علم سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عدم 

موجودگی کی وجہ سے قطع نظر سیکھنے کے تسلسل کو برقرار  
قبول کرے گی۔ اگر کوئی طالب علم بیماری   رکھنے کی ذمہ داری

کی وجہ سے توسیعی مدت کے لئے غیر حاضر ہے تو، بچے کے  
کالس میں واپس آنے کے پانچ دن بعد کسی معالج سے وضاحت کے  

 سکتی ہے۔  تحریری بیان کی ضرورت ہو
 

 ذمہ داری کیغیر امتیازیت 
 ۔ ہے دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے کی ذمہ دارپر طالب علم 

 

 آزادانہ تقریر اور اظہار رائے کی ذمہ داری 
طالب علم اظہار کے اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے طرز  

عمل کو قابو کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ طالب علم کا اظہار نہ تو  

دوسروں کے حقوق کی خالف ورزی کرسکتا ہے اور نہ ہی کالس 

 سکتا ہے۔روم یا اسکول کے طریقہ کار میں خلل ڈال 
 

طالب علم دوسروں کے رائے رکھنے کے حق کو تسلیم کرنے کے  

 ذمہ دار ہیں جو ان سے مختلف ہیں۔
 

 لباس کا کوڈ -ذمہ داری  کیظہور 
یا ظہور کو منظم  /سرکاری اسکولوں میں طالب علم کے لباس اور

یا ظہور تعلیمی عمل کے /نہیں کیا جاتا ہے جب تک کہ لباس اور

کسی بھی پہلو میں مداخلت نہ کرے۔ اسکول کے دن اور دیگر  
اسکولوں کے زیر اہتمام سرگرمیوں کے دوران طالب علم کے لباس 

قائد  اور سپرنٹنڈنٹ   5520یسی پالکے معیارات بورڈ آف ایجوکیشن 
میں تفصیل سے بیان کیے گئے   طالب علم کے ڈریس کوڈ، 5520
 ہیں۔

 

طالب علم کے ڈریس کوڈ کا مقصد اسکول کے دن اور اسکول کے  

ں کے دوران طالب علم کے لباس کے لئے  زیر اہتمام دیگر سرگرمیو

قابل قبول معیار کی خاکہ بنانا ہے تاکہ سیکھنے کے لئے موزوں اور  

محفوظ ماحول کو محفوظ رکھا جاسکے۔ طالب علم کے لباس ایک  

ایسے انداز میں پہنیں گے جو صحت مند اور محفوظ سیکھنے کے  

 ماحول کی تائید کرے۔
 

گے جو اسکول کے ماحول میں   طالب علم ایسے لباس نہیں پہنیں

خلل ڈالنے والے ہوں، جو غیر قانونی یا نقصان دہ سرگرمیوں کو 

فروغ دیتے ہوں، یا اس سے طالب علم یا دیگر طالب علموں کی 

صحت و سالمتی کو خطرہ الحق ہوسکتا ہے، لیکن ان تک محدود 

 :نہیں ہے، جو

 
بد سلیقہ، فحش، فحش، واضح طور پر خالف   .1

پرتشدد، جنسی طور پر واضح، یا وہ ورزی، 

ریفرنس آئٹمز جو عام طور پر غیر قانونی ہیں یا 

خاص طور پر کم عمر طالب علموں کے لئے غیر  

 قانونی ہیں۔ 
تمباکو، منشیات، شراب، یا دیگر غیر قانونی یا نقصان دہ   .2

 مصنوعات کے استعمال کو فروغ دیتا ہے۔ 
 مشتمل ہے؛ جنسی لحاظ سے ترغیب والے پیغامات پر  .3
 گینگ وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔  .4
اسباب کی وجہ سے یا ممکن ہے کہ اسکول کی   .5

سرگرمیوں یا اسکول کے منظم اور محفوظ آپریشن میں یا 

اسکول کے زیر اہتمام سرگرمیوں میں خاطر خواہ یا  

 مادی خلل پیدا ہو۔
سول گفتگو اور طرز عمل سے متصادم، بے عزتی، یا   .6

 ہار پر مشتمل ہے۔ بدتمیزی پر مبنی اظ
 

مندرجہ ذیل اجازت نہیں ہے سوائے انفرادی معامالت میں جو  

ننگے پاؤں، ہیڈ ویئر اور  : اسکول کے پرنسپل نے منظور کیا ہے

چہرے کے ڈھانپے، سوائے اس کے کہ جب طبی وجوہات کی بنا 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5520.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5520.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5520.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5520.pdf
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پر پہنا ہو یا کسی طالب علم کے مذہبی عمل اور اعتقاد کے اظہار  

 کے طور پر۔
 

 ذمہ دار استعمال کا طلباء کی جانب سےانٹرنیٹ /نالوجیٹیک
ٹیکنالوجی کے مناسب استعمال کے لئے ذمہ   BCPSطالب علموں کو 

ٹیکنالوجی قابل قبول استعمال پالیسی  دار ٹھہرایا جائے گا اور وہ 

(TAUP)  کی کسی بھی خالف ورزی پر تادیبی کارروائی کے تابع
کے   BCPSہے کہ وہ  ہوں گے۔ طالب علموں کو ضرورت ہوتی

الیکٹرانک آالت، نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے وقت 

محفوظ، مامون اور ذمہ دار ڈیجیٹل شہری ہوں۔ طالب علموں کو  
 :مندرجہ ذیل باتوں سے اتفاق کرنا چاہئے

 

 :میں مندرجہ ذیل کے لئے ذمہ دار ہوں

 
میری زبان۔ میں شائستہ رہوں گا اور اپنے ای میل   .1

پیغامات، آن الئن پوسٹنگ اور دیگر ڈیجیٹل  

 مواصالت میں مناسب زبان استعمال کروں گا۔ 
میں دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں۔ میں گالی   .2

گلوچ، ہراساں کرنے، غنڈہ گردی کرنے، بےحرمتی،  

فحش، جارحانہ، گستاخانہ، دھمکی دینے والے، امتیازی  
تخلیق یا گفتگو نہیں  سلوک، یا غیر قانونی پیغامات 

 کروں گا۔ 
دوسروں کے دانشورانہ امالک کے حقوق کا  .3

احترام کرنا۔ میں حق اشاعت کے قوانین کو مانوں  

گا۔ میں کسی اور کے کام کو صرف مناسب حوالہ  

اور اجازت کے ساتھ استعمال کروں گا۔  میں  

 دوسرے کے کام میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ 
اکاؤنٹ اور تمام  میرا طالب علم مجاز کمپیوٹر .4

کے ذریعہ کی ( اکاؤنٹس)سرگرمی میرے اکاؤنٹ 

گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا صارف نام اور پاس  

ورڈ خفیہ ہیں اور کسی کے ساتھ اشتراک نہیں کیا 

جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیشن کے اختتام پر 

کمپیوٹر کو الگ آف کرنا ضروری ہے تاکہ دوسرا 

 ورڈ استعمال نہ کرسکے۔  صارف میرا پاس
وسائل کو   BCPSنیٹ ورک کا استعمال۔ میں  BCPSمیرا  .5

ذمہ داری کے ساتھ استعمال کروں گا اور تالش،  
بازیافت، محفوظ، گردش، ڈسپلے، اپ لوڈ، پوسٹ، ای 

میل، ترسیل، یا بصورت دیگر نفرت انگیز، مبنی، یا  

جنسی طور پر واضح تصاویر، زبان یا فائلوں کو 

 نہیں کروں گا۔ دستیاب
6. BCPS   نیٹ ورک کی سالمتی کی حفاظت میں

سیکیورٹی کی ترتیبات یا انٹرنیٹ فلٹرز کو نظرانداز  
کرنے یا انٹرنیٹ یا کسی دوسرے ذرائع سے غیر  

مجاز سافٹ ویئر، گیمز، پروگراموں، فائلوں،  

الیکٹرانک میڈیا، یا اسٹینڈ تنہا ایپلی کیشنز کو انسٹال 

ٹ ورک کے آپریشن میں یا ڈاؤن لوڈ کرکے نی

 مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ 
اسکول کی امالک کی حفاظت میں سمجھتا ہوں کہ توڑ  .7

پھوڑ ممنوع ہے۔ اس میں کسی بھی کمپیوٹر یا 
ٹیکنالوجی وسائل پر آالت، پروگراموں، فائلوں، یا  

ترتیبات تک رسائی، ان میں ترمیم، یا تباہی تک محدود  

نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اسکول میں النے  

یا میموری اسٹوریج آالت والے ذاتی الیکٹرانک آالت 

استعمال کرنے کے لئے اسکول کے منتظم یا اساتذہ کی 

 اجازت کی ضرورت ہے۔
تمام آن الئن سائٹوں پر میرا طرز عمل۔ میں سمجھتا   .8

ہوں کہ میں جو کچھ بھی سماجی رابطوں کی ویب 

سائٹوں پر کرتا ہوں اس سے اسکول کے سیکھنے  

کاوٹ پیدا  کے ماحول میں مداخلت، منفی اثر، یا ر

نہیں ہونا چاہئے۔ میں انٹرنیٹ ٹولز جیسے مباحثہ  

بورڈ، چیٹ رومز، اور فوری پیغام رسانی صرف  

 تعلیمی مقاصد کے لئے استعمال کروں گا۔ 
9. BCPS  ٹیکنالوجی اور نیٹ ورکس کا استعمال کرتے

ہوئے اور اسکول کا کام آن الئن شائع کرتے وقت 

اور اسکول کے بورڈ کی پالیسیاں، مہتمم کے قواعد، 

طریقہ کار کی پیروی کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے  

اور دوسروں کے بارے میں کسی بھی ذاتی معلومات  

کو اپنے پتہ، فون نمبر، یا اسکول سمیت پوسٹ کرنا  

 غیر محفوظ ہے۔ 
میں طالب علم کے والدین کی اجازت کے بغیر، یا    .10

سال یا اس سے زیادہ ہے تو  18طالب علم کی عمر 

الب علموں کی تصاویر یا ویڈیوز آن الئن پوسٹ ط

 نہیں کروں گا۔
 

تمام طالب علم صارف طالب علم ٹیکنالوجی کے قابل قبول استعمال 

کی پالیسی اور قاعدے کے تابع ہوں گے۔ طلبا کے طرز عمل کا 

ضابطہ؛ تمام مقامی، ریاست اور وفاقی قوانین؛ اور اسکول کے 

اور نیٹ ورکس کا استعمال کرتے ٹیکنالوجی  BCPSطریقہ کار جب 

ہیں اور سوشل میڈیا کے ان کے استعمال میں۔ خالف ورزیوں کے  

یا نیٹ ورکس تک رسائی ضائع  /ٹیکنالوجی اور  BCPSنتیجے میں 

یا مجرمانہ استغاثہ /سکتی ہے، انضباطی کارروائی ہوتی ہے، اور ہو

ں  طالب علمووالے  یا بازآبادکاری ہوتی ہے۔   خالف ورزی کرنے 

تادیبی  کے مطابق  ، طلبا کے طرز عمل کوڈ5550پالیسی کو بورڈ 

 ۔گیجائے دی  سزا
 

 ذاتی الیکٹرانک مواصالتی آالت کے استعمال کی ذمہ داری
کاؤنٹی کا بورڈ آف ایجوکیشن طالب علموں کی زندگیوں  بالٹی مور

میں ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور ذمہ دارانہ استعمال کے  

ساتھ طالب علموں کی تعلیم اور مواصالت کے لئے جو فائدہ مند 

کردار ادا کرسکتا ہے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تاہم، بورڈ کا خیال ہے  

اور استعمال سے تعلیمی تعلیم،  کہ اس طرح کے آالت کے قبضے 

طلباء کی حفاظت اور اسکول کے مثبت ماحول میں مداخلت نہیں 

 ہونی چاہئے۔ 
 

ہونے  طالب علم اسکول کے امالک اور اسکول کی سرپرستی میں 

سرگرمیوں کے دوران اپنے ذاتی الیکٹرانک مواصالت کا آلہ  والی 

(PECD )نیات کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تاہم، طلبا مندرجہ ذیل مستث

کو تدریسی دن کے اختتام تک استعمال نہیں کرسکتے   PECDاپنے 

 :ہیں
 
اور اس سے اوپر کے، تدریسی  3جب تدریسی عملہ، گریڈ   .1

وقت میں تدریسی مقاصد کے لئے اس طرح کے استعمال کی  

 اجازت دیتا ہے۔ 
ہائی اسکول کے طلباء دوپہر کے کھانے کے اوقات کے دوران   .2

 کا استعمال کرسکتے ہیں۔ PECDاپنی 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
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مڈل اسکول کے طلباء دوپہر کے کھانے کے اوقات کے دوران  .3

استعمال کرسکتے ہیں، جیسا کہ ہر فرد مڈل اسکول  PECDاپنی 

 کے اسکول منتظمان نے طے کیا ہے۔ 
 

جو طالب علم اس پالیسی کی خالف ورزی کرتے ہیں ان پر تادیبی  

 یں مزید کہا گیا ہے۔م 5550کارروائی ہوگی، جیسا کہ پالیسی 
 
کی   PECDطالب علم کے ذریعہ اسکول الئے جانے والے کسی بھی  

چوری، تباہی، نقصان، غیر مجاز استعمال، خرابی یا ڈیٹا فیس کا بورڈ  

کے استعمال سے متعلق اضافی معلومات   PECDsذمہ دار نہیں ہے۔  

، طالب علم کے ذریعہ ذاتی 5552پالیسی بورڈ آف ایجوکیشن 

 الیکٹرانک مواصالتی آالت کے استعمال سے حاصل کی جاسکتی ہے۔
 

 طالب علم کے حقوق
 

 رازداری کے حقوقریکارڈز کی  
 12میں داخلہ لینے سے لے کر گریڈ  BCPSہر طالب علم کے لئے 

ہے۔ طالب علم اور  جاتا تک ایک طالب علم ریکارڈ برقرار رکھا 
والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ وفاقی اور ریاستی قانون کے تحت 

، اس ریکارڈ  لیںطالب علم کے تعلیمی ریکارڈ کا معائنہ اور جائزہ 

ریکارڈ کی   ، اور اسکول میںرکھوائیںکو خفیہ طور پر برقرار  
 ۔کروائیںغلطیاں درست 

 
اسکول کے پرنسپل ہر طالب علم کے لئے ایک درست اور خفیہ  

اسکول ریکارڈ برقرار رکھنے اور ڈیٹا کے معقول مجموعہ میں  
باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ والدین یا اہل طالب 

ائنہ اور  علم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طالب علم کے ریکارڈ کا مع

جائزہ لے سکے۔ پرنسپل کسی معقول مدت میں کسی طالب علم کے  

ریکارڈ تک رسائی کے لئے درخواستوں کی تعمیل کرے گا لیکن، 

دن سے   45تمام معامالت میں، درخواست موصول ہونے کے بعد 
زیادہ نہیں۔ ریکارڈ کا معائنہ والدین یا اہل طالب علم کے ذریعہ  

ودگی میں کرنا ہے۔ اسکول کے ریکارڈ  اسکول کے عہدیدار کی موج

 میں درج ذیل شامل ہوسکتے ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہے۔ 
 

 

 طالب علم کا ذاتی ڈیٹا .1
 طلبا کی اسکول میں حاضری کا ڈیٹا .2
 Pre-K–8ساالنہ کارکردگی، گریڈس  .3
 گریڈس 12–9ساالنہ سیکنڈری اسکول کی کارکردگی،  .4
 سسٹم کی جانچریاستی مینڈیٹ اور مقامی اسکول  .5
 انضباطی ریکارڈ  .6
 صحت افزوئی کی اسکریننگ  .7
 صحت کی انوینٹری کا ریکارڈ  .8
 امیونائزیشن ڈیٹا اور بلڈ لیڈ سند  .9

 تبادلہ کے ریکارڈ /میری لینڈ کے طالب علموں کے انخال .10

 ریاست بھر میں تعلیمی انٹرویو کے فارم  .11
 معذور طالب علموں کے لئے درکار معلومات  .12

 

دالتی حکم نہیں آتا ہے، حراست اور غیر  جب تک اس کے برخالف ع

محافظ والدین کو اسکول سے متعلق معلومات تک یکساں رسائی 
 حاصل ہوتی ہے، اس میں طالب علم کا ریکارڈ بھی شامل ہے۔

 
طالب علموں کے ریکارڈ سے متعلق معلومات فون پر ظاہر نہیں کی  

" سرکاری نگرانی میں نگہداشت"سکتی ہے، سوائے اس کے کہ  جا
والے طلباء کے لئے وصول کیے جانے والے اسکول کے، جن کے 

کے تحت گریڈ اور خدمات   504یا سیکشن  IDEAکو  BCPSلئے 

 کی سطح جاری کرنی ہوگی۔

 
 کا حق عمل بی اور مذہ حب وطن

بورڈ ہر اسکول کی جگہ پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ   - حب وطن
کے جھنڈے کی نمائش اور ہر کالس روم میں جھنڈے کی نمائش کے 

لئے فراہم کرے گا۔ یہ ہر اسکول کے پرنسپل کی ذمہ داری ہوگی کہ 
وہ کالسوں کے ہر دن کے شروع میں ایک پروگرام کروائے جس 

جھنڈے کے عہد نامہ  مشقیں کی جائیں جن میں  حب وطنمیں مناسب 
کی روزانہ تالوت شامل ہے۔   جو بھی طالب علم یا عملہ ممبر جو ان  

مشقوں میں حصہ لینے سے معذرت کرنا چاہتا ہے اسے  حب وطن

مستثنی کیا جائے گا۔   طالب علم جو شرکت سے مستثنی  رہنا چاہتے  
ہیں وہ کسی بھی طرح کے پرامن احتجاج کا استعمال کرسکتے ہیں  

س طرح کے احتجاج سے اسکول کی سرگرمیوں میں کوئی اگر ا
 خاص رکاوٹ یا مادی مداخلت پیدا نہیں ہوتی ہے۔    

 

طالب علموں کو رضاکارانہ طور پر نماز یا مذہبی نصوص   -مذہبی 

کا اس حد تک حق ہے کہ وہ طالب علم کو درکار اسکول کی  

رضاکارانہ دعا  سرگرمیوں میں مداخلت نہ کرے۔ کسی طالب علم کو 

میں شامل ہونے یا مذہبی ادب پڑھنے سے روکنے کی کوئی کوشش 

نہیں کی جائے گی بشرطیہ کہ یہ طالب علم کی مطلوبہ اسکول کی 

 سرگرمیوں میں مداخلت نہ کرے۔ 

 
 طلبا کی گورننس کا حق

طالب علموں کو طلباء کی گورننس کی ایک شکل کو منظم اور فروغ  
میں اکثریت طلبہ کے لئے قابل قبول   دینے کا حق ہے جو اسکول

ہے۔ تمام تعلیمی لحاظ سے اہل طلبہ کو طلبہ انتخابات میں دفتر طلب 
کرنے اور منعقد کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ نسل، 
رنگ، صنف، نسلیت، حمل، انگریزی زبان سیکھنے کی حیثیت، 

اجی معذوری، قومی اصل، مذہب، معاشرتی و اقتصادی حیثیت، ازدو
یا  ( صنفی اظہار سمیت)حیثیت، جنسی رجحان، صنفی شناخت 

سیاسی اعتقاد کی وجوہات کی بنا پر اس طرح کے حقوق کو چھوٹا 
نہیں کیا جائے گا۔ اگر طلبہ دفتر تالش کرنے یا منعقد کرنے سے  

گریڈ پوائنٹ اوسط رکھتے  2.0پہلے مارکنگ پیریڈ میں کم سے کم 

نامکمل، یا میڈیکل گریڈ رکھتے ہیں تو   ہیں اور ایک سے زیادہ ناکام،
وہ دفتر کی تالش یا اس کے انعقاد کے اہل ہیں۔ اول، دوم، سوم، اور 

 چہارم سہ ماہی کے رپورٹ کارڈز مستقل اہلیت کا تعین کرتے ہیں۔
 

اسکول کے پرنسپل، اسکول کے زیر اہتمام طلبا تنظیموں اور  

سے مشروط   کلبوں کے ذریعہ مطلوبہ طریقہ کار اور منظوری

ہوسکتی ہے جو اسکول کی جائیداد پر سرگرمیاں انجام دے سکتی  

ہیں۔  ہر تنظیم کی سرگرمیاں سبھی طالب علموں کے لئے کھلی 

 رہنی چاہئے۔ 
 

طالب علم اسکول کی سہولیات کو بحفاظت، ذمہ داری کے ساتھ،  

اور بورڈ کی پالیسی اور مہتمم کے قواعد اور اسکول نظام کے  

 ے مطابق ذمہ دار ہیں۔ طریقہ کار ک

 
 غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا حق

طالب علموں کو اسکول کے زیر اہتمام غیر نصابی سرگرمیوں میں 
حصہ لینے کا حق ہے۔  کسی اسکول کی تنظیم کو معیار قائم کرنے  

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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کا حق ہے، بشمول ممبرشپ کے لئے طرز عمل اور حصول،  
بشرطیہ کہ ایسے معیارات اس گروپ کے مقصد اور سرگرمیوں 

 سے متعلق ہوں۔
 

کلبوں کو اسکول عملہ کے ذریعہ طالب علموں کی تنظیموں اور 

کفیل، منظوری، انعقاد، منصوبہ بندی اور نگرانی کرنا ضروری ہے۔   

طالب علم جو طلبہ تنظیموں اور کلبوں میں حصہ لیتے ہیں وہ 

اسٹوڈنٹ کنڈکٹ اخالق پر عمل کریں گے  ٹیموں، پرفارم کرنے  

والے گروپس، اشاعت کے عملے، اور اسکول کے زیر اہتمام  

کلبوں کی رکنیت طلبہ کو ممبرشپ چارج کے بغیر دستیاب   دوسرے

 ہوگی۔
 

 بین المدارس ایتھلیٹکس میں حصہ لینے کا حق 
طالب علموں کو ہائی اسکول کی سطح پر بین المدارس ایتھلیٹکس  
میں حصہ لینے کا حق ہے۔  اسکول کے حکام کو یہ حق حاصل  

المدارس  قواعد و ضوابط، طریقہ کار، اور بین  BCPSہے کہ وہ 

 Maryland Publicایتھلیٹکس کے لئے رہنما اصولوں اور 
Secondary Schools Athletic Association (MPSSAA)   کے

قواعد کے مطابق بین المدارس ایتھلیٹکس میں شرکت کے لئے کم 
 سے کم معیارات کو قائم اور برقرار رکھیں۔

 
یں اگر طالب علم تعلیمی لحاظ سے حصہ لینے کے لئے اہل نہیں ہ

ان کے پاس گذشتہ سہ ماہی میں کسی درجہ ناکامی، نامکمل، یا 

گریڈ پوائنٹ اوسط  2.0میڈیکل گریڈ سے زیادہ کسی کے ساتھ 

سے کم ہے۔  فال تعلیمی اہلیت کا تعین پچھلے سال سے چوتھی سہ  

 ماہی کی درجہ بندی کی مدت سے ہوتا ہے۔ 
 

 

 ذاتی ملکیت کا حق
احاطے یا اسکول کے زیر اہتمام طالب علموں کو اسکول کے 

دوروں پر طالب علموں کی معقول تالشی اور ان کے سامان کی  
رہائش کے تحت اسکول میں ذاتی ملکیت برقرار رکھنے کا حق  

 ہے۔
 

  BCPSیا /طلبا کے پاس وفاقی یا ریاستی قوانین و ضوابط اور

پالیسیوں اور قواعد کے تحت ممنوعہ اشیاء کے پاس کوئی چیز  

ہوگی۔  منتظم کا اگر یہ معقول اعتقاد ہوتا ہے کہ طالب علم نہیں 

اس ریاست کے قوانین کے  رکھناکے پاس کوئی شے ہے، جس کا 

تحت کسی مجرمانہ جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو، منتظم اسکول کی 

پراپرٹی اور اسکول کے زیر اہتمام سرگرمیوں کے دوران کسی 

ی تیسرے فریق کی  طالب علم کی معقول تالشی کرسکتا ہے۔ کس

مالزم  BCPSموجودگی میں تالشی کی جانی چاہئے؛ تیسرا فریق 

 ہونا ضروری ہے۔
پرنسپل کے ذریعہ کسی اساتذہ کو اسکول کے زیر اہتمام سرگرمی  

کے دوران کسی طالب علم کی معقول تالشی کے لئے نامزد کیا 

جاسکتا ہے اگر اس استاد کے پاس یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ 

اس   رکھناہ طالب علم کے پاس کوئی شے ہے، جس کا ہے ک

ریاست کے قوانین کے تحت مجرمانہ جرم ہے۔ اساتذہ کو تالشی  

  BCPS)سے پہلے تربیت حاصل کرنی ہوگی۔ کسی تیسرے فریق 

 کی موجودگی میں تالشی کی جانی چاہئے۔( کے مالزم

 
کسی طالب علم کے معقول تالشی کی اجازت سے انکار کرنے کے   

کے مطابق تادیبی   5550کی پالیسی  اسٹوڈنٹ سلوک کوڈجے میں نتی

 .5460پالیسی ’ BCPS  کارروائی ہوسکتی ہے۔

 

 تالش کے حق کا نوٹس
ڈیسکس، الکرز اور اسٹوریج کی جگہیں، جو طالب علم کو فراہم کی 

کی ملکیت ہیں۔ منتظم کسی بھی وقت اسکول کے  BCPSگئیں ہیں، یہ 

جسمانی پودوں اور اس کے تزئین و آرائش کی تالش کرسکتا ہے،  

بشمول طالب علموں کے ڈیسک، الکرس، اور اسٹوریج خالی جگہوں  

 سمیت۔ 

 
 غیر امتیازیت کا حق

طالب علموں کو امتیازی سلوک، دھونس، سائبر دھونس، ہراساں 
کرنے یا دھمکانے سے پاک رہنے کا حق ہے۔ طالب علم دوسروں 

 کے حقوق کا احترام کرنے کی ذمہ دار ہیں۔

 
 اکثریت طلبہ کی عمر سے متعلق حق

کاؤنٹی کا بورڈ آف ایجوکیشن، اس کی کوئی بھی ایجنسی،   بالٹی مور

( 18)رف سے کام کرنے والے افراد کو اٹھارہ یا کوئی ان کی ط
عطا کردہ کوڈ آف  سال یا اس سے زیادہ عمر کے طالب علموں کو 

کے مطابق بالغ شہریت کے حقوق کو پامال نہیں کرنا   مری لینڈ

اور ( U.S.C.§ 1232h 20)چاہئے۔ تحفظ حقوق طلباء ترمیم 

 § .20 U.S.C) (FERPA)خاندانی تعلیمی حقوق اور رازداری ایکٹ 
1232g)    کے تحت والدین کو طالب علم کی منتقلی اس وقت ہوتی ہے

سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے۔  اس سے طالب   18جب طالب علم 

علم کی تعلیم سے متعلق کسی بھی مسئلے یا سوال کو والدین کے  

ساتھ بات چیت کرنے کے لئے پرنسپل یا پرنسپل کے خواہشمند حق 

 یں آتی ہے۔ سے کسی بھی طرح کمی نہ
 

 آزادانہ تقریر اور اظہار رائے کا حق  
طالب علموں کو آزادی کا اظہار، مذہب، اور پر امن طریقے سے  

جمع ہونے کا حق ہے، لیکن تقریر اور طرز عمل جو خلل ڈالتے ہیں 

 اس کی ممانعت کی جاسکتی ہے۔
 

طالب علموں کے جمع ہونے کا حق اسکول کے حکام کے تابع ہے  
جگہ اور طلبا کے جمع ہونے کے طریقے کے بارے  کہ وہ وقت، 

 میں مناسب حدود طے کرتے ہیں۔
 

طالب علمی میڈیا کے مشیر کی نگرانی میں، ایک طالب علم صحافی 

اسکول کے زیر اہتمام میڈیا کی خبروں، آراء، خصوصیت اور 

اور  5610پالیسی )اشتہاری مواد کو طے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ 

 ۔ (5610قائد 
 

ہے کہ اس  طلبا کو اظہار کی عالمتی شکلوں کا اس حد تک حق 

عالمتی اظہار سے اسکول کی سرگرمیاں کافی حد تک رکاوٹ نہ  

 بنی ہوں۔ 

 
 اپیل کرنے کا حق

طالب علموں کو مناسب اپیل پر بروقت جواب دینے کا حق حاصل  

 ہے۔

 
 محفوظ سیکھنے کے ماحول کا حق

کاؤنٹی کا بورڈ آف ایجوکیشن اس بات کا یقین کرنے کے  بالٹی مور

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5460.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5460.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5610.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5610.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5610.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5610.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5610.pdf
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طالب علم ایسے ماحول میں سیکھے جو  لئے پرعزم ہے کہ ہر 

محفوظ اور مامون اور سیکھنے کے لئے سازگار ہو۔  بورڈ اسکول  

کے زیر اہتمام سرگرمیوں یا واقعات میں، اسکول بس پر، یا اسکول 

کے منظم انداز میں رکاوٹ پیدا کرنے، بورڈ پراپرٹی پر کسی بھی  

نے یا  شخص کی طرف سے غنڈہ گردی، سائبر دھونس، ہراساں کر

 دھمکانے پر پابندی عائد کرتا ہے۔   
 

طالب علموں کو یہ حق ہے کہ وہ اسکولوں اور کالس روم کی تمام  

سرگرمیوں میں دھونس، ہراسانی، یا دھمکیوں سے پاک ماحول 

میں حصہ لیں۔ اسکول کے منتظمین ساالنہ طور پر سال کے آخر  

 طالب علموں کی دستی کتابچہمیں منتظمین کی طرف سے 

اور  5580بورڈ پالیسی پریزنٹیشن کے ایک حصے کے طور پر 

دھونس، ہراساں کرنے یا  کے طالب علموں کو اور   5580قاعدہ 

اور اسکول نظام کے   ع دہندگی کے فارمدھمکی دینے کی اطال

جنسی طور پر ہراساں کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں  

اسکول کے عملے کے ممبران طالب علموں  .   مشورہ دیں گے۔ 

کو دھونس، سائبر دھمکانے، ہراساں کرنے اور دھمکانے سے آگاہ 

کرنے کے ذمہ دار ہیں؛ دھونس، سائبر دھونس، ہراساں کرنے،  

ی دینے کے واقعات کی تفتیش؛ اور مداخلت، حمایت، اور اور دھمک

 اس طرح کے رویوں کے نتائج کا قیام۔ 
 

 ضابطہ اخالق
 

کاؤنٹی پبلک اسکولوں کو اپنے طالب علموں کے کیمپس  بالٹی مور

سے باہر کے طرز عمل میں مداخلت کرنے کا اختیار حاصل ہے  

، جب زیربحث ہونے والے طرز عمل سے دوسرے طالب علموں

فیکلٹی ممبران، یا عملے کی حفاظت اور فالح و بہبود پر منفی اثر  

 پڑنے کا امکان ہوتا ہے۔   

  

میں داخلہ  BCPSکے مطابق،  5550بورڈ آف ایجوکیشن پالیسی 

لینے والے طالب علم کو انتظامی کارروائی کا نشانہ بنایا جاسکتا ہے  

جس کے نتیجے میں طلبا کے اسکول سے دور اور اس کے عالوہ 

 برتاؤ کی وجہ سے تعلیمی تقرری میں تبدیلی آسکتی ہے۔ 
 

میں موجود تمام طلبہ اسکول کی  BCPSبورڈ توقع کرتا ہے کہ 

اور اسکول کے زیر اہتمام سرگرمیوں میں جائیداد میں رہتے ہوئے 
حصہ لینے کے وقت اپنی انفرادی ذمہ داریوں کو تسلیم کرتے ہوئے  

 کی پیروی کریں گے۔  طالب علموں کے ضابطہ اخالق
 

 :گے ذیل کریں طلباء BCPSمام ت -کے ضابطے ںوعلم طالب

 
A.  روزانہ اسکول میں شرکت کریں جب تک کہ غیر حاضر

 جائز مقصد نہ ہو۔ رہنے کا کوئی 
B.  سیکھنے کے عمل میں مشغول ہوں۔ 
C.  صرف وہی اسکول بھیجیں جو ان کے تعلیمی

 پروگراموں کے لئے موزوں ہیں۔ 
D.   مثبت سلوک اور زبان کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کے

 ذاتی، شہری اور امالک کے حقوق کا احترام کریں۔ 
E.  ،بورڈ کے قائم کردہ پالیسیوں، مہتمم کے قواعد

ہ کار کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے  اور طریق

 اقدامات اور تعلیم کی ذمہ داری قبول کریں۔
 

 معیارات

A. ہر وقت نافذ ہوگا جب طالب  اسٹوڈنٹ کنڈکٹ کا ضابطہ

علم اسکول کی جائیداد پر ہوں یا اسکول کے زیر  

کفالت سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہوں اور اسکول 

سرگرمیوں اور واقعات میں یا اسکول کے زیر اہتمام 

 منتقل ہونے کے دوران ہوں۔
B. کی خالف ورزی کرنے واال  طالب علم کے ضابطہ اخالق

، اسٹوڈنٹ طرز عمل کے 5550پالیسی طالب علم بورڈ 

 کارروائی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ تادیبی  مطابق
C.   ہر اسکول کیریکٹر ایجوکیشن، معاشرتی ہنر کی

نشوونما، رویے کے نظم و نسق، اور تعلقات کی تعمیر  

کے انٹیگریٹڈ پروگرام کو تیار اور نافذ کرے گا جو ان 

طرز عمل کا مؤثر طریقے سے جواب دینے کے لئے  

ہے جو طالب علم کو سیکھنے سے روکتا ہے یا  

روں کو غیر ضروری طور پر سیکھنے میں  دوس

رکاوٹ بناتا ہے۔ ہر ایک صورت میں جہاں مالزمین  

کسی طالب علم کے ساتھ مناسب سلوک کرنے میں مدد 

دیتے ہیں، طالب علم کو خود نظم و ضبط اور قواعد  

 سیکھنے میں مدد دینے پر زور دیا جائے گا۔ 
 

 

 

 مداخلت اور تعاون 
 

 حمایت کے لئے مداخلت اور  کے جرائم کو روکنے Iزمرہ 
ذیل میں درج کردہ مداخلتیں اور حمایتیں ہیں جو اساتذہ اور عملے 

کے تحت درج جرموں کا   Iکے ممبران کو طالب علموں کو زمرہ 

ارتکاب کرنے سے روک سکتے ہیں یا طرز عمل میں اضافہ سے 

 سکتے ہیں۔ پہلے مداخلت کر
 

 اور حمایتیں  مداخلتیںکردہ  کے لئے تجویز روک تھام

 :جرائم Iزمرہ  

 
a.   طالب علموں کو کام پر رکھنے کے لئے پراکزیمیٹی کے کنٹرول

 کا استعمال کریں۔ 
b. انفرادی طالب علم کے طرز عمل کو درست کریں۔ 
c. سگنلنگ کا استعمال کریں۔ /غیر روایتی اشارے 
d. طالب علم کے ساتھ کالس میں کانفرنس کا انعقاد۔ 
e.  سلوکی کے بنیادی اسباب اور افعال کا تعین  طالب علم کے بد

 کریں اور مناسب جواب دیں۔ 
f.  تبدیلی کے مثبت طرز عمل کو سکھائیں، مشق کریں اور ان کو

 تقویت دیں۔ 
g.  خصوصی کام کے اسائنمنٹس فراہم کریں، جیسے اسکول کی

 خدمت، تحقیق وغیرہ۔
h.   مناسب سمجھے جانے والے انفرادی طالب علموں کے لئے کم

 کی سرگرمیوں کے مابین تحریک کے وقفے فراہم کریں۔  توانائی
i.  کالس روم میں تھنک چیئر، ٹائم آؤٹ کرسی، یا عکس کی جگہ

 استعمال کریں۔
j. معافی  /طالب علم سے غلط سلوک کے لئے تحریری عکاسی

 مانگنے کی ضرورت ہے۔ 
k.   سیکھنے کی سرگرمیوں اور طرز عمل کے لئے انتخاب فراہم

 کریں۔

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5580.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
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
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l. کرنے کی حکمت عملی، پیش رفت کی   طلبا کے ساتھ سلوک

یا سلوک نقطہ شیٹس استعمال /اطالع، سلوک کے معاہدے، اور

 کریں۔
m.   انفرادی طالب علم کے لئے بہتر سلوک کے اعتراف کے ساتھ

 جوڑی کی ترتیب کا استعمال کریں۔ 
n.  ایک طالب علم دوست حمایتی تفویض کریں۔ 
o. ہم جماعت ثالثی کی حمایت کی سفارش کریں۔ 
p. تنازعات کے حل کی حمایت کی تجویز کریں۔ 
q.  طالب علم کے والدین سے رابطہ کریں 
r. والدین اور طالب علموں کی کانفرنس کا انعقاد کریں۔ 

s.  ۔ (والدین سے رابطہ الزمی ہے)حراست تفویض کریں 

t.  کیریکٹر بلڈنگ اور سماجی مہارت کی  میں گروپ چھوٹے

 تربیت فراہم کریں۔ 
u.  اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز عملے سے  مدد کے لئے طالب علم کو

 رجوع کریں۔
v.  طالب علم کو بالغ نگرانی میں ٹائم آؤٹ دیں۔ 

w.  طالب علم کو طالب علم سپورٹ ٹیم(SST ) رجوع  طرف کی

 کریں۔
x.   اہل طالب علم کے لئے طلبہ کے تعاون کا منصوبہ تیار کریں

اور ان پر عمل درآمد کریں یا اس کا جائزہ لیں اور ان پر نظر  

ں جس میں مداخلتیں، حمایتیں، یا حکمت عملی شامل ہیں  ثانی کری

جو طالب علم کو مناسب برتاؤ میں مدد فراہم کرنے کے لئے  

 بنائی گئی ہیں۔ 
y.  کے ساتھ ساتھ حسب ضرورت پالن  504اہل طلبا کے لئے

تیار کریں اور اس پر عمل طرز عمل میں اصالحات کا پالن 

 پر نظر ثانی کریں۔ درآمد کریں یا اس کا جائزہ لیں اور اس 
z.  فنکشنل طرز عمل کی تشخیص(FBA ) کروائیں اور، اگر طالب

 تیار کریں ۔ ( (BIPعلم اہل ہے تو، سلوک کی مداخلت کا منصوبہ 
aa . طالب علم کے موجودہBIP   کا جائزہ لیں اور اس پر نظر ثانی

 کریں۔
bb. اہل طالب علم کو انفرادی تعلیم پروگرام(IEP )  ٹیم سے

 ۔رجوع کریں

 cc ۔ اہل طلبہ کے لئےIEP  تیار کریں اور ان کو نافذ کریں۔ 
dd  . اگر ضروری سمجھا جاتا ہو تو طالب علم کےIEP   میں معاون

حمایتیں اور خدمات کی حیثیت سے طرز عمل کی مداخلت،  

 حمایت، یا حکمت عملی شامل کریں۔ 
ee  . بحالی کانفرنس میں شرکت 
ff .  سیکھنے کے ماحول کے لئے جامع توقعات پیدا کرنے کے لئے

 بحالی کے دائرہ کا استعمال کریں۔
 

 حمایت کے جرائم کو روکنے کے لئے مداخلت اور  IIزمرہ 
ذیل میں درج کردہ مداخلتیں اور حمایتیں ہیں جو اساتذہ اور عملے 

کے تحت درج جرموں کا   IIکے ممبران کو طالب علموں کو زمرہ 

 ارتکاب کرنے سے روک سکتے ہیں 
 

 :حمایتیں  اور مداخلتیں  کردہ تجویز  کے لئے کے جرائم IIزمرہ 

 
a. زمرہ I جانب سے مناسب مداخلتوں اور تعاون کا استعمال   کی

 کریں۔
b.  (الزمی)والدین سے رابطہ کریں 
c. والدین اور طالب علموں کی کانفرنس کا انعقاد کریں۔ 
d.   طالب علم سے امالک واپس کرنے، جائیداد کی ادائیگی، جائیداد

کے نقصانات کی ادائیگی، یا طالب علم کو اسکول کی منظوری 

 خدمات میں تفویض کرنے کی ضرورت ہے۔ میں رکھی 
e.  اہل طالب طالب علم کے طرز عمل میں سدھار کرنے کے لئے

اور حسب ضرورت طرز عمل کی منصوبے  504علم کے 

 ۔  جائزہ لیں اور اس پر نظر ثانی کریںاصالحات کا 
f.   طالب علم کے سلوک کو بہتر بنانے میں مدد کے لئے ضروری

لئے طرز عمل مداخلت کے سمجھے جانے والے طالب علم کے 

 منصوبے پر جائزہ لیں اور اس پر نظر ثانی کریں۔ 
g.   طالب علم کے طرز عمل کو بہتر بنانے میں مدد کے لئے

کا جائزہ لیں اور   IEPضروری سمجھے جانے پر طالب علم کے 

 اس پر نظر ثانی کریں۔
h.   معطلی کے متبادل کے طور پر طلبہ کی زیر نگرانی کیمپس

 ں۔کلین اپ پیش کری
i.  طرز عمل کو بہتر بنانے میں مدد کے لئے طالب علم کو مدد اور

  وسائل کی فراہمی کے لئے کمیونٹی کے شراکت داروں اور انٹر

 شراکت داروں کا استعمال کریں۔ ایجنسی 
j.   تنازعہ کو حل کرنے کے لئے کمیونٹی کانفرنس کے لئے دو یا

 کریں۔زیادہ طالب علموں کو برادری کے ساتھی سے رجوع 
k.  طرز عمل کو تبدیل کرنے میں مدد کے لئے طالب علم کو

اسکول کے سماجی کارکن، طرز عمل میں مداخلت کرنے والے، 

 یا طالب علموں کے کارکن سے رجوع کریں۔/اور
l.  پروگرام کے جائزے کے لئے ایک طالب علم کو مہتمم کے

 ڈیزائنر سے رجوع کریں۔ 
m. مرہ زIII  لم کو متنبہ کریں۔کارروائی کے طالب ع تادیبیکے 

 

 حمایتکے جرائم کو روکنے کے لئے مداخلت اور  IIIزمرہ 
 

 :حمایتیں  اور مداخلتیں  کردہ  تجویز کے لئے کے جرائم IIIزمرہ 

 
a. مرہ جاتزI   اورII   کی طرف سے مناسب مداخلتوں کا استعمال

 کریں۔
b.  (الزمی)والدین سے رابطہ کریں 
c.  کانفرنس کا انعقاد کریں۔ والدین اور طلبہ کی الزمی 
d.  پولیس سے رابطہ کریں اگر قانون کی واضح خالف ورزی کا

ارتکاب کیا گیا ہے جو اسکول کے منتظم کے ذریعہ عام طور پر  

 نہیں سنبھاال جاتا ہے۔
e.  جب طالب علم متبادل پروگرام تفویض سے ہوم اسکول میں

 واپس آجاتا ہے تو، متبادل پروگرام کے عملے کے تعاون سے،

منتظمین کو الزمی طور پر طالب علم کی منتقلی کی منصوبہ  

 بندی کو تیار کرنا اور اس پر عمل درآمد کرنا چاہئے۔ 
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 سماجی اور جذباتی سیکھنے کی قابلیت 
 

CASEL (تعلیمی، معاشرتی اور جذباتی لرننگ کے لئے باہمی تعاون ) وہ عمل جس کے ذریعے بچے "ہے  کرتیتعریفمعاشرتی جذباتی سیکھنے کی

ر  اور بڑوں کے جذبات کو سمجھتے اور سنبھالتے ہیں، مثبت اہداف کو طے کرتے اور حاصل کرتے ہیں، دوسروں کے لئے ہمدردی کا احساس اور اظہا

اسکول ماحولیاتی اور حفاظت کے ڈویژن کے اندر     ۔"یصلے کرتے ہیںکرتے ہیں، مثبت تعلقات قائم کرتے اور برقرار رکھتے ہیں، اور ذمہ دار ف

جذباتی تعاون، منتظمین کو طالب علموں کی معاشرتی اور جذباتی بہبود سے نمٹنے میں رہنمائی اور مدد فراہم کرتا ہے۔   -شعبہ سماجی  BCPSواقع، 

ہے جہاں طالب علموں کو زندگی بھر کی مہارتیں سکھائی جاتی ہیں جو کالج اور اسکولوں کو فراہم کی جانے والی رہنمائی تین وسیع شعبوں پر مرکوز 

 کے اہداف کے مطابق ہوتی ہیں۔  BCPSکیریئر سے تیار طالب علموں کو پیدا کرنے کے 

 آگاہی
 

کسی کے اپنے جذبات، خیاالت   خود آگاہی

اور اقدار کو درست طریقے سے پہچاننے  

اور وہ سلوک کو کس   کی صالحیت ہے،

طرح متاثر کرتی ہے؛ اعتماد، امید پرستی،  

کے عمدہ " ترقی کی ذہنیت"اور ایک 

احساس کے ساتھ کسی کی طاقتوں اور  

حدود کا درست اندازہ لگانے کی صالحیت۔   

خود آگاہی سے وابستہ قابلیتوں میں شامل  

 :ہیں

 
 جذبات کی شناخت کرنا •
 درست ادراک  •
 پہچانناقوتوں کو  •
 خود اعتماد •
 خود افادیت •

 
 

یہ ہے کہ مختلف حاالت  خود نظم و نسق

میں کسی کے جذبات، خیاالت اور طرز  

عمل کو کامیابی کے ساتھ قابو کیا جائے؛  

ذاتی اور علمی اہداف کو طے کرنے اور  

کام کرنے کی صالحیت۔  خود نظم و نسق 

 :سے وابستہ قابلیتوں میں شامل ہیں

 

 تسلسل پر قابو •
 کا انتظام  ؤذہنی دبا •
 خود تمظیم  •
 خود حوصلہ افزائی •
 ہدف کی ترتیب •
 تنظیمی صالحیتیں  •

 
 
 
 
 
 
 

 تعلقات 
 

متنوع افراد اور گروہوں کے  تعلقات بڑانا

ساتھ صحتمند اور فائدہ مند ذاتی روابط قائم  

کرنے اور برقرار رکھنے کی صالحیت 

ہے؛ واضح طور پر بات چیت کرنے، اچھی 

طرح سے سننے، دوسروں کے ساتھ تعاون 

کرنے، نامناسب معاشرتی دباؤ کے خالف  

مزاحمت، تنازعہ پر تعمیری بات چیت 

ہو تو مدد کی   کرنے، اور جب ضرورت

پیش کش کرنے کی صالحیت ہے۔  تعلقات  

 :بڑانے سے وابستہ قابلیتوں میں شامل ہیں

 

 مواصالت  •
 سماجی ابالغ  •
 ٹیم ورک  •

 
کی   معاشرتی تعلقات استوار کرنے

صالحیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ  

اپنا نقطہ نظر اپنائیں اور ان کے ساتھ 

ہمدردی کریں، بشمول متنوع پس منظر اور  

ثقافتوں کے افراد؛ سلوک کے معاشرتی اور 

اخالقی اصولوں کو سمجھنے اور کنبہ ظ،  

اسکول ظ، اور معاشرتی وسائل اور اعانتوں 

تی کو تسلیم کرنے کی صالحیت۔  معاشر

تعلقات استوار کرنے سے وابستہ قابلیتوں  

 :میں شامل ہیں

 

 تناظر لینے  •
 ہمدردی  •
 تنوعیت کی قدر شناسی •
 دوسروں کے لئے احترام  •

 

 
 
 
 
 
 
 

 فیصلہ سازی 
 
اخالقی معیارات،   ذمہ دارانہ فیصلہ سازی

حفاظتی خدشات، اور معاشرتی اصولوں پر 

مبنی ذاتی سلوک اور معاشرتی تعامل کے 

تعمیری انتخاب کرنے کی  بارے میں 

صالحیت ہے؛ مختلف اعمال کے نتائج کا  

حقیقت پسندانہ جائزہ، اور اپنے اور  

 دوسروں کی فالح و بہبود پر غور۔
ذمہ دارانہ فیصلہ سازی سے وابستہ قابلیتوں  

 :میں شامل ہیں
 

 مسئلوں کی شناخت کرنا •
 صورتحال کا تجزیہ کرنا •
 مسئلوں کو حل کرنا •
 تشخیص کرنا •
 عکاسی کرنا •
 اخالقی ذمہ داری •
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 معاشرتی جذباتی سیکھنے کی ہنر  

BCPS  اساتذہ اور انتظامیہ جن مہارتوں کو طالب علموں کی معاشرتی اور جذباتی صحت کے لئے ضروری محسوس کرتے ہیں وہ طالب علم کے

اپنی  دوستانہ طرز عمل سے ذیل میں بیان کی گئی ہیں۔  ذیل میں دیا گیا چارٹ ان طالب علموں کے لئے ایک حوالہ کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو 

 ی نشوونما اور فالح و بہبود کو فروغ دینے کے بارے میں واضح نہیں ہوسکتے ہیں۔ سماجی جذبات
 

 معاشرتی جذبات طالب علم دوستانہ اقدامات 

 :مجھے یہ یاد رکھنا چاہئے  …جب یہ بات آتی ہے 

 جذبات /احساسات

میرے جذبات سے آگاہ ہوں اور اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرنے کی اجازت دیں جس طرح   •

 کرتا ہوں۔میں 
کی اجازت دیں تاکہ میں  " انتظار"کسی بھی صورت حال کا جواب دینے سے پہلے اپنے آپ کو  •

 کسی جذباتی مقام سے جواب نہ دیں پاؤں۔ 
 میرے جذبات کا اظہار قابل قبول انداز میں کریں۔ •
 میرے جذبات کے بارے میں ایک قابل اعتماد اعتراف کے ساتھ بات کریں۔ •
 قابو پائیں اور میری بات کرتے وقت حقائق پر قائم رہیں۔میرے جذبات پر  •

 اہداف طے کرنا

ایک ایسے ہدف کا انتخاب کریں جو مجھے ایک بہتر انسان بنائے اور اسے حاصل کرنے کے  •

 لئے ہمیشہ کام کرے۔
 اپنے ذاتی اور علمی اہداف کو پورا کرنے کی سمت میں قابل حصول سنگ میل طے کرنا۔ •
 اپنے مقاصد کے ساتھ سیدھ کریں تاکہ میں ہمیشہ ترقی کرتا رہوں۔  میرے اقدامات کو •
 آس پاس کے اثرات اور حاالت کے باوجود اپنے مقاصد پر مرکوز رہیں۔  •

 

 دوسرے لوگ

 مجھے کسی اور کی حیثیت سے تصور کریں اور انہیں کیسا محسوس ہوگا۔  •
کریں اور ان کے بہترین مفاد میں  کسی اور کے جذبات کو اپنے مفادات سے پہلے رکھنے پر غور  •

 کام کریں۔
دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا میں بھی اسی طرح کی صورتحال میں سلوک کرنا چاہتا   •

 ہوں۔
 کنسول اور حوصلہ افزائی کریں کسی کو جو پریشان ہو رہا ہے۔  •
 اسے آگے ادا کریں؛ احسان کے بے ترتیب کاموں پر عمل کریں۔  •
 

 تعلقات 

 اور دوسروں کا احترام کریں۔خود کا  •
 پر سکون اور واضح طور پر بات چیت کریں۔  •
 دوسروں کے نظریات، آراء اور نقطہ نظر کو سنیں۔ •
 غور کریں کہ کوئی اور ٹھیک ہے یا کچھ کرنے کا بہتر طریقہ اختیار کرسکتا ہے۔  •
 اپنے جذبات کے بارے میں دوسروں کے ساتھ ایماندار اور صاف ستھرے رہو۔  •

 

 فیصلے کرنا 

قواعد پر عمل کریں؛ قانون پر عمل کریں؛ ضابطہ اخالق پر عمل کریں؛ اور کسی قابل اعتماد بالغ  •

 کے مشورے پر عمل کریں۔
 خود کو اس فیصلے کے میدان میں تعلیم دیں جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔  •
ان کا احتیاط سے  ہر فیصلے کے فوائد اور ضوابط کی فہرست بنائیں اور عمل کرنے سے پہلے •

 توازن کرلیں۔ 
 میرے اور دوسروں پر میرے فیصلے کے اثرات پر غور کریں۔ •
 میرے فیصلوں کو طویل مدتی اور قلیل مدتی مثبت اہداف کے ساتھ سیدھ کریں۔ •
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 طالب علم کی روک تھام کے وسائل کا فارم 
 

سمجھنا طلباء کو علمی مسائل اور ہم عمر افراد کے ساتھ ہونے والی پریشانیوں سے بچنے میں مدد فراہم  معاشرتی جذباتی قابلیتوں اور صالحیتوں کو 

میں  کرسکتا ہے۔  معاشرتی جذباتی صالحیتوں اور ہر قابلیت سے وابستہ مہارتوں کے بارے میں جانکاری بھی طلبا کو خود کو بہتر طور پر سمجھنے

یدا ہوتے ہیں تو، طالب علموں کے پاس قابل اعتماد بالغ افراد ہونا چاہئے جن کے پاس وہ مدد اور رہنمائی کے لئے  مدد فراہم کرسکتی ہے۔  جب مسائل پ

 جاسکتے ہیں۔  طالب علم کو ان وسائل کی چادر کو ان بڑوں کی شناخت کے لئے استعمال کرنا چاہئے۔
 

 عملہوسائل 
 

جب مجھے گریڈ، طرز عمل، یا میں کیسا محسوس کر رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی تشویش ہو تو، میں مندرجہ ذیل قابل اعتماد افراد سے مدد  

 :سکتا ہوں روکلے کر اس مسئلے کو حقیقی مسئلہ بننے سے 

 میرا قابل اعتبار دائرہ 

 صحت کی تشویش   جذباتی تشویش -سماجی  طرِز عمل کی تشویش  تعلیمی تشویش وسائل

 :  اساتذہ 
    

 اسکول مشیر 
    

 ینمنتظم 
    

 سرپرست /والدین 
    

 کوچ 
    

 ان صالح کار 
    

 مشیر کےکالس  
    

 ساتھی /بہترین دوست 
    

 
 

 اضافی مدد کے لئے اہم نمبرات 
 
 

Safe کی ٹپ الئن زاسکول 

1 (833 )MD-BSAFE 

 

 ای میل /ٹیکسٹ

hotline@bcps.org 
 

 کاؤنٹی کا بحران ہاٹ الئن  بالٹی مور

(800 )422-0009 

 
 

 
 

 قومی خودکشی روک تھام کی الئف الئن

(800 )273-TALK 

 
کاؤنٹی محکمہ برائے سماجی خدمات کی رپورٹنگ ہاٹ الئن   بالٹی مور

 اور بے گھر خدمات 

(410 )887-TIME
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 منطقی نتائج 
 

  یمحکمہ برائے ریسپانسیو اسٹوڈنٹ پروگرامنگ، محکمہ برائے اسکول

کی شاخ ہے جو اسکولوں کے  BCPSکے اندر واقع ایک دفتر،  ماحول

مہتمم کی جانب سے تادیبی معامالت کی تفتیش اور فیصلہ کرنے کا ذمہ 

دار ہے۔  فی الوقت، سپرنٹنڈنٹ کے ذریعہ طالب علم کی سماعتوں کو  

دن سے زیادہ مدت کے مجوزہ تادیبی ( 10)انجام دینے اور دس 

گئے ہیں۔  ریموئلز پر فیصلے پیش کرنے کے لئے چار افراد مقرر کیے 

کے ذمہ اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیرنگ آفیسرز، جیسا کہ انھیں کہا جاتا ہے، 

کے   13A.08.01.11 (COMAR)کوڈ آف میری لینڈ ریگولیشن میں 

نظم و نسق  ذریعہ طے شدہ رہنما خطوط کی بنیاد پر تادیبی ریمویلز کا 

 ہے۔  ہوتا
 

انضباطی سماعتوں کا مرکز اسکول کے نظام کے طرز عمل کی خالف 

ورزی ہے۔  جب ضابط اخالق کی خالف ورزی کرنے والے طرز عمل 
کی نمائش کی جائے گی، تو طالب علم انضباطی کارروائی کے تابع  

ہوں گے۔  ضابطہ اخالق کی خالف ورزی کے جواب میں منتظمین کے  

 ہے۔   منطقی انجام دینے میں صوابدید 
 

 جرائم  Iزمرہ 
اسکول عملے کی طرف سے طے شدہ بدانتظامی حرکتیں جو اسکول 

کی سرگرمیوں، انتظامیہ یا اسکول کی کالسوں، اسکول کے  

زیرانتظام سرگرمی، یا طالب علم کے اسکول یا اسکول کے  

زیرانتظام سرگرمیوں سے لے جانے کے دوران منظم مداخلت میں 

 مداخلت کرتی ہیں۔
 
اور    5550پالیسی بورڈ آف ایجوکیشن )کے جرائم  Iمرہ ز

ذیل میں  ( طلبا کے طرز عمل کا کوڈ ،5550رول سپرنٹنڈنٹ کا 

 درج ہیں۔ 
 

 ، آگ اور دھماکہ خیز مواد آتش زنی 

a.  یا آگ بجھانا/اور رکھناتیلیاں یا الئٹر کا 

 (جب تدریسی پروگرام کا حصہ نہیں)

 

 لڑائی/مکیاں دھ/حملے

b.  لڑائیاں 
 

 (معطلی اسکول-ان صرف) حاضری

c.  اجازت کے بغیر اسکول کا میدان چھوڑنا 
d.  (کالسیں/کالس)بغیر معذرت کے تاخیر 

e.  (اسکول دن)بغیر معذرت کے تاخیر 

f.  (کالسیں/کالس)بغیر معذرت غیر حاضری یا ساکھ 

g.  (اسکول دن)بغیر معذرت غیر حاضری یا ساکھ 

 
 خطرناک مادہ 

h.  نسخے کے بغیر ادویات کا )بغیر نسخوں کی خالف ورزی
 (رکھنا

i.  ،الیکٹرانک سگریٹ، یا  تمباکو، سگریٹ رولنگ پیپر

 رکھنایا /تمباکو کی دیگر مصنوعات کا استعمال اور

 

 سب آرڈینیشن /توہین

j.   جب اسکول کے عملے کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے

تو وہ کسی ہدایت کی پیروی کرنے میں ناکامی، جیسے، 

 لیکن اس تک محدود نہیں، جب دفتر کو رپورٹ نہ کریں 
k.  عملے کے ممبروں کو پریشان طالب علم یا )ہراساں کرنا

کن الیکٹرانک مواصالت شامل ہیں؛ مسلسل تبصرے یا 

کسی دوسرے فرد کو غیر سرکاری نوٹ بھیجنا جو وہ 

 (سننے یا وصول کرنا نہیں چاہتا ہے

l. یا ضوابط سے تعاون کرنے سے  /اسکول کے قواعد اور

 انکار کرنا 
m.  اسکول کی آمدورفت کے ضوابط سے تعاون کرنے سے

 انکار کرنا 
n.  تفویض کردہ کام کرنے سے انکار کرنا 
o.  نظربندی سے انکار کرنا 
p.  فحش یا گستاخانہ زبان یا اشاروں کا استعمال 

 
 صحت اتی ذ

q.  جب ایک طالب علم دوسروں کی صحت کو خطرے میں
 ڈالنے کے لئے 

 جان بوجھ کر اپنی صحت کی حالت استعمال کرتا ہے
 

 دیگر 

r.  امتحانوں میں دھوکہ دہی، کاپی کرنا)تعلیمی بے ایمانی 
سرپرست کے جعلی  /یا والدین/ٹرم پیپرس، یا اساتذہ اور

 (دستخط
s. گیمبلنگ 
t.   کسی بھی طرح کے آئٹمز، سامان یا خدمات کے اسکول

میں غیر مجاز فروخت یا تقسیم اسکول آپریشن سے 

 (جیسے، فٹ بال پولز کی فروخت)متعلق نہیں ہے 

u.  باقاعدہ تدریسی اوقات کے دوران غیر تعلیمی مقاصد کے

لئے الیکٹرانک آالت کا استعمال۔ غیر تعلیمی مقاصد کے 

لئے الیکٹرانک آالت کے استعمال پر پابندی کا اطالق 

اسکولوں میں جانے اور اسکول جانے کے دوران اور 

اسکول کے زیر اہتمام سرگرمیوں یا پروگراموں میں 

 ان بھی بسوں پر ہوتا ہے۔ حصہ لینے کے دور
 

 جرائم  IIزمرہ 
ان جرائم کی مثالیں جن کے نتیجے میں معطلی، متبادل تعلیمی  

پالیسی بورڈ آف ایجوکیشن )پروگرام یا ملک بدر ہونے کی تفویض 

 سکتا ہے۔ ہو( کوڈ، طالب علم کے طرز عمل کا5550
 

انتظامی کی زیادہ سنگین کارروائیاں ہیں جن کا   میں بد IIزمرہ 

اسکول تعین اسکول کے منتظمین کے ذریعہ کیا جاتا ہے جو 

کے زیر انتظام سرگرمی، اسکول کی سرپرستی میں سرگرمی،  

یا اسکول کی کالسوں، اسکول کے زیر اہتمام سرگرمیوں، یا  

 طالب علموں کے منظم طرز عمل میں مداخلت کرتی ہے۔ 
 
اور   5550پالیسی بورڈ آف ایجوکیشن )کے جرائم   IIمرہ ز

( طالب علم کے طرز عمل کا کوڈ ،5550رول سپرنٹنڈنٹ کا 
   ذیل میں درج ہیں۔

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
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    آتش زنی، آگ اور دھماکہ خیز مواد    

a.  آگ کی غلط رپورٹ /االرمآگ کا 
b.   انسینڈری یا گولہ بارود سمیت آتش گیر یا دھماکہ خیز مواد

 رکھنا ﴿پٹھاکھے یا اس سے زیادہ﴾ یا آلہ کا 
 

 لڑائی/مکیاں دھ/حملے

c.  دھمکی دے کر یا خوف سے کسی دوسرے طالب علم سے 
 پیسے یا سامان لے کر غداری کرنا 

d.  (حملیں)ایک طالب علم پر جسمانی حملہ 
e.  (دھمکیاں)پر دھمکی ( افراد)فرد 

 
 خطرناک مادے 

f.   ،غیر کنٹرول شدہ مادہ کو تقسیم کرنے کے ارادے سے تقسیم

جو ایک کنٹرول شدہ  رکھناتقسیم کرنے کی کوشش، یا 

خطرناک مادہ یا کسی مصنوعی ادویہ اور مادے کی نمائندگی 

 کرتا ہے 
g.  نسخے کے مطابق ادویات کا غلط )نسخے کی خالف ورزی

بشمول اسکول کی نرس یا نمائندہ اہلکاروں کے  ( استعمال

 ذریعہ دوائی نہ ملنے میں ناکامی۔
h.   منشیات کی پیرفرنالیا یا مصنوعی ادویات اور مادے کی

 موجودگی، استعمال اور تقسیم
i.  (نسخے والی ادویات رکھنا)نسخے خالف ورزی 
j.  کنٹرول شدہ مادے کی خریداری جس کو ایک خطرناک  غیر

 مادہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہو 
k.   تمباکو کی مصنوعات، تمباکو سے متعلق آالت، مشابہت

تمباکو کی مصنوعات، سگریٹ کا رولنگ کاغذ یا الیکٹرانک  

 (دھرایا ہوا جرم)یا رکھنا /سگریٹ کا استعمال اور
 

 سب آرڈینیشن /توہین

l.  زمرہIII تکاب کرنے کے لئے دو یا زیادہ افراد کے  کا ار

 مابین سازش یا منصوبہ بندی
m.   اختالفی رویہ جس کے نتیجے میں عام اسکول کے پروگرام

کے   IIیا  Iمیں مداخلت ہوتی ہے، جس میں بار بار زمرہ 

 جرائم شامل ہیں
n.   کسی بھی وجہ سے دھونس، سائبر دھمکانے، ہراساں کرنے

 یا دھمکی دینا 
o. ب علم کے اسکول یا کالسوں میں داخلے  کسی دوسرے طال

 کے حق میں مداخلت کرنا
p. یا اسکول میں خلل پیدا کرنے پر اکسانا/حصہ لینے اور 

 
 جنسی جرائم

q.  جنسی نوعیت کا نامناسب سلوک 
r.   نامناسب نمائش 

 
 اسلحے 

s.  کا   اسلحےکسی بھی طرح کے ایک جیسے دکھنے والے

 رکھنا
t.  رکھنا  کا چاقوجیب 

 

 دیگر 
u.  یا اساتذہ کی ذاتی  /امالک، طالب علموں اوراسکولوں کی

کاؤنٹی   بالٹی موریا توڑ پھوڑ۔  اس میں /ملکیت کو تباہ اور

پبلک اسکولوں سے چوری شدہ پراپرٹی کی رسید، فروخت، 

، یا تقسیم شامل ہے۔ بحالی کی ضرورت ہے، مانیٹری رکھنا

 ہو یا اسکول ورک پروجیکٹ
v.  تبادلہ غیر قانونی مقصد کے لئے رقم کا 

w.   الپرواہی کا خطرہ جس کے نتیجے میں کسی شخص کو

 چوٹ پہنچتا ہے
x. یا جان بوجھ کر چوری شدہ امالک رکھنا /چوری اور 
y. رسوا کرنا 
z.   طالب علموں کے لئے ٹیکنالوجی قابل قبول استعمال پالیسی

(TAUP)  کی خالف ورزی 
aa.  بورڈ کی گینگ پالیسی کی خالف ورزی 

 

 جرائم IIIزمرہ 
ان جرائم کی مثالیں جن کے نتیجے میں معطلی، متبادل تعلیمی  

پالیسی  بورڈ آف ایجوکیشن )پروگرام یا ملک بدر ہونے کی تفویض 

 ۔(کا کوڈ طالب علم کے طرز عمل، 5550
 

کے جرائم بدعنوانی کی انتہائی سنگین حرکتیں ہیں۔ جو  IIIزمرہ 

یا  /طالب علم ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں اسکول سے اور
علم کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر کو معطل، برخاستگی، یا کسی  طالب

  جامتبادل پروگرام میں جگہ دینے کی سفارش کے ساتھ معطل کیا 

ہے۔ اس واقعے کے فورا بعد ہی بدعنوانی کی بڑی کارروائیوں  سکتا 

کی اطالع اسکول کے منتظم کو دینی چاہئے اور اس کے نتیجے میں 

 سکتا ہے۔ دیا جا ور پر ہٹاکسی طالب علم کو اسکول سے فوری ط
 
اور  5550پالیسی بورڈ آف ایجوکیشن )کے جرائم   IIIمرہ ز 

ذیل  ( طالب علم کے طرز عمل کا کوڈ، 5550قاعدہ سپرنٹنڈنٹ کا 

 میں درج ہیں۔ 
 

 آتش زنی ، آگ اور دھماکہ خیز مواد  

a.  آتش زنی 
b. دھماکے کا خطرہ 
c.  مواد  انسینڈری یا گولہ بارود سمیت آتش گیر یا دھماکہ خیز

 ﴿پٹھاکھے یا اس سے زیادہ﴾ یا آلہ کی ڈیٹونیشن
 

 لڑائی/مکیاں دھ/حملے

d.  عملے کے ممبر پر حملہ کرنا جو لڑائی یا دیگر خلل ڈالنے

جان بوجھ کر یا غیر )والی سرگرمی میں مداخلت کر رہا ہو 

 (ارادی
e.  (حملے)ایک عملے کے رکن پر جسمانی حملہ 
f.  امالک کو خاطر خواہ خطرہ پُرتشدد طرز عمل جو افراد یا

 بناتا ہے یا جسمانی طور پر شدید چوٹ پہنچاتا ہے 
 

 خطرناک مادے 

g. یا فروخت/شراب کی تقسیم اور 
h.  غیر  )یا فروخت /قابو شدہ خطرناک مادوں کی تقسیم اور

 (قانونی ادویات
i. شراب رکھنا 
j.  رکھنا کا ( غیر قانونی منشیات)قابو شدہ خطرناک مادوں 
k.  تجویز کردہ ادویات کا غلط )نسخے کی خالف ورزی

بشمول اسکول کی نرس یا نمائندہ عملہ کے ذریعہ ( استعمال

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
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 ادویات نہ لینے میں ناکامی
l.   قابو شدہ مادہ کے زیر اثر، یا کسی قابو شدہ مادہ کے استعمال

غیر  )کے ثبوت ظاہر کرنے والے، کسی خطرناک مادہ 

 کا استعمال ( قانونی منشیات
m. کا استعمال، شراب کے زیر اثر، یا شراب کے  شراب

 استعمال کے ثبوت
n.   کسی بھی نشہ آور اشیا کا استعمال جو خود پر قابو پانے یا

عدم استحکام کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے اور اس میں گلو، 

 سالوینٹس، یا مصنوعی ادویات اور مادے شامل ہوں گے 
 

 جسنی جرائم

o.  جنسی حملہ 
 

 اسلحے 

p.  یا استعمال /میں آتشی اسلحے رکھنا اورکی پراپرٹی اسکول

 (اخراج کاایک سال )
q.  بھری ہوئی یا غیر لوڈ  )کسی بھی دوسری بندوق یا رائفل

کا رکھنا یا استعمال، جس  ( شدہ، چلنے والی یا نا چلنے والی

میں پیلٹ گن، پینٹ بال بندوق، اسٹن گن، بی بی گن، فلیئر  

لیکن ان تک محدود نہیں گن، یا نیل گن شامل ہوں گے، 

 *ہوسکتی ہیں
r.  یا استعمال، جس   رکھناکسی بھی قسم کے اصلی ہتھیار کا

میں سوئچ بلڈ چاقو، شکار چاقو، اسٹار چاقو، استرا، ٹیزر،  

نانچاکو، اسپائکڈ گلو، اسپائکڈ ریسٹ بینڈ، کوئی بھی میس  

ڈیرائویٹیو، آنسو گیس کا آلہ، یا کالی مرچ سپرے کی 

 مصنوعات 
s. بھری ہوئی )یسی نظر والی بندوق یا رائفل کا استعمال ایک ج

 (*یا اتری ہوئی، قابل عمل یا ناقابل عمل
t.   کسی بھی طرح کے ایک جیسے دکھنے والے ہتھیار کا

 استعمال 
سوئچ بلیڈ چاقو، شکار چاقو، اسٹار چاقو، جیب والی چاقو،  

، نانچاکو، (سیدھے یا پیچھے ہٹنے واال استرا سمیت)استرا 

ڈ گلو یا اسپائکڈ ریسٹ بینڈ میں شامل ہوں گے، لیکن اسپائک

 ان تک محدود نہیں ہوں گے۔
u.  جیب والی چاقو یا کسی بھی چیز کو بطور ہتھیار استعمال

 کرنا
 

 دیگر 

v. ڈکیتی 

 

مارچنگ بینڈ کے طالب علموں کے /یا کلر گارڈ  JROTC :چھوٹ*

ذریعہ مستقل طور پر ناقابل استعمال یا لکڑی کی طرح نظر آنے  

والی رائفلز کا استعمال تدریسی وقت اور کسی بھی دوسرے وقت  

مارچنگ بینڈ انسٹرکٹرز کی براہ راست /یا کلر گارڈ JROTCجب 

 نگرانی میں ہو تو اس پالیسی کی خالف ورزی نہیں ہوگی۔ 
 

 لم کے نظم و ضبط کا عمل طالب ع
 

بدتمیزی کے کسی بھی واقعہ کے ساتھ، اسکول  کی طالب علموں 

کے منتظمین کو اس بارے میں باخبر فیصلے کرنے چاہئے کہ  
طالب علم کے اقدامات اس کے طرز عمل سے متعلق بورڈ کی  

پالیسی کی خالف ورزی ہیں۔ پچھلے صفحات پر دکھائے جانے  

نمائی کے لئے بنائے گئے ہیں تاکہ یہ  والے زمرے منتظمین کی رہ

معلوم کیا جا سکے کہ خالف ورزی ہوئی ہے یا نہیں اور خالف  

ورزیوں کی سنگینی کا تعین کرنے کے لئے۔  ایسی مثالوں میں  

جہاں ضابطہ اخالق کی خالف ورزی ہوئی ہو، منتظمین کو منطقی  

ز ایسے نتائج جو طالب علموں کو ان کے طر — انجام دینا چاہئے

 عمل کو تبدیل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ 

 

کسی طالب علم کے ساتھ اگر بدسلوکی کرنا بھی قانون کی خالف  

ورزی ہے، جیسا کہ مقامی حکام نے طے کیا ہے تو، اسکول کے  

منتظمین کے ذریعہ عائد کیے جانے والے نتائج کے عالوہ طالب 

مبنی نتائج   علم کے لئے قانونی نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔  اسکول پر

میں دوبارہ تفویض، متبادل تعلیمی پروگرام میں جگہ بنانا، یا ملک 

بدر کرنا شامل ہیں۔ کسی بھی دوسرے نتائج کے عالوہ نقصان یا 

 نقصان کی تالفی کی بھی ضرورت ہوگی۔

 

کاؤنٹی پولیس   بالٹی موراسکول سسٹم میں نظم و ضبطی عمل 

اور سول عمل سے ڈیپارٹمنٹ کے ذریعہ لگائے گئے مجرمانہ 

 مکمل طور پر الگ ہے۔ 

 

 ضابطہ اخالق کی خالف ورزی پر ردعمل 
اس معیار کی  طلبا برتاؤ کوڈ، 5550پالیسی بورڈ آف ایجوکیشن، 

خالف ورزی پر طالب علموں کے طرز عمل اور انضباطی نتائج 

کے معیارات مرتب کرتا ہے۔  اسکول کے منتظمین کو اختیار ہے  

صورتحال کا جائزہ لیں اور اس کا اندازہ کریں   کہ وہ ہر انفرادی

کہ مداخلت کی قسم اور تعداد کا تعین کرنے کے لئے اور کسی 

بھی انضباطی نتیجہ کو مسلط کرنے سے پہلے، اگر مداخلت 

کرنے کی قسم اور تعداد کا استعمال کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔  

کو استعمال  تادیبی نتیجے کے طور پر ایک توسیع معطلی یا اخراج 

 کرنے کا استعمال صرف ایک آخری حربے کے طور پر ہوگا۔ 
 

جب نظم و ضبط کا انتظام کیا جاتا ہے تو طالب علم کو مناسب  

معطلی کے :  کارروائی کا متحمل ہوجائے گا۔  طالب علم کو

الزامات کی زبانی یا تحریری اطالع موصول ان الزامات کی  

صل کریں الزامات کا  حمایت کرنے والے ثبوت کی وضاحت حا

جواب دینے اور نظم و ضبط نافذ کرنے سے پہلے واقعے کا ایک  

ورژن فراہم کرنے کا موقع حاصل کریں۔  ریاستی ضابطے کے  

مطابق، ایک طالب علم جس کی اسکول میں موجودگی افراد یا 

امالک کو لگاتار خطرہ الحق ہے، انضباطی عمل کو استعمال  

کے مطابق، اطالع دہندگانوں کا  5561پالیسی کرتے ہوئے یا 

 ، اسکول سے فوری طور پر ہٹایا جاسکتا ہے۔ اسکول استعمال
 

 اخراج  /کی معطلیکے طلباء  2گریڈ  -پری کنڈرگارٹن 
ریاستی قانون کے مطابق، پری کنڈرگارٹن، کنڈرگارٹن، پہلی  

 ہو تبھیجماعت یا دوسری جماعت میں داخلہ لینے واال طالب علم 

 :سکتا ہے

 

  اگر وفاقی قانون کے ذریعہ ضرورت ہواسکول سے خارج  .1

 ۔

  وں کے لئےدن( 5)پانچ زیادہ سے زیادہ  کے لئے واقعہہر  .2

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
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اسکول کے ماہر نفسیات یا دماغی صحت سے  اگر معطل 

منتظم،  کامتعلق کسی پیشہ ور کی مشاورت سے، اسکول 

اس سے یہ طے کرتا ہے کہ دوسرے طلبہ یا عملے کو 

اصالحات یا  شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے جس کو 

 ۔ سکتا ہے نہیں کیا جایا ختم کم معاونت کے ذریعہ 
 

 

 اسکول معطلی درون 
وجوہات کی بنا کی پرنسپل کے ذریعہ نظم و ضبطی درون اسکول 

موجودہ تعلیمی پروگرام سے کسی  کوطالب علم  سےپر اسکول 
دن اسکول کی عمارت  ( 10)دس زیادہ سے زیادہ اسکول سال میں 

 ہے۔  کے اندر کی معطلی
 
 

 قلیل مدتی اور طویل مدتی معطلی
پرنسپل کے ذریعہ کسی  قلیل مدتی معطلیایک  •

طالب علم کو اسکول سے انضباطی طور پر ہٹانا  

 دن تک نہیں ہوتا ہے۔ ( 3)ہے جو تین 
اسکول دن  ( 10)کو دس  ایک طویل مدتی معطلی •

کی مدت کے لئے پرنسپل کے ( 4)کے ذریعے چار 

ذریعہ کسی طالب علم کو اسکول سے انضباطی ہٹانا 

 ہے۔
 

بچوں کاؤنٹی کے  بالٹی مورطالب علم یا طالب علم کے والدین کو 

کی ایک کاپی  اور اہل خانہ کے لئے کمیونٹی وسائل کی فہرست

 دی جائے گی۔
 

طالب علم معطلی کی لمبائی کے دوران غیر نصابی  

 سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا ہے۔  
 

 توسیعی معطلی اور اخراج 
 44سے  11طالب علموں کے باقاعدہ پروگرام سے طلبا کے 

اسکول تک کے دنوں کے لئے طلبا کے خارج ہونے سے توسیع  

معطلی ہوتی ہے جیسا کہ اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر نے طے  

کیا ہوتا ہے۔  جب طالب علم کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر نے طے کیا ہے  

 :کہ ایک توسیع معطلی ہوسکتی ہے
 

مدت مکمل ہونے سے قبل طالب علم کی  معطلی کی .1

اسکول میں واپسی دوسرے طالب علم یا عملے کو شدید  
 نقصان کا شدید خطرہ بنائے گی؛ یا 

طالب علم نے تعلیمی عمل کو دائمی اور انتہائی رکاوٹ  .2
میں ڈال دیا ہے جس نے پورے اسکول میں دوسرے طالب 

ردی  علم کے لئے سیکھنے میں خاطرخواہ رکاوٹ پیدا ک

ہے، اور دیگر دستیاب اور مناسب طرز عمل اور نظم و  
 ضبطی مداخلت ختم کردی گئی ہے۔  

 

 45طالب علم کو اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیرنگ آفیسر کے مقرر کردہ 
اسکول یا اس سے زیادہ دن کے لئے باقاعدہ اسکول کے پروگرام  

کرنا ہے۔  جب طالب علم کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر نے   خارجسے 

 :سکتا ہے طے کیا ہے کہ ایک اخراج ہو
 

معطلی کی مدت مکمل ہونے سے قبل طالب علم کی  .1
اسکول میں واپسی دوسرے طالب علم یا عملے کو شدید  

 نقصان کا شدید خطرہ بنائے گی۔ 
 

نظم و ضبط کی خالف ورزی کے بعد، اسکول کے پرنسپل اس 

ملے کی مکمل تحقیقات کریں گے۔  اگر تفتیش کے بعد، اسکول  معا

کے پرنسپل کو معلوم ہوا کہ توسیع معطلی یا اخراج کی ضمانت  

دی گئی ہے تو، اسکول کے پرنسپل طالب علم اور طالب علم کے 

والدین کے لئے طالب علم کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر کے ساتھ فوری 

۔   اسٹوڈنٹ کنڈکٹ طور پر ایک کانفرنس کا اہتمام کریں گے

ہیئرنگ آفیسر پرنسپل کے ذریعہ جاری کردہ قلیل مدتی معطلی کی  

اسکول دن کے اندر طالب علم اور طالب علم ( 10)تاریخ کے دس 

کے والدین کے ساتھ ایک کانفرنس کرے گا۔  اسٹوڈنٹ کنڈکٹ  

ہیئرنگ آفیسر طالب علم اور والدین کو تحریری طور پر مطلع  

 :کرے گا

 
 کانفرنس کا وقت اور مقام؛  •
 طالب علموں پر جرم کا الزام لگایا گیا ہے؛  •
 طالب علم نے خالف ورزی کی پالیسی، اصول، یا ضابطہ؛ •
اسکول دن سے زیادہ ( 10)پرنسپل کی طرف سے دس  •

 معطلی کی سفارش؛
طالب علم کا حق ہے کہ وہ گواہ رکھے اور اس کی   •

 نمائندگی وکیل کرے؛
وکیل اور طالب  /گھنٹے قبل والدین 24سماعت سے  •

علم کا اسکول سے معطلی کے پیکٹ کی کاپی طلب 

 کرنے کا حق ہے۔ 
 

کانفرنس میں، طالب علم کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان  

دستاویزاتی شواہد کا جائزہ لے جو ان چارجز کی حمایت کرتے 

ہیں، اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر طالب علم اور والدین کو زبانی  

ور پر اور نتائج اور فیصلے کی تحریری طور پر مطلع کرے گا۔   ط

اگر، سماعت میں پیش کیے گئے تمام شواہد پر غور کرنے پر،  

اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ توسیعی  

معطلی یا اخراج کی ضمانت دی گئی ہے تو، طالب علم یا طالب 

 دائر کرسکتے ہیں۔    علم کے والدین مقامی بورڈ میں اپیل
 

اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر اگر کسی توسیع معطلی یا اخراج  

پر پابندی عائد کردی گئی ہے تو وہ کسی طالب علم کو متبادل  

تعلیمی پروگرام میں تفویض کرے گا۔  کسی بھی طالب علم کو  

متبادل تعلیم کے پروگرام میں تفویض کرنے پر والدین کی حمایت 

ے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔  تاہم، کے اندراج ک

اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر کسی طالب علم کو متبادل تعلیمی 

پروگرام میں تفویض کرنے کا حق برقرار رکھتا ہے جب طالب 

یا والدین اس تقرری پر راضی نہیں ہوتے ہیں۔  والدین کو /علم اور

روگرام میں یہ حق حاصل ہے کہ وہ طالب علم کو متبادل تعلیمی پ

تفویض کرنے کے اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر کے فیصلے پر  

 اپیل کرے۔  
 

طالب علم اور والدین کی سہولت کے لئے، اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیئرنگ  

 :آفیسرز پورے اسکول کے سسٹم میں حکمت عملی کے ساتھ واقع ہیں
 

• Southwest Office – Woodlawn Middle 
 3033 St. Luke’s Lane 

Woodlawn, Maryland 21207 
(443 )809-6842 
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• Northwest/Central Office – Chatsworth School 
222 New Avenue 

Reisterstown, Maryland 21136 
(410 )887-6943 

 

• Northeast/Central Office – Stemmers Run 
Middle 

201 Stemmers Run Road 
Essex, Maryland 21221 

(443 )809-6498 
 

• Southeast Office – Battle Grove Elementary 
7828 St. Patricia Lane 

Dundalk, Maryland 21222 
(410 )887-7570 

 
اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر جو تادیبی معاملے کی صدارت کرتا 

ہے اس کا تعین اکثر طالب علم کے ہوم اسکول کے ذریعہ ہوتا ہے۔   

سکتا ہے جب ایک سماعت کرنے واال افسر  ہوتاہم، ایسا موقع بھی 

کسی ایسے کیس کی صدارت کرتا ہو جو اس اسکول کے عالوہ  

کسی اور اسکول سے ہوتا ہے جو اصل میں اس افسر کو تفویض  

 کردہ اسکولوں سے ہوتا ہے۔
 

کوئی بھی طالب علم جس کو معطل یا اسکول سے نکال دیا گیا ہے 

ے گا جب اسکول کا اجالس  وہ اسکول کے احاطے سے دور ہی رہ

ہوتا ہے؛ طالب علم اسکول کے زیر اہتمام سرگرمیوں میں حصہ 

نہیں لے سکتا ہے۔   معطل یا خارج کیا ہوا طالب علم ممنوع 

گھنٹوں کے دوران صرف پہلے سے طے شدہ مالقات میں 

حاضری کے لئے اسکول کے احاطے میں واپس جاسکتا ہے، 

 صرف اس کے والدین کے ساتھ ہو۔اور، اگر طالب علم نابالغ ہے، 
 
اگلے صفحے پر چارٹ میں میری لینڈ کے قانون کے ذریعہ   

اجازت دی گئی تادیبی رموویلز کا خالصہ پیش کیا گیا ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 انضباطی رموویلز 

 :فیصلہ اپیل کیا گیا بااختیاز شخص  مطلوبہ تالش قسم  تعداد دن  زمرہ 

 مقامی 
 معطلی  

 قلیل مدتی  1-3 
ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسکول    پرنسپل  (کوئی بھی ضرورت نہیں)

 سپورٹ
 طویل مدتی   4-10

 بورڈ
 معطلی  

 دائمی خلل  توسیع کردہ  11-44 
 بورڈ آف ایجوکیشن  طلبا کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر  فوری خطرہ  

 فوری خطرہ   اخراج  +45

 (کے ذریعہ اجازت دی گئی تادیبی ریمولزکا خالصہ 13A.08.01.11کوڈ آف میری لینڈ ریگولیشن )
 
 

 

 کم سے کم تعلیمی خدمات 
جن طالب علموں کو معطل یا خارج کردیا گیا ہے، اور جنھیں متبادل  

ورک  تعلیمی پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا ہے، انہیں روزانہ کالس 
اور اسائنمنٹس ملیں گے، جن کا جائزہ لیا جائے گا اور اساتذہ کے  

ذریعہ اسے ہفتہ وار بنیاد پر درست کیا جائے گا اور طالب علم کو  
واپس کر دیا جائے گا۔ ہر پرنسپل اسکول کے عملے کے ممبر کو  

اساتذہ اور مختلف طالب علموں کے مابین اسکول سے باہر معطلی یا 
رابطہ قائم کرنے اور کالس ورک اسائنمنٹ اور  اخراج سے متعلق

اسکول سے متعلق امور کے بارے میں ہفتہ وار بات چیت کرنے 

 کے لئے تفویض کرے گا۔ 
 

قلیل مدتی معطلی کے دوران، تمام طالب علموں کو معطلی 

کی مدت کے دوران بغیر کسی جرمانہ کے ان تعلیمی کاموں  
 گا۔ کو مکمل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے

 

 متبادل اسکول اور دیگر تعلیمی اختیارات
توسیع معطلی یا ملک سے خارج ہونے والے طالب علم کو مندرجہ  

ذیل میں سے ایک یا زیادہ تعلیمی اختیارات کے ذریعے تعلیمی  

 خدمات تک رسائی کی پیش کش کی جائے گی۔ 
 

 متبادل اسکول •

کمیونٹی مہتمم کے زیر انتظام ہیں  BCPSمتبادل اسکول 

اور مڈل اور ہائی اسکول دونوں طالب علموں کی خدمت  

کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر کے ذریعہ 
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ان میں رکھے گئے ہیں۔ یہ پروگرام رضاکارانہ اندراج  

کی پیش کش نہیں کرتے ہیں اور نشستیں محدود تعداد 

ام روایتی اسکول کے  میں رکھتے ہیں۔ یہ کل وقتی پروگر

 اوقات میں چلتے ہیں۔ نقل و حمل فراہم کیا جاتا ہے۔

 

 گھر پر تعلیم  •

BCPS   ایلیمنٹری اسکول کے طالب علموں کو گھر پر ہی

ہدایات فراہم کی جاسکتی ہیں جیسے گھر اور ہسپتال کے 

مڈل اور ہائی اسکول  BCPSدفتر کے زیر انتظام ہیں۔  

ل اسکول، ای لیرنگ ڈیجیٹ BCPSکے طالب علموں کو 

کی خدمات کا استعمال کرتے ہوئے گھر پر ہی ہدایات  

فراہم کی جاسکتی ہیں، جو آفس آف ایجوکیشنل آپشنز کے  

زیر انتظام ہے۔  گھر اور ہسپتال اور ای لیرنگ دونوں ہی  

پروگراموں میں متعدد وجوہات کی بنا پر دستیاب ہیں،  

دوبارہ  بشمول ان تک محدود، جنہیں انتظامی طور پر

 استعفی دیا گیا ہے۔ 

 
 (EDLP)توسیعی دن سیکھنے کا پروگرام  •

BCPS یا ہفتہ  /ہائی اسکول کے طالب علموں کو شام اور

کی صبح کے وقت آفیشل ایجوکیشن آفس کے زیر انتظام  

سائٹس میں سے کسی ایک پر ہدایت دی   EDLPپانچ 

جاسکتی ہے۔ اس پارٹ ٹائم پروگرام میں خود سے چلنے  

والی مرکب سیکھنے کے ماڈل کا استعمال کیا گیا ہے۔ جن  

طالب علموں کو انتظامی طور پر زیادہ تر رکھا جاتا ہے 

سے متعلق مخصوص  ( زبانیں)ان کو ہدایت کی سہ ماہی 

میں وہ شرکت کریں گے۔  مواد فراہم کیا جائے گا جس

کچھ معامالت میں، طالب علموں کو کریڈٹ ریکوری کے  

اختیارات کے لئے بہترین ترتیب دی جاسکتی ہے۔ یہ  

پروگرام رضاکارانہ طور پر اندراج شدہ طلبہ کے ساتھ 

ساتھ پروگرام میں شامل طالب علموں کی خدمت کرتا ہے۔  

BCPS EDLP و  میں رکھے ہوئے طالب علموں کو نقل

حمل فراہم نہیں کرتا ہے جب تک کہ طالب علم کے پاس 

نہ ہو اور اسے مفت اور مناسب عوامی تعلیم   IEPایک 

(FAPE ) تک رسائی کے لئے نقل و حمل کی ضرورت

 نہ ہو۔

 

والدین اور طلبہ مذکورہ پروگراموں کے بارے میں مزید معلومات  

-809-2270مالحظہ کرکے یا دفتر پر کال کرکے تعلیمی اختیارات 
 سکتے ہیں۔ پر حاصل کر 443

 

 منصوبے 504اور ( IEPs)انفرادی تعلیم پروگرام 
 504کی خالف ورزیوں پر  5550بورڈ کی پالیسی  طالب علم 

والے طالب علموں کو اسکول کے پرنسپل کے  IEPsمنصوبوں یا 

 سکتا ہے  ذریعہ نظم و ضبط دیا جا

جب اسکول کے سال میں دس  . طالب علم طرز عمل کے کوڈ

دن سے زیادہ عرصہ تک نظم و ضبط کو ہٹانے کا نتیجہ ( 10)

ہوتا ہے تو، طالب علم اس بات کا تعین کرنے کے لئے ایک 

( 1:  ئط پوری کی گئیںاجالس کے مستحق ہیں کہ آیا کچھ شرا
اگر معطلی کا سبب بننے واال سلوک معذوری کا نتیجہ ہے تو، 

( 3الگو کیا جارہا تھا؛ اور  IEPاگر خالف ورزی کے وقت ( 2
 مناسب ہے۔ IEPاگر طالب علم کا 

 
کسی معذوری والے بچے کا نظم و ضبط، انضباطی وجوہات کی بنا  

جگہ شامل کرنا، افراد   پر معطل، اخراج، یا بچے کی عبوری متبادل

اور بحالی قانون کے ( IDEA)کے ساتھ معذوریوں کے قانون 

 کی ضروریات کے مطابق عمل کیا جائے گا۔    504سیکشن 
 

IEPs  کے حامل طالب علموں کے لئے میری لینڈ پروسیجرل

حفاظتی اقدامات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے والدین 

ہ دینا کا حوالوالدین کے حقوق نوٹس کو ہر سال فراہم کردہ 

، اور ریاستی اور وفاقی قواعد کے  504، سیکشن IDEAچاہئے۔  

مطابق، اسکول سے ہٹانے کے دوران طلبا کو مفت اور مناسب 

 تک رسائی فراہم کرنا ہوگی۔( FAPE)عوامی تعلیم 

 
 

SCHO  کے فیصلے کی اپیل 
 

 اپیل کی کارروائی
سرپرست جو اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر کے فیصلے  /والدین

ے متفق نہیں ہیں وہ بورڈ آف ایجوکیشن کو اس فیصلے کی س

اپیل دائر کرسکتے ہیں۔ اپیل کے بعد، بورڈ آف ایجوکیشن کے 

نمائندے کے پاس اپیل سننے اور فیصلہ جاری کرنے کے لئے  

کیلنڈر دن ہوں گے۔ ہر   45اپیل موصول ہونے کے تاریخ سے 

نمائندگی فریق کو موقع ہے کہ وہ گواہ پیش کریں اور ان کی 

وکیل کے ذریعہ کی جائے۔ جب تک کہ طالب علم یا والدین  

عوامی سماعت کی درخواست نہیں کرتے ہیں، سماعت تمام افراد 

کی موجودگی سے ہی کی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جن  

کی موجودگی کو بورڈ نے ضروری یا مطلوبہ سمجھا ہو۔  بورڈ  

فیصلے پر قائم نہیں   سے اپیل اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر کے

 پالیسیبورڈ آف ایجوکیشن )رہتی ہے؛ بورڈ کا فیصلہ حتمی ہے۔  
 ۔ (5560رول اور سپرنٹنڈنٹ کا   5560

 

  ہونے اپیل (1)  :بورڈ سے اپیل کی درخواست الزمی ہے کہ

 کو آفس ایجوکیشن آف بورڈ کہ پہلے سے اس یا پہلے سے

 بطور میں، میل کے متحدہ ہائے ریاست (2) یا جائے؛ پہنچائی

 ترسیل یا میل، ترجیحی یا میل ایکسپریس یا مصدقہ یا رجسٹرڈ

 جمع ساتھ کے DHL یا UPS ایکسپریس، فیڈرل جیسے خدمت کی

  نظر نقطہ ہے والی ہونے اپیل کہ پہلے سے اس جو ہے، گیا کیا

الیکٹرانک   ہے۔ کرتا فراہم  ٹریکنگ شدہ تصدیق کی شے سے

 ادخال قبول نہیں کی جائیں گی۔ ( ای میل)

 

 قابل رپورٹ خالف ورزیاں 
 

اسکول سسٹم میں طالب علموں کے لئے مناسب تعلیمی پروگرام مہیا 

ہے جنہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے نے  کرنے کی ضرورت 
کے جرم میں گرفتار کیا  " اطالع دہندگی"غیر اسکول سے متعلق 

پرنسپل اسکول، عملہ اور طالب علموں پر حفاظت اور تحفظ  ہے۔  

کے اثرات کا جائزہ لینے کے لئے قابل رپورٹ جرمانہ پر نظرثانی  

http://dci.bcps.org/department/innovative_learning/educational_options/
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://dci.bcps.org/department/academic_services/special_education/procedural_safeguards
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5560.pdf
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کریں گے۔  اسکول کے منتظمین اس بات کا تعین کریں گے کہ ہوم  

 اسکول میں کسی طالب علم کی موجودگی سے حفاظت یا تحفظ کا

ی ہے کہ طالب علم کا پروگرام  خطرہ پیدا ہوتا ہے اور تجویز کی جات

ہوم اسکول میں جاری رکھا جائے یا کسی متبادل تعلیم کی جگہ میں۔  

قابل رپورٹ جرم کا نوٹس انضباطی کارروائی کی اساس نہیں 

اور ریاست ( IDEA)افراد کی تعلیم کے ایکٹ ہوسکتا ہے۔  معذور 

پالیسی  بورڈ آف ایجوکیشن )خصوصی تعلیم کے قانون اور ضابطہ 

کے مطابق معذور افراد کی  ( 5561 قاعدہ کااور مہتمم   5561

والے طالب علم کو مناسب تعلیمی پروگرامنگ اور شناخت کرنے 

 اس سے متعلق خدمات مہیا کی جائیں گی۔ 
 

اگر اس سیکشن کے تحت کسی طالب علم یا طالب علم کے والدین  

کسی فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو والدین یا طالب علم فیصلے پر  

نظرثانی کی درخواست کرسکتے ہیں۔  نظرثانی کی درخواست 

 ماحولپر ہونی چاہئے اور اس نے ڈویژن آف اسکول تحریری طور 

ڈیزائنی کے چیف کے پاس دائر کرنا ہوگی۔   نظرثانی   /اور حفاظت

کی درخواست کو ریاست ہائے متحدہ کے میل، بطور رجسٹرڈ یا 

جیسے )مصدقہ میل یا ایکسپریس میل میں، یا کسی ترسیل سروس 

ا جانا چاہئے جو  کے ساتھ جمع کی( DHLیا  UPSفیڈرل ایکسپریس ، 

نقطہ نظر سے شے کی تصدیق شدہ ٹریکنگ فراہم کرتا ہے۔   

 ادخال قبول نہیں کی جائیں گی۔( ای میل)الیکٹرانک 

 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5561.pdf
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 میٹرکس کی جرم کے نظم و ضبط 
کی خالف ورزی  ( 5550پالیسی )ضابطہ اخالق  BCPSنیچے دیئے گئے میٹرکس میں زیربحث عالقوں کا خالصہ کیا گیا ہے جہاں طالب علموں نے 

کے طرز عمل سے متعلق جرائم ایک تسلسل پر درج ہیں جس میں معمولی سے بڑے تک کی حد  III، اور I ،IIکی ہے۔  ہر عالقے کے اندر، زمرہ 
رز عمل سے متعلق جرائم کو اس انداز میں درج کیا گیا ہے جس سے یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ مخصوص طرز عمل کا جواب دینے  ہوتی ہے۔  ط 

  کے لئے کون بہتر پوزیشن میں ہے۔  معمولی رویے تسلسل کے بائیں سرے پر اساتذہ کی زیرقیادت جواب کے ساتھ بہترین انداز میں نپٹتے ہیں۔ 

ڑے سلوک وسط اور تسلسل کے دائیں سرے کی طرف ایک منتظم کی زیرقیادت جواب اور اسٹوڈنٹ کنڈکٹ ہیئرنگ آفیسر کی ممکنہ اعتدال پسند اور ب
 یا ممکنہ شمولیت سے بہترین طریقے سے نپٹا جاتا ہے۔ 

 

، آگ اور دھماکہ خیز آتش زنی

 مواد

 بڑے طرز عمل   معتدل طرز عمل  معمولی طرز عمل

قیادت اساتذہ کی زیر 

 جواب

اساتذہ کی زیر قیادت 

منتظم کی زیر قیادت /

 والے جواب 

منتظم کی زیر قیادت 

 جواب

منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 (SCHO امکانی)

منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 ( SCHOممکنہ)

 بارود آرسن دھمکی /االرم  تیلیاں، الئٹر، آگ لگانے واال 
تیلیاں یا الئٹر کا  • 

یا آگ /اور رکھنا

 (1A) -بجھانا 
براہ راست گولہ   •

بارود سمیت ایک 

آگ اور دھماکہ خیز 

مواد یا آلہ رکھنا۔ 

(2B) 
 

آگ کی   /فائر االرم •

 -غلط رپورٹ 
(2A) 

 
 

 (3A) –آرسن  •
دھماکے کا خطرہ   •

- (3B) 

براہ راست گولہ   •

بارود سمیت ایک 

آگ اور دھماکہ  

خیز مواد یا آلہ کا 

دھماکہ رکھنا ۔  

(3C) 

 حملے، دھمکیاں، لڑائی

 بڑے طرز عمل   معتدل طرز عمل  معمولی طرز عمل

اساتذہ کی زیر قیادت 

 جواب
اساتذہ کی زیر قیادت 

منتظم کی زیر قیادت /

 والے جواب 
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 (SCHO امکانی)

منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 ( SCHOممکنہ)

  

 

  دھمکیاں 

دھمکی دے کر یا  •

دھمکیاں دے /خوف

کر کسی سے 

دوسرے سے پیسے  

اثاثہ جات  /چھیننا

 -وصول کرنا 
(2C) 

 –فرد کو دھمکیاں  •
(2E) 

 حملہ، لڑائی، جسمانی حملہ 
 (1B) –لڑائی  •

 

ایک طالب علم پر  •

 –جسمانی حملہ 
(2D) 

ایک عملے کے   •

رکن پر جسمانی  

 (3E) –حملہ 
پرتشدد طرز عمل  •

جو کافی خطرہ پیدا 

 (3F) –کرتا ہے 
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 حاضری

 بڑے طرز عمل   معتدل طرز عمل  معمولی طرز عمل

اساتذہ کی زیر قیادت 

 جواب
اساتذہ کی زیر قیادت 

منتظم کی زیر قیادت /

 والے جواب 
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 (SCHO امکانی)

منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 ( SCHOممکنہ)

 اسکول سے غیر حاضر /تاخیر

  

کالسوں سے /کالس •

بغیر عذر دیر سے  

 (1D) -آنا 
اسکول کے دن کے   •

لئے بغیر عذر دیر  

 (1E)-سے آنا 
کالسوں سے /کالس •

بغیر عذر غیر  

 -حاضری یا دوری 
(1F) 
اسکول کے دن سے   •

بغیر عذر  

غیرحاضری یا 

 (1G) –دوری 
 

اجازت کے بغیر   •

اسکول کا میدان  

 (1C) -چھوڑنا 

 خطرناک 
 ےماد

 بڑے طرز عمل   معتدل طرز عمل  معمولی طرز عمل

اساتذہ کی زیر قیادت 

 جواب
اساتذہ کی زیر قیادت 

منتظم کی زیر قیادت /

 والے جواب 
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 (SCHO امکانی)

منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 ( SCHOممکنہ)

   بغیر نسخے کی خالف ورزی /نسخہ

بغیر نسخے والی  • 

 –ادویات رکھنا 
(1H) 
نسخے کے بغیر  •

دوائیوں کا غلط  

 (2G) –استعمال
منشیات کی   •

پیرفرنالیا یا  

مصنوعی ادویات 

اور مادے کی 

موجودگی، استعمال 

 (2H) –اور تقسیم
 

نسخے خالف ورزی   •

نسخے والی ادویات )

 (2I) –( رکھنا
نسخے والی ادویات   •

 –کا غلط استعمال 
(3K) 
 

 شراب کی خالف ورزی /غیر قانونی ادویات تمباکو
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تمباکو، سگریٹ   •

رولنگ پیپر،  

الیکٹرانک سگریٹ،  

یا تمباکو کی دیگر  

مصنوعات کا  

یا /استعمال اور
 (1I) –رکھنا

تمباکو کی   •

مصنوعات، تمباکو 

سے متعلق آالت، 

مشابہت تمباکو کی  

مصنوعات، سگریٹ  

کا رولنگ کاغذ یا  

الیکٹرانک سگریٹ  

یا /کا استعمال اور
دھرایا ہوا  )رکھنا 

 (2K)(جرم
 

تقسیم یا غیر قابو   •

شدہ مادہ کی تقسیم  

کے ارادے سے  

 –رکھنے کی کوشش 
(2F) 
غیر کنٹرول شدہ   •

مادے کی خریداری 

جس کو خطرناک  

مادہ کی حیثیت سے 

 –پیش کیا گیا ہو 
(2J) 

شراب کی تقسیم   •

 –یا فروخت /اور
(3G) 
غیر قانونی ادویات   •

یا /کی تقسیم اور
 (3H) –فروخت 

 (3I) –شراب رکھنا  •
انونی ادویات  غیر ق •

 (3J) –کا رکھنا 
غیر قانونی منشیات   •

کا استعمال، کے اثر 

میں، یا کسی مادہ 

کے استعمال کے  

 –ثبوت پیش کرنا 
(3L) 
شراب کا استعمال،  •

شراب کے زیر اثر،  

یا شراب کے 

 –استعمال کے ثبوت 
(3M) 
کسی بھی نشہ آور   •

اشیاء کا استعمال جو  

خود پر قابو پانے 

میں ضیاع کا سبب  

 (3N) –نتا ہے یا ب
 

 محکومیت، توہین
 

 بڑے طرز عمل   معتدل طرز عمل  معمولی طرز عمل

اساتذہ کی زیر قیادت 

 جواب

اساتذہ کی زیر قیادت 

منتظم کی زیر قیادت /

 والے جواب 
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 (SCHO امکانی)

منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 ( SCHOممکنہ)

  خلل انگیز برتاؤ/بے عزت

کسی سمت کی   •

پیروی کرنے میں  

 (1J) –ناکامی 
اسکول کے قواعد   •

یا ضوابط سے  /اور

تعاون کرنے سے 

 (1L) –انکار کرنا 
تفویض کردہ کام   •

کرنے سے انکار 

 (1N) –کرنا 
نظربندی سے انکار   •

 (1O) –کرنا 
فحش یا گستاخانہ   •

زبان یا اشاروں کا 

 (1P) –استعمال 
اختالفی رویہ جس   •

کے نتیجے میں عام 

کا ارتکاب   IIIزمرہ  •

کرنے کے لئے دو  

یا زیادہ افراد کے  

مابین سازش یا  

 –منصوبہ بندی 
(2L) 
 

یا  /حصہ لینے اور •
اسکول میں خلل پیدا  

 –کرنے پر اکسانا 
(2P) 
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اسکول کے پروگرام 

میں مداخلت ہوتی  

 (2M) –ہے 
 

  بدمعاشی، ہراساں کرنا، دھمکانا
کسی بھی وجہ سے   •

دھونس، سائبر 

دھمکانے، ہراساں 

کرنے یا دھمکی دینا  

– (2N) 
 

 (1K) –ہراساں کرنا  •
کسی دوسرے طالب   •

علم کے اسکول یا  

کالسوں میں داخلے  

کے حق میں 

 –مداخلت کرنا 
(2O) 
 

  

 نقل و حمل
نقل و حمل کے  •

ضوابط میں تعاون 

 –کرنے سے انکار 
(1M) 

 

 ذاتی صحت 

 بڑے طرز عمل   معتدل طرز عمل  معمولی طرز عمل

اساتذہ کی زیر قیادت 

 جواب
اساتذہ کی زیر قیادت 

منتظم کی زیر قیادت /

 والے جواب 
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 (SCHO امکانی)

زیر قیادت منتظم کی 

 جواب
 ( SCHOممکنہ)

  ذاتی صحت  

جب ایک طالب علم  •

دوسروں کی صحت 

کو خطرے میں 

ڈالنے کے لئے جان  

کر اپنی   بوجھ

صحت کی حالت  

 –استعمال کرتا ہے 
(1Q) 
 

 
  



23 
 

 جنسی جرائم

 بڑے طرز عمل   معتدل طرز عمل  معمولی طرز عمل

اساتذہ کی زیر قیادت 

 جواب
اساتذہ کی زیر قیادت 

منتظم کی زیر قیادت /

 والے جواب 
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 (SCHO امکانی)

منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 ( SCHOممکنہ)

 جنسی بد سلوکی  
 –نامناسب نمائش  •

(2R) 
جنسی نوعیت کا   •

 –نامناسب سلوک 
(2Q) 
 

 (3O) –جنسی حملہ  •

 اسلحہ 

 بڑے طرز عمل   معتدل طرز عمل  معمولی طرز عمل

اساتذہ کی زیر قیادت 

 جواب
اساتذہ کی زیر قیادت 

منتظم کی زیر قیادت /

 والے جواب 
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 (SCHO امکانی)

منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 ( SCHOممکنہ)

 استعمال /رکھنااصلی ہتھیار کا  ایک جیسے   
کسی بھی طرح کے   •

ایک جیسے دکھنے 

والے ہتھیار کا 

 (2S) – رکھنا
جیب کی چھری کا   •

 (2T) –رکھنا 

کسی بھی طرح کے   •

ایک جیسے دکھنے 

والے ہتھیار کا 

 (3T) –استعمال 
جیب والی چاقو یا   •

کسی بھی چیز کو  

بطور ہتھیار  

 –استعمال کرنا 
(3U) 

اسکول میں آتشی  •

یا /اسلحے رکھنا اور
 (3P) –استعمال 

کسی دوسری بندوق  •

یا رائفل کا استعمال  

بھری ہوئی یا اتری  )

ہوئی، قابل عمل یا  

 –( ناقابل عمل
(3Q) 
کسی بھی قسم کے   •

اصلی ہتھیار کا 

 –رکھنا یا استعمال 
(3R) 
 

 دیگر  

 بڑے طرز عمل   معتدل طرز عمل  معمولی طرز عمل

اساتذہ کی زیر قیادت 

 جواب
اساتذہ کی زیر قیادت 

منتظم کی زیر قیادت /

 والے جواب 
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 (SCHO امکانی)

منتظم کی زیر قیادت 

 جواب
 ( SCHOممکنہ)

  گینگ سلوک  /الپرواہ  بے ایمانی

 -تعلیمی بے ایمانی  •
(1R) 
 

الپرواہی کا خطرہ   •

جس کا نتیجہ کسی  

شخص کو چوٹ 

 (2W)پہنچتا ہے۔ 
 

بورڈ کی گینگ   •

پالیسی کی خالف  

 (2AA) -ورزی 

 امالک کا نقصان رقم سے متعلقہ خالف ورزیوں 
اسکولوں میں کسی  • 

بھی طرح سے 

متعلق نہیں اشیاء،  

خدمات سامان، یا 

کے اسکول میں 

غیر مجاز فروخت  

 (1T)یا تقسیم۔

 (1S) -جوا  •
غیر قانونی مقصد   •

کے لئے رقم کا  

 (2V) –تبادلہ 
 

امالک کی تباہی   •

 -یا توڑ پھوڑ   /اور
(2U) 
یا جان  /چوری اور •

بوجھ کر چوری شدہ 

 (2X) -پراپرٹی 

 (3V) -ڈکیتی  •
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  کرنا رسوا  الیکٹرانکس کا غلط استعمال /کمپیوٹر 

غیر تعلیمی مقاصد  •

کے لئے الیکٹرانک 

 -آالت کا استعمال 
(1U) 
 

کی خالف ورزی   •

طلباء کے لے  

ٹکنالوجی قابل قبول 

استعمال پالیسی 

(TAUP )- (2Z) 
 

 (2Y) -جوا   •
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 ایڈمنسٹریٹر کی قیادت میں جواب /اساتذہ کی قیادت میں اور ایڈمنسٹریٹر کی قیادت والی ڈسپلنری جواباتاساتذہ کی قیادت میں 
میں  اس چارٹ میں اساتذہ کی زیرقیادت اور منتظم کی زیرقیادت ممکنہ جوابات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جب طالب علموں کے طرز عمل کے معامالت 

 مداخلت کرتے ہو۔  نہ تو اساتذہ اور نہ ہی اسکول کے منتظمین صرف دکھائے گئے ردعمل تک ہی محدود ہیں۔  
 

 اساتذہ کی زیرقیادت جوابات کی مثالیں کالس روم، معاونت، اور  

اساتذہ کی قیادت میں  

 جوابات 

یہ ردعمل مناسب طرز عمل کی تعلیم دینے کے لئے تیار کیے گئے ہیں، لہذا طلبا قابل احترام ہیں، اور سیکھ سکتے ہیں  

حکمت عملیوں کو   اور محفوظ ماحول میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اساتذہ کو تدریس اور کالس روم کے انتظام کی مختلف

آزمانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جب مناسب ہو تو، اساتذہ کامیاب سیکھنے اور ردعمل کی مستقل مزاجی کو یقینی 

بنانے اور ان حاالت کو تبدیل کرسکتے ہیں جو طالب علم کے نامناسب یا خلل انگیز رویے میں معاون ہیں۔ ان جوابات 

 ا جانا چاہئے۔کو گریجویشن شدہ انداز میں استعمال کی
جیسے زبانی  )کالس روم پر مبنی جوابات  •

 /معافی، یاد دہانی  /اصالح، تحریری عکاسی
دوبارہ سمت، رول پلے، روزانہ ترقی کی  

 (شیٹ
 وسائل کے ماہر سے ملیں  /اسکول کے مشیر •
 برادری کا حلقہ  •
 حراست  •

یا اسکول پر مبنی سرپرستی   /غیر رسمی اور •

ٹیلیفون، ای میل  )کرنے والے والدین تک رسائی 

( یا تیکسٹ کے ذریعہ والدین سے رابطہ کریں
مناسب مادے کی زیادتی سے متعلق مشاورت کی  

 خدمت کا حوالہ دیتے ہیں
 ذہنی صحت کی خدمات کے حوالے /صحت  •
 بحالی کے طریق کار  •

 کی مثالیں  عمل ردکالس روم، معاونت اور ہٹانے کے  

 /اساتذہ کی قیادت میں
ایڈمنسٹریٹر کی قیادت میں  

 جوابات

یہ ردعمل مناسب طرز عمل کی تعلیم دینے کے لئے تیار کیے گئے ہیں ، لہذا طلباء احترام سے برتاؤ کریں، سیکھ 

نظام میں شامل ہیں  سکیں، اور محفوظ ماحول میں حصہ ڈال سکیں۔ ان میں سے بہت سے ردعمل طالب علم کے معاون 

اور ایسے حاالت کو تبدیل کرنے کے لئے ڈیزائن کیے گئے ہیں جو طالب علم کے نامناسب یا خلل انگیز رویے میں  

معاون ہیں۔ ان ردعمل کا مقصد طالب علم کو اسکول میں رکھے ہوئے، اس کی شدت پر زور دیتے ہوئے اور مستقبل  

تسلیم کرتے ہوئے سلوک کو درست کرنا ہے۔ ان جوابات کو  میں ہونے والے نقصان کے ممکنہ مضمرات کو 

 گریجویشن شدہ انداز میں استعمال کیا جانا چاہئے۔ 
جیسے زبانی  )کالس روم پر مبنی جوابات   •

 /معافی، یاد دہانی  /اصالح، تحریری عکاسی
دوبارہ سمت، رول پلے، روزانہ ترقی کی  

 (شیٹ
 سلوک کا معاہدہ  •
 ریسورس اسٹاف سے ملیں /اسکول کاؤنسلر •
 بحالی کانفرنسنگ  •
 کالس روم کمیونٹی کی خدمت  •
 حراست  •
طرز عمل  /فنکشنل طرز عمل کی تشخیص •

 مداخلت کا منصوبہ 
 یا اسکول پر مبنی سرپرستی  /غیر رسمی اور •
 مراعات سے محروم ہونا •
استاد  )سرپرست اور طلباء کانفرنس  /والدین •

 (کے ساتھ
ٹیلیفون، ای میل یا ٹیکسٹ )والدین تک رسائی  •

 (کے ذریعے والدین سے رابطہ کریں
 ہم مرتبہ ثالثی  •
مناسب مادے کی زیادتی سے متعلق مشاورت   •

 کی خدمات کا حوالہ دیتے ہیں

 کمیونٹی پر مبنی تنظیم کو حوالہ دیتے ہیں  •
 ذہنی صحت کی خدمات کے حوالے /صحت  •
• IEP  علم فی الحال  طالب)ٹیم کو حوالہ دیتے ہیں

 (خصوصی تعلیم کی خدمات کے اہل نہیں ہے
• IEP  جو طالب علم فی الحال خصوصی تعلیم )ٹیم

 کے حوالے ہے( کی خدمات حاصل کررہا ہے
 طلبہ کی معاونت کی ٹیم کے حوالے  •
پالن کے جائزے کے لے اسٹوڈنٹ سپورٹ  504 •

 ٹیم کو ریفر کریں 
 غیر نصابی سرگرمیوں سے ہٹانا •
 بحالی •
کالس روم پر مبنی یا ماہر  )ی مشقیں بحالی ک •

 (سہولت
اسکول پر مبنی یا اس سے باہر تنازعات کے حل  •

 کی سہولت ہے 
 طلباء عدالت •
 کالس سے عارضی طور پر ہٹانا  •

 سپورٹ، ہٹانے، اور انتظامی جوابات کی مثالیں 
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ایڈمنسٹریٹر کی قیادت میں 

 جوابات 

لے، اور ایسے حاالت میں ردوبدل کرتے ہیں جو طالب علم کے یہ ردعمل کامیاب سیکھنے کو یقینی بنانے کے  

نامناسب یا خلل انگیز رویے میں معاون ہیں۔ ان ردعمل کا مقصد طلباء کو اسکول میں رکھتے ہوئے ان کی شدت پر 

زور دیتے ہوئے اور مستقبل میں ہونے والے نقصان کے ممکنہ مضمرات کو تسلیم کرتے ہوئے طرز عمل کو درست 

ہے۔ ان جوابات میں کسی طالب علم کو کالس روم سے قلیل مدتی ہٹانا شامل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے خاتمے کو کرنا 

اس سلوک کو مناسب طریقے سے حل کرنے کی صالحیت کو مجروح کیے بغیر زیادہ سے زیادہ عملی طور پر محدود  

 چاہئے۔ ہونا چاہئے۔ ان جوابات کو گریجویشن شدہ انداز میں استعمال کیا جانا
جیسے زبانی  )کالس روم پر مبنی جوابات  •

 /معافی، یاد دہانی  /اصالح، تحریری عکاسی
 (دوبارہ سمت، رول پلے، روزانہ ترقی کی شیٹ

 سلوک کا معاہدہ  •
 سماجی خدمات  •
 کمیونٹی کانفرنسنگ  •
 حراست  •
طرز عمل  /فنکشنل طرز عمل کی تشخیص •

 مداخلت کا منصوبہ 
 باضابطہ رہنمائی  /روک تھام /غیر رسمی •
 اسکول میں معطلی  •
 مراعات سے محروم ہونا •
منتظم کے  )سرپرست اور طلبہ کانفرنس  /والدین •

 (ساتھ
مناسب مادے کی زیادتی سے متعلق مشاورت   •

 کی خدمات کا حوالہ دیتے ہیں
 ذہنی صحت کی خدمات کے حوالے /صحت  •

 کمیونٹی پر مبنی تنظیم کو حوالہ دیتے ہیں  •
• IEP طالب علم فی  )یتے ہیں ٹیم کو حوالہ د

الحال خصوصی تعلیم کی خدمات کے اہل نہیں  

 (ہے
• IEP  جو طالب علم فی الحال خصوصی  )ٹیم

کے ( تعلیم کی خدمات حاصل کررہا ہے

 حوالے ہے
 طلبہ کی معاونت کی ٹیم کے حوالے  •
پالن کے جائزے کے لے اسٹوڈنٹ  504 •

 سپورٹ ٹیم کو ریفر کریں 
 ہٹاناغیر نصابی سرگرمیوں سے  •
 بحالی •
کالس روم پر مبنی یا ماہر  )بحالی کی مشقیں  •

 (سہولت
اسکول پر مبنی یا اس سے باہر تنازعات کے   •

 حل کی سہولت ہے
 طلباء عدالت •
 کالس سے عارضی طور پر ہٹانا  •

 انتظامی، اور اسکول سے باہر کے جوابات کی مثالیں  سپورٹ، ہٹانے، 

ممکنہ طور پر  

SCHO جوابات کے 

حوالہ سے ایڈمنسٹریٹر کی  

 قیادت میں 

یہ ردعمل طلباء کو اسکول میں رکھے ہوئے، یا جب طرز عمل کی نوعیت یا مستقبل میں ہونے والے نقصان کے  

امکانی مضمرات کی وجہ سے ضروری ہو تو، سنجیدہ سلوک کی نشاندہی کرتے ہیں، طلباء کو اسکول کے ماحول  

اور خطرناک سلوک سے نمٹنے کے ذریعہ اسکول کی برادری کی حفاظت کو سے دور کردیں۔ وہ خود کو تباہ کن 

 فروغ دیتے ہیں اور انہیں گریجویشن انداز میں استعمال کیا جانا چاہئے۔
 باضابطہ رہنمائی پروگرام  •
طرز عمل  /فنکشنل طرز عمل کی تشخیص •

 مداخلت کا منصوبہ 
 اسکول میں معطلی  •
 مراعات سے محروم ہونا •
منتظم کے  )سرپرست اور طلبہ کانفرنس  /والدین •

 (ساتھ
• IEP  طالب علم فی الحال )ٹیم کو حوالہ دیتے ہیں

 (خصوصی تعلیم کی خدمات کے اہل نہیں ہے
• IEP  جو طالب علم فی الحال خصوصی تعلیم )ٹیم

 کے حوالے ہے( رہا ہے کی خدمات حاصل کر

پالن کے جائزے کے لئے اسٹوڈنٹ  504 •

 اسٹوڈنٹ سپورٹ ٹیم سپورٹ ٹیم ریفرل آف 
 غیر نصابی سرگرمیوں سے ہٹانا •
 بحالی •
کالس روم پر مبنی یا ماہر  )بحالی کی مشقیں  •

 (سہولت
 اسکول سے قلیل مدتی معطلی •
 طلباء عدالت •
 کالس سے عارضی طور پر ہٹانا  •
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 طویل مدتی، اسکول سے باہر، اور حواالتی جوابات کی مثالیں 

 SCHOریفرنس کے ساتھ 
  ممکنہ میں ایڈمنسٹریٹر کی  

 قیادت میں جواب

رویے کی شدت اور مستقبل میں ہونے والے نقصان کے ممکنہ مضمرات کی وجہ سے یہ ردعمل طلباء کو ایک توسیع  

مدت کے لئے اسکول کے ماحول سے ہٹاتے ہیں۔ ان میں محفوظ ماحول میں طلبا کی جگہ شامل کرنا ہوسکتی ہے جو 

ات فراہم کرتے ہیں۔ یہ جوابات خود کو تباہ کن اور خطرناک طرز عمل پر توجہ دے کر اسکول  اضافی ڈھانچہ اور خدم

 کی برادری کی حفاظت کو فروغ دیتے ہیں اور انہیں گریجویشن انداز میں استعمال کیا جانا چاہئے۔ 
 اخراج •
 توسیعی توسیع •
 طویل مدتی معطلی •
 مزید کارروائی کی سفارش کریں  •
 حوالہ دیتے ہیںمتبادل تعلیم کا  •
• IEP  طالب علم فی الحال )ٹیم کو حوالہ دیتے ہیں

 (خصوصی تعلیم کی خدمات کے اہل نہیں ہے

• IEP  جو طالب علم فی الحال خصوصی  )ٹیم

کے ( تعلیم کی خدمات حاصل کررہا ہے

 حوالے ہے
 طلبہ کی معاونت کی ٹیم کے حوالے  •
پالن کے جائزے کے لے اسٹوڈنٹ  504 •

 ریفر کریں سپورٹ ٹیم کو 
کالس روم پر مبنی یا ماہر  )بحالی کی مشقیں  •

 (سہولت
 
 
 

 کی تفصیلردعمل انضباطی 
منتظم کی زیرقیادت ردعمل میں استعمال ہونے والی اصطالحات کی ایک فہرست ہے۔  تعریفوں کا  /ذیل میں ڈسپلن میٹرکس اور اساتذہ کی زیر قیادت

 کرتے وقت دستیاب نظم و ضبطی مداخلت کے بارے میں وضاحت فراہم کرنا ہے۔ مقصد طلبہ کے طرز عمل پر ردعمل ظاہر 
 

 سلوک کا معاہدہ 

 
اسکول کے عملے کے ذریعہ وضع کردہ مثبت سلوک مداخلتوں، حکمت عملیوں اور معاونت کی پیش کش کے لئے بنائے 

 کرنا۔گئے ایک رسمی منصوبے کے ذریعہ طلبا کے نامناسب یا خلل انگیز رویے کو درست 
 

 ریسورس ماہر سے ملیں  /اسکول کونسلر

 
طلبا کو کسی اسکول کونسلر، ریسورس ٹیچر، اسکول ماہر نفسیات، اسکول کے سماجی کارکن، یا اس کوچ کے ساتھ غیر 

 رسمی چیک ان کرنے کا اکسارہ جس کا طالب علم سے کوئی رشتہ ہے۔ 
 

 کالس روم پر مبنی جوابات

 

مثال کے طور پر، رول  )کالس روم کی حکمت عملی جیسے ٹائم آؤٹ، اساتذہ طلباء کانفرنس، عکاسی کرسی، ری ڈائریکشن 

، سیٹ چینج، گھر کال کرنا، کالس روم کا استحقاق ضائع ہونے، یا معافی نامہ جیسے طلبا کو اپنے طرز عمل پر غور  (پلے

 کرنے کے لئے آمادہ کرنا۔ 
 

 کانفرنسنگ کمیونٹی 

 
تنازعہ میں شامل طلباء، اسکول کے عملہ اور دیگر افراد کو ایک ساتھ النا تاکہ موضوع پر تبادلہ خیال کیا جاسکے، مسائل  

 ۔(جیسے، روزانہ ریپ، مارننگ میٹنگز)حل ہوں، اور حل تجویز کریں 
 

 سماجی خدمات 

 

جیسے، سوپ کچن میں )طلبا کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دینا جو معاشرے کی خدمت اور فائدہ اٹھائیں 

 ۔ (کام کرنا، عوامی جگہوں کی صفائی کرنا، یا بوڑھے کے لئے کسی سہولت میں مدد کرنا
 

 تنازعات کے حل

 
میں طلبہ کی مدد کے لئے حکمت عملی کا استعمال۔ تنازعات تنازعات کو پر امن طریقے سے حل کرنے کی ذمہ داری لینے 

سرپرست، اساتذہ، اسکول کا عملہ اور پرنسپل ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں جو  /کے حل کے دوران طلباء، والدین

ور مسئلے کو حل کرنے کی مہارت اور تکنیک کو فروغ دیتے ہیں، جیسے تنازعات اور غصے کا انتظام، فعال سننے ا

 موثر مواصالت۔
 

 حراست 

 
کسی طالب علم سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اسکول سے پہلے، اسکول کے بعد یا ہفتے کے اختتام پر کسی مقررہ مدت کے  

 لئے، اسکول سے پہلے، نامزد کالس روم میں رپورٹ کریں۔ 
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 اخراج

 
باقاعدہ اسکول کے پروگرام سے طالب علم کو خارج  دن یا اس سے زیادہ دن کے لئے  45طالب علمی کے اسکول کے 

 :کرنا، جو صرف مندرجہ ذیل حاالت میں ہوسکتا ہے
a)    سپرنٹنڈنٹ یا نامزد نمائندے نے طے کیا ہے کہ اخراج کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی طالب علم کی

 اسکول میں واپسی دوسرے طلباء یا عملے کو شدید نقصان کا خطرہ بنائے گی۔ 
b)  سپرنٹنڈنٹ یا نامزد کردہ نمائندہ خارج ہونے کی مدت کو عملی طور پر قابل حد حد تک محدود کرتا ہے۔ 
c)   اسکول کا نظام خارج شدہ طالب علم کو تقابلی تعلیمی خدمات اور مناسب طرز عمل سے متعلق معاون خدمات

 واپسی کو فروغ دیا جاسکے۔ فراہم کرتا ہے تاکہ طالب علم کے باقاعدہ تعلیمی پروگرام میں کامیابی سے
 
 (COMAR) 13A.08.01.11.(B)(2) 
 

فنکشنل طرز عمل کی تشخیص اور طرز  

 عمل مداخلت کا منصوبہ
 

 
فنکشنل طرز عمل کی تشخیص سے طلباء کے غیر مناسب یا خلل انگیز طرز عمل کے بارے میں معلومات جمع ہوتی ہے 

عملے کو ان طرز عمل کو درست کرنے یا ان کا نظم و نسق لینے کے لئے  اور یہ طریقہ کار طے ہوتا ہے کہ اسکول کے 

اپنانا چاہئے۔ اس معلومات کا استعمال طالب علم کے لئے طرز عمل کی مداخلت کا منصوبہ تیار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔  

رویوں کو درست  طرز عمل کی مداخلت کا منصوبہ اسکول کے عملے کی جانب سے اسکول کے نامناسب یا خلل انگیز 

 کرنے کے لئے مثبت طرز عمل کی مداخلت، حکمت عملی اور مدد کی پیش کش کرتا ہے۔ 
 

 مداخلت / اخراجاسکول درون 

 
اسکول کی عمارت کے اندر کسی طالب علم کو اسکول کے پرنسپل کے ذریعہ تادیبی وجوہات کی بناء پر اسکول سال میں 

اس کو  COMAR 13A.08.01.11 (B) (4 )"سے زیادہ اسکول ایام تک نہیں ، لیکن اسکول کی عمارت کے اندر رہنا،  10

 :اس کام کو جاری رکھنے کا موقع مل جاتا ہے"کو اسکول میں معطلی نہیں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ طالب علم 
(i)   عام نصاب میں مناسب طور پر ترقی؛ 
(ii)   طالب علم کے انفرادی تعلیمی منصوبے(IEP )  پر مخصوص خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات حاصل

 کریں ، اگر طالب علم قانون کے مطابق معذوری کا طالب علم ہے 
(iii)   فراہم کردہ پروگرام کے مطابق ہدایات وصول کریں؛ اورباقاعدہ کالس روم میں طالب علم کو 
(iv)   ساتھیوں کے ساتھ اس طرح شریک ہوں جیسے وہ اپنے موجودہ تعلیمی پروگرام میں مناسب حد تک

 .COMAR 13A.08.01.11(C)(2)(a)" شریک ہوں۔ 
 

 پروگرام  رہنمائی

 

کے ساتھ طلباء کی جوڑی بنانا ( علم، یا برادری کے ممبرمثال کے طور پر، اسکول کے مشیر، اساتذہ، ساتھی طالب )اساتذہ 

 جو ان کی ذاتی، تعلیمی اور معاشرتی ترقی میں مدد کرتے ہیں۔
 

 والدین تک رسائی 

 

سرپرستوں کو اپنے بچے کے طرز عمل سے آگاہ کرنا اور نامناسب یا خلل انگیز رویے کو درست کرنے میں ان   /والدین

 کی مدد لینا۔ 
 

 اساتذہ کانفرنس  /سرپرست اور طلبا  /والدین

 

سرپرست، اساتذہ اور اسکول کے دیگر عملے، اور اساتذہ سے متعلق معاشرتی، تعلیمی، اور ذاتی امور کو  /طلباء، والدین

 حل کرنے کے ممکنہ حل کے بارے میں گفتگو کرنے والے پرنسپلز کو شامل کرنا۔ 
 

 ساتھی کی مصالحت 

 
ایک شکل میں مالزمت کرنا جس میں طلبا ثالث کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہیں اور تنازعات  تنازعات کے حل کی 

 کے حل کیلئے ان کے ساتھیوں سے نمٹنے اور ان کی مدد کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ 
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 بحالی 
 

کبھی کبھی، ایک طالب علم ان طرز عمل میں ملوث ہوسکتا ہے جو 

طرز عمل کی خالف ورزی کرتے ہیں۔  خالف ورزی کے  نظام کے 

نتیجے میں طالب علم کی کچھ دن کے لئے اسکول سے معطلی یا 

طویل عرصے تک متبادل پروگرام میں جگہ بننے کا سبب بن سکتا 
ہے۔  معطل ہونے سے اور اساتذہ کی رہنمائی کے ساتھ طالب علم 

لقات کو بحال  کی واپسی پر، طالب علم کو بد سلوکی سے خراب تع

 کرنے کے لئے سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہئے۔ 
 

 بحالی کے طریقوں کی تعریف
طلباء، عملہ، اور منتظمین تعلقات قائم کرنے،    بحالی کے طریق کار

برقرار رکھنے اور دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش میں استعمال شدہ  
طرز عمل کے ایک متعین کا حوالہ دیں۔  اساتذہ کالس روم میں  

برادری کا احساس پیدا کرنے کے ساتھ ہی مثبت تعلقات استوار  

کرنے کا آغاز ہوتا ہے۔  مشترکہ برادری کے احساس کے ذریعے،  
 خلل ڈالنے والے رویے کی مثال کم ہو جاتی ہے۔ 

 
جب کالس روم میں خلل ڈالنے والے سلوک ہوتے ہیں تو اس کا 

نقصان ہوتا ہے۔   نتیجہ کالس روم کی برادری اور افراد کے لئے  

نقصان پہنچانے کے لئے ذمہ دار طالب علم کو تعلقات یا معاشرے  

کو ان کی اصل، مثبت حالت میں واپس کرنے کے لئے بحالی کے 

 طریقوں میں مشغول ہونا چاہئے۔
 

 بحالی کے طریقوں کی مثالیں
 فطرت میں بحال ہونے والی کچھ سرگرمیاں ذیل میں درج ہیں۔ 

 

جب کسی مسئلے کا سامنا کرنا  – برادری کے حلقے •

پڑتا ہے تو، اساتذہ طلباء کو حلقہ کی تشکیل میں بیٹھنے  

کی ہدایت کرتے ہیں۔  دائرے میں بیٹھے ہوئے، طلباء  

اس مسئلے کے بارے میں اپنے خیاالت، احساسات اور 

خیاالت کا اشتراک کرتے ہیں۔  اساتذہ ایک وقت میں 

ت لیتے ہوئے ایک سوال پوچھ کر اور طلباء سے جوابا

طلبہ کے مابین گفتگو کو آسان بناتا ہے۔  استاد بحث کا 

" گفتگو کا ٹکڑا"آغاز کرتے ہوئے ایک طالب علم کو 
دے دیتا ہے۔  طلباء نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے  

" گفتگو کا ٹکڑا"حصہ لیا،لیکن صرف اس وقت جب وہ 
اُنکے پاس ہوگا۔  گفتگو کرنے والے ٹکڑے کا استعمال 

ینی بناتا ہے کہ گفتگو زیادہ صوتی طلباء پر حاوی نہ  یق

ہو اور اس بات پر تمام طلبا کو سننے کا موقع ملے۔    

تاہم، طلبا احترام کے ساتھ جواب نہ دینے کا انتخاب 

دیا جاتا ہے۔   " گفتگو کا ٹکڑا"کرسکتے ہیں جب ان کو

جب طلباء گفتگو کر رہے ہیں تو، استاد نوٹ لے کر  

ہ دائرہ کے دوران مشترکہ معلومات  طے کرتا ہے ک

کالس روم کی برادری کو مزید مستحکم بنانے کے لئے  

 کس طرح استعمال ہوگی۔ 
 

 :سکتا ہے کمیونٹی حلقوں کو استعمال کیا جا

o  توقعات پر اتفاق   /کالس روم کے قواعد

 رائے پیدا کریں۔ 

o  طریقہ کار کے بارے میں فیصلے کریں۔ 
o  ،برادری، یا طلبا کو  اسکول بھر میں، پڑوس

متاثر کرنے والے قومی واقعات پر تبادلہ  

 خیال کریں۔
o تعلیمی یا نصاب عنوانات پر توجہ دیں۔ 

 

انصاف کے حلقے فارمیٹ اور   – انصاف کے حلقے •

عمل میں برادری کے حلقوں کی طرح ہیں۔  معاشرتی  

دائرے اور انصاف کے دائرے کے مابین بنیادی فرق  

انصاف کے حلقوں کا    بات چیت کا موضوع ہے۔

استعمال طلباء کے کالس روم کے سلوک، رکاوٹوں اور 

منفی رویے کے نتائج سے متعلق ان پٹ حاصل کرنے 

کے لئے کیا جاتا ہے۔  دائرے میں رہتے ہوئے، طلباء  

ان اور طبقاتی برادری پر برتاؤ کے اثرات بانٹتے ہیں۔   

کے  اس فارمیٹ میں طلبہ کا اکٹھا ہونا اس طالب علم 

لئے ہے جو برادری کو پہنچنے والے نقصان کو 

پہچاننے اور اصالحی اقدامات کرنے کے لئے غلط 

 سلوک کررہا ہے۔ 
 

انصاف کے حلقوں میں دوسرے شرکا شامل ہوسکتے 

 :ہیں، جیسے

o  یعنی، اسکول کا کونسلر، )امدادی عملے

اسکول سماجی کارکن، اسکول ماہر نفسیات، 

 (طرز عمل مداخلت پسند

o اساتذہ دوسرے 
o  گریڈ لیول ایڈمنسٹریٹر 

 

بحالی حلقے فارمیٹ اور عمل میں   – بحالی حلقے •

برادری کے حلقوں اور انصاف کے حلقوں کی طرح  

ہیں۔  برادری کے دائرے، انصاف کے دائرے اور  

بحالی کے دائرے کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ نظم  

و ضبط کے خاتمے کی وجہ سے طویل عرصے سے 

کے بعد دوبارہ بحال ہونے والے دائرے   غیر موجودگی

کا استعمال کالس روم کی جماعت میں کسی طالب علم  

کے استقبال کے لئے کیا جاتا ہے۔  بحالی حلقہ طلباء کی 

ضروریات اور اس میں فٹ ہونے اور اس سے تعلق  

رکھنے کی خواہشات کی بنیاد ہے۔  بحالی حلقوں کا  

وہ معاف ہوگئے مقصد طالب علموں کو یہ بتانا ہے کہ 

ہیں اور کالس روم کی کمیونٹی میں واپس آنے کا 

خیرمقدم کرتے ہیں۔  بحالی حلقہ اس طالب علم کے 

سلوک کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی ازالہ کرنے  

 کا پہال قدم ہے جسے ہٹا دیا گیا تھا۔
 

اساتذہ ناپسندیدہ سلوک کو زبانی طور پر   – مثبت زبان •

احترام طریقہ سکھاتے ہیں   درست کرنے کا ایک قابل

اور ماڈل بناتے ہیں جبکہ طلباء پر زور دیتے ہیں کہ وہ 

زیادہ مناسب طرز عمل میں مشغول ہوں۔  سال کے  

شروع میں، اساتذہ طلباء کو ایسے الفاظ کی فہرستیں 

پیش کرتے ہیں جو کردار کی خصلتوں اور طرز عمل 
روم  کی مثال دیتے ہیں جو ایک محفوظ اور منظم کالس 

کی کمیونٹی کا باعث بنے گی۔  جب ضروری ہو تو، 

ایک استاد کسی ایسے طالب علم کو مخاطب کرنے کے 
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لئے ان الفاظ میں سے ایک کا استعمال کرتا ہے جو 

ضابطہ اخالق کی خالف ورزی کر رہا ہو۔  اسی خطاب 

کے دوران، اساتذہ فہرست سے دوسرا لفظ استعمال کرتا 

وک کو درست کرنے کے لے ہے تاکہ طالب علم کو سل

کسی ردعمل کے بارے میں بتایا جائے۔  اساتذہ کے 

ڈھانچے اور مثبت زبان کے مستقل استعمال کے  

ذریعے، طلبہ عمل کو اندرونی بناتے ہیں اور ایک  

دوسرے کے ساتھ اسی احترام کے ساتھ بات چیت  

 کرنے لگتے ہیں۔ 
 

 طلباء دو یا دو سے زیادہ طلبا – ساتھی کی مصالحت •

کے مابین اعتدال کی بحث کر سکتے ہیں جن کو ایک  

طلباء کے مابین  .  دوسرے سے دشواری کا سامنا ہے

سیشن کی میزبانی کرنے سے پہلے، ہم مرتبہ ثالثین 

اسکول کے مشیروں سے اس بارے میں وسیع تربیت  

حاصل کرتے ہیں کہ ہم جماعت کے طالب علموں کے  

ے اور ان کو حل مابین تنازعہ کو کس طرح پھیالیا جائ

کیا جائے۔  طلباء کی زیرقیادت ثالثی کا اجالس کارآمد  

ہے کیونکہ طلباء کی ہم عمروں سے بات کرنے پر  

 آمادگی اور ان سے مشورہ لینے کے لئے۔
 

بحالی کی مشقیں تادیبی اقدامات نہیں ہیں اور نامناسب سلوک پر  

طالب علم جو انضباطی ردعمل پر غور نہیں کیا جانا چاہئے۔  ایک 

مذکورہ باال فہرست میں سے ایک یا زیادہ سے زیادہ بحالی 

طریقوں میں حصہ لے تا ہے وہ اب بھی اہل ہے اور اسے منطقی  

انجام تک پہنچنا چاہئے۔  منطقی انجام اور بحالی کے طریقوں سے  

اسکول کا ماحول پیدا کرنے کے لئے دو   /کالس روم کی کمیونٹی

ندگی ہوتی ہے جو درس و تدریس کے لئے  جہتی نقطہ نظر کی نمائ

 موزوں ہے۔
 

 ساالنہ اطالعات 
 

 .20 U.S.C) (FERPA)فیملی ایجوکیشنل رائٹس اینڈ پرائیویسی ایکٹ 
§ 1232g)   اور ریاست کا قانون والدین اور طالب علموں کو برداشت

"( اہل طالب)"سال یا اس سے زیادہ ہے  18کرتا ہے جن کی عمر 
طالب علم کے تعلیمی ریکارڈ کے سلسلے میں کچھ حقوق حاصل  

 کرتا ہے۔  ان حقوق میں شامل ہیں
 

 ترمیم شاگرد حقوق کا تحفظ
والدین کو  ( U.S.C.§1232h 20) شاگرد حقوق کا تحفظ ترمیم

سروے، انتظامیہ کو مارکیٹنگ کے مقاصد کے لئے معلومات کو  
جمع کرنے اور استعمال کرنے، اور کچھ جسمانی امتحانات کے 

انتظام کے حوالے سے کچھ حقوق فراہم کرتے ہیں۔ یہ حقوق والدین  
سے ایک ایسے طالب علم کی طرف منتقل ہوتے ہیں جس کی عمر  

انون کے تحت ایک آزاد نابالغ کو۔ ان میں سال ہے یا ریاستی ق 18
 :حق شامل ہیں

 
اس سے پہلے کہ طلبا کو کسی سروے میں عرض   .1

کرنے کی ضرورت ہو جس میں مندرجہ ذیل ایک یا  

محفوظ معلومات  )"زیادہ سے زیادہ محفوظ عالقوں 

کا خدشہ ہوتا ہے اگر اس "( سے متعلق سروے

سروے کو ریاستہائے متحدہ کے محکمہ تعلیم کے 

کسی پروگرام کے ذریعہ مکمل طور پر یا جزوی  

لی اعانت فراہم کی جاتی ہے۔ یہ عالقے یہ  طور پر ما

 :ہیں

 
a)  سیاسی وابستگیاں یا طالب علم یا طالب علم کے

 والدین کی عقائد۔
b)   طالب علم یا طالب علم کے کنبے کے ذہنی یا

 نفسیاتی مسائل۔
c) جنسی سلوک یا رویہ۔ 
d)  غیر قانونی، معاشرتی مخالف، خود کو مجرم

 سلوک۔قرار دینے یا برتاؤ کرنے واال 
e)   دوسرے افراد کی تنقیدی تشخیص جن کے ساتھ

 جواب دہندگان کے خاندانی تعلقات ہیں۔
f)  قانونی طور پر تسلیم شدہ مراعات یا

مشابہ تعلقات، جیسے وکیلوں، معالجین 

 اور وزراء کے۔ 
g)  طالب علم یا طالب علم کے والدین کے مذہبی

 عمل، وابستگیاں، یا عقائد۔
h) رنے کے لئے قانون پروگرام کی اہلیت کا تعین ک

 کے ذریعہ ضرورت کے عالوہ آمدنی ۔
 

 :طالب علم کے لے نوٹس اور موقع موصول کریں .2

a)   مالی اعانت سے قطع نظر، کوئی اور محفوظ

 معلوماتی سروے۔ 
b)   کوئی غیر ہنگامی، ناگوار جسمانی امتحان یا

اسکریننگ جس میں حاضری کی شرط کے 

ایجنٹ طور پر درکار ہے، اسکول یا اس کے 

کے زیر انتظامہ، اور کسی طالب علم کی 

فوری صحت یا حفاظت کے تحفظ کے لے  

ضروری نہیں، سوائے سماعت، وژن، یا 

اسکوالیسیس اسکریننگ کے، یا ریاستی قانون  

کے تحت کسی بھی جسمانی امتحان یا 

 اسکریننگ کی اجازت یا ضرورت ہے۔
c)  سرگرمیاں جن میں طلباء سے مارکیٹنگ کے

ردہ، انکشاف، یا ذاتی معلومات کا  لئے جمع ک

جمع کرنا، استعمال کرنا یا فروخت کرنا یا  

دوسری صورت میں دوسروں کو معلومات  

اس کا اطالق طلبہ یا )تقسیم کرنا شامل ہیں۔  

تعلیمی اداروں کے لئے تعلیمی مصنوعات یا 

خدمات کی تیاری، تشخیص، یا فراہم کرنے  

ع  کے خصوصی مقصد کے لئے طلباء سے جم

کی گئی ذاتی معلومات کے جمع، انکشاف، یا 

 (استعمال پر نہیں ہوتا ہے۔
 

 :درخواست اور انتظامیہ یا استعمال سے پہلے معائنہ کریں .3

a)  طلباء کے تحفظاتی معلومات کے سروے اور

 تیسرے فریق کے ذریعہ تخلیق کردہ سروے۔
b)   مذکورہ باال مارکیٹنگ، فروخت یا تقسیم کے

سے ذاتی معلومات  دیگر مقاصد میں طلباء 

 اکٹھا کرنے کے لے آلے۔
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c)   تعلیمی نصاب کے حصے کے طور پر استعمال

 ہونے واال تدریسی مواد۔
 

 رازداری 
اس سے پہلے کہ اسکول سے ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات  

(PII )  طالب علم کے تعلیمی ریکارڈوں سے ظاہر ہوجائے تحریری

 FERPAرضامندی فراہم کرنے کا حق، سوائے اس حد تک کہ 

 رضامندی کے بغیر انکشاف کی اجازت دیتا ہے۔
 

طلباء کے ریکارڈ کے انکشاف کے لئے پیشگی رضامندی کی 

 :ضرورت نہیں ہے، اگر انکشاف کرنا ہے تو

 

اسکول کے  "جائز تعلیمی مفادات کے حامل اسکول اہلکار۔  .1

کی تعریف کسی فرد، یا کسی ایسے شخص یا   "عہدیدار

کمپنی کے ذریعہ کی جاتی ہے جو اسکول سسٹم کے ذریعہ 

معاہدہ کیا جاتا ہے جس کی پیشہ ورانہ یا مالزمت کی ذمہ  

داریوں کو نبھانے کے لے طلباء کے ریکارڈ میں جائز  

کے ذریعہ طے  BCPSچسپی ہوتی ہے، جیسا کہ تعلیمی دل

ہوتا ہے۔ اگر کسی اہلکار کو پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھانے  

کے لئے تعلیمی ریکارڈ پر نظرثانی کرنے کی ضرورت  

ہوتی ہے تو اسکول کے ایک اہلکار کی جائز تعلیمی  

 دلچسپی ہوتی ہے۔ 
رضامندی کے بغیر، کسی  BCPSدرخواست پر،  .2

ریکارڈ کسی دوسرے اسکول یا  طالب علم کا تعلیمی

اسکول کے سسٹم میں ظاہر کردے گا جس میں طالب  

 علم داخلہ لینا چاہتا ہے یا اس کا ارادہ کرتا ہے۔ 
عدالتی عدالتی حکم کی تعمیل کرنے یا قانونی طور پر   .3

تعمیل  BCPSجاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اگر 

سے قبل والدین یا اہل طالب علم کو مطلع کرنے کی 

 معقول کوشش کرتا ہے۔
والدین یا طالب علم کے  BCPSعدالت میں جب  .4

خالف قانونی کارروائی شروع کرے اور والدین یا  

لم کو مطلع کرنے کے لئے معقول اہل طالب ع

 کوشش کی گئی ہو۔ 
صحت یا حفاظت کے کسی ایمرجنسی میں مناسب پارٹیوں  .5

 کے لے۔
سیکرٹری زراعت یا کچھ شرائط کے تحت رچرڈ بی رسل  .6

کے  1966نیشنل اسکول لنچ ایکٹ یا چائلڈ نیوٹریشن ایکٹ 

تحت اختیار کردہ پروگراموں کی نگرانی، جانچ اور  

یمائش کے مقاصد کے لئے فوڈ اینڈ  کارکردگی کی پ

 نیوٹریشن سروس کے مجاز نمائندوں کو۔

جیسا کہ دوسری صورت میں وفاقی یا ریاستی قانون و  .7

 ضوابط کے ذریعہ اجازت ہے۔ 

 

 ڈائرکٹری معلومات
FERPA  کا تقاضا ہے کہBCPS  کچھ مستثنیات کے ساتھ، کسی ،

ناخت طالب علم کے تعلیمی ریکارڈ سے ذاتی طور پر قابل ش
معلومات کے انکشاف سے قبل والدین یا قابل طالب علم کی تحریری  

تحریری رضامندی کے بغیر   BCPSرضامندی حاصل کرے۔ تاہم ، 
ظاہر کرسکتی ہے، جب تک کہ " ڈائریکٹری معلومات"نامزد کردہ 

کو اس کے برخالف مشورہ نہ دیا  BCPSوالدین یا اہل طالب علم نے 

و وہ معلومات ہے جو عام طور پر نقصان ہو۔ ڈائرکٹری معلومات، ج
دہ نہیں سمجھی جاتی ہیں یا اگر جاری کی گئی ہیں تو رازداری کو  

بھی بیرونی تنظیموں میں والدین یا اہل طالب علم کی پیشگی تحریری  
 اجازت کے بغیر ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ 

 

کے   "ڈائریکٹری کی معلومات"نے  BCPSدرج ذیل معلومات کو 

طور پر نامزد کیا ہے اور والدین کی رضامندی کے بغیر اسے  

طالب علم کا پہال اور آخری نام۔ اسکول : جاری کیا جاسکتا ہے

جانے کی تاریخوں؛ تعلیمی درجہ؛ اسکول اندراج کی حیثیت؛ حالیہ 

اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ مطالعہ کے اہم میدان؛ سرکاری 

وزن اور ایتھلیٹک ٹیم کے   سرگرمیوں اور کھیلوں میں شرکت۔

شرکاء کا قد ڈگری اور ایوارڈ موصول؛ اور فوٹو گرافی ، ویڈیو ،  

 یا الیکٹرانک تصاویر۔   
 

اپنے  کرنے سے آپٹ آؤٹ کرسکتے ہیں  BCPSوالدین یا اہل طلبہ 

بچے یا ان کی ڈائریکٹری کی معلومات کو درج ذیل طریقوں سے  

سسٹم وسیع  /BCPSاسکول کی اشاعتوں میں، :  جاری کریں

سسٹم وسیع اور اسکول مواصالت میں، باہر  /BCPSاشاعتوں میں، 

کی میڈیا میڈیا تنظیموں تک، اور نیوز میڈیا تنظیموں کے عالوہ کسی  

 تیسرے فریق کے پاس۔

 

انکار کرنے کے لئے،   /ڈائریکٹری معلومات سے متعلق انکار

ہوگا، طلبہ  ون میں الگ ان کرنا BCPSوالدین یا اہل طالب علم کو 

بٹن پر کلک کریں، ڈراپ ڈاؤن مینو سے طالب   /کے انفارمیشن ٹائل 

بٹن پر   /علم کا نام منتخب کریں اور پھر پرائیویسی ترجیحات ٹائل 

مناسب  BCPSوالدین درخواست کرسکتے ہیں کہ . کلک کریں۔ 

خانوں کی جانچ کرکے اپنے بچے کی ڈائرکٹری کی معلومات جاری  

لدین یا اہل طالب علم کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہ کرے۔ اگر وا

ون تک رسائی حاصل  BCPSاہل طالب علم  /والدین  : نہیں ہے

کرنے کے لئے کمپیوٹر ٹرمینل استعمال کرنے کے لئے بچے کے 

طالب  اسکول کے پرنسپل سے رابطہ کرسکتے ہیں۔ یا مکمل کریں 

اور فارم  ( ، ملحق 6202قاعدہ )علم کی رازداری کے اختیارات 

بچے کے اسکول کے پرنسپل کے پاس جمع کروائیں۔ اس پیراگراف  

اکتوبر  1کے تحت طلبہ کی رازداری کا اختیار ہر اسکول سال میں 

دن کے  30تک یا اس اسکول میں طالب علموں کے اندراج کے 

اندر مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر والدین ڈیڈ الئن کے بعد بچے کی  

یل کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو الزمی  رازداری کے آپشن کو تبد 

طالب علم کی رازداری کے اختیارات طور پر وہ مکمل کرنا چاہئے 

 اور فارم بچے کے اسکول کے پرنسپل کے پاس جمع کروائیں۔
 (، ملحق6202قاعدہ )

 

 ڈائرکٹری معلومات کے عالوہ رازداری کے اختیارات
BCPS  والدین یا اہل طلبا کوBCPS  ون میں رازداری کی ترجیحات

کو مکمل کرکے یا اس کو مکمل کرکے کچھ سرگرمیوں سے آپٹ  

طالب علم کی رازداری کے آؤٹ کرنے کا حق بھی فراہم کرتا ہے۔ 
 اور بچے کے اسکول کے پرنسپل کو فارم جمع کروانا۔    اختیارات

 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
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 فوجی بھرتی کرنے والے اور اعلی  تعلیم کے ادارے
کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے، کسی فوجی   BCPSوفاقی قانون میں 

بھرتی کرنے والے یا اعلی ادارے کے ذریعہ کی گئی درخواست 
پرتعلیم، ثانوی اسکول کے طالب علم کے نام، پتے، اور ٹیلیفون نمبر  

تک رسائی، جب تک کہ والدین یا اہل طالب علم نے اسکول کے 
علومات کو  پرنسپل کو تحریری طور پر مطلع نہیں کیا ہے کہ اس م

ظاہر نہیں کرنا ہے۔  ریاستی قانون میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ  
BCPS   کو میری لینڈ اور امریکہ کی فوجی دستوں کے سرکاری بھرتی

نمائندوں کو وہی معلومات فراہم کی جائے تاکہ طلباء کو فوج میں 
دستیاب تعلیمی اور کیریئر کے مواقع سے آگاہ کیا جاسکے۔  والدین 

ایک میں رازداری کی ترجیحات کو   BPCSرخواست کرسکتے ہیں کہ د
مکمل کرکے یا جمع کروا کر اپنے بچے کا نام، پتہ، اور ٹیلیفون کی  

فہرست فوجی بھرتی کرنے والوں اور اعلی تعلیم کے اداروں کو ظاہر  
اپنے بچے کے اسکول  طالب علم کی رازداری کے اختیارات نہ کریں۔

 ۔ (5230قاعدہ )میں 
 
 

 طلباء کی فکری امالک 
BCPS یا سیکھنے کے   /اسکول کے زیر اہتمام سرگرمیوں اور

تجربات کے دوران تخلیق شدہ کسی طالب علم کی دانشورانہ 

یا طلباء کے ذریعہ تخلیق کردہ اشاعتیں اور پروڈکشن   /امالک اور

یا اس کی نمائش کرسکتا ہے۔ طلبا کے تخلیق کردہ کام   /شائع اور

 BCPSاسکولوں میں، اسکول سے کفالت شدہ پروگراموں میں، یا 

اشاعت یا ڈیجیٹل اور پرنٹ میڈیا کے ذریعہ مواصالت میں استعمال  

اسکول نیوز لیٹر، سالوں کی : ہوسکتے ہیں جن میں شامل ہیں

اسکول ویب سائٹیں،  /  BCPSمیموری کتابیں، بروشرز،  /کتابیں

, انسٹاگرام, Facebooktmجیسے۔،  )سوشل میڈیا سائٹس 
Twittertm, اسکول سسٹم کا کیبل ٹیلیویژن  .(, فلکر، بالگ وغیرہ

چینل یا کسی اور ذریعہ سے۔  والدین یا اہل طلبہ درخواست 

 /کرسکتے ہیں کہ ان کے بچے کی دانشورانہ امالک اور مطبوعات
ایک میں رازداری کی   BCPSور نہ ہی پروڈکشن شائع نہ ہوں ا

طالب علم کی رازداری کرائینترجیحات کو مکمل کریں یا جمع ۔  

 (6202اصول . )اپنے بچے کے اسکول میں کے اختیارات 
 

BCPS  فرض کرے گا کہ آپ نے اپنے بچے کی معلومات کے

ایک  BCPSانکشاف کا انتخاب نہیں کیا ہے، جب تک کہ آپ نے 

طالب علم کی  میں رازداری کی ترجیحات کو مکمل نہیں کیا ہے یا 

اسکول   BCPSیکم اکتوبر کے آخر میں یا رازداری کے اختیارات 

چے کے اسکول میں دن کے اندر آپ کے ب 30میں اندراج کے 

 جانا۔
 

 معائنہ اور جائزہ لینے کا حق
دن کے اندر اندر اپنے   45اہل طلبا کو درخواست موصول ہونے کے 

تعلیمی ریکارڈ کا معائنہ اور جائزہ لینے کا حق ہے۔  جو والدین اپنے  

بچے کے تعلیمی ریکارڈوں کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں وہ اسکول کے 

رخواست پیش کریں جو ان معائنہ کے پرنسپل کو ایک تحریری د

خواہاں تعلیمی ریکارڈ کی نشاندہی کرے۔ اسکول کا پرنسپل یا نامزد  

اسکول اہلکار والدین یا اہل طالب علم کو اس وقت اور جگہ تک رسائی 

اور مطلع کرنے کا انتظام کرے گا جہاں طالب علم کے ریکارڈ کا  

 معائنہ کیا جاسکتا ہے۔

 ریکارڈ میں ترمیم کی درخواست طلبہ کے  
والدین اور اہل طلباء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طالب علم کے  

تعلیمی ریکارڈوں میں ترمیم کی درخواست کریں جو والدین یا اہل 

طالب علم کے خیال میں غلط، گمراہ کن، یا دوسری صورت میں  

FERPA  کے تحت طالب علم کے رازداری کے حقوق کی خالف

ہیں۔  والدین یا اہل طلبہ جو اسکول سے تعلیمی ریکارڈ  ورزی کرتے 

میں ترمیم کرنے کے لئے کہنا چاہتے ہیں وہ اسکول کے پرنسپل کو 

لکھیں، وہ جس ریکارڈ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کی واضح 

نشاندہی کریں اور بتائیں کہ اسے کیوں تبدیل کیا جانا چاہئے۔  اگر  

کی درخواست کے مطابق ریکارڈ میں   اسکول والدین یا اہل طالب علم

ترمیم نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو، اسکول اس فیصلے کے بارے  

میں والدین یا اہل طالب علم کو اور ترمیم کی درخواست سے متعلق  

اپنے سماعت کے حق کو مطلع کرے گا۔   سماعت کے طریقہ کار  

ہم کی سے متعلق اضافی معلومات والدین یا اہل طالب علم کو فرا

سپرنٹنڈنٹ  )جائے گی جب سماعت کے حق سے مطلع ہوتا ہے۔  

 ۔ (، طلباء کے ریکارڈ5230اصول 

 

 شکایت درج کرنے کا حق 
FERPA  کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئےBCPS   کے ذریعہ

محکمہ تعلیم کے پاس شکایت   U.Sمبینہ ناکامیوں کے بارے میں 

کے زیر انتظام دفتر کا نام اور پتہ یہ   FERPAدرج کرنے کا حق۔   

 :ہیں

 
میری لینڈ  400محکمہ تعلیمU.Sطلباء کی پرائیویسی پالیسی آفس 

-USA-800-1: فونD.C. 20202-5920واشنگٹن ،  SWایوینیو، 

LARN (1-800-872-5327) 
 

 اسکول بسوں سمیت اسکول کی پراپرٹی پر ویڈیو ٹیپنگ 
BCPS  جس میں آڈیو )کے پاس اسکولوں کی پراپرٹی اور ویڈیو ٹیپ

ٹیپ بھی شامل ہے اس کی اسکولوں کی بسوں میں ویڈیو ٹیپ دینے  
یا ان کے نمائندے کی صوابدید   کی صالحیت رکھتی ہے۔  سپرنٹنڈنٹ

  پر، ویڈیو ٹیپ کو تادیبی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
 

 زائرین کی شناخت کا نظام
BCPS   اسکولوں اور دفاتر میں آنے والے زائرین کو اندراج کے مقام

پر اندراج کرنا ہوگا اور ڈرائیور کا الئسنس یا حکومت کے ذریعہ 

جاری کردہ تصویر کی شناخت پیش کرنا ہوگی۔ اسکول یا دفتر کا  
عملہ شناخت کے نظام میں ہر آنے والے کی معلومات داخل کرے گا۔  

لئے صاف کرنے کے بعد، ایک وزیٹر کا  کسی وزیٹر کو داخلے کے 

پاس پرنٹ ہوگا۔ زائرین کو ضروری ہے کہ وہ سارے دورے میں  
اپنے لباس کے اگلے حصے میں زائرین کے شناختی پاس کو ظاہر  

کرے۔ دورے کے اختتام پر، زائرین کو پاس سے واپس دفتر جانا  
 چاہئے اور عمارت چھوڑنے سے پہلے سائن آؤٹ کرنا ہوگا۔

 

 ارڈ شناختی نظامایک ک
طلباء کو اسکول کے اوقات میں اپنے فرد پر اپنی شناخت کا بیج نظر  
آنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تک کہ اسکول کے زیر اہتمام  

پروگراموں میں جب تک یہ بیج پہننا حفاظت کا خدشہ پیش نہیں کرتا  
کی ملکیت ہیں۔ تاہم،   BCPS۔  ون کارڈ بیجز(3710 قاعدہ)ہے۔ 

طلباء اور عملہ اندراج یا مالزمت کے دوران شناخت کے قابل 
نے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ایک کارڈ کھو  بیج کو برقرار رکھ آپریائی 

کی فیس کا اندازہ  5$ یا خراب ہوگیا ہے تو، متبادل بیج کے لے 

 کیا جائے گا۔ 
 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5230.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5230.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5230.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5230.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
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/3000Series/RULE3710.pdf
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 جمع کرنے کا طریقہ کار  /متبادل کھانا   /کھانے کی قیمت 
چائلڈ  کام کرتا ہے ( OFNS)آفس آف فوڈ اینڈ نیوٹریشن سروسز 

، اس بات کو یقینی بنانا کہ تمام طلبا کو صحت مند نیوٹریشن پروگرام
کھانے تک رسائی حاصل ہو۔ کھانا شائع شدہ قیمتوں پر خریداری  

کے لئے دستیاب ہے۔ اہل افراد کے لئے سبسڈی والے کھانے دستیاب  
ہیں۔ کھانے کے لئے ادائیگی خدمت کے بعد ہونے والی ہے۔ کیش، 

قبل ادائیگی کا نظام استعمال  ذاتی جانچ، یا آن الئن کریڈٹ کارڈ سے
کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی اور مڈل اسکول طلباء جن کے پاس کھانے 

تک کا  6$کی الگت کو پورا کرنے کے لئے فنڈز نہیں ہیں ان کو 

زیادہ سے زیادہ حد تک پہنچ  6$کریڈٹ توسیع مل سکتی ہے۔ جب 
ضہ  گئی ہے، طلبا کو متبادل کھانا پیش کیا جائے گا۔ بغیر معاو

وصول کیے جانے والے بیلنس پر جمع کرنے کے لئے والدین کو 
اطالع بھیج دی جائے گی۔ ہائی اسکول کے طلباء کو توسیع نہیں دی  
جاتی ہے اور انہیں صرف متبادل کھانا پیش کیا جائے گا۔ کھانے کی  

قیمت، متبادل کھانے اور جمع کرنے کے طریقہ کار سے متعلق 
 ویب سائٹ  OFNSٹ پر دستیاب ہے اضافی معلومات اس ویب سائ

 

 اسکول کی صحت کی خدمات 
ہر اسکول میں کل وقتی رجسٹرڈ نرس تفویض کی جاتی ہے۔  اسکول  

کو ایک جامع صحت خدمات فراہم کرتی  کی نرس طلباء اور عملے 
ہے۔  اسکول نرس کے عالوہ، ہر اسکول میں کم از کم ایک عملہ  
ممبر ہوتا ہے جس کی تربیت سی پی آر اور ابتدائی طبی امداد کی 

 ہوتی ہے۔ 
 
کاؤنٹی   بالٹی موروژن اور سماعت کی اسکریننگ کے پروگرام  

یا کنڈرگارٹن میں اور  ( 4عمر )ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ پری کنڈرگارٹن 
گریڈ میں چالتے ہیں۔  والدین جو نہیں چاہتے ہیں کہ  8، اور 4، 1

ان کے اسکریننگ میں ان کے بچے شریک ہوں، انہیں اسکول کی 
 نرس کو تحریری طور پر مطلع کرنا چاہئے۔ 

 
سی بچے کو ہنگامی  اگر کوئی طبی تشویش ہے جس کے لے ک 

لینے کی  ® Epi-Penادویات، جیسے دمہ کے لئے سانس لینے یا 

 ضرورت ہوتی ہے تو، اسکول کی نرس سے رابطہ کیا جانا چاہئے۔
 
درخواست کے مطابق، کھانے کی الرجی والے طلبہ کے لے  

الرجی سے پاک لنچ کی میزیں دستیاب ہیں۔  اگر آپ کے بچے کو 
سی رہائش کی ضرورت ہو تو برائے  طبی پریشانی سے متعلق ک

 مہربانی اسکول کی نرس کو آگاہ کریں۔ 
  

http://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/
http://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/
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 پالیسیاں 
 

ء کو طلبا کے طرز عمل سے متعلق  2020جوالئی  1ذیل میں 

 BCPSپالیسیوں کا خالصہ دیا گیا ہے۔ موجودہ پالیسیاں اور قواعد 

 پالیسیاں اور قواعد پر دستیاب ہیں۔
 

 زائرین 
پالیسی   and 1240پالیسی اسکولوں اور دفاتر میں آنے والے 

کوئی بھی شخص جو  "ایک مالقاتی کی وضاحت کرتا ہے  1240

والدین   ”۔مالزم، یا اس وقت اسکول کا رجسٹرڈ طالب علمنہیں ہے 

ر  اور دوسرے مجاز افراد کے ذریعہ کالس روم کے دورے او 

کانفرنسوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس طرح کے دوروں  

اور کانفرنسوں کا اہتمام اسکول کے پرنسپل کے ساتھ یا کالس روم 

کے اساتذہ کے ساتھ پہلے سے کرنا چاہئے۔ کالس روم کے دورے 

یا   /اور کانفرنسیں اس انداز میں ہونی چاہئیں کہ دورے اور
ب علم کی کالس روم کی  کانفرنسیں کالس میں کسی بھی طال

 سرگرمیوں میں مداخلت نہ کریں۔ 
 
کسی بھی اسکول یا اسکول کے نظام سے متعلق کاروبار شروع   

اسکول یا آفس میں آنے والوں   BCPSکرنے سے پہلے، کسی بھی 

 :کی ضرورت ہوتی ہے 

 
ڈرائیور کا الئسنس یا حکومت کی طرف سے جاری کردہ  .1

 تصویر پیش کریں۔
 بتائیں۔  اس دورے کا مقصد .2
  BCPSدورے کے دوران ہر وقت مالقاتی کا پاس یا  .3

 شناختی بیج پہنیں۔ 
 

اسکول سسٹم کے مالزمین اور اسکول ریسورس آفیسرز کسی  

بھی ایسے شخص سے شناخت اور اس دورے کی وجہ کا مطالبہ  

کرسکتے ہیں جو بورڈ کی جائیداد میں داخل ہونا چاہتا ہے۔   

مالزم جو زائرین پاس کے بغیر  اسکول کا کوئی بھی ایسا 

مالحظہ کرتا ہے، اسے فرد کو مرکزی دفتر یا نامزد سائن ان  

 مقام کی ہدایت کرنا چاہئے۔ 
 

 رسائی سے انکار 
پراپرٹی تک رسائی سے   BCPSایک مجاز مالزم کسی بھی فرد کو 

 :انکار کرسکتا ہے جو

مالزم   BCPSکوئی بونفائڈ، فی الحال رجسٹرڈ طالب علم یا  .1

نہیں ہے جو سائٹ کو تفویض کیا گیا ہے اور جس کا سائٹ  

 پر جائز کاروبار نہیں ہے۔
ایک بونافائڈ ہے، جو اس وقت اسکول میں رجسٹرڈ طالب  .2

علم ہے اور معطلی یا ملک سے خارج ہونے کی مدت کے 

 گیا ہے۔لئے ، معطل یا سائٹ سے نکال دیا 
وہ مالزم یا طالب علم ہے جس کو انتظامی کارروائی کے  .3

 نتیجے میں سائٹ تک رسائی سے انکار کردیا گیا ہے۔ 
اس طرز عمل سے جو اسکول کی سرگرمیوں، انتظامیہ یا  .4

 کالسوں کے منظم طرز عمل کو خلل یا پریشان کرتا ہے۔
جسمانی طور پر کسی بھی طالب علم، مالزم، ایجنٹ، یا  .5

وسرے فرد کو جو جسمانی طور پر اسکول کی کسی د

بنیادوں پر یا اسکول کے قریبی عالقے میں، اسکول کی  

گاڑی پر، اسکول کی سرپرستی میں سرگرمی یا کسی بھی 

ملکیت کی ملکیت کو نقصان پہنچا ہے۔ اسکول کا نظام اور 

 انتظامی یا دیگر مقاصد کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ 
، جب تک کہ ریاستی قانون  ایک رجسٹرڈ جنسی مجرم ہے .6

کے مطابق اسکول جانے سے پہلے اجازت کی درخواست  

 نہ کی جائے اور اس کی منظوری نہ دی جائے۔ 
 
کوئی بھی اسکول یا آفس مالحظہ کرنے واال جو دورے کے  

طریقہ کار پر عمل کرنے سے انکار کرتا ہے یا ایسا کرنے کے  

سے جانے سے انکار  کہنے کے بعد جو ناکام ہو جاتا ہے یا وہاں 

کرتا ہے اسے اسکول کے نظام کی عمارتوں یا گراؤنڈ تک  

رسائی سے انکار کیا جاسکتا ہے۔ اسکول کا پرنسپل یا بلڈنگ  

ایڈمنسٹریٹر مبینہ خالف ورزیوں کی واقعات کی تحقیقات اور 

اسکول کے قائم کردہ نظام کے طریقہ کار کے مطابق غیر  

 ار ہے۔ انتفاضہ خط جاری کرنے کا ذمہ د
 

 بدمعاشی، سائبر دھمکی، ہراساں کرنا یا دھمکی دینا
بورڈ آف ایجوکیشن اسکول پراپرائز شدہ سرگرمی یا پروگرام میں، 

کسی اسکول بس پر یا کسی اسکول کے منظم انداز سے چالنے 

والے منصوبے میں، بورڈ کی خاصیت سے متعلق کسی شخص کی  

دھمکانے، ہراساں کرنے یا طرف سے کسی کو غنڈہ گردی، سائبر 

اور مہتمم   5580پالیسی دھمکانے سے منع کرتا ہے۔   )تعلیمی بورڈ

 (۔ 5580 قاعدہکا 

  
اس طرز عمل کے نمونے کے طور پر بیان کیا جاتا   یبدمعاش  •

ہے جب ایک شخص بار بار طاقت کو جان بوجھ کر استعمال  

کرتا ہے، جس میں زبانی، جسمانی ، یا تحریری طرز عمل یا 

ایک یا زیادہ طالب علموں کے خالف جان بوجھ کر الیکٹرانک  

 مواصالت شامل ہیں۔
دھونس، ایذا رسانی، یا دھمکیوں سے بطور درجہ   دھونس سائبر •

بندی ایک مواصالت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو الیکٹرانک  

ڈیوائس کے ذریعہ پھیلتا ہے، بشمول سوشل میڈیا سائٹس،  

ٹیلیفون، سیلولر فون، کمپیوٹر، ٹیبلٹ یا کسی دوسرے الیکٹرانک  

 ڈیوائس کا استعمال۔ 

سمجھے ہوئے منفی اقدامات اس میں اصل یا  کرنا ہراساں  •

شامل ہیں جو نسل، قومی اصل، ازدواجی حیثیت، صنف، جنسی  

رجحان، صنفی شناخت، مذہب، نسب، جسمانی صفات،  

معاشرتی حیثیت، خاندانی حیثیت، جسمانی یا ذہنی طور پر کسی 

دوسرے فرد کو ناگوار، تضحیک اور برتاؤ کرتے ہیں۔ قابلیت،  

 یا معذوری۔

و جان بوجھ کر کارروائی کرنے سے  کسی فرد ک یدھمک •

یا  /مشروط کرنے کی تعریف کی گئی ہے جو خوف اور 
 احساس کمتری کو سنجیدگی سے خطرہ اور ترغیب دیتا ہے۔ 

کوئی  کے طور پر بیان کیا جاتا ہے  ہراساں پر طور یجنس •

یا بار بار ناپسندیدہ سلوک،   /جنسی نوعیت کا دانستہ اور

 یتی ہو یا جسمانی۔خواہ وہ زبانی ہو، غیر روا

طلباء جو دھونس، سائبر دھونس، ہراساں کرنے یا دھمکیاں  

دینے والے رویوں میں ملوث ہوتے ہیں، جھوٹے الزامات 

یا دھونس، سائبر دھونس، یا دھمکی سے   /لگاتے ہیں، اور  
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متعلق انتقام یا انتقامی کارروائیوں کا مرتکب ہوں گے اور بورڈ  

سپرنٹنڈنٹ ی سلوک کیا جائے گا۔ کی پالیسی کے مطابق انضباط

طلبا کا طرز عمل طلبا نقصان دہ نتائج کے  , 5550کا قاعدہ 

خوف کے بغیر بدمعاشی، سائبر دھمکانے، ہراساں کرنے یا  

 ہیں۔دھمکی دینے کی اطالع دے سکتے 
 

نشانہ بننے واال یا دھونس،   /وہ طالب علم جو نشانہ بننے واال 

سائبر دھونس، ہراساں کرنے یا دھمکیاں دینے کا گواہ ہے اسے 

ایڈمنسٹریٹر یا عملہ کے ممبر کو واقعے کی اطالع دینی چاہئے یا  

اس کا استعمال کرتے ہوئے واقعے کی اطالع دینی چاہئے۔  

دھونس،    رپورٹنگ فارم  بدمعاشی، ہراساں کرنا، یا دھمکی دینا
کسی دینے کی اطالع دینے والے فارم ہراساں کرنے یا دھمکی  

طالب علم، والدین یا سرپرست، یا کسی دوسرے طالب علم کی 

ایک جانب سے اسکول کے منتظم کو بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔  

ہدف کے   /بار جمع کرانے کے بعد، یہ رپورٹ براہ راست متاثرہ

 اسکول کے پرنسپل کے ای میل پر جاتی ہے۔ 
 

  رپورٹنگ بدمعاشی، ہراساں کرنا، یا دھمکی دیناکاغذی ورژن 

اسکول کے مین )اگلے( دفتر، اسکول کونسلر کے دفتر اور   فارم

اسکول سسٹم کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔  یہ پرنسپل، پرنسپل کے  

سکتا  کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا BCPSنامزد کردہ، یا 

ہے۔ مکمل فارم اسکول کے پرنسپل یا پرنسپل کے نامہ نگار کو  

 دیئے جائیں۔ 

 

تباہ کن گروپ کا گینگ، گینگ کی سرگرمی، اور اسی طرح کے 

 طرز عمل یا غیر قانونی 
بورڈ آف ایجوکیشن اسکولوں کی امالک، اسکول بسوں اور اسکول  

سرگرمی اور اسی طرح  کی گینگ  میںکے زیر اہتمام سرگرمیوں 
پر پابندی عائد کرتا  کے طرز عمل کے تباہ کن یا غیر قانونی گروپ 

آف ایجوکیشن کسی ایسے فرد کے خالف انتقامی ہے۔  بورڈ 
کارروائی پر پابندی عائد کرتا ہے جو گروہ  بدلے کیکارروائی یا 

کی سرگرمی یا اسی طرح کے تخریبی یا غیر قانونی گروپ سلوک  
شکار ہے، یا وہ گروہ کی سرگرمی اس کا کی اطالع دیتا ہے یا جو 

 ہے۔   کا گواہ فعل  کسی کے
 

بھی گروہ، گروہ کی سرگرمی یا اس طرح کے   لہذا، طلباء کسی

تباہ کن یا غیر قانونی سلوک کی دلچسپی کو بڑھانے کے  گروپ کے 
میں مندرجہ ذیل  جنلئے کسی بھی عمل میں ملوث نہیں ہوں گے، 

دباؤ  کسی بھی گروہ میں  :شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں

اسکول کی پراپرٹی پر  شمولیت یا وابستگی؛ کے بغیر میں یا دباؤ 
گینگ سے وابستہ گرافٹی، پیغامات، عالمتیں، یا نشانیاں تحریر کرنا،  

، یا کسی دوسرے غیر قانونی کام یا اسکول میں بالجبر وصولیتشدد، 
 ہونا،نظم و ضبط کی پالیسیوں کی کسی بھی خالف ورزی میں ملوث

وغ دینے میں کسی کسی بھی شخص سے گروہ کی سرگرمی کو فر

دوسرے شخص کے خالف جسمانی تشدد میں ملوث ہونے کی 
یا کسی بھی گروہ، گروہ کی سرگرمی، یا  /درخواست کرنا اور 

کی  طرز عملاسی طرح کے تباہ کن یا غیر قانونی  گروپ میں 
 ۔کرنادلچسپی کو آگے بڑھانے کے لئے سوشل میڈیا کا استعمال 

 
حکمت ی کرنے والے طلبا بورڈ آف ایجوکیشن کی خالف ورز

بورڈ آف  5551قاعدہ اور سپرنٹنڈنٹ کے  5551عملی 

کے ساتھ ساتھ   5550ایجوکیشن پالیسی اور سپرنٹنڈنٹ کے رول 

کسی قابل اطالق مجرمانہ یا شہری تعزیرات کے مطابق نظم و  

 ضبط کا پابند ہوگا۔ 
 
مشتبہ گروہ کی سرگرمی یا اس طرح کے غیر قانونی گروپ  

سلوک کے واقعات کی اطالع کسی ایڈمنسٹریٹر یا عملہ کے ممبر 

گینگ سے متعلقہ واقعات کی اطالع چاہئے دینی یا افراد کو 

سے متعلقہ واقعات کی اطالع دہندگی کا  گینگ  دہندگی کا فارم۔

ویب سائٹ پر حاصل کیا  BCPSپرنسپل کا نامزد کنندہ، یا فارم 

 .جاسکتا ہے

 

 تمباکومصنوعات کا رکھنا یا استعمال کرنا طلباء کا
BCPS   کی اسکول کی عمارتیں اور گراؤنڈ تمباکو سے پاک اور

دھواں سے پاک ہیں۔ تمباکو کی مصنوعات کی فروخت، استعمال، یا  
مشابہہ تمباکو کی مصنوعات،   تمباکو سے متعلق آالت، رکھنا،
، الیکٹرانک سگریٹ، اور دیگر الیکٹرانک  آالت تبخیر، الئٹرز

اور اسکول کے زیر  ٹی پراپر اسکول نیکوٹین کی فراہمی کے نظام 
۔ جیسا کہ بورڈ آف ہے ممنوع اہتمام کسی بھی سرگرمی میں

  اور سپرنٹنڈنٹ کے 5530پالیسی ایجوکیشن میں بیان کیا گیا ہے 
 منتظمین خالف ورزیوں پر کارروائی کریں گے۔ ، 5530قاعدہ 

 

 نسخہ اور غیر نسخہ :  ادویات 
طلباء جنہیں اسکول کے دن میں ادویات کی ضرورت ہوتی ہے وہ 

ئسنس یافتہ صحت کی دیکھ  الزمی طور پر اسکول کی نرس کو ال

بھال فراہم کرنے والے کے ذریعہ آرڈر فراہم کریں اور اس دوا کو  
طاقت اور انتظامیہ  /اصل نسخہ کنٹینر میں طلبہ کے نام، خوراک 

کی مخصوص ہدایات کے ساتھ لیبل لگا دیں۔ تمام دواؤں کو اسکول 
نرس یا تربیت یافتہ عملہ شخص کے ذریعہ دینی چاہئے۔ اس سے  

پہلے کہ اسکول کی نرس، والدین، اور صحت کی دیکھ بھال فراہم 

کرنے والے کی تحریری اجازت ضروری ہے اس سے پہلے کہ  
کوئی طالب علم کسی بھی خصوصی طبی عالج کو لے کر لے یا اس 

،  EpiPenکا خود انتظام کرے، لیکن اس تک محدود نہیں، اس میں 
۔ اسکول کی نرسیں والدین انسیلرس اور انسولین کا استعمال شامل ہے

کے لے ( جیسے، سر درد)کی اجازت سے کچھ مخصوص شرائط 

کچھ غیر نسخے کی دوائیں دے سکتی ہیں۔ براہ مہربانی مالحظہ 
 کا قاعدہ۔  5540اور  5540پالیسی کریں 

 

 مشروبات اور منشیات الکحل 
کسی  والیاور اسکول کی سرپرستی  پراپرٹی میںطلباء کو اسکول 
الکحل والے مشروبات، کنٹرول شدہ مادے،  میںبھی سرگرمی 

رکھنا، بانٹنا اور/یا  کسی بھی مقدار میں دم کش  منشیات کا سامان، یا 
پالیسی منع ہے۔ وہ طلبا جو بورڈ آف ایجوکیشن استعمال کرنا 

اور، نسخے  دم کشوالے مادے،  پابندیمشروبات،   الکحل ,5540
کی دفعات کی خالف ورزی کرتے ہیں   دواؤںنسخے کی  بغیراور 

طلبا کا طرز  , 5550قاعدہ  ےکبورڈ پالیسی اور سپرنٹنڈنٹ ان پر 
 مشروبات الکحل۔ کے مطابق تادیبی کاروائی کی جا سکتی ہے عمل
کی تعریفیں  کے اسباباور منشیات  ،دم کشمادے،  پابندی والے، 

 .میں موجود ہیں 5540پالیسی 
 

کو  ( BCoPD)اسکول کا منتظم بالٹی مور کاؤنٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ 

شراب اور دیگر منشیات کے قبضے، استعمال اور تقسیم کی کسی 

بھی مثال کی اطالع دے گا۔  جیسا کہ قانون کے مطابق درکار ہے،  
اگر مشتبہ غیر قانونی منشیات اسکول کے اہلکاروں کے ذریعہ پائی  

یا ضبط کی گئیں ، منتظم کو اس واقعہ کی اطالع   /گئیں اور 
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BCoPD  میں اسکول ریسورس آفیسر کو بتا کر  کو سیکنڈری اسکول

پر ڈائل کرکے کسی پولیس آفیسر سے درخواست کرنے  911-9یا 

 کریں۔  رکھناکے لئے کرنی ہوگی۔ مشتبہ غیر قانونی منشیات پر 
 

 خود سے ارتکاب منشیات کے استعمال کا 
کے  زیر اثر ہے اور نہ ہی اس منشیات کے ایسا طالب علم جو نہ تو 

 قبضہ میں
اور رضاکارانہ طور پر کسی اساتذہ، اسکول  پایا گیا ہےمنشیات 

دوسرے پیشہ ور اساتذہ سے  کے مالزم  BCPSکونسلر، پرنسپل یا 

  لئےاستعمال پر قابو پانے کے کسی بھی شکل کے منشیات کے 
، اس طالب علم کی مدد کے لئے معاونت اور  کرتا ہےمعلومات طلب 

وسائل مہیا کیے جائیں گے۔  ان حاالت میں طالب علم کی طرف سے  
منشیات کے استعمال سے متعلق بیان طالب علم کے خالف کسی بھی  

 (5540اصول )نظم و ضبطی کارروائی میں قابل قبول نہیں ہے۔  
 

 مشاورت اور تعلیمحوصلہ افزا  
اثر و رسوخ کے تحت رہنے، شراب رکھنے یا تقسیم کرنے  

کے الزام میں پائے جانے والے تمام طلبا کی حوصلہ افزائی  

 :کی جاتی ہے کہ

 
دیگر منشیات کی اسکریننگ کے عمل میں حصہ   /سلوک  .1

 کاؤنٹی بیورو کے طرز عمل سے ہوتا ہے۔  بالٹی مورلیں جو 
کاؤنٹی بیورو آف سلوک ہیلتھ کے تجویز کردہ   بالٹی مور .2

باقاعدہ ڈے اسکول پروگرام میں پڑھنے سے قبل  

مشاورت اور ڈرگ ایجوکیشن پروگرام میں شرکت اور 

 اس میں شریک ہوں۔
 

 سے بدسلوکی اور نظرانداز کی اطالع دینا بچوں 
ممکنہ طور پر بچوں کے ساتھ زیادتی سے متعلق کسی بچے کی 

حفاظت کے بارے میں تشویش کی اطالع دینی چاہئے۔  رپورٹنگ  

خفیہ ہے اور نیچے دیئے گئے نمبر پر کال کرکے بنائی جانی  

 چاہئے۔

 / وقت-887-410 کاؤنٹی بچوں کے لئے حفاظتی خدمات بالٹی مور
(410-887-8463) 

بچوں کے لئے حفاظتی خدمات خاندانوں کو بچوں کی حفاظت اور  

فالح و بہبود کو یقینی بنانے کے لئے مدد فراہم کرتی ہیں۔ 
 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
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 طلباء کی کتاب کا اعتراف صفحہ 
 

 براہ کرم واضح طور پر پرنٹ کریں۔
 

 طالب علم کا پہال نام آخری نامطالب علم کا 
  

 ہوم روم ٹیچر  گریڈ سکول 
   

 

 ہمارے اسکول سسٹم کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارے اسٹیک ہولڈر گروپوں کو ہر سطح پر آگاہ کیا جائے اور مشترکہ اہداف کے

اسٹیک ہولڈر گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں۔  اسی طرح، طلبا کو حصول کے لئے باہمی تعاون سے کام کریں۔  طلباء ہمارے سب سے اہم 

 پالیسیوں، قواعد، طریقہ کار، اور توقعات کے بارے میں آگاہی رکھنا اس طالب علم کی ہینڈ بک کا بنیادی مقصد ہے۔ 
 

طلباء سے طرز عمل کی توقعات کے بارے کے ( BCPS)کاؤنٹی پبلک اسکولز  بالٹی مورطلباء، والدین، اور دوسرے اسٹیک ہولڈر گروپس کو  

 :میں آگاہ کرنے کے لے، اس کتابچہ سے متعلق اہم معلومات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے

 
 

 روک تھام 
منطقی نتائج

 بحالی
 
 
 
 

اسٹوڈنٹ ہینڈ کتاب کی ایک کاپی ملی ہے۔ دستی کتابچہ کی وضاحت کی گئی، اور مجھے طلبا کے طرز عمل، نظم و ضبطی عمل،  BCPSمجھے 

اسسٹنٹ پرنسپل  اختیارات کے دائرہ کار، اور اپنی ذمہ داریوں اور حقوق کے بارے میں سواالت کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں اپنے

رادی طور پر ہینڈ بک پر مزید تفصیل سے گفتگو کرنے کے لئے مالقات کرسکتا ہوں۔ اپنے دستخط کے ساتھ، میں طالب علموں کی کتابچہ میں سے انف

 :بیان کردہ پالیسیوں اور طریقہ کار کے بارے میں اپنی پوری سمجھ کا اشارہ کر رہا ہوں جب ان کا تعلق ہے

 

• BCPS خالق۔ضابطہ ا 

 کے جرائم سمیت تادیبی عمل۔ III، او I،IIزمرہ  •

 اسکول کو متاثر کرنے والے امور میں مداخلت کرنے کے لئے میرے منتظمین کے اختیارات کی گنجائش۔ •
• BCPS  کے طالب علم کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں اور حقوق۔ 

 
 :تاریخ طالب علم کا دستخط

  

 

میرے بچے کے ساتھ، اور ہم طالب علمی کے ضابط اخالق، نظم و ضبطی عمل،  2021-2020اسٹوڈنٹ دستی کتابچہ میں نے تبادلہ خیال کیا ہے 

نظام کے اختیارات کے دائرہ کار، اور طالب علموں کی ذمہ داریوں اور حقوق سے واقف ہیں۔ 

 
 :تاریخ والدین کے دستخط 

  

تک، یا اس کو قبول کرنے کی نئی شکل سے تبدیل کرنے تک موزوں ہے۔  2021ستمبر  30یہ دستخط شدہ فارم 
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 کوڈکے  ریاستہائے متحدہ 

17 U.S.C. §§ 106, et seq ,.کاپی رائٹ ایکٹ 

18 U.S.C. §§2510-2522 , الیکٹرانک مواصالت پرائیویسی ایکٹ 

20 U.S.C. § 794D ,1973  508بحالی ایکٹ کی دفعہ 
 20 U.S.C. §§ 1681, et seq ,.1972  کا ٹائٹل  اتترمیم یتعلیمکیIX 

20 U.S.C. § 1232g,   خاندانی تعلیمی حقوق اور رازداری کا ایکٹFERPA)) 
 20 U.S.C. § 1232h,   کی ترمیم  تحفظ کے شاگرد حقوقPPRA)) 

20 U.S.C. §§ 1400, et seq.,   معذور افراد ایجوکیشن ایکٹIDEA)) 
 20 U.S.C. §§ 7101, et seq.,  سیف اینڈ ڈرگ فری اسکول اور کمیونٹی ایکٹ 

20 U.S.C. § 7151,  بندوق سے پاک اسکول ایکٹ 
20 U.S.C. § 7908,   طلباء تک مسلح افواج کے بھرتی کرنے والوں تک رسائی اور طلبہ کی بھرتی سے متعلق معلومات 
29 U.S.C. 794,   504بحالی ایکٹ کی دفعہ 

41 U.S.C. §8104 ,et. seq.,  ایکٹ  منشیات سے پاک کام کی جگہ 
47 U.S.C. §254(h),  بچوں کا انٹرنیٹ پروٹیکشن ایکٹ 

 مریلینڈ کا نامزد کوڈ 
 الیکٹرانک میل کا غلط استعمال , 805-3§ فوجداری قانون کی دفعہ
 منشیات سے پاک اسکول زون کا عہدہ, 124-4§ فوجداری قانون کی دفعہ
 وں کو کنٹرول کیا گیا.خطرناک مادہ، نسخے، اور دیگر ماد , .et seq, 101-5§§ فوجداری قانون کی دفعہ

 نابالغ کو تمباکو کی مصنوعات کی تقسیم , 107-10§ فوجداری قانون کی دفعہ

 نابالغ کے ذریعہ تمباکو کی مصنوعات کا رکھنا؛غلط شناخت کا استعمال , 108-10§ فوجداری قانون کی دفعہ

 و فحش اشیاء کی فروخت یا نمائشنابالغ ک, 203-11§ فوجداری قانون کی دفعہ

 فوجی بھرتی کرنے والوں تک رسائی , 111-7§کی دفعہ تعلیم 

 طلباء کی حاضری اور نظم و ضبط , 311- 301-7§§ کی دفعہتعلیم 

 طلباء کی صحت اور حفاظت, 435- 401-7§§ کی دفعہتعلیم 
 اسکول کی حفاظت , 104- 101-26§§ کی دفعہتعلیم 

 طلباء کے ریکارڈ , 313-4§دفعہ عام پرویژنل 

 ایئر ایکٹانڈور کلین , 511- 501-24§§کی دفعہ  صحت عام 
 کوڈ آف ماری لینڈ ریگولیشنز 

13A.01.04.03,  اسکول سیفٹی 
13A.02.04,   تمباکو سے پاک اسکول کا ماحول 
13A.05.01,  مفت مناسب عوامی تعلیم کی فراہمی 
13A.05.02,   طلبا کے لئے خدمات کا انتظاممعذور 

13A.08,   طلباء 
 کاؤنٹی کوڈ  مور بالٹی

 مصنوعی کینابینوائڈ, 118-1-17§ کی دفعہمتفرق دفعات اور جرائم 

 (ویب سائٹ دیکھیں BCPS)تعلیمی پالیسیوں اور ضمنی اصولوں کا بورڈ 

 مساوات , 0100 پالیسی
 کاپی رائٹ, 1120 قاعدہ

 لوگ  اسکولوں اور دفاتر میں آنے والے, 1240پالیسی اور اصول 
 توڑ پھوڑ کی سزا, 3532پالیسی اور اصول 

 طلباء, 5000پالیسی 

 الزمی طور پر حاضری , 5100پالیسی 

 تشہیر اور برقراری , 5200پالیسی اور اصول 

 ضابطہ طلبا کے طرز عمل کا , 5500پالیسی اور اصول 

 طلبا کا طرز عمل, 5550پالیسی اور اصول 

 طلباء کے ذریعہ ذاتی الیکٹرانک مواصالتی آالت کا استعمال , 5552پالیسی اور اصول 

 معطلی اور اخراج, 5560پالیسی اور اصول 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/
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 طلباء کی ذمہ داریاں اور حقوق, 5600پالیسی اور اصول 
 تالشیں ,5570پالیسی اور اصول 

 (TAUP)طلباء کے لے ٹکنالوجی قابل قبول استعمال پالیسی , 6202پالیسی اور اصول 

 غیر نصابی سر گرمیاں, 6702پالیسی اور اصول 
 فیلڈ ٹرپس اور غیر ملکی مطالعہ کے پروگرام, 6800پالیسی اور اصول 

 متفرق
ایکسلینس کا ہمارا راستہ:  کمپاسدی 
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 ایمرجنسی پولیس
911 

 

 الئن ہاٹ ٹپ اسکولز سیف
                      1-833-MD-BSAFE 
 

 میل -ای ٹیکسٹ
                 hotline@bcps.org 

  
 الئن  ہاٹ کرائسس کاؤنٹی مور بالٹی

1-800-422-0009 
 

 الئن  الئف تھام روک کشی خود قومی
                           1-800-273-TALK 

 

کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ آف سوشل سروسز رپورٹنگ ہاٹ الئن   مور بالٹی

 اینڈ ہوم لیس سروسز   
                 410-887-TIME 

 
 

 شائع  سے جانب کی سپورٹز اموشنل-سوشل آف ڈیپارٹمنٹ

 غیر امتیاز کا نوٹس

اور  میں  معامالت  والے  کرنے  متاثر  کو  مالزمت  ایجوکیشن  بورڈ  کی  کاؤنٹی  مور  بالٹی 
عمر،   میں  کرنے  فراہم  رسائی  تک  سرگرمیوں  اور  رنگ، پروگراموں  بنیاد،  قومی   / نسب 

یا  رجحان،  جنسی  جنسی،  مذہب،  نسل،  حیثیت،  ازدواجی  اظہار،   / شناخت  صنفی  معذوری، 
نامزد  اور  اسکاؤٹس  بوائے  اور  ہے  کرتا  نہیں  سلوک  امتیازی  پر  بنیاد  کی  حیثیت  فوجی 
پالیسی سے   امتیازی  بورڈ کی غیر  فراہم کرتا ہے۔  مساوی رسائی  گروپوں کو  نوجوانوں کے 

براۓ  مت دفتر  آفیسر،  او  ای  ای  کریں:  رابطہ  یہاں  مہربانی  برائے  لئے  کے  استفسارات  علق 
پبلک اسکولز،   مور کاؤنٹی  بالٹی  بلڈنگ    6901مساوی روزگار مواقع،  این، چارلس اسٹریٹ، 

لینڈ   میری  ٹاوسن،  کی  8937-809-443)  21204بی،  ہراسانی  ممنوعہ  متعلق  سے  طلباء  (۔ 

کے تدارک کے لئے ایک تعمیل افسر ذمہ دار ہے۔ ہراساں کرنے    شناخت، روک تھام اور ان
 :کی شکایات کو ہدایت کی جانی چاہئے

 کوآرڈینیٹر IX ٹائٹل 
 بالٹی مور کاؤنٹی پبلک اسکول

 این چارلس اسٹریٹ  6901
 MD 21204ٹاوسن، 

 titlenine@bcps.org  -ای میل پتہ 
 7619-809( 443) -ٹیلیفون نمبر  
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