لوئرن سکوگ بلديہ
پرائمری سکول کے قوائد سے متعلق بلدياتی قوائد

باب نمبر  ١مقصد اور دائره کار

نمبر  ١بنياد
يہ قوائد پرائمری اور سيکنڈری سکول کے تعليمی قانون مجريہ  ١۷جوالئی  ١٩٩٨نمبر  ٦١کی دفعہ ٩۔٢
کی رو سے بنائے گئے ہيں۔

نمبر  ٢مقصد
پرائمری سکول کے قوائد بنانے کامقصد بچوں کو کام کا عمده ماحول مہيا کرنا ،کام کرنے کی اچھی
ّ
تحفظ کرنا ہے۔
عادات کی بنياد رکھنا ،عمده نظم اورضبط اور طلباء و طالبات کی صحت کا

نمبر  ٣دائره کار
پرائمری سکول کے قوائد سے متعلق بلدياتی ضوابط کا اطالق لوئرن سکوگ بلديہ کے سکول کے کام پر
ہو گا۔ ان قوائد کا اطالق اس وقت ہو گا جب بچے کی ذمہ داری سکول پر ہو گی ،سکول کے احاطے ميں،
سکول کی طرف آنے والی گليوں ميں ،سکول کے اوقات ميں سکول کے گرد و نواح ميں ،سکول کی ذمہ
داری ميں سيرو تفريح کے وقت نيز سفر اور تقريبات کے دوران ہو گا۔
ايس ايف اوکا اداره اور سکول کے کام ميں مدد دينے کا اداره اپنے عليحده قوائد بنائيں گے اور وه متعلقہ
بچوں کے والدين کے مابين معائده کا حصہ ہوں گے۔
بلدياتی ضوابط کے متوازی سکول کی انتظامی کميٹی کو يہ اختيار ديا جاتا ہے کہ وه اپنے سکول کی
ضروريات کے مطابق سکول کے کام کے بارے ميں قوائد وضع کرے۔ سکول کے کام کے قوائد ،قانون
تعليم ،قانون تعليم کے ضوابط اور بلدياتی ضوابط سے مختلف نہيں ہو سکتے۔ ايسی صورت ميں قانون
تعليم ،قانون تعليم کے ضوابط اور بلدياتی ضوابط کومتعلقہ سکول کے سکول کے کام کے قوائد پر فوقيت
حاصل ہو گی۔

سکول کے کام کے قوائد کو تدريسی سال کے آغاز پر طلباء و طالبات ،سرپرستوں اور اہل کاروں ميں
متعارف کروايا جائے گا۔ سکول کی انتظاميہ ،سکول کے کام کے قوائد پر سال نظر سانی کرے گی ،نيز
يہ قوائد سکول کے انٹر نيٹ پيج پر ہمہ وقت موجود ہوں گے۔

باب نمبر  ٢قوائد
نمبر  ۴عمومی رويہ
.سکول کے کام کے وقت عمومی اخالقی ضوابط الگو ہوتے ہيں
۔ کمرئہ جماعت ميں سکون و سکوت ہونا چاہيے ،طلباء و طالبات اہلکاروں کی تعظيم اور ديے گئے
پيغامات پر عمل کريں گے۔

.تمام طلباء و طالبات
۔ ايک دوسرے کا خيال رکھيں گے اور ايک دوسرے اور سکول کے اہلکاروں کی تعظيم کريں
گے۔
۔ وقت پر پہنچيں گے اور تعليم و تدريس ميں مستعدی سے حصہ ليں گے
۔ مقرره وقت پر امتحان کے ليے موجود ہوں گے۔
۔ اپنے ارد گرد صفائی رکھيں گے۔
۔ سکول کی اشياء ،عمارات اور لکھنے پڑھنے کی اشياء کی حفاظت کريں گے ،نيز کچره مخصوص جگہ
پر پھينکيں گے۔
۔ کمرئہ جماعت اور باہر کی صفائی ميں حصہ ليں گے۔
۔ اپنی ذاتی اشياء کا حفاظت کريں گے۔
۔ سکول اور گھرکے درميانی راستے اور جب سکول کے ساتھ سفر پر ہوں گے تو ٹريفک کے قوانين کی
پابندی کريں گے۔
۔ سکول اور گھرکے درميانی راستے اور جب سکول کے ساتھ سفر پر ہوں گے تو سائيکل چالتے وقت
ہلمٹ پہنيں گے۔
٠قيمتی اشياء اپنی ذمہ داری پر ساتھ الئی جائيں گی۔

مندرجہ ذيل کی اجازت نہيں ہے
۔ مٹھائياں ،بروس اورايسی ديگرچيزيں النے کی اجازت نہيں بجز اس کے کہ سکول نے اس کی اجازت
دی ہو۔
۔ رولّے بريتھ ،رولّے شوئتر ،سپارکے سيکل اور اسی طرح کی دوسری اشِ اء ،بجز اس کے کہ سکول نے
اس کی اجازت دی ہو۔
۔ آکے بريتھ اور شيلکے ،۔ بجز اس کے کہ سکول نے اس کی اجازت دی ہو۔ برف کے گولے پھينکنے کی
اجازت صرف مخصوص جگہ پر ہو گی۔

۔ خطرناک اشياء مثال کے طور پر چھری چاقو ،ہتھياروں سے مماثل اشياء ،ديا سالئی ،الئٹر يا آتش بازی
۔ سکول کی عمارات يا جائداد يا اپنے ساتھيوں کی اشياء کو نقصان پہنچانا۔
۔ امتحان کے وقت نقل کرنا۔

نمبر  ۵تکليف ده زبان اور الفاظ اور حرکات کی اجازت نہيں ہے
تکليف ده زبان اور الفاظ اور حرکات کی اجازت نہيں ہے۔ اس سے مراد ہر وه لفظ اور حرکت ہے جس
سے دوسروں کو تکليف پہنچے۔ تکليف ده زبان اور الفاظ اور حرکات کی مثال

تشدّد
تش ّدد ايسا عمل ہے جس کا مقصود دوسروں کو نقصان پہنچانا ،درد پہنچانا يا تضحيک کرنا ہو۔ تشسّد
جسمانی اور نفسياتی ہو سکتا ہے۔

دھمکياں
دھمکياں زبانی يا عملی طور براه راست ،دوسروں کے ذريعے يا سوشل ميڈيا پر دی جا سکتی ہيں۔

تضحيک ۔ موبنگ
تضحيک يا موبنگ ،سے مراد کسی فرد کو تسلسل سے منفی رويہ اور عمل کا نشانہ بنانا ہے۔ اس کا ذمہ
دار ايک يا ايک سے زائد افراد ہو سکتے ہيں۔ تضحيک يا موبنگ کے ليے الزم ہے کہ اس ميں طاقت کا
عدم توازن ہو۔

امتيازی سلوک
تعصّب کامطلب ہے کہ کسی فرد کے اس کی جنس ،جنسيت ،معذوری ،عقيده ،جلد کے رنگ ،قوميت يا
نسلی پس منظر کی بنياد پربرا سلوک کيا جائے۔ تعصّب براه راست يا بلواسطہ ہو سکتا ہے۔

تعصب
نسلی
ّ
نسلی تعصّب انسانون کے ساتھ ان کی جلد کے رنگ ،قوميت يا نسل کی بنياد پر کيا جاتا ہے

نمبر  ٦منشيات
سکول کا کام کرنے کے ليے آنے والوں کو تمباکو ،الکحل ،منشيات يا نشہ آور اشياء يا صحت کے ليے
نقصان ده اشياء ساتھ النے کی ممانعت ہے۔

نمبر  ۷موبائل فون اور ديگر ڈيجيٹل ا شياء کے استعمال کے بارے ميں قوائد
موبائل فون اپنی ذمہ داری پر ساتھ ال سکتے ہيں ،ليکن کام کے اوقات ميں بند رہيں گے۔ موبائل فون کو
طلباء و طالبات يا اساتذه کو نقصان پہنچانے کے ليے استعمال نہيں کيا جا سکتا۔ اساتذه موبائل فون کو
سکول کے کام ميں استعمال کی اجازت دے سکتے ہيں۔ سکول کی انتطامی کميٹی اس بات کی اجازت دے
سکتی ہے کہ موبائل فون تفريح ميں استعمال کيے جا سکتے ہيں۔ طلباء و طالبات يا اساتذه کی تصاوير ان
کی مرضی کے بغير نہيں بنائی جا سکتی۔ طلباء و طالبات يا اساتذه کی تصاوير کی اشاعت ان کی مرضی
کے بغير نہيں ہو سکتی۔ نہ ہی اان کی مرضی کے بغير ايسی تصاوير کسی دوسرے کو بھيجا جا سکتاہے۔
سکول کا کمپيوٹر ،انٹر نيٹ اور ای ميل کو اس وقت استعمال کيا جا سکتا ہے جب اہلکار اس کی ضرورت
سمجھيں۔

ہر سکول کی انتظامی کميٹی انٹرنيٹ کے استعمال کے قوائد وضع کرے گی نيز يہی کميٹی طلباء و طالبات
اور سکول کے مابين انٹرنيٹ استعمال کرنے کا معائده بھی تيا رکرے گی۔ سکول کے کمپيوٹر کا پاس
ورڈ اور يوسر نيم انفرادی ہے اور اس کو خفيہ رکھا جائے گا۔ کسی دوسرے کاپاس ورڈ استعمال کرنا
ممنوع ہے۔

نمبر  ٨غير حاضری
غير حاضری کی صورت ميں والدين کی ذمہ داری ہے کہ اسی دن سکول کو اطالع ديں۔
جب جائز سمجھا جائے تو بلديہ تعليم کی پابندی سے دو ہفتے کی چھٹی دے سکتی ہے۔ اس چھٹی کی
درخواست والدين کو وقت سے پہلے داخل کرنا ہو گی۔ چھٹی کے دوران والدين کی ذمہ داری ہے کہ بچے
کو ضروری تعليم ميسر ہو۔ وه بچے جن کا سرکاری چرچ سے تعلق نہ ہو ،انھيں حق حاصل ہے کہ وه
قانون تعليم دفعہ ١١۔٢
اپنی مذہبی تقريبات کے سلسلے ميں چھٹی ليں۔ بحوالہ
ِ

باب  ٣ردّ عمل
نمبر  ٩۔ عمومی ردّ عمل
ان ضوابط کی خالف ورزی کی صورت ميں ر ّد عمل کا اظہار ہو سکتا ہے۔ بچے کے عمل اور اس کے
خالف ر ّد عمل ميں ايک مناسبت ہونا الزمی ہے۔ ر ّد عمل طے کرتے وقت ہر بار معاملہ کی سنگينی اور

اس کے تسلسل کی بنياد پر فيصلہ کيا جائے گا۔ جسمانی سزا اور تضحيک آميز رويہ ر ّد عمل کے طور پر
استعمال نہيں کيا جا سکتا۔ کسی ايک بچے کی انفرادی حرکت کے نتيجے ميں بچوں کے سارے گروپ کو
سزا نہيں دی جا سکتی۔ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ديے گئے ر ّد عمل کا احترام کريں۔ اگر ديے گئے ر ّد
عمل کا احترام نہ کياجائے تو نئے ر ّد عمل کا اجراء کيا جا سکتا ہے۔

اگر کسی وقت يہ خطره ہو کہ کوئی بچہ کسی دوسرے کو يا خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس بچے کو
نگرانی کےتحت ايک دوسرے کمرے ميں منتقل کيا جا سکتا ہے۔ اگر ايسے ر ّد عمل کی ضرورت پڑے تو
اوّ ل مدرس اور والدين کو اس کی فوری اطالع دی جائے گی۔ سکول کے کام کی انتظاميہ کی ذمہ داری
ہے کہ ايسے ر ّد عمل کو تحرہر ميں اليا جائے اور سپرانٹنڈنٹ کو اس کی اطالع دی جائے۔

ردّ عمل
۔ اساتذه اور سکول کے اہل کار بچے کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہيں۔
۔ بچے کو تحريری اطالع دی جا سکتی ہے جسے گھر بھيجا جائے گا۔
۔ بچے کواپنے والدين کر فون کر کے واقعہ اور اپنے عمل کی اطالع دينا ہو گی۔
۔ بچے پر سکول کی انتظاميہ ،جماعت کی انچارج ،سوسيال الئرر ،ضروری ہو تو سکول کے ديگر
اہلکاروں اور واقع سے متعلق ديگر بالغ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔
۔ سکول اور بچے دو طرفہ پابند معائده کر سکتے ہيں۔
۔ سکول بچے کی اشياء کو بقيہ دن کے مدت کے ليے اپنے قبضے ميں کر سکتا ہے ،ان کو بچے کے
والدين يا پوليس کو دے سکتا ہے۔
۔ تفريح کے دوران بچے پر خصوصی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔
۔ بچے کو ايک نئے گروپ ميں منتقل کيا جا سکتا ہے يا اسے اپنے گروپ سے عليحده کام کرنے کا پابند
کيا جا سکتا ہے۔
۔ بچے پر يہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وه سکول شروع ہونے سے پہلے سکول پہنچے يا سکول بند
ہونے کے بعد وہاں موجود رہے تاکہ دوسرے بچوں کو تحفظ پہنچيا جا سکے يا بچہ وه کام کر سکے
جسے وه طے شده وقت ميں نہ کر سکا ہو۔
۔ اگر اوّ ل مدرس ضروری سمجھے تو بچے سے ديگر آسانياں واپس لی جا سکتی ہيں۔
۔ اوّ ل مدرس اس بات کا فيصلہ کر سکتا ہے کہ بچے کو مختصر مدت کے ليے اس کی جماعت سے
عليحده کر ليا جائے اور کسی دوسری جگہ نگرانی ميں رکھا جائے يا وہاں تعليم دی جا سکے۔
۔ بچے کو اپنے يا دوسروں کے نقصان کی مرمت کرنے يا اپنے اور دوسروں کے پيچھے صفائی کرنے
کو کہا جا سکتا ہے۔

۔ بچے کے والدين کو قانون کے مطابق پانچ ہزار کرونر تک نقصان کا ذمہ دار ٹھرايا جا سکتا ہے۔
۔ آٹھويں اور دسويں جماعت کے طلباء و طالبات کے نمبروں ميں کمی کی جا سکتی ہے۔
۔ اگر طلباء و طالبات نقل کرتے ہوئے پکڑے جائيں تو ان کا پرچہ ضائع ہو جائے گا اور ان کے نمبر کم
کيے جا سکيں گے۔
۔ اگر کوئی بچہ اتنی زياده غير حاضری کرے اور امتحان کے ليے نہ پہنچے تو ٹرمين يا دوسرے نمبر کم
کيے جا سکتے ہيں۔
۔ قوائد کی خالف ورزی پر بلديہ معاملہ کو پوليس ميں درج کروا سکتی ہے۔

وقتی طور پر اخراج
۔ پہلی سے ساتويں جماعت کے بچوں کو ضوابط کی سنگين يا مسلسل خالف ورشی کے نتيجے ميں بقيہ
دن کے ليے سکول کے کام سے خارج کيا جا سکتا ہے۔ اگر بچے کو بقيہ دن کے ليے خارج کيا جائے تو
اس سے پہلے والدين سے رابطہ قائم کر کے ان کو اطالع دی جائے گی۔
۔ آٹھويں سے دسويں جماعت کے بچوں کو ضوابط کی سنگين يا مسلسل خالف ورزی کے نتيجے ميں تين
دن کے ليے سکول کے کام سے خارج کيا جا سکتا ہے۔ ايسی صورت ميں عام تدريس سے بھی اخراج ہو
گا۔ ايسے اخراج کا فيصلہ اوّ ل مدرّ س بچے کے اساتذه سے گفتگو کے بعد کرے گا۔ فيصلہ کرنے سے
پہلے بچے کو زبانی اپنی صفائی پيش کرنے کا موقع ديا جائے گا نيز ديگر ر ّد عمل اختيار کيے جائيں گے۔
والدين کو اطالع دی جائے گی۔
۔ فوروالتننگس قانون کی دفعہ  ٢کی رو سے بچے کو دو پيريڈ کے ليے کمرئہ جماعت سے خارج کرنا
انفرادی فيصلہ نہيں مانا جاتا۔ اس ليے اس فيصلے کے خالف اپيل نہيں کی جا سکتی۔ دو پيريڈ سے زائد
وقت کے ليے اخراج کو انفرادی فيصلہ کہا جاتا ہے اور اسے کے خالف اپيل کی جا سکتی ہے۔
قانون تعليم کی دفعہ ١٠۔ ٢کی
۔ اگر اخراج کی شرائط پوری ہو رہی ہوں تو تش ّدد کرنے والے طالب علم کو
ِ
رو سے تعليم سے خارج کيا جا سکتا ہے۔ بچے کے اخراج کا فيصلہ کرنے سے پہلے سکول کی ذمہ داری
ہے کہ وه ديگر ر ّد عمل پر غور کرے۔ يہ فيصلہ اوّ ل مدرس کرے گا اور يہ انفرادی فيصلہ ہو گا۔ بچے کو
انفرادی فيصلے سے پہلے زبانی اپنی صفائی پيش کرنے کا موقع ديا جائے گا۔ اس فيصلے کے خالف
والدين يا سرپرست صوبائی گورنر کے دفتر ميں اپيل کر نے کاحق رکھتے ہيں۔

قانون تعليم کی دفعہ ١۔ ٨کی رو سے کسی دوسرے سکول ميں جبری تبادلہ
ِ
۔ اگر دوسرے طلباء و طالبات کی بہبودی کے ضروری سمجھا جائے تو ايک بچے کو اس کے قريبی
سکول کی بجائے کسی دوسرے سکول ميں جبری طور پر منتقل کيا جا سکتا ہے۔
۔ سکول کی تبديلی سے پہلے ديگر اقدامات پر غور کيا جائے گا۔ اگر ضوروری ہو توبچے کو اپنی بلديہ
سے باہر کسی سکول تک منتقل کيا جا سکتا ہے۔ ليکن ايسا ممکن نہيں کہ بچے کو گھر چھورڑنا پڑے يا
سکول کا سفر ضرورت سے زائد لمبا ہو جائے۔

سکول کے انٹر نيٹ کا کمپيوٹر سے متعلق ضوابط کی خالف ورزی
اگر بچے کمپيوٹر سے متعلق ضوابط کی خالف ورزی کرے يا کسی دوسرے بچے کے پاس ورڈ يا يوسر
نيم کو غلط استعمال کرے تو اس سے ايک مدت تک سکول کا کمپيوٹر استعمال کرنے کا حق چھينا جا
سکتا ہے۔ اگر کمپيوٹر کا استعمال تدريس کے ليے ضروری ہو تو کمپيوٹر کے استعمال کا حق نہيں چھينا
جا سکتا۔
۔ قوائد کی خالف ورزی پر بلديہ معاملہ کو پوليس ميں درج کروا سکتی ہے۔

باب  ۴معاملہ پر غور
فيصلے کرتے وقت معاملہ کے غور کے مندجہ ذيل تقاضے پورے کيے جائيں گے
۔ سکول کے کام کی ذمہ داری ہے کہ معاملہ پر ہر ممکن حد تک روشنی ڈالی جائے۔ فيصلے کی بنياد
معاملہ کی سنگينی کے مطابق جائزہوناالزمی ہے۔
۔ ہر ممکن حد تک کوشش کی جائے گی کہ بچے کو فيصلہ ہونے سے پہلے معاملہ اور متعلقہ معلومات
سے آگاه کيا جائے اور اسے اپنی صفائی پيش کرنے کا موقع دياجائے۔ سنگين معامالت ميں سرپرستوں
سے رابطہ قائم کيا جائے گا۔ يہ اطالع زبانی دی جا سکتی ہے ،ليکن سنگين معامالت ميں يہ اطالع
تحريری طور پر دی جانا ضروری ہے۔
۔ فيصلہ کی بنياد واضح کی جائے گی۔ بچے کو فيصلہ اور اس کی بنياد ايک ہی وقت ميں ديے جائيں گے،
بجز اس کے ايسا کرنا انتہائی مشکل ہوتو يہ اطالع زبانی دی جا سکتی ہے ،ليکن سنگين معامالت ميں يہ
اطالع تحريری طور پر دی جانا ضروری ہے۔
۔ تدريس کو ممکن بنانے کے ليے کيے جانے والے قدرے کم سنگين اقدامات کو تدريسی اور ضوابط سے
متعلق اقدامات سمجھا جائے گا۔ ايسی صورت ميں انفرادی فيصلہ نہيں کيا جائے گا۔
۔ اگر کوئی فيصلہ بچے کے حقوق و فرائض سے متعلق اور سنگين ہو تو انفرادی فيصلہ کرنا الزم ہے۔

باب  ۵اجراء
يہ ضوابط بلديہ کے اجالس انيس دسمبر  ٢٠١٢کو فيصلہ نمبر ١۵٩۔  ١٢ميں کيا گيا۔ ان کا اطالق يکم
جنوری  ٢٠١٣سے ہو گا۔

