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عزیزی اہ ِل خانہ،
یہ یقینی بنانا کہ آپکا بچہ ایک محفوظ ،معاونتی اور مشموالتی تدریس ماحول میں تعلیم پائے ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسکولی ثقافت اور
طریق کار استعمال کرتے ہیں جو اختالف کی اصل وجوہات سے نمٹتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ
ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ،ہم انسدادی
ِ
طرزعمل کو فروغ دینا اہم ہے۔ اسکے ساتھ ہی ،ہم طلبا کو انکے اعمال کے لیے جوابدہ ٹھہراتے ہیں۔ ہم
تعلیم پذیر اوقات کے ذریعے مثبت
ِ
چاہتے ہیں کہ وہ خود انعکاسی کریں اور کسی بھی ہونے والے نقصان کی تالفی کریں۔
ایک مستحکم بنیاد قائم کرنے کے لیے جس پر طلبا نشو ونما پائیں اور پھلیں پھولیں ،آج ہمارے اسکول  ،اسکول تجدید کردہ طلبا کی تدریس
طرز عمل کی توقعات ( ضابطہ انضباط) اختیار کررہے ہیں۔ تبدیلیوں میں شامل ہیں رہنمائی مداخلتیں ،معاونتی
کی اعانت میں شہرپیما
ِ
اقدامات ،اور پیش رفت پذیر انضباط جو طالب علم کی سماجی اور جذباتی نشو ونما کے مطابق ڈھاال گیا ہو۔ تمام ترمیمات عوامی جائزہ
طریق کار کا نتیجہ ہیں جس میں سماعتیں اور آپ جیسے برادری کے ممبران کی جانب سے تبصرات شامل ہیں۔
ِ
طرزعمل کے معیارات سے مانوس ہونے کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں — اور ان معیارات کی
میں آپکی ضابطہ انضباط کا جائزہ لینے اور
ِ
تکمیل نہ کیے جانے کی صورت میں نتائج سے بھی۔ برا ِہ مہربانی ان معیارات کے بارے میں اپنے بچے کے ساتھ گفتگو کریں۔ مکمل
ضابطہ انضباط  10زبانوں میں محکمہ تعلیم ( )DOEکی ویب سائٹ schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm
طرز عمل پر ہوتا ہے جو ذیل میں
پر اور اسکول میں اسکی ہارڈ کاپی دستیاب ہے۔ ضابطہء انضباط میں خاکہ کش معیارات کا اطالق اس
ِ
وقوع پذیر ہو:
 اسکول میں ،قبل ،اور اسکولی دن کے دوران اور اوقات کے بعد؛
 ان سواریوں میں سفر کرنے کے دوران جن میں  DOEکی سرمایہ کاری ہو؛
 اسکول کی طرف سے کی گئی تقریبات میں؛ اور
طرز عمل تعلیمی طریق عمل کو منفی انداز میں متاثر کرے یا اسکولی برادری کی صحت،
 اسکولی امالک سے باہر جب یہ
ِ
حفاظت ،اخالقیات یا بہبود کو خطرے میں ڈالے۔
ضابطہ انضباط کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے -حصہ  Aگریڈ کنڈر گارٹن تا  5تک کے لیے ہے اور حصہ  Bگریڈ  6تا  12تک کے
لیے ہے۔ ہر ایک حصے میں ،خالف ورزی کی پانچ سطوح ہیں اس کے ساتھ ساتھ رہنمائی کی مداخلتیں اور تادیبی کارروائیوں کا سلسلہ
شامل ہے جن پر اسکولی عملہ عمل درآمد کر سکتا ہے۔ ممکنہ رہنما مداخلتوں میں مشاورت ،ثالثی اور رہنمائی کانفرنسیں شامل ہیں۔ برے
طرز عمل پر منحصر ،تادیبی کاروائیوں میں والدینی کانفرنس ،روکے جانا ،یا معطلی شامل ہیں۔
ضابطہ انضباط کا اطالق تمام طلبا پر ہوتا ہے۔ اسکے عالوہ ،ضابطہء انضباط میں طلبا کے حقوق اور ذمہ داریوں کا مسودہ اور تحفظاتی
طریق کار کا اعالنیہ بھی شامل ہے۔ ضابطہ معذوری کے حامل طلبا کے لیے تحفظات سے بھی خطاب کرتا ہے ،بشمول ان طلبا کے جن کا
ِ
معذور ہونا تصور کیا گیا ہے۔
جزو الزم ہے۔ ہم سب کے لیے ایک
خاندانی شمولیت ہمارے تمام کام کا ایک اہم جز ہے ،اور مضبوط اسکول تعمیر کرنے کے لیے
ِ
مشموالتی تدریسی ماحول برقرار رکھنے میں آپکی شراکت کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری اسکولی برادری کو ہمارے بچوں کے لیے بہتر،
مضبوط اور محفو ظ بنانے میں آپکے تعاون کا شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی سواالت ہوں تو برائے مہربانی اپنے اسکول کی انتظامیہ سے
رابطہ کریں۔
مخلص،

Carmen Fariña
چانسلر
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