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چانسلر کا ضابطہ A-832
طلبا سے طلبا کی امتیازی برتاؤ ،ہراساں کرنا ،ڈرانا اور  /یا غنڈہ
گردی،
عملے سے طلبا کی امتیازی برتاؤ ،ہراساں کرنا ،ڈرانا اور  /یا
غنڈہ گردی کے لیے برا ِہ مہربانی مالحظہ کریں
چانسلر کا ضابطہ A-830
غیرقانونی امتیازی برتاؤ  /ہراساں کرنے کی اندرونی نالشیں دائر
کرنا
چانسلر کا ضابطہ A-420

کسی ایسے فرد کے خالف انتقامیی کیارروائیی میمینیوو ہیے جیو اییذارسیانیی ییا
امتیازی برتاؤ کی اطالو دیتا ہے یا کسی تفتی میں مدد کیرتیا ہیے۔ ایسیے طیلیبیا
جنہیں محسوس ہو کہ ان کے خالف امتیاز برتا گیا ہے انہییں فیوراا اسیکیو کیے
نگراں کو اس کی اطالو دینی چاہئے۔

اگییر پ کییو مییزییید اعییانییت درکییار ہییو تییو بییرائییے مییہییربییانییی اس پییتییے پییر
ای  -میل کریںRespectForAll@schools.nyc.gov :

طرز عمل اور ضابطہ ۔ جسمانی سزا
طلبا کا
ِ
چانسلر کا ضابطہ A-421زبانی ایذا دہی

ایک رپورٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟
غنڈہ گردی ،ہراساں کرنے ،امتیازی برتاؤ یا ڈرانے کی تمام
رپورٹس کی چھان بین کی جائے گی۔
چانسلر کے ضابطے A-443کی پیروی کرتے ہوئے ،اگر کسی
طالب علم کا طرز عمل ضابطہ انصباط کی خالف ورزی کرتا ہے
تو مناسب تادیبی کارروائی کی جائے گی۔
طرز عمل مجرمانہ فعل کا مرتب ہے ،پولیس سے رابطہ کیا
اگر
ِ
جائے گا۔

طالبانہ معاونت

اساتذہ کی متحدہ فیڈریشن ) (UFTباہمت (بریو)
) (Braveہاٹ الئن  212-709-3222پیر تا جمعہ دوپہر
 0::2تا رات  0::2بجے تک

رازداری :نیویارک شہر پبلک اسکولوں کی پالیسی ہے
کہ ،اس پالیسی کے تحت کیی جیانیے والیی نیالی کیے
تمام فریقین اور گواہیوں کیی رازداری کیا احیتیرام کیییا
جائے۔ البتہ ،کبھی کبھار ،یہ ہوسکتا ہے کیہ نیالی کیو
حل کرنے کیلئے ہمییں میعیلیومیات بیانیںینیی پی ییں۔ لیہیذا
موزوں حاالت میں نال سے متعلق معلومیات کیا افشی
ان افراد پر کیا جاسکتیا ہیے جین کیییلیئیے اسیے جیانینیا
ضروری ہے۔

اگر مناسب ہو ،انفرادی یا گروپ مشاورت ،کسی بیرونی ادارے کا
حوالہ اور  /یا دیگر مداخلتیں فراہم کی جائیں گی۔

)T&I-22212 (Urdu

ہر ایک
کیلئے احترام:
نیویارک شہر پبلک اسکولوں کو
تمام طلبا کیلئے محفوظ اور معاون
بنانا

پیکیو کیییا کیرنیا چیاہیییئیے اگیر پیکیا خیییا ہیو کیہ کیسیی طیالیب عیلیم ییا
عیمیلیے کیے میمیبیر نیے پیکیے خیالف اییذا رسیانیی ،غینیڈہ گیردی ییا
امیتیییازی بیرتیاؤ کیییا ہیے ییا پ نیے اییسیے طیر ِز عیمیل کیا میشیاہیدہ
کیییا ہیے

نیویارک شہر کے
پبلک اسکولوں میں
ہر ایک کیلئے احترام
ممنوع طر ِز عمل کی چند مثالیں کیا ہیں؟
نیویارک شہر پبلک اسکولوں کا ہر طالب علم اور عملے کا رکن ہماری
اسکولی برادری میں ہمارے شہر کے ثقافتی تنوو اور احترام کے جذبہ
کی دلفریبی لے کر تا ہے۔
یہ محکمے کی پالیسی ہے کہ ایک محفوظ اور معاونتی تدریسی ماحو
قائم رکھا جائے جو ہراسگی ،ڈرانے اور  /یا غنڈہ گردی اور اصل یا
ت حا  ،مذہب ،عقائد،
ادراکی نسل ،رنگ ،شہریت  /نقل وطنی کی صور ِ
قومی نژاد ،معذوری ،قومیت ،جنس ،جنسی شناخت ،جنسی اظہار ،جنسی
رجحان یا وزن کی بنیاد پر امتیازیت سے مبرا ہے۔
یہ پالیسی طلبا کا دیگر طلبا کے
ساتھ یا عملے کا طلبا کے خالف
طرز عمل کی ممانعت
ایسے
ِ
کرتی ہے۔

اح ت رام :کسییی شییخییص کییی خییوبییی یییا
عمدگی کیا احیتیرام ییا احسیاس؛ مینیاسیب
قیبیولیییت ییا تیعییظیییم؛ کسیی دوسیرے کییے
کردار کی عظمت کی قدر؛ اعتیراف؛ قیدر
ومینیزلیت اور عیزت افیزائیی کیی حیالییت؛
دوسروں کے لییے احیتیرام اور لیحیاظ کیا ایسا امتیازی برتاؤ ،ایذا دہی،
اظہار۔
ڈرانا اور  /یا غنڈہ گردی اسکو
میں ،اسکولی اوقات کے دوران،
اسکو سے پہلے یا بعد میں،
اسکو کی امالک پر ہوتے ہوئے ،اسکو کے کفالت کردہ تقریبات میں یا
محکمہ تعلیم کی سرمایہ فراہم کردہ گاڑیوں میں سفر کرتے وقت ممنوو
ٔ
ہے۔
طرز عمل تعلیمی
یہ اسکولی امالک کے عالوہ بھی ممنوو ہے جب ایسا
ِ
طریق کار میں خلل انداز ہو یا قاب ِل قیاس طور پر خلل ڈالے گا یا اسکولی
ِ
برادری کی صحت ،تحفظ ،اخالقیات یا بہبود کو خطرے میں ڈالتا ہو یا قاب ِل
قیاس طور پر خطرے میں ڈالے گا۔
چانسلر کے ضابطے اور ضابطہ انصباط کی کاپی پرنسپل کے دفتر میں
اور ن الئن پر دستیاب ہے۔ http://schools.nyc.gov/default.aspx

طلبا جنکا خیا ہے کہ وہ کسی دوسرے طالب علم یا عملے کے ممبر
طرز عمل ،ایذا دہی یا
کے ذریعے غنڈہ گردی یا دھمکانے والے
ِ
طرز
امتیازی برتاؤ کا شکار ہوئے ہیں ،اور تمام طلبا جنکو ایسے
ِ
عمل کا علم ہو ،انہیں اس واقعے کو فوراا رپورٹ کرنا چاہیئے۔

امتیازی برتاؤ ،ایذا دہی ،ڈرانا اور  /یا غنڈہ گردی کئی نوعیت
کی ہوسکتی ہے اور جسمانی ،سماجی ،زبانی یا تحریری
ہوسکتی ہے۔ جسمانی ایذا دہی میں جسمانی ضرر یا ضرر کی

کوئی طالب علم کسی دوسرے طالب علم کے ذریعے کی گئی
غنڈہ گردی ،دھمکانے ،امتیازی برتاؤ یا ایذا دہی کی
شکایت تحریری یا زبانی اپنے اسکو میں ہر جگہ چسپاں
سب کے لیے احترام پوسںرز میں درج اسکولی عملے
کے ممبران کو یا اسکولی عملے کے کسی بھی ممبر کو
کرسکتا ہے

کی تذلیل کرنا ہے۔ تحریری امتیاز ،ایذا دہی ،ڈرانا اور  /یا غنڈہ
گردی میں شامل ہے معلوماتی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے
ہوئے الیکٹرانک ابالغ (سائبر بلنگ) ،بشمول ،لیکن اسہی تک
محدود نہیں ہے :انٹرنیٹ ،سیل فون ،ای میل ،پرسنل ڈجیٹل
اسسٹنٹ ،سوشل میڈیا ،بالگس ،چیٹ رومز اور گیمنگ
سسٹمز۔

ایک طالب علم کسی عملے کی طالب علم کی ایذا دہی ،ڈرانا
اور  /یا غنڈہ گردی کی رپورٹ پرنسپل  /نامزد یا دفتر
برائے خاص تفتی کو کرسکتا ہے۔

دھمکی شامل ہے۔ سماجی ایذا دہی کا مطلب کسی شخص کو ذلیل یا
تنہا کرنے کے لیے ہمسر عدم قبولیت یا اخراج کا استعما کرنا ہے۔.
زبانی ایذا دہی کا مطلب توہین میز چھی خوانی ،طعنہ زنی ،یا کسی

چند مثالوں میں شامل ہیں:
جسمانی تشدد؛ پیچھا کرنا;
زبانی یا جسمانی طر ِز عمل جو کسی دوسرے کو نقصان
پہنچانے کی دھمکی دے؛;
کسی طالب علم یا عملے کے ممبر کو کچھ کرنے کے لیے جبر
یا مجبور کرنا؛ تنگ کرنا (ہیزنگ)؛
طعنہ زنی؛ تذلیل کرنے یا علحیدہ کرنے کے لیے ہمسر گروپ
سے خارج کرنا؛
توہین میز زبان کا استعما یا توہین میز لطیفے کہنا یا تذلیل یا
ہراساں کرنے کے لیے نام رکھنا؛
طالب علم کی نسل ،رنگ ،قومیت ،مذہب ،عقیدے ،قومی نژاد،
جنس ،جنسی شناخت ،جنسی اظہار ،جنسی رجحان،
شہریت  /نقل وطنی کی حیثیت ،وزن یا معذوری کی بنیاد
پر تذلیل میز بیان دینا یا جارحانہ سرگرمیوں میں مشغو
ہونا؛
تحریری یا گرافک مواد ،بشیمیو گیرافیییںیی ،جیس میییں تیبیصیرات ییا
اسںیریو ٹائپس جو یا تو چسپاں کیے جائیں ،بانںے جیائیییں ییا تیحیرییری
ہوں یا کپ وں پر چھپے ہوں یا انںرنیٹ پر چسپاں کیے جیائیییں (سیائیبیر
بُلنگ) جو دوسروں کے لیے ذلت میز ہوں؛ کسیی شیخیص کیی نسیل،
رنگ ،قومیت ،مذہب ،عقیدے ،قیومیی نیژاد ،جینیس ،جینیسیی شینیاخیت،
جنسی اظہار ،جنسی رجحان ،شہریت  /نقل وطنی کی حیثییت ،وزن ییا
طرز عمل میں مشغو ہونا۔
معذوری کی بنیاد پر ایسے
ِ

ایک طالب علم عملے کے طالب علم سے نسل ،رنگ ،قومیت،
مذہب ،عقیدے ،قومی نژاد ،جنس ،جنسی شناخت ،جنسی
اظہار ،جنسی رجحان ،شہریت  /نقل وطنی کی حیثیت،
وزن یا معذوری کی بنیاد پر امتیازی برتاؤ کی رپورٹ
پرنسپل  /نامزد یا دفتر برائے یکساں مواقع کو کرسکتا
ہے۔
واقعہ کے بعد جتنی جلد ممکن ہو رپورٹ کرنا چاہیئے تاکہ
انکی مؤثر طور تفتی ہوسکے اور نمںا جاسکے
طرز عمل کو روکنے میں مداخلت کرنے کے لیے
عملے کو ایسے
ِ
مناسب قدم اٹھانا الزمی ہے۔

برا ِہ کرم طلبا کے ذری ع ہ ط ل ب ا ک و ج ن س ی ط ور پ ر
ہراساں کیے جانے ،غنڈہ گردی اور امتیازیت س ے
متعلق تمام نالشوں کیلئے اپنے مامور کردہ اسک ول ی
عملے کے لئے ،سب کیلئ ے اح ت رام ک ے اش ت ہ ارا
دیکھیں جو آپ کے پورے اسکول میں آویزاں ہیں۔

