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مکرمی والدین،
مئیر صاحب اور میرے لیے یہ یقینی بنانا ایک بنیادی ترجیح ہے کہ ہر ایک اسکول اپنے طلبا کے لیے
ایک محفوظ و معاونتی ماحول فراہم کرے۔ گذشتہ ڈیڑھ سالوں سے ہم اسکا بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ
ایک مثبت اسکولی ثقافت اور ماحول کو کس طرح سے بہترین انداز میں تخلیق کیا جائے جس میں تعلیم
و تدریس باحفاظت طور پر رو پذیر ہوسکے۔ اس مقصد کے لیے ،دیگر شہری ایجنسیوں ،برادری کے دلچسپی
رکھنے والے فریقین ،حمایتیوں ،پرنسپلوں ،اساتذہ اور والدین کے ساتھ ملکر کام کرنے کے بعد ،ہم
نے طالبانہ تدریس کو اعانت فراہم کرنے کے لیے نئی شہرپیما طرزعمل کی توقعات (طالبانہ مداخلت
اور ضابطہء انضباط ) کو اپریل میں اختیار کیا ہے۔ ضابطہء انضباط میں تبدیلیاں مداخلتوں،
معاونتی اقدامات اور بتدریج و نشوونما کے لحاظ سے زیادہ متناسب نظم و ضبط کے ذریعے مثبت
طالبانہ طرز عمل کو فروغ دیتے ہیں۔ ہم اس ضابطہء انضباط کو اسکولی سال  2015-2016کے دوران
استعمال کرنا جاری رکھیں گے۔
ضابطہء انضباط کا مقصد ایک معاونتی اسکولی ماحول کو فروغ دینا ہے جس میں طلبا سماجی اور
تعلیمی دونوں طور پر نشوونما پاتے ہیں اور اسکولی برادری کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ لہذا،
اسکولی برادری کے تمام تر ممبران  -طلبا ،عملہ ،اور والدین  -کو طرز عمل کے ان معیارات کو
جاننا اور ان سے واقف ہونا چاہیے جن پر تمام طلبا سے پورا اترنے کی توقع کی جاتی ہے اور ان
معیارات کی تکمیل نہ کرنے کے نتائج سے بھی۔ ہم آپکی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے
ساتھ ضابطے کا جائزہ لیں اور اس پر بات چیت کریں۔ مکمل ضابطہء انضباط دس زبانوں میں آن الئن
ذیل پر دستیاب ہےhttp://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm :یا آپکے بچے کے اسکول سے
ایک مطبوعہ نقل۔
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 جو " تعاون
نہ کرنے والے طرز عمل" سے لے کر "تشدد آمیز طرز عمل" تک ہیں ،اس کے ساتھ ساتھ رہنمائی کی
مداخلتیں اور تادیبی کاروائیوں کا سلسلہ شامل ہے جن پر اسکولی عملہ عمل درآمد کر سکتا ہے جب
طلبا ایسے طرز عمل میں ملوث ہوتے ہیں جو ضابطہء انضباط کی خالف ورزی کرتا ہو۔ 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۔ اسکے عالوہ ،ضابطہء انضباط میں
طلبا کے حقوق اور ذمہ داریوں کا مسودہ بھی شامل ہے۔ ضابطہء انضباط کا اطالق تمام طلبا پر ہوتا
ہے۔ ضابطے میں معذوری کے حامل طلبا کے لیے اضافی تحفظات پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔
ضابطہء انضباط میں خاکہ کش معیارات کا اطالق اس طرز عمل پر ہوتا ہے جو ذیل میں وقوع پذیر ہو:
اسکول کے اندر ،اسکول سے قبل ،دوران اور بعد میں؛ نیویارک شہر محکمہء تعلیم کی زیر سرمایہ
سواریوں میں سفر کے دوران؛ اسکول کی زیر کفالت تقریبات کے دوران؛ اور اسکولی ملکیت سے دور
جب ایسا طرز عمل تعلیمی طریق عمل کو منفی انداز میں متاثر کرے یا اسکولی برادری کی صحت،
حفاظت ،اخالقیات یا بہبود کو خطرے میں ڈالے۔ ہمارا اسکول والدین کو اسکول کے تحفظ کو قائم
رکھنے میں بطور ایک سرگرم شراکت دار کے شامل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ہماری اسکولی برادری کو
ہمارے بچوں کے لیے بہتر ،مضبوط اور محفوظ بنانے میں آپکے تعاون کا شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی
سواالت ہوں تو برائے مہربانی اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کریں۔
بصد خلوص،

چانسلر
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