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باھمی جوابدھی کا تعلیمی معاھدہ
آرٹیکل  5ڈی پی آر 249/1998
تبدیل شدہ ڈی پی آر 235/2007
سکول کا تعلیمی ماحول جہاں ہر طالبعلم کو معاشرتی بنیادوں اور مثبت طریقہ کار کے
تحت تعلیم حاصل کرنے اور نہ صرف تعلیم بلکہ تنقیدی جائزہ کا موقع فراھم کیا جاتا ھے
سکول ایسی جگہ ھے جہاں پر مکالم تحقیق سماجی تجربہ معلومات برائے جمہوری
روایات افرادی ترقی مساوی شناخت مگر مختلف کردار کیساتھ کا موقع فراھم کیا جاتا
ھے دیگر تعلیمی حقوق اور ترقی کا موقع ملتا ھے۔

ریاستی پیشہ وارانہ ادارہ برائے صنعت ” جی والاوری ” کارپی طلبہ و طالبات
کے لئے طے شدہ دستور کے مطابق مندرجہ ذیل باھمی جوابدھی کا تعلیم

سے متعلقہ معاھدہ پیش کرتا ھے۔
اساتذہ کی ذمہ داریاں ۔
۔ سکول میں تعاون ھم آہنگی اور شفاف ماحول مہیہ کرنا۔
۔ ہر طالبعلم کیساتھ ذمہ دارانہ ماحول اور جوابدھی کا عمل پیدا کرنا تا کہ تعلیم کے لیے
فعال بن سکے۔
۔ ملکی ڈسپلن کو اجاگر کرنا  ،منصوبہ جات بنانا اور طریقے وضع کرنا جن سے معلومات
کا حصول ھو اور حصول حق ادا ھو سکے۔
۔ وضاحت کا طریقہ کار اور پروگراموں کے حوالے سے طریقہ کا تعین جن سے طلباء آگاہ
ھیں۔
۔ خاندان کی فعالیت تا کہ ملقات کریں جس میں تعلیم کے حصول اور دیگر معاملت پر
تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
۔ خاندان کو گاھے بگاھے طالبعلم کے رویہ سے پیش آنے والی مشکلت اور کارکردگی
سے مناسب طریقہ سے آگاہ کرنا۔

خاندان کی ذمہ داریاں۔
۔ اساتذہ کے ساتھ مکالمہ انکی سیکھانے کی آزادی اور بصیرت کا خیال رکھتے ھوئے۔
۔ بچے کے سکول وقت پر پہچنے کا اہتمام ،سکول کا وقت ختم ہونے سے قبل نہ نکلنے
کی تلقین ،غیر حاضری نہ کرنا ،بیماری کی مدت  5دن سے زیادہ ھونے کی صورت میں
ڈاکٹر کا جاری کردہ سرٹیفیکٹ دیں۔
۔ سکول ڈائری کا تواتر سے جائزہ،جو کہ سکول اور خاندان کے درمیان معلومات کا ذریعہ
ھے۔
۔ اساتذہ سے ملقات کے ذریعے معلوم کرنا کہ طالبعلم سکول کے ضابطوں پر عمل کرتا
ھے ،سکول کے امور میں حصہ لیتا ھے اور سکول کا کام کرتاھے۔
۔ اجلس میں باقاعدگی سے حاضر ھونا۔

طلباء و طالبات کی ذمہ داریاں۔
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ذمہ داریوں اور فرائض کا علم رکھتے ھوئے دیگر افراد کی عزت،جگہ اور آلت کا احیتاط سے
استعمال۔
سکول وقت پر پہچنا ،اسباق کے وقفہ کے دورآن راہداریوں میں زیادہ دورآنیہ کے لیے نہ
رکنا۔
موبائل فون اور الیکٹرونکس کا اسباق کے دورآن استعمال سے پرہیز۔
سکول کے تمام عملہ اور سکول فیلوز کے لئے عزت اور مثبت سوچ رکھنا۔
سیکھانے کے عمل کے دورآن بھرپور توجہ کا مظاہرہ ،مثبت سوچ اور ذہنی موجودگی تاکہ
اسباق کو علم و تجربہ کے حوالہ سے مفید بنایا جا سکے۔
سکول میں رکنے کے دورآن اور کام کے دورآن ،ماحول کے مطابق آداب اور زبان کا استعمال۔
سکول کی عمارت ،اشیاء اور دیگر افراد کو نقصان نہ پہچانے کی کوشش۔

والدین اور طالبعلم مثبت سوچ کیساتھ ان تمام امور پر عمل پیرا ھوں جو
سکول کی سماجی زندگی ،فرائض و مقاصد کے حصول میں بنیادی حثیت
کے حامل ھیں۔
سکول ناظم تعلیم کی موجودگی میں والدین اور طلباء و طالبات موجودہ
باھمی جوابدھی کے تعلیمی معاہدہ جو کہ ادارہ کے قوانین و ضابطوں
پر مبنی ھے پر دستخط کرتے ھیں۔
ناظم تعلیم
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کویڈ  19سے بچنے كے لیے احتیاتی تادابیر
سال  2020 / 21اسکول میں دوبارہ واپس پڑھائی شروع کرنے كے لیے کچھ احتیاتی تاتابیر .
جو کویڈ  19امرجنسی میں نافذ کی گئی ہیں.
اگر آپ کو سانس کی شکایت ہے یا گزشتہ 3دنوں میں باڈی ٹیمپریچر  37 . 5°سے ذیادہ رہا ہے تو گھرپہ رہے.
اگر آپ گزشتہ  14دنوں میں کورانٹائن میں رہے ہیں تو اسکول مت آئیںاگر آپ گزشتہ  14دنوں میں کسی ایسے شخص سے ملیں ہیں جو کویڈ پوزیٹو تھا تو بھی اسکول متآئیں
اِس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے كے اسکول اینٹر ہوتے وقت ہر بچے کا باڈی ٹِ ْم ِپری َچر چیک نہیں کیا جا
سکتا.
ہماری آپ والدین سے گزارش ہے كے اگر آپ كے بچوں میں بوحار كے آسار ہیں یا ِپھر سانس كے مسائل
ہیں تو انہیں گھر رکھیں  .اور اگر ایسا نا ہو سکا تو اِس کی ذمہ داری بالخصوص والدین کی ہوگی.
والدین کے دستخط كے ساتھ۔

