
 

 اسکول کے قوانين
 

 کی طرف سے اقدار جمہوريت کے   سکول.ہے کی جگہ  علم  اور تعليم سکول 
اور انسانيت کے احترام  آزادی کی مذہب , يکجہتی اور شموليت, حوصلہ افزائی 

 . کا نام ہے
طالب علموں، ٹيچر، ٹيکنيکل اسٹاف، ان اصولوں کو  برقرار  رکهنے اور اپنے  

,   کے قابل حکام  انسٹيٹيوٹ :مندرجہ ذيل قوانين . ں گے کريشعبوں کی پيروی 
ہيں گئے  اور طالبات کی طرف سے منظور کيا , طالب علموں   . 

  

فرائض حقوق اور -- ون ٹائٹل  
 

 

  : طلباء کے حقوق1آرٹيکل  
سکول کی . کرناايجوکيشنل معلومات حا صل  ميںسکول : طالب علم کا حق ہے

ی اور تحقيقی ٹرانسميشن اور وسائل، انفرادی طرف سے فراہم کردہ تربيت
ہےصالحيتوں کی ترقی،  اور پروفيشنل کے حصول کا ايک کارگر ذريعہ   .  

 طالب  مشکالت والے. ترجيح  دينا ہے  وک انسٹيٹيوٹ : قانون موجودہ کے تعليم
ے  پيش آنا ستعلقات  باہمی کواسٹاف  سکول  اور ٹيچر ، طلباءساته    کےعلموں 
اہو گ  .      

  
 

    : گارنٹی2آرٹيکل 
کی کالسسکول ميں طالب علموں کو                            . ہيں حقوق حاصل کےکرتےاسمبلی  

 حاصل بنانے کے حقوق  کے لئے ايک کميٹیو طالب علموںک نمائندوں کےکالس 
استعمال کر  ئےگهنٹے  اپنے حقوق کے ل کے اسمبلی طالب علم   سکول ميں .ہيں 

ہيں سکتے .   
 

 

  : حقوق اور اسمبلی کا طريقہ کار3آرٹيکل 



 

اسمبلی طالب علموں کی .1  
سے  مسائل  سوسايٹی کےاور کالس کے , انسٹيٹيوٹ کے اسمبلی  سکول کی

س کی  ہر مہينے  کالطالب علم . سکتی ہے  کے بارے ميں  ہو ايجنڈے متعلق
کرنا ہو مختلف دنوں پر منعقد  ہفتے کےہيں جو  کر سکتےاسمبلی دو گهنٹے کی 

 کے ٹيچر دن پہلے دلچسپی رکهنے والے تين کم از کم  درخواستاسمبلی کی .گی
 .  پيش کرنا ہو گی کودستخط کے صدر

 
اسمبلی کے دوران ٹيچر کی . گی   جائے کینوٹ پررجسٹر  کالس يہ اجازت 

کہ اگر اسمبلی تمام شرائط  . ٹی ہے کے وہ اچهی طرح سے کنٹرول کر ئے ڈيو
تو روک دی جائے گی کے نہيں ہو گی  .   

  
 

.  
کی ميٹنگ والدين .2  

 

کی يا جوائنٹ کالسز کی کورس اسمبلی  انسٹيٹيوٹ کی ، کالس کی ،   والدين کی
  ہےسکتیہو 

کی درخواست پر منعقد  کے نمائندوں والدين اسمبلی مشترکہ    کیکورس  يا کالس
  .ہو گی
خاندانوں  کے بارے ميں   ميٹنگاورنتائج  کے کونسلوں کے نمائندے کالس والدين
  .  معلومات بهيجتے ہيں کو

 
4آرٹيکل   فرائض کے طالب علموں:    

وقت کی   ,کرتے تعليم کی پيروی ,ساته   کےطلباء کو سکول ميں باقاعدگی  
تعليمی  ہر. چاہئے ساته آناکے  اور تمام ضروری سامان اور اشياء کتابوں ,پابندی 
فراہم ہوتا   فرنيچر لئے ان کے اور کالس روم کو طالب علموں ميں کے آغاز سال

 سکول .ميں واپس کرنا ہو گا تحال وہی ان کو ختم ہونے پر کے ہے جو سال
 ان کانقص کسی بهی کئے ہوئے ميں  سکولطلباء کو ہےکا حصہ   کميونٹی 

  . معاوضہ دينا ہو گا
 نے اعمارت سازوسامان اور  آالت کو نقصان پہنچ  کے اندر اور باہر کیسکول 

سال کے آخر ميں انسٹيٹيوٹ . معاوضہ دينا  ہو گا  نقصان کا بهی طلباء کو ےالو
کالس کے .  ہے اسکتسے بهی کر نقصان کی ادائيگی کا مطالبہ تمام خاندانوں 

  ياکالس ٹيچر   کر ت کو ديکهکالس روم اور سامان کی حاال  کام ہےکائندوں نما



 اور موجودگیو ميں ادار تعليمی  تمامکے  سکول.  کرئے آرڈينيٹر کو رپورٹ  
 کالسکو طالب علم  ايک  سیک کے دوراناسباق . ہے شرکت کرنا الزمی 

ے ساته طلباء ک رعايت سے کالسز  تعليم فيزيکل .کی اجازت دے گی  چهوڑنے
رہنا ہو گا ميں  جم قانون کے مطابق کو بهی  .   

سکول ميں باقاعدگی   . حصہ لينا ہو گاميںا لی  ٹيسٹنگ وزلزلے  کے لئے ہو نے 
طلباء کو   ساته   کے   

کيونکہ سکول ان کی سرپرستی کا . ہےمنع  رکهنا سکول ميں قيمتی سامان يا مال 
  .ذ مہ دار نہيں ہے

کی ڈيوٹی  نمائندوں کےکالس کے دوران    ٹرانسفرميںکالس  جم اي کالس دوسری
بند   کوکالس استاد خالی  ايک مالزمين يا وہ کنٹرول کر ئے کہ عطاء کہ . ہے 

ال  چيز ے  کے لئے خطرناک دوسروں کی  حفاظت  يا اپنیسکول ميں . کر ئے 
ہےنا منع  .   

 

شرائط کے طرز عمل -- دو ٹائٹل   
 ميں کی سرگرميوں کی منصوبہ بندی اور اس کے دوران اسباق صرف سکول 

ہے ذمہ دار طالب علموں کے لئے  .  

5 آرٹيکل ميں داخلہ اسکول  :  
ميں  سکول طلباء   5  داخل ہوں تاکہ 7:55 پر گهنٹی پہلی کے اندر اندر منٹ 

پر  آواز کی گهنٹی دوسری 8.00  اگر، طلباء کو  مناسب .کالس ميں موجود ہوں   
10 بناء پر،  وجوہات کی سب سے پہلے اگر ئے تو جا ہو  منٹ سے زيادہ دير 

کالس روم ميں ٹيچر طالب علم کو قبول کر ليں اور جواز کی ضرورت کے بغير 
10 يا ہے عام تاخير کوئی . وٹ کريں نرجسٹر پر  ہے تو  اس  سے زيادہ منٹ 

 ب علم طال اس حالت ميں. ا سکتنہيں ہو ميں داخل  کالس حالت ميں طالب علم
 ہو ميں داخل کالس شروع ميں  کے گهنٹے اور دوسرے کريں ميں انتظار  البی

ابليه کا استعمال کرکے داخل  سکول ميں فوری طور پر گهنٹے دوسرے .سکتا ہے 
ميں  صورت تو اس ہو بغير داخل  کے جوازاگر طالب علم . ہے ا سکت ہو 



ال ئے تو وٹ عارضی ن ايک کے لئے نے ہو ميں داخل  سے کالس  آفس اکيڈمک
 طالب علم . اجازت دی جائے گی  نے کی ہو داخل  کالس روم ميں طالب علم کو

 دن  طالب علم اگلےاگر. ابليه پر جواز دينا ہو گا  سکول کے اندر دن  اگلےکو
اگر  کريں گی کہر ميں ٹيچر اسے  خبردا صورت ال ئے  گا تو اسنہيں جواز 

. ا سکتنہيں ہو گا تو وہ کالس روم ميں داخل ہو  نہيں حل اگلے دن تک مسئلہ 
گهنٹے  ايک. کريں گے  کے خاندان آگاہ طالب علم  کے ذريعے آفس ٹيچر اکيڈمک

ڈين يا اس ميں  حاالت   مخصوص نے کے لئے ہو سے داخل  سے  زيادہ  دير
 بعض مخصوص سرگرميوں کے لئے .لينا ہو گی منظوری نمائندوں سے کے 
ان  سرگرميوں کے لئے کالس . ہے  سکتیمنعقد ہو کالس  کی  دوپہر ميںسکول 

 صبح بهیدوپہر ميں . ا جائے گادي اعالن کر  کالس روم ميںکے آغاز کا وقت  پر
ا ہو گان ہو داخل  ميںکی طرح سکول   . 

6 آرٹيکل اجازت نامے اک باہر نکلنے جلدی  :   
 چهوڑ سکول سے پہلے اجازت ودوت تک آخر کے کالس طالب علم کو کوئی

ايک تحريری   کی طرف سے، نمائندے اس کے يا ڈيناجازت . سکتا نہيں
ميں   آفس اکيڈمک جواز بک. جا سکتی ہے دی پر  درخواست 10:45 کے اندر  

چهوڑ  جلد سکولہمراہ  والدين طلباء ان کے نابالغ. اندر پيش کی جا سکتی ہے
کے  ٹيلی فون ہميں و صورت  سکتے تو اسآوالدين نہيں  اگر ان کے. سکتے ہيں

تحريری درخواست  اپنی طلباءبالغ . کر سکتے ہيں ضرور صدر کو اطالع ذريعے
اجازت ہے کی طرف سے والدين ان کے اگر. بنا سکتے ہيں  خود  . 

 

7آرٹيکل  غير موجودگی:     
کی وجا سے ی  وجوہات کی بناء پر يا بيماری خاندان : طلباء  کی غير موجودگی

کے لئے والدين  دستخط کر ئے طلباء  نابالغ. ی ئے گجانوٹ  کی پر جواز بک 
 جہ کی وی بيمار, وضاحت  کی غير موجودگیپر پر سکول ميں واپسی . ے گ

 کے جوازاگر طالب علم . گی  ہو نوٹ پر جواز بک  ساتهکے   والدين کے دستخط
کے  نے ہو ميں داخل  سے کالس  آفس ميں اکيڈمک صورت تو اس ہو بغير داخل 

 نے کی ہو داخل  کالس روم ميں ال ئے تو طالب علم کووٹ عارضی ن ايک لئے
ابليه پر جواز دينا  سکول کے اندر دن  اگلےکو طالب علم . اجازت دی جائے گی 



ميں ٹيچر  صورت ال ئے  گا تو اسنہيں جواز  دن  طالب علم اگلےاگر. ہو گا 
ہو گا تو وہ کالس  نہيں حل اگر اگلے دن تک مسئلہ  کريں گی کہر اسے  خبردا

کے  طالب علم  کے ذريعے آفس ٹيچر اکيڈمک. ا سکتنہيں ہو روم ميں داخل 
دن کی غير  وجوہات کی بنا پر پانچ سے زيادہ صحت کی. کريں گے  خاندان آگاہ
 کے عالوہ ميڈيکل جواز عام) چهٹيوں سميت( صورت ميں  کی موجودگی

صورت ميں  غير موجودگی کیکی  دن  ايک سے زيادہ .سرٹيفکيٹ دينا ہو گا 
گی ہی وضاحت کرنا ہو والدين کو خود  .  

 

8آرٹيکل  اسباق اور حد تفريحی :   
 کالس روم اور ليبارٹريز سے باہر  کی گهنٹی کی آواز پر طالب علموں کووقفہ

تميز اور . سکول سے باہر جانا منع  ہے   تفريح ميں طالب علموں کو. ہونا چاہئے 
خصوصی  ری  سائيکلنگ کے لئے, مشروب اور فضالتنظام کے لئے، خالی 

 فوری طور پر کالس روم ميں طالب علموں کو کے بعدوقفہ . پهينکے کنٹينر ميں 
 کهانے کی اشياء ال نا اور ليبارٹريز ميں مشروبات کالس روم اور.  ہوگا واپس آنا
م  کالس روايک وقت ميں ايک طالب علم  کے اوقات کے دوران  سکول .منع ہے 

کے وقفہ اور  گهنٹے دوپہر کے پہلے ,  سوائے  صبح. سے باہر جا  سکتا ہے 
سکول . کالس روم  سے باہر جانا منع  ہے  ميں طالب علموں کو گهنٹےے ل وابعد

.  اجازت نہيں ہے یکپر جانے کے گهنٹوں کے دوران بار اور وينڈنگ مشينيں 
،  ليکن کوريڈور، ے سکت دوران  طالب علم  البی ميں رہ کے  دوپہر کے وقفے

 دوران  بار کے دوپہر کے کهانے کے وقفے . جانا منع  ہے  ميںکالس روم يا جم 
 .کے سامنے آنگن ميں نگرانی کی ضمانت نہيں ہے
   

9 آرٹيکل تبديلی کی ٹيچر وقت اور اک  اختتامکے اسباق  :  
انتظار ميں ا کالس روم ک ٹيچر گهنٹے کے  اختتام پر، طالب علم اگلے  کےاسباق  

  نےسے باہر جا کے اختتام پر  کالس روم کی سرگرميوں تعليم طالب علم. کريں 
 سے ر  ترتيب  )خاص طور پر کرسياں اورميج ( سکول کا فرنيچرپہلے    سے

  . کهے

10آرٹيکل  رجسٹر اک کالس :  



ذمہ  کے لئے رجسٹر طالب علم کالس کے تمام کے دوران تعليم کی سرگرميوں 
 ٹيچر کو ہيڈ) دستاويزسرکاری (کے غائب ہو جانا  رجسٹر کالس کے. ہيں دار
 اتهارٹی اسکے نتيجے ميں جوڈيشل .گی  رپورٹ کرنا ہو سيفٹی کے لئے پبلک

کالس  دوران  ليبارٹری ميں ٹرانسفر کے  ياجم . کريں گے سکول کی کارروائی
کی ہو گی رجسٹر کی ذمہ داری کالس کے نمائندوں  کے .   

 

11آرٹيکل   حتراما کا سکول کے ماحول  :   
 کی طرف سے مالزمين اور ٹيچر. ہے  الزم برتاؤ کرنا صحيح کا طالب علم ہر

کسی بهی قسم  . ميں موجود عالمات پر عمل کريں  ہدايات پر اور سکول دی گئی
 فرنيچر اور سامان کا نقصان فوری طور کالس کے کسی بهی. نقصان نہ کريں  کا

  نقصان کا طلباء کوےالو نے انقصان پہنچ. ہوگا  وٹن ميں کالس رجسٹرپر 
 تو نقصان ے کی شناخت ممکن نہ ہوالو نے انقصان پہنچاگر  . معاوضہ دينا  ہو گا

وصول کے  سے نقصان  طلباءےالے ونجا ميں  يا ليبارٹری کالس روم  يا کالس
 .کيا جائے گا

 
12آرٹيکل  اسکول کے ارد گرد خالی جگہ :   

اور سائيکليں سکول کے دائيں کنارے پر مقرر جگہ ميں پارک موٹر سائيکليں 
سکول کے . جائے  سے جگہ ميں  ايک اعتدال پسند رفتار کیپارکنگ . کريں 

 کے مين دروازے. منع  ہے  استعمال کا اندر موٹر سائيکلوں اور سائيکلوں 
رنا ک پارکنگ. جگہ ميںپيدل چلنے والوں  يا  پودوں، جگہوں  سبز،بار , سامنے 
 کا نقصان  کےکسی بهی قسم  ہوئے  کئےميںغفلت  يا جان بوجه کر. منع ہے 

       . معاوضہ دينا  ہو گا
. 

13 آرٹيکل پابندی پر سگريٹ نوشی :   
16.1.2003 ، 3 اور قانون 11.11.75 , 584قانون     , سکول کے اندربنا پر 

اکو نوشی  منع ہےسکول کی بار، البی ، اور ٹايليٹ سميت تمام عالقوں ميں تمب .  

14 آرٹيکل پابندی پر استعمال کے فونز موبائل  :  



عدم تعميل کی . سکول کے گهنٹوں کے دوران موبائل فون استعمال کرنا  منع ہے
طلباء . آفس ميں دينا ہو گا   اکيڈمک ، موبائل فون  لے کر کوصورت ميں ٹيچر

ے سکتے ہيںے موبائل فون واپس لآفس س اکيڈمککے ساته  والدين  صرف  . 

 
15آرٹيکل  پابندی پرسيڑهيوں کے استعمال :   (antiincendio) 

 
جگہ وقفے ميں اور ايک راہ کے طور پر  احترام   کااور جو کوئی اس . ہے

آگ بچ کی  منع کرنااستعمال      

دينا  ہو گاو جرمانہ کطلباء نا کرتے     .         
 

شرائط کے اسکول -- تين عنوان  
A. شرائط عام  

 احترام باہمی کے لئے تنوع کے کردار کوئی، ميں سے اجزاء مختلف سکول کے
عملے  تدريسی غير  کے رويہ  يہاں تک کہٹيچر,  طالب علموں کے .چاہئے ہونا

، تحريری يا ئے اور زبانی کا احترام کر ذمہ داری کے ساته  قوانين کو حق اور
کے  قصور کی رپورٹ کرئے نظم و ضبط کسی بهی  . 

 

طريقہ کار  کے  تين اس اور ہونا چاہئے فوری  تخشاسنہيت ٹنگرپور  : 
a) نوٹ پر کے ريکارڈ نظم و ضبط کے کالس  ; 

 b ) دستخط کے رجسٹر شدگان ہے ، اور نام کياء، (  فوری  بهرنا فارم ايک );   

c) انتباہ دے کو اسسٹنٹ ان کے يا ہيڈ ماسٹر زبانی ; 

 

 B. کی شرائط نظم و ضبط  
ذمہ داری کا احساس اور , ے اقدامات عارضی ہيں تعليمی مقاصد نظم و ضبط ک



 بغير . ئے اسکول کميونٹی کے اندر درست تعلقات برقرار رکهے  اور مضبوط بنا
کر سکتے نہيں کسی پر بهی مقدمہ کے تاديبی کاروائی  . 

 

مندرجہ ذيل طرز عمل پرنظم و ضبط, غور قصور  : 
 کے عملے  تدريسی فرينڈز اور غير کالس ,انسٹيٹيوٹ , ٹيچر  ,ہيڈماسٹر
  احترام

 ; ميں کمی 

  يا اس / سکول کے لئے اور , مذہب، لوگوں کا اختالف: اسبی طرز عمل
 .وقار کے لئے نقصان دہ

 کے انتشار,.سرگرميوں ايجوکيشنل,عمل  صحيح اور باقاعدہ کے تعليم .  
  اور آالت کا غلط ستعمال, سازوسامان  ,کی سہولياتاسکول  . 
  ہيڈ  سيکورٹی اور  تنظيمی :کے مطابق عمل   ريگوليشنز  ٹيٹيوٹ کےانس

 جاری کی طرف سے آفيسر سيفٹی اور اس کا، مالزمين ان کے اور ماسٹر
تقاضا  شرائط کا . 

 
 

، ناکامی، منفی اثر ڈالے بغير پر اصول کے کی مرمتنقصان 
پابنديوں پر اثر ڈاال جا سکتا ہے کی اقدامات تاديبی مندرجہ ذيل  : 

 
لفظی ٹيچر کی  ايک کال   ; 

ازالہ سے کالس    ; 

ڈاںٹ کے ساته ينوٹيشن,  کےرجسٹر پر رجسٹر يشن کالس  ;  
ڈاںٹ ہيڈ ماسٹر  ; 

  ; فائدہ مند کارکردگی لئےکے کی سرگرميوں  انسٹی ٹيوٹ 

   ; اسبق کی مولطوی 
 

ی اسبق سنگين صورت ميں  يا بار بار نظم و ضبط  کی خالف ورز انسٹيٹيوٹ کے
   .کی وجا  سے  مولطوی ہو  سکتے ہيں


