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تعارف 1.
باقاعدگی وہ کہ ہے ضروری یہ لئے کے کرنے حاصل فائدہ بڑا سے سب سے تعلیم کی ان لئے کے بچوں ہمارے
موجودگی غیر کہ تک جب ہے کھلی سکول روز ہر ،پر وقت ،میں اسکول کو بچے کے آپ اور رہیں حاضر سے
.ہے نہیں ناگزیر سے وجہ کی
ہے اہم کیوں حاضری باقاعدہ 2.
کردیتا انداز اثر پر پیٹرن کے موجودگی غیر سے باقاعدگی اور اسکولوں کے بچہ کو موجودگی غیر بھی کسی
روکتی کو معموالت کے تدریس موجودگی غیر کی علم طالب بھی کسی .ہوگا انداز اثر پر سیکھنے کے ان ،ہے
.ہے ہوسکتا انداز اثر پر سیکھنے کی دوسروں میں کالس اسی لہذا ہے
:دینے فروغ کو حاضری باقاعدہ
:گے کریں ہم لئے کے کرنے مدد ہماری کیلئے دینے توجہ پر اس کو سب ہم
بتائیں پر حاضری میں لیٹر نیوز سکول  -گھر سے باقاعدگی ہمارے کو آپ •
رپورٹ کی آپ میں بارے اس ہے رہا کر کام کیسے میں اسکول کو بچوں  /بچے کے آپ •
منائیں جشن کا حاضری اچھی ذریعے کے انعامات •
دیں اطالع کی رفت پیش طرف کی ہدف کے حاضری کی آپ •
سمجھنے کو اقسام کی غفلت 3.
کرنا بندی درجہ سے طرف کی )سے طرف کی والدین نہ( اسکول کو موجودگی غیر کی دن نصف ہر سے سکول
.یافتہ مجاز یا مجاز کہ جیسا ،ہے پڑتا
.ہیں موجود ساتھ کے )تقرری ،بیماری یعنی( وجوہات جائز ہیں حاضر غیر مجاز
کی اس .ہے گیا دیا نہیں "چھوڑ" کوئی لئے کے جس اور ہے نہیں مناسب اسکول جو ہیں وہ نظریات مجاز غیر
کا کارروائیوں قانونی یا  /اور ہے سکتی لے کو اتھارٹی مقامی ہوئے کرتے استعمال کا پابندی موجودگی غیر
:ہے شامل میں اس .ہوئے کرتے استعمال
لۓ کے بچانے سے اسکول معمولی غیر کو بچوں والے رکھنے نگہداشت  /والدین •
ٹریننگ دوران کے اس یا قبل سے دن کے اسکول •
ہیں موجود میں ان ،ہے گئی کی نہیں وضاحت سے طریقے مناسب کبھی کبھی جو •
ہیں جاتے پہنچ اسکول تک دیر وہ ہیں پہنچتے میں اسکول بچے جو •
ہیں دیکھتے بعد کے پیدائش یا بچوں دیگر ،شاپنگ •
ہے ہوا نہیں اتفاق پر جس اصطالح دوران کے چھٹیوں اور ٹائمز ٹائم •
.گی کرے مدد کی آپ اسکول تو ہو مشکل لۓ کے کرنے حاصل میں اسکول کو بچے اپنے آپ اگر

) (PAاطمینان عدم مستقل 4.
اس یا )دن  10٪ (19میں سال تعلیمی وہ جب ہے جاتا بن )' (PAابھرتی سالگرہ' سے وجہ بھی کسی علم طالب
کافی کو امکانات تعلیمی کی بچے بھی کسی غفلت پر سطح اس .ہے کرتی محسوس کمی کی اسکولوں زیادہ سے
کی تعاون اور حمایت مکمل کی کیریرز  /والدین لئے کے نمٹنے سے اس ہمیں اور ہے رہی پہنچا نقصان
.ہے ضرورت
کار طریقہ کا غفلت 5.
:ہیں الزمی آپ تو ہے حاضر غیر بچہ کا آپ اگر
کریں رابطہ سے ہم دن پہلے کے موجودگی غیر •
رکھنا برقرار کو رابطے باقاعدہ تو ہو حاضر غیر سے عرصے زائد سے دن ایک کو بچے اگر •
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ٹیلی ہی سے پہلے نے آپ اگر  -بھیجیں نوٹ ایک دن پہلے والے آنے واپس ساتھ کے وضاحت کی انفرادی •
ہوگا؛ کرنا بھی یہ کو آپ تو ہے کیا فون
ثبوت طبی لئے کے کارڈوں شدہ قبول سے طرف کی اسکول یا خطوط ،تعیناتیوں کے ہسپتال  /طبی بھی کسی •
کریں فراہم
سے آپ لۓ کے رکن کے عملے جو ،ہیں کرتے استقبال کا اس اور ہیں سکتے کر استقبال میں اسکول آپ ،یا •
.ہیں کرسکتے بندوبست لئے کے کرنے بات
:گے کریں ہم تو ہے حاضر غیر بچہ کا آپ اگر
فون ٹیلی کو آپ دن پہلے کے ہونے حاضر غیر •
.کریں اقدامات کے بڑھنے آگے لئے کے بنانے بہتر کو صورتحال اور رہیں؛ حاضر غیر اگر •
.کریں مالحظہ کو آفیسر پراسیکیوشن اور حاضری معاملہ بعد کے بنانے بہتر کو حاضری
آفیسر پراسیکیوشن اور حاضری
کیس کو آفیسر پراسیکیوشن اور حاضری سے معاملے مقامی سکول ،تو ہوئیں حل مشکالت میں ہونے حاضر اگر
کو پابندیوں جیسے پراسیکیوشن یا اطالع کی ججوں میں عدالت کے مجرموں افسر یہ .ہے سکتی دے حوالہ کا
ہیں کرسکتے استعمال
المتناہی 7.
لئے کے بچے جو ،ہیں سکتے روک کو سبق علم طالب والی آنے سے دیر .ہے نہیں قبول قابل لمحات غریب
.ہے کرسکتی بھی افزائی حوصلہ کی موجودگی غیر اور ہے ہوسکتی شرمندہ
:ہیں کرتے انتظام کا عرض و طول طرح کس ہم
ہے جاتا لگایا نشان رجسٹرڈ اور ہیں ہوتی شروع پر  8.55amسبق
غیر یا سے دیر بچہ آپکا تو ہیں نہیں موجود وقت اس بچے کے آپ اگر .گے جائیں ہو بند رجسٹر بجے 9.30
گا جائے ہو حاضر
دورہ کا غفلت میں ٹائم ٹرم 8.
کے موجودگی غیر اور کسی کو اسکولوں کی بچے آپکے لۓ کے نکلنے سے موجودگی غیر میں اصطالحات
کرنے مدد سے ہم لۓ کے کرنے دور کو بچوں میں وقت کے اسکول کو والدین ہم اور گا پڑے اثر زیادہ پر طور
استحکام مختار خود کوئی کا سازی قانون میں وقت کے اسکول لئے کے جانے پر چھٹی .ہیں رکھتے توقع کی
.ہے نہیں
کرے نہیں مسترد کو تعطیالت کسی دوران کے ٹائم ٹائم ٹیچر سر تو ہے نہیں موجود حاالت معمولی غیر تک جب
.گا
قانونی غیر ،زیادہ سے اتفاق سے اس یا ،سے عرصے بھی کسی والے جانے لے بغیر کے معاہدے کے اسکول
کے نوٹس جراحی ،مطابق کے رہنمائی کے رہنمائیوں کے گورنمنٹ اور اے ایف ڈی اور ہے جاسکتا دیا قرار
.ہے کرسکتا متوجہ طرف اپنی کو پابندی پر طور
:ہیں افراد دار ذمہ کے معامالت والے ہونے حاضر میں سکول اس
 5اور  4مرحلے کلیج ،ٹیچر ہیڈ اسسٹنٹ ،ٹیلر بی
کارکن سپورٹ فیملی ،ٹیلر ڈی
سینگن ٹیچر ہیڈ اسسٹنٹ ،ٹرنر جے
خالصہ 9.
دینا فروغ کو حاضری اور کرنے شائع کو قارئین  /والدین شمار و اعداد کے موجودگی غیر کی اس میں اسکول
کہ ہیں رکھتے داری ذمہ لئے کے کرنے یقین کا بات اس کیریئر  /والدین ،طرح اسی .ہے فرض قانونی کا کرنے
.لیں حصہ میں بچوں اپنے وہ
جیسے ہیں مصروف لئے کے کرنے کام ساتھ کے علموں طالب اور قابلیت  /والدین عملے کے سکول تمام
.بنائیں یقینی حاضری پر سطح اعلی پر طور ممکنہ
 2018فروری :تاریخ کی جائزہ  /پالیسی
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.ہوں سمجھتا کر پڑھ کو ضوابط و شرائط کے پالیسی کی حاضری میں اسکول منسٹر ویسٹ میں
:گیا لگایا نشان
:فارم :نام کا بچے
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