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بیان خالصہ پالیسی کی رویے کی اسکول مینسٹر ویسٹ
.ہے کرنا فراہم تعلیم شاندار ایک لئے کے شاگردوں تمام ہمارے مقصد ہمارا

کے اسکول جہاں ہیں رکھتے یقین میں دینے اعزاز کا عمل طرز مناسب لۓ کے ترقی اخالقی ایک کو شاگردوں اپنے ہم
.ہیں معزز اور محفوظ ارکان تمام کے کمیونٹی

محفوظ S
ہو مبارک  -ایچ
اور
سیکھنا ایل
کر مل T -

کے ان میں مقابلے کے شاگردوں دوسرے وقت اس شاید اور ہیں ضروریات پیچیدہ بہت امراض میں اسکول مینسٹر ویسٹ
کی فرد ایک ساتھ کے کیریئر  /والدین ،علم طالب دونوں میں صورتوں ان .ہے ہوسکتا مشکل زیادہ انتظام کا رویے
.گا جائے کیا اشتراک ساتھ کے عملے کے اسکول اور بندی منصوبہ

کو شاگردوں .ہے رکھتا برقرار ماحول کا سیکھنے شاندار ایک سے طرف کی پذیری مطابقت اور پرسکون ،مثبت اسٹاف
.ہے جاتا منایا ہمیشہ لئے کے نمٹنے سے رویے اچھے اور ٹھیک

:ہیں موجود قواعد تین میں اسکول مینسٹر ویسٹ
ہیں یہاں لئے کے سیکھنے کو دوسروں اور سیکھنے یہاں ہم •
ہیں کرتے حمایت کی دوسرے ایک لئے کے کرنے حاصل ہم •
گرد ارد کے اس اور ہیں کرتے احترام لئے کے دوسرے ایک ہم •

انعامات
پوائنٹس ویو
ٹی ٹی ٹی  -ٹریفک ٹیکسٹ خوفناک
فون گھر گھر
سرٹیفکیٹ اور اسمبلی کی تعریف پیر
دن کا پیشکش
پیغامات میں ڈائری کی اسکول  /گھر
گفتگو پر اختتام کے دن کے اسکول
سالگرہ  -طالبہ
دورہ کا انعام
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نتائج
 1انتباہ
 2انتباہ
بات بالغ
پرسکون یا )میں کالس دوسری( پارکنگ

کرنا کام ساتھ کے کیریئر  /والدین
.کریں کام کر مل اسکول اور گھر لئے کے بنانے بہتر کو رویے کہ ہے ضروری یہ
تو ہو ضروری اگر .گا کرے کوشش کی بنانے رابطہ لئے کے کرنے خیال تبادلہ پر خدشات یا رویے معمولی غیر اسٹاف
.گا جائے کیا انتظام کا میٹنگ

اخراجات
.ہے ہوسکتا ضروری لئے کے کرنے خارج کو علم طالب ایک لئے کے واقعات سنگین پر طور ممکنہ یہ میں حاالت بعض
اجالس کے اخراج پوسٹ اور کرنے بحث پر مسئلے اس گا کرے رابطہ ساتھ کے کیریئر  /والدین رکن ایک کا ٹی ٹی ایس
.لئے کے کرنے تقرری لئے کے

دیکھیں پالیسی دھولنگ اینٹی ہماری  -پالیسی بالئی اینٹی
کا اسکول مکمل ایک یہ .ہے رکھتا جاری عمل کا رواداری کوئی لئے کے کرنے بدمعاش وقت ہر اسکول مینسٹر ویسٹ
میڈیا سماجی اور بدمعاش سائبر( واقعات مجرمانہ .ہے مقصد کا کرنے دور کو سببوں کے بدمعاش میں جس ہے نظر نقطہ
.ہے جاتا نمٹا سے طرف کی اسٹاف اراکین سینئر ایک )سمیت استعمال کے

:اقتباس Ofsted

وہ .ہیں کرتے افزائی حوصلہ اور ہیں رکھتے دلچسپی سے دلچسپیوں اپنی علم طالب .ہے شاندار رویہ کا علموں طالب
.ہیں رکھتے سنجیدگی لئے کے بالغوں اور بالغ اور ہیں کرتے کام ساتھ کے ان جو ہیں سنتے طرح اچھی ساتھ کے بالغوں
) 2017نومبر(

: www.thewestminsterschool.co.ukکریں لوڈ ڈاؤن مہربانی براہ لئے کے تفصیالت مکمل کی پالیسی کی رویے ہمارے
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