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دستاویزپالیسی 

ب پر طور قانونی  ہے۔مطلو

تبدیلیاں

1.0

مصنف

1.1

س گورنن
ٹرسٹ 2021جوالئی 

مسودہپہال 

س گورنن

ٹرسٹ 2020مارچ 

ترین اعلی کے تعلیم جو ہیں کرتے کوشش کی کرنے فراہم کمیونٹیز کی سیکھنے ہم ساتھ، کے مسیح یسوع میں مرکز کے زندگی کی ٹرسٹ 
ت  ی شراکت لیے کے بھالئی مشترکہ ہم ہیں۔ کرتے پیش معیارا کی نوجوانوں اور بچوں ہم ہیں۔ پرعزم لیے کے کرنے کام میں اعتماد اور دار
ان میں زندگی اور کریں ادراک کا ان اور پہچانیں کو صالحیت خداداد اپنی وہ کہ ہیں کرتے کوشش کی بنانے بااختیار کو ان اور افزائی حوصلہ 

اور چیلنج کو دوسرے ایک ہیں، مناتے جشن کا کامیابی ہم پر، طور کے کمیونٹیز والی سیکھنے متاثر سے عقیدے سکیں۔ پہچان کو پیشہ کے 
ی کی مسیح کر مل ہم کہ جیسا ہیں، کرتے پیشکش کی مدد  ہیں۔کرتے خدمت اور محبت سے خود ہوئے کرتے پیرو

ہیں:گئی لکھی مطابق کے بیان کے مشن ٹرسٹ ہمارے پالیسیاں تمام 

مینیجر

1.2

ت کی تبدیلی کسی  ہیں ضرور ہے۔ن

تاریخکی ورژن 

مینیجر

کریں۔تبدیل کنٹرول 

ساالنہ

ی/قانون  اسکولاکیڈمی زمرہ: ساز

تاریخ:کی ثانی نظر 

سٹاف:آف ممبر لیڈ 

منظور:سے طرف کی 
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س ٹرسٹ  مینیجرگورنن

لیں:جائزہ کا تعدد 

بورڈٹرسٹ 

ی ٹرسٹ  اور(شاگرد پالیسی کی حاضر

تاریخ:شدہ منظور 

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

2022جوالئی 

2021جوالئی 

طلباء)

بیانکا مشن 
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بیان ................................................ ................................................................ ....................................................3حفاظتی 

7

3بیان ................................................... ................................................................ ................................. کا مشن اکیڈمی 

10.................................... ................................................................ ................................................(CME)بچے محروم سے تعلیم 

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

رجسٹریشن ................................................ ................................................................ ................................................6اور آمد 

ی  ی غیر اور ریکارڈنگ کی حاضر ی ................................. ..................................... درجہ کی حاضر 5بند
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ت کی صحت جو بچے وہ  ہیں سکول سے وجہ کی ضروریا 9سکتے................................. ................................ جا ن
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س ................................................ ................................................................ ................................................................ ...... کے جرمانے  13نوٹ

ی اور ٹریکنگ  8کار ................................................ ................................................... طریقہ کا بنانے بہتر کو حاضر

1بیان................................................ ................................................................ ................................................................ .. کا مشن 

ت مشموال
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ٹ  ی کیتھولک کا آسٹن سین ہاں ہے کمیونٹی ایسی ایک یہ ہے۔ اسکول کا مواقع لیے کے سب اور معیار بھال، دیکھ کامیابی، ایمان، اسکول پرائمر ہم ج
ت کی چرچ کیتھولک اور اقدار کی انجیل ہیں، ہنستے ساتھ ایک میں موجودگی کی خدا اور ہیں سیکھتے ہیں، کرتے پیار ہیں، رہتے  دیتے فروغ کو تعلیما
ہیں۔

•

بیانکا مشن 

ہاں ہے، کرنا فراہم معیار ترین اعلٰی کا تعلیم مقصد ہمارا  ہاں اور ہے رکھتا اہمیت بچہ ہر ج حفاظت، میں پہلوؤں تمام کے زندگی کی اسکول ج
ی، لطف، فالح،  ہے۔ہوتی جھلک کی وقار اور احترام روادار

ت اور ایمان اپنے  ی اپنی اور ذریعے، کے عباد گے۔کریں ہم کے، کر زندہ کو پیغام کے مسیح میں برادر
ی شراکت درمیان کے پیرشوں اور خاندانوں شاگردوں، عملے، گورنروں،  دینا۔فروغ کو دار

منایا.اور کیا تسلیم 

ہاں:جگہ ایک  ج

ہیں۔کامیابیاں تمام اور لیے، کے کرنے حاصل وہ جتنا ہے جاتا کیا پسند لیے کے اس کو سب 

ی اور واضح کی اس لیے، کے لوگوں سے بہت  ہے۔چرچ کا اس اور مسیح ذریعے، کے شناخت کیتھولک بصر

وہ ہیں۔ کرتی تسلیم کو داریوں ذمہ قانونی اور اخالقی اپنی لیے کے فروغ اور تحفظ کے بہبود و فالح کی بچوں تمام اکیڈمیاں کی اس اور ٹرسٹ 
ش اور محفوظ  ہاں ہیں کرتے کوشش کی کرنے فراہم ماحول آئند خو ت کی بچوں ج ی وہ ہے۔ جاتی کی قدر اور عز کے ٹرسٹ اور گے کریں کام سے تیز
ملے۔انصاف اور تحفظ مدد، مؤثر اور مدد کو بچوں کہ سکے جا بنایا یقینی یہ تاکہ گے کریں عمل پر کار طریقہ 

•

•

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

•
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پڑاکرنا سامنا کا 

س ٹرسٹ  کیتھولک کونسٹنٹ بشپ کو بچوں اپنے وہ تاکہ ہے کرنا مدد کی والوں کرنے بھال دیکھ اور والدین مقصد کا طلباء) اور (شاگرد پالیسی اٹینڈن
ہوتا شمار دن "ہر کہ ہے رہا دے پیغام مستقل اور واضح ایک ٹرسٹ کریں۔ مدد میں کرنے ترقی زیادہ سے زیادہ میں اکیڈمیوں ('ٹرسٹ') ٹرسٹ اکیڈمی 

ی لیے کے کرنے حاصل کو پہلوؤں تمام کے زندگی اور ہے"  ی حاضر اکیڈمی جب روز، ہر سے بچوں تمام موجود پر رول کہ ہے کرتا توقع ٹرسٹ ہے۔ ضرور
اور کرنے افزائی حوصلہ لیے کے شرکت کو بچوں اکیڈمی ہوں۔ مند صحت اور فٹ لیے کے کرنے ایسا وہ کہ تک جب گے، کریں شرکت ہو، میں سیشن 
کو بچوں اور خاندانوں تاکہ گی کرے عمل پر کار طریقہ مستقل واضح، اکیڈمی گی۔ کرے کوشش ممکن ہر لیے کے دینے انجام کو کار طریقہ مناسب 
ہو۔سمجھ تفصیلی کی پالیسی 

بیانحفاظتی 

قانون

بیانکا مشن اکیڈمی 

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

ت اس  ب ہر کہ بنائیں یقینی کو با س ہو حاصل رسائی تک تعلیم وقتی کل کو علم طال اورہیں۔ حقدار وہ کے ج

کریں.شرکت سے باقاعدگی رجسٹرڈ میں اکیڈمی 

ی کی اسباق اپنے سے طلباء تمام حکومت  ہے۔رکھتی توقع کی پابند

ی ذمہ قانونی اپنی ہوئے بناتے یقینی کو ہونے کے عمر کی اسکول الزمی کو بچوں اپنے  • دیں۔انجام دار

ی اچھی  ی غیر اور دینا فروغ کو حاضر ی؛غیر مسلسل بشمول کرنا، کم کو حاضر حاضر

کہ:ہے رکھتی توقع سے والدین حکومت 

کہ:ہے رکھتی توقع سے اکیڈمیوں حکومت 

ی غیر  • کریں۔عمل جلد لیے کے کرنے حل کو نمونوں کے حاضر
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ی تک  2,500£جرمانہ،  4سطح  ت اور ہے سکتا جا کیا جار ہیں عدال اختیار یہ کو حکام مقامی ہے۔ سکتی سنا بھی سزا کی قید تک ماہ تین ان
ت کے اسکول جو ہیں رکھتے اختیار کا کرنے جوئی چارہ قانونی خالف کے والدین کے طلباء وہ کہ ہے حاصل  جاتے پائے پر مقام عوامی دوران کے اوقا
ہے۔جرمانہ  3لیول کا تک  1,000£جرمانہ ہیں۔ 

سکے جرمانے  نوٹ

ب کو عدالتوں  ی باقاعدہ کی بچے اپنے والدین اگر جرمانے دستیا  1,000£میں ان تو ہیں جاتے پائے مجرم کے ہونے ناکام میں بنانے محفوظ کو حاضر
ی سے باقاعدگی بچہ کا ان کہ ہیں جاتے پائے قصوروار ہوئے جانتے یہ وہ اگر ہے۔ شامل جرمانہ  3لیول کا تک  یقینی یہ اور ہے ناکام میں دینے حاضر
ی سے باقاعدگی بچہ کہ ہے ناکام میں بنانے  aہے، دیتا حاضر

ہے۔کرتا بھال دیکھ کی اس اور ہے رہتا ساتھ کے یعنی ہے کرتا بھال دیکھ کی نوجوان یا بچے کسی جو شخص بھی کوئی  •

س ہے رہتا ناکام میں کرنے شرکت سے باقاعدگی میں اکیڈمی ایسی کسی بچہ کا عمر کی اسکول الزمی اگر  ایسی یا ہے، رجسٹرڈ وہ میں ج
ہاں جگہ  ت متبادل لیے کے ان ج طرف کی اتھارٹی مقامی متعلقہ اور ہیں سکتے ہو مرتکب کے جرم ایک والدین تو ہیں، گئے کیے فراہم انتظاما
ہے۔سکتی جا کی کارروائی قانونی خالف کے ان سے 

س شخص بھی کوئی  • ی ذمہ کی والدین لیے کے نوجوان یا بچے کسی پر ج اورہو۔ دار

ت کی کرنے فیصلہ یہ کو اکیڈمی اور اتھارٹی مقامی متعلقہ  ت قانونی کہ ہوگی ضرور حوالے کے شاگرد خاص کسی وقت کرتے استعمال کا اقداما
ی ذمہ کی مرہ روز لیے کے بچے جو ہیں ہوتے شامل افراد تمام وہ میں والدین پر طور عام لیکن ہے، آتا کون میں تعریف کی والدین سے  رکھتے دار
ہیں۔

جوئیچارہ قانونی سے طرف کی حکام مقامی 

ب کا والدین  ہے:مطل

ی تمام  ی وہ چاہے والدین، فطر ہوں۔نہ یا ہوں شدہ شاد

بچہ.

س کے جرمانے  س یا آفیسر اتھارٹی مقامی کوئی، کردہ اختیار ذریعہ کے ان یا ٹیچر ہیڈ صرف نوٹ ی ذریعہ کے پولی ی ہے۔ جاسکتا کیا جار یا جرم کے حاضر
س کے جرمانے کو والدین ہر دار ذمہ کے جرم  ی نوٹ ہیں۔سکتے جا کیے جار

ت قانونی  ی کی اسکول جو فرائض اور اختیارا س وہ کہ ہیں بتاتے یہ اور ہیں کرتے کنٹرول کو حاضر ہیں:شامل میں ان ہیں ہوتے الگو طرح ک

س کے جرمانے  ت اس وہ ہیں۔ جرمانے کے  120£/60£عائد پر والدین نوٹ متبادل کا جوئی چارہ قانونی خالف کے والدین پر رہنے ناکام میں بنانے یقینی کو با
ہاں جائے میں اکیڈمی سے باقاعدگی بچہ کا عمر کی اسکول الزمی کا ان کہ ہیں  ہاں جگہ ایسی یا ہے رجسٹرڈ وہ ج ت متبادل ج ہوں۔گئے کیے فراہم انتظاما

س کے جرمانے  ت مزید میں بارے کے نوٹ ہیں۔سکتی جا دیکھی پر  14صفحہ معلوما

یقانون  ساز

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

س کے جرمانے  ی بھی نوٹ ہاں ہیں جاسکتے کیے جار ت مقررہ ایک کو بچے اپنے والدین ج بغیر دوران کے اخراج پر طور مستقل یا دنوں پانچ پہلے کے مد
ت کے اسکول کے جواز معقول کسی  ت کی ہونے موجود پر جگہ عوامی دوران کے اوقا اخراج کے اس سے طرف کی اکیڈمی کو والدین ہیں۔ دیتے اجاز
ہے۔ہوتا الگو یہ پر جن چاہیے جانا کیا مطلع میں دنوں ان اور وقت کے 
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س کے جرمانے  ہاں ہے سکتا جا کیا استعمال کا نوٹ ب ج ی غیر کی علم طال ہیں اختیار نے اکیڈمی کو حاضر ہے۔دیا ن

ی  (5) •اور  (4)458اور  (6)اور (1)434(3) (4)سیکشنز  1996 -ایکٹ ایجوکیشن  • رجسٹریشن) (پیپل ایجوکیشن د
ی  2006 •ریگولیشنز (انگلینڈ)  ی  2010 •ریگولیشنز (ترمیم) ( انگلینڈ) رجسٹریشن) (پیپل ایجوکیشن د (پیپل ایجوکیشن د

ی  2011 •ریگولیشنز (ترمیم) (انگلینڈ) رجسٹریشن)   2013 •ریگولیشنز (ترمیم) (انگلینڈ) رجسٹریشن) (پیپل ایجوکیشن د
ی  2016ضابطے (انگلینڈ) رجسٹریشن) (پیپل ایجوکیشن د

تعریفکی والدین 
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ہیں۔رہے کر کام نگرانی زیر جو ہے لیے کے شاگردوں ان یہ  -سرگرمی تعلیمی شدہ منظور  •

ٹ رجسٹریشن کے وضاحت کسی بغیر اگر تاخیر  • جائے؛چھو

سالگرہ؛ •

ی غیر اکیڈمی صرف  ت کی حاضر ت تمام اکیڈمی ہے۔ سکتی دے اجاز ہیں درست کو وجوہا گی۔سمجھے ن

ی غیر بھی کسی اکیڈمی  ی کی حاضر گی:کرے پیرو

سوگ؛خاندانی  •

ی غیر مجاز غیر  • ہاں ہے لیے کے شاگردوں ان یہ  -حاضر ی غیر ج ہیں وجہ کوئی کی حاضر ہے۔ن

ی کی افراد دیگر کے خاندان  • بہن؛بھائی/جیسے بیمار

یاحاضر؛ غیر  •

ی بار ایک دوران کے سیشن دوسرے اور پر آغاز کے سیشن پہلے کے دن کے اسکول ہر کو اکیڈمیوں  ہیں پر موقع ہر چاہیے۔ لینا ضرور رجسٹر کا حاضر ان
ہے:یہ شاگرد ہر آیا کہ ہوگا کرنا ریکارڈ یہ 

ی  • ہاں کہ کے اس (سوائے بیمار ت ج ہار کا خدشا ہو۔نہ مطابق کے مشورے طبی اور جائے کیا اظ

ی کی ٹیچر ہیڈ لیکن سائٹ آف سرگرمی تعلیمی  امتحان۔کا موسیقی نجی یا مقابلہ کا کھیلوں پر، طور کے مثال سے، منظور

کریں۔شناخت کی کوڈ صحیح لیے کے کرنے استعمال پہلے سے کرنے داخل میں الیکٹرانک کے اکیڈمی  •

ہیں تصدیق کی جن تقررییں طبی  • سکتی۔ہو ن

ت اس  ہے۔گئی کی کارروائی حفاظتی مناسب کہ بنائیں یقینی کو با

ہاں پہلے، درخواستیں تمام تحت)۔ کے  1996ایکٹ (تعلیمی ہے جاتی سمجھی درست جو وجہ  ی ہو، ممکن ج ہیڈ پر طور تحریر
ت کی جانے سمجھے نامناسب کو نوعیت کی موقع جو چاہئیں، جانی کی سے ٹیچر  کرنے مسترد کو درخواستوں ایسی میں صور
ہے۔رکھتا محفوظ حق کا 

مالقاتیں؛سے بالوں  •
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س یا ہے، گئی کی فراہم  غیر سے اکیڈمی کے وجہ معقول کسی بغیر ہے۔ جاتا سمجھا بغیر کے وجہ درست کو موجودگی غیر کی ج
ی  ت کی حاضر ہے۔جرم سے طرف کی کیئرر والدین/دینا اجاز

ی  • دورے؛کے خریدار

ت معمولی غیر  • قاصر۔سے کرنے شرکت سے وجہ کی حاال

یہ)؛

کریں؛معلوم وجہ 

ہیں موجود میں اکیڈمی لیکن ہے پر رول جو شاگرد بھی کوئی  چاہیے:جانا کیا ریکارڈ میں ایک کسی سے میں زمروں ذیل درج اسے ہے ن

شرکت؛میں سرگرمی تعلیمی شدہ منظور  •

چھٹیاں؛مدتی 

ت کی حاضریوں غیر اکیڈمی  ہے:سکتی دے اجاز

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

ہیں وجہ کوئی  گئی۔بتائی ن

موجودہ؛ •

ی مردم کی اسکول جو سسٹم انفارمیشن مینجمنٹ یا رجسٹر،  ہے۔ہوتا استعمال لیے کے کرنے لوڈ ڈاؤن ڈیٹا میں شمار

ی غیر مجاز  • ہیں۔دور سے اکیڈمی جو ہے لیے کے شاگردوں ان یہ  -حاضر

ت کی حاضریوں غیر اکیڈمی  ہیں اجاز گی:دے ن

ت؛سے داروں رشتہ  مالقا

ہاں اپوائنٹمنٹ ڈینٹل اور میڈیکل  ت ج ب ثبو ہو؛دستیا

ی غیر آیا کہ کریں شناخت  • ہیں؛ یا ہے منظور حاضر اورن

ی  ی غیر اور ریکارڈنگ کی حاضر یدرجہ کی حاضر بند
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رجسٹریشناور آمد 

ت۔کی پرواز  • دستاویزا

ت مقررہ  • اخراج۔مستقل یا مد

ہداشت والدین/ہیں۔ دیتے کھو حصہ اہم ایک کا دن کے اسکول طلباء والے پہنچنے سے تاخیر  اپنے وہ کہ ہے جاتی کی افزائی حوصلہ کی والوں کرنے نگ
ی کی وقت کو بچے  ش اور پرسکون کو دن کے اسکول اور کرنے پابند کرنے آغاز بہترین کرکے مدد میں کرنے تیار لیے کے کرنے شروع ساتھ کے دماغی خو
کریں۔مدد میں 

ت طبی  • ت/کی مالقا س؛کے ڈاکٹر معلوما نوٹ
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ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

ایک جب ہے چکا ہو بند ہی پہلے رجسٹر اگر ہے۔ جاتا کیا زد نشان سے دیر اسے تو ہے، ہوتا کھال بھی پھر رجسٹر لیکن ہے جاتی ہو دیر کو شاگرد کسی اگر 
ب  ی غیر مجاز غیر اسے بغیر، کے وضاحت بخش تسلی اور ہے پہنچتا سے تاخیر علم طال ی درجہ پر طور کے حاضر اور باقاعدہ یہ ہے۔ سکتا جا کیا بند
ی کی وقت  ہے۔سکتا بن باعث کا کارروائی قانونی پر بنانے نہ یقینی کو پابند

ت کے رجسٹریشن اور آمد کی اکیڈمی  ت اور اوقا ہیں:یہ انتظاما

ی بیمار

ت معمولی غیر اور خصوصی  ت اس چاہیے۔ جانا کیا خیال تبادلہ ساتھ کے ٹیچر ہیڈ پر حاال ہیں گارنٹی کوئی کی با ی غیر کہ ہوگی ن درخواست یہ کی حاضر
پ اگر گی۔ جائے کی منظور  ی غیر کی بچے کے آ ت معاون لیے کے تصدیق کی وجہ کی حاضر ہیں موصول دستاویزا غیر مجاز غیر اسے تو ہیں، ہوتی ن
ی  گا۔جائے کیا ریکارڈ پر طور کے حاضر

ی کی وقت  ہو محروم سے تعلیم کی ہفتے  2تقریباً میں سال وہ تو ہے، آتا سے تاخیر منٹ  15روز ہر بچہ ایک پر، طور کے مثال اگر، کیونکہ ہے اہم پابند
ہے۔جاتا 

ہے۔جاتا لیا بجے  1.15دوپہر اور  8.55صبح بار دو میں دن رجسٹر  •

ت معاون کو اکیڈمی اگر  ہیں موصول دستاویزا پ تو ہیں ہوتی ن ہے۔سکتا جا کیا ریکارڈ پر طور کے مجاز غیر کو موجودگی غیر کی بچے کے آ

ی مذہبی  • دن؛کے پابند

ہے۔ہوتا شروع بجے  8.55صبح اسکول  •

پ اگر  پ تو ہے، بیمار بچہ کا آ پ کہ ہے جاتی کی توقع سے آ ی غیر آ پ اگر کریں۔ رابطہ سے اکیڈمی روز ہر بعد کے اس اور صبح پہلی کی حاضر ایڈمن آ
ت سے رکن کسی کے ٹیم  پ اکیڈمی اگر چھوڑیں۔ پیغام ایک وقت کرتے فون ٹیلی کو اکیڈمی کرم براہ تو ہیں، قاصر سے کرنے با موجودگی غیر کی بچے کے آ
ت میں بارے کے  ہیں حاصل معلوما پ رکن ایک کا عملے تو ہے، کرتی ن ب پاس کے اکیڈمی اگر گا۔ کرے رابطہ فون ٹیلی بذریعہ سے آ ی غیر بھی ا حاضر
ہیں وجہ کوئی کی  پ تو ہے، ن کی ساتھ) کے سرپرست کے سیکھنے پر طور (عام لیڈر سینئر ایک لیے کے کرنے معلوم وجہ کی موجودگی غیر کی بچے کے آ

گا۔جائے کیا دورہ کا گھر سے طرف 

ہاں  پ فالو اکیڈمی ہے، حاضر غیر زیادہ سے دن تین بچہ کوئی ج ٹیکسٹ لیے کے پوچھنے میں بارے کے پیشرفت کی اس یا گی کرے کال فون ٹیلی ا
پ کہ گی کرے توقع اکیڈمی پر، مرحلے اس گی۔ بھیجے پیغام  کافی اور ہے تناسب اہم ایک کا ہفتے کے اکیڈمی یہ کیونکہ ہے کیا دورہ کا  GPنے بچے کے آ

ت لیے کے حمایت کی موجودگی غیر اس عملہ کا اکیڈمی ہے۔ گیا رہ محروم سے سیکھنے  ایک تو یا ذریعہ کے اکیڈمی گا۔ کرے توقع کی دیکھنے دستاویزا
ٹ ایک سے پی جی یا نسخہ  گی۔جائے کی درخواست کی نو

ت متعلقہ کو اکیڈمی لیے، کے موجودگی غیر تمام  ت کی دستاویزا جیسے:ہوگی ضرور

ی یہ  ٹ یا ان سائن سے دفتر بچے والے نکلنے جلد والے/آنے سے دیر کہ ہے ضرور ٹ ان/سائن ہوں۔ آؤ کی ڈرل فائر یا ایمرجنسی استعمال کا رجسٹر آؤ
ت  ہے۔جاتا کیا میں صور

ہاں کہ، ہے کرتی توقع اکیڈمی  ت طبی باہر سے وقت کے اسکول بچہ ایک ہو، ممکن بھی ج ڈاکٹر تو جائے کی درخواست اگر گا۔ کرے شرکت میں مالقا
ہے۔یہ اگر گے۔ کریں کوشش کی کرنے ایڈجسٹ پر طور عام ریسپشنسٹ ڈینٹل اور 

ی ساتھ کے کیئرر والدین/اپنے اسے تو ہے، آتا سے دیر بچہ کوئی اگر  ہاں چاہیے جانا پر استقبالیہ مرکز اور گا پوچھے وجہ کی پہنچنے سے تاخیر عملہ ج
ت کی والوں آنے سے دیر گا۔ کرے ریکارڈ  ہاں اور ہے جاتی کی نگرانی سے قریب بہ ہداشت والدین/اکیڈمی ہے، ہوتی تاخیر مسلسل ج کو والوں کرنے نگ
ت پر مسئلے اس  گی۔کرے مدعو لیے کے کرنے با

سمیڈیکل  اپائنٹمنٹ
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چھٹیتوسیعی یا اور/چھٹیاں ٹائم ٹرم 

ت معمولی (غیر کار طریقہ  ت میں حاال ی غیر دوران کے مد لیے):کے درخواستوں کی حاضر

ہیں وقت صحیح کوئی کا چھٹی شدہ توسیع یا اور/چھٹی دوران کے ٹائم ٹرم  پ کیونکہ ہے، ن معمولی غیر صرف ہے۔ رہا کھو وقت کا سیکھنے بچہ کا آ
ت  ی رخصت میں حاال گی۔جائے د

ت معاون دیگر ساتھ ساتھ کے تاریخوں کی واپسی اور چھوڑنے اکیڈمی  • گی۔رکھے محفوظ حق کا کرنے طلب دستاویزا

ی غیر سے اکیڈمی  ی اچھی کہ ہے یقین پختہ کا اکیڈمیوں کی اس اور ٹرسٹ گا۔ پڑے پر تعلیم کی بچے اثر کا حاضر فروغ اور افزائی حوصلہ کی حاضر
ی قانون حکومتی اکیڈمیاں کی اس اور ٹرسٹ چاہیے۔ جانی کی  ت سے وجہ اس اور ہیں پیرا عمل پر ساز ت کی توسیع یا اور/چھٹیوں میں مد ہیں اجاز ن
گی۔دیں 

ی غیر ممکنہ کہ گی کرے مطلع کو والدین اکیڈمی  • ت کے حاضر ہیں بغیر کے معاہدے پیشگی کے اکیڈمی انتظاما تاکہ چاہئیں جانے کیے ن
ت کی چھٹی  ی اجاز ت معمولی (غیر جائے د میں)۔حاال

ہے۔مطابق کے پالیسی ٹرسٹ متفقہ اور رہنمائی کی اتھارٹی لوکل  ،444سیکشن کے  1996ایکٹ ایجوکیشن یہ 

ی غیر مجاز غیر  ہاں اور ہے ہوتی جمع حاضر ی غیر مجاز غیر ج مقامی میں، سال تعلیمی پورے ہے، ہوتی زیادہ سے اس یا دن)  5)سیشنز  10حاضر
ب کی اکیڈمی سروس ویلفیئر ایجوکیشن بعد کے اس گا۔ جائے کیا ریفرل کو سروس ویلفیئر ایجوکیشن کی اتھارٹی  س کا جرمانے سے جان ی نوٹ جار
گی۔کرے 

ت معمولی غیر  ت کی درخواست کی چھٹی کی توسیع میں حاال میں۔صور

ی لیے کے چھٹی مدتی ٹیچر ہیڈ  ت والی جانے د ی غیر ہے۔ کرتا طے تقاضے کے اجاز ی پر صوابدید کی ٹیچر ہیڈ پر طور مکمل چھٹی کی حاضر ہے۔جاتی د

ہداشت والدین/اور ممبر سینئر کے عملے لیے کے کرنے خیال تبادلہ پر منصوبوں کے چھٹیوں یا اور/چھٹی توسیعی ممکنہ اکیڈمی  • کرنے نگ
ہاں  •گی۔ رکھے محفوظ حق کا کرنے اہتمام کا میٹنگ درمیان کے والوں  ی غیر ج ی چھٹی کی حاضر ت معمولی (غیر ہے جاتی د میں)، حاال
ت اس ٹیچر ہیڈ  ہداشت والدین/اکیڈمی  •ہے۔ سکتا رہ دور سے اکیڈمی تک دنوں کتنے شاگرد کہ گا کرے تعین کا با کو والوں کرنے نگ

ی غیر آیا کہ گی دے مشورہ  ت کی حاضر ی اجاز ہے۔سکتی جا د

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

س چیز ایسی  ہیں روکا کو ج ی غیر کو اکیڈمی سکتا، جا ن ت کی حاضر کی توقع یہ ہوگی۔ درکار کاپی ایک کی کارڈ لیٹر/اپوائنٹمنٹ لیے کے دینے اجاز
ت بچہ کہ ہے جاتی  ت یا گا، جائے میں اکیڈمی پہلے سے مالقا س بعد کے مالقا س اکیڈمی بعد کے اپوائنٹمنٹ بچے جو گا۔ آئے واپ ہیں واپ کو ان ہیں آتے ن
ی غیر مجاز غیر  ت کی سیشن ایک لیے کے تقرریوں طبی تر زیادہ اکیڈمی گا۔ جائے کیا ریکارڈ پر طور کے حاضر معمولی غیر صرف اور گی دے اجاز

ت  ی غیر لیے کے دن) پورا (ایک سیشنز دو میں حاال ت کی حاضر ی اجاز ت معمولی غیر ساتھ کے سربراہ کے اسکول گی۔ جائے د ت کی حاال پر تفصیال
چاہیے۔جانا کیا خیال تبادلہ 

س کے جرمانے  ی ساتھ کے جرمانے کے کیئرر والدین/فی  60£نوٹ لیکن بعد کے دنوں  21اگر ہے۔ جاتی کی ادائیگی اندر کے دنوں  21اگر ہیں، جاتے کیے جار
ہے۔سکتا بن باعث کا کارروائی عدالتی مزید تو گیا کیا نہ ادا اگر اور گا جائے بڑھ تک  120£یہ تو جائے کی ادائیگی اندر کے دنوں  28
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ہاں  • ی غیر سے طرف کی اکیڈمی ج ہیں اتفاق پر حاضر ہداشت والدین/ہے جاتا کیا ن گا۔جائے کیا مطلع کو والوں کرنے نگ

ہتا قانون  ہیں حق یہ کو والدین کہ ہے ک ت یا اور/جائیں لے باہر سے اکیڈمی لیے کے چھٹی کو بچے اپنے وہ کہ ہے ن لے چھٹی شدہ توسیع دوران کے مد
جائیں۔

ت)  ی اور پیشگی کو ٹیچر ہیڈ کے اکیڈمی حاال ی غیر کی طلبا پر طور تحریر دینا درخواست کے کر مکمل فارم کا درخواست کی حاضر
ہے۔سکتا جا کیا حاصل سے اکیڈمی جو چاہیے 

ہداشت والدین/بھی کوئی  • ت جو والے کرنے نگ ی غیر لیے کے مد پرطور معمولی (غیر ہیں چاہتے دینا درخواست لیے کے چھٹی کی حاضر
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یقاعدہ بے میں سکول  حاضر

ی اور ٹریکنگ  کارطریقہ کا بنانے بہتر کو حاضر

ی، غیر  س کے جرمانے حاضر س کے جرمانے گا۔ جائے کیا غور پر معاملے کے نوٹ ی نوٹ ت مزید میں بارے کے کرنے جار کرم براہ لیے کے معلوما
دیکھیں۔ 14صفحہ 

ت ایسے  ہاں میں معامال ب ایک ج ی غیر علم طال ہداشت والدین/اکیڈمی ہے، دیتا کر شروع کرنا تیار نمونہ کا حاضر کرنے حل مسئلہ ساتھ کے والوں کرنے نگ
جیسےگی کرے رجوع سے ایجنسیوں دیگر اکیڈمی تو ہے، ہوتا ناکام یہ اگر گی۔ کرے کوشش کی 

ی  • ی  - %100دکان کی حاضر ت نصف ہر ساتھ کے حاضر ی' بچے کے مد ہیںجاتے پر 'حاضر

تعلیم):محروم سے بچوں (بشمول روزانہ  •

ی غیر  • ب ابتدائی دن پہلے کے حاضر س دیں جوا تو گا، جائے کیا دورہ کا گھر جب دورہ)۔ کا گھر یا اور/کال فون ٹیلی میسج، ٹیکسٹ میں: (ج
ہے۔آیا گھر کے ان رکن کوئی کا عملے کہ گا جائے دیا چھوڑ کارڈ کالنگ ایک لیے کے بتانے یہ کو والدین 

ی کی جن گی کرے استعمال کا سسٹم ذیل درج لیے کے دینے انعام کو شاگردوں ان اکیڈمی  کے اسکول پورے ہے۔ بہتر یا ہے اچھی حاضر
ت  ہیں:شامل میں اقداما

ہاں  ی غیر ج س چھٹی شدہ توسیع پر، طور کے مثال جائے، ہو زیادہ سے دن  20حاضر ت کی ج ہیں ذریعہ کے ٹیچر ہیڈ اجاز ی ن بچے اپنے والدین ہے، گئی د
س ہیں، سکتے کھو جگہ کی اسکول کی  ہیں میں نتیجے کے ج ب کا اس ہے۔ سکتا جا دیا ہٹا سے رول ان س بچہ اگر کہ ہوگا یہ مطل والدین/ہے، آجاتا واپ

ہداشت  ہوگی۔دینا درخواست دوبارہ لیے کے جگہ میں اکیڈمی سے راستے کے معمول کے داخلے کو والوں کرنے نگ

ی۔غیر مسلسل  حاضر

ی بہتر  • ت آدھی بچے، والے حاضر ی لیے کے مد ی  •ہیں۔ کرتے وصول کارڈ' پوسٹ 'حاضر ت نصف ہر سرٹیفکیٹ ٹرافی/حاضر میں مد
ہےجاتا دیا کو کالس بہترین 

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

ی پر۔ طور کے مثال ہے، ہوتا معلوم طبی مسئلہ اگر نرسنگ، اسکول  سے ایجنسیوں دیگر یا اور/سروس ویلفیئر ایجوکیشن اکیڈمی میں، صورتوں دوسر
س گی، لے مشورہ  ی کو طلباء سے وجہ کی ج ب کا اس میں، خالصہ ہے۔ سکتا جا کیا ٹریک سے تیز ہاں کہ ہے یہ مطل ی ج ت متفقہ ایک حاضر دوران کے مد

ہیں بہتر  ہداشت والدین/تو ہے ہوتی ن س کا جرمانے کو والوں کرنے نگ ی کم از کم قومی گا۔ جائے دیا نوٹ نیچے سے اس بچہ کوئی اگر ہے۔  %90سطح کی حاضر
ی کو اکیڈمی اور ہے جاتا سمجھا حاضر غیر مسلسل اسے تو ہے، آتا  ی سے تیز چاہیے۔کرنی مداخلت لیے کے النے بہتر

ی  ب کا انعام ساتھ کے سرٹیفکیٹ اور کریں' خریدار کریں۔انتخا

عمرپی  8 |

ی میں اسکول اکیڈمیاں کی اس اور ٹرسٹ  ہیں۔کرتی تسلیم کو قدر کی آہنگی ہم کے کمیونٹی اور حاضر

ی  • ی میں اسکول انفراد ٹ کو والدین ریکارڈنگ کی حاضر ہے۔کرتی رپور

ہاں  • ت کی چھٹی والدین ج ہیں۔رہتے ناکام میں کرنے عمل پر فیصلے کے اکیڈمی کے دینے نہ اجاز

یمذہبی  پابند

ت نصف  ی میں مد پارٹی، کالس وہ تاہم ہیں سکتے کر استعمال وہ جسے ہے، ملتا بھی  20£انعام بطور کو کالس  ۔1خزاں مثالً ریکارڈ کا حاضر
ب کا وغیرہ گیمز کھلونے/ٹائم گولڈن نئے  ی  %100لیے کے کرتے حاصل بچے جو دوران، کے ایوارڈز کے اختتام کے سال  •ہیں۔ کرتے انتخا حاضر

(باقی)
ہے۔کرتا وصول 'انعام' اور سرٹیفکیٹ ایک سال تعلیمی پورا 

ت اکیڈمی  • ت مثبت کے لینے نہ چھٹی دوران کے مد گی۔دے فروغ کو اثرا

ی  تکے حاضر انعاما

ت، حوالہ بیرونی کو ایجنسیوں ساتھ ہی ساتھ ہے، سکتی جا کی فراہم مدد اندرونی دوران، کے کسی سے میں سرگرمیوں ذیل مندرجہ  ساتھ کے والدین جا
پ ارلی نرسنگ، سکول مثالً کر، مل  ت اس سروس، ویلفیئر ایجوکیشن اور ہب ہیل ی لیے کے بنانے یقینی کو با ہر بچہ کا ان کہ لیے کے کرنے فراہم مدد ضرور

دنہو۔ حاضر میں اسکول 

ت ٹرسٹ  ت اور تاریخوں کی مد ی مذہبی وقت کرتے تعین کا نمونوں کے تعطیال ت کے پہچان کی اس پر آہنگی ہم کی کمیونٹی اور پابند مدنظر کو اثرا
ہے۔رکھتا 
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ت کی صحت جو بچے وہ  ہیں سکول سے وجہ کی ضروریا سکتےجا ن

ت مالقاتیں، یا اور/کالز فون  • ی مطابق، کے ضرور ت انفراد ت پر حاال موجودگی۔غیر یا اور/تاخیر بشمول لیے، کے کرنے با

o  ی کی اسکول ی پور ی غیر مستقل  oحاضر بھیجنامثالً تجزیہ کا گروپوں کے والوں سیکھنے  oحاضر

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

ی غیر تمام لیے کے مقاصد کے نگرانی  • ی اور حاضر س تجزیہ کا الگ لیٹ  •تجزیہ۔ کا کوڈز کے حاضر تفصیل کی بچوں سے دیر تمام میں ج
میںبعد اور پہلے سے (رجسٹریشن ہے۔ 

ی اور لگانے اندازہ کا اہداف (مانیٹرنگ، کونسل اکیڈمی  ی  oکورنگ: خالصہ)، کا اعدادوشمار کردہ تجزیہ لیے کے کرنے الگو کو بہتر انفراد
یکالس  حاضر

ت کو، بچوں تمام کہ ہے یہ مقصد کا پالیسی کی حکومت  خود کو مستقبل اپنے وہ تاکہ چاہیے کرنی حاصل تعلیم اچھی نظر قطع سے ترتیب یا حاال
ہذا، سکیں۔ دے تشکیل  عمرپی  9 |متبادل ل

ی  1'لیول ایک  • کیان کہ ہے کرتا مطلع کو والدین جو بھیجیں خط وجہ' کی تشویش  -حاضر

مدتی:نصف  •

س مختلف کے بھر سال  • ی کی اسکول دوران، کے پوائنٹ ی ذریعے کے اطالع کی حاضر ہے۔جاتی د

ہے)۔کرتا بند 

ساالنہ: •

ی کی کالس  • پ اور ہے شامل وار ہفتہ میں لیٹر نیوز سکول حاضر س ا ہیں۔شامل بھی ڈیٹ

ی ساالنہ کو کونسل اکیڈمی  • ٹ خالصہ کا حاضر ی اور لگانے اندازہ کا اہداف (مانیٹرنگ، ہے جاتا کیا رپور کردہ تجزیہ لیے کے کرنے الگو کو بہتر
س خالصہ)، کا اعدادوشمار  ی  oہے: کرتا احاطہ کا ج یکالس انفراد حاضر

ت اس اکیڈمی  • گی۔کرے کوشش کی کرنے گچھ پوچھ معقول تمام لیے کے لگانے پتہ کا با

ی کی بچے  ی میں (اسکول ہے گئی ہو کم سے  %90حاضر ت اس اور سطح) کم از کم کی حاضر ی لیے کے بنانے یقینی کو با کی نگرانی کڑ
ی  2'لیول ایک  •جائیں۔ بن نہ حاضر غیر مستقل وہ کہ ہے رہی جا  ت  -تشویش وجہ  -حاضر جو بھیجیں خط درخواست' کی مالقا

ی کی بچے کے ان کہ ہے کرتا مطلع کو والدین  ی میں اسکول قومی کم از (کم  %90پر طور نمایاں حاضر ہے، آگئی نیچے سے سطح) کی حاضر
ت نصف گزشتہ  ی کوئی سے مد ہیں بہتر کو بچوں ان پھر بعد. کے نگرانی قریبی تشویش، ہے۔ رہی بن وجہ کی اس مسلسل یا ہے دیکھی ن
ی غیر مستقل  ی درجہ پر طور کے حاضر ہے۔جاتا کیا بند

ی  • ٹ کو ٹرسٹ لیے کے تجزیہ ڈیٹا کا حاضر ی  •ہے۔ جاتا کیا رپور ٹ' کی اختتام کے 'سال کی ان کو والدین تمام اطالع کی حاضر اندر کے رپور
ی  ہے۔جاتی د

یمردم کی سکول  شمار

وار:ہفتہ  •

ی ساتھ کے ٹیچرز کالس تمام دوران کے میٹنگز رفت پیش کی طلباء مدتی نصف لیڈر سینئر  •  •ہیں۔ کرتے خیال تبادلہ اور تجزیہ کا حاضر
ی  ٹ کو ٹرسٹ لیے کے تجزیہ ڈیٹا کا حاضر ی ہے۔ جاتا کیا رپور ی اطالع کی حاضر ہے۔جاتی د

o  ی کی اسکول ی پور ی غیر مستقل  oحاضر سیکھنے  oحاضر
بھیجنامثالً تجزیہ کا گروپوں کے والوں 

سےباقاعدگی پر لیٹر نیوز 

ہے، رہتی ناکام میں کرنے رابطہ کوئی ساتھ کے والدین اکیڈمی اگر ہے۔ گیا دیا اوپر کہ جیسا وجہ، کی موجودگی غیر اور ٹھکانہ کا بچے 
س یا آفیسر ویلفیئر ایجوکیشن رکن کوئی کا عملے تو   •ہے۔ سکتا کر فون ٹیلی لیے کے کرنے چیک سے طرح اچھی اور محفوظ کو پولی
ت معمولی غیر  ہاں میں، حاال ت ج ہے۔سکتا جا دیا بھی حوالہ کا ڈائریکٹ کیئر سوشل ہیں، ہوتے پیدا خدشا
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(CME)محروم سے تعلیم کی بچوں 

LAs  کہ جو لیے کے بچوں دوسرے اور ہیں، دار ذمہ لیے کے کرنے بندوبست کا تعلیم وقتی کل موزوں لیے کے شاگردوں گئے کیے خارج پر طور مستقل
ی  ت دیگر یا بیمار ہیں حاصل تعلیم مناسب  -سے وجہ کی وجوہا گے۔کریں ن

LAs  ی جو ہیں دار ذمہ لیے کے کرنے بندوبست کا تعلیم وقتی کل موزوں لیے کے بچوں کے عمر کی اسکول الزمی کی طرح اس سے وجہ کی بیمار
ہیں حاصل تعلیم مناسب بغیر کے فراہمی  ہیں یا ہے پر رول کے اسکول کسی بچہ چاہے ہے ہوتا اطالق کا اس گے۔ کریں ن س وہ اور ن اسکول کے قسم ج
اسکولوں والے بھال دیکھ ساتھ ساتھ کے اسکولوں آزاد اور اسکولوں خصوصی اسکولوں، مفت اکیڈمیوں، جو ہے ہوتا الگو پر بچوں ان یہ ہے۔ جاتا میں 
ہیں۔علم طالب میں 

ی  ہاں یا اسکول، خصوصی اور اسکول آزاد اسکول، مفت اکیڈمیاں، بشمول اسکول، کے دھارے مرکز ہیں شامل میں اسکول بچہ کوئی ج یہ ہے۔ ن
ہیں بالکل میں اسکول بچہ کوئی آیا کہ ہے ہوتا الگو پر طور یکساں  ہے۔سکتا جا سے وقفے وقفے صرف یا سکتا جا ن

ی رہنمائی قانونی نے حکومت  ت کی بچے جب وقتی جز (یا تعلیم وقتی کل مناسب لیے کے بچوں ان کو  (LAs)حکام مقامی جسے ہے کی جار کے ضروریا
ی جو چاہیے رکھنا ملحوظ وقت نبھاتے فرض اپنا لیے کے کرنے انتظام کا ہو) موزوں لیے  کی صحت کی ان یا ہیں قاصر سے ہونے شامل میں دھارے مرکز
ہیں۔کرتے شرکت پر طور عام جو ہے ہوتا الگو پر نوجوانوں اور بچوں تمام ان فرض یہ اسکول۔ خصوصی سے وجہ 

ت مزید لیے کے خاندانوں  ہیں۔سکتی جا کی حاصل کے کر رابطہ سے  LAمتعلقہ معلوما

ت ایسے  ہاں گی ہو رینج وسیع ایک کی حاال ت کی صحت کو بچے ج کی ان بغیر کے مداخلت کی  LAجو گا کرے حاصل تعلیم مناسب وہ لیکن ہو ضرور
ت  ہاں پر، طور کے مثال  -ہے کرتی پورا کو ضروریا ب بچہ ج ہاں ہے۔ سکتا جا سکول ساتھ کے مدد کچھ بھی ا باہر سے اسکول لیے کے بچے نے اسکول ج
ت کے کرنے فراہم تعلیم مناسب  ہاں یا ہیں؛ کیے انتظاما ت کے دالنے تعلیم میں ہسپتال کو بچے ذریعے کے سکول کے ہسپتال موجود پر ج گئے کیے انتظاما

ت کے طرح اس سے  LAحکومت ہیں۔  ہیں توقع کی ہونے شامل میں انتظاما بچے کہ ہو نہ وجہ کوئی کی سوچنے یہ پاس کے اس کہ تک جب گی کرے ن
ہیں مناسب تعلیم والی جانے کی فراہم کو  ی کہ جب یا تھی ن ت دوسر ہیں وقتی کل وہ تھی، مناسب میں صور تھے۔ سکتے کر گھنٹے جتنے بچے یا تھی ن
ی کو صحت کی ان  ہاں، ہے سکتا ہو معاملہ ایسا یہ اٹھانا۔ فائدہ بغیر کیے متاثر طرح بر وقفے صرف لیکن ہے سکتا جا سکول بچہ پر، طور کے مثال ج

سے۔وقفے 

س بچہ، واال ہونے غائب سے تعلیم  ممکنہ ایک کا کرنے انداز نظر اور بدسلوکی سمیت استحصال جنسی ہے، شامل بھی میں دنوں کے اسکول میں ج
ی کے اکیڈمی پر حاضریوں غیر مجاز غیر ہے۔ اشارہ  ی کی اس اور گی جائے کی نگرانی مطابق کے کار طریقہ کے حاضر ہاں پر طور خاص گی، جائے کی پیرو ج
ت کی خطرے عملہ تمام ہیں۔ جاتے ہو الپتہ بار بار بچے  ی اور عالما ت انفراد ت میں جن ہے واقف سے محرکا اعضاء کے خواتین سفر، کا عالقوں والے تنازعا
ی اور  (FGM)تناسل عضو کے  ی جبر ہیں۔شامل شاد

ی کے اسکولنگ اسٹریم مین کو ورک فریم کے گرد ارد کے اس اور فراہمی  کو طلباء ساتھ ساتھ کے اس چاہیے، کرنی فراہم تعلیم کی معیار اچھے مساو
ت کی کرنے دور کو رکاوٹوں حائل میں راہ کی حصول  ب کو مدد اس ہے۔ ضرور ی کی علم طال ت انفراد اور سماجی بشمول چاہیے، کرنا پورا کو ضروریا
ت، جذباتی  ہیں اور ضروریا چاہیے۔بنانا قابل کے خوشحالی اور ترقی میں نظام تعلیمی ان

ی اور داخلہ کو طلباء تمام مطابق کے قانون  گا۔جائے دیا ہٹا اور گا جائے رکھا سے رجسٹروں کے حاضر

ہیں میں رول اکیڈمی اسکول/جو ہیں بچے کے عمر کی اسکول الزمی  (CME)ایجوکیشن مسنگ چلڈرن  ہیں حاصل تعلیم متبادل مناسب جو اور ہیں ن ن
کی نوجوانوں ایسے سروس ویلفیئر ایجوکیشن کی اتھارٹی لوکل ہے۔ سکتا ہو خطرہ زیادہ کا نقصان کو بچوں ان پر)۔ گھر پر طور کے (مثال ہیں کررہے 
ہیں میں نظام تعلیمی جو ہے دار ذمہ لیے کے لگانے سراغ کا ان اور نگرانی  لیے۔کے کرنے حمایت کی داخلے کے ان میں اکیڈمی اسکول/اور ہیں، ن

ب کا اس بغیر. کے فراہمی کی طرح اس  ہاں کہ ہے یہ مطل ہیں اسکول سے وجہ کی مسائل کے صحت بچہ ایک ج ت اور سکتا، جا ن وہ دیگر بصور
ہیں حاصل تعلیم وقتی کل مناسب  ت  LAگا، کرے ن چاہیے۔رکھنا خیال کا رہنمائی اس اسے اور ہے دار ذمہ لیے کے انتظاما
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ہیں جمع سے اکیڈمی پر اختتام کے دن ہیں/جاتے کیے جمع سے دیر سے اکیڈمی جو بچے وہ  کیے ن
جاتے

بچہالپتہ 

ی غیر  • ب ابتدائی دن پہلے کے حاضر س دیں جوا تو گا، جائے کیا دورہ کا گھر جب دورہ)۔ کا گھر یا اور/کال فون ٹیلی میسج، ٹیکسٹ میں: (ج
تمام لیے کے لگانے پتہ کا ٹھکانے کے بچے  •ہے۔ آیا گھر کے ان رکن کوئی کا عملے کہ گا جائے دیا چھوڑ کارڈ کالنگ ایک لیے کے بتانے یہ کو والدین 
اورکریں کوشش کی کرنے گچھ پوچھ معقول 

ب ایسے بھی کسی اکیڈمی گی۔ دے کو اتھارٹی مقامی اطالع کی جانے ہٹائے سے رجسٹر داخلہ کے اکیڈمی کو بچے بھی کسی اکیڈمی  مقامی کی علم طال
ت مسلسل مطابق کے کار طریقہ کے اتھارٹی مقامی جو گی کرے مطلع کو اتھارٹی  ہے۔رہتا ناکام میں کرنے شرکت تک مد

ہیں۔نمبر رابطہ ہنگامی دو کم از کم پاس کے اس کہ بنائیں یقینی 

ی روزانہ  ت کے  CMEساتھ ساتھ کے کار طریقہ کے حاضر گی:کرے اکیڈمی سمیت، معامال

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

ہیں جمع کے وجہ معلوم کسی بغیر پر، اختتام کے دن کے اسکول کو بچے کسی اگر  معلوم یہ سے رابطہ کے والدین پہلے رکن ایک کا عملے تو ہے، جاتا کیا ن
ب رابطہ پہال یہ اگر ہے۔ وجہ کوئی کی کرنے نہ جمع سے اکیڈمی کو بچے کے اس آیا کہ گا کرے  ہیں دستیا ت ذاتی کی بچے تو ہے، ن ہرست کی معلوما ف
ہاں اکیڈمی، گا۔ جائے کیا رابطہ سے نمبروں فون ٹیلی دوسرے سے میں  گی۔کرے ہو، ممکن ج

لے.جگہ بھی 
ت معمولی غیر  • ہاں میں، حاال ت ج ہے۔سکتا جا دیا حوالہ کا ڈائریکٹ کیئر سوشل ہیں، ہوتے پیدا خدشا

ہیں رابطہ کوئی جب  عملے میں روم کالس یا کلب، کے بعد کے اسکول لیے کے رکھنے پرسکون اسے اور گا جائے دیا بٹا دھیان کا بچے تو ہے، سکتا جا کیا ن
حفاظت کی اسکول گے۔ رہیں کرتے کوشش کی کرنے رابطہ سے خاندان کے بچے ارکان دیگر کے عملے دوران، کے وقت اس گا۔ جائے رکھا ساتھ کے اراکین کے 

چاہیے۔جانا کیا آگاہ کو رکن کے ٹیم والی کرنے 

ایجوکیشن رکن کوئی کا عملے تو ہے، رہتی ناکام میں کرنے رابطہ کوئی ساتھ کے والدین اکیڈمی اگر اوپر. کہ جیسا وجہ، کی موجودگی غیر 
س یا آفیسر ویلفیئر  ہے۔سکتا کر فون ٹیلی لیے کے کرنے چیک سے طرح اچھی اور محفوظ کو پولی

ت یہ اگر گا۔ جائے کیا ریکارڈ پر طور اندرونی ذریعے کے اکیڈمی اسے تو ہے، جاتا کیا جمع بعد کے بجے  4شام بچہ کوئی اگر  پیدا دوبارہ حال صور
ت سے والدین ٹیچر ہیڈ تو ہے، رہتی ہوتی  گا۔کرے درخواست کی مالقا

ہے.گئی کی فراہم وضاحت 

ت ایسے سے، وجہ کی کار طریقہ کے نگرانی دیگر  ہاں ہے تعداد محدود ایک کی حاال ہیں:یہ اور ہے سکتا ہو الپتہ بچہ ج

ہاں اکیڈمی،  ب ہر ہو، ممکن ج گی۔کرے جمع نمبر رابطہ ہنگامی دو کم از کم لیے کے علم طال

EWO •  ہیں معقول کوئی اور ہے حاضر غیر سے دنوں اسکولی  20مسلسل بچہ کوئی اگر کریں مطلع کو ہے۔ن

ہاں میں، مواقع معمولی غیر  ہیں اکٹھا سے اکیڈمی کو بچے کسی ج ت خاص کسی بغیر پر، اختتام کے دن جاتا، کیا ن سیف نامزد کا اکیڈمی تو کے، وجوہا
س گا، کرے ریفرل کیئر سوشل لیڈ گارڈنگ  س میں ج اس میں اکیڈمی عملہ اور بچہ دوران، کے وقت اس ہے۔ سکتا ہو شامل بھی کرنا رابطہ سے پولی

ت  ت اس کہ لیے کے بنانے یقینی کو با ت تک جب جائے، کیا حل سے طریقے درست کو حال صور گے۔کریں قیام ہو، ضرور

ی ذمہ کی اکیڈمی تو ہے جاتا ہو الپتہ سے تعلیم بچہ کوئی اگر  ش کی بچے وہ کہ ہے دار ہیں قاصر سے کرنے ایسا وہ اگر کرے۔ گچھ پوچھ معقول لیے کے تال
ہیں تو  کریں۔رجوع سے سروس ویلفیئر ایجوکیشن کو آفیسر  CMEکے اتھارٹی لوکل وہ کہ چاہیے ان

عمرپی  11 |

کریں۔مطلع کو اتھارٹی مقامی کی بچے بھی کسی گئے ہٹائے سے رجسٹر داخلہ کے اکیڈمی  •

ہاں  .1 دوران۔کے سفر کے کالس پر، طور کے مثال ہے، جاتا کھو پر طور حقیقی وہ کیونکہ ہے جاتا ہو الگ سے کالس اپنی بچہ ایک ج
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ت ذیل درج تو جائے ہو گم بچہ اگر  جائیں:کیے اقداما

گیا۔کیا جمع ذریعہ کے بالغ مجاز غیر 

طلبتوجہ 

ت جب  ت کی ہونے کے اس کو ارکان کے عملے تو، جائے ہو حل حال صور ت اس اور چاہیے لینا جائزہ کا وجوہا ت لیے کے بنانے یقینی کو با چاہیے بنانا یقینی کو اٹھانے اقداما
ٹ کی واقعہ ہو۔ نہ دوبارہ ایسا کہ  ت اس اکیڈمی اور گی جائے کی مکمل رپور ت تمام کہ گی بنائے یقینی کو با ی تفصیال جائیں۔پہنچائی تک ٹیچر ہیڈ پر طور فور

ہاں  .4 ہیں اکیڈمی یا گھر بعد، کے چلنے اکیلے بچہ،  Y6ایک ج ہے۔پہنچا ن

ی  ب کے مقام اسکول/فور باہر۔سے جوار و قر

ی کو بچے کہ ممبران متعلقہ کے عملے  ہاں اور کب بار آخر تھا۔گیا دیکھا ک

ت اس  •چاہیے۔ رکھنا یاد کو بہبود و فالح کی بچوں دوسرے سے حوالے کے حفاظت اور نگرانی اور چاہیے رہنا پرسکون کو اسٹاف  • بچے باقی کہ بنانا یقینی کو با
ت کہ جیسا ہیں، محفوظ اور نگرانی زیر تک حد کافی  ش سے طرح اچھی کی عالقوں بیرونی اور عمارتوں کو اراکین کے عملے دوسرے سے بہ اس اور چاہیے کرنی تال

ہاں کریں شروع سے عالقے قریبی کے  ی کو بچے ج ش کی بچے ترجیح تھا۔ گیا دیکھا بار آخر چاہیے۔ہونی کی تال

ی سے طریقے صحیح کی نظام کے کرنے جمع کے دن اختتامی اگر  ہیں جمع ذریعہ کے بالغ مجاز غیر کسی کو بچے کسی تو جائے، کی پیرو کیا ن
چاہئے۔جانا 

ی کو ممبر کے عملے  • س چاہیے کرنا آگاہ کو لیڈر سینئر ایک پر طور فور ی سے ج چاہیے۔کرنی انکوائر

ہیں اندر کے منٹ دس بچہ اگر  • س  oہے: سکتا مل ن ہیں گا، جائے کیا مطلع سے طرف کی لیڈر) سینئر دوسرے (یا سربراہ کے سکول کو پولی ی ان ت ضرور تفصیال

چاہیے۔کرنا رابطہ سے اکیڈمی لیے کے کرنے مطلع کو سربراہ کے عملے تو، ہوں پر دورے کے اسکول اگر  oگی۔ جائیں کی فراہم 

ہیں تو ہیں، قاصر سے کرنے جمع سے اکیڈمی کو بچے اپنے والدین سے، وجہ بھی کسی اگر  بچے کے ان جو چاہیے بتانا نام کا بالغ نامزد اس اور چاہیے کرنا فون ٹیلی کو اکیڈمی ان
تو گا، اٹھائے کو بچے بالغ نامزد جب گا۔ دے کو اسسٹنٹ ٹیچنگ یا ٹیچر کالس مناسب اطالع کی اس سٹاف ایڈمن بھی۔ رشتہ ساتھ کے بچے اس ہی ساتھ گا، کرے جمع کو 
ہا سے ان  کریں۔فراہم رشتہ اور نام اپنا کو بچے وہ کہ گا جائے ک

ہاں  .2 ش وہ اگر مثالً جائے ہو فرار سے میدانوں کے اکیڈمی کر بوجھ جان بچہ کوئی ج یاہو ناخو

ب اگر  چاہیے۔رہنا میں رابطے سے موبائل ریڈیو/اندرونی کو عملے تو ہو دستیا

ہرست' کی بالغوں ان کو اکیڈمی والدین تمام  اسمتھ سینڈرا مثالً رشتہ سے بچے کا شخص اس نیز ہیں، مجاز کے کرنے جمع پر طور باقاعدہ کو بچے اپنے جو ہیں کرتے فراہم 'ف
ی۔ – داد

ت کی والدین صرف  ی سے، اجاز گا۔جائے کیا رہا ساتھ کے بھائی بہن بڑے کے عمر کی سال  11 - 16کو بچوں پر، طور تحریر

o  ہا سے والدین ی وہ کہ جائے ک ہیں اور ہے آتا بچہ اگر کریں رابطہ سے اکیڈمی پر طور فور س کہ چاہیے کرنا مطلع ان کرے وضاحت اکیڈمی ہے۔ گیا بالیا کو پولی
ت مزید پاس کے ان اگر گا کرے رابطہ سے ان رکن کوئی کا عملے کہ گی  ش عملہ کا اکیڈمی  oگی۔ ہوں معلوما ی کرنا تال ش گا، رکھے جار کو عالقے کے تال

ہوں  گا۔کھولے تک جگ

ہاں  .3 ہے۔جاتا کیا جمع ذریعے کے بالغ مجاز غیر ایک سے اکیڈمی کو بچے ایک ج

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

ت اور مشورہ مناسب ہے۔ الپتہ بچہ ایک کہ رہنما سینئر  ت فون، ٹیلی بذریعہ چیت با اور جائے کیا رابطہ سے والدین  oگی۔ جائے کی مطابق کے ضرور
بچے تحت، کے چائلڈ' 'مسنگ اوپر ہے، الپتہ سے وجہ کی  4اور  2مثال بچہ کوئی اگر جائے۔ کیا مطلع ذریعہ کے ممبر کے سٹاف ایڈمن یا لیڈر سینئر کسی 
ت کی آنے کے  ہا کو رہنے پر گھر سے ان میں صور ہا لیے کے کرنے بیان راستہ ممکنہ زیادہ سے سب کا تک گھر سے اکیڈمی سے ان اور چاہیے جانا ک اگر چاہیے۔ جانا ک

ہاں ہے جگہ ایسی کوئی  ہے؟سکتا جا پر طور عام بچہ ج
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سکے جرمانے  نوٹ

جائزہاور نگرانی ذریعے کے کونسل اکیڈمی اکیڈمی/

گا۔کرے رابطہ سے اس رکن ایک کا عملے تو ہیں، موجود والدین یا بالغ مجاز میں اکیڈمی اگر  •

ت باال مندرجہ اگر  ہیں موصول بھی کوئی سے میں معلوما ہیں رہا کو بچے میں حالت بھی کسی تو، ہے ہوئی ن رکن ایک کا عملے اور گا جائے کیا ن
ت  ذیل درج تو ہے، جاتا دیا چھوڑ لیے کے بالغ مجاز غیر کسی کو بچے کسی اگر تاہم، گا۔ کرے رابطہ سے والدین کے بچے لیے کے تصدیق کی حال صور
چاہیے۔جانی کی کارروائی 

کریں.رجسٹر میں سیشن کے دوپہر اور صبح 

کیا.جمع کو شاگرد 

ب کی والدین کو اکیڈمی سے جن بھی بچے وہ اور بچے  ی غیر سے جان ہیں اطالع کوئی کی حاضر تھی۔ن

ی اسسٹنٹ ٹیچنگ یا ٹیچر کالس  • ہے۔دار ذمہ کا تکمیل کی حاضر

ت جب  ت کی ہونے کے اس کو ارکان کے عملے تو، جائے ہو حل حال صور ت اس اور چاہیے لینا جائزہ کا وجوہا ت لیے کے بنانے یقینی کو با اٹھانے اقداما
ٹ کی واقعہ ہو۔ نہ دوبارہ ایسا کہ چاہیے بنانا یقینی کو  ت اس اکیڈمی اور گی جائے کی مکمل رپور ت تمام کہ گی بنائے یقینی کو با ی تفصیال طور فور
ی بھیج کو سکول آف ہیڈ پر  جائیں۔د

شاگرد
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ہیں موجود میں اکیڈمی بالغ مجاز اگر  •کر۔ دے تفصیل تھا، کون بالغ واال کرنے جمع کہ ہوں جانتے وہ چاہے  ت تو ہے، ن کرنے واضح کو انتظاما
ت اگر تاہم، گے۔ کریں رابطہ لیڈر سینئر یا اور/اسٹاف ایڈمن سے ان لیے کے  ہیں حل حال صور ساتھ کے بالغ مجاز غیر ایک کو بچے ایک اور ہے، ہوتی ن
ش کو بالغ مجاز غیر بچے/تو ہے، گیا دیا کر رہا  س پر طور مناسب ٹیچر ہیڈ گی۔ جائیں کی کوششیں تمام کی کرنے تال گا۔کرے رابطہ سے پولی

ی کی کالس ہر رکن نامزد ایک کا اسٹاف  • ہے۔دار ذمہ کا نگرانی کی حاضر

ی نے اکیڈمیوں کی اس اور ٹرسٹ ہے، گیا کیا ذکر پہلے میں پالیسی اس کہ جیسا  اپنایا طریقہ مستقل ایک لیے کے فروغ اور افزائی حوصلہ کی حاضر
ہاں ہے۔  ی غیر اکیڈمی ایک ج ی کی حاضر ت گئی د ہیں مطمئن سے وجوہا ہا سے اتھارٹی مقامی ہے، ن س کا جرمانے وہ کہ گا جائے ک ی نوٹ کا کرنے جار

کرے۔بندوبست 

ہٰذا  • ی کونسل اکیڈمی ل ی غیر اور حاضر ت کردہ فراہم متعلق سے حاضر ت اس اور گی، لے جائزہ سے بینی باریک کا معلوما کی بنانے یقینی کو با
ی کے اکیڈمی کہ گی کرے کوشش  ہیں۔ہوسکتے وہ کہ جتنے ہوں زیادہ ہی اتنے شمار و اعداد کے حاضر

ی کی بچے خاص کسی اگر  • گا۔ہو یہ تو ہے، پریشانی عمومی مدتی طویل میں بارے کے حاضر

اطالع کی اس تو ہے، رہا اٹھا کو بچے کے ان بالغ دوسرا کوئی شام اس کہ ہیں کرتے مطلع کو عملے وقت چھوڑتے میں اکیڈمی کو بچے اپنے والدین اگر 
ی کو اسسٹنٹ ٹیچنگ یا ٹیچر کالس مناسب دوبارہ  گی۔جائے د

ی مجموعی  • ی ذمہ کی (گورنرز) کونسل اکیڈمی کرنا نگرانی کی حاضر ہے۔دار

ی غیر متوقع غیر کی شاگرد دوران کے کالس کو ٹیچرز کالس اگر  • جائےہو علم کا حاضر
ی وہ دن، کے اسکول  ی پر طور فور گے۔کریں رابطہ سے عملے دفتر

ت سے ممبران متعلقہ کے عملے جسے چاہیے کرنا خبردار کو ممبر ایک کے مینجمنٹ سینئر کو ممبر کے عملے  کرنی گچھ پوچھ میں بارے کے حاال
جوتھے والدین کے بچے دوسرے کسی یہ اگر اور چاہیے 

کار۔طریقہ اور پالیسی مینجمنٹ ریکارڈز ٹرسٹ 

گادے اطالع کی ہونے حاضر غیر کو ٹیچر ہیڈ پر بنیاد کی روزانہ رکن نامزد ایک کا اسٹاف  •

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر

ی اکیڈمی  • گی۔رکھے برقرار مطابق کے اس اور گی رکھے میں فائل ریکارڈ درست کا حاضر

ی اطالع کو ممبر نامزد کے سٹاف  ہداشت والدین/جو گی جائے د کے آفیسر ویلفیئر ایجوکیشن اور گا کرے رابطہ سے والوں کرنے نگ
ت میں بارے کے شاگرد ساتھ  گا۔کرے با
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ہاں  س کے جرمانے ہیں، ہوجاتی ناکام مداخلتیں ج س میں تعلیم متبادل یا اکیڈمی کو طلباء نوٹ ہے۔مداخلت مناسب ایک لیے کے النے واپ

س کے جرمانے  ت ذیل درج لیے کے بنانے یقینی کو خدمت مسلسل کی نوٹ گے:ہوں الگو مطابق کے خطوط رہنما کے اتھارٹی مقامی معیارا

ت جن  س کا جرمانے میں حاال ی نوٹ ہیں:شامل میں ان ہے سکتا جا کیا جار

ہیں ادا جرمانہ اگر  س ایک کہ ہے یہ حقیقت ہے، جاتا کیا ن ی نوٹ ت بطور میں استغاثہ کے بعد کو ادائیگی بغیر اور ہے گیا کیا جار جا کیا استعمال ثبو
ہے۔سکتا 

ی کی رسیدوں  وصولی:کی محصول اور برقرار

س کا جرمانے  ب فی دو نوٹ ت ایسے گا۔ رہے محدود تک سال تعلیمی فی علم طال ہاں میں حاال ہداشت والدین/ج کے جرمانے زیادہ سے ایک واال کرنے نگ
س  ی نوٹ ی کی جن ہیں بچے زیادہ سے ایک وہاں کیونکہ ہے، اترتا پورا پر معیار کے جانے کیے جار س متعدد ہے، قانونی غیر حاضر ی نوٹ سکتے جا کیے جار
ہیں۔

ہیں مجاز سے طرف کی اکیڈمی جو حاضریاں غیر معافی قابل سے طرف کی والدین  • ہیں؛ن
ت؛مجاز غیر میں ٹائم ٹرم  • تعطیال

ت  یاچھٹی؛ میں مد

جائزہاور نگرانی کی پالیسی اس 

ی  • تردید؛ظاہر

ہاں  • ی غیر مجاز غیر دن) (آدھے سیشنز  10کم از کم ج ہیںگئے کیے ریکارڈ پر طور کے حاضر

س اتھارٹی مقامی  ی نوٹ ت کے کرنے نافذ اور کرنے جار ت کے کارروائی قانونی خالف کے کنندگان وصول والے کرنے نہ ادائیگی یا اخراجا کرنے پورا کو اخراجا
س کے جرمانے لیے کے  ہے۔رکھتی برقرار کو آمدنی والی ہونے حاصل سے سکیم نوٹ

اورہونا؛ پر جگہ عوامی میں دنوں پانچ پہلے کے اخراج  •

س کے جرمانے  ادائیگی:کی نوٹ

ہداشت والدین/ جو ہے جاتی کی مدد لیے کے پانے قابو پر مسائل ان سے طرف کی ایجنسیوں بیرونی اور اکیڈمی کو شاگردوں اور والوں کرنے نگ
ی میں اسکول سے باقاعدگی ذریعے کے عملیوں حکمت وسیع کی مداخلت  ہیں۔روکتے کو حاضر
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بعد)؛کے ہونے بند (رجسٹر پہنچنا سے دیر مسلسل میں اکیڈمی  •

ہاں  • ہینوں چھ پچھلے ج ت کی م ی غیر مجاز غیر دن) (آدھے سیشنز  10کم از کم کے بچے کسی دوران کے مد ایک ہوں۔ ہوئے ضائع سے حاضر
ت مناسب  ہاں ہے وہ حال صور ب مسلسل والدین ج رہتے ناکام میں کرنے فراہم وضاحت قبول قابل یا معقول لیے کے موجودگی غیر کی علم طال

ہاں یا ہیں۔  ب ایک ج ی غیر مجاز غیر سے اسکول کا علم طال ت اور ہے ریکارڈ کا حاضر یاہیں؛ ہوتے معلوم گریز قابل حاال

ہاں  • س کا جرمانے پر موقع پہلے ہو۔ موجود پر جگہ عوامی دوران کے دنوں پانچ پہلے ہے گیا دیا کر خارج جسے بچہ ایک ج ی نوٹ اگر گا جائے کیا جار
ی بعد کے کرنے غور پر فعالی غیر یا کارروائی کی والدین تو ہوا مناسب  س گا جائے کیا جار تھا، پر جگہ عوامی پر وقت مقررہ ایک بچہ سے وجہ کی ج
یذمہ قانونی کا رہنے ناکام میں کرنے پورا کو رویے کے والدین اور ہے، کوئی اگر جواز کا والدین  دار

ب  ی کی علم طال بنائیں)۔بہتر کو حاضر

س کا جرمانے  ی نوٹ معیار:کا کرنے جار

ت،  ہداشت والدین/اتھارٹی مقامی مد ہے۔سکتی چال مقدمہ خالف کے والے کرنے نگ

بہترین اور ہے کرتی پورا کو تقاضوں قانونی یہ کہ سکے جا بنایا یقینی یہ تاکہ گا ہو دار ذمہ لیے کے لینے جائزہ فوقتاً وقتاً کا پالیسی اس ٹرسٹ 
ہے۔کرتی عکاسی کی عمل 

ی  • س طلباء پر اسکیم ٹریک' فاسٹ لیے کے 'حاضر ب کا (ج ہیںگئے دیے ہفتے  12کہ ہے مطل

ت کے ادائیگی  س کے جرمانے انتظاما س کے جرمانے گے۔ ہوں سے تفصیل پر نوٹ س اگر ہے  60£ادائیگی کی نوٹ ادا اندر کے دنوں  21کے ہونے موصول نوٹ
س لیکن بعد کے دن  21اگر جائے، کی  س کا جرمانے اگر گی۔ جائے بڑھ تک  120£تو جائے کی ادائیگی اندر کے دنوں  28کے وصولی کی نوٹ کے دن  28نوٹ

ی تک اختتام  ہیں ادا طرح پور ہے۔جاتا کیا ن

ی ٹرسٹ  طلباء)اور (شاگرد پالیسی کی حاضر
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ی جسے ہے ادارہ خیراتی مستثنی ایک ٹرسٹ اکیڈمی کیتھولک کونسٹنٹ بشپ  محدود ذریعے کے گارنٹی رجسٹرڈ میں ویلز اور انگلستان یہ ہے۔ جاتا کیا منظم ذریعے کے تعلیم برائے اسٹیٹ آف سیکرٹر
س  ،8253770نمبر کمپنی ہے، کمپنی  ہےیہاں دفتر رجسٹرڈ کا ج

ی  س نوسٹل سویٹ، زوچی د  1ABWF4فیلڈ، ویک نوسٹل، اسٹیٹ، بزن
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