
 

 الڈن کاؤنٹی پبلک سکولزز

 فاصالتی سیکھنے کا ماڈل  ٪۱۰۰افتتاحی مراحل 
 

 

 

  

تعلیم فاصالتی ٪۱۰۰ لئے کے آغاز کے سال تعلیمی ۲۰۲۰-۲۰۲۱  

لرننگ ڈسٹنس ٪۱۰۰اسکول ایلیمنٹری   

تعلیم فاصالتی ٪۱۰۰ اسکول ہائی اور مڈل   

نظر نقطہ وار مرحلہ لئے کے واپسی میں لرننگ پرسن ان ہائبرڈ   

توقعات کی طلبہ میں تعلیم فاصالتی ۱۰۰٪   

شرکت اور حاضری   

بندی درجہ اور تشخیص   

اخالق ضابطہ اسٹوڈنٹ میں ماحولیات لرننگ ورچوئل   

داریاں ذمہ اور کردار میں تعلیم فاصالتی ۱۰۰٪   

معلومات اضافی   

لرننگ ڈسٹنس لیے کے طلبا معذور   

تعلیم فاصالتی لئے کے والوں سیکھنے انگریزی   

تعلیم فاصالتی لئے کے لرنرز گفٹ   

تعامل کے طلباء ساتھ کے طلباء دوسرے اور عملہ ایس پی سی ایل دوسرے ، اساتذہ   

استعمال مناسب کا انٹرنیٹ   

ضبط و نظم میں تعلیم فاصالتی ۱۰۰٪   

 

 

 



 

 تعلیم فاصالتی ٪۱۰۰ لئے کے آغاز کے سال تعلیمی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ 
 

 محدود بہت ، ساتھ کے تعلیم فاصالتی ٪۱۰۰ لئے کے طلبہ تمام آغاز کا سال تعلیمی ایس پی سی ایل

 براہ ، گے ہوں شروع ساتھ کے تعلیم فاصالتی ٪۱۰۰ سے ستمبر ۸ طلباء  گا۔ کرے ساتھ کے استثناء

 کا ٹولز الیکٹرانک لئے کے رسائی تک اجالسوں کے روم کالس اور کالسوں ساز وقت ہم ، راست

 ایس پی سی ایل جبکہ ، گے لیں حصہ میں کالسوں کردہ فراہم سے دراز دور ، ہوئے کرتے استعمال

 میں سیکھنے ساختی بھی ذریعہ کے ٹولز والے سیکھنے دیگر اور وسائل الئن آن کردہ فراہم ذریعہ کے

 میں عمارتوں کی اسکول میں آغاز کے سال تعلیمی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ طلباء تر زیادہ  گے۔ ہوں مشغول

گے آئیں نہیں لئے کے ہدایت  ۔

 

 منصوبوں موجودہ کے تعلیم فاصالتی ٪۱۰۰ میں اسکولوں ہائی اور مڈل ، ابتدائی میں دستاویز اس 

 نظام کے نمونوں گئے بتائے میں دستاویز اس  ہیں۔ گئی کی فراہم معلومات تفصیلی میں بارے کے

 پابند کا کرنے تبدیل کو توقعات کی وقت کے سیکھنے متزلزل غیر اور آہنگی ہم ساتھ ساتھ کے االوقات

ہے جاری لئے کے دینے شکل حتمی کو منصوبوں کے عملے کیونکہ ہے  ۔

 براہ) سے آہنگی ہم ساتھ کے اساتذہ اپنے تک جمعہ سے منگل طلباء  سال۔ تعلیمی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ 

 کے تعامل راست براہ ، آزاد) سیکھنے متزلزل غیر اور گے کریں چیت بات( الئن آن انٹرایکٹو ، راست

گے کریں مرتب بھی اوقات کے کام آزادانہ( بغیر  ۔

 

 لرننگ ڈسٹنس ٪۱۰۰ اسکول ایلیمنٹری 
 

 ، الئبریری ، تعلیم جسمانی جیسے" خصوصی" ساتھ ساتھ کے مشموالت تمام میں دن کے اسکول کے طلبہ ابتدائی ہر

 طلبا تمام  گا۔ جائے کیا شامل بھی کو اسباق کردہ پیش ذریعہ کے مشیر کے اسکول ساتھ ساتھ کے موسیقی اور ، آرٹ

 گے۔ جائیں کیے فراہم مواقع کے تائید کی یتندرست اور صحت دماغی اور تعلیم جذباتی اور معاشرتی کو

 طلبہ کے جماعت تیسری - کنڈرگارٹن
 

 لرننگ ڈسٹنس اور لرننگ پرسنل: ماڈل ہائبرڈ ماڈل واال سیکھنے دوری ٪ ۱۰۰

 

 
 انفرادی

 سیکھنا ذاتی میں دن 0
سیکھنا ذاتی میں دن ۲  

 ہدایت ،میٹنگ کی صبح ، برخاستگی/  آمد کی طلبا میں شیڈول کے روزانہ - 

 دن ہر جو ہیں شامل  چھٹ اور ، کھانے کے دوپہر ،( شامل خصوصی)

ہیں ہوتے منٹ ۴۵ اور گھنٹے ۶ تقریبا  

 
دن ۵ تعلیم فاصالتی    

 پیر 

  

میٹنگ کی صبح منٹ ۳۰ -۲۰ ٹ  

 

گروپ چھوٹے کے منٹ ۲۰ مطابق کے ضرورت   

 

کام متزلزل غیر منٹ ۶۰-۹۰   

 

جمعہ - جمعہ   

تعلیم فاصالتی دن ۳   

 پیر 

 

میٹنگ کی صبح منٹ ۲۰-۳۰   

 

گروپ چھوٹے کے منٹ ۲۰ مطابق کے ضرورت   

 

کام متوازن کے منٹ ۶۰ روزانہ   

 

جمعہ - جمعہ   



 

 

میٹنگ کی صبح ساز وقت ہم کی منٹ ۳۰-۲۰ روزانہ   

 

کام کا سازی وقت ہم کی منٹ ۱۴۵-۱۰۰ روزانہ   

 

کام متزلزل غیر منٹ ۹۰-۶۰ روزانہ -   

میٹنگ کی صبح ساز وقت ہم کی منٹ ۳۰-۲۰ روزانہ -   

کام متوازن کے منٹ ۶۰ روزانہ -   

 
 

 
 فاصالتی

 تعلیم

-  -  

   



 

 

 طلبہ کے جماعت پانچویں تا چوتھی
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  انفرادی
 سیکھنا ذاتی میں دن 0

دن دو سیکھنا ذاتی    

سیکھنا ذاتی میں دن ۲ شیڈول کے روزانہ -   

 کی صبح ، برخاستگی/  آمد کی طلبا میں شیڈول کے روزانہ - 
 اور ، کھانے کے دوپہر ،( شامل خصوصی) ہدایت ، میٹنگ
 منٹ ۴۵ اور گھنٹے  تقریبا دن ہر جو ہیں شامل چھٹے
 ، میٹنگ کی صبح ، برخاستگی/  آمد کی طلبا ہیں ہوتے
 چھٹے اور ، کھانے کے دوپہر ،( املش خصوصی) ہدایت
ہیں ہوتے منٹ ۴۵ اور گھنٹے ۶ تقریبا دن ہر جو ہیں شامل  

 
  تعلیم فاصالتی دن پانچ

 پیر 

 

میٹنگ کی صبح منٹ ۲۰-۳۰   

 

گروپ چھوٹے کے منٹ ۲۰ مطابق کے ضرورت   

 

کام متزلزل غیر منٹ ۶۰-۹۰   

 

جمعہ - منگل  

 

میٹنگ کی صبح ساز وقت ہم کی منٹ ۳۰-۲۰ روزانہ   

 

کام کا سازی وقت ہم کی منٹ ۱۴۵-۱۰۰ روزانہ   

 

کام متزلزل غیر منٹ ۹۰-۶۰ روزانہ -   

  تعلیم فاصالتی دن تین

 
 

 
 فاصالتی

  تعلیم

-  MONDAY 
- 20-30 minutes morning meeting 

- 20 minutes small groups as needed 

- 90 minutes asynchronous work 

  TUESDAY-FRIDAY 
- 20-30 minute synchronous morning meeting 

daily 

- 90 minutes asynchronous work daily 

 
 االوقات نظام کا طلبا کے اسکول ایلیمنٹری ڈرافٹ نمونہ

 
 



 

 االوقات نظام کا طلبہ لرننگ ڈسٹنس ٪۱۰۰ ابتدائی نمونہ ڈرافٹ

   سوموار 

  منگل
 

 بدھ
 

  جمعرات
 

  جمعہ

 ساز وقت ہم - میٹنگ کی صبح ۸:۳۰ - ۰۰ :۸

 

۰۸:۴۵ - 

۰۹:۳۰ 

 

ہدایت کی اساتذہ  

ساز وقت ہم   

 

۰۹:۴۵-۱۰:۳۰ 

 

 :طلباء

 منٹ ۲۰ 

چھوٹا ساز وقت ہم   

 مطابق کے ضرورت 

 گروپس

 

 :اساتذہ 

چھوٹا ساز وقت ہم   

 مطابق کے ضرورت 

 منصوبہ  انسٹرکشن۔ گروپ

 ، بندی

 ساتھ کے تعاون باہمی 

 سیکھنے

اجالس کے ٹیم   ، 

ور پیشہ   

اور ، ترقی   

اجالسوں کے عملے   

 خصویص
 متضاد یا ہم وقت ساز 

 

 
 

شیشن ۳ کے منٹ   بیس )  ۱۰:۳۰-۱۱:۳۰ ) 

توسیع ، عالج ، ڈی ای پی ایس ، ایل ای) انسٹرکشن گروپ چھوٹے  ) 

ساز وقت ہم   

 
 

 

 ریسیس اینڈ لنچ ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰
 

 

۱۲: ۳۰- ۰۱: 

۱۵ 

ہدایت کی اساتذہ  

ساز وقت ہم   

  

   

۱: ۳۰- ۲:۳۰   

سرگرمی چوائس یا لسٹ پلے آزاد    

 اتلیکالک 

 ( مدد کی طلبا اور بندی منصوبہ کی اساتذہ ) 
 

 

 

 لیب لرننگ مطابق کے ضرورت کیلئے طلبہ ۰۰ :۳۰-۳ :۲

 فاصالتی تعلیم  ٪۱۰۰مڈل اور ہائی اسکول 

 ، راست براہ) سے آہنگی ہم ساتھ کے اساتذہ اپنے سے  ٪۱۰۰ جمعہ منگل طلبا ، میں ماڈل لرننگ ڈسٹنس 

 کے( بغیر کے تعامل راست براہ ، آزاد) سیکھنے متزلزل غیر اور گے کریں چیت بات( الئن آن انٹرایکٹو

گے کریں مرتب بھی اوقات کے کام آزادانہ لئے  ۔

 وقت ہم سے گھر) ماڈل ٪۱۰۰ کے سیکھنے فاصالتی  ٪۱۰۰ چیت بات سامنے آمنے ساتھ کے اساتذہ ہر 

 ذاتی دوران کے دن کے اسکول) ہیں جاتے میں ماڈل ہائبرڈ طلباء جب اور میں( ذریعے کے ہدایت سازی



 

ہفتے ہر( ذریعے کے ہدایت پر طور  ۔

 ہال اسٹڈی یا بالک انسورسٹ اور کورسز تمام میں ہفتہ کے علم طالب کے اسکول ہائی اور متوسط ایک 

 سے وجہ کی شیڈولنگ میں ماڈل دونوں انتخاب کے اسکول ہائی اور مڈل کچھ  ۔ہوگی شامل تعلیم میں

 ان کو طلبا اور کرنے ایڈجسٹ کو افراد انتخابی ہو ممکن بھی جب ایس پی سی ایل  ہیں۔ ہوسکتے محدود

 غیر مجازی دوران کے تعلیم فاصالتی ٪۱۰۰ اسکول  گی۔ کرے کوشش کی مالنے سے اسکول ہوم کے

 سرگرمیاں نصابی غیر شخصی پر ہونے شروع سیکھنے ہائبرڈ اور ، ہیں کرسکتے مہیا اںسرگرمی نصابی

 اور صحت ذہنی اور تعلیم جذباتی اور معاشرتی میں تعلیم فاصالتی ٪۱۰۰ کو طلبا تمام  ہیں۔ ہوسکتی

 ائبرڈہ کے تعلیم فاصالتی اور فرد کو طلباء اور گے جائیں کیے فراہم مواقع کے کرنے تائید کی تندرستی

پر طور کے تبدیلی میں ماڈل  

 

 طلبہ کے جماعت آٹھویں سے چھٹی
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 شخصی

 سیکھنا ذاتی میں دن 0
  سیکھنا ذاتی میں دن دو -

-  

ایڈوائزری کی منٹ ۲۰ روزانہ  -  

-  

 مشتمل پر منٹ ۸۲ چار کے تعلیم شخصی دن ہر طلباء  -
 ایک میں ہفتے کو ٹیچر ہر ، ہیں ہوتے شریک میں بالکس

ہیں دیکھتے تک منٹ ۸۲ بار  

 
  

 پانچ دن فاصالتی تعلیم   

 پی   
 

 یک ہدایت 
ی

ورت ےک مطابق چھوٹے گروپ ہم آہنگ  ضر
 

 منٹ غی  متشدد کام ۱۱۱ 

 
 (  کالس تقریبا  

ر
منٹ ۲۵ف ) 

جمعہ -جمعہ    

 
ےس متعلق مشاورتی  منٹ یک ہم وقت سازی ۲۰روزانہ    

 

  ۴۱منٹ یک ہم وقت سازی سیکھنر  ۱۶۴روزانہ  
ر
منٹ ف

بار ۲ادوار ، ہفتی می   ۴کالس ، دن می   ) 

 
 کالس  ۱۶۸روزانہ  

ر
 / سیکھنر لیب۔  )ف

ی
منٹ غی  سنجیدیک

۔ وسائل یک مدت اور انفرادی طلبہ  منٹ ، ایک دن می   وقفر
وریات یک وجہ ےس یہ وقت مختلف ہوسکتا  ہ  یک ضر ۱) 

 

 غی  سنجیدہ کام اور ہوم ورک 
ر
 تفویض کردہ اضاف

  تعلیم فاصالتی دن تین -

 پیر  -

-  

 کی آہنگی ہم گروپ چھوٹے مطابق کے ضرورت  -

 ہدایت

-  

 فی منٹ ۲۵ تقریبا) کام متزلزل غیر منٹ ۱۱۱  -

 (کالس

-  

جمعہ - منگل  

 متعلق سے سازی وقت ہم کی منٹ ۲۰ روزانہ -  -

 مشاورتی

-  

  لیب۔ سیکھنے/  سنجیدگی غیر منٹ ۱۶۸ روزانہ  -

 مدت کی وسائل وقفے۔  میں دن ایک ، منٹ  کالس فی)

 وقت یہ سے وجہ کی ضروریات کی طلبہ انفرادی اور

ہے ہوسکتا مختلف ۱) 

-  

ورک ہوم اور کام سنجیدہ غیر اضافی کردہ تفویض  -  



 

 فاصالتی
 تعلیم

-  -  



 

 

 االوقات نظام کا طلبا کے اسکول مڈل ڈرافٹ نمونہ

االوقات نظام کا طلبہ فاصالتی ٪۱۰۰ نمونہ کا اسکول مڈل   

 اے  منگل  سوموار شیڈول بیل
 ڈے

 بی  جمعرات ڈے اے بدھ 
  ڈے

 بی جمعہ
 ڈے

۸:۰۰ - ۸:۵۵ 
 

 لئے کے طلباء تمام

 متزلزل غیر

 سیکھنے

 

 یکجہتی: طلباء 

 کریں کام سے

 یا پر طور آزادانہ)

 کے افراد عمر ہم

 (ساتھ

 

 منصوبہ: اساتذہ 

 سے تعاون ، بندی

 کی سیکھنے متعلق

 ، اجالس کے ٹیم

اوقات آفس اور  

 ایڈوائزری ایڈوائزری ایڈوائزری ایڈوائزری

۹:۰۰ - ۹:۴۱ 

 سیکھنا سازی وقت ہم

۹:۴۲ - ۱۰-۲۳ 

 لیب سیکھنا

 ۱ بالک ۵ بالک ۵ بالک ۱ بالک

۱۰:۳۰- ۱۱:۱۱ 

 سیکھنا سازی وقت ہم

۱۱:۱۲-۱۱:۵۳ 

 لیب سیکھنا

 

 

 ۱ بالک ۶ بالک ۶ بالک ۲ بالک

 ۱۲:۰۰ - ۱۲:۴۱ 

 سیکھنا سازی وقت ہم

۱۲: ۴۲-۱: ۱۲ 

 لنچ

۱: ۱۳-۱: 

۵۴ 

 لیب سیکھنا

 

   ۳ بالک

 لنچ

   ۷ بالک

 لنچ

   ۷ بالک

 لنچ

   ۳ بالک

 لنچ

۲: ۰۰-۲: ۴۱ 

 سیکھنا سازی وقت ہم

 

۲: ۴۲-۳: ۲۳ 

 لیب سیکھنا

 

 

 ۴ بالک ۸ بالک ۸ بالک ۴ بالک

دن کے سیکھنے یکدکر کے ان ہیں پر ماڈل ہائبرڈ جو گے ہوں دستیاب لئے کے کرنے مدد کی طلباء ان اساتذہ لرننگ فاصالتی  

 

 مختص لئے کے کرنے حاصل ہدایات سازی وقت ہم ، گروپ چھوٹے دوران کے گروپ مخصوص لئے کے طلبا وقت کا لیب لرننگ 

ہے ہوتا  ۔

 طلبہ کے جماعت بارہویں - نویں
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 شخصی

 سیکھنا ذاتی میں دن 0
  سیکھنا ذاتی میں دن دو -

-  

ایڈوائزری کی منٹ ۲۰ روزانہ  -  

-  

 پر منٹ ۸۲ چار کے تعلیم شخصی دن ہر طلباء  -
 کو ٹیچر ہر ، ہیں ہوتے شریک میں بالکس مشتمل

ہیں دیکھتے تک منٹ ۸۲ بار ایک میں ہفتے  

 

 
  

 پانچ دن فاصالتی تعلیم   
 پی   

 

 یک ہدایت 
ی

ورت ےک مطابق چھوٹے گروپ ہم آہنگ  ضر
 

 منٹ غی  متشدد کام ۱۱۱ 

 
 (  کالس تقریبا  

ر
منٹ ۲۵ف ) 

جمعہ -جمعہ    
 

منٹ یک ہم وقت سازی ےس متعلق مشاورتی  ۲۰روزانہ    

 
منٹ  ۴۱منٹ یک ہم وقت سازی سیکھنر  ۱۶۴روزانہ  

  
ر
بار ۲ادوار ، ہفتی می   ۴کالس ، دن می  ف ) 

 
  ۱۶۸روزانہ  
ر
 / سیکھنر لیب۔  )ف

ی
منٹ غی  سنجیدیک

۔ وسائل یک مدت اور  کالس منٹ ، ایک دن می   وقفر
وریات یک وجہ ےس یہ وقت مختلف  انفرادی طلبہ یک ضر

 (۱ہوسکتا ہ  
 

 غی  سنجیدہ کام اور ہوم ورک 
ر
 تفویض کردہ اضاف

  تعلیم فاصالتی دن تین -

 پیر  -

-  

 آہنگی ہم گروپ چھوٹے مطابق کے ضرورت  -

ہدایت کی  

-  

 منٹ ۲۵ تقریبا) کام متزلزل غیر منٹ ۱۱۱  -

کالس فی ) 

-  

جمعہ - منگل  

 سے سازی وقت ہم کی منٹ ۲۰ روزانہ -  -

مشاورتی متعلق  

-  

 سیکھنے/  سنجیدگی غیر منٹ ۱۶۸ روزانہ  -

 وقفے۔  میں دن ایک ، منٹ  کالس فی)  لیب۔

 ضروریات کی طلبہ انفرادی اور مدت کی وسائل

ہے ہوسکتا مختلف وقت یہ سے وجہ کی ۱) 

-  

 ہوم اور کام سنجیدہ غیر اضافی کردہ تفویض  -

 ورک
 فاصالتی

 تعلیم
-  -  



 

 

 شیڈول کے علموں طالب کے اسکول ہائی ڈرافٹ نمونہ

 

االوقات نظام کا طلبہ فاصالتی ٪۱۰۰ نمونہ کا اسکول  ہائی  

ڈے اے  منگل  سوموار شیڈول بیل  بی  جمعرات ڈے اے بدھ  
  ڈے

 بی جمعہ
 ڈے

8:35 - 8:55 
 

 لئے کے طلباء تمام

 متزلزل غیر

 سیکھنے

 

 یکجہتی: طلباء 

 کریں کام سے

 یا پر طور آزادانہ)

 کے افراد عمر ہم

 (ساتھ

 

 منصوبہ: اساتذہ 

 سے تعاون ، بندی

 کی سیکھنے متعلق

 ، اجالس کے ٹیم

اوقات آفس اور  

 ایڈوائزری ایڈوائزری ایڈوائزری ایڈوائزری

9:00 - 9:41  

 سیکھنا سازی وقت ہم

9:42-10:23 

 لیب سیکھنا

 ۱ بالک ۵ بالک ۵ بالک ۱ بالک

10:30 - 11:11 

 سیکھنا سازی وقت ہم

11:12-11:53 

 لیب سیکھنا

 

 

 ۱ بالک ۶ بالک ۶ بالک ۲ بالک

12:00 - 12:41 

 سیکھنا سازی وقت ہم

12:42-1:12 

 لنچ

1:

1

3-

1:

5

4 

 لیب سیکھنا

 

   ۳ بالک

 لنچ

   ۷ بالک

 لنچ

   ۷ بالک

 لنچ

   ۳ بالک

 لنچ

2:00 - 2:41 

 سیکھنا سازی وقت ہم

 

2:42 - 3:23 

 لیب سیکھنا

 

 

 ۴ بالک ۸ بالک ۸ بالک ۴ بالک

دن کے سیکھنے یکدکر کے ان ہیں پر ماڈل ہائبرڈ جو گے ہوں دستیاب لئے کے کرنے مدد کی طلباء ان اساتذہ لرننگ فاصالتی ●  

●  

 مختص لئے کے کرنے حاصل ہدایات سازی وقت ہم ، گروپ چھوٹے دوران کے گروپ مخصوص لئے کے طلبا وقت کا لیب لرننگ  ●

ہے ہوتا  ۔

 
 

 نظر نقطہ وار مرحلہ لئے کے واپسی میں لرننگ پرسن ان ہائبرڈ 
 

 پی سی ایل  گا۔ کرے ساتھ کے استثناء محدود بہت ، ساتھ کے تعلیم فاصالتی ٪۱۰۰ لئے کے طلبہ تمام آغاز کا سال تعلیمی ایس پی سی ایل



 

 مراحل  تھا۔ کیا منتخب اسے نے جنہوں ہے کیا ارادہ کا کرنے الگو میں مراحل لئے کے فیملیوں ان کو ماڈل کے سیکھنے ہائبرڈ نے ایس

 و اعداد کے عامہ صحت ، لئے کے کرنے آگاہ سے فیصلوں متعلق سے مراحل  گے۔ جائیں کیے پر بنیاد کی حاالت فیصلے متعلق سے

  گا۔ کرے جاری معلومات اضافی متعلق سے استثناء محدود میں ہفتوں والے آنے ایس پی سی ایل  گا۔ جائے کیا اندازہ کا ڈیٹا سمیت شمار

 گی۔ جائے کی فراہم میں تاریخ کی بعد بھی عملی حکمت کی تخفیف میں صحت عوامی لیے کے سیکھنے فرد میں ہائبرڈ

 

 توقعات کی طلبہ میں تعلیم فاصالتی ۱۰۰٪ 
 

 شرکت اور حاضری

 ساز وقت ہم اور ، ہے الزمی حاضری میں تعلیم فاصالتی ٪۱۰۰ میں آغاز کے سال تعلیمی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

 کہ ہے گیا بتایا میں االوقات نظام کے نمونے مذکورہ  ہے۔ ضروری شرکت میں سرگرمیوں متضاد اور

 نگرانی کی شراکت  گی۔ جائے لی حاضری دوران کے سیشن کے سیکھنے سازی وقت ہم ساتھ کے اساتذہ

 گی۔ جائے کی سے توسط کے اسکولولوجی سسٹم مینجمنٹ لرننگ ایس پی سی ایل نیا

 بندی درجہ اور تشخیص
 

 دونوں سیکھنے فرد میں ہائبرڈ کار آخر اور تعلیم فاصالتی ، برعکس کے ہونے بند اسکول ہنگامی میں بہار موسم کے ۲۰۲۰

 کریں پاسداری کی ان اور گے کریں نافذ کو پالیسی گریڈنگ اور اسسمنٹ نئی اس اساتذہ  گا۔ جائے کیا بندی درجہ اور اندازہ کا

 کی تشخیص ابتدائی اور تشخیص اساتذہ  تھی۔ گئی بنائی لئے کے گریڈنگ اور تشخیص ، ۵۰۳۰ پالیسی ، ۲۰۲۰ خزاں جو گے

 کی نشاندہی کی بات اس جہاں گا کرے مدد کی عملے ایس پی سی ایل  گے۔ لگائیں اندازہ کا تیاری کی طلبا میں اگست پر یادبن

 یا لیول گریڈ  گے۔ دیں تشکیل منصوبے تعلیمی لئے کے مدد کی طلبا تمام اور ہیں سے لحاظ تعلیمی کہاں طلباء کہ جاسکے

 بندی منصوبہ لئے کے افزودگی یا مداخلت ذاتی مبنی پر شمار و اعداد تشخیصی ںٹیمی والی سیکھنے ساتھ کے تعاون باہمی

 گی۔ کریں مالقات پر طور عملی لئے کے کرنے

 اخالق ضابطہ اسٹوڈنٹ میں ماحولیات لرننگ ورچوئل
 

 اور اینٹوں وہ جتنے ہیں اہم ہی اتنے معیارات کے سلوک لیکن ، ہے مجازی ماحول کا روم کالس ہمارا اگرچہ

ہیں روم کالس حقیقی ساتھ کے طلبہ اور اساتذہ اصلی روم کالس ورچوئل ہمارے  ہیں۔ میں اسکولوں مارٹر  ۔

 ایل متعلق سے طریقوں کے برتاؤ میں ماحول الئن آن  ہے۔ جاتی کی توقع کی عمل طرز مناسب کے طلبا ، لہذا 

 پیروی کی جس ہے کیا تیار اخالق  ضابط ایک نے ہم ، لیے کے دینے فروغ کو تفہیم کی طلباء ایس پی سی

 عالوہ کے( آر اینڈ آر ایس) بوک ہینڈ داریاں ذمہ اور حقوق کے طلباء  ہے۔ مطلوب کو طلبا تمام لئے کے کرنے

 ساتھ ساتھ کے تعامل کے طلبا ساتھ کے طلباء دیگر کے ایس پی سی ایل اور عملہ ایس پی سی ایل رہنمائی یہ ،

ہے بتاتا بھی کو کارروائیوں انفرادی کی ان  ۔

 داریاں ذمہ اور کردار میں تعلیم فاصالتی ۱۰۰٪ 
 

 کردار اہم کا علم طالب اور کنبہ ، فرد ہر کے عملے میں کامیابی کی تعلیم فاصالتی میں سال تعلیمی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

 مثال کی داریوں ذمہ کی کرداروں مختلف کے عملے میں کرنے معاونت کی تعلیم فاصالتی جدول ذیل درج  ہے۔ ہوتا

 ہے۔ کرتا پیش

 

 داریاں ذمہ دوران کے تعلیم فاصالتی کردار

کریں فراہم ڈیٹ اپ مستقل کو ممبروں کمیونٹی اور ، عملہ ، بورڈ اسکول عملہ کا دفتر مرکزی  

 

 مطابق کے ضرورت اور رکھیں جاری نگرانی کی رہنمائی کی ایجنسیوں وفاقی اور ریاستی 

اپنائیں کو منصوبوں مقامی  

 

کریں فراہم تعلیم ورانہ پیشہ کی معیار اعلی کو عملے دیگر کے اسکول اور اساتذہ   

 



 

 تقسیم اور کریں ٹھیک ، کریں تیار وسائل میں اسکولوں سے تعاون کے کنبہ اور ، اساتذہ ، طلباء 

 کریں



 

 

 ایڈمنسٹریٹر اسکول
 کہ بنائیں یقینی  کریں۔ چیت بات ساتھ کے کنبہ سے حوالے کے تعلیم فاصالتی میں اسکول اپنے

ہے جانتا کرنا رابطہ ساتھ کے ضروریات یا سواالت کنبہ  ۔

 

 ، تعلیم خصوصی ، کار سہولت مبنی پر اسکول) بنائیں یقینی کو اسٹاف سپورٹ مبنی پر اسکول 

 مدد ںمی شرکت کی طلباء( الئبریرین ، ماہرین کے پڑھنے ، ایچ ٹی ایم یو ، مشیر ، لرنر انگریزی

دیں جواب کا ضروریات انوکھی کی آبادیوں خصوصی اور کریں  ۔

 

 اور( ٹی ایل سی) ٹیموں والی سیکھنے ساتھ کے تعاون باہمی ، سیکھنے ورانہ پیشہ روز کے پیر 

کریں شامل کو عملہ میں بندی منصوبہ  

 

 برقرار ساتھ کے عملے اپنے آپ جو کریں تعین کا( رسمی غیر اور باضابطہ) پوائنٹس ٹچ اضافی 

گے رکھیں  

 

 میں بارے کے ضروریات انوکھی کی برادری کی اسکول اپنی میں ماحول کے تعلیم فاصالتی 

بنائیں منصوبہ کا اس اور سوچو  

 بنانے مطابق کے خطوط رہنما کے ڈویژن اور اسکول کو طلبا میں تعلیم متشدد غیر اور پذیری مطابقت اساتذہ

بنائیں منصوبہ کا  

 

کریں ان چیک شیڈول لئے کے معاونت کی طلبہ مطابق کے ضرورت   

 

دیں سہولت مطابق کے ضرورت پر طور عملی کو تعاون کے طلبہ   

 

 کے انتظامیہ اسکول لئے کے کرنے رابطہ سے خاندانوں والے ہونے نہ شامل میں تعلیم فاصالتی 

کریں تعاون ساتھ  

 

 کی فراہم مدد اور رہائش مناسب کو طلبا مامت تاکہ کریں تعاون ساتھ کے ساتھیوں اور اساتذہ دوسرے 

 جاسکے

 

 اور عمل پر منصوبوں ۵۰۴ اور پیز ای آئی کے طلبہ  ل کے تائید کی رہائش اور اہداف کے طلباء 

کریں نگرانی  

 

دیں جواب کا مواصالت والے ہونے سے خانہ اہل اور اسکول پر بنیاد مستقل   

 

لیں حصہ میں تعلیم ورانہ یشہپ کی ڈویژن اور اجالسوں کے سطح کی اسکول   

 اور اساتذہ کے تعلیم خصوصی

 منیجر کیس

 مہیا ہدایت خصوصی اور ، ٹیکنالوجی معاون ، رہائش مناسب مطابق کے پی ای آئی کے طلباء

 فراہمی ، بندی منصوبہ کی طلباء معذور میں سیکھنے متزلزل غیر اور ساز وقت ہم لئے کے کرنے

شمولیت کی ان اور معاونت ،  ۔

 

 کا ڈیٹا لئے کے نگرانی کی ترقی اور کریں نافذ کو پیز ای آئی لئے کے تائید کی اہداف کے طلبہ 

کریں استعمال  

 

رکھیں نظر پر تاثیر اور استعمال کے رہائش   

 

کریں تعاون ساتھ کے ممبروں تمام کے ٹیم پی ای آئی اور والوں کرنے فراہم سروس متعلقہ   

 

دیں جواب کا مواصالت والے ہونے سے خانہ اہل اور اسکول پر بنیاد مستقل   



 

 

 میں تعلیم ورانہ پیشہ کی ڈویژن اور میٹنگوں کی سطح کی اسکول ہی ساتھ کے ہونے دستیاب 

لیں حصہ  

 

 ٹی ایم یو اور انتظامیہ اسکول لئے کے کرنے قائم رابطہ سے طلبہ اور خانہ اہل پر طور مناسب 

کریں تعاون ساتھ کے ایچ  

کریں تعاون روزانہ ساتھ کے اساتذہ لئے کے کرنے پورا کو ضروریات کی طلبا والے کرنے فراہم خدمات متعلقہ  

 

کریں تیار وسائل کے سیکھنے لئے کے خاندانوں مطابق کے ضرورت   

 

 ٹراپی ٹیلی یا/  اور ، پیکٹ کے سیکھنے ، اسکولولوجی ، روم کالس گوگل ، ماڈلنگ ویڈیو 

کریں فراہم خدمات ہوئے کرتے استعمال اک فارمز پلیٹ متعدد جیسے  ۔

 

دیں جواب کا مواصالت والے ہونے سے خانہ اہل اور اسکول پر بنیاد مستقل   

 

 میں تعلیم ورانہ پیشہ کی ڈویژن اور میٹنگوں کی سطح کی اسکول ہی ساتھ کے ہونے دستیاب 

لیں حصہ  



 

 

 
 اور ، کریں نگرانی کی ترقی ، کریں تائید کی اہداف کے طلبہ ، ہوں شریک میں میٹنگوں پی ای آئی -

 کریں فراہم معاونت رسائ قابل

اور مشاورت ہوئے کرتے استعمال کا تکنیکوں مبنی پر ثبوت لئے کے دینے فروغ کو تندرستی - مشیران کے اسکول  

SEL کریں فراہم سبق  

-  

کریں فراہم اسباق متضاد اور ساز وقت ہم لئے کے علموں طالب کے عمر ابتدائی  -  

-  

ل کے کرنے آگاہ متعلق سے مشاورت اہم کی اسکول کو طلبا  -  to وقت ہم ، ویبنرز الئن آن 

کریں فراہم سیشنز متزلزل غیر اور ، ساز  ۔

-  

 تعلیمی انفرادی کو والدین/  طلباء لئے کے مدد میں کرنے دور کو تناؤ اور خدشات تعلیمی  -

کریں مدد میں سیشن کے مشورے  

-  

کریں تیار االوقات نظام لئے کے رجسٹریشن نئی کی طلباء  - ۱۲- ۶) 

-  

 درخواستیں کی کورس انفرادی لئے کے ۲۱ سال مالی لئے کے حمایت کی ترقی شیڈول ماسٹر  -

کریں اکٹھا سفارشات کی تقرری اور  

-  

کریں فراہم رسائی تک ویب  ل کے معلومات متعلق سے کیریئر اور کالج  -  

-  

 اور انتظامیہ اسکول لئے کے بنانے یقینی کو منتقلی ہموار تک ۹ سے ۸ اور ۶سے ۵ گریڈ  -

کریں تعاون ساتھ کے اساتذہ  

-  

کریں فراہم آؤٹ چیک/  ان چیک ساتھ کے طلبہ/  والدین مطابق کے درخواست  -  

-  

کریں فراہم خدمات کی مشورے یا مواصالت ٹیلی کو طلبا  -  

-  

اور لیں حصہ میں میٹنگوں الضابطہ کثیر کی سطح کی اسکول  -  MTSS کی نفاذ اور مداخلتوں 

کریں حمایت  



 

 ٹیم کی صحت دماغی یونیفائیڈ

 ( ایچ ٹی ایم یو)

 اگر اور کریں شراکت ساتھ کے اساتذہ میں کرنے مربوط سے وسائل کمیونٹی دستیاب کو فیملی

دیں حوالہ تو ہو ضرورت  

 

 ذہنی لیے کے کرنے تیار کو منصوبوں کے مداخلت اور دینے فروغ کو کامیابی تعلیمی 

کریں شناخت کی طلبہ امداد متعلق سے صحت  

 

مبنی پر اسکول لئے کے کنیکشن کے اسکول اور گھر   UMHT کریں نگرانی کی میل ای  

 

 طلبا اور والدین میں سلسلے کے خدشات متعلق سے صحت دماغی یا/  اور ، اضطراب ، تناؤ 

کریں فراہم مشاورت متعلق سے کانفرنس ویڈیو یا فون کو  

 

کریں فراہم مواصالت ٹیلی گروپ اور انفرادی مطابق کے ضرورت کی خدمات ان کو لبہط   

 

 متعلق سے طریقوں کے جوڑنے سے نگہداشت کو کنبہوں/  طلباء اور صحت ذہنی کو اساتذہ 

کریں فراہم تربیت  

 

کریں حمایت کی اسباق مشاورتی ساتھ کے دینے زور پر لچک اور تندرستی ذہنی   

 

اور اہلیت ، اسٹڈی چائلڈ   IEP لیں حصہ میں میٹنگوں  

 

 اس انہیں کر پہنچ تک والدین دیں جواب کا الرٹس گیگل والی ہونے دوران کے تعلیم فاصالتی 

کریں مدد میں کرنے حل مسئلہ مطابق کے ضرورت اور کریں آگاہ سے واقعے  ۔

 

 کے کرنے گاہآ سے معلومات متعلق سے تندرستی اور صحت ذہنی اہم کو والدین اور طلباء 

کریں فراہم سیشنز متضاد/  ساز وقت ہم اور ویبنرز الئن آن لئے  ۔

 

ذرائع کے طاقت جیسے) کوششوں کی تھام روک کی خودکشی رہنمائی  ) 

 

اور لیں حصہ میں میٹنگوں الضابطہ کثیر کی سطح کی اسکول   MTSS کی نفاذ اور مداخلتوں 

کریں حمایت  



 

 

 سہولت تدریسی

 کار

 سپورٹ کوچنگ کو ٹیموں ان میں اسکولوں ہائی اور مڈل ، ابتدائی اور ، اساتذہ ، ایڈمنسٹریٹرز

 لئے کے بڑھانے کو تعلیم کی طلبہ اور مشق کی اساتذہ لیے کے تسلسل انہیں جو کریں فراہم

ہیں گئے کیے تفویض  ۔

 

 پیدا افادیت اور اہلیت کی اتذہاس ذریعہ کے تعلیم ورانہ پیشہ کی معیار اعلی اور تعاون ، کوچنگ 

ہے کرتی تائید کی تعلیم فاصالتی جو کریں  

 

 کی( ٹی ایل سی) ٹیموں والی سیکھنے ساتھ کے تعاون باہمی یا/  اور لینے حصہ پر طور عملی 

 کو تشخیص اور منصوبوں کے سبق تاکہ ہیں کرتے حمایت کی کمیونٹیز لرننگ پروفیشنل سے مدد

جاسکے دیا جوڑ ساتھ کے سیکھنے گہرا  ۔

 

 طریقوں تدریسی اور وسائل لئے کے مدد کی اساتذہ والے کرنے بندی منصوبہ کی تعلیم فاصالتی 

کریں تعاون ساتھ کے نگرانوں کے مشاہدات لئے کے کرنے نشاندہی کی ان اور کرنے تیار کو  

 

توقعات اور رہنمائی کی تقسیم تقسیم مبنی پر معلومات موجودہ لئے کے معاونت کی اسکولوں   

 کے ٹیکنالوجی

  انسٹرکشنل

 والے کرنے حاصل تربیت وقتی پر ٹولز ٹکنالوجی اور طریقوں بہترین تربیتی اور سیکھنے ورانہ پیشہ

کریں مدد کی اساتذہ  

 

جائیں پہنچائے پر فاصلے ساتھ کے ہدایت ڈیزائننگ جو اساتذہ معاون   

 

 کا ان اور نشاندہی کی ٹولز ٹکنالوجی اور طریقوں تدریسی مناسب لیے کے تعلیم فاصالتی کو اساتذہ 

کریں مدد میں کرنے انتخاب  

 

 میں بارے کے ضروریات انوکھی کی برادری کی اسکول کی ان لیے کے تائید کی تعلیم فاصالتی 

کریں مدد کی انتظامیہ اسکول میں کرنے حل کو ان اور کرنے بندی منصوبہ  

 

 اور عمل طرز بہترین سیکھے ساتھ کے ٹکنالوجی یشنلایجوک آف آفس اور ٹی ایف آئی دوسرے 

کریں اشتراک کا اسباق  

 

دیں فروغ انھیں اور بنائیں ماڈل کو مہارتوں کی شہریت ڈیجیٹل ساتھ کے عملے اور اساتذہ   

 الئبریرین
 فراہم تعاون ساتھ کے تشکیل کی وسائل اور علم کو اساتذہ لیے کے استعمال میں تخلیق کی اسباق

 کریں

 

شہریت ڈیجیٹل ، مہارت کی تحقیق ، مہارت کی خواندگی   ، 

 

 پیشہ پر موضوعات مختلف جیسے شہریت ڈیجیٹل ، آئیڈیوں میکر ، ٹولز ٹیک ، ٹولز ریسرچ 

کریں مہیا ترقی ورانہ  

 

 تیار وسائل دوسرے ، مطابق کے ضرورت ، لیے کے شمولیت کی طلبہ اور تعلیم میں خواندگی 

وغیرہ فائنڈرز پاتھ ، کویسٹز ویب ، جائزے/  ٹریلر کے کتاب ، زچیلنج کے پڑھنے) کریں ) 

 

 کی( وغیرہ ماہرین کے ایریا سبجیکٹ ، ٹرپس فیلڈ ورچوئل جیسے) رابطوں پرے سے روم کالس 

کریں مدد  ۔



 

کریں مرتب معموالت کے روزانہ لئے کے سیکھنے -  علم طالب  

-  

سکیں سیکھ سے آرام آپ جہاں کریں نشاندہی کی جگہ ایسی میں گھر اپنے  -  

-  

اور کورسز اسکولیوجی اپنے  -  LCPS کریں چیک روزانہ کو میل ای  

-  

ہوں شریک میں مواقع کے سیکھنے ساز وقت ہم  -  

-  

بنیں شہری ڈیجیٹل اچھے ایک  -  

-  

 اپنے تو ہیں رہے ہو پریشان آپ یا ہے ضرورت کی وسائل اضافی کو آپ کہ ہے لگتا کو آپ اگر  -

کریں چیت بات سے مشیر کے اسکول یا/  اور اساتذہ ، کنبے  

کریں مدد کی بچے اپنے میں کرنے قائم معموالت - کنبے/  والدین  

-  

سکے سیکھ سے آرام بچہ کا آپ جہاں کریں نشاندہی کی جگہ ایسی میں گھر اپنے  -  



 

 

 
کریں افزائی حوصلہ کی ورزش اور سرگرمی جسمانی -  

-  

لگائیں پتہ کا تعلیم کی بچے اپنے ذریعے کے اسکولیوگی  -  

-  

کریں حمایت کی شہریت ڈیجیٹل کی بچے اپنے  -  

-  

 ہیں رہے ہو پریشان آپ یا ہے ضرورت کی وسائل اضافی کو بچے کے آپ کہ ہے لگتا کو آپ اگر  -

کریں چیت بات سے ایڈمنسٹریٹر یا مشیر کے اسکول ، اساتذہ کے بچے اپنے تو  

 

 معلومات اضافی 
 

 لرننگ ڈسٹنس  لیے کے طلبا معذور

 پروگرامنگ انسٹرکشنل مطابق کے ضروریات کی طلبہ ٹیم کی( پی ای آئی) پروگرام تعلیم انفرادی کی علم طالب

 متبادل/  والے دینے فروغ مطابق کے پی ای آئی اپنے کو طلبا  گی۔ کرے تعین کا خدمات متعلق سے اس اور

 پر اہداف پی ای اءی اپنے اساتذہ کے تعلیم عام اور تعلیم خصوصی  ہوگی۔ حاصل رسائی تک وسائل مواصالتی

 کے میٹنگ کی پی ای آئی  گے۔ رکھیں جاری تعاون لئے کے کرنے فراہم مدد اور ہدایت کو طلبا معذور مبنی

 ساتھ کے خانہ اہل اور تعاون جاری ذریعہ کے مالقاتوں دیگر کی مداخلت اور ، بحالی ، عزم کے اہلیت ، عمل

 گا۔ رہے جاری تعاون

 

 تعلیم فاصالتی لئے کے والوں سیکھنے ریزیانگ

 

 آزاد ذریعہ کے اسکولیوگی کو وقت زیادہ اپنے کے تعلیم فاصالتی ساتھ کے طلباء اساتذہ کے طلباء والے سیکھنے انگریزی

 مواقع کے سیکھنے متزلزل غیر میں اس اور ، گے کریں استعمال لئے کے کرنے مرکوز پر اسائنمنٹس اور کاموں ، پڑھنے

 میں دینے فروغ کو( قیادت زیر کی اساتذہ ، ویڈیوز جیسے) علم کے منظر پس کے لرنرز انگریزی جو گے ہوں شامل یبھ

ہیں ہوتے معاون  

ہے جاسکتا دیکھا پر طور آزادانہ لیے کے سیکھنے پر طور ذاتی کو طلبہ جو( مدد کی الفاظ اور بصری ، سبق چھوٹے   ۔

 EL ہیں کرتے فراہم مدد میں تجربات کے سیکھنے اور سرگرمیوں ، اسباق کے ان اور رسائی کی زبان اساتذہ  اور اساتذہ EL  ۔

 تعاون لئے کے مدد کی طلباء والے کرنے حاصل رسائی تک نصاب کے تعلیم عام ذریعہ کے پٹ ان فہم اساتذہ کے تعلیم عمومی

کے ان اور گے کریں  EL گے کریں فراہم بھی ان چیک بار بار ساتھ کے طلباء  ۔

 تعلیم فاصالتی لئے کے لرنرز گفٹ

 تعلیم فاصالتی لئے کے لرنرز گفٹ

( کنڈرگارٹن) منٹ ۳۰ اسباق  گی۔ جائیں کی پر بنیادوں وار ہفتہ دو کالسز تالش(: جماعت تیسری سے کنڈرگارڈن گریڈز) سرچ

 کنڈر گریڈز  گی۔ ائیںج پڑھائی وقت بیک کالسیں تالش کی جماعت تیسری  گے۔ ہوں( ۳-۱ گریڈز) تک منٹ ۴۵ کر لے سے

گا جائے پڑھایا سے سنجیدگی کو کالسوں تالش  ۲- گارڈن  ۔

 سیکھنے ہونہار شدہ شناخت میں ۵ اور ۴ نمبر درجہ اساتذہ ریسورس والے ہونے حاصل میں تحفے(: ۵-۴ گریڈز) فوٹورا 

 سیشن آہنگی ہم گے۔ کریں فراہم مجموعہ ایک کا مواقع کے سیکھنے فاصالتی متزلزل غیر اور سازی وقت ہم لئے کے والوں

گے ہوں تک منٹ ۹۰ بار ایک میں ہفتہ فی  ۔

 غیر اور آہنگی ہم لئے کے والوں سیکھنے ہونہار شدہ شناخت میں ۸-۶ گریڈ اساتذہ ریسورس گفٹ(: ۸-۶ گریڈز) سپیکٹرم 

 ، اکنامکس اینڈ بزنس ، جیسے) نصاب شدہ تحفہ اسباق  گے۔ کریں فراہم مجموعہ ایک کا مواقع کے سیکھنے فاصالتی متزلزل

گے دیں توجہ پر موضوعات اہم کے( نظریات و اخالقیات اور ، انجینئرنگ اور ٹکنالوجی ، ثقافت اور مواصالت ۔



 

 تعامل کے طلباء ساتھ کے طلباء دوسرے اور عملہ  ایس پی سی ایل دوسرے ، اساتذہ
 

ہوں شہری ڈیجیٹل اچھے اور کریں پابندی کی اخالق ہضابط طلباء وہ کہ ہے جاتی کی توقع سے طلبا  ۔

 

 کے تعلیم کی جس کریں مخاطب سے بالغوں بطور کو ممبروں تمام کے عملے کے ایس پی سی ایل وہ کہ چاہئے کو طلباء 

ہے جاتی کی توقع لئے کے افراد ور پیشہ  ۔

 

چاہئے کرنا سلوک احترام ساتھ کے دوسرے ایک کو طلبہ   ۔

 

 بات سے بڑوں جو چاہئے دینا میں انداز شائستہ اور شائستہ جملے کا چیت بات ساتھ کے عملے ایس پی سی لای کو طلباء 

چاہئے کرنا احترام لہجہ کا گفتگو پر فون اور کالسز ورچوئل ، میلز ای  ہیں۔ موزوں لئے کے کرنے  ۔

 

 کی میٹنگ گوگل ذریعہ کے میل ای علم طالب کوئی اگر  چاہئے۔ کرنا رابطہ سے اساتذہ ذریعے کے میل ای کو طلباء 

ہے ضروری ہونا حاضر لئے کے میٹنگ مجازی کنندہ نگہداشت یا والدین ، تو ہے کرتا درخواست  ۔

 

چاہئے کرنا نہیں ریکارڈ کو میٹس گوگل کو طلباء   ۔

 

 کرتے استعمال کا ٹکنالوجیوں متعدد اور ہیں لیتے سے سنجیدگی ہم جسے ہے چیز وہ صداقت اور سالمیت کی کام کے طلبہ 

 یا/  اور ، کرنا کاپی کی کام کے علم طالب کر بوجھ جان کو دوسروں ، کرنا کاپی کی کام کے دوسروں  ہیں۔ جانچتے ہوئے

ہے ممنوع استعمال غلط کا مواد  ۔

 

 بے یا ، آمیز مکیدھ ، ہودہ بے ، فحش میں چیت بات کی قسم بھی کسی ساتھ کے طلباء  ایس پی سی ایل دوسرے کو طلبا 

 کیا اشارہ میں ۸۲۱۰ پالیسی کہ جیسا ہے گئی کی عائد پابندی پر اقدامات ان  چاہئے۔ کرنا نہیں استعمال کا تصاویر یا زبان عزت

ہے ہوسکتا خاتمہ پر طور عارضی سے ماحول کے سیکھنے مجازی میں نتیجے کے اس اور ہے گیا  ۔

 استعمال مناسب کا انٹرنیٹ
 

 خالف کی ۸۲۱۰ پالیسی نے علم طالب کسی کہ ہے جاتا کیا دعوی یہ جب میں صورت ایسی

 میں بارے کے ورزی خالف مشتبہ انھیں ، تعارف کا ضبط و نظم کے طلباء ، ہے کی ورزی

گا جائے دیا موقع کا کرنے پیش وضاحت اور گا جائے کیا مطلع  ۔

 

 قوانین وفاقی اور ریاست ، مقامی تمام والے کرنے حکومت پر انٹرنیٹ طلباء ایس پی سی ایل 

 پر اس ہے کرتا ورزی خالف کی کار طریقہ اس جو علم طالب بھی کوئی  ہیں۔ تابع کے

 ساتھ ساتھ کے ہٹانے سے کالس ایس پی سی ایل میں نتیجے کے جس ہوگی کارروائی انضباطی

ہے ہوسکتی بھی کارروائی قانونی یا ضبط و نظم دیگر  ۔

 ضبط و نظم میں تعلیم فاصالتی 100٪
 

 کالس بھی کسی منتظمین کے اسکول ایس پی سی ایل دوران کے ماحول کے سیکھنے ورچوئل

گے کریں آغاز کا کار طریقہ ذیل درج لئے کے سلوک مناسب نا میں  ۔

 

 کی اخالق ضابطہ اسٹوڈنٹ ایس پی سی ایل میں ماحول کے سیکھنے ورچوئل علم طالب اگر 

ہے جاسکتا دیا ہٹا ذریعہ کے عملے پر طور ارضیع کو علم طالب تو ہے کرتا ورزی خالف  ۔

 

 تو ہے گیا دیا ہٹا سے ماحول ورچوئل لئے کے وقت زیادہ سے منٹ ۳۰ کو علم طالب کسی اگر 

 ہر ٹیچر  گا۔ جائے کیا مطلع کو کنندہ نگہداشت بالغ یا( والدین) والدین کے علم طالب بھی کسی

گا دے کو انتظامیہ کی سطح کی اسکول اطالع کی ورزیوں خالف کی طرح  ۔

 

 بھی کسی کی آر اینڈ آر ایس یا استعمال دار ذمہ/  قبول قابل یا اخالق ضابطہ ایس پی سی ایل 

 اپنے کو خانہ اہل  ہے۔ ہوسکتی کارروائی تادیبی اضافی میں نتیجے کے ورزی خالف اضافی



 

چاہئے کرنا رابطہ ساتھ کے سواالت سے منتظم کے اسکول  ۔

 

 لیں جائزہ کا رپورٹس تمام کی دھونس سائبر یا دھمکیوں ایڈمنسٹریٹر کے طحس کے اسکولوں 

 سے طرف کی( زبانیں) علم طالب مراد سے دھونس سائبر  گے۔ کریں تفتیش سے ان اور گے

 میں دھونس سائبر  ہے۔ کرنا دھونس طرف کی دوسرے کسی ذریعہ کے مواصالت الیکٹرانک

 کسی  بھیجنا۔ تصاویر یا پیغامات آمیز دھمکی یا شفح ، مطلب جیسے ہیں شامل چیزیں ایسی

 نیچا کو شخص دوسرے کسی  کرنا؛ شائع معلومات نجی حساس میں بارے کے شخص دوسرے

سائٹس ویب میڈیا سوشل الئن آن بدنام اور  کرنا بہانہ کا اور کسی لئے کے دکھانے  ۔

 

 فارم پلیٹ ورچوئل ، کیلنےدھ سائبر ، دینے دھمکی) ورزیوں خالف سنگین زیادہ کہیں سے اس 

 کی سفارش کی نکالنے سے اخراج یا معطلی میں نتیجے کے( استعمال کا تعصبات نسلی میں

 ضبط و نظم ، بعد کے آنے میں سیشن کے اسکول پھر بار ایک انتظامیہ اسکول ، ہے جاسکتی

کا سال تعلیمی والے آنے  آغاز یا ، میں آخر کے سال اس تو یا ، ہے سکتی کر توسیع میں  ۔


