
 

 اسکول کمیونٹی کا جاری حفاظٹی آرڈر    -فیکٹ شیٹ 
 

؟   اسکول کمیونٹی کا جاری حفاظٹی آرڈر کیا ہے

ن ےک پاس ایےس آرڈرز دینے کا اختیار  
ُ
۔ ا پرنسپل صاحبان اور محکمہ تعلیم و تربیت کا عملہ جیےس کچھ لوگ 'مجاز افراد' کہالتے ہیں

۔ ہوتا ہے جو آپ ےک لیں   اسکول جاتے یا اسکول یک رسگرمیوں میں شامل ہونے ےک ضمن میں اصول ےط کرنے ہیں

آرڈر آپ کو اسکول ےک احاےط میں یا دورسی اییس جگہوں میں داخل ہونے یا موجود رہنے ےس روک سکتا ہے جہاں اسکول یک  

۔ آرڈر میں یہ لکھا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض مخصوص لوگوں ےک ، اسکول    رسگرمیاں ہوتے ہیں ساتھ، مخصوص اوقات میں

۔ آرڈر   میں یا دورسی اییس جگہوں میں کیس خاص طریقے ےس برتاؤ کرنے یک اجازت نہیں ہے جہاں اسکول یک رسگرمیاں ہوتے ہیں

میں بعض خاص صورت حال بیھ شامل ہو سکتے ہیں جیےس وہ اوقات جب، یا وہ جگہیں جہاں، اس آرڈر کا اطالق نہیں ہوتا  

۔    ہے

رڈر اس لیں جاری کیا گیا ہے تاکہ اساتذہ، طلباء اور اسکول میں موجود دیگر لوگوں میں محفوظ ہونے کا   آپ ےک
ٓ
خالف یہ ا

۔ اسکول کمیونتی ےک   حاصل یک  یہاں احساس ہو۔ اسکول کمیونتی ےک حفاظتے آرڈرز ےک بارے میں مزید معلومات جا سکتے ہیں

، اس بات کو سمجھنے میں آپ یک مدد کرنے ےک لیں آپ  ۔  یہاںحفاظتے آرڈرز کیا کرنے ہیں  ایک ویڈیو دیکھ سکیے ہیں

 

؟   ایک آرڈر کب تک جاری رہتا ہے

ن ےک جاری رہنے یک طویل ترین معیاد 
ُ
۔ ا

ے
س آرڈر میں یہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قواعد کب تک الگو ہوں ےک

ُ
۔   12ا  ماہ ہے

 

 میں اسکول کو کیےس بتاؤں کہ میں کیس جاری کیں گیے آرڈر ےس متفق نہیں ہوں؟ 

ن ےک لیں 
ُ
رڈر جاری کیں جاتے ےس قبل، ا

ٓ
پ کو مطلع کریں کہ وہ آرڈر جاری کرنے  ایک مجاز شخص یک جانب ےس ا

ٓ
وری ہے کہ وہ ا ضے

۔ آپ مجاز شخص کو یہ بتاتے ےک لیں ’تحریری   رڈر کو جاری کرنے یک کیا وجہ ہے
ٓ
ےک بارے میں سوچ رہے ہیں اور ان ےک خیال میں اس ا

آپ ےک بچے پر کیا اثر پڑے گا یا    وضاحت‘ جمع کروا سکیے ہیں کہ آپ تے ایک مخصوص رویہ کیوں اختیار کیا تھا، اس کا آپ پر یا 

۔ مثال ےک طور پر، ہو   دیگر کوتی بات جو انہیں معلوم ہوتے چاہنں تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا آرڈر جاری کرنا ہے یا نہیں

یں انتظامات  سکتا ہے کہ آپ مجاز شخص کو یہ بتانا چاہیں کہ آپ کا بچہ معذوری کا شکار ہے تاکہ وہ اس بات کو یقیتے بناتے ےک ل

۔   کر سکیں کہ آپ اسکول جاتے ےک لیں ان یک مدد کرنا جاری رکھیں

، آپ ےک پاس تحریری   پ کو یہ بتاتی جاتے ےک بعد کہ وہ آرڈر جاری کرنے ےک بارے میں سوچ رہے ہیں
ٓ
مجاز شخص یک جانب ےس ا

ورت ہو تو آپ تحریر جمع ک  7وضاحت جمع کرانے ےک لیں   ۔ اگر آپ کو ضے ۔  دن ہونے ہیں  رانے ےک لیں مزید وقت بیھ مانگ سکیے ہیں

۔ آپ   پ مجاز شخص کو ای میل یا خط ےک ذریےع تحریری گزارش جمع کروا سکیے ہیں
ٓ
محکمہ تعلیم و تربیت یک ویب سائٹ    یہاںا

۔   پر موجود ٹیمپلیٹ استعمال کر سکیے ہیں

۔ آپ اپتے طرف ےس کیس اور ےس   ، تو آپ اس یک بجاتی زباتے وضاحت بیھ دے سکیے ہیں اگر آپ تحریری وضاحت نہیں لکھنا چاہنے

، جیےس آپ کا معذوری یک سپورٹ  جم۔   بیھ تحریری وضاحت جمع کرانے ےک لیں کہہ سکیے ہیں  واال معاون شخص یا متے
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؟  رڈر پر عمل کرنا الزیم ہے
ٓ
ے لیں جاری ا ، تو اب اس ےک ساتھ کیا ہوگا کیونکہ میں  بچہ ہے

ے
ا کوئ  اگر اسکول میں میں

آپ ےک اسکول تے اس بارے میں اچیھ طرح ےس سوچ رکھا ہے کہ اس آرڈر ےس آپ ےک بچے پر کیا اثر پڑے گا اور آپ ان یک دیکھ  

۔ آرڈر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان یک دیکھ بھال کرنے یا ان یک تعلییم رسگرمیوں میں مشغول ہونے ےس  بھال کیےس
ے

 کریں ےک

۔    روکا جاتی

آپ کا اسکول آپ ےک خالف آرڈر جاری کرنے ےک بعد آپ کو فوری طور پر ایک 'رابطہ اور رساتی کا پروٹوکول' فراہم کرے گا۔ اس  

 اطہ کیا جاتی گا:  میں درج ذیل امور کا اح

 آپ کو اپنے بچے یک تعلیم ےک بارے میں کیےس مطلع کیا جا سکتا ہے  •

 آپ کا بچہ اسکول جانا اور اسکول یک رسگرمیوں میں محفوظ طریقے ےس حصہ لینا کس طرح جاری رکھ سکتا ہے   •

 کہ آپ کا بچہ معاونت یافتہ ہے اور اس یک  •
ے

۔  وہ اس بات کو یقیتے بناتے ےک لیں کیا کریں ےک   دیکھ بھال یک جاتے ہے

 

رڈر پر عمل نہیں کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ 
ٓ
 اگر میں کیس ا

رڈر پر عمل کرنے کا مطالبہ کیں جاتے ےک لیں  
ٓ
، تو اسکول آپ ےس ا وی نہیں کرنے ہیں اگر آپ آرڈر میں بیان کردہ قواعد یک پتں

۔  یٹ یک عدالت میں درخواست دائر کر سکتا ہے  مجستی

رڈر پر عمل نہ کرنے یک وجہ ےس غلیط پر تھے، تو وہ درج ذیل کارروائیاں  
ٓ
ے کرتے ہے کہ آپ کیس ا یٹ یک عدالت یہ تعیں اگر مجستی

  :  کر سکیے ہیں

 آپ ےس جرمانہ ادا کرنے کا مطالبہ کر سکیے ہیں  •

پ ےس آرڈر یک تعمیل کرنے کا مطالبہ کر سکیے ہیں  •
ٓ
 ا

پ ےس آرڈر یک تعمیل ےک لیں مخصوص کاررواتی کرنے کا مطالبہ کر سکیے ہیں   •
ٓ
 ا

 آپ ےس کوتی اور ایسا کام کرنے کا مطالبہ کر سکیے ہیں جےس عدالت مناسب سمجھے۔   •

رڈر پر عمل نہ کرنے یک وجہ ےس آپ کو جیل نہیں بھیجا جاتی گا، آپ ےک خالف کوتی مجرمانہ ریکارڈ نہیں بنایا جاتی گا 
ٓ
یا مجرمانہ    ا

۔  
ے

ا نہیں مےل یک  رسے

 

رڈر میں تبدییل کروائی ہو تو میں کیا کروں؟  
ٓ
 اگر مجھے کیس ا

س مجاز شخص ےس درخواست کرسکیے ہیں جس  
ُ
، تو آپ ا اگر آپ کیس آرڈر میں بعض قواعد کو ہٹانا یا تبدیل کرانا چاہنے ہیں

رڈر جاری کیا تھا کہ وہ اس میں مطلوبہ تبدیلیاں کرے۔
ٓ
، تو انہیں آپ کو تبدیل شدہ   تے یہ ا پ ےس متفق ہے

ٓ
اگر مجاز شخص ا

، تو انہیں ایک جاری آرڈر واےل تقاضوں پر یہ عمل کرنا ہوگا۔  پ ےس متفق نہیں ہیں
ٓ
۔ اگر وہ ا

ے
 آرڈر یک ایک تحریری کاتی دیتے ہویک

، تو انہیں ایک    جاری آرڈر واےل تقاضوں پر یہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوتی مجاز شخص کیس آرڈر میں نیی قواعد شامل کرنا چاہتا ہے

  



 

 

رڈر ےک خالف اپیل کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ 
ٓ
 اگر میں کیس ا

 :  آپ مندرجہ ذیل وجوہات یک بناء پر کیس آرڈر ےک خالف اپیل کرنے ےک لیں اپنے اسکول میں درخواست دے سکیے ہیں

رڈ •
ٓ
 ر جاری کیا جانا چاہنں تھا اگر آپ اس بات ےس متفق نہیں ہیں کہ آپ ےک خالف ا

اگر آپ تے مجاز شخص ےس آرڈر میں کچھ تبدییل کرنے یک درخواست یک تیھ لیکن انہوں تے انکار کر دیا، اور آپ اس فیصےل   •

 ےس ناخوش ہیں 

 اگر مجاز شخص تے آرڈر میں کچھ تبدییل یک ہے اور آپ اس فیصےل ےس ناخوش ہیں  •

۔    اگر مجاز شخص تے آرڈر کو منسوخ نہ کرنے  • ، اور آپ اس فیصےل ےس ناخوش ہیں  کا فیصلہ کیا ہے

، محکمہ تعلیم و تربیت یک ویب سائٹ پر   رڈر ےک اندروتے جائزہ یک درخواست دینے ےک لیں
ٓ
محکمہ تعلیم و تربیت یک جانب ےس ا

 ریں اور اےس اسکول ےک پرنسپل کو بھیج دیں۔  موجود فارم ُپر ک  یہاں

تے میں  
ٓ
ا  تو اس ےک بعد اندروتے جائزہ کا فیصلہ 

ے
پ پرنسپل صاحب کو اپتے درخواست دیں ےک

ٓ
۔ اس    28جب ا دن لگ سکیے ہیں

  وقت کا استعمال آپ ےک خالف کیں جاتے واےل آرڈر ےک پیچھے یک جملہ وجوہات اور آپ یک جانب ےس جمع کراتی جاتے وایل

۔    درخواست میں درج وجوہات کا بغور جائزہ لینے ےک لیں کیا جاتا ہے

، آرڈر کو منسوخ کر سکتا ہے یا ان میں ےس کچھ نہیں بیھ   اندروتے طور پر جائزہ لینے واال شخص آرڈر میں تبدیلیاں کر سکتا ہے

پ یک  
ٓ
۔ فیصلہ ہو جاتے ےک بعد، آپ کو بذریعہ ای میل اور/یا ڈاک مطلع کیا جاتی گا اور اس فیصےل کو سمجھنے میں ا کر سکتا ہے

۔  مدد کرنے ےک لیں آپ کو ان
ے

 دروتے جائزہ ےک نتائج یک وجوہات یک ایک کاتی موصول ہویک

، تو آپ وکٹوریاتی دیواتے اور انتظایم ٹریبونل میں اس فیصےل ےک خالف اپیل کر   اگر آپ اندروتے جائزے ےک نتائج ےس ناخوش ہیں

۔ آپ اس بارے میں مزید معلومات محکمہ تعلیم و تربیت یک ویب سائٹ پر  ۔   یہاںسکیے ہیں  حاصل کر سکیے ہیں

 

ورت ہوئے تو میں کیا کروں؟  جم/ترجمان یا کیس اور مدد یک ضی  اگر مجھے میی

، تو آپ اسکول ےک پرنسپل کو بتا سکیے ہیں جو معاونت حاصل   ورت ہے جم، ترجمان یا معاون شخص یک ضے اگر آپ کو ایک متے

۔    کرنے میں آپ یک مدد کر سکیے ہیں

، تو آپ مزید مدد حاصل کرنے ےک لیں محکمہ تعلیم و   اگر آپ کا بچہ کیس رسکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے ےک لیں جاتا ہے

۔    تربیت ےک عالقاتی دفتے ےس بیھ رابطہ کر سکیے ہیں

قے وکٹوریہ   شمال مشر

 1300  333 231فون: 

   c.gov.aunevr@education.viای میل: 

 شمال مغرتی وکٹوریہ 

 1300  338 691فون: 

   nwvr@education.vic.gov.auای میل: 

قے وکٹوریہ   جنوب مشر

 1300  338 738فون: 

 sevr@education.vic.gov.au ای میل: 

 جنوب مغرتی وکٹوریہ 

 1300  333 232فون: 

   swvr@education.vic.gov.auای میل: 

  

 اگر مجھے مزید معلومات درکار ہیں تو میں کیا کروں؟ 

۔   یہاںعلومات ےک لیں آپ مزید م  محکمہ تعلیم و تربیت یک ویب سائٹ پر جا سکیے ہیں
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