
 

 

Eichendorffschule  کے اسکول کے ضوابط کے

 واضح اصول 10
ہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں۔ ہم جسمانی سزا پر یقین نہیں کرتے اور  .1

مدد/ مداخلت  کیے جانے کی بات معلوم ہوتی ہے تو ہم جب ہمیں جسمانی سزا اور بے عزتی 

 کریں گے۔

2. Eichendorffschule  منشیات سے پاک ہے۔ سگریٹ نوشی اور نشہ آور اشیاء )جیسے

 الکحل( کو پورے اسکول کے احاطے میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔

پیوٹر رومز ہم اپنے اسکول کو صاف رکھتے ہیں اور آالت کو، خاص طور پر تکنیکی اور کم .3

میں، احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ آلودگی کے خطرے کے سبب، پورے اسکول کے 

 احاطے میں چیونگم ممنوع ہیں۔

ہم راہداریوں اور زینوں سے خاموشی سے گزرتے ہیں۔ اسکول کی عمارت میں شوروغل  .4

 کرنے، چیخ پکار، دوڑنے اور دھکا دینے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔

کسی کے ذاتی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں اور ناگوار تصویریں کھینچنے اور فلم ریکارڈنگ  ہم ہر .5

بنانے کو برداشت نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اسکول کے پورے احاطے میں الیکٹرانک آالت 

کو الزمی طور پر سوئچ آف رکھا جائے اور انہیں اس طرح ساتھ میں نہ رکھا جائے کہ وہ 

 ہیڈفون بھی نہیں(نظر آئیں )یہاں تک کہ 

ہم کالس روم میں کام کرتے اور سیکھتے ہیں، لہذا ہم کالس کے دوران کھانے سے پرہیز  .6

 کرتے ہیں۔

پورے اسکول کے احاطے میں گاڑیاں بالکل نہ استعمال کی جائیں )اسکیٹس، اسکوٹرز، یا اسی  .7

 طرح کی چیزیں بھی(۔

 ۔کالس روم میں کیپ، ہیٹ، ہوڈز پہننے کی اجازت نہیں ہے .8

جب تک میں سیکنڈری اسکول میں زیر تعلیم ہوں، میں اسکولی ایام میں اسکول کا ناغہ نہیں  .9

کروں گا/گی۔ استثنآت کے لیے مجھے اپنے والدین کی جانب سے منظوری کے اعالن کی 

 ضرورت ہوگی۔

ہم ایک اسکول کمیونٹی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنا طالب علم کا شناخت نامہ اپنے ساتھ رکھتا/رکھتی  .11

 ہوں اور طلب کرنے پر اسے دکھا کر اپنی شناخت کرواتا/کرواتی ہوں۔

 

 اگر اصولوں کی پابندی نہیں کی جاتی ہے تو، موزوں کارروائی کی جائے گی۔

 

 کو اساتذہ کی کانفرنس کا ریزولیوشن 28/09/2009مورخہ 


