حاضری اور وقت کی پابندی کے توقعات
والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچّ ے اسکول میں اچھا کریں۔ ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بچّ ے
اسکول پابندی سے جاتے ہیں ان کو تعلیماتی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جان فراسٹ اسکول میں ہم
یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین حاضری  ۹۸فیصد سے اوپر ہونی چاہئے ،لیکن ہماری توقع طالب
علموں سے کم سے کم ہمیشہ  ۹۵فیصد حاضری کی ہے۔ ہر ہاف ٹرم کے اختتام پر اسکول ہر
طالب علم کوان کی حاضری کا بیان جاری کرے گی تا کہ ہر طالب علم کی حاضری کے رکارڈ
کی اطالع والدین کو ہو سکے اور والدین اپنے بچّ وں کی حاضری کی تشخیص کریں بمقابل اسکول
کے دیے ہوئے ہدف کے ساتھ ۔

وقت کی پابندی
وقت کی پابندی ایک بہت اہم معیار ہے۔ طالب علموں سے توقع ہے کہ وہ اسکول میں صبح ۸:۴۰
بجے پر حاضر ہوں اور ریجسٹریشن کے لئے ت ّیار ہوں۔ اگر طالب علم  ۸:۴۵بجے کے بعد
پہنچتے ہیں تو ان کے فارم ٹیوٹر کی طرف سے ان کو دیری سے آنے کا نشان دیا جائےگا۔ اگر
طالب علم ریجسٹریشن ختم ہونے کے بعد  ۰۹:۰۰بجے حاضر ہوتا ہے تو ان سے توقع ہے کہ وہ
مرکزی استقبالیہ (مین ریسپشن) میں ریجسٹریشن افسر کے ساتھ دستخط کرے۔ وہ طالب علم جو
ریجسٹریشن ختم ہونے کے بعد  ۹:۱۰بجے حاضر ہونگے ان کے صبح کے سیشن میں غیرمجازی
غیرحاضری لگادی جائےگی۔ یہ درجہ بندی طالب علموں کی تمامی حاضری کی فیصدی پر منفی
اثرات دال سکتی ہے۔

غیرحاضری کے ساتھ نمٹنا
ایک اسکول کی حیثیت سے ہم یہ چاہینگے کہ ہمارے سارے طالب علموں کی حاضری مثالی طور
پر  ۱۰۰فیصد ہو ،لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ممکن نہیں ٰلہذا  ،اگر طالب علم کو اسکول سے
غیرحاضر ہونا پڑے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ والدین یا طالب علم کا رکھواال اسکول کے
حاضری کے افسر سے اس نمبر پر رابطہ کرے  . 01633 654111یہ ایک  ۲۴گھنٹے کی سروس
ہے ،مہربانی کے ساتھ ایک پیغام چھوڑیں جس میں ٓاپ طالب علم کا سال  ،گروپ  ،غیرحاضری
کی وجہ اور م ّدت کو بیان کریں۔ ٓاپ ایک غیرحاضری کا نوٹ بھی پُر کرسکتے ہیں۔ یہ نوٹ ٓاپ
اسٹوڈنٹ پلینر کے پیچھے سے حاصل کرسکتے ہیں۔ اگر ٓاپ غیرحاضری کے وجوہات فراہم
کرنے میں ناکامیاب ہوتے ہیں تو اسکول ٓاپ سے رابطہ کریگا اور ہر غیرحاضری درخواست
کرےگا۔ ہمارے اسکول کی پالیسی ٹرم کے دوران چھٹیوں کی اجازت دینا نہیں ہے تاہم اگر ٓاپ ٓاگاہ
ہیں کہ کسی صورت حال کے نتیجے میں ٓاپ کا بچّہ اسکول سے غیرحاضر ہوتا ہے تو اسکول
کے حاضری کا افسر ّ
چھٹی کی درخواست فراہم کرسکتا ہے۔ اجازت دینے کا اختیار ہیڈٹیچر کے
پاس ہے۔

میڈکل اپائنٹمنٹس
ہم سب والدین کو مشورہ دیتے ہیں کہ کوشش کریں اور اسکول کے دنوں کے دوران میڈیکل
اپائنٹمنٹس رکھنے سے گریز کریں چونکہ یہ طالب علم کی حاضری پر منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔
جہاں یہ ممکن نہ ہو تو ہم والدین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ میڈیکل اپائنٹمنٹ کا ثبوت پہلے
سے ہی اسکول کے حاضری کے افسر کو جمع کرادیں۔ ہم یہ درخواست بہی کرتے ہیں کہ والدین
طالب علم کی اسکول میں حاضری کو م ّدنظر رکھتے ہوئے اپائنٹمنٹ رکھے تاکہ طالب علم کم
سے کم ایک ریجسٹریشن پیریڈ میں اسکول میں حاضر ہوسکے۔

سپورٹ برائے حاضری
َ
ہم اپنے طلباء کے تعلیمی اور ذاتی کامیابی کی ایک ٰ
اعلی سطح حاصل کرنے کے لئے ممکن
بہترین مواقع فراہم کرنے کی تمام حمایت کرتے ہیں۔ اگر ٓاپ کے بچّ ے کی حاضری اسکول کی
ہدفی حاضری یعنی  ۹۵فیصد سے نیچے گِرتی ہے تو ٓاپ سے پروگرس کورڈنیٹر  ،فیملی
اِنگیجمنٹ یا لوکل ِاجوکیشن ویلفیئر افسر ٓاپ سے رابطہ کرےگا۔

