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Holmlia سکول کیلئے نظم و ضبط کے مقامی اصول 
  

اوسلو کے تمام سکولوں کیلئے واجب  ے ہیں جو ر رکھم و ضبط کے اجتماعی اصول منظور کبلدیہ اوسلو نے نظ

سکول کیلئے بھی واجب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ   Holmlia ہیں۔ ان اصولوں سے انحراف ممکن نہیں ہے اور  یہ

  مقامی اصول اور کالس روم کے اصول بھی پاۓ جاتے ہیں۔نظم و ضبط کے کے  سکول 

  

نظم و ضبط کے اصولوں کا اطالق اس دوران ہوتا ہے جب سکول طالبعلموں کیلئے ذمہ دار ہو، سکول کے راستے 

بھی ہو سکتا ہے اگر پر میں بھی اور سکول کے عالقے سے باہر بھی۔ اصولوں کا اطالق طالبعلموں کے فارغ وقت 

بلنگ (ڈرانا یا بے عزت  سائبرطور پر ان کی حرکات سے سکول کے روزمّره معمول پر اثر پڑتا ہو۔ مثال کے 

  کرنا)/تنگ کرنا۔

  
 سے توقع کرتے ہیں کہ: سکول کے طالبعلم کے طور پر آپ  Holmlia ہم

 آپ شائستہ رّویہ رکھیں اور اپنے ساتھی طالبعلموں اور سکول کے عملے کے ساتھ احترام سے پیش آئیں �

 حاضر نہ ہوں آپ پیریڈ میں وقت پر پہنچیں اور بغیر جائز وجہ کے غیر �

 پیش کریںمقرره وقت پر آپ ہر پیریڈ کیلئے ضروری چیزیں ساتھ الئیں اور اپنا کیا ہوا کام/ہوم ورک  �

 آپ سکول کی ملکیتی چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کریں �

 بلنگ (ڈرانا یا بے عزت کرنا) اور تنگ کرنے کے واقعات نہ ہوں �

کھیل مت کھیلیں  نقصان پہنچانے والےتھی طالبعلموں کا لحاظ رکھیں اور میں سا کے وقفے تفریحآپ  �
 چالنا sparkesykkel)جیسے سنو بالز  پھینکنا، گیند سے کھیلنا اور سکوٹر  (

 آپ ساتھی طالبعلموں یا کسی دوسرے شخص کو دھمکی نہ دیں اور نہ ہی ماریں �

 پہنچ سکتا ہو آپ خطرناک چیزیں ساتھ نہ الئیں جن سے دوسروں کو نقصان �

یہ اصول توڑنے پر سکول ایسی سزائیں دے سکتا ہے جوبلدیہ اوسلو کے نظم و ضبط کے اصولوں کے تحت 

استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اصول توڑنے پر سکول اپنے اصولوں کے تحت بھی سزائیں دے 

  سکتا ہے:

 سکول شروع ہونے سے پہلے یا چھٹی کے بعد حاضری -
 کو اپنے والدین کو فون کرنا ہو گاطالبعلم  -
  ار یا سکول کے عملے کے ساتھ ملے گباقی طالبعلموں سے الگ وقت پ تفریح کا وقفہطالبعلم کو  -
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 سکول کے اصول:  Holmliaکالس روم کیلئے

  

Holmlia  :سکول میں پڑھائی کے سلسلے میں ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ  

 آپ پیریڈ میں وقت پر پہنچیں �

 استاد کے پڑھاتے ہوۓ کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریںآپ  �

 آپ پیریڈ شروع ہونے پر ڈیسک کے پاس کھڑے ہو کر استاد کو  سالم کہیں �

 آپ اجازت کے بغیر کالس روم سے نہ نکلیں �

آپ کالس روم میں جانے سے پہلے سر سے ایسی ٹوپی یا کپڑا اتار لیں جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں  �

 ہے

قات میں موبائل فون بند رکھیں اور  اسے بیگ کے اندر رکھیں۔ طالبعلم جو قیمتی چیزیں ساتھ آپ پڑھائی کے او �

 التے ہیں، ان کا نقصان پورا کرنے کیلئے سکول ذمہ دار نہیں ہے

آپ کیلئے پیریڈ کے دوران کھانا، پینا یا میوزک سننا منع ہے، سواۓ اس کے کہ استاد نے خاص طور پر یہ  �
 اجازت دی ہو


