ے
سکول میں حاضری کے معا مل

School attendance matters

ے معلومات Information for parents and carers
والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لئ

حی
ے حان نا
ے ہیں تو یہاں پر کچھ ق قتیں دی گئی ہیں جن کے یارے میں آپ کے لئ
ے ہیں اور آپ کے الزمی سکول حانے والی عمر کے بچ
اگر آپ نیوہیم ) (Newhamمیں ر ہئ
ع
ے کہ آپ کے بچ
ضروری ہے۔ نیوہیم کونسل ) (Newham Councilآپ کی مدد کریا حاہئی ہے یاکہ یقیئی ن نایا حا سک
ے انئی ت لیم سے زیادہ سے زیادہ فایدہ ابھانے ہیں۔
ع
ے مواقعوں  ،مالزمت کے مواقعوں اور زیادہ آمدنی کے اخت نار کی حانب لے حانی ہے۔ اس سے بچوں کو مدد ملئی ہے کہ یہ منل جول کر سکیں ،پُر اعتماد ہو سکیں اور
اچھی ت لیم ا چھ
ے شہری ین سکیں جو معاشرے میں ایک میبت کردار کر یں گے۔
ایک ا چھ

ے نکات میں سکول میں حاضری کے گرد قواید و ضوابط کا حاکہ ن نان کنا گنا ہے
ے دنے گئ
نیچ







ع
 5 - 71سالوں کے درمنان کی عمر کے تمام بچوں کے لئ
ے کل وقئی [فل یائم] ت لیم الزمی ہے [ سیمبر  4172سے یہ عمر پڑھ کر  71سال ہو حانے گی]۔
ے نیوہیم کونسل کی یالیسی یہ ہے کہ یہ اس سال کے سیمبر میں سکول شروع کریں جس میں یہ یا بچ سال کے ہونے ہیں۔
تمام بچوں کے لئ

ع
ے  /بچی کی کل وقئی ت لیم کو یقیئی ن نانے
ے ہیں لنکن اسےقیول یہیں کرنے ،تو آپ سے توچھا حانے گا کہ آپ بچ
ے درجواست د نئ
اگر آپ سکول میں حگہ کے لئ

ع
ے مناسب ہے۔
ے کنا انت ظامات کر رہے ہیں ،جو اس کی عمر ،صالحبت اور اس کی کسی خصوصی ت لیمی ضروریات کے لئ
کے لئ
ع
ع
ے ہیں ،تو نیوہیم کونسل چ نک کرے گی کہ آپ جو ت لیم فراہم کر رہے ہیں وہ موزوں ہے۔
ے  /بچی کو گھر پر ت لیم د نئ
ے بچ
اگر آپ ا نئ

ے  /بچی کو کسی آزاد یا مذہئی سکول میں رجسبر کروانے ہیں ،تو پراہ کرم ان نڈنس شروس ) (Attendance Serviceکو آگاہ کریں [راب طہ ی فصنالت
ے بچ
اگر آپ ا نئ
ع
ے دی گئی ہیں] ،وریہ ہو سکنا ہے کہ آپ کے بچ
نیچ
ے  /بچی کو ایک ' ت لیم سے غانب [سی ائم ای] (Child Missing From Education

ع
ے کہ آپ کا بچہ  /بچی ت لیم حاصل کر رہا ہے۔
’)) (CMEکی چ ییبت سے رتورٹ کر دیا حانے۔ اس میں چ نک کناحایا سامل ہو گا یاکہ یقیئی ن نایا حا سک


ایک مرنبہ جب آپ سکول میں حگہ کو قیول کر لیں گے ،تو بھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یقیئی ن نائیں کہ آپ کا بچہ  /بچی روزایہ  ،وقت پر آیا ہے ،جس میں غبر



چ
پرم یائم کے دوران ھییوں کی احازت یہیں دی حانی۔

ضروری چھت ناں یہیں کی حائیں۔ اگر والدین انئی یہ ذمہ داری توری یہیں کرنے تو ان کے حالف فاتونی کاروانی کی حا سکئی ہے۔



ے یا وقت کی یاقص یان ندی کی وجہ سے شزا کے طور پر جرمانے کے تونس
ے  /بچی کو سکول سے یاہر لے حانے ،یا غبر حاضر ر ہئ
ے بچ
پرم یائم کے دوران ا نئ



ے ماں اور یاپ دوتوں کو  £60کا جرمایہ ہویا ہے ،اگر اس کی ادان نگی  47دتوں
ے  /بچی کے لئ
ایک جرمانے کے تونس ) (Penalty Noticeسے ہر بچ

ے ہیں۔
ے حا سکئ
) (Penalty Notice finesحاری کئ

کے ایدر ایدر کر دی حانے۔ اگر  47دتوں کے ایدر ایدر ادان نگی یہیں کی حانی لنکن  41دتوں کے ایدر ایدر ادان نگی کی حانی ہے تو یہ پڑھ کر  £120ہو حایا ہے۔ اگر
اس کی یالکل ادان نگی یہیں کی حانی تو بھر فاتونی کاروانی جود بچود شروع ہو حانی ہے۔

ے  /بچی کے سکول سے توچھیں اور آپ کو مقامی
ے بچ
ے ہیں ،تو ا نئ
ے ہیں۔ اگر آپ ایگرپزی زیان سیکھنا یا اسے یہبر ن نایا حا ہئ
ے ہیں تو ہم کو جوش آمدید کہئ
اگر آپ اس ملک میں نئ

کالشز کے یارے میں معلومات فراہم کی حائیں گی۔

م
ے پراہ کرم درج ذیل میں ان نڈنس ییجمبٹ شروس ) (Attendance Management Serviceسے راب طہ کریں
مزید معلومات کے لئ
ن نلی قون:

ای منل:

020 3373 0390
attendance.management@newham.gov.uk
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