
 

Student rights, responsibilities, and regulations 

 زده کوونکي او موروپالر 
 
د آوبرن ښوونځي ولسوالۍ ټول زده کوونکي حقونھ او مسؤلیتونھ لري. ډیری دا حقونھ او مسؤلیتونھ  
یا  موروپالرونو  کوونکو،  زده  د  کال  ھر  بھ  ولسوالۍ  لري.   درناوی  او  خوندیتوب  وي،  عادالنھ 

او پروسیجرونھ خپاره ا پالیسیانې  لپاره د ولسوالۍ مقررات،  و چمتو  سرپرستانو، کارکوونکو، ټولنې 
کړي کوم چې د اصالحي عمل د اداره کولو لپاره لیکلی شوې پروسیجرې او بد چلند ایجادوي. موږ 
باید د زده کوونکي چلند پورې اړوند د زده کوونکو حقونھ او مسؤلیتونھ ھم تعریف کړو او د چلند معیار  

پھ اړه اړتیا لري، او د کلنۍ خبرتیا ورکړو چې ولسوالۍ ورتھ د کنټرول شوي مادې او الکول کارولو  
 دغھ معیار څخھ د سرغړونو لپاره د انضباطي بندیزونو اعالمیھ. 

  
دا نشریھ د زده کوونکو لپاره ھغھ حقوق، مسؤولیتونھ او مقررات رانغاړي څوک چې د آوبرن    

د ولسوالۍ ښوونځي کې شامل دي.  دا قوانین او مقررات د دې لپاره رامنځتھ شوي دي، ترڅو زده 
وونکي د تعلیمي تنظیم پھ اړه ډاډ ترالسھ کړي، چیرې چې ھغوی کولی شي د امکان ترحده د لږو ک

باید زده  خنډونو سره زده کړې وکړي.  پھ ھرصورت، پھ دې نشریھ کې ھرڅھ شامل نھ دي، چې 
کوونکي او کورنۍ د خپلو حقونو او مسؤلیتونو پھ اړه پوه شي.  د دې سند پھ اوږدو کې، د ورکړل  

ې موضوع اړوند بشپړ معلومات د ولسوالۍ پالیسي، پروسیجر، یا د واشنگټن اداري اړند کوډ شتون شو
لري.  د دې سند پھ اوږدو کې، د ورکړل شوې موضوع اړوند د ولسوالۍ پالیسي، پروسیجر او یا د  

 .واشنگټن اداري اړوند کوډ پھ اړه بشپړ معلومات او مراجع شتون لري.
 

پھ اړه پوښتنې لرئ، مھرباني وکړئ د خپل ماشوم پھ ښوونځي د مدیر سره اړیکھ    کھ تاسو د دې نشریې
 ونیسئ. 
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مخکې لھ دې چې د خپلو حقونو او مسؤولیتونو پھ اړه څھ ولولي، ځان ډاډه کړئ چې تاسې پھ راتلونکو ځینو پاڼو  
 .کې د یاد شویو شروطو پھ اړه پوھیږئ

 
 پھ دې اصطالح "ښوونځی" کې دا ځایونھ شامل دي: -  ښوونځی  

 د ښوونځي پھ ساحو کې، د ښوونځي پھ جریان او سمدستي مخکې/وروستھ د ښوونځي لھ ساعتونو څخھ •
د ښوونځي پھ ساحو کې پھ ھر بل وخت کې، کلھ چې ښوونځې د ښوونځو د ډلې (ډلو) لخوا استعمالیږي یا د   •

 ښوونځي د فعالیت لپاره 
 د ښوونځي د ساحو بھر د ښوونځي پھ فعالیت یا حفل کې •
ځي لھ ساحو څخھ بھر کھ چیرې د زده کوونکي کړنې پھ تعلیمي بھیر باندې پھ مادي ډول یا د پام وړ د ښوون •

 اغیزه کوي یا مداخلھ کوي، یا
د ښوونځي لخوا پھ ورکړل شوي ترانسپورت، یا بل کوم ځای کې پھ داسې حال کې چې د ښوونځي پرسونل   •

 د واک الندې وي 
 پھ دې الرښود کې ستاسې حقونھ او مسؤلیتونھ پھ پورتھ یاد شویو ځایونو تطبیقیږي. 

 
پھ دې اصطالح "د ښوونځي مسؤول" کې ښوونکي، د ښوونځي سالکاران،   -   د ښوونځي مسؤول  

ھ توگھ  مدیران او ولسواالن شامل دي. مدیر کولی شي نورو لویانو تھ ھم دنده ورکړي چې د ښوونځي د مسؤولینو پ
 کار وکړي لکھ سکرتیران، د تدریس مرستیاالن او سرپرستان.  

 
ډیسپلین یا تادیب ھر ھغھ عمل تھ ویل کیږي چې د ښوونځي د مسؤولینو لخوا د اخالقي   -  تادیب    

     3241پالیسي  توقعاتو څخھ د سرغړونو پھ بدل کې اخیستل کیږي 
 

پھ دې معنی دی چې د د یوه منل شوي ښوونکي، مدیر یا د ښوونځي بس   -   ممانعت   ټولگي د   
چلوونکي لخوا د ټولگي، یا د الرښووییژې یا فعالیت لھ ساحې څخھ د اخالقي سرغړونو لھ املھ زده کوونکی لھ  

ې  د دغھ عمل د کولو لپاره ښھ او کافي دالیل لري چې د زده کوونکي شتون نورو زده  ټولگي وباسي، څوک چ 
کوونکو یا د ښوونځي کارمندانو تھ سمدستي او دوامداره خطر یا د ټولگي، موضوع، فعالیت یا تعلیمي پروسې تھ  

الرښوونې نھ دې    د پام وړ گډوډي او دوامداره گواښ رامینځتھ کوي.  پھ دې کې د لږ وخت لباره تیرې شوي
شاملې، کلھ چې ښوونکی یا د ښوونځي نور پرسونل د تادیب د نورو ډولونو د پلي کولو ھڅھ وکړي د دې لپاره  

 چې د زده کوونکی مالتړ وکړي ترڅو اخالقي توقعات پرځای کړي. .
 

پھ دې کې ھغھ تدابیر شامل دي، چې د رئیسانو د بورډ لخوا تصویب شوي    -  اصالحي عمل    
وي او د ښوونځي د پرسونل لخوا عملي شوي وې ترڅو ډاډ ورکړي، چې د نظم او ډسپلین مناسبې کچې د اغیزمنې 

ینگار شوی  زده کړې لپاره اړینې دي.   د ځان کنټرول او د ځان مدیریت لپاره د زده کوونکي پر مسؤلیت باندې ټ
دی، مگر، ډسپلین، د ټولگي څخھ ویستل، لنډمھالھ ځنډول، اوږدمھالھ ځنډول، او ویستل بھ ھغھ وخت نافذ شي کلھ  
چې د ورتھ عمل اړتیا پھ گوتھ شي.  زده کوونکي د خپلو عملونو لھ املھ د ښوونځي ډسپلین تابع دي، کوم چې پھ  

آن  کھ برید کوونکي    –خلکو تھ زیان رسوي یا یې گواښوي    ښوونځي یا د ښوونځي اړونده تمویل شویو پیښو کې
عمل د ښوونځي لھ ساحو څخھ بھر ھم پیل شوی وي. اصالحي عمل چې لھ ښوونځي څخھ ایستل پکې شامل وي د  
"ځنډ" یا "اخراج" پھ نوم یادیږي.  ھمدا راز، پھ یاد ولرئ، کوم زده کوونکي چې قانون ماتوي ممکن پھ اړه یې  

   3241پالیسی  راپور ورکړل شي.   پولیسو تھ 
 

 ډیسیپلن او/یا اصالحي عمل د ھغھ چلند لپاره وضع کیږي، چې 
 تعلیمي پروسھ گډوډوي .1
 ا  د نورو پھ حقونو، ملکیت او خوندیتوب باندې تجاوز کوي، ی .2
 لھ پالیسۍ څخھ سرغړونھ کوي   .3

 
حقایق اساسي  اړه  پھ  سزا  یا  کړنو،  اصالحي  مدیریت،  د  ټولگي   د 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
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د زده کوونکي د چلند اصول پھ ښوونځي کې د زده کړې لپاره د مناسب چاپیلایر د رامنځتھ کولو  لپاره الزمي دي.  
پھ لیکلو قوانینو او مقرراتو باندې د زده کوونکي نھ توافق او انکار چې د ښوونځې د اداره کولو لپاره وضع شوي  

 کافي دالیل رامنځتھ کړي.    دي، د ھغھ پر ضد د ډیسپلن یا اصالحي عمل کولو لپاره
 
مخکې لھ دې چې لنډمھالھ یا پھ ښوونځي کې محصل تھ ځنډ ورکړئ، د ښوونځي یو مسؤل باید لومړی د انضباط  

او تادیب یو ډول یا نور ډولونھ وکاروی ترڅو اخالقي توقعاتو تھ پھ السرسي کې د زده کوونکي مالتړ وکړي.     
) زده کوونکي تھ  ۱راجولو څخھ دمخھ، دا الندې دوه شیان باید ترسره شي:  (ھمدا راز، د کوم ځنډ ورکولو یا اخ 

) او زده کوونکي تھ بھ دا ھم وویل، چئ  ۲بھ فرصت ورکړل شي چې خپلھ قیصھ د ښوونځي مسؤول تھ وکړي او (
دنھ کې  ولې ھغھ وځندول شو.  دې تھ د زده کوونکي لپاره غیر رسمي لومړنۍ اوریدنھ وایې.    پھ لومړنۍ اوری

بھ، د ښوونځي مسؤل الزما زده کوونکي تھ فرصت برابر کړي، ترڅو د زده کوونکي د موروپالر سره اړیکھ 
 ونیسي.  

 
کې د زده کوونکي سره د لومړنۍ اوریدنې پھ تعقیب، د ښوونځي مسؤول باید د یوې ورځې   WAC 392-400پھ  

ھ د ځنډ یا اخراج پھ اړه لیلکی یادښت د ایمیل، یا د  لھ تاخیر پرتھ زده کوونکي یا یې موروپالر تھ پھ شخصي توگ 
 ایمیل لیږلو لھ الرې ورکړي.

 
 د ځنډ او اخراج مختلف ډولونھ پھ الندې ډول دي: 

 ځنډ
o   پھ ځنډ کې پھ منظمھ توگھ د مضمون یا مضامینو څخھ   –د ښوونځي  تھ ځئ، خو  تاسې ښوونځي 

 محروم کیږئ.  
o  ( ورځو لپاره محرومھ کیږئ.  ۱۰تاسې لھ ښوونځي څخھ د )  –لنډمھالھ ځنډ 
o   ورځو څخھ زیات شي.   اوږدمھالھ ځنډ  ۱۰ھغھ ځنډ چې د ښوونځي د پرلپسھ لسو (  –اوږدمھالھ ځنډ (

میک درې میاشتنی وي یا د سیمستر د مودې څخھ نھ ډیریږي او نھ د اختیاري ډیسپلن پھ  ممکن اکاډ
توگھ تحملیږي، پرتھ لھ ھغو سرغړونو څخھ چې د (ځنډ، اخراجول، او اختیاري ډیسپلن) د عنوانو  

 الندې د پالیسۍ پھ څانگھ کې درج شوي دي.  
اخراج یا ایستل کیږئ څوک ښھ او کافی   تاسې د مدیر لخوا لھ ښوونځي څخھ  -  بیړنی اخراج    

دالیل او باور لري، چې دوامداره شتون نور زده کوونکی یا د ښوونځي پرسونل لھ خطر سره مخامخ کوي او/یا  
ورځو پھ دننھ کې د    ۱۰تعلیمي بھیر لھ پام وړ گډوډۍ او دوامداره گوښښ سره مخامخ کوي.  بیړنی اخراج بھ د  

 ل شي. .ډیسپلن یو بل ډول تھ واړو
تاسې د یوې مودې لپاره لھ ښوونځي څخھ ویستل شوي یاست، خو د اکاډمیکې مودې    -  اخراج    

لھ بھیر څخھ د ډٻر وخت لپاره نھ.  پھ مھمو شرایطو کې تر یوه کالھ د دغھ مودې د غزولو لپاره یوه پروسھ شتون  
 لري..

 
انفرادي حقونو سربیره، ھغھ زده کوونکي چې د ولسوالۍ لخوا یا  د قانون او د ولسوالۍ پالیسیو لخوا رامینځتھ شوي 

 یې پھ استازیتوب خدمت کوي ځانگړي حقونھ او مسؤلیتونھ لري.   
 

 د زده کړیاالنو حقونھ
 

 پھ خوندي او حفظ الصحھ ودانۍ کېې لوړ تعلیمي معیارونھ  •
 تعلیم د ولسوالۍ لخوا د ټاکل شویو موخو سره سمون لري   •
بھیر    • تعلیمي  پاک  څخھ  تبعیض  د  کې  اړخونو  ټولو  پھ  او  فرصت  تعلیمي   مساوي 

چې پر اقتصادي وضعیت، امیندوارۍ، مدني حالت، جنسیت، توکم، عقیده، مذھب، رنگ، ملي اصلیت، عمر، 
ي تمایل، پھ شمول د جنډر څرگندونھ او یا ھویت، د کوم  محترم پخوانی نظامي کارمند یا نظامي حیثیت، جنس

حسي، رواني، یا فزیکي معلولیت شتون، یا د معلولیت لرونکي کس لخوا د روزل شوي سپي الرښود یا خدمتي  
 څاروی.

 د غوښتنې پراساس د ښوونځي پھ مناسبو وختونو کې د خپلو زده کړو ریکارډونو تھ السرسی  •
 اسب او عادالنھ چلند او لھ ناوړه چلند او فزیکي ناوړه گټھ اخیستنې څخھ آزاديد ښوونځي چارواکو لخوا من •
 د ولسوالۍ د توقیف پھ وخت کې د خپل تعلیم پھ برخھ کې د غیر قانوني السوھنې څخھ آزادي؛  •
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 اصالحي اقدامات بھ د زده کوونکي لپاره د تغذیي کافي خواړو ردولو یا ځنډولو المل نھ شي.   •
 ټونو او نیولو پروړاندې امنیتد غیر معقولو ل •
پھ   • چې  حقوق  موضوعي  معقولو    WAC 392-400-215اساسي  د  ځای  وخت،  د  دي،  شوي  درج  کې 

محدودیتونو او د دې حقونو د سرتھ رسولو د طریقې تابع دي، چې د یوې منظمې فعالي تعلیمې پروسی سره 
 کې وي، پھ شمول د حق:   سمون ولري چې د قانون لھ مخې د ټاکل شویو محدودیتونو پھ چوکاټ

د شکایتونو د حل لپاره لھ حکومت او د   پھ سولھ ایزه توگھ راټولیدل  د بیان او مطبوعاتو آزادي؛
ھغې لھ استازو غوښتنھ وکړئ د مذھبي کړنو آزادي، او د تفرقې او اغیزې څخھ د خپل ښوونځي  

م چې دوی پورې اړه لري او د  پاکیدل، او د قوانینو او مقرراتو پھ پراختیا کې برخھ اخیستل، کو 
ھغو قوانینو او مقرراتو پھ اړه پوھاوی ترالسھ کول چې پر دوی اغیزه کوی، پھ شمول د ډیسپلن  

 د تازه دوره یزو قواعدو، پالیسیو او پروسیجرونو بیاکتنھ. 
 د نصاب د پراختیا لپاره د خپلو نظرونو د اوریدلو لپاره مناسب چینلونھ رامنځتھ کړئ  •
 کمیټو کې استازولیتوب کول کوم چې زده کوونکي او د ھغوی حقونھ اغیزمن کوي  پھ مشورتي •
د ښوونځي چارواکو یا مسؤلینو تھ عریضې، شکایتونھ یا طلبات وړاندې کړئ او د سمدستي ځوابونو د ترالسھ   •

 کولو حق الستھ راوړئ. 
 سره مشوره وکړئ پھ مناسب وخت کې د ښوونکو، مشاورینو، مدیرانو او د ښوونځي نورو پرسونل  •
د ښوونځي پھ فعالیتونو کې دخیل شئ، پھ دې شرط چې د ھغوی د سپانسر کولو سازمانونو مناسبې وړتیاوې   •

 پرځای کوي
 د زده کوونکو پھ حکومت کې د دوی د ملگرو آزادانھ ټاکنھ او د دفتر د درلودلو حق •
چې د کومو درجو پراساس بھ ټاکل د مطالعې د کورس اړتیاوې وپیژنئ، پھ اړه یې خبر واوسئ او پوه شئ   •

 کیږي
د تابعیت امتیازات لکھ څنگھ چې د متحده ایاالتو او واشنگټن ایالت د اساسي قانون لخوا تعیین شوي دي او   •

 تعدیالت یې او 
 د زده کوونکو د تادیب او حقونو پھ اړه د ولسوالۍ قوانینو او مقرراتو پورې اړوند کلني معلومات.  •

 
 نور حقوق او مسؤولیتونھ 

ولسوالۍ د ټولو زده کوونکو، کارمندانو،    -   د ځورونې، ډارولو، او بدمعاشۍ منع کول    
داوطلبانو، او مالتړکوونکو لپاره د خوندي او د مدني تعلیمي چاپیلایر تھ ژمن دی، چې لھ ځورونې، ډار او د  
بدمعاشۍ څخھ پاک وي. د ځورونې، ډارونې، او بدمعاشۍ یعني ھر لیکلی قصدي پیغام او انځور، پھ شمول د  

ک ډول لیږل شوی وي، شفوي یا فزیک کړنھ، پھ شمول مگر پھ دې پورې محدودیت ھغوی چې پھ الیکترونی
) پھ گوتھ شوي  RCW 9A.36.080(3نھ لري، چې یو څوک دې د ھغو ځانگړنو لھ املھ راپاریدلی وي چې پھ  

دي (توکم، رنگ، دین، اوالده، ملي اصلیت، جنډر، جنسیتي څرگندونھ، ذھني او فزیکي معلولیت) او نورې  
 وونکې ځانگړنې، کلھ چې کړنھ، :بیل

A .    پھ فزیکي توگھ زده کوونکي تھ زیان رسوي یا د زده کوونکي شتمني زیانمنوي، یا 
B .   د زده کوونکي پھ زده کړه کې د پام وړ مداخلې باندې اغیزه لري، یا 
Cډیر شدید، دوامداره، یا پراخھ وي چې ډار رامنځتھ کوي، یا   . 

 چاپیلایر گواښوي یا  زده کړه ییز      
D.    د منظم فعالیت پھ گډوډولو باندې د پام وړ اغیزه لري 

 3207پالیسي  Pښوونځی         
 

پھ یوه ډیموکراټھ ټولنھ کې د زده کوونکي د نظر د بیان د آزادۍ د تعلیم یوه مھمھ    -  د بیان آزادي  
برخھ ده.  د ښوونځي پھ انگړ کې د زده کوونکو د نظریې لفظي او لیکلي څرگندونې باید تر ھغھ وختھ وھڅول شي  

ناوړه او/سپک اصطالحاتو   ترڅو د ښوونځي فعالیت د پام وړ گډوډ نھ کړي. زده کوونکي پھ ټولگي یا مجلس کې د
  3220پالیسي  لھ کارولو څخھ منع شوي دي. س

 

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8Zc2Vxd0luM1FZZXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZMndfMDJib1gyVkU/view
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چې د زده کړې د ګټور چاپٻلایر مخنیوی کوي او د ټولو زده کوونکو د روغتیا او  -د زده کوونکو جامي
سالمتیا پھ ھکلھ ډاډ ورکوي، لھ اساسي اندٻښنو څخھ ګڼل کٻږي.  د زده کونکو جامې باید یوازې ھغھ وخت 

  قانوني شي کلھ چې یې پھ اړه د ښوونځي مدیران قضاوت وکړي او مناسبھ توقع ورتھ ولري چې:
A .   د روغتیا یا خوندیتوب خطر باید د زده کوونکي د جامو یا ښکاریدنې څخھ معلوم شي 

 پھ ډلھ یا نفرت لرونکو ډلو کې د ممکنھ غړیتوب پھ شمول       
B .  د ښوونځي ملکیت تھ زیان اړول باید د زده کوونکي د جامو پایلھ وي؛ یا 
C.   وي د تعلیمي بھیر مادي او د پام وړ گډوډي بھ د پایلھ 

  د زده کوونکي جامې یا ښکاریدنھ  
ھر ھغھ زده کوونکی چې د دې پالیسۍ څخھ سرغړونھ کوي، لھ ھغھ څخھ بھ ھغھ یا د ھغھ پالر تھ د    

خبرپاڼې لھ الرې پوښتنھ کیږي، ترڅو مناسب اصالحات پھ ځان کې راولي او کھ چیرې یې اصالحات رانھ 
   3224پالیسی  وستل نو تادیب بھ ورکړل شي  

د څوارلسو کالو څخھ ډیر عمر لرونکي زده   -  د زده کوونکي محرمیت او لټون  
کوونکي حق لري چې د ھرې ولسوالۍ ریکارډ پھ شخصي ډول وساتي ترڅو دا معلومھ کړي چې ھغھ د جنسي  

لٻږد وړ ناروغۍ پروړاندې ازمول شوي دی یا یې درملنھ شوې ده.  د دیارلس کالو یا ډیر عمر لرونکی زده 
و یا رواني روغتیا د درملنې پھ اړه د ریکارډونو د محرمیت ساتلو حق لري کوونکی د نشھ یې توکو، الکولو ا

مگر، زده کوونکي باید د ولسوالۍ د سرچینوڅخھ د گې اخیستنې پورې د اړونده د نھایي محرمیت تمھ ونھ لري، 
ده کوونکو  پھ شمول د ټیکنالوجۍ، الکرونو او یا نورو شتمنیو د ولسوالۍ پالیسي دا قوانین پھ تفصیل سره د ز

لټون او شخصي ملکیتونو، الکر لټونونو، او مرکې او/یا د قانون پلي کوونکو یا د ماشومانو محافظتي خدماتو 
)CPS لخوا د زده کوونکو نیولو پورې اړه لري پھ دې حاالتو کې د ولسوالۍ پالیسۍ د (RCW 26.44.030 

   سمون لري د دولتي ادارو سره د محرمیت، لټونونو، او د ولسوالیو اړیکو پھ اړه نور معلومات پھ 
 .کې موندل کیږي پالیسي  4310

 
 د زده کوونکي د چلند توقعات او مناسب بندیزونھ 

 
,  پرتھ لھ دې چې پھ   3240پالیسي الندې ټکي پھ تفصیل سره توضیح کیدی شي،   

 بل ډول یې یادونھ شوي وي 
   –قانون او د نورو حقونو تھ درناوی   

د تبعھ پھ توگھ زده کوونکی مسؤول دی چې د متحده ایالتونو قوانین، د واشنگټن ایالت او ځایي   
مقررات او قوانین ومني.  زده کوونکی بھ د نورو حقونو تھ درناوی کوي کلھ چې پھ ښوونځي، د ښوونځي پھ  

و، د ولسوالۍ لخوا پھ ورکړل شوي ټرانسپورټ او یا د ښوونځي د واک الندې  ملکیت، د ښوونځی پھ ټولو فعالیتون
 و. 

  
ټول زده کوونکي بھ د لیکلیو مقرراتو تابعداري کوي، کوم چې پھ منظمھ  -  د قوانینو مراعتول   

رښوونو او د ولسوالسي  توگھ د والسوالۍ د عملیاتو د ترسره کولو لپاره رامنځتھ شوي دي، پشمول د مناسبو غوښتنو، ال
او د دې بھیر د موخو لپاره د "ولسوالۍ پرسونل"     پالیسۍ    3240  د پرسونل ھدایات د  

چې د زده کوونکو پھ فعالیتونو    اصطالح کې ټول غټان، پھ شمول د قراردادیانو او رضاکارانو شامل دي، څوک
باندې د څارنې واک لري پھ داسې کړنې پاتې راتلل د اصالحي عمل المل کیږي ټول زده کوونکي بھ د ښوونځي  
تھ غاړه  ډیسپلن  لپاره مناسب  او مقرراتو څخھ د سرغړونو  قوانینو  پالیسیو،  د  لخوا  استازو  د  او د ھغې  ولسوالۍ 

 کیږدي. 
 

زده کوونکی بھ پھ قصدي توگھ د ښوونځي پھ عملیاتو کې د کوم پام وړ او/یا    -  گډوډ ییز چلند   
پالیسۍ    3240  مادي خنډ المل کیږي نھ  د ھغھ چلند د ډولونو تشریح چې گډوډونکی شمیرل کیږي پھ  

  .کې شامل شوي دي  
 

پھ استثنایي ناوړه چلند کې ھغھ سلوک شامل دي کوم چې خوندیتوب مسئلې    -  استثنایې ناوړه چلند    
اغیز احتمال پیښوي لھ دې طبیعتھ سرغړونھ ممکن د زده    رامنځتھ کوي/یا د ښوونځي پھ انگړ کې د گډوډونکي

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZU3VETUJ3ajRmMGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZU3VETUJ3ajRmMGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZU3VETUJ3ajRmMGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZU3VETUJ3ajRmMGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZU3VETUJ3ajRmMGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYVFiWGZkdW4zVjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYVFiWGZkdW4zVjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8Za0lVNHRDTk5DeWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8Za0lVNHRDTk5DeWs/view
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  کوونکي د لومړي جرم سره د اوږدې مودې ځنډ یا اخراج پایلھ لھ ځانھ سره ولري.  د بیلگو نوملړ پھ  
 .ی دی کې وړاندې شو  پالیسۍ  3241

 
د ښوونځي پھ ملکیت یا د ښوونځي لخوا  - د تنباکو او د تباکو د محصوالتو کارول یا درلودل  

پھ سپانسر شویو فعالیتونو یا پیښو کې د تنباکو د محصوالتو کارول یا د تنباکو درلودل اجازه نھ لري   د دې ایالت د  
 پالیسي   4215 قانون څخھ د سرغړونې لھ املھ جریمھ ارزول کیدی شي 

 
ھر زده کوونکی او یا کس (الف) څوک چې پھ غیرقانوني   - غیر قانوني نشھ یي توکي/الکول  

توگھ نشھ یي توکي، الکول، کنټرول شوي یا د مود بدیل مواد کاروي، لري، خرڅوي او یا د نشھ یي توکو تر اغیز  
الندې وي  (ب) پھ غیر قانوني ډول کاروي، لري، خرڅوي او یا د درملنې د اغیز الندې وي کوم چې د ھغھ د  

ل لپاره د مجوز ډاکټر لخوا نھ وي تجویز شوي، یا (ت) پھ غیر قانوني ډول، د ښوونځي پھ ملکیت یا د  استعما
ښوونځي پھ سپانسر شویو فعالیتونو یا پیښو کې نشھ یي توکي یا د ھغې اړوند مسکرات کاروي، لري، خرڅوي یا  

پلن کې ممکن مداخلھ ییز فعالیتونھ شامل  یې بل تھ ورکوي، د ډیسپلن او تادیب سره بھ مخامخ شي.  پھ دغھ ډول ډیس
شي، د قانون پلي کوونکو ادارو تھ راجع کول کلھ چې مناسب وي، او/یا د ښوونځي څخھ ځنډ کول یا شړل  د دې  

 پالیسي  2121{ ایالت د قانون څخھ د سرغړونې لھ املھ جریمھ ارزول کیدی شي 
 

د الندې الملونو او د زده کوونکي د تادیب پھ پام کې نیولو سره،   - د بندیزونو لپاره الرښوونې  
د ښوونځي مسؤولین جریمھ کیږي، زده کوونکو تھ د مناسب بھیر برابر کړئ، د کلتوري پلوه د ځواب ویونکي 

ولو زده کوونکو لپاره فرصت برابروي ترڅو شخصي او اکاډمیکې بریاوې ترالسھ  ډیسپلن پلي کړئ کوم چې د ټ
ډیسپلین پھ داسې طریقو سره ورکړئ چې د زده   د ډیسپلن پھ برابرولو کې عادالنھ او مساوات تضمین کړئ، کړي،

مرستھ وکړئ،   کوونکو اړتیاو او ځواک تھ ځواب ویونکی وي، د زده کوونکو سره د چلند د توقعاتو پوره کولو کې
تعلیمي خدمات وړاندې کړئ کومو تھ چې زده  او زده کوونکي تر ممکن حد پورې پھ ټولگي کې پاتي کړئ؛

د ښوونځي پرسونل، زده کوونکو او کورنیو ترمینځ   کوونکي اړتیا لري، د ھغوی تعلیم لھ خنډ پرتھ سرتھ ورسوئ،
و وروستھ ټولگي تھ بیاځلې بریالی راتگ ډاډمن  ھمکارۍ اسانھ کړئ، ترڅو یې د ځنډ کولو یا اخراج او شړل

 او د ټولو زده کوونکو لپاره د زده کړې خوندي او مالتړلرونکی چاپیریال برابر کړئ. . کړئ؛
 

پھ ټولو حاالتو کې چیرې چې بندیزونھ وضع شوي وي، د قانون لھ مخې د لیکلي یادښت ترڅنگ، د موروپالر یا  
 مناسبھ ھڅھ بھ د بندیزونو د وضع کولو څخھ دمخھ نیول کیږي.    سرپرستانو سره د اړیکې نیولو 

 
پھ شمول    – د بندیز د الندې الرښودونو پھ تړاو سره، مدیران ممکن د اصالحي عمل بدیل نوعیت پھ پام کې ونیسي  

د ھغو پروگرامونو چې د ټولگي د حاضرۍ د پلي کیدو وخت د راکمیدو د ھدف لپاره وي.  ولسوالۍ د دندې پھ رڼا  
ې امکان ولري ترڅو د زده کوونکي د زده کړې کې د اصالحي عمل د بدیل ډولونو کارولو تھ ھڅونھ کوي کلھ چ 

 لپاره مناسب خوندی او منظم چاپیریالونھ ولري.  
   
د ښوونځي د بندیزونو سربیره، مدیران باید مشخص کړي چې ایا د زیان یا ټپي کیدو تاوان باید پھ پام کې ونیول شي  

 کھ نھ. 
  

 د بندیزونو لپاره د الرښوونو پلي کول 
چې د ښوونځي مدیران بھ پھ ھر لیست شوي معیاري حد کې د الندې جرمونو لپاره پر یوه زده  داسې انگیرل کیږي 

کوونکی بندیز ولگوي، د احتمالي بندیز څخھ پیل او دا بھ معلومھ کړي چې ایا د کموالي یا زیاتوالي الملونھ یې پھ  
تمھ کیږي چې خپل مسلکي قضاوت    معیاري حد کې لوړ کھ ټیټ بندیز تضمینوي کھ نھ. د ښوونځي لھ چارواکو څخھ

دا   ترحده ھڅھ وکړي چې  ترټولو وړتیاوو  د خپلو  او  ټاکي  بندیزونھ  تھ  کلھ چې زده کوونکو  تجربې وکاروي  او 
بندیزونھ پھ ټولو زده کوونکو باندې یوشانتھ پھ عادالنھ او مساوي ډول پلي کړي.  د مدیر قضاوت او ټاکنھ بھ د  

د نظم او ډسپلین ساتلو دندې تھ پھ احتیاط سره توازن ورکړی، د زده کوونکي د    ښوونځي پھ خوندي چاپیریال کې
 ناوړه چلند د حل لپاره مناسب اصالحي اقدامات او د زده کوونکي اوږدمھالھ تعلیمي بریا تھ اړتیا لیدل کیږي.  

  
و لھ پام کې نیولو څخھ نھ منع  الندې بندیزونھ مدیران د ښوونځي څخھ د بھر ځنډ یا اخراج لپاره د تایید شویو بدیلون

کوي، پشمول د ښوونځي پھ داخل کې ځنډول.   د ھر تجاوز لپاره د معیاري حد ټاکل د ښوونځي مدیر د حد د زیاتولو  
څخھ نھ منع کوی، پشمول د اخراج، کھ چیرې د زیاتوالي کافي الملونھ ورتھ اصالحي عمل تضمین کړي یا کھ چیرې  

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZLS1QakI4dXc2ZGM/view
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د احکامو الندې وکړي.   WAC 392-400-295جالوالي گواښ د بیړني اخراج مالتړ د  د خطر گواښ یا د پام وړ د 
ولسوالۍ د ښوونځي چارواکو تھ اجازه ورکوي او ھڅوي یې چې د چلند سرغړونو پھ ځواب کې د زده کوونکو او  

تړونونھ، د ځنډولو    والدینو سره د چلند تړونونھ وکړي، پشمول د درملنې خدماتو د گډون کولو د ځنډ مودې د راکمولو
یا اخراج پھ بدل کې تړونونھ، یا ھغھ تړونونھ چې پھ بی تکلیفۍ کې ځنډول یا اخراجول ټاکي. د چلند تړونونھ بھ د  
ولسوالۍ کړنې ھم بیان کړي چې د زده کوونکو لخوا د چلند د بدلونونو مالتړ لپاره پالن شوي دي. ولسوالۍ بھ پھ  

 رابروي چې زده کوونکی او موروپالر پرې پوھیږي. ھغھ ژبھ کې ھر ډول چلند تړون ب
  
آرسن: "اور اچول" د ښوونځي ډسپلین د موخو لپاره دا معنی لري، چې شخصي یا عامھ ملکیت تھ پھ قصدي ډول یا  
پھ بې پروایې سره اور اچول وشي.  "بې پروایي" پھ دې معنی ده، چې زده کوونکی پوھیږي، خو بیا ھم د خپل چلند  

 ورځو لپاره ځنډول 20-0پھ نھ پام کې نیولو سره یې کړنھ ترسره کړې وې.   دوران:   پایلو تھ 
 
برید: "برید" د ښوونځي د ډیسپلین موخو پھ پار، پھ دې معنی دی چې پھ بل باندې د وھلو رښتینی یا ھڅھ شوې ده،  

وھل یا نور ناسم فزیکي برخورد پھ مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کوم شی لھ الرې ترسره شوی دی. د شفاھي 
 ورځو لپاره ځنډول 10- 0گواښونو لپاره: ځورول، ډارول او ځورول ووینئ.  دوران:  

 
د ځان معقولھ دفاع تمھ کیږي چې زده کړیال تل باید لومړي د ھر ډول زیان څخھ ځان راوگرځوي یا د برید کولو  

لپاره پھ ھر ډول فزیکي غبرگون کې د دخیل کیدو دمخھ د مرستې لپاره د مشر کارمن غړي پروړاندې برخورد  
وارد سم دي، د مناسبو څېړنو وروستھ مدیر کوالی شي  وکړي.  کھ چېرې مدیر درک کړي چې ټول الندې م

 تصمیم ونیسي چې زده کوونکی د ډسپلین کمېټې تھ معرفي نھ کړي: 
کھ چېرې کوم زده کوونکی تر حملې الندې راځي او یا وویني چې بل کوم زده کوونکی تر حملې الندې دی،   •

 ھغھ یواځې د ځان یا د نورو د دفاع لپاره اقدام کوالی شي؛ 
چېرې یو زده کوونکی داسې کړنھ ترسره کړي چې د ساختمان مدیر وانګېري چې کړنھ یې د موجوده    کھ •

 وضعیت مطابق ضرور او مناسبھ ده؛ او 
لھ حملې څخھ الس  • او خشونت تھ مخکې  لمن ونھ وھي  تھ  پھ خپلو خبرو خشونت  کھ چېرې زده کوونکی 

 وانچوي. 
  

دا دی چې د حملھ کوونکي السونھ ونیول شي تر څو لھ حملې   د حملې پھ مقابل کې مناسب فزیکي عکس العمل
مخنیوی وشي، او یا دا چې دواړه شخړه کوونکي زده کوونکي سره بېل کړی شي تر ھغې ونیول شي ترڅو لوی  

 کارکوونکي راورسېږي او مداخلھ وکړي. 
  

نورو د ملکیت بې اجازې او    د ملکیت محوه کول یا تخریبول: د ښوونځي د نظم لپاره، د تعلیمي حوزې او یا د
 ورځو لپاره ځنډول  10-0عمدي تخریب (بغیر لھ پورتھ ذکر شوې اورلګېدنې).  دوران:   

 
) مطابق، تعلیمي حوزه بھ د عمدي تخریبوونکو یا د ملکیت د ضایع کېدلو د  RCW 28A.635.060 (1یادونھ: د  

مسئولو زده کوونکو نمرې، ډٻپلومونھ او ټرانسکرٻپټونھ تر ھغې پورې قید کړي ترڅو زده کوونکی یا د ھغھ مور  
مؤقت یا  او پالر یا سرپرست دې تھ حاضر شي چې ملکیت د تخریب تاوان ورکړي.  کھ چېرې یو زده کوونکی پھ  

پھ دایمي ډول لھ ښوونځي څخھ ایستل کېږي، تر ھغې بېرتھ پھ ښوونځي کې نھ منل کېږي ترڅو زده کوونکي یا یې  
مور او پالر او یا سرپرست یې ټول حسابونھ نھ وي تصفیھ کړي؛ مګر دا چې مسئول مدیر بل ډول ھدایت ورکړي.   

ول شوی زده کوونکی تر ھغھ پورې د ښوونځي پھ  کھ چېرې تخریب شوی ملکیت د تعلیمي حوزې بس وي، تعلیق
بس کې د کېناستلو او چلولو اجازه نھ لري ترڅو ھغھ یا یې مور او پالر او یا یې سرپرست ټول حسابونھ نھ وي  
تصفیھ کړي، او یا دا چې مسئول مدیر بل ډول ھدایت ورکړي. کھ چېرې زده کوونکی یا یې مور او پالر او یا یې  

شوي څیز د تاوان ورکولو وس ونھ لري، تعلیمي حوزه بھ د پیسو د تحویل پر ځای زده کوونکي    سرپرست د تخریب 
تھ د رضاکارانھ کارونو برنامھ جوړه کړي.  د رضاکارانھ کار د پای سره سم بھ د زده کوونکي ټولې نمرې، ډٻپلوم  

کې ذکر شوي، د زده کوونکي مور    او ټرانسکرٻپټ بېرتھ ورکړل شي.  لکھ څنګھ چې د واشېنګټن پھ ایالتي قانون 
 او پالر یا سرپرست بھ د تخریب شوي څیز لپاره قرضدار وي. 

 
پھ شمول د داوطلبانو یا د ښوونځي د    –د ښوونځي د چارواکو اعتراض: د ښوونځي د ټول پرسونل 

 Policyد مناسبو غوښتنو، الرښوونو او ھدایتونو د منلو رد.  پھ نافرمانۍ کې د   –قراردادیانو 

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
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خالف جامې او ظاھري څېره شاملھ ده چې زده کوونکي (حتی چې لھ دې کلمې سره بلد ھم نھ   3224
اض ھغھ وخت ھم  دي) ډډه کوي ترڅود ښوونځي د الرښوونو مطابق عمل وکړي. د ښوونځي د چارواکو اعتر

 ورځو تعلیق  10تر  0کېږي چې یو عمدي مزاحم برخورد ترسره شي.   دوران:  لھ 
 
مخدره توکي/الکول او نور منعھ شوي کیمیاوي توکي  د ښوونځي د ننھ، د ښوونځي پھ فعالیتونو کې او د حوزې پھ  

د مخدره توکو د استفادې وسیلې (پھ  ټرانسپورټي وسیلو کې د ھر ډول مخدره توکو (پھ شمول د چرسو/بنګ) او/یا  
شمول د نیچو او نورو وسیلو)، الکول، او د نورو ورتھ کیمیاوي توکو لرل، مصرفول، استفاده کول، ساتل او یا  

توزیع کول منعھ دي. د ساختمان مدیران تشویقېږي چې لھ ھغو زده کوونکو سره د کړنو توافقنامھ السلیک کړي  
ځي پھ تعمیر کې او یا د ښوونځي پھ نورو برنامو کې لھ ځانھ سره نشھ یی توکي، چې د ښوونځي د ننھ، د ښوون

الکول او یا نور منعھ شوي مواد لري. دوی بھ تر ھغھ پورې پھ تعلیق کې وي تر څو بېرتھ د ښوونځي  د ټولو  
نامھ ھم شاملھ ده تعلیمي یا کړنالري اصولو او شرایطو سره ځان برابر کړي.  پھ دې قرارداد کې یوه داسې توافق

  WACاو  DASAلھ خوا پھ یوې منل شوې بیاکتنھ کې ونډه اخلي.  د  DASAچې د ھغې لھ مخې بھ زده کوونکی د 
مطابق ارزونې څخھ مخکې بھ د معلوماتو د وړاندې کولو رضایت د ښوونځي او ارزوونکې ادارې ترمنځ ترسره 

واړي.  کھ چېرې شونې وي او مدیر یې ومني، دا یوه شي.  تعلیمي حوزه د ارزیابۍ او وړاندیزونو نشرول غ
پوھھ یا نور متناسب    ASDمناسبھ مداخلھ ده. د کړنو د توافقنامې مطابق بھ زده کوونکو تھ وړاندیز کېږي ترڅو د 

پروګرامونھ بشپړ کړي (نشرول یې ھم غوښتل کېږي). کھ چېرې زده کوونکی د قرارداد د توافقنامې غوښتنې  
د ډسېپلین پاتې برخھ بھ اجرا شي.  د دې روښانھ کول مھم دي چې پھ داسې حال کې چې د    عملي نھ کړي،

پھ دې کې ممکن د   –ساختمان مدیر کولی شي د درملنې د خدماتو پھ پیل سره د زده کونکي د تعلیق موده کمھ کړي 
ښوونځي د ډسپلین لھ الرې  قانون دا اجازه نھ ورکوي چې دا ډول خدمات د   - نشھ یي توکو ارزونھ ھم شاملھ وي 

 ورځو لپاره ځنډول 20-0).  دوران:  RCW 28A.600.410وړاندې شي 
 
پھ ټولو ھغو پېښو کې چې یو زده کوونکی د ښوونځي پھ ساحھ کې، د ښوونځي پھ فعالیتونو کې او یا د حوزې لھ 

چې دا ھم لھ قانون    – زیع کوي  خوا پھ چمتو شوي ټرانسپورټ کې د دې مادې الندې ممنوعھ توکي ساتي او یا یې تو 
 د ښوونځي د چارواکو لھ خوا بھ د قانون د تطبیق لپاره یو رٻپوټ جوړٻږي.   –څخھ سرغړونھ ده 

 
 شخړه یا پھ شخړه کې ونډه: 

او   لمن وھل)، د شخړې زیاتول  تھ  پھ حیث شخړې  لیدونکي  (د  ترویج  تھ تحریک، د شخړې  پھ دې کې شخړې 
 ھمدارنګھ د شخړې د ځای نھ پرٻښودل شامل دي.  بندیزونھ:  حملھ ووینئ 

 
 ډلھ ییزې کړنې: 

 پھ دې کې د ښوونځي د نظم لپاره الندې موارد شامل دي: 
لکھ څنګھ چې الندې تعریف شوي ، د اشارې، ژبې، عکسونو، یا سمبولونو رامینځتھ کول، ښودل، یا ارتباط  •

 برقرارول چې عموما د ډلھ ییزو کړنو سره تړاو لري 
 د ډلھ ییزو کړنو ترویج او/یا ډلھ ییز تاوتریخوالی، او/یا •
 غړو غوښتنھ یا ګومارنھ. ډلې تھ د  •

 د ډلھ ییزو کړنو پھ سمبولونو او نښو کې الندې موارد شامل دي، خو یوازې دا نھ دي: 
جامې (لکھ د بوټانو بندونھ، د غاړې/سر دستمالونھ، کمربندونھ یا خولۍ) چې د رنګ، شکل، تجارتي نښې،   •

 ھغې سره د ھمکارۍ ښودنھ کوي. سمبول او یا ځینو نورو ځانګړنو لھ مخې د یوې ډلې د غړیتوب یا د 
یا نورو ځانګړنو پھ   • لھ یوې ډلې سره د افرادو ھمکاري چې د کالیو، د ښوونځي د دندو، کتابچو، باډۍ او 

 ښودنې سره ترسره کېږي. 
ورځو تعلیق (د ډلھ ییزو کړنو لھ املھ اخراج یا اوږدمھالھ تعلیق، د نورو بد رفتاریو لھ املھ    10تر    0دوران:  لھ  

 اضري، یوازې پھ غیر معمولي شرایطو کې واقع کېدای شي).غیرح 
 

 
 ځورونھ، ګواښل او یا بدماشي: 

 د ښوونځي د نظم ساتلو لپاره پھ “ځورونھ، ګواښلو یا بدماشۍ“ کې الندې موارد شامل دي: 
د  عمدي ضرر رسونھ، ډارول، یا د خبرو او فزیکي کړنو لھ الرې ګواښل چې د حوزې •

 ;3207Pد پروسیجرونو څخھ سرغړونھ ده.    پالیسی 3207

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTzAyaGJaY2NxZW8/view
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ھغھ نامطلوبې او ناخوښھ، ځوروونکې او ګواښوونکې شفاھي یا فزیکي کړنې چې د جنسیت، مذھب، توکم یا   •
 نژادي طبیعت او یا د معلولیت پھ نظر کې نیولو سره ترسره کېږي.  

ھغھ ګواښ چې د جسمي زیان المل کیږي، ملکیت تھ زیان رسوي، یا د ګواښل شوي شخص د فزیکي بندیز  •
کیږي، یا کوم بل عمل چې د ګواښل شوي کس فزیکي یا رواني روغتیا تھ د پام وړ زیان    یا محدودیت المل

 رسوي. 
 ورځو لپاره ځنډول  10-0ابتدایي محدوده:  

 ورځو تعلیق  20تر  3ثانوي محدوده:    لھ  
 

 شھواني کړنې، فحش کارونھ، یا ناوړه خبرې، اشارې یا توکي: 
د ښوونځي د نظم لپاره، پھ دې کې شھواني کړنې، فحش یا ناوړه خبرې، اشارې او توکي چې د ښوونځي پھ مجازو 
مواردو کې نشتھ، شامل دي، خو یوازې پھ دې پورې نھ دي محدود.  پھ منعھ شویو "توکو" کې ډیجیټل یا بریښنایی  

ن، عکسونھ یا غږونھ شامل دي چې د ښوونځي د چارواکو تر نظارت الندې ساتل شوي، ښودل شوي یا لیږدول  مت
 ورځو لپاره ځنډول  10-0شوي دي.   دوران:   

 
 غل/غال: 

د بل شخص یا حوزې د ملکیت تصاحب پرتھ لھ دې چې ارزش یې پھ نظر کې ونیول شي او د ھغې لھ مالک څخھ 
دې نیت چې مالک یې لھ ملکیت څخھ محروم کړي.  د بندیزونو د یوې برخې پھ توګھ، د  اجازه واخیستل شي، پھ 

 ورځو لپاره ځنډول  10-0خسارې جبرانول معموال اړین وي.   دوران:  
 

 سالح:
زده کوونکي نھ شي کوالی چې د ښوونځي پھ ملکیت یا کړنو کې سالح وکاروي.  پھ دې برخھ کې ھغھ موارد  

کې ذکر شوي بد چلند لھ مخې یوه ګرمھ اسلحھ څرګنده    RCW 9A.04.110زده کوونکی د    شامل دي چې کھ یو
کې نھ دي شاملې باید د یوې مناسبې      پالیسۍ    4210  کړي.   ھغھ څیزونھ او کړنې چې پھ

 ې مشخصې شي. برخې الند
 
لھ ھر ھغھ زده کوونکي سره چې د ښوونځي پھ انګړ کې، د ښوونځي لھ خوا پھ چمتو شوي ټرانسپورټ کې، یا د  

د   انتقالولھ،  یې  یا  شوه  وموندل  اسلحھ  کې  تاسیساتو  او  پروګرامونو  شوو  چمتو  پھ  خوا  لھ   RCWښوونځي 
28A.600.420  ) میاشتو) لپاره وایستل شي او پھ ھکلھ یې    12مطابق ھغھ باید لھ ښوونځي څخھ حد اقل د یو کال

مور او پالر او د قانون د تطبیق برخې تھ خبر ورکړل شي.  د حوزې سرپرست یا د سرپرست ځای ناستی واک  
 لري چې د قضیې پھ اساس د زده کونکي اخراج تعدیل کړي.  

  
کې کوم ذکر شوی ناوړه کار ترسره کړي او یا کومھ ګرمھ سالح   RCW 9A.04.110کھ چېرې یو زده کوونکی پھ  

ورسره ولیدل شي، تعلیمي حوزه کوالی شي چې دا زده کوونکی تر یو کال پورې لھ ښوونځي څخھ وباسي یا یې 
د مدیر د قضاوت، یا د کړنې پھ وخت وځنډوي. د زده کوونکي د ایستلو فیصلھ د ھغھ د کړنې د حساسیت پھ ھکلھ  

 کې د موجوده وضعیت پھ پام کې نیولو سره او یا ھم د زده کوونکي سوابقو تھ پھ کتو سره ترسره کېږي. 
 
د دې برخې الندې، ھره ھغھ کړنھ بھ د قانون د تطبیق څانګې تھ رٻپوټ کېږي چې جرمي بڼھ ولري.  د دې برخې 

سرچینو یا وسایلو استفاده پکې شاملھ وي کېدی شي پھ دې منتجھ شي چې زده الندې ھر ډول چلند چې د مستقیمو  
 کوونکی د ناحینې لھ سیستم، سرچینو یا وسایلو څخھ بې برخې شي یا یې استفاده محدوده شي. 

 
 د درخواست پھ ھکلھ الرښوونې 

A.  ځورٻږي باید مدیر تھ    لنډ مھالھ تعلیق: ھغھ مور او پالر/ساتنونکي چې د لنډ مھالھ تعلیق د وضعې لھ املھ
 عریضھ وکړي ترڅو شکایت تھ یې رسیده ګي وشي.  

B.   اوږد مھالھ تعلیق: ھغھ مور او پالر/سرپرست چې د اوږد مھالھ تعلیق د وضعې لھ املھ ځورٻږي، کوالی شي
ورځو کې د ساختمان لھ مدیر څخھ د یو غیر رسمي کنفرانس   5چې د خبرتیا لھ ترالسھ کونې څخھ وروستھ پھ  

غوښتنھ وکړي.  کھ پھ دې سره ھم ستونزه حل نھ شوه، د غیر رسمي کنفرانس څخھ وروستھ باید د ښوونځي 
 کاري ورځو کې د رسیده ګۍ د غونډې غوښتنھ وشي.  3پھ 

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZSmtGczJCZTV4am8/view
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C. کاري ورځو    3لھ خبرتیا څخھ وروستھ پھ    ایستل: زده کوونکی او/یا د ھغھ مور او پالر/سرپرست باید د اسیتلو
 کې لھ ښوونځي څخھ د رسیده ګۍ د غونډې غوښتنھ وکړي. 

د نظم عریضو تھ د رسیده ګۍ د غونډو پروسیجرونھ او حقوق  پالیسي   3241د حوزې
 مشخصوي.  

 
 بیا شاملول/بیا منل 

ی، ھر وخت چې وغواړي کوالی شي  ھر ھغھ زده کوونکی چې لھ ښوونځي څخھ تعلیق شوی یا ایستل شوی د
مدیر تھ د یو کتبي غوښتنلیک پھ وړاندې کولو سره د بیا نوملیکنې غوښتنھ وکړي، پھ دې غوښتنلیک کې باید د زده  
کوونکي د بیا راتګ او د ھغھ د منل کېدو دالیل؛ ھغھ سندونھ چې د زده کوونکي غوښتنھ سپورټ کوي؛ او د زده  

  3241پالیسی    ست او یا بل ھمکار کس لھ خوا یو کمکي لیک شامل وي.   کوونکي د مور او پالر/سرپر
  

 
 د بیامنلو غونډه او پالن

ورځو کې، یا د زده کوونکي د بیا شاملېدو   20د ساختمان مدیر باید د اوږد مھالھ تعلیق او اخراج پھ موده کې پھ 
ورځې مخکې د زده کوونکي او د ھغھ لھ مور او پالر/سرپرست سره د بیا شاملېدو غونډه دایره   5څخھ حد اقل 

ن جوړ شي چې پھ ھغھ کې د زده کوونکي د  کړي تر څو د زده کوونکي د فردي شرایطو سره سم داسې یو پال
 اوږدمھالھ تعلیق او اخراجېدلو سبب شوې پېښھ ھم پھ نظر کې نیول شوې وي.  

 
دا پالن باید لھ زده کوونکي سره مرستھ وکړي ترڅو د ھغھ وضعیت پھ اصالح کېدو کې اړین ګامونھ واخلي کوم  

مدیر بھ د زده کوونکي او د ھغھ د مور او   چې د ھغھ د تعلیق یا ایستلو سبب شوی دی. سربیره پردې،
پالر/سرپرست پھ ګډون او سھم سره د پالن د رامینځتھ کولو لپاره مناسب ګامونھ پورتھ کړي ترڅو ډاډ ترالسھ  

 کړي چې دا پالن لھ کلتوري پلوه حساس او ځواب ویونکی دی. 
 

مودې کمول پھ نظر کې ونیسي، ھمدارنګھ مدیر  د بیاشاملېدو د پالن پھ جوړولو کي مدیر باید د تعلیق یا اخراج د  
باید نور ھغھ اصالحي فعالیتونھ او کمکي موارد پھ پام کې ونیسي چې لھ زده کوونکي سره د ھغھ پھ اکاډمیک  

 بریالیتوب کې مرستھ کوي او ھغھ د فراغت الرې تھ برابروي. 
 د بیا شاملېدو پالن د بیا نوملیکنې د عریضې ځای نھ نیسي. 

 
 
 
 

 د زده کوونکي د کړنو پھ اړه نور مقررات
 

زده کوونکي بھ د تقسیم اوقات مطابق پھ صنفونو کې ګډون کوي مګر دا چې یو رسمي  -حاضري
 پالیسی  3121عذر ولري.  

 
تعلیمي حوزه یوه محصوره شوې محوطھ لري چې زده کوونکي بھ    Auburn  د  -بنده محوطھ

 پالیسی  3242ښوونځي تھ لھ راتګ سره سم تر رسمي رخصتېدو پورې ھلتھ پاتې کېږي.  
 

زده کوونکي حق نھ لري چې د ښوونځي لھ خوا پھ    -ي وسیلېزده کوونکي او ټولنیزې ارتباط
دایر شوو غونډو او فعالیتونو کې لھ خپلو ارتباطي وسیلو څخھ پھ داسې ډول ګټھ واخلي چې اکاډمیک صداقت تھ  

 ضرر ورسوي، یا د زده کړې چاپېریال مختل کړي او یا ھم د نورو شخصي حقوق تر پښو الندې کړي:  
A.   ارتباطي وسیلې یواځې د زده کړې لھ شروع مخکې یا د زده کړې لھ ختمېدو وروستھ او یا ھم د غرمې د ډوډۍ

پھ جریان کې چاالنېدلی او استفاده کېدلی شي، مګر دا چې یو بېړنی حالت رامنځتھ شي چې یو زده کوونکی 
 سیلو د استفادې اجازه ورکړي.  لھ یقیني فزیکي خطر سره مخ وي، او یا ھم دا چې د ښوونځي چارواکي د و

B.  زده کوونکي حق نھ لري چې پھ ښوونځي کې جنسي عکسونھ، مسیجونھ، ایمیلونھ او یا نور جنسي توکي لھ
ځانھ سره ولري یا یې وګوري او یا یې ھم لھ نورو سره شریک کړي. ھغھ زده کوونکي چې لھ دې مادې څخھ 

و سره مخامخ شي لکھ تعلیق، لھ ښوونځي څخھ ایستل او یا  سرغړونھ کوي، ھغوی بھ لھ ځینو اصالحي اقدامات

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZYnNiLWFnb3Q0VG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZZUdhMkRXRjNyUjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZelBRX1J5UWl1TEk/view
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ھم ښوونځي تھ د ارتباطي وسیلې د راوړلو لھ امتیاز څخھ محرومول. سربېره پر دي، مدیر کوالی شي چې د  
زده کوونکي ارتباطي وسیلھ د منطقي شک لھ مخې وڅېړي او چک کړي، دا وسیلھ بھ یواځې د زده کوونکي 

تھ بېرتھ ورکول کېږي. د مقرراتو خالف محتویات او عکسونھ بھ د قانون د تطبیق  مور او پالر/سرپرست  
 څانګې تھ لېږل کېږي.  

C.  زده کوونکي د ھغې ارتباطي وسیلې لپاره مسئول دي چې ښوونځي تھ یې لھ ځان سره راوړي. تعلمي حوزه
 برخھ کې مسئولیت نھ لري.   پھ ښوونځي کې د زده کوونکو د وسیلو د غال کېدلو،  ورکېدلو او تخریبېدلو پھ

D.   زده کوونکي باید د ښوونځي لھ خوا د ارتباطي او برقي وسیلو د سمې استفادې  پھ ھکلھ لھ ټولو جوړو
 پالیسی  3245شوو مقرراتو څخھ اطاعت وکړي. 

 
 لھ برقي منابعو څخھ استفاده

P )  د اکترونیکي منابعو د مالتړ لپاره طرزالعملونھ لیکل شوي دي. د البورن ښوونځي د ناحیېASD (
کارمندانو ترمنځ لھ وسایلو څخھ او دا چې د زده کوونکو او  کال پالیسي   2022د  

خوندي استفاده ترویج شي. د شبکې پھ الکترونیکي منابعو کې لین لرونکې او بې لینھ وسیلې او د ھغوي ثانوي  
تجھیزات، فایلونھ او ذخیرې، ایمیلونھ او انټرنیټي محتویات شامل دي.  د حوزې لھ خوا پھ چمتو شوو او یا شخصي  

خھ یوازې د زده کړې او تحقیق یا د تعلیمي حوزې د کارونو پھ برخھ کې استفاده وسیلو دواړو کې لھ شبکې څ 
کېدالی شي. دا صالحیت یوازې د ښوونځي ال کارمندانو سره دی چې تصمیم ونیسي چې زده کوونکي څھ وخت او  

 څھ ډول کوالی شي پھ ښوونځي کې لھ خپلو شخصي الکترونیکي وسیلو څخھ کار واخلي. 
 

  مھ یې کوئ...  وکړئ...  

خپلې شبکې کې الګ اٻن پاتې شئ، پسورډ   •
مو لھ ځانھ سره خوندي او پټ وساتئ؛ او د  

حوزې د ھرې پالیسۍ مطابق مو پسورډ  
 تبدیل کړئ. 

د شبکې لھ منابعو څخھ د خپلو زده کړو او   •
تحقیق د پیاوړتیا پھ موخھ فایلونھ، ډیجیټلي 
پروژې، ویډیوګانې، انټرنټي پاڼې او غږیز 

 فایلونھ جوړ کړئ.
د خپلې زده کړې او تحقیق د پیاوړتیا لپاره  •

پھ بالګونو، انټرنټي ګروپونو، د اعالناتو پھ 
بورډونو، د تولنیزو شبکو پھ پاڼو او  

 ګروپونو کې ګډون وکړئ.  
د خپلو زده کړو او تحقیق د پیاوړتیا لپاره د   •

غږیزو فایلونو، ایمیلونو او وٻب پاڼو لپاره 
 محتویات چمتو کړئ. 

د ھغو انټرنټي یا نورو الکترونیکي منابعو  •
څخھ مو چې استفاده کړې، حوالھ یې پھ  

 سمھ توګھ ورکړئ.  
خپل ټول شخصي معلومات پټ وساتئ   •

مل نوم، د کور آدرس، د تلفون  لکھ: مک
شمٻره، وٻب پاڼھ، بالګ، غږیز فایلونھ،  

ویډیو ګانې، د ټولنیزو شبکو سایټونھ،  
انټرنټي ګروپونھ، ایمیل او د نورو  
 الکټرونیکي رسنیو کې محتویات.

پھ الکټرونیکي رسنیو کې د نورو اشخاصو  •
شخصي معلومات تر ھغې لھ ځان سره پت 

د شریکولو اجازه وساتئ ترڅو یې تاسې تھ 
 نھ وي درکړې. 

 د نورو لھ اکونټونو څخھ استفاده وکړئ. •
غیر مجازو کمپیوټرونو، شبکو یا معلوماتي  •

 سیستمونو تھ السرسی لرل.
ھر ډول  سایبربولي، ځورول او یا د کینې د •

پیغامونو نشرول، پھ شمول د تعصبي ټوکو او  
 څرګندونو 

د ھغو معلوماتو پوسټول، شریکول او ذخیره  •
کول چې کوالی شي نورو تھ خطر پٻښ  

 کړي.  
د تولو غیر اخالقي، غیر قانونوي او یا نورو  •

تھ ضرر   ASDھغو کړنو مشخصول چې 
 رسوي او د قرضدارۍ المل یې کٻږي. 

رونیکي کارونو او سافټ د نورو خلکو د الکټ •
 ویرونو کاپي کول؛ دا عینا د غال پھ څٻر دي. 

پھ ھارډویر، سافټویر او نظارت کوونکو   •
وسیلو کې د ویروسونو، خرابو فایلونو، یا  

 نور بدلونونو ھک، تخریب، یا معرفي.
فحش، پورن یا ښکاره جنسي توکو تھ   •

السرسر، د ھغې اپلوډول، ډونلوډول، ساتل 
 او توزیع کول. 

د شخصي ګټې، سوداګریزې غوښتنې یا ھر  •
 ټکنالوژي وکاروئ.  ASDډول تاوان لپاره د 

د حوزې د ټکنالوژیکي وسیلو اجزاوې او   •
پرزې د ټکنالوژۍ وزارت لھ لومړنۍ اجازې 

 پرتھ تبدیل کړئ. 
زوي معلومات، د معلوماتو بستې، حو ASDد  •

او/یا د معلوماتې ټولګې ډونلوډ، کاپي او  
 تولید کړئ. 

https://drive.google.com/file/d/18v68XK1G-m9RD0lAJ8TdO2J9JagBpQ5g/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZZ2dfT3NrMUNBWDA/view
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کھ پھ آنالنین ډول لھ ګواښوونکو او   •
نامناسبو معلومات سره مخ شوئ نو د  

 ښوونځي چارواکو تھ خبر ورکړئ.
 
ھیڅ زده کونکی یا کارمند باید د حوزې د شبکې د کارولو پھ وخت کې د محرمیت تمھ ونلري. د حوزوي شبکې  

او ساتنې حق، د پخوانۍ د ھرې برخې د استفادې او محتویاتو د معلوماتو د نظارت، څارنې، کاپي کونې، بیاکتنې 
 سره دی.  ASDخبرتیا پرتھ،  یوازې لھ 

 
د الکټرونیکي منابعو د سمې استفادې الرې چارې بھ پھ بشپړ ډول پھ الندې وٻبسایټ کې بیاوکتل شي،  

http://www.auburn.wednet.edu/aup. 
 

 لطفا دا وګورئ:
www.auburn.wednet.edu/aup for 

Acceptable Use Procedures for Electronic Resources  (انګلسي) 
Recursos Electrónicos  (اسپانیایي) 

Электронные ресурсы  (روسي) 
Електронні ресурси  (اوکرایني) 

Kein Jerbal ak Men ko Jet Rej Computer ak Electronic Resources (د مارشال ټاپو ژبھ) 
 
 

 پھ ښوونځي کې د زده کوونکو تداوي 
چې زده کونکو تھ د نسخھ   د ښوونځي لھ کارمندانو څخھ غواړي    د واشنګټن قانون

یي یا غیر نسخھ یي درملو لھ ورکولو مخکې دې د مور او پالر/سرپرست او معالج یا د غاښونو ډاکټر څخھ لیکلې 
اید د دې  اجازه نامھ او الرښوونې ترالسھ کړي.  د معالج یا د غاښو لھ ډاکټر څخھ پھ ترالسھ شوو الرښوونو کې ب

دلیل ھم ذکر وي چې ولې پھ ښوونځي  کې باید درملنھ ترسره شي.  دا د تعلیمي حوزې پالیسي ده چې لھ دې درملنې  
څخھ یوازې ھغھ وخت ګټھ اخلي چې زده کوونکي تھ د درملو نھ ورکول د دې سبب شي چې ھغھ ونھ توانېږي ټولګي  

لو تعلیمي فعالیتونو تھ پھ ښوونځي کې ادامھ ورکړي.  کھ  تھ حاضر شي او/یا پھ کافي اندازه روغ نھ وي چې خپ
چېرې شونې وي، معالج یا د غاښو ډاکټر باید تشویق شي چې د درملنې تقسیم اوقات داسې برابر کړي چې دې تھ  

 اړتیا نھ وي چې زده کوونکی پھ ښوونځي کې درملنھ ترالسھ کړي.
 

اصلي قطیو کې د فارمسېسټ د لېبل پھ لرلو سره دفتر تھ    ھغھ درمل چې پھ ښوونځي کې تطبیقېږي باید پھ خپلو 
راوړل شي، پھ دې لېبل کې باید د ماشوم نوم، د معالج یا د غاښو د ډاکټر نوم، د درملو نوم او د درملو د داستفادې  

 طریقھ ذکر لیکل شوې وي. 
 

ڼو معالجو او غاښو ډاکټرانو پھ  د ګ  Auburnد درملو د فورمونو جوازلیکونھ د ښوونځي پھ دفتر کې او ھمدارنګھ د  
دفتر کې موجود دي.  د غوښتل شوي فورم د نشتون پھ صورت کې، د معالج یا د غاښتو د ډاکټر او د مور او پالر  
لھ طرفھ السلیک شوي جوازلیکونھ ھم د ومنلو ړو دي.  د زده کوونکو د درملنې د تطبیق کولو او مدیریت کولو  

 پالیسی 3416 ره وي، د یوه تعلیمي کال څخھ باید ډٻر نھ شي.  جواز باید د محدودې مودې لپا
 

 د زده کوونکو ټرانسپورټ
د ښوونځي د ټرانسپورټي قوانینو او مقرراتو موخھ دا ده چې د زده کوونکو د رفتار لپاره یو چوکاټ جوړ شي ترڅو  
ډاډ حاصل شي چې زده کوونکي پھ ھغھ نقلیھ وسیلو کې خوندې او ھوسا دي چې لھ ښوونځي څخھ د تللو یا ښوونځي  

استفاده کوي. ھېڅ زده کوونکی تر ھغې نھ جزایي کېږي    او د ښوونځي فعالیتونو او پېښو تھ د راتلوو پھ وخت کې یې
او پھ ټرانسپورټي حقوقو کې یې ځنډ او محدودیت نھ راځي  ترڅو د ھغې لپاره کوم موجھ دلیل پیدا نھ شي او مشخصھ  
پروسھ یې بشپړه نھ شي.  یوازې د ښوونځي پھ سمھ توګھ واک لرونکي چارواکي کوالی شي چې د زده کونکي د  

 رت حق وځنډوي یا یې ځنډولو تھ وړاندیز وکړي. ترانسپو
 

http://www.auburn.wednet.edu/aup
http://www.auburn.wednet.edu/aup
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZT2o0SjB5MEFpOTQ/view
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تغییر   تھ  خپل رفتار  ھغوی  ترڅو  کېږي  ورکول  فرصت  او  خبرداری  خوا  لھ  ډرٻور  د  معموال  تھ  کوونکو  زده 
لومړنۍ لیکل شوې خبرتیا د دې لپاره ده چې تاسې تھ ستاسې د ماشوم د رفتار پھ اړه خبر درکړل شي،     ورکړي. 

ستاسې د ماشوم د کړ شي.خو  شدت مطابق بھ ھغې تھ تعلیق ورکړل   3د دویمې واقعې رٻپوټ بھ ھغھ تھ     نې د 
ورځې او د څلورمې واقعې رٻپوټ بھ ستاسې د ماشوم زده کړې د    5ورځې تعلیق ورکړي، ھمدارنګھ دریمھ واقعھ  

ستاسې د ماشوم زد    نامعلومې مودې لپاره وځنډوي.  شدید او نھ منونکي رفتار پھ صورت کې بھ  ه کړې دفعتا  د 
سره دی.    وځنډٻږي. ټرانسپورټېشن د څانګې د مشر  تعلیق کې د     د دې کار صالحیت د  تعلیمي    Auburnپھ  د 

کې.   وخت  اضافي  پھ  ھم  او  ماسپښین،  د  ھم  او  سھار  د  ھم  دی،  شامل  السرسی  تھ  بسونو  ټولو  حوزې 
 پالیسی 2162

 
الندې قوانین او مقررات ټولو ھغو زده کوونکو تھ د تطبیق وړ دي چې لھ ښوونځي څخھ د تللو یا ښوونځي او د  

 ښوونځي فعالیتونو او پېښو تھ د راتلوو پھ وخت کې د تعلیمي حوزې ټرانسپورټېشن استفاده کوي: 
وخت کې د ټولو زده کوونکي د ډرٻور تر حکم الندې دي، د ډرٻور ټولې منطقي د ختلو، کوزٻدلو او انتقال پھ   .1

 او مناسبې الرښوونې باید د زده کوونکو لھ خوا فورا او پھ خوښۍ سره ومنل شي. 
یو زده کوونکی باید تر ھغھ پھ منظم او دوامدار ډول پھ خپل مشخص بس کې سپور شي ترڅو یې پھ ځانګړي  .2

یا د ټرانسپورټېښن لھ آمر څخھ پھ بل بس کې د سپرٻدو اجازه نھ وي ترالسھ کړې.     ډول د ساختمان لھ مدیر
(مدیران مخکې د بس د تبدیلولو لھ اجازې څخھ پھ بسونو کې د ډرٻور ترڅنګ د خالي ځای شتون تاییدوي او  

 جود. ) غیر معمولې سپرلۍ تھ بس تھ د داخلېدو اجازه نھ ورکوي تر څو "د ناستې خوندي ځای" نھ وي مو
زده کوونکي حق نھ لري چې پھ تمځایونو کې یا د ښوونځي پھ بسونو کې د انتقال پھ وخت کې ناوړه او فحش  .3

 خبرې یا اشارې وکړي. 
پھ استثنا د معمولي خبرو اترو، زده کوونکي باید د ښوونځي پھ بس کې عینا د ټولګي مقررات او معیارونھ   .4

 تطبیق کړي. 
زده کوونکي حق نھ لري چې  د ساختمان د مدیر یا د ټرانسپورټېشن د آمر لھ لیکل شوي جواز پرتھ بغیر لھ  .5

 خپل مشخص تمځای څخھ پھ بل ځای کې لھ بس څخھ کوز شي. 
زده کوونکو تھ بھ د ډرٻور لھ خوا مشخص سیټونھ تعیین شي چې دوی باید تل پھ ھمدې ځایونو کې کېني،   .6

 یا د ټرانسپورټېشن لھ آمر لخوا دوی تھ د ځای د تبدیلولو اجازه ورکړل شي.مګر دا چې د ډرٻور  
 د بس پھ داخل کې خوراک منعھ دی.  .7
 زده کوونکي حق نھ لري چې خپل اشغال د بس پھ غولي یا د کړکۍ څخھ د باندې واچوي.  .8
یا یې وکاروي.  زده کوونکي حق نھ لري چې پھ بس کې سګرټ یا بل ډول نامشروع څیزونھ لھ ځان سره ولري   .9

 د بس د ننھ د ټولو شعلھ یي یا جرقھ یي وسیلو استفاده منعھ ده. 
زده کوونکي حق نھ لري چې د ډرٻور لھ اجازې پرتھ د بس کړکۍ خالصھ کړي؛ او ھېڅکلھ نھ شي کوالی   .10

چې د خپل وجود غړي (السونھ، پښې، سر او نور.) د کړکۍ لھ الرې لھ بس څخھ د باندې وباسي، کھ بس 
 ړ وي او یا پھ حرکت کې وي. وال

زده کوونکي حق نھ لري چې پھ بس کې لھ ځان سره داسې څیزونھ ولري چې نورو تھ ګواښوونکي وي لکھ  .11
 لرګی، شیشھ یي قطي، سالح، تېره څیزونھ، کیمیاوي توکي، منفجره توکي  او نور. 

سونو کې یې ځایېږي او یا یې زده کوونکي یوازې ھغھ د موسیقۍ آلې لھ ځان سره لېږدولی شي چې پھ خپلو ال .12
د خپلو پښو تر منځ داسې  اٻښودالی شي چې نورو زده کوونکو تھ د کوزٻدلو او جګېدلو پھ وخت کې مزاحمت 

 ونھ کړي لکھ: تولۍ، کالرینېټ، ټرمپېټ، وایلون او نور.  
 تو. ژوي، خزنده ګان، کبان، یا مرغان د بس د ننھ نھ دي مجاز، پھ استثنا د خانھ ګي حیوانا .13
د بس راھرو باید د کتابونو او د زده کوونکو د ھر ډول توکو څخھ پاک وي، مګر دا چې ھغوی د ډرٻور، د   .14

 ساختمان د مدیر یا د ټرانسپورټېشن د آمر اجازه لھ ځان سره ولري.
تر څو ډرٻور اجازه نھ وي ورکړې، زده کوونکي حق نھ لري چې لھ تلفون څخھ کار واخلي او زنګ ووھي   .15

تھ ځواب ورکړي. زده کوونکي حق نھ لري چې پھ بس کې عکسونھ یا ویډیوګانې واخلي. زد ه    یا زنګ
کوونکي کوالی شي چې د غوږیو څخھ پھ استفادې سره خپل الکټرونیکي وسایل، لکھ ټبلېټ، وکاروي. دا  

 کار تر ھغې کوالی شي چې ډرٻور یا نورو کسانو تھ مزاحمت ونھ کړي. 
 لھ ډرٻور سره بېځایھ او اضافي خبرې وکړي او د ھغې فکر بلې خوا تھ واړوي.  زده کوونکي حق نھ لري چې .16
د بس د حرکت پھ وخت کې زده کوونکي باید پھ خپلو ځایونو کې کېني او تر څو بس پھ بشپړ ډول نھ وي   .17

 درٻدلی، ھغوی حق نھ لري چې د بس منځ کې ھخوا او دٻخوا الړ شي. 
 پورتھ شي او تل باید د ډرٻور د سترګو تر دید الندې وي. زده کوونکي باید بس تھ پھ منظم ډول  .18

https://drive.google.com/file/d/1FaQfIp4bLRHzTxwyl-1odoSrmkILN6OJ/view


14 
 

د بس څخھ د کوزٻدلو پھ وخت کې، زده کوونکي باید پھ ډٻر احتیاط او ډاډ او د ډرٻور د رضایت پھ ترالسھ   .19
 کولو سره د سړک لھ منځھ تېر شي. 

دوی تمځای تھ  دقیقې مخکې د بس لھ رارسېدو څخھ    5زده کوونکي باید داسي وخت لھ کوره راووځي چې   .20
 ورسېږي. 

پھ تمځای کې د انتظار پھ وخت کې، زده کوونکي باید د سړک لھ منځ څخھ لرې ودرٻږي او حق نھ لري چې  .21
یو بل ټېلھ را ټېلھ کړي او د تمځای شاوخوا شخصي ملکیتونو تھ ضرر ورسوي.  پھ عمومي ډول، دوی باید  

 بس تھ د انتظار پھ وخت کې آرام او منظم ودرٻږي. 
زده کوونکي چې تمځای تھ راځي یا ورڅخھ ځي، باید د سړک پھ چپھ خوا الړ شي ترڅو د ھغې خوا ھغھ   .22

راتلونکي ټرافیک او وسیلې سمې وویني.  دا برخھ ھغو زده کوونکو تھ ھم د تطبیق وړ ده کوم چې پھ مازدیګر 
 کې لھ تمځایونو څخھ ځي.

عملي کړي کومې چې دوی تھ د بېړني خروج   د بېړڼي وضعیت پھ صورت کې، زده کوونکي باید ھغھ کړنې .23
 پھ تمریناتو کې ښودل شوې وې. 

د زده کوونکو ھغھ مور او پالر چې د ښوونځي بسونھ خرابوي باید د جوړنې مسئولیت یې واخلي او یا د ھغې  .24
 د بېرتھ جوړونې مصرف تعلیمي حوزې تھ ورکړي. 

ھ او لھ کور څخھ مستقیم تمځایونو تھ الړ شي، او د  زده کوونکي باید لھ تمځایونو څخھ مستقیم خپلو کورونو ت .25
 تمځای او کور پھ الره کې باید اضافي تګ راتګ او منډې ونھ کړي.

 ټولګي جرم دی.   Cپھ لومړۍ درجھ کې د لیزر غیرقانوني خارجول د  .26
وسیلې تھ د  یادونھ:  ټول ھغھ زده کوونکي چې د تعلیمي حوزې لھ ټرانسپورټ څخھ ګټھ اخلي باید د حوزې نقلیھ  

ختلو یا کوزٻدلو پھ وخت کې د دولت، شاروالۍ، او د حوزو ټول قوانین مقررات او پروسیجرونھ مراعات کړي.  لھ  
 قانون څخھ سرغړوونکي بھ لھ تعلیمي حوزې څخھ د باندې نورو قانوني ادارو تھ معرفي شي. 

 
 د څارنې کامرې

د تعلمیي حوزې پھ محوطھ او بسونو کې    Auburnد زده کوونکي او کارمندانو د ال خوندیتوب پھ موخھ،  د  
د څارنې کامرې نصبې شوې دي.  داخلي او بھرني تجھیزات پھ ھر ښوونځي کې د موجوده ټکنالوژۍ  پراساس 

 پالیسي  6550    توپیر لري. پھ ھره محوطھ کې اضافي معلومات د نښو پھ واسطھ ښودل شوي دي.
 

 جنسي خورونھ
پھ جنسي ځورونھ کې ھر ډول ناخوښ او/یا نا بلل شوي جنسي پرمختګونھ، د جنسي مالتړ غوښتنې، او نورې  

وونکي چې معتقد دي چې دوی لھ جنسي ځورونې سره مخ  شفاھي او فزیکي جنسي کړنې شاملې دي.  ھغھ زده ک
شوي دي باید پھ عاجلھ توګھ او پرتھ د قصاص لھ ډار څخھ پھ سمھ توګھ خپل استاد، مدیر او یا بل کوم پرسونل تھ  
خبر ورکړي.  د جنسي ځورونې سره مخ شوي شکایت کوونکي بھ د یو مشخص او مناسب پرسونل لھ الرې وڅېړل  

شمارې سره   4317-939)  253د کومې څېړنې پھ ھکلھ کومھ اندٻښنھ یا پوښتنھ لرئ نو لطفا لھ (  شي.   کھ تاسې
 پالیسي 5011،  پالیسي 3205اړیکھ ټینګھ کړئ.  

 
 لھ نشھ یي توکو څخھ پاک ښوونځي

د ښوونځي پھ ملکیت کې او یا د ښوونځي لھ خوا پھ مالتړ شوو پېښو کې د پټو نشھ یي توکو لرل، د الکولو غیر  
  3241پالیسی   قانوني او ضرر رسوونکې کړنې دي.   قانوني ساتل او استفاده کول غیر

 
 غیرتعصبي څرګندونې

تعلیمي حوزه د ټولو فدرالي قوانینو او مقرراتو مطابقت کوي او ھېڅ داسې غیر قانوني تعصبي کړنھ نھ    Auburnد 
ترسره کوي چې پھ ھغې کې سن؛ جنسیت؛ توکم؛ رنګ؛ قبیلھ؛ مذھب؛ ملیت (پھ شمول د ژبې)؛ جنسي موارد؛ جنسي  

امي حالت؛ د ھر ډول حسی، رواني یا  تمایل پھ شمول د جندر څرګندول او ھویت؛ محترم سابقھ کار افراد او نظ
فزیکي معلولیت شتون؛ د روزل شوي سپي استفاده یا خانھ ګي حیوانات پھ نظر کې ونیول شي، او ھمدارنګھ دا حوزه   

Boy Scouts .او نورو ټاکل شوو د ځوانانو ډلو تھ مساوي السرسی چمتو کوي 
-Daman Hunter at (253) 931ھ راجع شي:  د اطاعت  د پروسیجرونو پھ اړه پوښتنې ممکن الندې برخو ت 

4932, Title IX Officer and Section 504, ADA, and Civil Rights Compliance Coordinator. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZTXdHcTA5MWMxdlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZQjNRem9LN3Qtdnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZSmx1VjM2bDE4WlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5-fS_YQuo8ZWDctd0ZYMWFCQUk/view
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 پھ ثانوي ښوونځیو کې رواني روغتیا او/یا د توکو د کارولو خدماتو تھ د السرسي خبرتیا

تعلیمي حوزه څرګندوي چې د دې لپاره چې موږ خپلھ تعلیمي دنده بشپړه کړو، موږ باید نھ یوازې پھ    Auburnد  
او حسي سا ټولنیز  ادراکي،  باید  بلکې موږ  او سختې الرښوونې وړاندې کړو،  تھ ھم وده  زړه پوري  لم پرمختګ 

ورکړو؛ د پرمختګ او زده کړې پر وړاندې خنډونھ را کم کړو؛ او زده کوونکو تھ ټولنیز/حسي مالتړ چمتو کړو.   
مطابق د امریکا د صحت او انساني خدماتو وزارت، پھ ھرو پنځو ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې یو ماشوم یا تنکی  

ي روغتیا ستونزې تجربھ کوي. د رواني روغتیا جدي ستونزې لکھ ځان تھ زیان  ځوان  پھ یوه تعلیمي کال کې د روان
  رسونکي چلندونھ او ځان وژنھ، پھ ځانګړې توګھ د ځوانانو پھ منځ کې مخ پھ ډٻرٻدو دي.

 
ھغھ ماشومان چې د رواني روغتیا ستونزو تھ یې توجھ نھ کېږي او بې درملنې پاتې کېږي، پھ ځانګړي ډول ھغھ  

کالو پورې رسېږي، پھ دوی کې د موادو څخھ ناوړه استفاده او ځان وژنھ پھ    17تر    12چې سن یې لھ    ماشومان
ګړندیتوب سره زیاتېږي چې دا د روغتیایي ستونزو او د ژوند د کیفیت د راټیټېدلو سبب ګرځي.  لھ بده مرغھ، تقریبا  

سرسي لھ املھ ھغھ درملنھ نھ شي ترالسھ کوالی  %  پورې زده کونکي د بدنامۍ لھ وٻرې او خدماتو تھ د نھ ال 60تر  
چې اړتیا ورتھ لري. د ھغو لھ ډلې څخھ چې کمک ترالسھ کوي، لھ دریو څخھ ده حصې یې پھ ښوونځي کې دا کار 

 کوي. 
 
نو د زده کوونکو د رواني روغتیا پھ برخھ کې، تعلیمي حوزه کوشش کوي چې زده کوونکو تھ پھ ښوونځي  

د مخنیوي/مداخلې متخصصان چې د محلي ادارو لھ خوا   مشاورې او کې د رواني روغتیا
 ورسره قرارداد شوی، چمتو کړي.  

 
د واشېنګټن د ایالتي قانون لھ مخې، ھغھ ځوانان چې دیارلس کالھ یا ډٻر عمر لري ممکن د مور او پالر لھ  

) کړي  یې  ترالسھ   او  وکړي  غوښتنھ  درملنې  د  بستر  خارجي  د  پرتھ   RCWرضایت 
کلن او لھ ھغې پورتھ کس    13د حوزې لخوا بھ لھ    پھ دې مانا ده چې  ).  دا71.34.530

د خدماتو لپاره د مور او پالر رضایت نھ غوښتل کېږي.  لھ ھغھ ماشومانو څخھ بھ د مور او پالر     څخھ
چې غواړي بھ ښوونځي کې خدماتو تھ السرسی ولري او سن یې     غوښتل کېږي  رضایت

 ې عمر څخھ کم وي.  لھ رضایت غوښتن
 
پھ ښوونځي کې د مشورې خدماتو چمتو کول د روانې یا اوږد مھالھ مشورې لپاره ژمنتیا نده.  د ادارې چمتو کوونکي  
بھ د ښوونځي لھ مشاورینو سره کار وکړي ترڅو ھغو زده کوونکو تھ د خدماتو راجع کولو لومړیتوب ورکړي چې 

یلتیا پر فکټورونو باندې اغېزه لري.  دا بھ د مناسبو  اړتیاوې یې د نورو زده کوونکو د زده کړو پر پایلو او د ښک
خدماتو د ساحې او د منابعو د شتون پھ شرایطو کې پھ پام کې ونیول شي.  ھغھ زده کوونکي بھ لھ ښوونځي څخھ د  
باندې ماډلونو تھ واستول شي چې ډٻرې مغلقې او اضافي غوښتنې لري.  کھ چېرې ستاسې زده کوونکی اوس ھم د  

ھ مشاور سره کار کوي او تاسې معتقد یئ چې د ښوونځي خدمات بھ لھ ھغھ سره پھ تعلیمي بریالیتوب کې  ادارې ل
یا، کھ تاسو غواړئ چې د مشورې د مالتړ لپاره د خپل زده کونکي پھ استازیتوب خدماتو تھ د ھغھ   –مرستھ وکړي 

  ه اړیکھ ونیسئ.نو لطفا د خپل ښوونځي لھ مشاور سر  –د راجع کولو پھ اړه خبرې وکړئ 
  

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=71.34
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=71.34
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=71.34
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=71.34
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=71.34
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=71.34
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 د زده کوونکي د بریالیتوب او د فامیل د شمولیت د دفتر لخوا بیاکتل شوې 
 د آوبرن ولسوالۍ ښوونځی

)253 (931 -4712 
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