Student rights, responsibilities, and regulations
زده ﮐووﻧﮑﻲ او ﻣوروﭘﻼر
د آوﺑرن ښووﻧځﻲ وﻟﺳواﻟۍ ټول زده ﮐووﻧﮑﻲ ﺣﻘوﻧﮫ او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﻟري .ډﯾری دا ﺣﻘوﻧﮫ او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ وي ،ﺧوﻧدﯾﺗوب او درﻧﺎوی ﻟري .وﻟﺳواﻟۍ ﺑﮫ ھر ﮐﺎل د زده ﮐووﻧﮑو ،ﻣوروﭘﻼروﻧو ﯾﺎ
ﺳرﭘرﺳﺗﺎﻧو ،ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ،ټوﻟﻧﯥ ﻟﭘﺎره د وﻟﺳواﻟۍ ﻣﻘررات ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯾﺎﻧﯥ او ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﺧﭘﺎره او ﭼﻣﺗو
ﮐړي ﮐوم ﭼﯥ د اﺻﻼﺣﻲ 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
ﮐﻠﻧۍ ﺧﺑرﺗﯾﺎ ورﮐړو ﭼﯥ وﻟﺳواﻟۍ ورﺗﮫ د ﮐﻧټرول ﺷوي ﻣﺎدې او اﻟﮑول ﮐﺎروﻟو ﭘﮫ اړه اړﺗﯾﺎ ﻟري ،او د
دﻏﮫ ﻣﻌﯾﺎر څﺧﮫ د ﺳرﻏړوﻧو ﻟﭘﺎره د اﻧﺿﺑﺎطﻲ ﺑﻧدﯾزوﻧو اﻋﻼﻣﯾﮫ.
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
ﮐووﻧﮑﻲ د ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺗﻧظﯾم ﭘﮫ اړه ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ،ﭼﯾرې ﭼﯥ ھﻐوی ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د اﻣﮑﺎن ﺗرﺣده د ﻟږو
ﺧﻧډوﻧو ﺳره زده ﮐړې وﮐړي .ﭘﮫ ھرﺻورت ،ﭘﮫ دې ﻧﺷرﯾﮫ ﮐﯥ ھرڅﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﮫ دي ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾد زده
ﮐووﻧﮑﻲ او ﮐورﻧۍ د ﺧﭘﻠو ﺣﻘوﻧو او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧو ﭘﮫ اړه ﭘوه ﺷﻲ .د دې ﺳﻧد ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ،د ورﮐړل
ﺷوې ﻣوﺿوع اړوﻧد ﺑﺷﭘړ ﻣﻌﻠوﻣﺎت د وﻟﺳواﻟۍ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ،ﭘروﺳﯾﺟر ،ﯾﺎ د واﺷﻧﮕټن اداري اړﻧد ﮐوډ ﺷﺗون
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..
ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د دې ﻧﺷرﯾﯥ ﭘﮫ اړه ﭘوښﺗﻧﯥ ﻟرئ ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ښووﻧځﻲ د ﻣدﯾر ﺳره اړﯾﮑﮫ
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 اﺻطﻼح "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
• د ښووﻧځﻲ ﻟﮫ ﺳﺎﺣو څﺧﮫ ﺑﮭر ﮐﮫ ﭼﯾرې د زده ﮐووﻧﮑﻲ ﮐړﻧﯥ ﭘﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﮭﯾر ﺑﺎﻧدې ﭘﮫ ﻣﺎدي ډول ﯾﺎ د ﭘﺎم وړ
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 ﻻﻧدې وي
ﭘﮫ دې ﻻرښود ﮐﯥ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﺣﻘوﻧﮫ او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﭘورﺗﮫ ﯾﺎد ﺷوﯾو ځﺎﯾوﻧو ﺗطﺑﯾﻘﯾږي.
 ﭘﮫ دې اﺻطﻼح "د ښووﻧځﻲ ﻣﺳؤول" ﮐﯥ ښووﻧﮑﻲ ،د ښووﻧځﻲ ﺳﻼﮐﺎران،د ښووﻧځﻲ ﻣﺳؤول
ﻣدﯾران او وﻟﺳواﻻن ﺷﺎﻣل دي .ﻣدﯾر ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﻧورو ﻟوﯾﺎﻧو ﺗﮫ ھم دﻧده ورﮐړي ﭼﯥ د ښووﻧځﻲ د ﻣﺳؤوﻟﯾﻧو ﭘﮫ ﺗوﮔﮫ
ﮐﺎر وﮐړي ﻟﮑﮫ ﺳﮑرﺗﯾران ،د ﺗدرﯾس ﻣرﺳﺗﯾﺎﻻن او ﺳرﭘرﺳﺗﺎن.
 ډﯾﺳﭘﻠﯾن ﯾﺎ ﺗﺎدﯾب ھر ھﻐﮫ ﻋﻣل ﺗﮫ وﯾل ﮐﯾږي ﭼﯥ د ښووﻧځﻲ د ﻣﺳؤوﻟﯾﻧو ﻟﺧوا د اﺧﻼﻗﻲﺗﺎدﯾب
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ﺗوﻗﻌﺎﺗو څﺧﮫ د ﺳرﻏړوﻧو ﭘﮫ ﺑدل ﮐﯥ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي
 ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ دی ﭼﯥ د د ﯾوه ﻣﻧل ﺷوي ښووﻧﮑﻲ ،ﻣدﯾر ﯾﺎ د ښووﻧځﻲ ﺑسد ټوﻟﮕﻲ ﻣﻣﺎﻧﻌت
ﭼﻠووﻧﮑﻲ ﻟﺧوا د ټوﻟﮕﻲ ،ﯾﺎ د ﻻرښووﯾﯾژې ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻟﮫ ﺳﺎﺣﯥ څﺧﮫ د اﺧﻼﻗﻲ ﺳرﻏړوﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ زده ﮐووﻧﮑﯽ ﻟﮫ
ټوﻟﮕﻲ وﺑﺎﺳﻲ ،څوک ﭼﯥ د دﻏﮫ ﻋﻣل د ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ښﮫ او ﮐﺎﻓﻲ دﻻﯾل ﻟري ﭼﯥ د زده ﮐووﻧﮑﻲ ﺷﺗون ﻧورو زده
ﮐووﻧﮑو ﯾﺎ د ښووﻧځﻲ ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺗﮫ ﺳﻣدﺳﺗﻲ او دواﻣداره ﺧطر ﯾﺎ د ټوﻟﮕﻲ ،ﻣوﺿوع ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﭘروﺳﯥ ﺗﮫ
د ﭘﺎم وړ ﮔډوډي او دواﻣداره ﮔواښ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوي .ﭘﮫ دې ﮐﯥ د ﻟږ وﺧت ﻟﺑﺎره ﺗﯾرې ﺷوي ﻻرښووﻧﯥ ﻧﮫ دې
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 ﻣﻼﺗړ وﮐړي ﺗرڅو اﺧﻼﻗﻲ ﺗوﻗﻌﺎت ﭘرځﺎی ﮐړي. .
 ﭘﮫ دې ﮐﯥ ھﻐﮫ ﺗداﺑﯾر ﺷﺎﻣل دي ،ﭼﯥ د رﺋﯾﺳﺎﻧو د ﺑورډ ﻟﺧوا ﺗﺻوﯾب ﺷوياﺻﻼﺣﻲ ﻋﻣل
وي او د ښووﻧځﻲ د ﭘرﺳوﻧل ﻟﺧوا ﻋﻣﻠﻲ ﺷوي وې ﺗرڅو ډاډ ورﮐړي ،ﭼﯥ د ﻧظم او ډﺳﭘﻠﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ ﮐﭼﯥ د اﻏﯾزﻣﻧﯥ
زده ﮐړې ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﯥ دي .د ځﺎن ﮐﻧټرول او د ځﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻟﭘﺎره د زده ﮐووﻧﮑﻲ ﭘر ﻣﺳؤﻟﯾت ﺑﺎﻧدې ټﯾﻧﮕﺎر ﺷوی
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
ښووﻧځﻲ ﯾﺎ د ښووﻧځﻲ اړوﻧده ﺗﻣوﯾل ﺷوﯾو ﭘﯾښو ﮐﯥ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ زﯾﺎن رﺳوي ﯾﺎ ﯾﯥ ﮔواښوي – آن ﮐﮫ ﺑرﯾد ﮐووﻧﮑﻲ
ﻋﻣل د ښووﻧځﻲ ﻟﮫ ﺳﺎﺣو څﺧﮫ ﺑﮭر ھم ﭘﯾل ﺷوی وي .اﺻﻼﺣﻲ 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
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ﭘوﻟﯾﺳو ﺗﮫ راﭘور ورﮐړل ﺷﻲ.
ډﯾﺳﯾﭘﻠن او/ﯾﺎ اﺻﻼﺣﻲ ﻋﻣل د ھﻐﮫ ﭼﻠﻧد ﻟﭘﺎره وﺿﻊ ﮐﯾږي ،ﭼﯥ
ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﭘروﺳﮫ ﮔډوډوي
.1
د ﻧورو ﭘﮫ ﺣﻘوﻧو ،ﻣﻠﮑﯾت او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺑﺎﻧدې ﺗﺟﺎوز ﮐوي ،ﯾﺎ
.2
ﻟﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳۍ څﺧﮫ ﺳرﻏړوﻧﮫ ﮐوي
.3
د

ټوﻟﮕﻲ

د

ﻣدﯾرﯾت،

اﺻﻼﺣﻲ

ﮐړﻧو،

ﯾﺎ

ﺳزا

ﭘﮫ

اړه

اﺳﺎﺳﻲ

ﺣﻘﺎﯾﻖ

2

د زده ﮐووﻧﮑﻲ د ﭼﻠﻧد اﺻول ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ د زده ﮐړې ﻟﭘﺎره د ﻣﻧﺎﺳب ﭼﺎﭘﯾ﷼ د راﻣﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻻزﻣﻲ دي.
ﭘﮫ ﻟﯾﮑﻠو ﻗواﻧﯾﻧو او ﻣﻘرراﺗو ﺑﺎﻧدې د زده ﮐووﻧﮑﻲ ﻧﮫ ﺗواﻓﻖ او اﻧﮑﺎر ﭼﯥ د ښووﻧځﯥ د اداره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره وﺿﻊ ﺷوي
دي ،د ھﻐﮫ ﭘر ﺿد د ډﯾﺳﭘﻠن ﯾﺎ اﺻﻼﺣﻲ ﻋﻣل ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﮐﺎﻓﻲ دﻻﯾل راﻣﻧځﺗﮫ ﮐړي.
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 اﺧﻼﻗﻲ ﺗوﻗﻌﺎﺗو ﺗﮫ ﭘﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﮐﯥ د زده ﮐووﻧﮑﻲ ﻣﻼﺗړ وﮐړي.
ھﻣدا راز ،د ﮐوم ځﻧډ ورﮐوﻟو ﯾﺎ اﺧراﺟوﻟو څﺧﮫ دﻣﺧﮫ ،دا ﻻﻧدې دوه ﺷﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺗرﺳره ﺷﻲ (۱) :زده ﮐووﻧﮑﻲ ﺗﮫ
ﺑﮫ ﻓرﺻت ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭘﻠﮫ ﻗﯾﺻﮫ د ښووﻧځﻲ ﻣﺳؤول ﺗﮫ وﮐړي او ) (۲او زده ﮐووﻧﮑﻲ ﺗﮫ ﺑﮫ دا ھم ووﯾل ،ﭼﺊ
وﻟﯥ ھﻐﮫ وځﻧدول ﺷو .دې ﺗﮫ د زده ﮐووﻧﮑﻲ ﻟﭘﺎره ﻏﯾر رﺳﻣﻲ ﻟوﻣړﻧۍ اورﯾدﻧﮫ واﯾﯥ .ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧۍ اورﯾدﻧﮫ ﮐﯥ
ﺑﮫ ،د ښووﻧځﻲ ﻣﺳؤل ﻻزﻣﺎ زده ﮐووﻧﮑﻲ ﺗﮫ ﻓرﺻت ﺑراﺑر ﮐړي ،ﺗرڅو د زده ﮐووﻧﮑﻲ د ﻣوروﭘﻼر ﺳره اړﯾﮑﮫ
وﻧﯾﺳﻲ.
ﭘﮫ  WAC 392-400ﮐﯥ د زده ﮐووﻧﮑﻲ ﺳره د ﻟوﻣړﻧۍ اورﯾدﻧﯥ ﭘﮫ ﺗﻌﻘﯾب ،د ښووﻧځﻲ ﻣﺳؤول ﺑﺎﯾد د ﯾوې ورځﯥ
ﻟﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﭘرﺗﮫ زده ﮐووﻧﮑﻲ ﯾﺎ ﯾﯥ ﻣوروﭘﻼر ﺗﮫ ﭘﮫ ﺷﺧﺻﻲ ﺗوﮔﮫ د ځﻧډ ﯾﺎ اﺧراج ﭘﮫ اړه ﻟﯾﻠﮑﯽ ﯾﺎدښت د اﯾﻣﯾل ،ﯾﺎ د
اﯾﻣﯾل ﻟﯾږﻟو ﻟﮫ ﻻرې ورﮐړي.
د ځﻧډ او اﺧراج ﻣﺧﺗﻠف ډوﻟوﻧﮫ ﭘﮫ ﻻﻧدې ډول دي:
ځﻧډ
 oد ښووﻧځﻲ ﭘﮫ ځﻧډ ﮐﯥ – ﺗﺎﺳﯥ ښووﻧځﻲ ﺗﮫ ځﺊ ،ﺧو ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوﮔﮫ د ﻣﺿﻣون ﯾﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧو څﺧﮫ
ﻣﺣروم ﮐﯾږئ.
 oﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ځﻧډ – ﺗﺎﺳﯥ ﻟﮫ ښووﻧځﻲ څﺧﮫ د ( )۱۰ورځو ﻟﭘﺎره ﻣﺣروﻣﮫ ﮐﯾږئ.
 oاوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ځﻧډ – ھﻐﮫ ځﻧډ ﭼﯥ د ښووﻧځﻲ د ﭘرﻟﭘﺳﮫ ﻟﺳو ) (۱۰ورځو څﺧﮫ زﯾﺎت ﺷﻲ .اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ځﻧډ
ﻣﻣﮑن اﮐﺎډﻣﯾﮏ درې ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯽ وي ﯾﺎ د ﺳﯾﻣﺳﺗر د ﻣودې څﺧﮫ ﻧﮫ ډﯾرﯾږي او ﻧﮫ د اﺧﺗﯾﺎري ډﯾﺳﭘﻠن ﭘﮫ
ﺗوﮔﮫ ﺗﺣﻣﻠﯾږي ،ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐو ﺳرﻏړوﻧو څﺧﮫ ﭼﯥ د )ځﻧډ ،اﺧراﺟول ،او اﺧﺗﯾﺎري ډﯾﺳﭘﻠن( د ﻋﻧواﻧو
ﻻﻧدې د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﭘﮫ څﺎﻧﮕﮫ ﮐﯥ درج ﺷوي دي.
 ﺗﺎﺳﯥ د ﻣدﯾر ﻟﺧوا ﻟﮫ ښووﻧځﻲ څﺧﮫ اﺧراج ﯾﺎ اﯾﺳﺗل ﮐﯾږئ څوک ښﮫ او ﮐﺎﻓﯽﺑﯾړﻧﯽ اﺧراج
دﻻﯾل او ﺑﺎور ﻟري ،ﭼﯥ دواﻣداره ﺷﺗون ﻧور زده ﮐووﻧﮑﯽ ﯾﺎ د ښووﻧځﻲ ﭘرﺳوﻧل ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐوي او/ﯾﺎ
ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﮭﯾر ﻟﮫ ﭘﺎم وړ ﮔډوډۍ او دواﻣداره ﮔوښښ ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐوي .ﺑﯾړﻧﯽ اﺧراج ﺑﮫ د  ۱۰ورځو ﭘﮫ دﻧﻧﮫ ﮐﯥ د
ډﯾﺳﭘﻠن ﯾو ﺑل ډول ﺗﮫ واړول ﺷﻲ. .
 ﺗﺎﺳﯥ د ﯾوې ﻣودې ﻟﭘﺎره ﻟﮫ ښووﻧځﻲ څﺧﮫ وﯾﺳﺗل ﺷوي ﯾﺎﺳت ،ﺧو د اﮐﺎډﻣﯾﮑﯥ ﻣودېاﺧراج
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..
د ﻗﺎﻧﻮن او د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ﻟﺨﻮا راﻣﯿﻨځﺘﮫ ﺷﻮي اﻧﻔﺮادي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺮﺑﯿﺮه ،ھﻐﮫ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻟﺨﻮا ﯾﺎ
ﯾﯥ ﭘﮫ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮي ځﺎﻧﮕړي ﺣﻘﻮﻧﮫ او ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﻮﻧﮫ ﻟﺮي.
د زده ﮐړﯾﺎﻻﻧو ﺣﻘوﻧﮫ
•
•
•

•
•
•

ﭘﮫ ﺧﻮﻧﺪي او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﮫ وداﻧۍ ﮐﯧﯥ ﻟﻮړ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﻌﯿﺎروﻧﮫ
ﺗﻌﻠﯿﻢ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻟﺨﻮا د ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻟﺮي
ﻣﺴﺎوي ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﺮﺻﺖ او ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﺒﻌﯿﺾ څﺨﮫ ﭘﺎک ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﮭﯿﺮ
ﭼﯥ ﭘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﯿﺖ ،اﻣﯿﻨﺪوارۍ ،ﻣﺪﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗﻮﮐﻢ ،ﻋﻘﯿﺪه ،ﻣﺬھﺐ ،رﻧﮓ ،ﻣﻠﻲ اﺻﻠﯿﺖ ،ﻋﻤﺮ،
ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﯿﺜﯿﺖ ،ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻤﺎﯾﻞ ،ﭘﮫ ﺷﻤﻮل د ﺟﻨډر څﺮﮔﻨﺪوﻧﮫ او ﯾﺎ ھﻮﯾﺖ ،د ﮐﻮم
ﺣﺴﻲ ،رواﻧﻲ ،ﯾﺎ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﺘﻮن ،ﯾﺎ د ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﮐﺲ ﻟﺨﻮا د روزل ﺷﻮي ﺳﭙﻲ ﻻرښﻮد ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﻲ
څﺎروی.
د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﺮاﺳﺎس د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐړو رﯾﮑﺎرډوﻧﻮ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ
د ښﻮوﻧځﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﺨﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﭼﻠﻨﺪ او ﻟﮫ ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ او ﻓﺰﯾﮑﻲ ﻧﺎوړه ﮔټﮫ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ څﺨﮫ آزادي
د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺗﻮﻗﯿﻒ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ د ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺳﻮھﻨﯥ څﺨﮫ آزادي؛
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اﺻﻼﺣﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﮫ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره د ﺗﻐﺬﯾﻲ ﮐﺎﻓﻲ ﺧﻮاړو ردوﻟﻮ ﯾﺎ ځﻨډوﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﻧﮫ ﺷﻲ.
د ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﻮ ﻟټﻮﻧﻮ او ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې اﻣﻨﯿﺖ
اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻘﻮق ﭼﯥ ﭘﮫ  WAC 392-400-215ﮐﯥ درج ﺷﻮي دي ،د وﺧﺖ ،ځﺎی د ﻣﻌﻘﻮﻟﻮ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ او د دې ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﺗﮫ رﺳﻮﻟﻮ د طﺮﯾﻘﯥ ﺗﺎﺑﻊ دي ،ﭼﯥ د ﯾﻮې ﻣﻨﻈﻤﯥ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﯥ ﭘﺮوﺳﯽ ﺳﺮه
ﺳﻤﻮن وﻟﺮي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ وي ،ﭘﮫ ﺷﻤﻮل د ﺣﻖ:
د ﺑﯿﺎن او ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ آزادي؛ ﭘﮫ ﺳﻮﻟﮫ اﯾﺰه ﺗﻮﮔﮫ راټﻮﻟﯿﺪل د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﻟﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ او د
ھﻐﯥ ﻟﮫ اﺳﺘﺎزو ﻏﻮښﺘﻨﮫ وﮐړئ د ﻣﺬھﺒﻲ ﮐړﻧﻮ آزادي ،او د ﺗﻔﺮﻗﯥ او اﻏﯿﺰې څﺨﮫ د ﺧﭙﻞ ښﻮوﻧځﻲ
ﭘﺎﮐﯿﺪل ،او د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﭘﮫ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﮫ اﺧﯿﺴﺘﻞ ،ﮐﻮم ﭼﯥ دوی ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي او د
ھﻐﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﭘﮫ اړه ﭘﻮھﺎوی ﺗﺮﻻﺳﮫ 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
ﭘﮫ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﮐﻤﯿټﻮ ﮐﯥ اﺳﺘﺎزوﻟﯿﺘﻮب ﮐﻮل ﮐﻮم ﭼﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او د ھﻐﻮی ﺣﻘﻮﻧﮫ اﻏﯿﺰﻣﻦ ﮐﻮي
د ښﻮوﻧځﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﯾﺎ ﻣﺴﺆﻟﯿﻨﻮ ﺗﮫ ﻋﺮﯾﻀﯥ ،ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﮫ ﯾﺎ طﻠﺒﺎت وړاﻧﺪې ﮐړئ او د ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ځﻮاﺑﻮﻧﻮ د ﺗﺮﻻﺳﮫ
ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻻﺳﺘﮫ راوړئ.
ﭘﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ ﮐﯥ د ښﻮوﻧﮑﻮ ،ﻣﺸﺎورﯾﻨﻮ ،ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ او د ښﻮوﻧځﻲ ﻧﻮرو ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﮐړئ
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
د ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ د ﮐﻮرس اړﺗﯿﺎوې وﭘﯿﮋﻧﺊ ،ﭘﮫ اړه ﯾﯥ ﺧﺒﺮ واوﺳﺊ او ﭘﻮه ﺷﺊ ﭼﯥ د ﮐﻮﻣﻮ درﺟﻮ ﭘﺮاﺳﺎس ﺑﮫ ټﺎﮐﻞ
ﮐﯿږي
د ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻣﺘﯿﺎزات ﻟﮑﮫ څﻨﮕﮫ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ او واﺷﻨﮕټﻦ اﯾﺎﻟﺖ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺨﻮا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮي دي او
ﺗﻌﺪﯾﻼت 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 ﻣﻼﺗړﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﺧوﻧدي او د ﻣدﻧﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ 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
ھﻐوی ﭼﯥ ﭘﮫ اﻟﯾﮑﺗروﻧﯾﮏ ډول ﻟﯾږل ﺷوی وي ،ﺷﻔوي ﯾﺎ ﻓزﯾﮏ ﮐړﻧﮫ ،ﭘﮫ ﺷﻣول ﻣﮕر ﭘﮫ دې ﭘورې ﻣﺣدودﯾت
ﻧﮫ ﻟري ،ﭼﯥ ﯾو څوک دې د ھﻐو ځﺎﻧﮕړﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﭘﺎرﯾدﻟﯽ وي ﭼﯥ ﭘﮫ  (RCW 9A.36.080(3ﭘﮫ ﮔوﺗﮫ ﺷوي
دي )ﺗوﮐم ،رﻧﮓ ،دﯾن ،اوﻻده ،ﻣﻠﻲ اﺻﻠﯾت ،ﺟﻧډر ،ﺟﻧﺳﯾﺗﻲ څرﮔﻧدوﻧﮫ ،ذھﻧﻲ او ﻓزﯾﮑﻲ ﻣﻌﻠوﻟﯾت( او ﻧورې
ﺑﯾﻠووﻧﮑﯥ ځﺎﻧﮕړﻧﯥ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﮐړﻧﮫ: ،
 .Aﭘﮫ ﻓزﯾﮑﻲ ﺗوﮔﮫ زده ﮐووﻧﮑﻲ ﺗﮫ زﯾﺎن رﺳوي ﯾﺎ د زده ﮐووﻧﮑﻲ ﺷﺗﻣﻧﻲ زﯾﺎﻧﻣﻧوي ،ﯾﺎ
 .Bد 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
زده ﮐړه ﯾﯾز ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮔواښوي ﯾﺎ
 .Dد ﻣﻧظم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘﮫ ﮔډوډوﻟو ﺑﺎﻧدې د ﭘﺎم وړ اﻏﯾزه ﻟري
 Pﭘﺎﻟﯾﺳﻲ 3207
ښووﻧځﯽ
 ﭘﮫ ﯾﻮه ډﯾﻤﻮﮐﺮاټﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻧﻈﺮ د ﺑﯿﺎن د آزادۍ د ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﻮه ﻣﮭﻤﮫد ﺑﯿﺎن آزادي
ﺑﺮﺧﮫ ده .د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ اﻧﮕړ ﮐﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻈﺮﯾﯥ ﻟﻔﻈﻲ او ﻟﯿﮑﻠﻲ څﺮﮔﻨﺪوﻧﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮ ھﻐﮫ وﺧﺘﮫ وھڅﻮل ﺷﻲ
ﺗﺮڅﻮ د ښﻮوﻧځﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ د ﭘﺎم وړ ﮔډوډ ﻧﮫ ﮐړي .زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ټﻮﻟﮕﻲ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﯥ د ﻧﺎوړه او/ﺳﭙﮏ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ
ﻟﮫ ﮐﺎروﻟﻮ څﺨﮫ ﻣﻨﻊ ﺷﻮي دي .س
ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ 3220
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د زده ﮐووﻧﮑو ﺟﺎﻣﻲ  -ﭼﯥ د زده ﮐړې د ګټور ﭼﺎﭘﭔ﷼ ﻣﺧﻧﯾوی ﮐوي او د ټوﻟو زده ﮐووﻧﮑو د روﻏﺗﯾﺎ او
ﺳﻼﻣﺗﯾﺎ 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:
 .Aد 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
 .Bد ښووﻧځﻲ ﻣﻠﮑﯾت ﺗﮫ زﯾﺎن اړول ﺑﺎﯾد د زده ﮐووﻧﮑﻲ د ﺟﺎﻣو ﭘﺎﯾﻠﮫ وي؛ ﯾﺎ
 .Cد ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﮭﯾر ﻣﺎدي او د ﭘﺎم وړ ﮔډوډي ﺑﮫ د ﭘﺎﯾﻠﮫ وي
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 ﭘﻼر ﺗﮫ د
ﺧﺑرﭘﺎڼﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﭘوښﺗﻧﮫ ﮐﯾږي ،ﺗرڅو ﻣﻧﺎﺳب اﺻﻼﺣﺎت ﭘﮫ ځﺎن ﮐﯥ راوﻟﻲ او ﮐﮫ ﭼﯾرې ﯾﯥ اﺻﻼﺣﺎت راﻧﮫ
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ 3224
وﺳﺗل ﻧو ﺗﺎدﯾب ﺑﮫ ورﮐړل ﺷﻲ
 د څوارﻟﺳو ﮐﺎﻟو څﺧﮫ ډﯾر ﻋﻣر ﻟروﻧﮑﻲ زدهد 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
ﮐووﻧﮑﯽ د ﻧﺷﮫ ﯾﯥ ﺗوﮐو ،اﻟﮑوﻟو او ﯾﺎ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ د درﻣﻠﻧﯥ ﭘﮫ اړه د رﯾﮑﺎرډوﻧو د ﻣﺣرﻣﯾت ﺳﺎﺗﻠو ﺣﻖ ﻟري
ﻣﮕر ،زده ﮐووﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د وﻟﺳواﻟۍ د ﺳرﭼﯾﻧوڅﺧﮫ د ﮔﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﭘورې د اړوﻧده د ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣﺣرﻣﯾت ﺗﻣﮫ وﻧﮫ ﻟري،
ﭘﮫ ﺷﻣول د ټﯾﮑﻧﺎﻟوﺟۍ ،ﻻﮐروﻧو او ﯾﺎ ﻧورو ﺷﺗﻣﻧﯾو د وﻟﺳواﻟۍ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ دا ﻗواﻧﯾن ﭘﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳره د زده ﮐووﻧﮑو
ﻟټون او ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻠﮑﯾﺗوﻧو ،ﻻﮐر ﻟټوﻧوﻧو ،او ﻣرﮐﯥ او/ﯾﺎ د ﻗﺎﻧون ﭘﻠﻲ ﮐووﻧﮑو ﯾﺎ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺧدﻣﺎﺗو
) (CPSﻟﺧوا د زده ﮐووﻧﮑو ﻧﯾوﻟو ﭘورې اړه ﻟري ﭘﮫ دې ﺣﺎﻻﺗو 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.
4310ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ
د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﭼﻠﻨﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎت او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﮫ
ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ 3240

 ,ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﭘﮫ

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

 ټﻮل زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﻟﯿﮑﻠﯿﻮ ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺗﺎﺑﻌﺪاري ﮐﻮي ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﻨﻈﻤﮫد ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻣﺮاﻋﺘﻮل
ﺗﻮﮔﮫ د واﻟﺴﻮاﻟۍ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻮي دي ،ﭘﺸﻤﻮل د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ،ﻻرښﻮوﻧﻮ او د وﻟﺴﻮاﻟﺴﻲ
د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ھﺪاﯾﺎت د
او د دې ﺑﮭﯿﺮ د ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره د "وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ"
 3240ﭘﺎﻟﯿﺴۍ
اﺻﻄﻼح ﮐﯥ ټﻮل ﻏټﺎن ،ﭘﮫ ﺷﻤﻮل د ﻗﺮاردادﯾﺎﻧﻮ او رﺿﺎﮐﺎراﻧﻮ ﺷﺎﻣﻞ دي ،څﻮک ﭼﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ
ﺑﺎﻧﺪې د څﺎرﻧﯥ واک ﻟﺮي ﭘﮫ داﺳﯥ ﮐړﻧﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ د اﺻﻼﺣﻲ ﻋﻤﻞ ﻻﻣﻞ ﮐﯿږي ټﻮل زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ښﻮوﻧځﻲ
وﻟﺴﻮاﻟۍ او د ھﻐﯥ د اﺳﺘﺎزو ﻟﺨﻮا د ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ څﺨﮫ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ډﯾﺴﭙﻠﻦ ﺗﮫ ﻏﺎړه
ﮐﯿږدي.
 زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﮫ ﻗﺼﺪي ﺗﻮﮔﮫ د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﮐﻮم ﭘﺎم وړ او/ﯾﺎﮔډوډ ﯾﯿﺰ ﭼﻠﻨﺪ
 3240ﭘﺎﻟﯿﺴۍ
ﻣﺎدي ﺧﻨډ ﻻﻣﻞ 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 ﻣﺴﺌﻠﯥاﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯥ ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ
راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﻮي/ﯾﺎ د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ اﻧﮕړ ﮐﯥ د ﮔډوډوﻧﮑﻲ اﻏﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿښﻮي ﻟﮫ دې طﺒﯿﻌﺘﮫ ﺳﺮﻏړوﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ د زده
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ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻟﻮﻣړي ﺟﺮم ﺳﺮه د اوږدې ﻣﻮدې ځﻨډ ﯾﺎ اﺧﺮاج ﭘﺎﯾﻠﮫ ﻟﮫ ځﺎﻧﮫ ﺳﺮه وﻟﺮي .د ﺑﯿﻠﮕﻮ ﻧﻮﻣﻠړ ﭘﮫ
ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﺷﻮی دی.
 3241ﭘﺎﻟﯿﺴۍ
 د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﯾﺎ د ښﻮوﻧځﻲ ﻟﺨﻮاد ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ او د ﺗﺒﺎﮐﻮ د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﮐﺎرول ﯾﺎ درﻟﻮدل
ﭘﮫ ﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﺷﻮﯾﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﭘﯿښﻮ ﮐﯥ د ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﮐﺎرول ﯾﺎ د ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ درﻟﻮدل اﺟﺎزه ﻧﮫ ﻟﺮي د دې اﯾﺎﻟﺖ د
ﻗﺎﻧﻮن څﺨﮫ د ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺟﺮﯾﻤﮫ ارزول ﮐﯿﺪی ﺷﻲ
 4215ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ
 ھﺮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ او ﯾﺎ ﮐﺲ )اﻟﻒ( څﻮک ﭼﯥ ﭘﮫ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲﻏﯿﺮ 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
ﻻﻧﺪې وي )ب( ﭘﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ډول ﮐﺎروي ،ﻟﺮي ،ﺧﺮڅﻮي او ﯾﺎ د درﻣﻠﻨﯥ د اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې وي ﮐﻮم ﭼﯥ د ھﻐﮫ د
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﭙﺎره د ﻣﺠﻮز ډاﮐټﺮ ﻟﺨﻮا ﻧﮫ وي ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮي ،ﯾﺎ )ت( ﭘﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ډول ،د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﯾﺎ د
ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﺷﻮﯾﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﭘﯿښﻮ ﮐﯥ ﻧﺸﮫ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﯾﺎ د ھﻐﯥ اړوﻧﺪ ﻣﺴﮑﺮات ﮐﺎروي ،ﻟﺮي ،ﺧﺮڅﻮي ﯾﺎ
ﯾﯥ ﺑﻞ ﺗﮫ ورﮐﻮي ،د ډﯾﺴﭙﻠﻦ او ﺗﺎدﯾﺐ ﺳﺮه ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻲ .ﭘﮫ دﻏﮫ ډول ډﯾﺴﭙﻠﻦ ﮐﯥ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﯾﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﻲ ،د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ادارو ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐﻮل ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي ،او/ﯾﺎ د ښﻮوﻧځﻲ څﺨﮫ ځﻨډ ﮐﻮل ﯾﺎ ﺷړل د دې
}  2121ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ
اﯾﺎﻟﺖ د ﻗﺎﻧﻮن څﺨﮫ د ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺟﺮﯾﻤﮫ ارزول ﮐﯿﺪی ﺷﻲ
 د ﻻﻧﺪې ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺗﺎدﯾﺐ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه،د ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮوﻧﯥ
د ښﻮوﻧځﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﮐﯿږي ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮫ د ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮭﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړئ ،د ﮐﻠﺘﻮري ﭘﻠﻮه د ځﻮاب وﯾﻮﻧﮑﻲ
ډﯾﺴﭙﻠﻦ ﭘﻠﻲ ﮐړئ ﮐﻮم ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮوي ﺗﺮڅﻮ ﺷﺨﺼﻲ او اﮐﺎډﻣﯿﮑﯥ ﺑﺮﯾﺎوې ﺗﺮﻻﺳﮫ
ﮐړي ،د ډﯾﺴﭙﻠﻦ ﭘﮫ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ ﻋﺎدﻻﻧﮫ او ﻣﺴﺎوات ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐړئ ،ډﯾﺴﭙﻠﯿﻦ ﭘﮫ داﺳﯥ طﺮﯾﻘﻮ ﺳﺮه ورﮐړئ ﭼﯥ د زده
ﮐﻮوﻧﮑﻮ اړﺗﯿﺎو او ځﻮاک ﺗﮫ ځﻮاب وﯾﻮﻧﮑﯽ وي ،د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه د ﭼﻠﻨﺪ د ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻮ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړئ،
او زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪ ﭘﻮرې ﭘﮫ ټﻮﻟﮕﻲ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻲ ﮐړئ؛ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺧﺪﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐړئ ﮐﻮﻣﻮ ﺗﮫ ﭼﯥ زده
ﮐﻮوﻧﮑﻲ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ،د ھﻐﻮی ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﮫ ﺧﻨډ ﭘﺮﺗﮫ ﺳﺮﺗﮫ ورﺳﻮئ ،د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﺮﻣﯿﻨځ
ھﻤﮑﺎرۍ اﺳﺎﻧﮫ ﮐړئ ،ﺗﺮڅﻮ ﯾﯥ د ځﻨډ ﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ اﺧﺮاج او ﺷړﻟﻮ وروﺳﺘﮫ ټﻮﻟﮕﻲ ﺗﮫ ﺑﯿﺎځﻠﯥ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ راﺗﮓ ډاډﻣﻦ
ﮐړئ؛ او د ټﻮﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د زده ﮐړې ﺧﻮﻧﺪي او ﻣﻼﺗړﻟﺮوﻧﮑﯽ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړئ. .
ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﭼﯿﺮې ﭼﯥ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﮫ وﺿﻊ ﺷﻮي وي ،د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻟﯿﮑﻠﻲ ﯾﺎدښﺖ ﺗﺮڅﻨﮓ ،د ﻣﻮروﭘﻼر ﯾﺎ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه د اړﯾﮑﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ ھڅﮫ ﺑﮫ د ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ د وﺿﻊ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﮫ دﻣﺨﮫ ﻧﯿﻮل ﮐﯿږي.
د ﺑﻨﺪﯾﺰ د ﻻﻧﺪې ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﭘﮫ ﺗړاو ﺳﺮه ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ د اﺻﻼﺣﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﯾﻞ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﺴﻲ – ﭘﮫ ﺷﻤﻮل
د ھﻐﻮ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭼﯥ د ټﻮﻟﮕﻲ د ﺣﺎﺿﺮۍ د ﭘﻠﻲ ﮐﯿﺪو وﺧﺖ د راﮐﻤﯿﺪو د ھﺪف ﻟﭙﺎره وي .وﻟﺴﻮاﻟۍ د دﻧﺪې ﭘﮫ رڼﺎ
ﮐﯥ د اﺻﻼﺣﻲ ﻋﻤﻞ د ﺑﺪﯾﻞ ډوﻟﻮﻧﻮ ﮐﺎروﻟﻮ ﺗﮫ ھڅﻮﻧﮫ ﮐﻮي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اﻣﮑﺎن وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د زده ﮐړې
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 ﻻرښﻮوﻧﻮ ﭘﻠﻲ ﮐﻮل
داﺳﯥ اﻧﮕﯿﺮل ﮐﯿږي ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻲ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﮫ ﭘﮫ ھﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻮي ﻣﻌﯿﺎري ﺣﺪ ﮐﯥ د ﻻﻧﺪې ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﯾﻮه زده
ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﻨﺪﯾﺰ وﻟﮕﻮي ،د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺪﯾﺰ څﺨﮫ ﭘﯿﻞ او دا ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﮐړي ﭼﯥ اﯾﺎ د ﮐﻤﻮاﻟﻲ ﯾﺎ زﯾﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ
ﻣﻌﯿﺎري ﺣﺪ ﮐﯥ ﻟﻮړ ﮐﮫ ټﯿټ ﺑﻨﺪﯾﺰ ﺗﻀﻤﯿﻨﻮي ﮐﮫ ﻧﮫ .د ښﻮوﻧځﻲ ﻟﮫ ﭼﺎرواﮐﻮ څﺨﮫ ﺗﻤﮫ ﮐﯿږي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﻗﻀﺎوت
او ﺗﺠﺮﺑﯥ وﮐﺎروي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮫ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﮫ ټﺎﮐﻲ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺮټﻮﻟﻮ وړﺗﯿﺎوو ﺗﺮﺣﺪه ھڅﮫ وﮐړي ﭼﯥ دا
ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﮫ ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﻮﺷﺎﻧﺘﮫ ﭘﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ او ﻣﺴﺎوي ډول ﭘﻠﻲ ﮐړي .د ﻣﺪﯾﺮ ﻗﻀﺎوت او ټﺎﮐﻨﮫ ﺑﮫ د
ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﺧﻮﻧﺪي ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﮐﯥ د ﻧﻈﻢ او ډﺳﭙﻠﯿﻦ ﺳﺎﺗﻠﻮ دﻧﺪې ﺗﮫ ﭘﮫ اﺣﺘﯿﺎط ﺳﺮه ﺗﻮازن ورﮐړی ،د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د
ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺻﻼﺣﻲ اﻗﺪاﻣﺎت او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﺮﯾﺎ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﯿﺪل ﮐﯿږي.
ﻻﻧﺪې ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﮫ ﻣﺪﯾﺮان د ښﻮوﻧځﻲ څﺨﮫ د ﺑﮭﺮ ځﻨډ ﯾﺎ اﺧﺮاج ﻟﭙﺎره د ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﺑﺪﯾﻠﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ څﺨﮫ ﻧﮫ ﻣﻨﻊ
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 ﻻﻣﻠﻮﻧﮫ ورﺗﮫ اﺻﻼﺣﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐړي ﯾﺎ ﮐﮫ ﭼﯿﺮې
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د ﺧﻄﺮ ﮔﻮاښ ﯾﺎ د ﭘﺎم وړ د ﺟﻼواﻟﻲ ﮔﻮاښ د ﺑﯿړﻧﻲ اﺧﺮاج ﻣﻼﺗړ د  WAC 392-400-295د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻻﻧﺪې وﮐړي.
وﻟﺴﻮاﻟۍ د ښﻮوﻧځﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐﻮي او ھڅﻮي ﯾﯥ ﭼﯥ د ﭼﻠﻨﺪ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﮫ ځﻮاب ﮐﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او
واﻟﺪﯾﻨﻮ ﺳﺮه د ﭼﻠﻨﺪ ﺗړوﻧﻮﻧﮫ وﮐړي ،ﭘﺸﻤﻮل د درﻣﻠﻨﯥ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﮔډون ﮐﻮﻟﻮ د ځﻨډ ﻣﻮدې د راﮐﻤﻮﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﮫ ،د ځﻨډوﻟﻮ
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 ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره ﭘﻼن ﺷﻮي دي .وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺑﮫ ﭘﮫ
ھﻐﮫ ژﺑﮫ ﮐﯥ ھﺮ ډول ﭼﻠﻨﺪ ﺗړون ﺑﺮاﺑﺮوي ﭼﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ او ﻣﻮروﭘﻼر ﭘﺮې ﭘﻮھﯿږي.
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
ﭘﺎﯾﻠﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻧﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﯾﯥ ﮐړﻧﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړې وې .دوران 20-0 :ورځﻮ ﻟﭙﺎره ځﻨډول
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 ﻻرې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮی دی .د ﺷﻔﺎھﻲ
ﮔﻮاښﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره :ځﻮرول ،ډارول او ځﻮرول ووﯾﻨﺊ .دوران 10-0 :ورځﻮ ﻟﭙﺎره ځﻨډول
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
وﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯧﺮې ﻣﺪﯾﺮ درک ﮐړي ﭼﯥ ټﻮل ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﺳﻢ دي ،د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ څﯧړﻧﻮ وروﺳﺘﮫ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ
ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻧﯿﺴﻲ ﭼﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ډﺳﭙﻠﯿﻦ ﮐﻤﯧټﯥ ﺗﮫ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﮫ ﮐړي:
ﮐﮫ ﭼﯧﺮې ﮐﻮم زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺗﺮ ﺣﻤﻠﯥ ﻻﻧﺪې راځﻲ او ﯾﺎ ووﯾﻨﻲ ﭼﯥ ﺑﻞ ﮐﻮم زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺗﺮ ﺣﻤﻠﯥ ﻻﻧﺪې دی،
•
ھﻐﮫ ﯾﻮاځﯥ د ځﺎن ﯾﺎ د ﻧﻮرو د دﻓﺎع ﻟﭙﺎره اﻗﺪام ﮐﻮﻻی ﺷﻲ؛
ﮐﮫ ﭼﯧﺮې ﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ داﺳﯥ ﮐړﻧﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ﭼﯥ د ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮ واﻧګﯧﺮي ﭼﯥ ﮐړﻧﮫ ﯾﯥ د ﻣﻮﺟﻮده
•
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﺮور او ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ ده؛ او
ﮐﮫ ﭼﯧﺮې زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﮫ ﻟﻤﻦ وﻧﮫ وھﻲ او ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﮫ ﺣﻤﻠﯥ څﺨﮫ ﻻس
•
واﻧﭽﻮي.
د ﺣﻤﻠﯥ ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ دا دی ﭼﯥ د ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻻﺳﻮﻧﮫ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻟﮫ ﺣﻤﻠﯥ
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.
د ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺤﻮه ﮐﻮل ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺒﻮل :د ښﻮوﻧځﻲ د ﻧﻈﻢ ﻟﭙﺎره ،د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې او ﯾﺎ د ﻧﻮرو د ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﯥ اﺟﺎزې او
ﻋﻤﺪي ﺗﺨﺮﯾﺐ )ﺑﻐﯿﺮ ﻟﮫ ﭘﻮرﺗﮫ ذﮐﺮ ﺷﻮې اورﻟګﯧﺪﻧﯥ( .دوران 10-0 :ورځﻮ ﻟﭙﺎره ځﻨډول
ﯾﺎدوﻧﮫ :د  (RCW 28A.635.060 (1ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه ﺑﮫ د ﻋﻤﺪي ﺗﺨﺮﯾﺒﻮوﻧﮑﻮ ﯾﺎ د ﻣﻠﮑﯿﺖ د ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯧﺪﻟﻮ د
ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻤﺮې ،ډﭔﭙﻠﻮﻣﻮﻧﮫ او ټﺮاﻧﺴﮑﺮﭔﭙټﻮﻧﮫ ﺗﺮ ھﻐﯥ ﭘﻮرې ﻗﯿﺪ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﯾﺎ د ھﻐﮫ ﻣﻮر
او ﭘﻼر ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دې ﺗﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯿﺖ د ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺎوان ورﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯧﺮې ﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﮫ ﻣﺆﻗﺖ ﯾﺎ
ﭘﮫ داﯾﻤﻲ ډول ﻟﮫ ښﻮوﻧځﻲ څﺨﮫ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ،ﺗﺮ ھﻐﯥ ﺑﯧﺮﺗﮫ ﭘﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ ﻧﮫ ﻣﻨﻞ ﮐﯧږي ﺗﺮڅﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﯾﺎ ﯾﯥ
ﻣﻮر او ﭘﻼر او ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﯥ ټﻮل ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﮫ ﻧﮫ وي ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐړي؛ ﻣګﺮ دا ﭼﯥ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻞ ډول ھﺪاﯾﺖ ورﮐړي.
ﮐﮫ ﭼﯧﺮې ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮی ﻣﻠﮑﯿﺖ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې ﺑﺲ وي ،ﺗﻌﻠﯿﻘﻮل ﺷﻮی زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺗﺮ ھﻐﮫ ﭘﻮرې د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ
ﺑﺲ ﮐﯥ د ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻠﻮ او ﭼﻠﻮﻟﻮ اﺟﺎزه ﻧﮫ ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ھﻐﮫ ﯾﺎ ﯾﯥ ﻣﻮر او ﭘﻼر 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 ﭘﻼر او ﯾﺎ ﯾﯥ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ د ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮي څﯿﺰ د ﺗﺎوان ورﮐﻮﻟﻮ وس وﻧﮫ ﻟﺮي ،ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه ﺑﮫ د ﭘﯿﺴﻮ د ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮ ځﺎی زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﺗﮫ د رﺿﺎﮐﺎراﻧﮫ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺟﻮړه ﮐړي .د رﺿﺎﮐﺎراﻧﮫ ﮐﺎر د ﭘﺎی ﺳﺮه ﺳﻢ ﺑﮫ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ټﻮﻟﯥ ﻧﻤﺮې ،ډﭔﭙﻠﻮم
او ټﺮاﻧﺴﮑﺮﭔﭙټ ﺑﯧﺮﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ .ﻟﮑﮫ څﻨګﮫ ﭼﯥ د واﺷﯧﻨګټﻦ ﭘﮫ اﯾﺎﻟﺘﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي ،د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﻮر
او ﭘﻼر ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﮫ د ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮي څﯿﺰ ﻟﭙﺎره ﻗﺮﺿﺪار وي.
د ښﻮوﻧځﻲ د ﭼﺎرواﮐﻮ اﻋﺘﺮاض :د ښﻮوﻧځﻲ د ټﻮل ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ – ﭘﮫ ﺷﻤﻮل د داوطﻠﺒﺎﻧﻮ ﯾﺎ د ښﻮوﻧځﻲ د
Policy
ﻗﺮاردادﯾﺎﻧﻮ – د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ،ﻻرښﻮوﻧﻮ او ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻨﻠﻮ رد .ﭘﮫ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧۍ ﮐﯥ د
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ﺧﻼف ﺟﺎﻣﯥ او ظﺎھﺮي څﯧﺮه ﺷﺎﻣﻠﮫ ده ﭼﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ )ﺣﺘﯽ ﭼﯥ ﻟﮫ دې ﮐﻠﻤﯥ ﺳﺮه ﺑﻠﺪ ھﻢ ﻧﮫ
3224
دي( ډډه ﮐﻮي ﺗﺮڅﻮد ښﻮوﻧځﻲ د ﻻرښﻮوﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ وﮐړي .د ښﻮوﻧځﻲ د ﭼﺎرواﮐﻮ اﻋﺘﺮاض ھﻐﮫ وﺧﺖ ھﻢ
ﮐﯧږي ﭼﯥ ﯾﻮ ﻋﻤﺪي ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ .دوران :ﻟﮫ  0ﺗﺮ  10ورځﻮ ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﻣﺨﺪره ﺗﻮﮐﻲ/اﻟﮑﻮل او ﻧﻮر ﻣﻨﻌﮫ ﺷﻮي ﮐﯿﻤﯿﺎوي ﺗﻮﮐﻲ د ښﻮوﻧځﻲ د ﻧﻨﮫ ،د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ او د ﺣﻮزې ﭘﮫ
ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټﻲ وﺳﯿﻠﻮ ﮐﯥ د ھﺮ ډول ﻣﺨﺪره ﺗﻮﮐﻮ )ﭘﮫ ﺷﻤﻮل د ﭼﺮﺳﻮ/ﺑﻨګ( او/ﯾﺎ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﮐﻮ د اﺳﺘﻔﺎدې وﺳﯿﻠﯥ )ﭘﮫ
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 ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐړي
ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻲ د ﻧﻨﮫ ،د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﯥ او ﯾﺎ د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﻧﻮرو ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﮐﯥ ﻟﮫ ځﺎﻧﮫ ﺳﺮه ﻧﺸﮫ ﯾﯽ ﺗﻮﮐﻲ،
اﻟﮑﻮل او ﯾﺎ ﻧﻮر ﻣﻨﻌﮫ ﺷﻮي ﻣﻮاد ﻟﺮي .دوی ﺑﮫ ﺗﺮ ھﻐﮫ ﭘﻮرې ﭘﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﯥ وي ﺗﺮ څﻮ ﺑﯧﺮﺗﮫ د ښﻮوﻧځﻲ د ټﻮﻟﻮ
ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﯾﺎ ﮐړﻧﻼري اﺻﻮﻟﻮ او ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ځﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .ﭘﮫ دې ﻗﺮارداد ﮐﯥ ﯾﻮه داﺳﯥ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻢ ﺷﺎﻣﻠﮫ ده
ﭼﯥ د ھﻐﯥ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﺑﮫ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ د  DASAﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ ﯾﻮې ﻣﻨﻞ ﺷﻮې ﺑﯿﺎﮐﺘﻨﮫ ﮐﯥ وﻧډه اﺧﻠﻲ .د  DASAاو WAC
ﻣﻄﺎﺑﻖ ارزوﻧﯥ څﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﺑﮫ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ رﺿﺎﯾﺖ د ښﻮوﻧځﻲ او ارزووﻧﮑﯥ ادارې ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﺮﺳﺮه
ﺷﻲ .ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه د ارزﯾﺎﺑۍ او وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻮ ﻧﺸﺮول ﻏﻮاړي .ﮐﮫ ﭼﯧﺮې ﺷﻮﻧﯥ وي او ﻣﺪﯾﺮ ﯾﯥ وﻣﻨﻲ ،دا ﯾﻮه
ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ده .د ﮐړﻧﻮ د ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﯥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮫ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮫ وړاﻧﺪﯾﺰ ﮐﯧږي ﺗﺮڅﻮ د  ASDﭘﻮھﮫ ﯾﺎ ﻧﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﮫ ﺑﺸﭙړ ﮐړي )ﻧﺸﺮول ﯾﯥ ھﻢ ﻏﻮښﺘﻞ ﮐﯧږي( .ﮐﮫ ﭼﯧﺮې زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﻗﺮارداد د ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﯥ ﻏﻮښﺘﻨﯥ
ﻋﻤﻠﻲ ﻧﮫ ﮐړي ،د ډﺳﯧﭙﻠﯿﻦ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﮫ ﺑﮫ اﺟﺮا ﺷﻲ .د دې روښﺎﻧﮫ ﮐﻮل ﻣﮭﻢ دي ﭼﯥ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د درﻣﻠﻨﯥ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﭘﯿﻞ ﺳﺮه د زده ﮐﻮﻧﮑﻲ د ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﻮده ﮐﻤﮫ ﮐړي – ﭘﮫ دې ﮐﯥ ﻣﻤﮑﻦ د
ﻧﺸﮫ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ ارزوﻧﮫ ھﻢ ﺷﺎﻣﻠﮫ وي  -ﻗﺎﻧﻮن دا اﺟﺎزه ﻧﮫ ورﮐﻮي ﭼﯥ دا ډول ﺧﺪﻣﺎت د ښﻮوﻧځﻲ د ډﺳﭙﻠﯿﻦ ﻟﮫ ﻻرې
وړاﻧﺪې ﺷﻲ  .(RCW 28A.600.410دوران 20-0 :ورځﻮ ﻟﭙﺎره ځﻨډول
ﭘﮫ ټﻮﻟﻮ ھﻐﻮ ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ،د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ او ﯾﺎ د ﺣﻮزې ﻟﮫ
ﺧﻮا ﭘﮫ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټ ﮐﯥ د دې ﻣﺎدې ﻻﻧﺪې ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ ﺗﻮﮐﻲ ﺳﺎﺗﻲ او ﯾﺎ ﯾﯥ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮي – ﭼﯥ دا ھﻢ ﻟﮫ ﻗﺎﻧﻮن
څﺨﮫ ﺳﺮﻏړوﻧﮫ ده – د ښﻮوﻧځﻲ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ﺑﮫ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ رﭔﭙﻮټ ﺟﻮړﭔږي.
ﺷﺨړه ﯾﺎ ﭘﮫ ﺷﺨړه ﮐﯥ وﻧډه:
ﭘﮫ دې ﮐﯥ ﺷﺨړې ﺗﮫ ﺗﺤﺮﯾﮏ ،د ﺷﺨړې ﺗﺮوﯾﺞ )د ﻟﯿﺪوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺣﯿﺚ ﺷﺨړې ﺗﮫ ﻟﻤﻦ وھﻞ( ،د ﺷﺨړې زﯾﺎﺗﻮل او
ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﺷﺨړې د ځﺎی ﻧﮫ ﭘﺮﭔښﻮدل ﺷﺎﻣﻞ دي .ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﮫ :ﺣﻤﻠﮫ ووﯾﻨﺊ
ډﻟﮫ ﯾﯿﺰې ﮐړﻧﯥ:
ﭘﮫ دې ﮐﯥ د ښﻮوﻧځﻲ د ﻧﻈﻢ ﻟﭙﺎره ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ دي:
ﻟﮑﮫ څﻨګﮫ ﭼﯥ ﻻﻧﺪې 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
•
ډﻟﯥ ﺗﮫ د ﻏړو ﻏﻮښﺘﻨﮫ ﯾﺎ ګﻮﻣﺎرﻧﮫ.
•
د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰو ﮐړﻧﻮ ﭘﮫ ﺳﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻮ او ﻧښﻮ ﮐﯥ ﻻﻧﺪې 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،
•
ﺳﻤﺒﻮل او ﯾﺎ ځﯿﻨﻮ ﻧﻮرو ځﺎﻧګړﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﯾﻮې ډﻟﯥ د ﻏړﯾﺘﻮب ﯾﺎ د ھﻐﯥ ﺳﺮه د ھﻤﮑﺎرۍ ښﻮدﻧﮫ ﮐﻮي.
ﻟﮫ ﯾﻮې ډﻟﯥ ﺳﺮه د اﻓﺮادو ھﻤﮑﺎري ﭼﯥ د ﮐﺎﻟﯿﻮ ،د ښﻮوﻧځﻲ د دﻧﺪو ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻮ ،ﺑﺎډۍ او ﯾﺎ ﻧﻮرو ځﺎﻧګړﻧﻮ ﭘﮫ
•
ښﻮدﻧﯥ ﺳﺮه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧږي.
دوران :ﻟﮫ  0ﺗﺮ  10ورځﻮ ﺗﻌﻠﯿﻖ )د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰو ﮐړﻧﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ اﺧﺮاج ﯾﺎ اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ ،د ﻧﻮرو ﺑﺪ رﻓﺘﺎرﯾﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ
ﻏﯿﺮﺣﺎﺿﺮي ،ﯾﻮازې ﭘﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐﯥ واﻗﻊ ﮐﯧﺪای ﺷﻲ(.
ځﻮروﻧﮫ ،ګﻮاښﻞ او ﯾﺎ ﺑﺪﻣﺎﺷﻲ:
د ښﻮوﻧځﻲ د ﻧﻈﻢ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ “ځﻮروﻧﮫ ،ګﻮاښﻠﻮ ﯾﺎ ﺑﺪﻣﺎﺷۍ“ ﮐﯥ ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ دي:
ﻋﻤﺪي ﺿﺮر رﺳﻮﻧﮫ ،ډارول ،ﯾﺎ د ﺧﺒﺮو او ﻓﺰﯾﮑﻲ ﮐړﻧﻮ ﻟﮫ ﻻرې ګﻮاښﻞ ﭼﯥ د ﺣﻮزې
•
د ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮوﻧﻮ څﺨﮫ ﺳﺮﻏړوﻧﮫ ده;3207P .
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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 ﻻﻣﻞ ﮐﯿږي ،ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺗﮫ زﯾﺎن رﺳﻮي ،ﯾﺎ د ګﻮاښﻞ ﺷﻮي ﺷﺨﺺ د ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺑﻨﺪﯾﺰ
ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻻﻣﻞ ﮐﯿږي ،ﯾﺎ ﮐﻮم ﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﭼﯥ د ګﻮاښﻞ ﺷﻮي ﮐﺲ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﯾﺎ رواﻧﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﺗﮫ د ﭘﺎم وړ زﯾﺎن
رﺳﻮي.
اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﻣﺤﺪوده 10-0 :ورځﻮ ﻟﭙﺎره ځﻨډول
ﺛﺎﻧﻮي ﻣﺤﺪوده :ﻟﮫ  3ﺗﺮ  20ورځﻮ ﺗﻌﻠﯿﻖ

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
ﻣﺘﻦ ،ﻋﮑﺴﻮﻧﮫ ﯾﺎ ﻏږوﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻲ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﺮ ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي ،ښﻮدل ﺷﻮي ﯾﺎ ﻟﯿږدول
ﺷﻮي دي .دوران 10-0 :ورځﻮ ﻟﭙﺎره ځﻨډول
ﻏﻞ/ﻏﻼ:
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
اﺟﺎزه واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،ﭘﮫ دې ﻧﯿﺖ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﯥ ﻟﮫ ﻣﻠﮑﯿﺖ څﺨﮫ ﻣﺤﺮوم ﮐړي .د ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ،د
ﺧﺴﺎرې ﺟﺒﺮاﻧﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ اړﯾﻦ وي .دوران 10-0 :ورځﻮ ﻟﭙﺎره ځﻨډول
ﺳﻼح:
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﮐړﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﻼح وﮐﺎروي .ﭘﮫ دې ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ھﻐﮫ ﻣﻮارد
ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﮐﮫ ﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ د  RCW 9A.04.110ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﯾﻮه ګﺮﻣﮫ اﺳﻠﺤﮫ څﺮګﻨﺪه
ﮐړي .ھﻐﮫ څﯿﺰوﻧﮫ او ﮐړﻧﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ
ﮐﯥ ﻧﮫ دي ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﯾﻮې ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ
 4210ﭘﺎﻟﯿﺴۍ
ﺑﺮﺧﯥ ﻻﻧﺪې ﻣﺸﺨﺼﯥ ﺷﻲ.
ﻟﮫ ھﺮ ھﻐﮫ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮه ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ اﻧګړ ﮐﯥ ،د ښﻮوﻧځﻲ ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټ ﮐﯥ ،ﯾﺎ د
ښﻮوﻧځﻲ ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻮ ﮐﯥ اﺳﻠﺤﮫ وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮه ﯾﺎ ﯾﯥ اﻧﺘﻘﺎﻟﻮﻟﮫ ،د RCW
 28A.600.420ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﻐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﮫ ښﻮوﻧځﻲ څﺨﮫ ﺣﺪ اﻗﻞ د ﯾﻮ ﮐﺎل ) 12ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ( ﻟﭙﺎره واﯾﺴﺘﻞ ﺷﻲ او ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﯾﯥ
ﻣﻮر او ﭘﻼر 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.
ﮐﮫ ﭼﯧﺮې ﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﮫ  RCW 9A.04.110ﮐﯥ ﮐﻮم ذﮐﺮ ﺷﻮی ﻧﺎوړه ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي او ﯾﺎ ﮐﻮﻣﮫ ګﺮﻣﮫ ﺳﻼح
ورﺳﺮه وﻟﯿﺪل ﺷﻲ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ دا زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺗﺮ ﯾﻮ ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻟﮫ ښﻮوﻧځﻲ څﺨﮫ وﺑﺎﺳﻲ ﯾﺎ ﯾﯥ
وځﻨډوي .د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د اﯾﺴﺘﻠﻮ ﻓﯿﺼﻠﮫ د ھﻐﮫ د ﮐړﻧﯥ د ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻣﺪﯾﺮ د ﻗﻀﺎوت ،ﯾﺎ د ﮐړﻧﯥ ﭘﮫ وﺧﺖ
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 ﻻﻧﺪې ،ھﺮه ھﻐﮫ ﮐړﻧﮫ ﺑﮫ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﯿﻖ څﺎﻧګﯥ ﺗﮫ رﭔﭙﻮټ ﮐﯧږي ﭼﯥ ﺟﺮﻣﻲ ﺑڼﮫ وﻟﺮي .د دې ﺑﺮﺧﯥ
ﻻﻧﺪې ھﺮ ډول ﭼﻠﻨﺪ ﭼﯥ د ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﮫ وي ﮐﯧﺪی ﺷﻲ ﭘﮫ دې ﻣﻨﺘﺠﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ زده
ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﻧﺎﺣﯿﻨﯥ ﻟﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻠﻮ څﺨﮫ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻲ ﯾﺎ ﯾﯥ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺪوده ﺷﻲ.
د درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻻرښﻮوﻧﯥ
 .Aﻟﻨډ ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ :ھﻐﮫ ﻣﻮر او ﭘﻼر/ﺳﺎﺗﻨﻮﻧﮑﻲ ﭼﯥ د ﻟﻨډ ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ د وﺿﻌﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ځﻮرﭔږي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﮫ
ﻋﺮﯾﻀﮫ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﮫ ﯾﯥ رﺳﯿﺪه ګﻲ وﺷﻲ.
 .Bاوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ :ھﻐﮫ ﻣﻮر او ﭘﻼر/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭼﯥ د اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ د وﺿﻌﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ځﻮرﭔږي ،ﮐﻮﻻی ﺷﻲ
ﭼﯥ د ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﻟﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻧﯥ څﺨﮫ وروﺳﺘﮫ ﭘﮫ  5ورځﻮ ﮐﯥ د ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻟﮫ ﻣﺪﯾﺮ څﺨﮫ د ﯾﻮ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻏﻮښﺘﻨﮫ وﮐړي .ﮐﮫ ﭘﮫ دې ﺳﺮه ھﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺣﻞ ﻧﮫ ﺷﻮه ،د ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ څﺨﮫ وروﺳﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ښﻮوﻧځﻲ
ﭘﮫ  3ﮐﺎري ورځﻮ ﮐﯥ د رﺳﯿﺪه ګۍ د ﻏﻮﻧډې ﻏﻮښﺘﻨﮫ وﺷﻲ.

9

 .Cاﯾﺴﺘﻞ :زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ او/ﯾﺎ د ھﻐﮫ ﻣﻮر او ﭘﻼر/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ د اﺳﯿﺘﻠﻮ ﻟﮫ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ څﺨﮫ وروﺳﺘﮫ ﭘﮫ  3ﮐﺎري ورځﻮ
ﮐﯥ ﻟﮫ ښﻮوﻧځﻲ څﺨﮫ د رﺳﯿﺪه ګۍ د ﻏﻮﻧډې ﻏﻮښﺘﻨﮫ وﮐړي.
د ﻧﻈﻢ ﻋﺮﯾﻀﻮ ﺗﮫ د رﺳﯿﺪه ګۍ د ﻏﻮﻧډو ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮوﻧﮫ او ﺣﻘﻮق
 3241ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ
د ﺣﻮزې
ﻣﺸﺨﺼﻮي.
ﺑﯿﺎ ﺷﺎﻣﻠﻮل/ﺑﯿﺎ ﻣﻨﻞ
ھﺮ ھﻐﮫ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭼﯥ ﻟﮫ ښﻮوﻧځﻲ څﺨﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﻮی ﯾﺎ اﯾﺴﺘﻞ ﺷﻮی دی ،ھﺮ وﺧﺖ ﭼﯥ وﻏﻮاړي ﮐﻮﻻی ﺷﻲ
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 دﻻﯾﻞ؛ ھﻐﮫ ﺳﻨﺪوﻧﮫ ﭼﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻏﻮښﺘﻨﮫ ﺳﭙﻮرټ ﮐﻮي؛ او د زده
ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ 3241
ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻣﻮر او ﭘﻼر/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ او ﯾﺎ ﺑﻞ ھﻤﮑﺎر ﮐﺲ ﻟﮫ ﺧﻮا ﯾﻮ ﮐﻤﮑﻲ ﻟﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ وي.
د ﺑﯿﺎﻣﻨﻠﻮ ﻏﻮﻧډه او ﭘﻼن
د ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ د اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ او اﺧﺮاج ﭘﮫ ﻣﻮده ﮐﯥ ﭘﮫ  20ورځﻮ ﮐﯥ ،ﯾﺎ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺑﯿﺎ ﺷﺎﻣﻠﯧﺪو
څﺨﮫ ﺣﺪ اﻗﻞ  5ورځﯥ ﻣﺨﮑﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او د ھﻐﮫ ﻟﮫ ﻣﻮر او ﭘﻼر/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺮه د ﺑﯿﺎ ﺷﺎﻣﻠﯧﺪو ﻏﻮﻧډه داﯾﺮه
ﮐړي ﺗﺮ څﻮ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻓﺮدي ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ داﺳﯥ ﯾﻮ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د
اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ او اﺧﺮاﺟﯧﺪﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﻮې ﭘﯧښﮫ ھﻢ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﺷﻮې وي.
دا ﭘﻼن ﺑﺎﯾﺪ ﻟﮫ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ھﻐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﮫ اﺻﻼح ﮐﯧﺪو ﮐﯥ اړﯾﻦ ګﺎﻣﻮﻧﮫ واﺧﻠﻲ ﮐﻮم
ﭼﯥ د ھﻐﮫ د ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﻠﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﻮی دی .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﮫ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او د ھﻐﮫ د ﻣﻮر او
ﭘﻼر/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﮫ ګډون او ﺳﮭﻢ ﺳﺮه د ﭘﻼن د راﻣﯿﻨځﺘﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ګﺎﻣﻮﻧﮫ ﭘﻮرﺗﮫ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ
ﮐړي ﭼﯥ دا ﭘﻼن ﻟﮫ ﮐﻠﺘﻮري ﭘﻠﻮه ﺣﺴﺎس او ځﻮاب وﯾﻮﻧﮑﯽ دی.
د ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﻠﯧﺪو د ﭘﻼن ﭘﮫ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﻲ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ د ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ اﺧﺮاج د ﻣﻮدې ﮐﻤﻮل ﭘﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻧﯿﺴﻲ ،ھﻤﺪارﻧګﮫ ﻣﺪﯾﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮر ھﻐﮫ اﺻﻼﺣﻲ 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 ﻻرې ﺗﮫ ﺑﺮاﺑﺮوي.
د ﺑﯿﺎ ﺷﺎﻣﻠﯧﺪو ﭘﻼن د ﺑﯿﺎ ﻧﻮﻣﻠﯿﮑﻨﯥ د ﻋﺮﯾﻀﯥ ځﺎی ﻧﮫ ﻧﯿﺴﻲ.

د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﮐړﻧﻮ ﭘﮫ اړه ﻧﻮر ﻣﻘﺮرات
ﺣﺎﺿﺮي
ﻋﺬر وﻟﺮي.

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﮫ ﺻﻨﻔﻮﻧﻮ ﮐﯥ ګډون ﮐﻮي ﻣګﺮ دا ﭼﯥ ﯾﻮ رﺳﻤﻲ 3121ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ

 د  Auburnﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه ﯾﻮه ﻣﺤﺼﻮره ﺷﻮې ﻣﺤﻮطﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﮫﺑﻨﺪه ﻣﺤﻮطﮫ
 3242ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ
ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ ﻟﮫ راﺗګ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﺮ رﺳﻤﻲ رﺧﺼﺘﯧﺪو ﭘﻮرې ھﻠﺘﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧږي.
 زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻲ ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫزده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ټﻮﻟﻨﯿﺰې ارﺗﺒﺎطﻲ وﺳﯿﻠﯥ
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 ﻻﻧﺪې ﮐړي:
 .Aارﺗﺒﺎطﻲ 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 ﭼﺎﻻﻧﯧﺪﻟﯽ او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﯧﺪﻟﯽ ﺷﻲ ،ﻣګﺮ دا ﭼﯥ ﯾﻮ ﺑﯧړﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ
ﻟﮫ ﯾﻘﯿﻨﻲ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ وي ،او ﯾﺎ ھﻢ دا ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ د وﺳﯿﻠﻮ د اﺳﺘﻔﺎدې اﺟﺎزه ورﮐړي.
 .Bزده 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
ﺳﺮﻏړوﻧﮫ ﮐﻮي ،ھﻐﻮی ﺑﮫ ﻟﮫ ځﯿﻨﻮ اﺻﻼﺣﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻲ ﻟﮑﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ ،ﻟﮫ ښﻮوﻧځﻲ څﺨﮫ اﯾﺴﺘﻞ او ﯾﺎ
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ھﻢ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ د ارﺗﺒﺎطﻲ وﺳﯿﻠﯥ د راوړﻟﻮ ﻟﮫ اﻣﺘﯿﺎز څﺨﮫ ﻣﺤﺮوﻣﻮل .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دي ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ارﺗﺒﺎطﻲ وﺳﯿﻠﮫ د ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺷﮏ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ وڅﯧړي او ﭼﮏ ﮐړي ،دا وﺳﯿﻠﮫ ﺑﮫ ﯾﻮاځﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﻣﻮر او ﭘﻼر/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﮫ ﺑﯧﺮﺗﮫ ورﮐﻮل ﮐﯧږي .د ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺧﻼف ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت او ﻋﮑﺴﻮﻧﮫ ﺑﮫ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﯿﻖ
څﺎﻧګﯥ ﺗﮫ ﻟﯧږل ﮐﯧږي.
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ھﻐﯥ ارﺗﺒﺎطﻲ وﺳﯿﻠﯥ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﺌﻮل دي ﭼﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﮫ ﯾﯥ ﻟﮫ ځﺎن ﺳﺮه راوړي .ﺗﻌﻠﻤﻲ ﺣﻮزه
ﭘﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د وﺳﯿﻠﻮ د ﻏﻼ ﮐﯧﺪﻟﻮ ،ورﮐﯧﺪﻟﻮ او ﺗﺨﺮﯾﺒﯧﺪﻟﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي.
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ښﻮوﻧځﻲ ﻟﮫ ﺧﻮا د ارﺗﺒﺎطﻲ او ﺑﺮﻗﻲ وﺳﯿﻠﻮ د ﺳﻤﯥ اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻟﮫ ټﻮﻟﻮ ﺟﻮړو
 3245ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ
ﺷﻮو ﻣﻘﺮراﺗﻮ څﺨﮫ اطﺎﻋﺖ وﮐړي.

.C
.D

ﻟﮫ ﺑﺮﻗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﮫ اﺳﺘﻔﺎده
 Pد اﮐﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره طﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﮫ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي دي .د اﻟﺒﻮرن ښﻮوﻧځﻲ د ﻧﺎﺣﯿﯥ )(ASD
او دا ﭼﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻟﮫ وﺳﺎﯾﻠﻮ څﺨﮫ
د  2022ﮐﺎل ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ
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
وﺳﯿﻠﻮ دواړو ﮐﯥ ﻟﮫ ﺷﺒﮑﯥ څﺨﮫ ﯾﻮازې د زده ﮐړې او ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﯧﺪﻻی ﺷﻲ .دا ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﻮازې د ښﻮوﻧځﻲ ﻻ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺳﺮه دی ﭼﯥ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻧﯿﺴﻲ ﭼﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ څﮫ وﺧﺖ او
څﮫ ډول ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭘﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ ﻟﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼﻲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ وﺳﯿﻠﻮ څﺨﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ.
ﻣﮫ ﯾﯥ ﮐوئ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

د ﻧورو ﻟﮫ اﮐوﻧټوﻧو څﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده وﮐړئ.
ﻏﯾر ﻣﺟﺎزو ﮐﻣﭘﯾوټروﻧو ،ﺷﺑﮑو ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ
ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻟرل.
ﺳﺎﯾﺑرﺑوﻟﻲ ،ځورول او ﯾﺎ د ﮐﯾﻧﯥ د ھر ډول
ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧو ﻧﺷرول ،ﭘﮫ ﺷﻣول د ﺗﻌﺻﺑﻲ ټوﮐو او
څرګﻧدوﻧو
د ھﻐو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭘوﺳټول ،ﺷرﯾﮑول او ذﺧﯾره
ﮐول ﭼﯥ ﮐوﻻی ﺷﻲ ﻧورو ﺗﮫ ﺧطر ﭘﭔښ
ﮐړي.
د ﺗوﻟو ﻏﯾر اﺧﻼﻗﻲ ،ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧوي او ﯾﺎ ﻧورو
ھﻐو ﮐړﻧو ﻣﺷﺧﺻول ﭼﯥ  ASDﺗﮫ ﺿرر
رﺳوي او د ﻗرﺿدارۍ ﻻﻣل ﯾﯥ ﮐﭔږي.
د ﻧورو ﺧﻠﮑو د اﻟﮑټروﻧﯾﮑﻲ ﮐﺎروﻧو او ﺳﺎﻓټ
وﯾروﻧو ﮐﺎﭘﻲ ﮐول؛ دا ﻋﯾﻧﺎ د ﻏﻼ 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
ﻻﺳرﺳر ،د ھﻐﯥ اﭘﻠوډول ،ډوﻧﻠوډول ،ﺳﺎﺗل
او ﺗوزﯾﻊ ﮐول.
د ﺷﺧﺻﻲ ګټﯥ ،ﺳوداګرﯾزې ﻏوښﺗﻧﯥ ﯾﺎ ھر
ډول ﺗﺎوان ﻟﭘﺎره د  ASDټﮑﻧﺎﻟوژي وﮐﺎروئ.
د ﺣوزې د ټﮑﻧﺎﻟوژﯾﮑﻲ وﺳﯾﻠو اﺟزاوې او
ﭘرزې د ټﮑﻧﺎﻟوژۍ وزارت ﻟﮫ ﻟوﻣړﻧۍ اﺟﺎزې
ﭘرﺗﮫ ﺗﺑدﯾل ﮐړئ.
د  ASDﺣوزوي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺑﺳﺗﯥ،
او/ﯾﺎ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯥ ټوﻟګﯥ ډوﻧﻠوډ ،ﮐﺎﭘﻲ او
ﺗوﻟﯾد ﮐړئ.

وﮐړئ...
•

•

•

•
•
•

•

ﺧﭘﻠﯥ ﺷﺑﮑﯥ ﮐﯥ ﻻګ 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 ﺑﻼګوﻧو ،اﻧټرﻧټﻲ ګروﭘوﻧو ،د اﻋﻼﻧﺎﺗو 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
ﻟﮑﮫ :ﻣﮑﻣل ﻧوم ،د ﮐور آدرس ،د ﺗﻠﻔون
ﺷﻣﭔره ،وﭔب ﭘﺎڼﮫ ،ﺑﻼګ ،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
وﺳﺎﺗﺊ ﺗرڅو ﯾﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ د ﺷرﯾﮑوﻟو اﺟﺎزه
ﻧﮫ وي درﮐړې.
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ﮐﮫ ﭘﮫ آﻧﻼﻧﯾن 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
د ھرې ﺑرﺧﯥ د اﺳﺗﻔﺎدې او ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗو د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ﻧظﺎرت ،څﺎرﻧﯥ ،ﮐﺎﭘﻲ ﮐوﻧﯥ ،ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ او ﺳﺎﺗﻧﯥ ﺣﻖ ،د ﭘﺧواﻧۍ
ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﭘرﺗﮫ ،ﯾوازې ﻟﮫ  ASDﺳره دی.
د اﻟﮑټروﻧﯾﮑﻲ ﻣﻧﺎﺑﻌو د ﺳﻣﯥ اﺳﺗﻔﺎدې ﻻرې ﭼﺎرې ﺑﮫ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول ﭘﮫ ﻻﻧدې وﭔﺑﺳﺎﯾټ ﮐﯥ ﺑﯾﺎوﮐﺗل ﺷﻲ،
.
http://www.auburn.wednet.edu/aup
ﻟطﻔﺎ دا وګورئ:
for
www.auburn.wednet.edu/aup
) Acceptable Use Procedures for Electronic Resourcesاﻧګﻠﺴﻲ(
) Recursos Electrónicosاﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﻲ(
) Электронные ресурсыروﺳﻲ(
) Електронні ресурсиاوﮐراﯾﻧﻲ(
) Kein Jerbal ak Men ko Jet Rej Computer ak Electronic Resourcesد 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 ﭘﻼر/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ او ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﺎ د ﻏﺎښﻮﻧﻮ ډاﮐټﺮ څﺨﮫ ﻟﯿﮑﻠﯥ
اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ او ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړي .د ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﺎ د ﻏﺎښﻮ ﻟﮫ ډاﮐټﺮ څﺨﮫ ﭘﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮو ﻻرښﻮوﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ د دې
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
ﺗﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻲ او/ﯾﺎ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧﺪازه روغ ﻧﮫ وي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ اداﻣﮫ ورﮐړي .ﮐﮫ
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 ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړي.
ھﻐﮫ درﻣﻞ ﭼﯥ ﭘﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯧږي ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ اﺻﻠﻲ ﻗﻄﯿﻮ ﮐﯥ د ﻓﺎرﻣﺴﯧﺴټ د ﻟﯧﺒﻞ ﭘﮫ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮه دﻓﺘﺮ ﺗﮫ
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.
د درﻣﻠﻮ د ﻓﻮرﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮازﻟﯿﮑﻮﻧﮫ د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ او ھﻤﺪارﻧګﮫ د  Auburnد ګڼﻮ ﻣﻌﺎﻟﺠﻮ او ﻏﺎښﻮ ډاﮐټﺮاﻧﻮ ﭘﮫ
دﻓﺘﺮ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد دي .د ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮي ﻓﻮرم د ﻧﺸﺘﻮن ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،د ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﺎ د ﻏﺎښﺘﻮ د ډاﮐټﺮ او د ﻣﻮر او ﭘﻼر
ﻟﮫ طﺮﻓﮫ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻮي ﺟﻮازﻟﯿﮑﻮﻧﮫ ھﻢ د وﻣﻨﻠﻮ ړو دي .د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د درﻣﻠﻨﯥ د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮﻟﻮ
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ﺟﻮاز ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺤﺪودې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره وي ،د ﯾﻮه ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل څﺨﮫ ﺑﺎﯾﺪ ډﭔﺮ ﻧﮫ ﺷﻲ.
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
او د ښﻮوﻧځﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ او ﭘﯧښﻮ ﺗﮫ د راﺗﻠﻮو ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮي .ھﯧڅ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺗﺮ ھﻐﯥ ﻧﮫ ﺟﺰاﯾﻲ ﮐﯧږي
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 ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د زده ﮐﻮﻧﮑﻲ د
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺣﻖ وځﻨډوي ﯾﺎ ﯾﯥ ځﻨډوﻟﻮ ﺗﮫ وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐړي.
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زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ د ډرﭔﻮر ﻟﮫ ﺧﻮا ﺧﺒﺮداری او ﻓﺮﺻﺖ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﺗﺮڅﻮ ھﻐﻮی ﺧﭙﻞ رﻓﺘﺎر ﺗﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ورﮐړي .ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮې ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ د دې ﻟﭙﺎره ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻣﺎﺷﻮم د رﻓﺘﺎر ﭘﮫ اړه ﺧﺒﺮ درﮐړل ﺷﻲ،
ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻣﺎﺷﻮم د ﮐړ ﻧﯥ د ﺷﺪت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮫ ھﻐﯥ ﺗﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ ورﮐړل ﺷﻲ .د دوﯾﻤﯥ واﻗﻌﯥ رﭔﭙﻮټ ﺑﮫ ھﻐﮫ ﺗﮫ 3
ورځﯥ ﺗﻌﻠﯿﻖ ورﮐړي ،ھﻤﺪارﻧګﮫ درﯾﻤﮫ واﻗﻌﮫ  5ورځﯥ او د څﻠﻮرﻣﯥ واﻗﻌﯥ رﭔﭙﻮټ ﺑﮫ ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻣﺎﺷﻮم زده ﮐړې د
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯥ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره وځﻨډوي .د ﺷﺪﯾﺪ او ﻧﮫ ﻣﻨﻮﻧﮑﻲ رﻓﺘﺎر ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﮫ ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻣﺎﺷﻮم زد ه ﮐړې دﻓﻌﺘﺎ
وځﻨډﭔږي .د دې ﮐﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ د ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټﯧﺸﻦ د څﺎﻧګﯥ د ﻣﺸﺮ ﺳﺮه دی .ﭘﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﯥ د  Auburnد ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ
ﺣﻮزې ټﻮﻟﻮ ﺑﺴﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ دی ،ھﻢ د ﺳﮭﺎر او ھﻢ د ﻣﺎﺳﭙښﯿﻦ ،او ھﻢ ﭘﮫ اﺿﺎﻓﻲ وﺧﺖ ﮐﯥ.
 2162ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ
ﻻﻧﺪې 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:
 .1د ﺧﺘﻠﻮ ،ﮐﻮزﭔﺪﻟﻮ او اﻧﺘﻘﺎل ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ډرﭔﻮر ﺗﺮ ﺣﮑﻢ ﻻﻧﺪې دي ،د ډرﭔﻮر ټﻮﻟﯥ ﻣﻨﻄﻘﻲ
او ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺑﺎﯾﺪ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ﻓﻮرا او ﭘﮫ ﺧﻮښۍ ﺳﺮه وﻣﻨﻞ ﺷﻲ.
 .2ﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮ ھﻐﮫ ﭘﮫ ﻣﻨﻈﻢ او دواﻣﺪار ډول ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺲ ﮐﯥ ﺳﭙﻮر ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﯾﯥ ﭘﮫ ځﺎﻧګړي
ډول د ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻟﮫ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ د ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټﯧښﻦ ﻟﮫ آﻣﺮ څﺨﮫ ﭘﮫ ﺑﻞ ﺑﺲ ﮐﯥ د ﺳﭙﺮﭔﺪو اﺟﺎزه ﻧﮫ وي ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړې.
)ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺨﮑﯥ د ﺑﺲ د ﺗﺒﺪﯾﻠﻮﻟﻮ ﻟﮫ اﺟﺎزې څﺨﮫ ﭘﮫ ﺑﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ډرﭔﻮر ﺗﺮڅﻨګ د ﺧﺎﻟﻲ ځﺎی ﺷﺘﻮن ﺗﺎﯾﯿﺪوي او
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯥ ﺳﭙﺮﻟۍ ﺗﮫ ﺑﺲ ﺗﮫ د داﺧﻠﯧﺪو اﺟﺎزه ﻧﮫ ورﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ "د ﻧﺎﺳﺘﯥ ﺧﻮﻧﺪي ځﺎی" ﻧﮫ وي ﻣﻮﺟﻮد( .
 .3زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗﻤځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﺎ د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﺑﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻧﺎوړه او ﻓﺤﺶ
ﺧﺒﺮې ﯾﺎ اﺷﺎرې وﮐړي.
 .4ﭘﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎ د ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﺑﺲ ﮐﯥ ﻋﯿﻨﺎ د ټﻮﻟګﻲ ﻣﻘﺮرات او ﻣﻌﯿﺎروﻧﮫ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐړي.
 .5زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن د ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ د ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټﯧﺸﻦ د آﻣﺮ ﻟﮫ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي ﺟﻮاز ﭘﺮﺗﮫ ﺑﻐﯿﺮ ﻟﮫ
ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻤځﺎی څﺨﮫ ﭘﮫ ﺑﻞ ځﺎی ﮐﯥ ﻟﮫ ﺑﺲ څﺨﮫ ﮐﻮز ﺷﻲ.
 .6زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮫ ﺑﮫ د ډرﭔﻮر ﻟﮫ ﺧﻮا ﻣﺸﺨﺺ ﺳﯿټﻮﻧﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻲ ﭼﯥ دوی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻞ ﭘﮫ ھﻤﺪې ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﯧﻨﻲ،
ﻣګﺮ دا ﭼﯥ د ډرﭔﻮر ﯾﺎ د ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټﯧﺸﻦ ﻟﮫ آﻣﺮ ﻟﺨﻮا دوی ﺗﮫ د ځﺎی د ﺗﺒﺪﯾﻠﻮﻟﻮ اﺟﺎزه ورﮐړل ﺷﻲ.
 .7د ﺑﺲ ﭘﮫ داﺧﻞ ﮐﯥ ﺧﻮراک ﻣﻨﻌﮫ دی.
 .8زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ اﺷﻐﺎل د ﺑﺲ ﭘﮫ ﻏﻮﻟﻲ ﯾﺎ د ﮐړﮐۍ څﺨﮫ د ﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮي.
 .9زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺲ ﮐﯥ ﺳګﺮټ ﯾﺎ ﺑﻞ ډول ﻧﺎﻣﺸﺮوع څﯿﺰوﻧﮫ ﻟﮫ ځﺎن ﺳﺮه وﻟﺮي ﯾﺎ ﯾﯥ وﮐﺎروي.
د ﺑﺲ د ﻧﻨﮫ د ټﻮﻟﻮ ﺷﻌﻠﮫ ﯾﻲ ﯾﺎ ﺟﺮﻗﮫ ﯾﻲ وﺳﯿﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻌﮫ ده.
 .10زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ د ډرﭔﻮر ﻟﮫ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﮫ د ﺑﺲ ﮐړﮐۍ ﺧﻼﺻﮫ ﮐړي؛ او ھﯧڅﮑﻠﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی
ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ وﺟﻮد ﻏړي )ﻻﺳﻮﻧﮫ ،ﭘښﯥ ،ﺳﺮ او ﻧﻮر (.د ﮐړﮐۍ ﻟﮫ ﻻرې ﻟﮫ ﺑﺲ څﺨﮫ د ﺑﺎﻧﺪې وﺑﺎﺳﻲ ،ﮐﮫ ﺑﺲ
وﻻړ وي او ﯾﺎ ﭘﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﯥ وي.
 .11زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺲ ﮐﯥ ﻟﮫ ځﺎن ﺳﺮه داﺳﯥ څﯿﺰوﻧﮫ وﻟﺮي ﭼﯥ ﻧﻮرو ﺗﮫ ګﻮاښﻮوﻧﮑﻲ وي ﻟﮑﮫ
ﻟﺮګﯽ ،ﺷﯿﺸﮫ ﯾﻲ ﻗﻄﻲ ،ﺳﻼح ،ﺗﯧﺮه څﯿﺰوﻧﮫ ،ﮐﯿﻤﯿﺎوي ﺗﻮﮐﻲ ،ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺗﻮﮐﻲ او ﻧﻮر.
 .12زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﯾﻮازې ھﻐﮫ د ﻣﻮﺳﯿﻘۍ آﻟﯥ ﻟﮫ ځﺎن ﺳﺮه ﻟﯧږدوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ځﺎﯾﯧږي او ﯾﺎ ﯾﯥ
د ﺧﭙﻠﻮ ﭘښﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ داﺳﯥ اﭔښﻮدﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻮرو زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮫ د ﮐﻮزﭔﺪﻟﻮ او ﺟګﯧﺪﻟﻮ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻣﺰاﺣﻤﺖ
وﻧﮫ ﮐړي ﻟﮑﮫ :ﺗﻮﻟۍ ،ﮐﻼرﯾﻨﯧټ ،ټﺮﻣﭙﯧټ ،واﯾﻠﻮن او ﻧﻮر.
 .13ژوي ،ﺧﺰﻧﺪه ګﺎن ،ﮐﺒﺎن ،ﯾﺎ ﻣﺮﻏﺎن د ﺑﺲ د ﻧﻨﮫ ﻧﮫ دي ﻣﺠﺎز ،ﭘﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎ د ﺧﺎﻧﮫ ګﻲ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﻮ.
 .14د ﺑﺲ راھﺮو ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ھﺮ ډول ﺗﻮﮐﻮ څﺨﮫ ﭘﺎک وي ،ﻣګﺮ دا ﭼﯥ ھﻐﻮی د ډرﭔﻮر ،د
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن د ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ د ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټﯧﺸﻦ د آﻣﺮ اﺟﺎزه ﻟﮫ ځﺎن ﺳﺮه وﻟﺮي.
 .15ﺗﺮ څﻮ ډرﭔﻮر اﺟﺎزه ﻧﮫ وي ورﮐړې ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﮫ ﺗﻠﻔﻮن څﺨﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ او زﻧګ ووھﻲ
ﯾﺎ زﻧګ ﺗﮫ ځﻮاب ورﮐړي .زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺲ ﮐﯥ ﻋﮑﺴﻮﻧﮫ ﯾﺎ وﯾډﯾﻮګﺎﻧﯥ واﺧﻠﻲ .زد ه
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻏﻮږﯾﻮ څﺨﮫ ﭘﮫ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه ﺧﭙﻞ اﻟﮑټﺮوﻧﯿﮑﻲ وﺳﺎﯾﻞ ،ﻟﮑﮫ ټﺒﻠﯧټ ،وﮐﺎروي .دا
ﮐﺎر ﺗﺮ ھﻐﯥ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ډرﭔﻮر ﯾﺎ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﮫ ﻣﺰاﺣﻤﺖ وﻧﮫ ﮐړي.
 .16زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﮫ ډرﭔﻮر ﺳﺮه ﺑﯧځﺎﯾﮫ او اﺿﺎﻓﻲ ﺧﺒﺮې وﮐړي او د ھﻐﯥ ﻓﮑﺮ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﮫ واړوي.
 .17د ﺑﺲ د ﺣﺮﮐﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﯧﻨﻲ او ﺗﺮ څﻮ ﺑﺲ ﭘﮫ ﺑﺸﭙړ ډول ﻧﮫ وي
درﭔﺪﻟﯽ ،ھﻐﻮی ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺑﺲ ﻣﻨځ ﮐﯥ ھﺨﻮا او دﭔﺨﻮا ﻻړ ﺷﻲ.
 .18زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺲ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﭘﻮرﺗﮫ ﺷﻲ او ﺗﻞ ﺑﺎﯾﺪ د ډرﭔﻮر د ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﺮ دﯾﺪ ﻻﻧﺪې وي.
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 .19د ﺑﺲ څﺨﮫ د ﮐﻮزﭔﺪﻟﻮ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ډﭔﺮ اﺣﺘﯿﺎط او ډاډ او د ډرﭔﻮر د رﺿﺎﯾﺖ ﭘﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ
ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﺳړک ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ.
 .20زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ داﺳﻲ وﺧﺖ ﻟﮫ ﮐﻮره راووځﻲ ﭼﯥ  5دﻗﯿﻘﯥ ﻣﺨﮑﯥ د ﺑﺲ ﻟﮫ رارﺳﯧﺪو څﺨﮫ دوی ﺗﻤځﺎی ﺗﮫ
ورﺳﯧږي.
 .21ﭘﮫ ﺗﻤځﺎی ﮐﯥ د اﻧﺘﻈﺎر ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ﺳړک ﻟﮫ ﻣﻨځ څﺨﮫ ﻟﺮې ودرﭔږي او ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ
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.
 .22ھﻐﮫ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﺗﻤځﺎی ﺗﮫ راځﻲ ﯾﺎ ورڅﺨﮫ ځﻲ ،ﺑﺎﯾﺪ د ﺳړک ﭘﮫ ﭼﭙﮫ ﺧﻮا ﻻړ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ھﻐﯥ ﺧﻮا
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.
 .23د ﺑﯧړڼﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ھﻐﮫ ﮐړﻧﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﮐړي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ دوی ﺗﮫ د ﺑﯧړﻧﻲ ﺧﺮوج
ﭘﮫ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﻮ ﮐﯥ ښﻮدل ﺷﻮې وې.
 .24د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ھﻐﮫ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻲ ﺑﺴﻮﻧﮫ ﺧﺮاﺑﻮي ﺑﺎﯾﺪ د ﺟﻮړﻧﯥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﯥ واﺧﻠﻲ او ﯾﺎ د ھﻐﯥ
د ﺑﯧﺮﺗﮫ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻣﺼﺮف ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې ﺗﮫ ورﮐړي.
 .25زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﮫ ﺗﻤځﺎﯾﻮﻧﻮ څﺨﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﮫ او ﻟﮫ ﮐﻮر څﺨﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻤځﺎﯾﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﻻړ ﺷﻲ ،او د
ﺗﻤځﺎی او ﮐﻮر ﭘﮫ ﻻره ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻲ ﺗګ راﺗګ او ﻣﻨډې وﻧﮫ ﮐړي.
 .26ﭘﮫ ﻟﻮﻣړۍ درﺟﮫ ﮐﯥ د ﻟﯿﺰر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻮل د  Cټﻮﻟګﻲ ﺟﺮم دی.
ﯾﺎدوﻧﮫ :ټﻮل ھﻐﮫ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزې ﻟﮫ ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټ څﺨﮫ ګټﮫ اﺧﻠﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ﺣﻮزې ﻧﻘﻠﯿﮫ وﺳﯿﻠﯥ ﺗﮫ د
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 زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ د ﻻ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ،د  Auburnد ﺗﻌﻠﻤﯿﻲ ﺣﻮزې ﭘﮫ ﻣﺤﻮطﮫ او ﺑﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ
د څﺎرﻧﯥ ﮐﺎﻣﺮې ﻧﺼﺒﯥ ﺷﻮې دي .داﺧﻠﻲ او ﺑﮭﺮﻧﻲ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﮫ ھﺮ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ د ﻣﻮﺟﻮده ټﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﭘﺮاﺳﺎس
ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮي .ﭘﮫ ھﺮه ﻣﺤﻮطﮫ ﮐﯥ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﻧښﻮ ﭘﮫ واﺳﻄﮫ ښﻮدل ﺷﻮي دي.
 6550ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ
ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮروﻧﮫ
ﭘﮫ ﺟﻨﺴﻲ ځﻮروﻧﮫ ﮐﯥ ھﺮ ډول ﻧﺎﺧﻮښ او/ﯾﺎ ﻧﺎ ﺑﻠﻞ ﺷﻮي ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﮫ ،د ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻼﺗړ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ،او ﻧﻮرې
ﺷﻔﺎھﻲ او ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﮐړﻧﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي .ھﻐﮫ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﻣﻌﺘﻘﺪ دي ﭼﯥ دوی ﻟﮫ ﺟﻨﺴﻲ ځﻮروﻧﯥ ﺳﺮه ﻣﺦ
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 ﻻرې وڅﯧړل
ﺷﻲ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د ﮐﻮﻣﯥ څﯧړﻧﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﮐﻮﻣﮫ اﻧﺪﭔښﻨﮫ ﯾﺎ ﭘﻮښﺘﻨﮫ ﻟﺮئ ﻧﻮ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﮫ ) 4317-939 (253ﺷﻤﺎرې ﺳﺮه
 5011ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ
،
 3205ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ
اړﯾﮑﮫ ټﯿﻨګﮫ ﮐړئ.
ﻟﮫ ﻧﺸﮫ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ څﺨﮫ ﭘﺎک ښﻮوﻧځﻲ
د ښﻮوﻧځﻲ ﭘﮫ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﯥ او ﯾﺎ د ښﻮوﻧځﻲ ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ ﻣﻼﺗړ ﺷﻮو ﭘﯧښﻮ ﮐﯥ د ﭘټﻮ ﻧﺸﮫ ﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﺮل ،د اﻟﮑﻮﻟﻮ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺗﻞ او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﺿﺮر رﺳﻮوﻧﮑﯥ ﮐړﻧﯥ دي.
ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ 3241
ﻏﯿﺮﺗﻌﺼﺒﻲ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ
د  Auburnﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه د ټﻮﻟﻮ ﻓﺪراﻟﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﻮي او ھﯧڅ داﺳﯥ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﺼﺒﻲ ﮐړﻧﮫ ﻧﮫ
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ ﺳﻦ؛ ﺟﻨﺴﯿﺖ؛ ﺗﻮﮐﻢ؛ رﻧګ؛ ﻗﺒﯿﻠﮫ؛ ﻣﺬھﺐ؛ ﻣﻠﯿﺖ )ﭘﮫ ﺷﻤﻮل د ژﺑﯥ(؛ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮارد؛ ﺟﻨﺴﻲ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﮫ ﺷﻤﻮل د ﺟﻨﺪر څﺮګﻨﺪول او ھﻮﯾﺖ؛ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر اﻓﺮاد او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﺎﻟﺖ؛ د ھﺮ ډول ﺣﺴﯽ ،رواﻧﻲ ﯾﺎ
ﻓﺰﯾﮑﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﺘﻮن؛ د روزل ﺷﻮي ﺳﭙﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ګﻲ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ ،او ھﻤﺪارﻧګﮫ دا ﺣﻮزه
Boy Scoutsاو ﻧﻮرو ټﺎﮐﻞ ﺷﻮو د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ډﻟﻮ ﺗﮫ ﻣﺴﺎوي ﻻﺳﺮﺳﯽ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي.
د اطﺎﻋﺖ د ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮوﻧﻮ ﭘﮫ اړه ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻣﻤﮑﻦ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﺗﮫ راﺟﻊ ﺷﻲDaman Hunter at (253) 931- :
.4932, Title IX Officer and Section 504, ADA, and Civil Rights Compliance Coordinator
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ﭘﮫ ﺛﺎﻧﻮي ښﻮوﻧځﯿﻮ ﮐﯥ رواﻧﻲ روﻏﺘﯿﺎ او/ﯾﺎ د ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ
د  Auburnﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺣﻮزه څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ دﻧﺪه ﺑﺸﭙړه ﮐړو ،ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮫ ﯾﻮازې ﭘﮫ
زړه ﭘﻮري او ﺳﺨﺘﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ وړاﻧﺪې ﮐړو ،ﺑﻠﮑﯥ ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ ادراﮐﻲ ،ټﻮﻟﻨﯿﺰ او ﺣﺴﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﮫ ھﻢ وده
ورﮐړو؛ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او زده ﮐړې ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻨډوﻧﮫ را ﮐﻢ ﮐړو؛ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮫ ټﻮﻟﻨﯿﺰ/ﺣﺴﻲ ﻣﻼﺗړ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړو.
ﻣﻄﺎﺑﻖ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﺻﺤﺖ او اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ وزارت ،ﭘﮫ ھﺮو ﭘﻨځﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﺗﻨﮑﯿﻮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﯾﺎ ﺗﻨﮑﯽ
ځﻮان ﭘﮫ ﯾﻮه ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻮي .د رواﻧﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﺟﺪي ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﮑﮫ ځﺎن ﺗﮫ زﯾﺎن
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
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼﯥ ﺳﻦ ﯾﯥ ﻟﮫ  12ﺗﺮ  17ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې رﺳﯧږي ،ﭘﮫ دوی ﮐﯥ د ﻣﻮادو څﺨﮫ ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎده او ځﺎن وژﻧﮫ ﭘﮫ
ګړﻧﺪﯾﺘﻮب ﺳﺮه زﯾﺎﺗﯧږي ﭼﯥ دا د روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو او د ژوﻧﺪ د ﮐﯿﻔﯿﺖ د راټﯿټﯧﺪﻟﻮ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ .ﻟﮫ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﮫ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺗﺮ  %60ﭘﻮرې زده ﮐﻮﻧﮑﻲ د ﺑﺪﻧﺎﻣۍ ﻟﮫ وﭔﺮې او ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ د ﻧﮫ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ھﻐﮫ درﻣﻠﻨﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻻی
ﭼﯥ اړﺗﯿﺎ ورﺗﮫ ﻟﺮي .د ھﻐﻮ ﻟﮫ ډﻟﯥ څﺨﮫ ﭼﯥ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﻻﺳﮫ 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
ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﻣﺸﺎورې او
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 ﭘﻼر ﻟﮫ
RCW
رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺮﺗﮫ د ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺴﺘﺮ د درﻣﻠﻨﯥ ﻏﻮښﺘﻨﮫ وﮐړي او ﺗﺮﻻﺳﮫ ﯾﯥ ﮐړي )
د ﺣﻮزې ﻟﺨﻮا ﺑﮫ ﻟﮫ  13ﮐﻠﻦ او ﻟﮫ ھﻐﯥ ﭘﻮرﺗﮫ ﮐﺲ
( .دا ﭘﮫ دې ﻣﺎﻧﺎ ده ﭼﯥ
71.34.530
د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻮر او ﭘﻼر رﺿﺎﯾﺖ ﻧﮫ ﻏﻮښﺘﻞ ﮐﯧږي .ﻟﮫ ھﻐﮫ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﮫ ﺑﮫ د ﻣﻮر او ﭘﻼر
څﺨﮫ
ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﺑﮫ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي او ﺳﻦ ﯾﯥ
ﻏﻮښﺘﻞ ﮐﯧږي
رﺿﺎﯾﺖ
ﻟﮫ رﺿﺎﯾﺖ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻋﻤﺮ څﺨﮫ ﮐﻢ وي.
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
اړﺗﯿﺎوې ﯾﯥ د ﻧﻮرو زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د زده ﮐړو ﭘﺮ ﭘﺎﯾﻠﻮ او د ښﮑﯿﻠﺘﯿﺎ ﭘﺮ ﻓﮑټﻮروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﻏﯧﺰه ﻟﺮي .دا ﺑﮫ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ
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
ادارې ﻟﮫ ﻣﺸﺎور ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮي او ﺗﺎﺳﯥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﯾﺊ ﭼﯥ د ښﻮوﻧځﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﺳﺮه ﭘﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي – ﯾﺎ ،ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ ﭼﯥ د ﻣﺸﻮرې د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻞ زده ﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﮫ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ د ھﻐﮫ
د راﺟﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ اړه ﺧﺒﺮې وﮐړئ – ﻧﻮ ﻟﻄﻔﺎ د ﺧﭙﻞ ښﻮوﻧځﻲ ﻟﮫ ﻣﺸﺎور ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﺴﺊ.
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د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب او د ﻓﺎﻣﯿﻞ د ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ د دﻓﺘﺮ ﻟﺨﻮا ﺑﯿﺎﮐﺘﻞ ﺷﻮې
د آوﺑﺮن وﻟﺴﻮاﻟۍ ښﻮوﻧځﯽ
)4712-931 (253
ﺟﻮﻻی2019 ،
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