چانسلر کا ضابطہ
جاری شدہ3/24/10 :

زمرہ:

طلبا

موضوع:

محکمہء تعلیم ہنگامی صورتحال کے اعالن کا نظام

نمبر:

A-415
 2کا3

اختصار
یہ ایک نیا ضابطہ ہے۔ ریاستی قانون کے تحت یہ ایک ایسا نظام قائم کرتا ہے جس کے
ذریعے والدین ،عملہ اور منتخب عہدہداران رضاکارانہ طور پر الیکٹرانک ٹیکسٹ میسج
(تحریری پیغام) ،فون کال اور  /یا الیکٹرانک میل کے ذریعے ہنگامی صورتحال کے اعالنات
وصول کرنے کے لیے رضارکارانہ طور پر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔
تعارف

.I
.A

پابند عہد ہے کہ والدین ،عملہ اور منتخب شدہ افسران ایسے ہنگامی حاالت اور
محکمہء تعلیم یہ یقینی بنانے کے لیے
ِ
واقعات سے آگاہ ہوں جو نیویارک شہر کی اسکولی عمارات میں موجود طلبا اور عملے کی صحت یا حفاظت کے لیے
خطرہ پیدا کرسکتے ہوں۔

.B

ہر اسکول کا ایک تحفظاتی منصوبہ ہوتا ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ اس جائے وقوع کے عام عملی طریق کار کیا ہیں اور
اسکول کے اندر ہنگامی صورتحال پر توجہ دینے کے دستوری عمل اور طریق عمل تشکیل دیتا ہے۔ اسکے عالوہ ہر ایک
اسکول کی ایک اسکول حفاظتی کمیٹی ہوتی ہے جو مسلسل حفاظتی تشویشات پر توجہ مرکوز کرنے اور حفاظتی طریق
عمل اور انسداد و مداخلت کی حکمت عملیوں اور پروگراموں کی تشکیل کے لیے ماہانہ ملتی ہے۔ ریاستی قانون کے
تحت والدین کو اسکول کے متعلقہ ہنگامی صورتحال کے متعلق سب سے جدید ترین معلومات تک رسائی فراہم کرنے کا
کوئی دیگر طریقہ فراہم کرنے کے لیے محکمہ تعلیم نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے جس کے ذریعے والدین ،عملہ اور
منتخب شدہ افسران رضاکارانہ طور پر الیکٹرانک ٹیکسٹ میسج ،فون کال اور  /یا الیکٹرانک میل کے ذریعے ہنگامی
صورتحال کے اعالنات وصول کرنے کے لیے رضارکارانہ طور پر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔

.C

جو والدین ،عملہ اور منتخب شدہ افسران ایسے الیکٹرانک اعالنات وصول کرنے کے لیے اپنا نام لکھواتے ہیں انہیں
مندرجہ ذیل واقعات کے متعلق معلومات وصول ہوں گی جو کہ ممکنہ طور پر اس اسکولی عمارت میں موجود طلبا اور
عملے کی کافی تعداد کی صحت یا حفاظت کے لیے فوری خطرے کا باعث ہوسکتے ہیں۔
.1

طلبا کا اسکول سے انخأل اور کسی دوسرے مقام پر منتقل ہونا

.2

ایسا واقعہ جو طلبا کا باقاعدہ برخاستگی کے بعد اسکول میں موجود رہنے کا تقاضہ کرے جس کے سبب
برخاستگی تاخیر سے ہو

.3

اسکول کا ہنگامی صورتحال میں بند ہوجانا

.4

اسکول کا تاخیر سے کھلنا

اندراج

.II
.A

والدین ،عملہ اور منتخب شدہ افسران ای ۔ میل کی شکل میں نوٹی فائی این وائی سی ) (Notify NYCسسٹم کے ذریعے
ہنگامی صورتحال کے اعالنات وصول کرنے کے لیے اندراج کراسکتے ہیں۔ اس تک  311کو فون کرکے یا ذیلی ویب
سائٹ سے رسائی حاصل کی جاسکتی ہےwww. www.nyc.gov/notifynyc :

.B

جو والدین ،عملہ اور منتخب شدہ افسران ویب اندراج کا استعمال کرتے ہوئے اپنا نام لکھوائیں گے ،وہ پانچ زپ کوڈز کا
انتخاب کرسکتے ہیں جہاں سے انہیں ہنگامی صورتحال کے اعالنات موصول کرنے ہوں۔ والدین کے انتخاب کو ان
اسکولوں کے زپ کوڈز کے مطابق ہونا چاہیے جہاں انکے بچے درج ہیں۔ جو افراد ویب اندراج کا استعمال کریں گے وہ
الیکٹرانک ای ۔ میل ،ٹیکسٹ میسج اور  /یا فون کال کے ذریعے اعالنات وصول کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔

.C

جو والدین ،عملہ اور منتخب شدہ افسران  311کو فون کرکے اپنا نام لکھوائیں گے وہ فون کے ذریعے اعالنات وصول
کریں گے ،ناکہ ٹیکسٹ میسج یا ای ۔ میل کے ذریعے۔

.D

جو بھی استعمال کنندہ اپنی شرکت کو منسوخ یا معطل کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ ذیلی ویب سائٹ پر بیان کردہ
طریق عمل کے ذریعے ایسا کرسکتا ہے:
https://a858-nycnotify.nyc.gov/NotifyNYC/FAQ.aspx
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ً

ہر پرنسپل کو الزما یہ یقینی بنانا ہوگا کہ انکے والدین ربط دہندہ یا دیگر نامزد فرد عوام کو ہنگامی صورتحال کی اطالع
دینے کے نظام میں اندراج کرانے کے عمل سے واقف ہے۔
.IV

استفسارات

اس ضابطے سے متعلق استفسارات کو ذیلی پتے پر بھیجا جانا چاہیے:

ٹیلیفون:
718-610-0266

Director of Emergency Management
N.Y.C. Department of Education
44-36 Vernon Boulevard – Room 600
Long Island City, New York 11101
Alisa@schools.nyc.gov.

فیکس:
718-610-0261
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