
 

خواه بچے کے والدین نہ ایک بچے یا نو عمر فرد کے حوالے سے "والدین" کی اصطالح، ہر اُس شخص پر مشتمل ہوتی ہے جو 
 یعنی کہ بچے کے ساتھ رہنا اور روزمره کا تعلق ہونا۔بچے کی نگہداشت کرتے ہوں  ولدیتی ذمہ دار یبھی ہوں لیکن وه بچے ک

 
 ** تسلسل کے ساتھ تاخیر سے مراد وه طالب علم ہیں جو سکول کا رجسڻر بند ہونے کے بعد سکول پہنچتے ہیں

 
 
 

 جرمانے کے نوڻسز 
 

 1996تعلیمی ایکٹ  S444 -سکول کی غیر حاضری 
 

 والدین اور نگہداشت کنندگان کے لیے معلومات
 

 تعارف
یہ قانون مقامی حکام اور دیگر مجوزه اداروں کو وہاں جرمانے کے نوڻسز جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے جہاں والدین/نگہداشت 

ے کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے قانونی ذمہ داری میں ناکام متصور کیے جا چکے ہوں۔  کننده سکول میں باقاعدگی سے بچ
سکول سے غیر حاضریوں میں تخفیف کرنا قومی اور مقامی طور پر کلیدی ترجیح ہے کیونکہ سکول سے غیر حاضری طالب علم 

 ی تعلیم کا حرج کرتی ہے۔کی اہلیتی سطحوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور سکول کے معموالت اور دوسروں ک
 

 جرمانے کے نوڻسز کی وضاحت
والدین/نگہداشت کننده جرم کے مرتکب ہوتے ہیں اگر بچہ/بچی باقاعدگی کے ساتھ سکول جانے میں ناکام ہو جائے اور وه غیر 

کے سیکشن  1996حاضریاں غیر مجاز شده طور پر درجہ بند کی جائیں۔  حاالت پر منحصر طور پر، ایسے کیسز تعلیمی ایکٹ 
 وائی پر منتج ہو سکتے ہیں۔رکے تحت قانونی کار 444

 
کا ایک متبادل ہے۔ جہاں والدین/نگہداشت کنندگان جرمانے کی ادائیگی کریں تو وه قانونی  کارروائیجرمانے کا نوڻس قانونی 

 اور مجرمانہ سزا وصول کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ کارروائی
 

 جرمانے کی الگتیں 
دنوں کے اندر ادائیگی کرنے کی صورت میں  21پر جاری کیے جاتے ہیں تاہم، جاری ہونے کے  120£وڻسز جرمانے کے ن 

 ہوتی ہے۔ 60£الگت 
 

 ڈیلیوری کا طریقہ
کالس ڈاک کے ذریعے آپ کے گھر جاری کیے جاتے ہیں اور ہر بچے کے حوالے سے ہر  فرسٹ جرمانے کے نوڻسز ہمیشہ

 ی طور پر جاری کیے جاتے ہیں۔والدین/نگہداشت کننده کو انفراد
 

 جرمانے کے نوڻسز کے لیے معیار
لنکا شائر کاؤنڻی کونسل نے ایک ضابطہ اخالق کو اختیار کیا ہے جو ان تمام صورتوں کو بیان کرتا ہے جہاں جرمانے کے نوڻسز 

 استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے:
 

   انداز کرده غیر حاضری)غیر مجاز شده غیر حاضری (بشمول والدین کی جانب سے نظر 
 بھگوڑا پن 
 سے  سکول میں آمد **رتسلسل کے ساتھ تاخی 
 غیرمجاز کرده رخصت ڻرم کے دوران 
 مجاز کرده رخصت سے واپسی میں تاخیر 

 
سکول کے  5ہر ایک صورت میں ایک طالب علم کو جرمانے کا نوڻس زیر غور الئے جانے سے قبل ایک ڻرم میں کم از کم 

سیشنز کی غیر مجاز کرده  14سکول کے دن/ 7سے زائد مسلسل ڻرمز میں  2یر مجاز کرده غیر حاضری یا سیشنز کی غ 10دن/
 حاضری ہونی چاہیے۔غیر 



    

 کے طور پر نشان زده) U** تسلسل کے ساتھ تاخیر سے مراد وه طالب علم ہیں جو سکول کا رجسڻر بند ہونے کے بعد سکول پہنچتے ہیں (رجسڻر میں 
 

 2018اپ ڈیٹ کرده اگست 
 

 
 
 
 
 

 انتباہات 
غیر مجاز کرده غیر حاضری اور تسلسل کے ساتھ تاخیر کی صورتوں میں**، آپ کو نوڻس جاری ہونے کے امکان کے ساتھ 

سکول  15۔  اس میں آپ کے بچے کی حاضری کی تفصیالت کی نقل شامل ہو گی۔ انتباہی خط آپ کو تحریری انتباه موصول ہو گا
کے دن کی نگرانی کی مدت سے مطلع کرے گا جس دوران آپ کے بچے کو سکول سے کوئی غیر مجاز شده غیر حاضریوں کی 

 اجازت نہیں ہو گی، بصورت دیگر جرمانے کا نوڻس جاری کیا جائے گا۔
 

کرده رخصت کی صورتوں میں، انتباہات کا اجراء کیا جائے گا جہاں ارادتاً غیر حاضری کے وافر نوڻس دیئے جا چکے  غیر مجاز
 ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ صورتوں میں، جرمانے کے نوڻس بغیر کسی انتباه کے جاری کیے جا سکتے ہیں۔

 
 اپیلز

یہاں جب ایک دفعہ جرمانے کے نوڻس کا اجراء ہو جائے تو اس پر اپیل کا کوئی قانونی حق نہیں ہے۔ تاہم انتباه یا جرمانے کا نوڻس 
۔ (مزید معلومات کے لیے اکثر پوچھے گئے سواالت دیکھیں) موصول ہونے پر، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی وکالت کر سکتے ہیں

زیر غور النے کے دوران جرمانے کے نوڻس کے اوقات میں توسیع یا انہیں موخر نہیں کیا جا سکول کی جانب سے وکالت کرنا 
 سکتا۔

 
 ادائیگی

ادائیگی کے انتظامات کی تفصیالت جرمانے کے نوڻس میں شامل کی جائیں گی۔  آپ کو آگاه ہونا چاہیے کہ جرمانے کے نوڻس کے 
 د نہیں ہے۔ کوئی یاد دہانیاں نہیں بھیجی جائیں گی۔حوالے سے جزوی یا قسطوں میں ادائیگی کا آپشن موجو

 
 ادائیگی کے نتائج-عدم 

دن ہوں گے، جس کے بعد بہت سی  28آپ کے پاس جرمانے کی مکمل ادائیگی کرنے کے لیے نوڻس کی وصولی کے بعد 
م کی بابت مقامی بچے کی سکول میں باقاعدگی سے شرکت کو یقینی بنانے میں ناکامی کے اصل جر وصورتوں میں حکام ک

 آغاز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امجسڻریٹ کی عدالت میں سماعتوں ک
 
جرمانے کے نوڻس کی عدم ادائیگی کی صورت میں، عدالتی سماعت کے حوالے سے مزید خط و کتابت کا اجراء کیا جائے گا۔ چند 

طریقہ کار اور  کارروائیی عدالتی کاغذی صورتوں میں، عدالت میں حاضری ضروری نہیں بھی ہوتی؛ آپ کو موصول ہونے وال
 اس حوالے سے وضاحت کرے گی۔ ،آگے کیا کیا جائے

 
کے جرمانے اور/یا تین مہینے کی قید کا باعث بن سکتا ہے۔   2,500£اگر آپ مجرم قرار دیئے گئے، تو یہ متعدد سزاؤں بشمول  

کمیونڻی سزائیں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔  الگتوں کو بھی  حاالت پر منحصر طور پر دیگر انتظامات جیسے ولدیتی حکم نامے یا
 عائد کیا جا سکتا ہے۔  

 
نوڻس کی ادائیگی اس مدت کے لیے سزایابی کی آپ کی ممکنہ جوابدہی کو ساقط کر سکتی ہے۔  تاہم، حاالت پر منحصر طور پر 

زیر احاطہ نہ آتی ہو اس ضمن میں قانونی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ مزید مدت کی ناقص غیر حاضری جو نوڻس کے 
 کو زیر غور الیا جا سکتا ہے۔   کارروائی

 
اگر آپ کو اپنے بچے کی حاضری کے حوالے سے کوئی خدشات درپیش ہیں تو آپ کو اسے زیر بحث النے کے لیے سکول سے 

 رابطہ کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے کیا مدد دستیاب ہو سکتی ہے۔



 جرمانہ نوڻس کے اکثر پوچھے جانے والے سواالت
 

کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کو  -جرمانہ نوڻس موصول ہوا ہے کے لیےمیرے شوہر/بیوی/ساتھی کو بھی مساوی جرم 
 گا؟ جرمانہ ادا کرنا ہو

اقاعدگی سے حاضری کو یقینی نہ جی ہاں۔ ایک بچے کے تمام والدین کو جرمانہ نوڻس پیش کیا جا سکتا ہے اگر وه سکول میں ب
مکمل ادائیگی  کے لیےگا اور قانونی کاروائی سے بچنے  فی والدین، فی بچہ جاری ہو پر بنائیں۔ ہر جرمانہ نوڻس انفرادی طور

 کرنا الزمی ہے۔
 

یا پھر بھی ان ک -والد/ والده نہیں ہیں حقیقی  بھی جرمانہ نوڻس جاری ہوا ہے لیکن وه میرے بچے کے  کے لیےمیرے ساتھی 
 گی؟ کو ادائیگی کرنا ہو

جی ہاں۔  ایک بچے یا نو عمر فرد کے حوالے سے "والدین" کی اصطالح، ہر اُس شخص پر مشتمل ہوتی ہے جو خواه بچے کے 
ہوں یعنی کہ بچے کے ساتھ کرتے  کی نگہداشتجو بچے  یاولدیتی ذمہ داری ادا کرتے ہوں ی والدین نہ بھی ہوں لیکن وه بچے ک

 ہنا اور روزمره کا تعلق ہونا۔ر
 

والدین میں سے ہر ایک کو ایک اور ایک حقیقی  –میرے بچے کے سلسلے میں تین جرمانہ نوڻس جاری کیے جا چکے ہیں 
 کیا یہ درست ہے؟ –سوتیلے والد/والده کو 

گر وه باقاعده حاضری کو یقینی جی ہاں۔ مندرجہ باال کے مطابق ایک بچے کے تمام والدین کو جرمانہ نوڻس جاری کیا جائے گا ا
نہ بنائیں اور، ایک بچے یا نوعمر کے حوالے سے "والدین" کی اصطالح، ہر اس شخص پر مشتمل ہوتی ہے جو خواه بچے کے 

جو بچے کی نگہداشت کرتے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ  یاوالدین نہ بھی ہوں لیکن وه بچے کی ولدیتی ذمہ داری ادا کرتے ہوں 
 سکتی ہے۔ ک تعداد جرمانہ نوڻس کے لیے ذمہ دار ہولوگوں کی ای

 
 مجھے جرمانے کا اجرا کیوں کیا گیا؟ –میں آنڻی/انکل/دادی، نانی/دادا، نانا/گھریلو دوست ہوں 

اوپر مذکور طور پر، ایک بچے یا نو عمر فرد کے حوالے سے "والدین" کی اصطالح، ہر اُس شخص پر مشتمل ہوتی ہے جو 
ہوں یعنی کہ  کی نگہداشت کرتےجو بچے  یاولدیتی ذمہ داری ادا کرتے ہوں  یین نہ بھی ہوں لیکن وه بچے کخواه بچے کے والد

 بچے کے ساتھ رہنا اور روزمره کا تعلق ہونا۔
کے والدین کے طور پر آپ کا بچے کے حوالے سے اس آپ کو جرمانہ نوڻس موصول ہوا ہے کیونکہ تعلیم کے ایکٹ کے تحت 

 تعین ہوا ہے۔
 

مجھے غیر مجاز کرده چھڻی کا جرمانہ موصول ہوا ہے لیکن میں محسوس کرتا/کرتی ہوں کہ چھڻی کو مجاز شده ہونا چاہئیے  
کیونکہ حاالت استثنائی ہیں/ عالوه ازیں میرے بچے کی حاضری بہترین ہے/ میرا بچہ اعلٰی کارکردگی رکھتا ہے/ یہ پہلی تھا 

 سکتا/سکتی ہوں؟ کیا میں جرمانہ نوڻس پر اپیل کر –سے ہڻایا ہو بار ہے کہ میں نے اپنے بچے کو سکول 
 جرمانہ نوڻس پر اپیل کا کوئی قانونی حق نہیں ہے۔

تعلیمی رہنمائی کی برائے یہ ہیڈ ڻیچر کی صوابدید پر ہے کہ آیا غیر حاضری کو استثنائی تصور کیا گیا یا نہیں اور اسے محکمہ 
طور پر ریکارڈ کیا گیا کے م کے رجسڻریشن کے ضوابط کا اطالق کرتے ہوئے مجاز شده مطابقت کے ساتھ تعلیم میں طالب عل

یا نہیں۔ سکول کی جانب سے چھڻی کی اجازت سے انکار، یا جرمانہ نوڻس کے اجرا کی درخواست کرنے کے سکول کے 
ذریعے انتظامی ادارے کے فیصلے کے حوالے سے سواالت غیررسمی طور پر ہیڈ ڻیچر یا سکول کے شکایاتی طریقہ کار کے 

 ۔چاہئیں ےنساتھ اڻھائے جا
سکول حاضری قانونی ڻیم کے مقامی حکام سکول کے فیصلہ سازی کے عمل پر اڻھائے گئے سواالت کا جواب نہیں دے سکتے  

 ایسی تمام انکوائریاں واپس سکول کو بھیجی جائیں گی۔ –
 

 میرا بچہ بیمار تھا مجھے کیوں جرمانہ کیا گیا؟ 
غیر مجاز شده نشان زد کی گئیں اور جرمانہ نوڻس کے بطور ی کا پرنٹ آؤٹ آپ کو وه غیر حاضریاں دکھائے گا جو حاضر

اجرا کا محرک بنیں۔ یہ سکول کا فیصلہ ہے کہ آیا وه مبینہ بیماری پر غیر حاضری کو جائز قرار دیتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ سکول 
ت کا اظہار غیر رسمی طور پر ہیڈ ڻیچر کے ساتھ یا سکول کے شکایات کے کے فیصلے سے غیر متفق ہیں تو اپنے تحفظا

 طریقہ کار کے ذریعے انتظامی ادارے کے ساتھ کریں گے۔
سکول حاضری قانونی ڻیم کے مقامی حکام سکول کے فیصلہ سازی کے عمل پر اڻھائے گئے سواالت کا جواب نہیں دے سکتے  

 بھیجی جائیں گی۔ایسی تمام انکوائریاں واپس سکول کو  –
 

میں حالیہ طور پر سکول کے ساتھ اپنے بچے کی جانب سے لی گئی چھڻی کے لیے جرمانہ نوڻس کی منظوری/درخواست نہ  
کرنے کے ان کے فیصلے کے متعلق سکول کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ کیا معاملہ طے کرنے کے دوران جرمانہ نوڻس مؤخر 

 دیا جائے گا؟ کر
جرمانہ نوڻس کے قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ادائیگی کے اوقات میں تاخیر یا توسیع کی جائے۔ چونکہ جرمانہ 

کیا جائے گا کہ آپ مخصوص اوقات میں جرمانہ کی  اچکا ہے، معاملے کی پیروی کے دوران، آپ سے تقاض نوڻس کا اجرا ہو
دیا جاتا ہے جس پر  ں۔ اگر چھڻی کو ناجائز قرار دیئے جانے کا فیصلہ ختم کرادائیگی کریں تاکہ عدالت تک جانے سے بچ سکی

 دی جائے گی۔ جرمانہ الگو کیا گیا ہے، تو رقم واپس جاری کر
 



 گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جرمانہ نوڻس غلطیوں پر مشتمل ہے؛ کیا پھر بھی مجھے ادائیگی کرنا ہو
لطیاں ہیں، تو آپ کو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ آپ ابھی بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جرمانہ میں مواد کی غ

جواب ده ہیں۔ آپ کو اجرا آفیسر (عدالتی آفیسر) سے جلد از جلد رابطہ کرنا چاہیئے جو اس معاملے کی چھان بین کرنے کا اہل 
یا جائے گا اور آیا آپ کو پھر بھی ادائیگی کرنا ہو گا اور یہ مشوره دے سکتا ہے کہ یہ واپس لے لیا جائے گا یا دوباره جاری ک

 گی۔ ہو
 

 گا؟ مجھے جرمانہ کیسے ادا کرنا ہو
 Soloاور MasterCard ،Maestro ،Visa ،Electronپر بذریعہ  www.lancashire.gov.uk/online/pnآپ اپنا جرمانہ 

 نہ نوڻس نمبر پوچھا جائے گا۔گی کیونکہ آُپ سے جرما ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو جرمانہ نوڻس کی ضرورت ہو
کے مطلوبہ رقم کے چیک یا پوسڻل آرڈر کے ہمراه دئیے گئے  متبادل کے طور پر، آپ نوڻس کے نیچے کی پرچی کو مکمل کر 

 ارسال کر دیں۔ کولوکل اتھارڻی  پرپتے 
 

 گئی ہے؟ میں کیسے جان سکوں گا کہ پوسٹ میں میری ارسال کرده رقم موصول ہو
 گئی ہے۔ آپ کو ایک خط بھیجے گا کہ آپ کی ادائیگی ہو کے لیےیہ بتانے عدالتی آفیسر 

 
 کیا مجھے ڈاک کے ذریعے ادائیگی کرتے ہوئے رقم کے ساتھ کچھ اور بھیجنے کی ضرورت ہے؟

آپ جرمانہ نوڻس کے زیریں حصے سے ادائیگی کی پرچی بھیجیں یا اپنے چیک یا پوسڻل آرڈر کے پیچھے اپنا اور طالبعلم کا 
سکیں کہ کس طالبعلم سے متعلق ادائیگی کی گئی اور کس نے ادائیگی کی تو  دیں۔ اگر ہم اس بات کی شناخت نہ کر نام تحریر کر

پر آن الئن  www.lancashire.gov.uk/online/pnگی اور آپ کو عدالت لے جایا جائے گا۔ آپ  خالف ورزی ساقط نہیں ہو
گی کیونکہ آپ سے جرمانہ نوڻس نمبر پوچھا  آپ کو اپنے جرمانہ نوڻس کی ضرورت ہو باسہولت پا سکتے ہیں۔زیاده ادائیگی کو 

 جائے گا۔
 

 اگر جرمانہ نوڻس مجھ سے گم ہوجائے تو؟ 
سکتے ہیں، پوسڻل آرڈر یا چیک کے پیچھے اپنا نام اور اُس بچے کا نام لکھ دیں جس  آپ پھر بھی ڈاک کے ذریعے ادائیگی کر

 سکتے ہیں۔ پر کال کر  534950 01772 ی کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپجرمانہ نوڻس جار کے لیے
 

میرے پاس ایک سے زیاده جرمانہ نوڻس ہیں جن کی مجھے ادائیگی کرنی ہے اور میں ڈاک کے ذریعے ادائیگی کرنا چاہتا  
سکتا  پوسڻل آرڈر کے ذریعے جرمانہ ادا کرکیا مجھے الگ الگ چیک/پوسڻل آرڈر بھیجنے ہوں گے یا میں ایک ہی چیک/ ہوں،
 ہوں؟

آپ ایک ہی چیک/پوسڻل آرڈر کے ذریعے ایک سے زیاده جرمانہ نوڻس کی ادائیگی کرسکتے ہیں، صرف اس بات کو یقینی 
 دیں کہ آپ کس جرمانے کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ بنائیے کہ ادائیگی کے ساتھ وه معلومات شامل ہوں جو ہمیں بتا

 
 سکتا ہوں؟ نہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کیا میں قسطوں میں جرمانہ ادا کرمیں جرما

جرمانہ نوڻس کے قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جزوی ادائیگی کی جائے اور جرمانہ نوڻس پر مجوزه اوقات میں ہی 
 گی۔ جرمانے کی مکمل ادائیگی کرنا ہو

 
گزر  تاریخکسی اور کو دیا تھا لیکن انہوں نے ابھی تک ادائیگی نہیں کی اور مقرره  ےکے لیمیں نے اپنا جرمانہ ادائیگی  

 چکی ہے۔ کیا پھر بھی میں جوابده ہوں؟
ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے جرمانہ ادا نہیں کیا گیا، تو مقدمہ  کے لیےجی ہاں۔ آپ خود کو جاری کرده جرمانہ نوڻس 

کسی اور پر انحصار کرنا عدالت میں دستیاب دفاع  کے لیےیا جائے گا۔ جرمانے کی ادائیگی درج ک کے لیےوائی رقانونی کار
 نہیں ہو گا۔
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