
 

دی اے جو بھاویں بال دے ماں پے نہ اک بال یا نو عمر بندے دے حوالے نال "ماپیاں" دی اصطالح، ہر اُوس بندے تے مشتمل ہون
 وی ہون پر او بال دی ولدیتی ذمہ داری ادا کردے ہون یا بال دا خیال رکھدے ہون یعنی بال نال رہنا اتے روزمره دا تعلق ہونا۔

 
 ** تسلسل نال تاخیر تُوں مراد اوه پڑھیار نیں جیہڑے سکول دا رجسڻر بند ہون دے بعد سکول پہنچدے نیں

 
 
 

 جرمانے دے نوڻس 
 

 1996تعلیمی ایکٹ  S444 -سکول دی غیر حاضری 
 

 ماپیاں اتے نگہداشت کرن آلیاں لئی جانکاری
 

 تعارف
ایہہ قنون مقامی حکام تے ہور مجوزه اداریاں نُوں اوتھے جرمانے دے نوڻس جاری کرن دا اختیار دیندا اے جتھے ماں پے/نگہداشت 

بال دی حاضری نُوں یقینی بنان لئی قنونی ذمہ داری وچ ناکام تصور کیتے جا چکے ہون۔  سکول کرن آلے سکول وچ باقاعدگی نال 
تُوں غیر حاضریاں وچ کمی کرنا قومی تے مقامی طور تے کلیدی ترجیح اے کیوں جے سکول تُوں غیر حاضری پڑھیار دی اہلیتی 

 تعلیم دا حرج کردی اے۔تے سکول دے معموالت تے دوجیاں دی \سطح نُوں نقصان پہنچاندی اے ا
 

 جرمانے دے نوڻسز دی وضاحت
ماں پے/نگہداشت کرن آلے جرم دے مرتکب ہوندے نیں جے بال باقاعدگی نال سکول جان وچ ناکام ہو جاوے تے اوه غیر حاضریاں 

دے سیکشن  1996غیرمجاز شده دے طور تے درجہ بند کیتیاں جان۔  حاالت تے منحصر طور تے، ایداں دے کیسز تعلیمی ایکٹ 
 دے مطابق قنونی کاروائی تے منتج ہو سکدے نیں۔ 444

 
وائی دا اک متبادل اے۔ جیتھے ماں پے/نگہداشت کرن آلے جرمانے دی ادائیگی کرن تے اوه قنونی رجرمانے دا نوڻس قنونی کار

 کاروائی اتے مجرمانہ سزا تُوں بچ سکدے نیں۔
 

 جرمانے دیاں الگتاں 
دناں دے اندر ادائیگی کرن دی صورت وچ  21ے جاری کیتے جاندے نیں پر، جے جاری ہون دے ت 120£جرمانے دے نوڻسز  

 ہوندی اے۔ 60£الگت 
 

 ڈیلیوری دا طریقہ
کالس ڈاک دے ذریعے تہاڈے گھر جاری کیتے جاندے نیں تے ہر بال دے حوالے نال ہر ماں  1stجرمانے دے نوڻس ہمیشہ 

 تے جاری کیتے جاندے نیں۔پے/نگہداشت کرن آلے نُوں انفرادی طور 
 

 جرمانے دے نوڻسز لئی معیار
لنکاشائر کاؤنڻی کونسل نے اک ضابطہ اخالق نُوں اختیار کیتا اے جیہڑا اُونہاں تمام صورتاں نُوں بیان کردا اے جیتھے جرمانے دے 

 نوڻس ورتے جا سکدے نیں جیداں:
 

   کیتی غیر حاضریغیر مجاز شده غیر حاضری (بشمول ماں پیاں ولوں نظر انداز( 
 بھگوڑا پن 
 نال آنا **لگاتار سکول وچ دیر 
 وچ غیرمجاز کرده چھڻی ڻرم دے 
 چھڻی تُوں دیر نال واپسی مجاز 

 
 10سکول دے دن/ 5کرن تُوں پہالں اک ڻرم وچ گھٹ تُوں گھٹ  رہر اک صورت وچ اک پڑھیار نُوں جرمانے دا نوڻس دین تے غو

غیر سیشنز دی غیر مجاز کرده  14سکول دے دن/ 7تُوں ودھ مسلسل ڻرمز وچ  2ا سیشنز دی غیر مجاز کرده غیر حاضری ی
 حاضری ہونی چاہیدی اے۔



    
 

 دے طور تے نشان زده) U** تسلسل نال تاخیر تُوں مراد اوه پڑھیار نیں جیہڑے سکول دا رجسڻر بند ہون دے بعد سکول پہنچدے نیں (رجسڻر وچ 
 

 2018اگست  تازه کاری
 

 
 
 
 
 

 انتباہات 
تحریری انتباه بارے غیر مجاز کرده غیر حاضری تے لگاتار دیر نال آن دی صورت وچ **، تہانوں نوڻس جاری ہون دے امکان 

سکول دے دن  15ضری دیاں تفصیالں دی نقل شامل ہووے گی۔ انتباہی خط تہانوں ۔  ایدے وچ تہاڈے بال دی حااموصول ہووے گ
دی نگرانی دی مدت تُوں مطلع کرے گا جیدے دوران تہاڈے بال نُوں سکول تُوں غیر مجاز شده غیرحاضریاں دی اجازت نہیں ہووے 

 گی، دوسری صورت وچ جرمانے دا نوڻس جاری کیتا جاوے گا۔
 

یاں صورتاں وچ، انتباہات جاری کیتاں جان گیاں جیتھے ارادتاً غیر حاضری دے واوا نوڻس دتے جا چکے غیر مجاز کرده چھڻی د
 ہون۔ ایدا مطلب ہوندا اے کہ ُکجھ صورتاں وچ، جرمانے دے نوڻس کسے انتباه دے بنا جاری کیتے جا سکدے نیں۔

 
 اپیالں

ایتھے جیدوں اک واری جرمانے دا نوڻس جاری ہو جاوے تے ایدے تے اپیل دا کوئی قنونی حق نہیں اے۔ پر انتباه یا جرمانے دا 
۔ سکول ولوں (ہور تفصیالں لئی اکثر پُچھے گئے سوال دیکھو) نوڻس موصول ہون تے، جے تُسی چاہو تے اپنی وکالت کر سکدے او

 ان جرمانے دے نوڻس دے اوقات وچ توسیع یا ایناں نُوں موخر نہیں کیتا جا سکدا۔وکالت کرنا زیِر غور لیان دے دور
 

 ادائیگی
ادائیگی دے انتظامات دیاں تفصیالں جرمانے دے نوڻس وچ شامل کیتاں جان گئیاں۔  تہانوں اگاه ہونا چاہیدا اے کہ جرمانے دے نوڻس 

 نہیں اے۔ کوئی یاد دہانیاں نہیں بھیجیاں جان گئیاں۔دے حوالے نال جزوی یا قسطاں وچ ادائیگی دا اختیار موجود 
 

 ادائیگی نہ کرن دے نتیجے 
دن ہون گے، جیدے بعد بہت ساریاں صورتاں وچ حکام  28تہاڈے کول جرمانے دی مکمل ادائیگی لئی نوڻس وصول کرن دے بعد 

رے مقامی مجسڻریٹ دی عدالت وچ بال دے سکول وچ باقاعدگی نال شرکت دا پک کرن وچ ناکامی دے اصل جرم دے بانوں 
 سماعتاں شروع کرن دی لوڑ ہوندی اے۔

 
جرمانے دے نوڻس دی ادائیگی نہ کرن دی صورت وچ، عدالتی سماعت دے حوالے نال مزید خط و کتابت دا اجراء کیتا جاوے گا۔ 

وائی دا طریقہ کار تے آگے رچند صورتاں وچ، عدالت وچ حاضری ضروری نہیں وی ہوندی؛ تہانوں وصول ہون آلی عدالتی کار
 کیی کیتا جاوے ایس بارے وضاحت کرے گی۔

 
دے جرمانے تے/یا تین مہینے دی قید دا باعث بن سکدا  2,500£جے تُسی مجرم قرار دتے گئے او، تے ایہہ کئی سزاواں بشمول  

ی عائد کیتیاں جا سکدیاں نیں۔  الگتاں اے۔  حاالت تے منحصر طور تے ہور انتظامات جیداں ولدیتی حکم نامے یا کمیونڻی سزاواں و
 نُوں وی عائد کیتا جا سکدا اے۔  

 
نوڻس دی ادائیگی ایس مدت لئی سزایابی دی تہاڈی ممکنہ جوابدہی نُوں ساقط کر سکدی اے۔  پر، حاالت تے منحصر طور تے ایداں 

ہ نہ آندی ہووے اودے بارے قنونی دی صورت وی ہو سکدی اے کہ مزید مدت دی ناقص غیر حاضری جو نوڻس دے زیِر احاط
 وائی نُوں زیِر غور لیاندا جا سکدا اے۔  رکار

 
جے تہانوں اپنے بال دی حاضری دے حوالے نال کوئی خدشات درپیش نیں تے تہانوں اینوں زیِر بحث لیان لئی سکول نال رابطہ 

 کرنا چاہیدا اے کہ ایس حوالے نال کیی مدد دستیاب ہو سکدی اے۔



 جرمانے دے نوڻس بارے اکثر پوچھے جان آلے سوال
 

میرے بندے/زنانی/ساتھی نُوں وی مساوی جرم لئی جرمانے دا نوڻس وصول ہویا اے۔ کیی ایدا مطلب ایہہ اے کہ سانوں جرمانہ 
 ادا کرنا پووے گا؟

یاں نُوں جرمانے دا نوڻس دتا جا ہاں جی۔ جے اوه سکول وچ باقاعدگی نال حاضری نُوں یقینی نہ بنان تے اک بال دے سارے ماپ
سکدا اے۔ ہر جرمانہ نوڻس انفرادی طور تے فی ماں پے فی بال جاری ہووے گا تے قنونی کاروائی تُوں بچن لئی مکمل ادائیگی 

 کرنا الزمی اے۔
 

یر وی اُونہاں کیی ف -میرے ساتھی لئی وی جرمانے دا نوڻس جاری ہویا اے پر اوه میرے بال دے جماندرو ماں/پیو نہیں ہین 
 نُوں ادائیگی کرنی ہووے گی؟

ویں نہاں جی۔  اک بال یا نو عمر فرد دے حوالے نال "ماں پیاں" دی اصطالح، ہر اوس بندے تے مشتمل ہوندے اے جیہڑے بھا
ال نال رہنا جیہڑے بال دا خیال رکھدے ہون یعنی کہ ب یابال دے والدین نہ وی ہون پر او بال دی ولدیتی ذمہ داری ادا کردے ہون 

 تے روزمرده دا تعلق ہونا۔
 

حقیقی ماں پیاں وچوں ہر اک نُوں اک اتے اک  -میرے بال دے بارے تین جرمانے دے نوڻس جاری کیتے جا چکے نیں 
 کیی ایہہ ڻھیک اے؟ -سوتیلے ماں پیو نُوں 

یتا جاوے گا پر جے اوه باقاعده ہاں جی۔ اوتے دتیاں دے مطابق اک بال دے سارے ماں پیاں ٗنوں جرمانے دا نوڻس جاری ک
حاضری نُوں یقینی نہ بنان اتے، اک بال یا نوعمر دے حوالے نال "ماں پیاں" دی اصطالح، ہر اوس بندے تے مشتمل ہوندی اے 

 جو بال دی نگہداشت کردے ہون۔ ایدا یاویں بال دے ماں پے نہ وه ہون پر او بال دی ولدیتی ذمہ داری ادا کردے ہون نجیہڑے بھا
 مطلب اے کہ واوا لوکیں اک جرمانے دے نوڻس لئی ذمہ دار ہو سکدے نیں۔

 
 مینوں جرمانہ کیوں کیتا گیا؟ -میرے آنڻی/انکل/ دادی، نانی/ دادا، نانا/ خاندان دا سجن آں 

اے  یندک بال یا نو عمر فرد دے حوالے نال "ماں پیاں" دی اصطالح، ہر اوس بندے تے مشتمل ہواجیداں اوتے دتا گیا اے، 
جیہڑے بال دا خیال رکھدے ہون یعنی  یاویں بال دے والدین نہ وی ہون پر او بال دی ولدیتی ذمہ داری ادا کردے ہون نجیہڑے بھا

 کہ بال نال رہنا تے روزمرده دا تعلق ہونا۔
پیاں دے طور تے تعین تہانوں جرمانے دا نوڻس ملیا اے کیوں جے تہاڈا بال دے اعتبار نال تعلیم دے ایکٹ دے تحت بال دے ما

 ہویا اے۔
 

مینوں غیرمجاز کرده چھڻی دا جرمانہ موصول ہویا اے پر میں محسوس کردا/کردی آں کہ چھڻی نُوں مجاز شده ہونا چاہیدا اے  
اے / ایہہ پہلی  اکیوں جے حاالت استثنائی نیں/ ایدے عالوه میرے بال دی حاضری بہترین اے / میرا بال اعلٰی کارکردگی رکھد

 کیی میں جرمانے دے نوڻس تے اپیل کر سکدا/سکدی آں؟ -وار اے کہ میں اپنے بال نُوں سکولوں ہڻایا ہووے 
 جرمانے دے نوڻس تے اپیل دا کوئی قنونی حق نہیں اے۔

 تعلیمیبرائے ایہہ ہیڈ ڻیچر دی صوابدید تے اے کہ آیا غیر حاضری نُوں استثنائی تصور کیتا گیا یا نہیں تے اینوں محکمہ 
رہنمائی دی مطابقت نال تعلیم وچ پڑھیار دے رجسڻریشن دے ضوابط دا اطالق کردیاں ہوئیاں مجاز شده دے طور تے ریکارڈ 
کیتا گیا یا نہیں۔ سکول ولوں چھڻی دی اجازت تُوں انکار، یا جرمانے دے نوڻس دے اجراء دی درخواست کرن دے سکول دے 

باڈی اگے ڻیچر یا سکول دے شکایاتی طریقہ کار دے ذریعے انتظامی  ہیڈفیصلے دے حوالے نال سوال غیر رسمی طور تے 
 ۔چائیدے ےُچکے جان

سکول دی حاضری دی قنونی ڻیم دے مقامی حکام سکول دی فیصلہ سازی دے عمل تے چکے گئے سواالں دا جواب نہیں دے  
 ایداں دیاں ساریاں انکوائریاں واپس سکول نُوں بھیجیاں جان گئیاں۔ -سکدے 

 
 میرا بال بمار سی مینوں کیوں جرمانہ کیتا گیا؟ 

حاضری دا پرنٹ تہانوں غیر حاضریاں وکھاوے گا جیہڑیاں غیر مجاز شده نشان زد کیتیاں گئیاں تے جرمانے دے نوڻس دے 
نہیں۔ جے  اجراء دا محرک بنیاں۔ ایہہ سکول دا فیصلہ اے کہ کیی اوه مبینہ بماری تے غیر حاضری نُوں جائز قرار دیندا اے یا

ڻیچر نال یا سکول دے شکایات دے  تُسی سکول دے فیصلے نال غیر متفق او تے اپنے تحفظات دا اظہار غیر رسی طور تے ہیڈ
 طریقہ کار دے ذریعے انتظامی ادارے نال کرو گے۔

نہیں دے  سکول دی حاضری دی قنونی ڻیم دے مقامی حکام سکول دی فیصلہ سازی دے عمل تے چکے گئے سواالں دا جواب 
 ایداں دیاں ساریاں انکوائریاں واپس سکول نُوں بھیجیاں جان گئیاں۔ -سکدے 

 
میں ایس ویلے سکول نال اپنے بال ولوں لئی گئی چھڻی لئی جرمانے دے نوڻس دی منظوری/درخواست نہ کرن دے ایناں دے  

 رابطے وچ آں۔ کیی معاملہ طے کرن دے دوران جرمانے دا نوڻس موخر کر دتا جاوے گا؟فیصلے دے بارے 
جرمانے دے نوڻس دے قنون ایس گل دی اجازت نہیں دیندے کہ ادائیگی دے ویلے وچ تاخیر یا توسیع کیتی جاوے۔ کیوں جے 

ا کیتا جاوے گا کہ تُسی مخصوص جرمانے دا نوڻس جاری ہو چکیا اے، معاملے دی پیروی دے دوران، تہاڈے کولوں تقاض
اوقات وچ جرمانہ ادا کرو تاں جے عدالت تیکر جان تُوں بچ سکیے۔ جے چھڻی نُوں ناجائز قرار دتے جان دا فیصلہ ختم کر دتا 

 جاندا اے جیدے تے جرمانہ الگو کیتا گیا اے، تے رقم واپس جاری کر دتی جاوے گی۔
 

 ؛ کیی فیر وی مینوں ادائیگی کرنی پووے گی؟نیںں غلطیاوچ میں سمجھداں آں کہ جرمانہ نوڻس 



وی فیر جے تُسی سمجھدے او کہ جرمانے وچ مواد دیاں غلطیاں نیں، تے تہانوں اینوں نظر انداز نہیں کرنا چاہیدا کیوں جے تُسی 
یس معاملے دی چھان بین جواب ده او۔ تہانوں اجرا آفیسر (عدالتی آفیسر) نال چھیتی تُوں چھیتی رابطہ کرنا چاہیدا اے جیہڑا ا

تہانوں آیا تے  ،کرن دا اہل ہووے گا تے ایہہ مشوره دے سکدا اے کہ ایہہ واپس لے لیا جاوے گا یا دوباره جاری کر دتا جاوے گا
 فیر وی ادائیگی کرنی ہووے گی۔

 
 مینوں جرمانہ کیداں ادا کرنا ہووے گا؟

تے  MasterCard ،Maestro ،Visa ،Electronے بذریعہ ت www.lancashire.gov.uk/online/pnتُسی اپنا جرمانہ 
Solo ادا کر سکدے او۔ تہانوں جرمانے دے نوڻس دی لوڑ ہووے گی کیوں جے تہاڈے کولوں جرمانہ نوڻس نمبر پچھیا جاوے گا۔ 

راه دتے متبادل دے طور تے، تُسی نوڻس دے تھلے دی پرچی نُوں مکمل کر کے مطلوبہ رقم دے چیک یا پوسڻل آرڈر دے ہم 
 گئے پتے تے مقامی حکام نُوں بھیج دوو۔

 
 میں کیداں جان سکاں گا کہ پوسٹ وچ میری بھیجی گئی رقم وصول ہوگئی اے؟

 عدالتی آفیسر ایہہ دسن لئی تہانوں اک خط بھیجے گا کہ تہاڈی ادائیگی ہو گئی اے۔
 

 ن دی لوڑ اے؟کیی مینوں ڈاک دے ذریعے ادائیگی کردیاں ہوئیاں رقم نال ُکجھ ہور بھیج
تُسی جرمانے دے نوڻس دے ہیڻھلے حصے تُوں ادائیگی دی پرچی بھیجو یا اپنے چیک یا پوسڻل آرڈر دے پیچھے اپنا تے پڑھیار 

تے  ،دا ناں لکھو۔ جے اسی ایس گل دی شناخت نہ کر سکیے کہ کیہڑے پڑھیار دی ادائیگی کیتی گئی اے تے کینے ادائیگی کیتی
تے آن  www.lancashire.gov.uk/online/pnتے تہانوں عدالت لے جایا جاوے گا۔ تُسی  ،ووے گیخالف ورزی ساقط نہیں ہ

الئن ادائیگی نُوں سوکھا پا سکدے او۔ تہانوں اپنے جرمانے دے نوڻس دی لوڑ ہووے گی کیوں جے تہاڈے کولوں جرمانہ نوڻس 
 نمبر پچھیا جاوے گا۔

 
 ے؟چ جاوے تاجے جرمانے دا نوڻس میرے کولوں گو 

تُسی فیر وی ڈاک دے ذریعے ادائیگی کر سکدے او، پوسڻل آرڈر یا چیک دے پیچھے اپنا ناں تے اُوس بال دا ناں لکھ دوو جیدے 
 تے کال کر سکدے او۔  534950 01772لئی جرمانے دا نوڻس جاری کیتا گیا اے۔ جے تہانوں مدد دی لوڑ ہووے تے تُسی 

 
س نیں جیناں دی مینوں ادائیگی کرنی اے تے میں ڈاک دے ذریعے ادائیگی کرنا میرے کول اک تُوں ودھ جرمانے دے نوڻ 

چاہندا آں، کیی مینوں الگ الگ چیک/پوسڻل آرڈر بھیجنے ہون گے یا میں اک ہی چیک/پوسڻل آرڈر دے ذریعے جرمانہ ادا کر 
 سکدا آں؟

 ی کر سکدے او، صرف ایس گل نُوں یقینی بناتُسی اک ہی چیک/پوسڻل آرڈر دے ذریعے اک تُوں ودھ جرمانہ نوڻس دی ادائیگ
 کہ ادائیگی نال اوه جانکاریاں شامل ہون جیہڑیاں سانوں دس دین کہ تُسی کیس جرمانے دی ادائیگی کر رہے او۔ دینا

 
 میں جرمانہ ادا کرن دی طاقت نہیں رکھدا، کیی میں قسطاں وچ جرمانہ ادا کر سکدا آں؟

دی اجازت نہیں دیندے کہ جزوی ادائیگی کیتی جاوے تے جرمانے دے نوڻس تے مجوزه  جرمانے دے نوڻس دے قوانین ایس گل
 اوقات وچ ہی جرمانے دی مکمل ادائیگی کرنی ہووے گی۔

 
میں اپنا جرمانہ ادائیگی لئی کسے ہور نُوں دتا سی پر اُونہاں نے ہلے تیکر ادائیگی نہیں کیتی اتے مقرره حد لنگھ گئی اے۔  

 وابده آں؟کیی فیر وی میں ج
ہاں جی۔ تُسی اپنے آپ نُوں جاری کیتے جرمانے دے نوڻس لئی ذمہ دار او۔ جے کسی وی کارن جرمانہ ادا نہیں کیتا گیا، تے 

وائی لئی درج کیتا جاوے گا۔ جرمانے دی ادائیگی لئی کسے ہور تے انحصار کرنا عدالت وچ دستیاب دفاع نہیں رمقدمہ قنونی کار
 ہووے گا۔
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