اپنے بچے کی غیر حارضیوں سے
متعلق اصولوں کو جانیں
والدین کی حیثیت سے یقینی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بچہ ہر دن سکول آئے۔ اگر آپ کے
بچے کی غیر قانونی غیر حارضیاں ہوتی ہیں تو آپ اپنے بچے کے بینیفٹس سے محروم ہو سکتے ہیں۔
ان ضابطوں کا اطالق کن پر ہوتا ہے؟
غیر حارضیوں کے اصول کا اطالق الزمی تعلیم کے متام طلباء پر ہوتا ہے ( 7-6اور  16سال کی عمر کے درمیان)۔
غیر قانونی غیر حارضی کیا ہے؟
غیر حارضی ایسی صورت میں غیر قانونی ہے جب آپ کا بچہ کسی قانونی وجہ کے بغیر یا سکول سے اجازت لیے بغیر سکول کا ناغہ
کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ،غیر حارضیوں کی قانونی وجوہات میں بیامری شامل ہے۔
میرا بچہ کب سکول کا ناغہ کر کے گھر پر رہ سکتا ہے؟
بیامر بچے کو سکول کا ناغہ کرکے گھر پر رہنا چاہیے ،لیکن اسی دن سکول کو اطالع دینا یاد رکھیں۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر یا معالج دندان
سے مالقات کے لیے بھی سکول کا ناغہ کر سکتا ہے۔ خصوصی معامالت میں ،مثال کے طور پر ،اہم خاندانی تقریبات میں آپ کے بچے
کو سکول سے چھٹی مل سکتی ہے اگر سکول پیشگی طور پر اس کی اجازت دیتا ہو۔ بصورت دیگر غیر حارضی غیر قانونی ہے۔
کب غیر قانونی حارضیوں کے نتیجے میں مالیاتی عواقب کا سامنا ہوسکتا ہے؟
آپ کے بچے کا ہر دن سکول جانا الزمی ہے ،تاوقتیکہ سکول نے آپ کے بچے کو سکول کا ناغہ کرنے کی اجازت دی ہو۔ اگر ایک سہ
ماہی (جنوری  -مارچ ،اپریل  -جون ،جوالئی  -ستمرب ،اکتوبر  -دسمرب) میں آپ کے بچے کی غیر قانونی غیر حارضیوں کی رشح  %15ہے
تو آپ اس سہ ماہی کے لیے اپنے بچے کے بینیفٹس سے محروم ہو سکتے ہیں۔
ایک سہ ماہی میں غیر قانونی غیر حارضیوں کی  %15کی رشح عام طور پر  9-6دنوں کے مساوی ہوتی ہے۔ دنوں کی تعداد مختلف
ہوتی ہے کیونکہ ہر سہ ماہی میں سکولی دنوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جوالئی تا ستمرب والی سہ ماہی میں ،%15
 6دنوں کے مساوی ہو سکتا ہے اور جنوری تا مارچ والی سہ ماہی میں  9دن کے مساوی ہو سکتا ہے۔
اگلے صفحے پر جاری ›

غیر حارضی کی تین قسمیں:

غیر قانونی غیر حارضی

سکول کی اجازت کے ساتھ غیر حارضی
(منظور شدہ چھٹی)

بیامری ،عملی کمزوری یا اسی طرح کی
چیزوں کے سبب غیر حارضی

میں کیسے معلوم کروں کہ آیا میرے بچے کی غیر قانونی غیر حارضیاں ہیں؟
اگر آپ کے بچے کی غیر قانونی غیر حارضی ہوگی تو سکول کی انتظامیہ آپ سے فورا ً رابطہ کرے گی۔ اگر ایک سہ
ماہی میں آپ کے بچے کی غیر قانونی غیر حارضیوں کی رشح  %10ہے تو ،سکول آپ کو انتباہ دے گا کہ اگر غیر قانونی
غیر حارضیوں کی رشح  %15ہو جاتی ہے تو آپ ایک سہ ماہی کے لیے اپنے بچے کے بینیفٹس سے محروم ہو سکتے ہیں۔
اگر میرے بچے کی  %15یا زیادہ غیر قانونی غیر حارضیاں ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
اگر ایک سہ ماہی میں آپ کے بچے کی  %15یا زیادہ غیر قانونی غیر حارضیاں ہوتی ہیں (مثال کے طور پر ،جنوری -
مارچ) ،تو آپ کی میونسپلٹی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ آپ کے بچے کو اس سہ ماہی کے لیے بینیفٹ کا حق نہیں ہے۔
کیا اپنے بچے کے بینیفٹس سے محروم ہونے سے قبل مجھے اپنے بچے کی غیر
حارضیوں کی وضاحت کرنے کا موقع حاصل ہوگا؟
اپنے بچے کے بینیفٹ سے محروم ہونے سے قبل ،آپ کی میونسپلٹی آپ سے پوچھے گی کہ آیا آپ کے بچے کی غیر
حارضیوں کی کوئی قانونی وجوہات ہیں۔ اگر آپ کا بچہ  12سال سے زیادہ عمر کا ہے تو ،میونسپلٹی آپ کے بچے سے
بھی پوچھے گی۔
سکول سے غیر حارضی کے لیے قواعد کیوں ہیں؟
سکول آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ غیر حارضیوں سے آپ کے بچے کے لیے سکول میں متام کے ساتھ رہنا
دشوار ہو جاتا ہے۔ غیرحارضیاں اس بات کی بھی عالمت ہو سکتی ہے کہ آپ کا بچہ سکولی گروپ کا حصہ نہیں ہے۔
غیر حارضی سے متعلق قواعد اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کے لیے بھی ہیں کہ آپ کا بچہ سکول آئے۔
سکول کس طرح میرے بچے کی مدد کرسکتا ہے؟
ایسا ممکن ہے کہ آپ کا بچہ یا بچی اس وجہ سے سکول نہیں آرہا/رہی ہو کہ اسے اسباق کے ساتھ رہنے میں دشواری
ہے ،کالس روم میں کوئی مسئلہ یا دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ اپنے بچے کے سکول سے رابطہ کریں تاکہ وہ ساتھ مل کر
ایک اچھا حل تالش کر سکیں۔

?
میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟
اگر اپنے بچے کی غیر حارضیوں کے بارے میں آپ کے کوئی سواالت ہوں تو سکول سے رابطہ کریں۔
آپ غیر حارضیوں کے اصولوں کے بارے میں اس پتے پر مزید پڑھ سکتے ہیں . uvm.dk/fravær
آپ اپنے بچے اور خاندان کی بہبود کے سلسلے میں اپنی میونسپلٹی سے گمنام مشاورت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ
اپنی میونسپلٹی میں متعلقہ پتے اور ٹیلیفون منربز اس پتے سے حاصل کر سکتے ہیں
. borger.dk/familie-og-boern/Brug-for-raad-og-hjaelp/Familieraadgivning-og-akut-hjaelp

