
  681-1ضابطہ 

I منسلکہ      
1 ہ صفح   
  

 

سکول کو اطالع دینے واال قابل تعذیر جرم کی خالف ورزیوں کی فہرست جن کی وجہ سے ایک طالبعلم/طالبہ کو  

§ میں بیان کیا   22.1.277.2:1جرم کی بنیاد پر دوبارہ تفویض کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ورجینیا کوڈ 

 گیا ہے۔ 

I.  میں بیان کیا گیا ہے۔ 308.1-18.2  تا  §§ 308.1-18.2ہتھیاروں کے جرائم، جیسا ورجینیا کوڈ 

 

 عمارت پر یا اس کے اندر یا رہائش گاہ میں اسلحہ یا میزائل نکالنا؛ جرمانہ  18.2-279§ 

 جان بوجھ کر پبلک مقامات پر اسلحہ نکالنا  18.2-280§ 
 

 سپرنگ والی بندوق یا دیگر مہلک ہتھیار مقرر کرنا 18.2-281§ 
 

یار یا اس جیسے دکھنے والے ہتھیار کا اشارہ کرنا، روک ہوا یا گیس سے چلنے والے ہتھ  18.2-282§ 

 کر رکھنا یا ہتھیار کی نمائش کرنا؛ جرمانہ 

 دھمکی کے ارادے سے خنجر یا دیگر بلیڈ والے ہتھیار کی نمائش کرنا؛ جرمانہ 18.2-282.1§ 

 مذہبی عبادت گاہوں کی جگہوں پر خطرناک ہتھیار لے کر جانا  18.2-283§ 
 

 لونا ہتھیار بیچنا یا دینا کھ 18.2-284§ 
 

 نشے یا منشیات کے اثر کے تحت اسلحہ سے شکار کرنا 18.2-285§ 

 سڑک پر یا اس کے پار یا گلی میں گولی چالنا  18.2-286§ 
 

 "نال کٹی بندوق" یا رائفل کا تصرف یا استعمال 18.2-300§ 
 

 چھپے ہوئے ہتھیار لے کر جانا؛ استثنا؛ جرمانہ  18.2-308§ 
 

سکول امالک پر آتشیں اسلحہ، بے ہوش کرنے والے ہتھیار یا دیگر ہتھیار کا تصرف منع  18.2-308.1§ 

 ہے؛ جرمانہ 

II.  کے تحت  36-18.2 تا  30-18.2  §§قتل، ورجینیا کوڈ 

 

 ہے  قتل اور قتل عام کو سنگین جرائم قرار دیا گیا 18.2-30§ 
 

 کیپیٹل قتل ]جس کی سزا سزائے موت ہے[ کو بیان کیا گیا ہے؛ سزا دینے کا عمل 18.2-31§ 
 

 پہلے درجے اور دوسرے درجے کے قتل کو بیان کیا گیا ہے؛ سزا دینے کا عمل  18.2-32§ 
 

 قتل کے جرم کو بیان کیا گیا ہے؛ سزا دینے کا عمل 18.2-33§ 



 

 جان بوجھ کر قتل عام کی سزا دینے کا عمل 18.2-35§ 
 

 غلطی سے قتل عام کی سزا دینے کا عمل  18.2-36§ 
 

III.  حملے اور جسمانی طور پر زخمی کرنے کی سزائیںتحت کے  51-18.2تا  41-18.2  §§ورجینیا کوڈ ، 

  

 زخمی کرنے، مارنے کے ارادے سے گولی مارنا، خنجر مارنا وغیرہ، بذریعہ ہجوم 18.2-41§ 
 

 ہجوم کے ذریعے تشدد کے افعال 18.2-42.1§ 
 

 زخمی کرنے، مارنے کے ارادے سے گولی مارنا، خنجر مارنا وغیرہ  18.2-51§ 
 

IV.  مجرمانہ جنسی حملہ، تحت کے  67.5-18.2تا  61-18.2  §§ورجینیا کوڈ 

 

 زنا بالجبر  18.2-61§ 
 

 تیرہ اور پندرہ سال کی عمر کے بچوں کا جنسی علم  18.2-63§ 
 

 مخصوص نابالغوں کا جنسی علم 18.2-64.1§ 
 

 جبرا غیر فطری جنسی تعلق  18.2-67.1§ 
 

 جنسی طور پر کوئی چیز اندر ڈالنا؛ جرمانہ 18.2-67.2§ 
 

 شدید جنسی زدوکوب؛ جرمانہ  18.2-67.3§ 
 

 جنسی زد و کوب  18.2-67.4§ 
 

زنا بالجبر، جبرا غیر فطری جنسی عمل، جنسی طور پر کوئی چیز اندر داخل کرنا،  18.2-67.5§ 

 بزدوکو اور جنسی  بزدوکو سنگین جنسی 

V.  1شق آرٹیکل  کی  7کے باب  18.2ٹائٹل  §§(et. seq.18.2-247  کے مطابق شیڈول )I    یاII  کی

 اشیا کی تیاری، فروخت، تحفہ، تقسیم، یا مصرف منضبط

VI.  کے تحت، بھنگ کو بنانا، بیچنا، تحفہ دینا، تقسیم کرنا یا تصرف میں رکھنا 18.248ورجینیا کوڈ § 

چنا، دینا، تقسیم کرنا یا بنانے، بیچنے، دینے یا  منضبط مواد یا اس سے مشابہ کوئی منضبط مواد کو بنانا، بی

 تقسیم کرنے کی نیت سے اپنے پاس رکھنا منع ہے؛ سزائیں 



 

بھنگ کو بیچنے، تحفہ دینے، تقسیم کرنے یا  بیچنے، دینے یا تقسیم کرنے کی نیت سے   18.2-248.1§ 

 تصرف میں رکھنا 

VII.  تحت آتش زنی اور متعلقہ جرائم کے تحت،  88-18.2تا § 77-18.2ورجینیا کوڈ 

 

 رہائشی گھر جالنا یا تباہ کرنا وغیرہ  18.2-77§ 
 

 وغیرہ۔ عبادت گاہ جالنا یا تباہ کرنا  18.2-79§ 

 

 کوئی دوسری عمارت یا ڈھانچہ جالنا یا تباہ کرنا  18.2-80§ 
 

 ذاتی ملکیت، کھڑی فصل جالنا یا تباہ کرنا وغیرہ  18.2-81§ 
 

 عمارت یا ڈھانچے کو جالنا جب ایسی عمارت یا ڈھانچے کو جالنے کی نیت ہو، سنگین جرم ہے۔  18.2-82§ 

بم یا عمارتوں یا ٹرانسپورٹیشن کو نقصان پہنچانے کی دھمکی؛ غلط معلومات جیسے  18.2-83§ 

 عمارتوں کو خطرہ ہے وغیرہ؛ سزا؛ جائے وقوع 

 § کے ذریعے اختیار کا عمل  18.283§ وجہ بننا، ترغیب دینا وغیرہ، 18.2-84 
 

 مال وغیرہ؛ سزائیں آگ کے بم یا دھماکہ خیز مواد یا آالت بنانا، تصرف استع 18.2-85§ 

 لکڑیوں، باڑ، گھاس وغیرہ سے آگ لگانا  18.2-86§ 
 

جان بوجھ کر لکڑیوں وغیرہ سے آگ لگانا جہاں کوئی اور نقصان یا ہونے کا اندیشہ ہو یا امکان   18.2-87§ 

 ہو 

 پرواہی کی وجہ سے آگ سے امالک کا نقصان ال 18.2-88§ 
 

VIII. رائم  نقب زنی اور متعلقہ جکے تحت،  93-18.2تا §  89-18.2 ورجینیا کوڈ 

 

 نقب زنی؛ سزا کیسے دی جائے 18.2-89§ 
 

 قتل، زنا بالجبر، چوری یا آتش زنی کی نیت سے رہائشی گھر میں داخل ہونا وغیرہ'؛ جرمانہ 18.2-90§ 

 چوری، حملے اور زدوکوب یا دیگر جرم کی نیت سے رہائشی گھر میں داخل ہونا وغیرہ 18.2-91§ 

 نامناسب مقاصد کی نیت سے رہائشی گھر کے اندر بغیر اجازت داخل ہونا  18.2-92§ 



 

 مسلح داخل ہونا  چوری کرنے کی نیت سے بنک میں با 18.2-93§ 
 

IX. ڈاکہ کے تحت  58-18.2§  ورجینیا کوڈ ، 
 

 سزا کیسے دی جائے 18.2-58§ 
 

X.  کے تحت، مجرمانہ سٹریٹ گینگ کی سرگرمی ممنوع ہے  46.3-18.2تا   46.2-18.2 §§ورجینیا کوڈ   
 

 مجرمانہ سٹریٹ گینگ میں شمولیت ممنوع ہے؛ جرمانہ 18.2-46.2 §
 

 مجرمانہ سٹریٹ گینگ کیلیئے افراد کی بھرتی؛ جرمانہ 18.2-46.3 §
 

XI. کے تحت، ہجوم کی طرف سے تشدد کی کاروائی 42.1-18.2 § ورجینیا کوڈ 


