
  IٰٰٰٰIمنسلکہ 

 715- 5ضابطہ 

 

 

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

سکتا ہے، طویل المدت معطلی یا جرم سے متعلق عدالتی   بنیاد پر دوبارہ تفویض کیا  جا سکتا ہے؛ یا دوبارہ تفویض کیا جا

 فیصلے پر برطرف کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 

میں دیے گئے ایک  (B)277-22.1 میں بیان کیا گیا ہے، سکول ڈویژن ایک طالبعلم/طالبہ کو ورجینیا کوڈ (B)277-22.1رجینیا کوڈ جیسا کہ و

 یا ایک سے زیادہ سکول کو رپورٹ ہونے والے جرائم کی خالف ورزیوں کی سزا کے حکم کی بنیاد پر معطل یا خارج کر سکتا ہے۔ 

 جینیا کوڈ کے بیان کردہ جرائم میں مندرجہ ذیل جرائم شامل ہیں: ور  (G)260-16.1 § ورجینیا کوڈ

 

 ,5 (§§ 18.2-  288، (.et seq ,279-18.2 §§) -   کے تحت ہتھیاروں کا جرم 4، آرٹیکل 7کے چیپٹر  18.2ٹائٹل  .1

et seq.) ،6 (§§ 18.2-299, et seq.)  ،6.1 (§ 18.2-307.1 et seq.),  7، یا (§§ 308.1-18.2, et seq.) 

 کے مطابق؛ 

 (.et seq ,30-18.2 §§)کے تحت انسانی قتل  1ٹیکل ، آر4کے چیپٹر  18.2ٹائٹل  .2

 (.et seq ,51-18.2 §§)کے تحت مجرمانہ حملہ یا جسمانی زخم،  4، آرٹیکل 4کے چیپٹر  18.2ٹائٹل  .3

 (.et seq ,61-18.2 §§)کے تحت مجرمانہ جنسی حملہ،   4، آرٹیکل 4کے چیپٹر  18.2ٹائٹل  .4

کی منضبط اشیا کی تیاری، فروخت، تحفہ، تقسیم،  IIیا  Iکے تحت شیڈول  1، آرٹیکل 7کے چیپٹر  18.2ٹائٹل  .5

 (.et seq ,247-18.2 §§)یا تصرف، 

 (.et seq ,247-18.2 §§)بنانا، فروخت یا تقسیم کرنا، کے تحت بھنگ کو  1، آرٹیکل 7کے چیپٹر  18.2ٹائٹل  .6

 (.et seq ,77-18.2 §§)کے تحت آتش زنی یا متعلقہ جرائم،  1، آرٹیکل 5کے چیپٹر  18.2ٹائٹل  .7

 کے مطابق؛ چوری یا متعلقہ جرائم؛ 93-18.2تا  18.2-89§§  .8

 کے  تحت، ڈاکہ زنی؛  18.2-58§  .9

 لی کی گروہی کاروائی؛ کے تحت؛ ممنوعہ مجرمانہ گ 18.2-46.2§  .10

 گینگ کی سرگرمیوں کی مجرمانہ کاروائی کے لیے دیگر نوجوانوں کی بھرتی، بمطابق .11

 ؛ 18.2-46.3§ 

 کے تحت، ہجوم کی طرف سے تشدد؛  18.2-42.1§  .12

 ، کسی شخص کا اغوا؛ یا 48-18.2یا §  18.2-47§  .13

 کے  تحت، دھمکی، ایک خطرہ؛  18.2-60§  .14

 

، "طلباء کی طویل المدت معطلی یا 745- 1الگو ہوتی ہے جو پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز کے ضابطہ  جرائم کی  یہ فہرست ان پر  

 اخراج" کے تحت معطل یا خارج ہوتے ہیں

"داخلے سے پہلے بچہ/بچی کے نظم وضبط اور مجرمانہ تاریخ کا اظہار"    715- 5پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز ضابطہ    اس کے ساتھ ساتھ

 میں سکول ڈویژن میں طلباء ابتدائی داخلے پر پورا اترتا ہے۔


