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 جسمانی مداخلت اور پابندی کی الگ / تنہائی یا پرسکون کمرے کے لیے الگ کا استعمال 
 

 مختصراً اس رویے کی وضاحت کریں جس کے لیے پابندی والی مداخلت کی ضرورت ہے: 

 فارم مکمل کرنے واال فرد: 
 

رپورٹ کی تاریخ اور   طالبعلم/طالبہ کا نام 

 واقعہ کی تاریخ
واقعہ کا مقام، وقت  

 رویے کا
 آغاز 

 عمر، جنس، نسل وقت کی مداخلت کا آغاز

     

 

 

 طالبعلم کی مدد کے لیے استعمال کیے گئے پچھلے اقدامات: 

 ماحول کو تبدیل کریں۔ ☐سماجی ہدایات  ☐مک سپورٹ  ی اکیڈ ☐لفظی تنزلی  ☐ری ڈائریکشن   ☐

     دیگر:☐گر نہیں دیکھا گیا۔ ی واقعہ فوری تھا/کوئی تیز رفتار ٹر ☐
 

 دستاویز کے اوقات، استعمال کی گئی تکنیکیں، اور مشاہدہ کیے گئے طرز عمل: 
 جسمانی مداخلت اور پابندی کی الگ 

 ہیں۔دستاویز کا وقت، استعمال شدہ تکنیک، اور رویے جو پابندی والے مداخلت کے آغاز میں دیکھے گئے  •
 دستاویز کا وقت، استعمال شدہ تکنیک، اور پابندی والی مداخلت میں ہر تبدیلی پر مشاہدہ کیا گیا۔ •

 ( روکنا→ دو آدمیوں کی نگرانی میں؛ دو آدمیوں کی نگرانی میں → تنہائی یا خاموش کمرے کا استعمال وغیرہ۔PRTمثالً: پرائمری پابندی کی تکنیک )

 ن کا مشاہدہ کرتے ہوئے مداخلت کا مزید استعمال/ضرورت نہیں ہے۔ان رویوں کی دستاویز کریں ج •
 

 تنہائی یا خاموش کمرے کے استعمال کی الگ

 منٹ میں ان کے رویے کی دستاویز کی جانی چاہیے۔  10تنہائی یا پرسکون کمرے میں طلباء سے بات کی جانی چاہئے اور ہر  •
 ور مشاہدے والے رویے کو دستاویز کرناپابندی والے مداخلت )مداخلتوں( کے اختتام پر وقت ا •
 منٹ کے بعد مسلسل مداخلت کی ضرورت کا اندازہ لگانا چاہیے۔   30ایک منتظم کو  •

 

 منتظم عملہ   تکنیک  اوقات 
 مختصر دستخط  مختصر دستخط  جسمانی مداخلت اور پابندی کی الگ:  استعمال شدہ  )آغاز

ان کے مختصر دستخط   )رویے(مشاہدہ کیا گیا رویہ  PRT = PRT آغاز کا وقت 
 شامل کریں

 ضروری ہے اگر 

کی  = دو آدمیوں  2ME اوپر سے( 
=   ENDنگرانی میں 

 مداخلت کا خاتمہ

مداخلت میں شامل   
 ہر بالغ

جسمانی مداخلت یا 
پابندی اس سے  

 زیادہ طویل ہے
 منٹ  30

  
☐ PRT 
☐ 2ME 

 چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐

 ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا ☐تباہ کن  ☐

 رونا ☐کاٹنا ☐تھوکنا ☐مارنا ☐الت مارنا  ☐

 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐
     دیگر: ☐

  

  
 

☐ PRT 
☐ 2ME 
 اختتام  ☐

 چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐

 ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا ☐تباہ کن  ☐

 رونا ☐کاٹنا ☐تھوکنا ☐مارنا ☐الت مارنا  ☐

 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐
     دیگر: ☐

  

 پرسکون ☐ہدایت قبول کرنا  ☐

  

☐ PRT 
☐ 2ME 
 اختتام  ☐

 چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐

 ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا ☐تباہ کن  ☐

 رونا ☐کاٹنا ☐تھوکنا ☐مارنا ☐الت مارنا  ☐

 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐
     دیگر: ☐

  

 پرسکون ☐ہدایت قبول کرنا  ☐
  

☐ PRT 
☐ 2ME 
 اختتام  ☐

 چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐

 ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا ☐تباہ کن  ☐

 رونا ☐کاٹنا ☐تھوکنا ☐مارنا ☐الت مارنا  ☐

 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐
     دیگر: ☐

  

 پرسکون ☐ہدایت قبول کرنا  ☐
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 روداد
تنہائی یا خاموش کمرے کے استعمال کی الگ: مشاہدہ کیا گیا  

 رویہ )رویے( 
نوٹیشنز یعنی اعداد کو  

 عالمات میں لکھنا 

عملے کے  

مختصر  

 دستخط

 

1 

 تباہ کن ☐چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐
 کاٹنا☐تھوکنا ☐مارنا  ☐الت مارنا ☐ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا   ☐
 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐رونا  ☐
     دیگر: ☐

  

 پرسکون☐ہدایت قبول کرنا  ☐

 

2 

 تباہ کن ☐چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐
 کاٹنا☐تھوکنا ☐مارنا  ☐الت مارنا ☐ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا   ☐
 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐رونا  ☐
     دیگر: ☐

  

   پرسکون☐ہدایت قبول کرنا  ☐ 

 

3 

 تباہ کن ☐چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐
 کاٹنا☐تھوکنا ☐مارنا  ☐الت مارنا ☐ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا   ☐
 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐رونا  ☐
     دیگر: ☐

  

   پرسکون☐ہدایت قبول کرنا  ☐ 

 

4 

 تباہ کن ☐چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐
 کاٹنا☐تھوکنا ☐مارنا  ☐الت مارنا ☐ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا   ☐
 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐رونا  ☐
     دیگر: ☐

  

   پرسکون☐ہدایت قبول کرنا  ☐ 

 

5 

 تباہ کن ☐چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐
 کاٹنا☐تھوکنا ☐مارنا  ☐الت مارنا ☐ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا   ☐
 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐رونا  ☐
     دیگر: ☐

  

   پرسکون☐ہدایت قبول کرنا  ☐ 

 

6 

 تباہ کن ☐چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐
 کاٹنا☐تھوکنا ☐مارنا  ☐الت مارنا ☐ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا   ☐
 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐مارناسر   ☐رونا  ☐
     دیگر: ☐

  

   پرسکون ☐ہدایت قبول کرنا   ☐ 

 

7 

 تباہ کن ☐چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐
 کاٹنا☐تھوکنا ☐مارنا  ☐الت مارنا ☐ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا   ☐
 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐رونا  ☐
     دیگر: ☐

  

   پرسکون☐ہدایت قبول کرنا  ☐ 

 

8 

 تباہ کن ☐چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐
 کاٹنا☐تھوکنا ☐مارنا  ☐الت مارنا ☐ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا   ☐
 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐رونا  ☐
     دیگر: ☐

  

   پرسکون☐ہدایت قبول کرنا  ☐ 

 

9 

 تباہ کن ☐چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐
 کاٹنا☐تھوکنا ☐مارنا  ☐الت مارنا ☐ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا   ☐
 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐رونا  ☐
     دیگر: ☐

  

   پرسکون☐ہدایت قبول کرنا  ☐ 

 

10 

 تباہ کن ☐چیخنا ☐دھمکی دینا ☐مزاحمت کرنا ☐جارحیت  ☐
 کاٹنا☐تھوکنا ☐مارنا  ☐الت مارنا ☐ظاہری حالت ☐خود کو نقصان پہنچانا  ☐لعنت بھیجنا   ☐
 لیٹنا ☐امالک کی تباہی۔  ☐سر مارنا ☐رونا  ☐
     دیگر: ☐

  

   پرسکون☐ہدایت قبول کرنا  ☐ 

 

 کھال دروازہ  اگر ضرورت ہو تو وقت بڑھا دیں۔ -----------
 اضافی فارم پر اندراج۔ 

 30تنہائی یا استعمال جب خاموش کمرے کی 

منٹ سے زیادہ ہو جائے تو ذیل میں منتظم 

 کے مختصر دستخط کی ضرورت ہے: 
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  مخصوص وقت میں رویے والے واقعے کا اختتام  وقت پر پابندی
حادثے طالب علم پرسکون ہے/ری ڈائریکٹ ہونے کے قابل ہے، کالس میں واپس آنے، برخاست ہونے، یا بغیر کسی 

 مداخلت کا اختتام  کے بغیر متبادل سیٹنگ میں رہنے کے قابل ہے۔

 
 

 رویے کے مستقبل کے واقعات سے بچنے کے لیے فعال اقدامات کی فہرست 

 درج باال بیان کی گئیں: )تمام قابل اطالق خانوں پر نشان لگائیے( 

 سماجی ہدایات ☐تعلیمی مدد میں اضافہ ☐لفظی تنزلی  ☐ری ڈائریکشن   ☐

  دیگر: ☐ ماحول میں تبدیلی ☐

 اضافی مثبت رویے کی مداخلتوں اور معاون حکمت عملیوں کی مثالیں دستیاب ہیں: 
اوپر دیے گئے ہر ایک فعال اقدام کی تفصیلی وضاحت فراہم کریں اور اس سے پہلے کے واقعات اور حاالت جو طالب علم کے رویے 

 اشارہ کرتے ہیں:کی طرف 
 

 

 

 

تمام سٹاف رکن )اراکین( جنہیں اس واقعے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سفارش )سفارشات( کے بارے میں مطلع کیا  

 جانا ہے۔ انہیں اس دستاویز کی ایک کاپی فراہم کریں۔ 

 عہدہ  دستخط  سٹاف کے رکن کا نام 

 خصوصی تعلیمی کیس   
 )ضروری ہے(  منیجر

 سکول کونسلر   
 الزمی ہے( 

 عمومی ماہر تعلیم  
 )جب قابل اطالق ہو الزمی ہے( 

   

   

   

 

 جی ہاں اگر "ہاں" تو بیان کریں۔☐نہیں  جی  ☐کیا کوئی چوٹیں آئیں؟  

 جی ہاں اگر "ہاں" تو بیان کریں۔ ☐نہیں   جی ☐کیا امالک کو کوئی نقصان پہنچا؟  
 

 

 شامل تمام سٹاف رکن )اراکین( کی فہرست بنائیں اس پابندی والی مداخلت میں 

 

 عہدہ  دستخط  سٹاف کے رکن کا نام 

   

   

   

   

 




