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PPRA کے تحت حقوق کا نوٹیفیکیشن 

 

سال یا اس س بڑی عمر کے طلباء یا آزاد نابالغ )"اہل  18طالبعلم/طالبہ کے حقوق کے تحفظ میں ترامیم والدین اور 

استعمال اور طلباء"( کو سکول ڈسٹرکٹ کے کیے گئے سروے، انعقاد اور مارکیٹنگ مقاصد کے لیے معلومات کے 

 خاص جسمانی معائنوں کے لیے مخصوص حقوق دیتا ہے۔ ان میں درج ذیل کا حق شامل ہے:

 

"محفوظ معلومات" کے سلسلے میں وفاق کے مالی تعاون کے سروے کی منظوری۔  طالبعلم/طالبہ کی درج ذیل امور سے   .1

تحریری   یصلے کرنے کے مجاز اہل طالبعلم/طالبہ کومتعلق معلومات کی فراہمی سے قبل طالبعلم/طالبہ کے والدین یا از خود ف

 رضا مندی دینی ہو گی: 
 

 سیاسی وابستگیاں؛ •

طالبعلم/طالبہ یا طالبعلم/طالبہ کے خاندان کے ذہنی یا نفسیاتی مسائل؛ جنسی  •

 طرزعمل یا رویہ؛

قانونی، سماج مخالف، خود کو جرم میں مبتال کرنے واال یا ذلیل  غیر •

رویہ؛ طالبعلم/طالبہ کے گھرانے کے افراد کی حساس کرنے واال 

 نوعیت کی تشخیص؛

 ، ڈاکٹر اور پادریوں یا انہی جیسوں کے ساتھ تعلقات؛قانون کے تحت تسلیم شدہ مراعات یافتہ وکال •

طالبعلم/طالبہ کے یا طالبعلم/طالبہ کے والدین کے مذہبی رسوم، وابستگیاں یا عقائد؛ یا  •

کے تعین کے لیے قانون کے تحت ضروری آمدنی کے عالوہ دوسری پروگرام کی اہلیت 

 آمدنی۔

 

 ان میں سے کسی بھی پوائنٹ سے تعلق رکھنے واال سروے "محفوظ معلومات کا سروے" کہالتا ہے۔

 

مخصوص سروے اور امتحانات سے آپٹ آؤٹ۔ والدین اور اہل طلباء کو درج ذیل سرگرمیوں میں سے کسی کی بھی اطالع   .2

 گا:  گی اور انہیں ان سے دست کش ہونے کا حق حاصل ہو وموصول ہ 
 

معلومات کی مارکیٹنگ یا فروخت یا بصورت دیگر دوسروں کو اسے تقسیم کرنے کے مقاصد کے تحت طلباء 

 اور اسے استعمال کرنے پر مشتمل سرگرمیاں؛ سے حاصل کردہ ذاتی معلومات اکٹھا کرنے، اس کا افشا

 ی تحفظ یافتہ معلومات کا سروے؛ اورکوئی بھ فنڈنگ سے قطع نظر،

کوئی بھی غیر ہنگامی، جارح جسمانی معائنہ یا سکریننگ جو حاضری کے لیے شرط کے بطور مطلوب ہو، 

نے کیا ہو یا سکول نے نظام االوقات طے کیا ہو اور جو کسی طالب  جس کا انتظام اسکول یا اس کے ایجنٹ

علم یا کسی دوسرے طالب علم کی فوری صحت اور تحفظ کی حفاظت کے لیے ضروری نہ ہو، سوائے 

کے یا ریاستی قانون کے تحت مجاز یا مطلوب کوئی بھی  سکریننگکی  سسکولیوسیسماعت، بصارت یا 

 جسمانی معائنہ یا سکریننگ۔

 

مخصوص مواد کی جانچ پڑتال۔ والدین اور اہل طلباء کو ضلع کے استعمال کرنے سے پہلے درخواست کرنے پر درج ذیل کا   .3

 معائنہ کرنے کا حق حاصل ہے: 
 

o  طلباء کے تحفظ یافتہ معلومات کے سروے )جن میں سروے کے سلسلے میں استعمال ہونے والے

 تعلیمی مواد شامل ہیں(؛



 

 

 

o  مندرجہ باال مارکیٹنگ، فروخت یا دوسرے تقسیمی مقاصد کے لیے طلباء سے ذاتی معلومات

 جمع کرنے کے لیے استعمال ہونے والی دستاویزات؛ اور

o تعلیمی نصاب کے حصے کے طور پر استعمال ہونے واال تعلیمی مواد۔ 

 

کاؤنٹی پبلک سکولز نے   ولیئمکریں۔ ڈسٹرکٹ کی پالیسی کی اطالع وصول کریں۔ پرنس ڈسٹرکٹ کی پالیسی کی اطالع وصول  .4

والدین کی مشاورت سے ان حقوق کے سلسلے میں پالیسی تیار کی ہے اور تحفظ یافتہ معلومات کے سروے اور مارکیٹنگ، 

ستعمال کے انتظام میں طلباء کی  یا ا فروخت یا تقسیم سے متعلق دیگر مقاصد کے لیے ذاتی معلومات کی جمع کاری، افشا

رازداری کے تحفظ کے انتظامات کئے ہیں۔ پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک سکولز والدین اور اہل طلباء کو کم از کم ہر تعلیمی سال 

 کے آغاز پر سال میں ایک دفعہ اور کوئی بھی قابل قدر تبدیلیاں ہونے کے بعد اس پالیسی کی براہ راست اطالع دیں گے۔ 

 

 ابط کے تحت طے شدہ سروے درج ذیل تاریخوں پر دیئے جائیں گے:ان ضو .5
 

 تاریخ احاطہ شدہ سروے 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


