محترم والدین

بروز منگل  23مارچ  2019سے اسکول میں موبائل فون اور '
پابندی

َمین بیگ ' پر

میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایسٹر کی چُھٹیوں کے بعد واپس اسکول کھلنے پر پہلے دن
یعنی  23اپریل سے ہم نے تمام طلباء پراسکول میں موبائل فون کے استعمال پر" ُمکمل اور
سخت" پابندی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسکول کےتمام عملے اور گورنرز کا
اجتماعی فیصلہ ہے اور بہت ہی سوچ سمجھ کر لیا گیا ہے۔پچھلے کچھ ہفتوں میں نہ صرف طلباء
بلکہ کچھ والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ موبائل پر ایسی ویڈیوز اور انفارمیشن شیئر کی ہیں جو
نہایت ہی غیر مناسب ہیں۔ یہ ایک قانونی جُرم ہے اور ان طلباء اور ان کے گھر والوں کے نام
جانچ پڑتال کے بعد پولیس کو دے دئے گئے ہیں۔ اس کے عالوہ طلباء اسکول کی چُھٹی کے
بعدسوشل میڈیا پر ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں جو بعد میں اسکول میں ان کے درمیان مخالفت ،
بحث مباحثہ اورلڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں جس سے نہ صرف اسکول کا ماحول کشیدہ ہوتا
ہے بلکہ اساتذہ کا بہت سا وقت ان مسائل کو حل کرنے میں گزرتا ہے۔ والدین ہونے کے طور پر
یہ آپ کی قانونی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات سے مکمل آگاہ رہیں کہ آپ کے بچے اسکول سے
باہر آن الئن اور سوشل میڈیا پر کیا پوسٹ کرتے ہیں۔اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنی حفاظت
کے لئے اسکول میں موبائل فون لے کر آئے تاکہ آپ اُن سے رابطہ کر سکیں تو اس بات کا سختی
سے خیال رکھیں کہ ان کےاسکول میں داخل ہونے سے پہلے موبائل مکمل طور پر بند ہو،سائلنٹ
یا پھر ایئر پلین َموڈ پر ہو۔ اگر کسی بچے کا فون اسکول میں ان کے ہاتھ میں دیکھا یا سُنا گیا تو
مندرجہ ذیل ایکشن لیا جائے گا:
1۔ اسکول کا عملہ بچے سے اس کا فون دینے کے لئے کہے گا ،اگر بچے نے بحث کئے بغیر فون
دے دیا تو اسکول کی چُھٹی کے بعد فون بچے کو واپس کر دیا جائے گا۔
2۔اگر بچے نے فون دینے سے منع کیا یا بحث کی اور اساتذہ کا وقت ضائع کیا تو سینئر عملہ بچے
کو آفس میں لے جائیں گے ور دوبارہ ان سے فون دینے کے لئے کہیں گے۔ اگر بچے نے فون دے
دیا تو ان کے والدین سے رابطہ کیا جائے گا اور اُن سے اس بات کی اُمید رکھی جائے گی کہ وہ
اسکول کی چھٹی کے بعدخود آکر فون لیں۔

ہم "مین بیگ" یا چھوٹے بیگ پر کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ مین بیگ کے بہت زیادہ چھوٹا ہونے کے باعث اس میں آپ کے بیٹے
کی اسکول کی چیزیں اور کتابیں رکھنے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے ،اسکول میں توجہ کا مرکز
سیکھنا ہونا چاہئے ،فیشن کے نئے طریقے اپنانا نہیں! آپ کے بیٹے کی ذہنی اور اخالقی نشونما کے
لئے یہ بہت ضروری ہے کہ جب وہ اسکول میں حاضر ہوں تو اُن کی پُوری توجہ اور دھیان
پڑھائی اور سیکھنے پر ہو ،لحاظہ مین بیگ کے لئے بھی وہی مندرجہ ٰ
باالایکشن لئے جائیں گے
جو کہ فون کے لئے ہیں۔
آپ کی خیر خواہ۔ ہیڈ ٹیچر ِمس جی ہوٹن

