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اعلی معیار کے ذریعے
ہمارا مقصد تعلیمی کامیابی کے ذریعے طلباء کو زندگی بدلنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ ہم تعلیم اور دیکھ بھال کے
ٰ
طلباء کو کامیاب ،پراعتماد ،خود مختار اور خوش شہری بننے کی ترغیب اور ترغیب دیں گے۔

ہمارے ایس چول
سر ولیم رامسے اسکول  18-11 +1000سال کے طلباء کا اوسط سائز کا سیکنڈری اسکول ہے۔ طلباء ہائی ویکمب کے اندر اقلیتی نسلی
گروہوں کے تنوع کے نمائندہ ہیں۔ سیکھنے کی مشکالت اور/یا معذوری وں کے حامل طلباء کا تناسب قومی اوسط سے زیادہ ہے۔ سیکھنے
کی مشکالت کی حد میں سماجی ،جذباتی اور طرز عمل کی مشکالت اور سیکھنے میں معتدل مشکالت شامل ہیں۔
تحفظ کے انتظامات مضبوط ہیں اور ان کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ تمام عملے کو بچوں کے تحفظ کی تربیت دی جاتی ہے۔ اسکول
نے بہت سی بیرونی ایجنسیوں کے ساتھ موثر تعلقات استوار کیے ہیں۔
آر ایس ای کیا ہے؟
آرایلیشن ز اور سیکس ایجوکیشن ' جسمانی،اخالقی اور جذباتی ترقی کے بارے میں زندگی بھرسیکھنا ہے۔ یہ خاندانی زندگی ،مستحکم اور
محبت بھرے رشتوں ،احترام ،محبت اور دیکھ بھال کے لئے شادی کی اہمیت کی تفہیم کے بارے میں ہے۔ یہ جنسی ،جنسیت اور جنسی
.i
صحت کی تعلیم کے بارے میں بھی ہے۔ یہ جنسی رجحان یا جنسی سرگرمی کے فروغ کے بارے میں نہینہے'
آر ایس ای کا مقصد نوجوانوں کی جسمانی ،جذباتی اور اخالقی ترقی کے ذریعے ان کی مدد اور مدد کرنا ہے۔ ذاتی ،جنسی ،صحت اور
کیریئرز کی تعلیم (پی ایس ایچ سی ای) ،سائنس اور فلسفہ اور اخالقیات کے اندر پیوست یہ پالیسی نوجوانوں کو اپنی اور دوسروں کا احترام
کرنا سیکھنے اور جوانی سے جوانی کے ذریعے اعتماد کے ساتھ جوانی میں منتقل ہونے میں مدد دے گی۔

آر ایس ای تمام بچوں اور نوجوانوں کے لئے ایک استحقاق ہے اور اسے ضروری ہے-:

•

درست اور حقیقی ہو ،جنسی تعلقات ،قانون اور جنسی صحت کے بارے میں جامع معلومات کا احاطہ کریں ،تاکہ باخبر انتخاب کیا
جاسکے۔

•

صنف ،جنسی رجحان ،معذوری ،نسلیت ،ثقافت ،عمر ،مذہب یا عقیدے یا دیگر زندگی کے تجربے خاص طور پر آئی وی کی حیثیت
اور حمل کے لحاظ سے شاملہوں۔

•

صحت مند اور محفوظ تعلقات میں معاونت اور ان مسائل کے بارے میں اچھے رابطے کو یقینی بنانے کے لئے مہارتوں کی ترقی
کو شاملکریں۔

•

معاشرے کے اندر جنسی تعلقات اور تعلقات کے بارے میں مختلف رویوں اور خیاالت کے بارے میں تنقیدی بیداری کو فروغ دیں
جیسے ہم عمر اصولوں اور میڈیا میں پیش کی گئیہیں۔

•
•

باہمی احترام اور دیکھ بھال کی بنیاد پر ذاتی اقدار کو پروان چڑھانے کے لئے غور و فکر کے مواقع فراہمکریں۔
زندگی بھر سیکھنے کا حصہ بن جائیں ،بچپن کے اوائل میں شروع ہوں اور زندگی بھر جاری رہے۔ اسے سیکھنے والے آر کی
عمر کی عکاسی کرنیچاہئے۔

•

اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچوں اور نوجوانوں کو ان کے حقوق سے واضح طور پر آگاہ کیا جائے جیسے کہ وہ تحفظ کی حدود
میں خفیہ مشورے اور صحت کی خدمات تک کیسے رسائی حاصل کرسکتےہیں۔

•

متع لقہ ہوں اور بچوں اور نوجوانوں کی ضروریات کو پورا کریں اور انہیں اچھے معیار کی فراہمی میں حصہ دار ،وکیل اور
تشخیص کار کے طور پر فعال طور پر شاملکریں۔

•
•

قابل اور پراعتماد ماہرین تعلیم کی طرف سے پہنچایاجائے۔
سیکھنے کے ماحول میں فراہم کیا جائے جو اس میں شامل بچوں ،نوجوانوں اور بڑوں کے لئے محفوظ ہو اور اس اصول کی بنیاد
پر کہ تعصب ،امتیازی سلوک اور غنڈہ گردی نقصان دہ اور ناقابل قبول ہے۔

اسکول کا ماحول ،تعلقات اور اخالق
ہمارے اسکول میں ہم-:

•

اس باتکا یقین کرینکہ طلباء ان اثرات کو سمجھتے ہیں جو ہم عمروں کے دباؤ ،منشیات اور شراب کے جنسی رویے اور ان کے
تعلقات پر مرتب ہو سکتے ہیں ،اور اس سے وابستہ خطرات کو سمجھتےہیں۔

•
•

ای ہمتطلباء کو رویوں کو سمجھنےکے لئے جو انہیں اپنے تعلقات کو ذمہ دارانہ اور صحت مند انداز میں دیکھنے کے قابلبنائیں۔
ای قابلطلباء صنفیدقیانوسیت اور تعصب کو تسلیم کرنے اور ان پر سوال کرنے اور عزت نفس ،جنسیت اور خود کی تصویر سے
متعلق مسائل سے آگاہ ہونے کے قابلہیں۔

• ایکپروپریٹیجکے طور پر ہمارے طلباء کی عمر ،مذہبی عقائد یا ثقافتی پس منظر کے لحاظ سے اسباق کی منصوبہ بندی اور ترسیل
کے دوران تنوع پر غور کرتا ہے۔
ہم قدر کرتے ہیں-:

•
•
•
•
•
•
•

وہ لوگ جو ہمیشہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کا عزم کرتے ہیں جو وہ کر سکتےہیں۔
طلباء کی ذاتی اور تعلیمی پیش رفت کو فائدہ پہنچانے کے لئے گھر ،اسکول اور کمیونٹی کے درمیان موثر شراکتداری۔
وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ مہربان ،مددگار ،احترام اور روادار ہو کر دیکھ بھال کرتےہیں۔
جو لوگ ایماندار ہیں اور اپنے آپ کو دیانتداری سے انجام دیتے ہیں۔
وہ لوگ جو سب کی حمایت کرتے ہیں اور یکساں مواقع فراہم کرتےہیں۔
وہ لوگ جو زندگی بھر سیکھنے کو آگے لے جانے کے خواہش مندہیں۔
ہم موقع کی مساوات اور جامع مشقیں تیار کرنے کے لئے پرعزم ہیں جو ہر طالب علم کو جہاں بھی معقول طریقے سے ممکن ہو
نصاب تک رسائی کے قابل بنائیں۔

فراہمی اور حوالگی
آر ایس ای پروگرام پی ایس سی ایچ ای ،سائنس اور فلسفہ اور اخالقیات کے نصاب کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ ان مضامین کی نظر اسکول کی
سینئر لیڈر شپ ٹیم اور ہر مضمون کے لئے فیکلٹی کے سربراہ کرتے ہیں جو اپنے مخصوص شعبوں میں آر ایس ای کو مربوط کرتے ہیں۔
پی ایس سی ای اسباق کے ذریعے آر ایس ای پروگرام کی ترسیل فارم ٹیوٹر اور ہیڈز آف سال کا کردار ہے۔
پی ایس سی ایچ ای اور فلسفہ اور اخالقیات کے عالوہ سائنس گروپوں میں مخلوط جنسی فارم گروپوں کو اسباق فراہم کئے جاتے ہیں جو
اضافی طور پر صالحیت کے مطابق قائم ہوتے ہیں۔
طلباء کو اپنے اسباق میں بحث کے لئے متفق 'زمینی قواعد' پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ  Jigsawچارٹر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسا
کہ اساتذہ اور آر ایس ای میں شامل دیگر بالغ افراد بعض اوقات ایسے انکشافات سنیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو بدسلوکی کا خطرہ

ہو سکتا ہے یا جہاں بچوں کی حفاظت کے دیگر مسائل کا تعلق ہو ،طلباء کی جانب سے ظاہر کردہ معلومات پر قطعی رازداری کی کوئی
پیشکش یا ضمانت نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری ہے کہ سب اسکول کی تحفظ کی پالیسی سے آگاہ ہوں۔
ہم پی ایس سی ای اور آر ایس ای ایجوکیشن میں بہترین مشق پر عمل کرینگے۔
اسکول کے ذریعہ اسکول کی جانب سے تدریس کی رہنمائی اور مدد کے لئے استعمال کیا جائے گا اور ایس چیم آف ورک(ایساوڈبلیو)
منصوبہ بندی میں شامل ہیں-:

•
•
•
•
•
•
•

Jigsaw
آر یو سیف
ٹیرینس ہگنز ٹرسٹ
پی ایس ای ایسوسی ایشن
اسکول نرس
اسکول پولیس رابطہ افسر
ایسپائر آؤٹ ریچ ورکرز

والدین /کیئررز کے ساتھ کام کرنا
ہمارا اسکول موثر آر ایس ای فراہم کرنے کے لئے والدین /کیئررز کے اشتراک سے کام کرنا چاہتا ہے۔ والدین/سی آرایس آرز کو یہ جاننے
کی ضرورت ہے کہ اسکول کا آر ایس ای پروگرام والدین /کیئررز کے طور پر ان کے کردار کی تکمیل اور مدد کرے گا اور وہ اسکول کی
پالیسی کے تعین میں سرگرمی سے شامل ہو سکتےہیں۔
/کیئررز اپنے بچے(رین) کو سیکنڈری اسکول میں رشتوں کی تعلیم سے واپس نہیں لے سکیں گے تاہم
ستمبر  2020سے پی آرنٹس
والدین/کیئررز اپنے بچے(رین) کو جنسی تعلیم سے (جنسی تعلیم کے عالوہ جو سائنس کے حصے کے طور پر نصاب میں موجود ہے) سے
واپس لے سکیں گے۔
DFE guiddڈانس صفحہ  ,17پیراگراف 45.ریاستیں-:

•

'والدین/کیئررز کو یہ درخواست کرنے کا حق حاصل ہے کہ ان کے بچے(رین) کو قانونی آر ایس ای کے حصے کے طور پر دی
جانے والی کچھ یا تمام جنسی تعلیم سے واپس لے لیا جائے'.

•

تاہم ،ایک بچے(رین) کو بھی اپنی  15ویں سالگرہ سے جنسی تعلیم میں شامل ہونے کا حق حاصل ہوگا (خاص طور پر  16سال
کے ہونے سے پہلے تین تعلیمی شرائط)چاہے وہ اس کے والدین /کیئررز کی خواہش کے خالف ہی نہ ہو۔

•

اس طرح کی درخواست دینے سے پہلے ہیڈ ٹیچر والدین/کیئررز سے مالقات کرے گا اور مناسب کے مطابق طالب علم کے ساتھ
ان کی خواہشات کو سمجھنے اور نصاب کی نوعیت اور مقصد کو واضح کرے گا تاکہ تمام فریقین کے لئے کسی نتیجے پر اتفاق کیا
جا سکے۔

•

اگر کسی طالب علم کو جنسی تعلیم سے واپس لے لیا جاتا ہے تو اسکول اس بات کو یقینی بنائے گا کہ طالب علم انخال کی مدت
کے دوران بامقصد تعلیم حاصل کرے۔

• اسکول ایسے تمام فیصلوں کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں گے۔
مطالعہ کے پروگرام کے وہ شعبے جن سے والدین /کیئررز طلبہ سے دستبرداری کی درخواست کر سکتے ہیں ،کام کے متعلقہ یونٹ کوڈ کی
اسکیم کے ساتھ نیلے رنگ میں نمایاں ہیں-:
آن الئن اور میڈیا (او ایم)
اے

ٹی وارث حقوق ،ذمہ داریاں اور مواقع آن الئن،
بشمول یہ کہ رویے کی یہی توقعات آن الئن
سمیت تمام سیاق و سباق مینالگو ہوتی ہیں۔

بی

ایک مقابلہ آن الئن خطرات ،بشمول یہ کہ کوئی
بھی مواد کسی دوسرے کو فراہم کرتا ہے آن
الئن شیئر کرنے کی صالحیت اور ممکنہ طور
پر آن الئن رکھا گیا سمجھوتہ مواد ہٹانے
کیمشکل ہے.

 7سال

 8سال

 9سال

سال 10

 11سال

سی

این او ٹی دوسروں کو مواد فراہم کرنے کے
لئے کہ وہ مزید شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں اور
ذاتی مواد شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں جوانہیں
بھیجا جاتا ہے۔

ڈی

ڈبلیو ٹوپی کرنے کے لئے اور مواد کی اطالع
دینے یا آن الئن مسائل کا انتظام کرنےکے لئے
کہاں مدد حاصل کرنا ہے۔

اور

 Tوہنقصان دہ دیکھنے کا اثر
مشمول.

ایف

یہ کہ خاص طور پر جنسی طور پر واضح مواد
مثال فحش مواد جنسی رویوں کی بگڑی تصویر
پیش کرتا ہے ،لوگوں کے دوسروں کے حوالے
سے خود کو دیکھنے کے انداز کو نقصان پہنچا
سکتا ہے اور منفی طور پر اس بات پر اثر انداز
ہو سکتا ہے کہ وہ جنسی شراکت داروں کے
ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔

جی

ٹی ہیٹ شیئرنگ اور بچوں کی نازیبا تصاویر
دیکھنا (بشمول بچوں کی تخلیق کردہ) ایک
مجرمانہ جرم ہے جس میں جیل سمیت سخت
سزائیندی جاتی ہیں۔

ایچ

ایچ اوڈبلیو معلومات اور ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے،
جمع کیا جاتا ہے ،شیئر کیا جاتا ہے اور آن الئن
استعمال کیا جاتا ہے۔

سی ایم 4

آر ایل 3

آر ایل 2

محفوظ ہونا (بی ایس)
اے

 Tوہ جنسی رضامندی ،جنسی استحصال،
بدسلوکی ،جبر ہراسانی ،عصمت دری ،گھریلو
استحصال ،جبری شادی ،عزت پر مبنی تشدد
اور  FFTسے متعلق قوانین اور ان سے متعلق
قوانین موجودہ اور مستقبل کے تعلقات کو کس
طرح متاثر کر سکتےہیں۔

بی

ایچ او ڈبلیو لوگ دوسروں سے رضامندی
بشمول جنسی رضامندی ،اور رضامندی کیسے
اور کب واپس لی جا سکتیہے(آن الئن سمیت
تمام سیاق و سباق میں) فعال طریقے سے بات
چیت کر سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں۔

مباشرت اور ایس ایکسل آر ایلیشن ز ،بشمول ایس
ایکسل ایچ ایلتھ(آئی ایس آر)
ایچ او صحت مند ایک سے ایک مباشرت کے
اے
تعلقات کی خصوصیات اور مثبت پہلوؤں کو
تسلیم کرنے کے لئے ،جن میں باہمی احترام،
رضامندی ،وفاداری ،اعتماد ،مشترکہ مفادات
اور آؤٹ لک ،جنس اور دوستی شاملہیں۔

 7سال

 8سال

 9سال

سال 10

 11سال

سی ایم 1

آر ایل 4
سی ایم5

آر ایل2 ،1

CD4,6
RL2,5

BM1,2
HM3,5
RL5,6

 7سال

 8سال

 9سال

سال 10

 11سال

سی ایم 3

سی ایم 5,6

آر ایل 2

DG2
آر ایل 3

HM2,3,5

بی

کہ صحت کے تمام پہلو جنسی تعلقات اور
تعلقات میں ان کے انتخاب سے متاثر ہو سکتے
ہیں ،مثبت یا منفی ،مثال جسمانی ،جذباتی ،ذہنی،
جنسی اور تولیدی صحت اور تندرستی۔

سی

تولیدی صحت کے بارے میں حقائق بشمول
زرخیزی اور مرد و خواتین کے لئے زرخیزی
پر طرز زندگی کے ممکنہ اثرات شامل ہیں۔

ڈی

ٹی ہیٹ جنسی دباؤ کی شناخت اور انتظام کے
لئے بہت سی حکمت عملی ہیں ،جن میں ہم
عمروں کے دباؤ کو سمجھنا ،دباؤ کی مزاحمت
کرنا اور دوسروں پر دباؤنہ ڈالنا شامل ہیں۔

اور

ٹی ٹوپی ان کے پاس جنسی تعلقات میں تاخیر
کرنے یا جنسی تعلقات کے بغیر قربت سےلطف
اندوز ہونے کا انتخاب ہے۔

ایف

مانع حمل انتخاب کی افادیت اور دستیاب
اختیارات کی مکمل حد کے بارے میں حقائق۔

جی

حمل کے ارد گرد کے حقائق بشمول اسقاط حمل .سی ایم 2

آر ایل 4

آر ایل 4

HM2,4

HM4

HM4

ایچ

کہ حمل کے سلسلے میں انتخاب ہیں (طبی اور
قانونی طور پر درست ،بچے کو رکھنے ،گود
لینے ،اسقاط حمل سمیت تمام اختیارات کے
بارے میں غیر جانبدارانہ معلومات اور مزید مدد
کہاں سے حاصل کی جائے)۔

میں

ایچ آئی وی ایڈز سمیت مختلف جنسی انفیکشن
(ایس ٹی آئی) کیسے منتقل ہوتے ہیں ،محفوظ
جنسی تعلقات (بشمول کنڈوم کے استعمال کے
ذریعے) اور جانچ کے بارے میں حقائق کے
ذریعے خطرے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے.

جے

کچھ ایس ٹی آئی کے پھیالؤ کے بارے میں ،ان
کا ان سے معاہدہ کرنے والوں اور عالج کے
بارے میں اہم حقائق پر کیا اثرات مرتب ہو
سکتے ہیں۔

کے

ایچ او و شراب اور منشیات کا استعمال
خطرناکجنسی رویے کا باعث بن سکتا ہے۔

میں

مزید مشورہ کیسے حاصل کیا جائے جس میں
خفیہ جنسی اور تولیدی صحت کے مشورے اور
عالج تک کیسے اور کہاں رسائی حاصل کی
جائے۔

HM4,6

سی ایم 2

آر ایل 5

سی ایم 5

HM6

HM2,4

HM6

HM2

آر ایل 5

HM6
آر ایل 4

اسکول کی ویب سائٹ محفوظ تعلقات ،لچک ،رابطے کی تفصیالت اور ان پیشہ ور افراد کے مسائل کے آس پاس والدین /کیئررز کی مدد کے
لئے مفید روابط اور معلومات کی بہت سی معلومات فراہم کرتی ہے جو ای سیفٹی کے ساتھ مل کر معاونت کر سکتے ہیں۔ اس کا باقاعدگی
سے جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کی تازہ کاری کی گئی ہے۔
پی ایس سی ایچ ای ،سائنس اور فلسفہ اور اخالقیات کے لئے کام کی اسکیموں میں اضافی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔

