જો મા ં ુ બાળક લ
ૂ માંથી ગાપચી ( અ ટ)
માર ુ હોય તો માર ંુ કર ંુ જોઈએ?
જો તમા ં ુ બાળક ગાપચી માર ુ હોય તો તમાર:
શા માટે તેમ કરે છે તે માટે તેઓની સાથે વાતચીત કરો.
કૂલના ટાફના સ યને મળી પિરિ થિતની ચચાર્ કરવી

જોઈએ. અને ઉકેલ કાઢવાની તપાસ કરો.

સલાહ અને માગર્દશર્ન માટે કૂલનો સંપકર્ કરી તમારા

બાળક માટે શું થઈ રહયુ છે તે સમજવાનો પ્રય ન કરી

જો મા ં ુ બાળક િનયિમત હાજર આપ ુ ન
હોય તો ંુ મને મદદ મળ શક?
હા, જો તમારા બાળકની હાજરી માટે તમને મદદની જ ર
જણાય તો, તમારા બાળકની કૂલ તમને સલાહ – સ ૂચન
અને સપોટર્ આપશે. જો તમને તમારા બાળકની હાજરી
સુરિક્ષત કરવા િવષે કોઈ િફકર- િચંતા થતી હોય તો, તમે
વહેલામાં વહેલી તકે કૂલ સાથે વાતચીત કરો તે ખુબજ
અગ યનુ ં છે .

Gujarati
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અને સમ યાનો ઉકેલ કાઢવા તેને મદદ પ બનો.

હાજર
હાજર

તેઓની ભાિવ સફળતા માટ િશ ણ અગ ય ંુ હોવાથી, તે
આવ યકર તે મહ વ ંુ રહ છે .
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શા માટ મને આ પિ કા મોકલવામાં આવી
રહ છે ?

પે
પેન
ન ટટ કક દંદંડડની
ની નો
નો ટસો
ટસો

આ પિ કા દરક માબાપ/ કરરને મોકલવામાં આવે છે

થી કર ને તેઓના બાળક સમયસર અને િનયિમતર તે

હાજર રહ સવ ે ઠ િસ ધ કર તેની જ રયાત િવષે દરક
અને

માબાપો (પેર ટસ)

ૃત રહ. માબાપો અને કરસ તેઓની જવાબદાર ઓ

લ
ૂ માંથી કોઈ પણ બનસ ાવાર (અનઓથોરાઈઝ)
ગે રહાજર ના પ રણામ સમ તે મહ વ ંુ છે .

જો મા ં ુ બાળક લ
ૂ માંથી ૂ ર રહ તો માર
ંુ કર ંુ જોઈએ?
શકય હોય તેટલી જલદીથી ગેરહાજરીના પ્રથમ િદવસની
સવારે કારણ દશાર્વી કૂલને ફોન કરો. રજાઓ દરિમયાન
અથવા કૂલ સમય પછી ડેિ ટ ટ અને ડોકટરની
િન યક્રમની એપોઈ ટમે ટ કરો. જો કૂલના સમય
દરિમયાન, તમારે ઓપોઈ ટમે ટ કરવીજ પડે તેમ હોય
તો કૂલમાં તમારા બાળકને િદવસના મોટાભાગના સમયે
રાખવામાં મદદ કરી અને તમારી એપોઈ ટમે ટ િવષે
કૂલને જણાવો. જો તમારું બાળક બીમારી અથવા ડે ટલ
/ મેિડકલ એપોઈ ટમે ટસને લઈને િનયિમત ગેરહાજર
રહેશે તો, તમને મેિડકલ સિટર્િફકેટ અથવા એપોઈ ટમે ટ
કાડર્ ની િવનંતી કરવામાં આવી શકે.

અને
અને કરસને
કરસને
વધાર મા હતી માટ, પ
ૃ ા કર તમારા
બાળકની લ
ૂ નો સંપક કરો.
અથવા, જો તમને વધાર ૂછપરછ –
તપાસ કરવી હોય તો, સંપક કરો:
courtattendanceofficer@harrow.gov.uk

ંુ ંુ

ણવાની
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જ રર રહ
રહ છે
છે

તમારું બાળક કદાચ તેની કૂલમાં જગ્યા ગુમાવી શકે.
તમને કદાચ દં ડની સજા થઈ શકે.

શા માટ દરરોજ હાજર રહવા ંુ હોય છે ?
કૂલમાં સારી કે સંતોષકારક હાજરી તમારા બાળકને
સફળતાની તક આપી અને જીવનની કુ શળતાઓ
િવકસાવવામાં મદદ કરે છે . તમારા બાળકે દરરોજ કૂલમાં
હાજર રહેવ ું જોઈએ િસવાયકે બીમારી વા અિનવાયર્
કારણ હોય.
કૂલ ગુમાવવાથી બાળકના િશક્ષણ અને તેના ગ્રેડને
નુકસાન થાય છે . અમે જાણીએ છીએ કે 10 યુવાનોમાંથી
ઓ કૂલ 17 અથવા વધાર દવસો માટ ગુમાવે છે
તેમાંથી 6 ને સારા GCSE ગ્રેડસ મળતા નથી. આમ
છતાં પણ, 10 માંથી 9 કરતાં પણ વધારે ઓ 8 કરતાં
ઓછા િદવસો ગુમાવે છે તેઓને સારા GCSE ગ્રેડ મળે
ુ ાવવાથી, તમારા બાળકને
છે . િનયિમતર તે લ
મ
ૂ
જીવનમાં મળતી તકને કદાચ અસર થઈ શકે, મકે
યુિનવિસર્િટમાં જવાની ક્ષમતા અથવા તેઓની પસંદગીની
લાયકાત (કવોિલિફકેશન) માટે વીકારવામાં આવી શકે.
શોપીંગ – ખરીદી, જ મિદન અથવા િરપેરવાળી યિક્તની
રાહ જોવાના કારણો માટે બાળકોએ કદી પણ કૂલ ગુમાવી
જોઈએ નિહ.
તમારું બાળક દરરોજ અને સમયસર કૂલમાં હાજર રહે
તેની ખાતરી કરવાની તમારી કાન ૂની ફરજ બને છે .
કૂલના સત્ર (ટમર્) સમયમાં તમારા બાળકને રજાઓ ઉપર
લઈ જવાથી કદાચ તેમની િસિ ધઓ ઉપર અસર થાય છે .
વષર્માં 38 અઠવાિડયાઓ સુધી કૂલ ખુ લી રહે છે , અને
કુ ટુંબ – પિરવાર 14 અઠવાિડયાઓ સુધી રજાઓ લઈ
શકે. અપવાદ પ સંજોગોમાં ફકત હેડટીચર આવી
ગેરહાજરીને અિધકૃત કરી શકે.

પ રણામો – (કો સકવ સસ)
જો તમારું બાળક િબન- સ ાવાર રજાઓ લે અથવા
હેડટીચર ારા નકકી કયાર્ કરતાં વધારે સમય રજાઓ
ઉપર રહે તો, આવી રજાઓને િબન સ ાવાર તરીકે રે કડર્
કરવામાં આવશે. કદાચ સજા - સેંકશન લાદવામાં આવી
શકે કે માં સમાવેશ થાયઃ

તમે કદાચ સ ાવાળાઓ તરફથી કાન ૂની કાયર્વાહીને
અધીન હોય કે માં £2,500 સુધીનો દં ડ થઈ શકે.
જો તમારું બાળક િબન સ ાવાર ગેરહાજર રહે, મકે સત્ર
સમય દરિમયાન રજાઓ ઉપર જાય, વારં વાર મોડુ આવે
અથવા પ્રમાિણત બીમારી કે માંદગી કરતાં બીજા કોઈ
કારણો માટે સતત ગેરહાજર રહે તો, પેનિ ટ (સજા- દં ડ)
નોિટસ અને /અથવા મેિજ ટ્રેટ કોટર્ કે અદાલતમાં કાન ૂની
કાયર્વાહીની િવચારણા કરવા કૂલ આવી બાબતને લંડન
બરો ઓફ હેરોને (London Borough of Harrow)
િવચારણા માટે ઉ લેખ કરી શકે,
કોઈ ફોજદારી રે કડર્
તરફ દોરી જઈ અિધકતમ £2,500 ના દં ડ અને/ અથવા
3 મિહનાની કેદની સજા થઈ શકે.
તમારા બાળકને મળ રહતી તક – અવકાશને અિધકતમ
કરવા િનયિમત અને સમયસરની હાજર એમ આ બ ે
કોઈ એક કા ૂની આવ યકતા અને મહ વ ૂણ રહ છે .

શા માટ પેન ટ (દં ડ) નો ટસ (Penalty
Notices) આપવામાં આવે છે ?
જો બાળક કૂલમાં િનયિમત હાજરી ન આપે, અને કૂલ
ારા આવી ગેરહાજરી મા ય કરવામાં આવે નિહ (િબન
સ ાવાર) તો માબાપો/કેરસર્ કોઈ એક ગુનો કરે છે . અમુક
િક સાઓમાં, આવી િબન સ ાવાર ગેરહાજરી કદાચ 1996
ના એડયુકેશન ધારાની કલમ (સેકશન) 444 હેઠળ
પિરણામી શકે. કાન ૂની કાયર્વાહીના િવક પમાં 2003 ના
એિ ટ સો યલ િબહે યર એકટ કે ધારા – િનયમે પેનિ ટ
નોિટસનો પ્રારં ભ કય છે . જો આખરી તારીખની અંદર
ચ ૂકવવામાં આવે તો પેનિ ટ નોિટસ અદાલતમાં કોઈ
હાજર રહેવાની આવ યકતા રાખત ુ નથી, પણ તેમ છતાં
પણ, હાજરીમાં સુધારો કરવાનો લ ય રાખે છે .

પેન ટ નો ટસ કટલી હોઈ શક?
જો 21 િદવસોની અંદર ચ ૂકવણી કરવામાં આવે તો, £60.
જો 21 િદવસો પછી પણ 28 િદવસોની અંદર તેને
ચ ૂકવવામાં આવે તો £120 હોય છે .

તેનો ઉપયોગ કયાર કર શકાય?
જયારે ‘િબન સ ાવાર’ ગેરહાજરીને રે કડર્ કરવામાં આવે
યારે જ પેનિ ટ નોિટસનો ઉપયોગ કરી શકાય.

જો મને પેન ટ નો ટસ મળે અને ંુ નાણા
ૂક ુ ન હ તો ંુ થશે?
તમને તે મળતા તમારી પાસે પેનિ ટ નોિટસની પ ૂરે પ ૂરી
ચ ૂકવણી કરવા 28 િદવસનો સમય હોય છે . જો આ સમય
દરિમયાન પ ૂરે પ ૂરી ચ ૂકવણી ન મળે તો, આવા એકટ –
િનયમ હેઠળ થાિનક સ ાવાળાઓને તમારા બાળકની
િબન સ ાવાર ગેરહાજરી માટેના મ ૂળ- અસલ ગુના માટે
મેિજ ટ્રેટ કોટર્ કે અદાલતમાં કાયર્વાહી શ કરવાની
આવ યકતા રહે છે . જો સાિબત થાય તો, આ £2,500
સ ૂધીના દં ડમાં અને / અથવા પેરેિ ટંગ ઓડર્ સર્
(Parenting Orders), ક ય ૂિનિટ સે ટે સ કે સજા અને
લ વા હારમાળાના િનણર્ય – િનકાલમાં પિરણામી શકે.
જો કોઈ માબાપને િનયિમત હાજરી પ્રા ત કરવામાં િન ફળ
જવાના ઉગ્ર ગુના માટે તેમને ગુનેગાર ઠરાવવામાં આવે
તો, તેવા માબાપને ફોજદારી (િક્રિમનલ) રે કડર્ મળી શકે.

જો
મા ુ
ૂક
થઈ

ંુ પેન ટ નો ટસના નાણા ૂક ,ુ પણ
બાળક હ પણ તેની લ
ૂ ે જવા ંુ
જ ુ હોય તો ંુ માર કા ૂની કાયવાહ
શક?

પેનિ ટ નોિટસમાંના સમાવેશ થતા સમય- ગાળા માટે
નિહ કારણકે નાણાકીય ચ ૂકવણી કરવાથી તમને આ
બાબતની તમારી જવાબદારીમાંથી મુકત કરવામાં આવે
છે . આમ છતાં પણ, એવી કોઈ હકીકત - બીના કે વ ત ુ –
િ થિત બની શકે કે આવી પેનિ ટ નોિટસમાં નિહ આવરી
લેવામાં આવેલ િબન સ ાવાર ગેરહાજરીના સમય- ગાળા
માટે કાન ૂની કાયર્વાહીની વધારે િવચારણા કરવામાં આવી
શકે, કે નો આધાર પિરિ થિત ઉપર રહે છે . જો આ મુ ો
કે િવષય હોય તો, તે અગ યનુ ં રહે છે કે તમે અિલર્
ઈ ટરવેનશન સિવર્સ (Early Intervention Service
(EIS) વી સપોટર્ એજિ સઓ અને તમારા બાળકની
કૂલ સાથે ગાઢપ ૂવર્ક કાયર્ કરો.

