د چارلز آی جونز د زده کړی د مرکز قوانین
.۱د مخدره توکو ( په شمول د تمباکو) کارول په جدی توګه منع دی :
د الکولی مشروباتو  ،تمباکو او نورو مخدره توکو کارول د تعلیمی مرکز په چاپیلایر کی منع دی  ،ددی
قانون ماتوونکی ممکن له مرکز او یا ټولګی نه خارج کړالی شی.
.۲موټر چلول او پارک کول:
د موټر سرعت د مرکز په داخل کی  ۵مایله پر ساعت کی ټاکل شوی .
د موټر پارکینګ جواز اخیستل اړین دی او د جواز قیمت  ۵ډالره دی ( د جواز ورکړل شوی پیسی
بیرته شاګرد ته نه ورکول کیژی) ،وروسته تر دی چی خپل موټر مو پارک کړ د خپل موټر دروازی مو
کلکی کړی لطفا خپل قیمتی شیان له ځانه سره واخلی .
.۳خوراک او څښاک:
ټولګی ته د خوړلو توکی راوړل منع دی.
 .۴تلفون:
د درس په وخت کی مو د خپل شخصی تلفون اواز ټیټ وساتی.
ټولګی ته د موزیک او موسیقی اوریدلو شخصی وسایل د استعمال په موخه راوړل منع دی.
 .۵مراجعین او ماشومان:
د زده کوونکو د حفاظت او ساتنی په موخه مراجعین چی د کوم شاګر لیدلو او یا مرکز ته د مالقات
لپاره راځی باید چی اول د معلوماتو دفتر نه د مالقات کارت او اجازه واخلی .
د ماشومانو راوستل صنف او یا د مرکز په شاوخوا کی مطلق منع دی.
 .۶بی ځایه ګرځیدل:
د چارلز آی جونز علمی مرکز هیڅ وګړی ته د مرکز په منځ او یا حریم کی د بی ځایه ګرځیدلو اجازه
نه ورکوی  ،که په صنف کی درس نه وی شاګردان باید له مرکز نه ژر تر ژره الړ شی او په زینو او یا
د مرکز په شاوخوا کی بیځایه ګرځیدل منع دی.
 .۷د حاضری فیصدی :
په ټولګی کی د حاضری د فیصدی توقع لژ تر لژه  ۹۰سلنه ده  ،که چیری د یوه زده کوونکی د
حاضری فیصدی تر  ۹۰سلنه کمه وی امکان لری چی د حاضری له کتاب نه یی نوم پاک شی  ،او همدا
رنګه هغه زده کوونکی چی تل ټولګی ته ناوخته راځی او مخکی له ټاکلی وخت نه بیرته ځی  ،ممکن
ددوی نومونه هم له حاضری لیری کړای شی.

 .۸د اغوستلو جامی:
زده کوونکی کوالی شی په خپلو ورځنی ساده جامو کی ټولګی ته راشی  ،د بوټانو د پښو کولو ترڅنګ
باید داسی کالی مو پر تن وی چی محرمات پکی پوښل شوی وی  ،نیمه څوړند (سګینګ) پتلون اغوستل
منع دی  .د لمن اندازه باید له  ۲اینچو تر زنګنو پورته نه وی  ،او همدا رنګه داسی جامی باید وا نه
غوستل شی چی په هغه کی د شکلونو او یا رسمونو او یا لیکنو له لیاری چاته توهین وی  ،په جامو د
نشه ی توکو  ،وسلی  ،د مجرمینو او نور غیر اخالقی کړنو تصویرونه په جدی توګی سره بند دی .
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 .۹مناسبی کړنی:
په ټولګی کی ددرس اخالل او یا مزاحمت ممکن د یوه زده کوونکی د اخراج المل و ګرځی.

 .۱۰امنیتی پلټنه:
د زده کوونکو د حفاظت په موخه د تعلیمی مرکز مسولین او پولیس د اړتیا په وخت کی د قوانینو په رڼا
کی پوښتنی او پلټنی کوالی شی .د اړتیا په وخت که زده کوونکی او یا مراجعین باید خپل د هویت کارت
و ښیی.

 .۱۱د علمی مرکز دحریم قوانین:
ذکر شوی قوانین د چارلز ای جونز په مربوطه حریم کی د تطبیق وړ دی  ،قانون ماتوونکی ممکن له
مرکز نه بهر و ایستالی شی.

 .۱۲غوښتنی :
ډاکټ ر او یا نور شخصی لیدنی که امکان ولری له درسی وخت نه مخکی او یا وروسته ونیولی شی.

 .۱۳د موبایل شمیره:
خپله فعاله د تلفون شمیره مو ښوونکی ته ورکړی.

ما د چارلز آی جونز د تعلیمی مرکز پورتنی قوانین لوستلی او پرځان د هغه د پلی کولو لپاره موافق یم
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یادښت :هر کله مو که کوم سوال درلوده نو له خپل ښوونکی څخه پوښتنه وکړی  ،مونژ دلته د خدمت
او تاسی ته د همکاری لپاره یو .
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