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 مکرمی اہل خانہ اور عملہ،

کا بیت الخال لگانے کے  (single-stall)ہم بخوشی تمام اسکولوں میں طلبا کے ایک کمرے

آغاِزکار کا اعالن کرتے ہیں۔ ایک کمرے کا بیت الخال ان طلبا کی اعانت ایک نئے شہرپیما 

کرے گا جنہیں اضافی رازداری درکار ہے، بشمول طبی ضروریات اور معذوری کے حامل 

 طلبا، اور ساتھ ہی مخنث )ٹرانسجینڈر( اور جنسی تقلید نہ کرنے والے طلبا کے لیے۔

کولوں اور پرنسپل کے ساتھ ان سہولیات کی اگلے کئی مہینوں پر محیط، ہم انفرادی اس

شناخت کرنے کے لیے ملکر کام کریں گے۔ طلبا کے لیے ایک کمرے کے بیت الخال شہر 

تک دستیاب ہونگے۔ یہ سہولیات طلبا کے لیے ایک  2018کے تمام اسکولوں میں جنوری 

ں۔ نہیں ہی محفوظ جگہ فراہم کرتی ہیں اور اسکے لیے خاص اجازت یا طبی دستاویز درکار

کی مخنث اور جنسی تقلید نہ کرنے والے  DOEطلبا کے لیے ایک کمرے کے بیت الخال 

طلبا کے رہنمائی خطوط سے ہم آہنگ ہے، جو طلبا کو بیت الخال اور دیگر اسکولی سہولیات 

استعمال کرنے کا موقع دیتے ہیں جو انکی جنسی شناخت اور/ یا راحت کی سطح کے مطابق 

 لیے ایک کمرے کے بیت الخال طلبا کو اضافی متبادالت فراہم کرتے ہیں۔ہے؛ طلبا کے 

 ہر بیت الخال پر ایک واضح اور مناسب اصطالح ہوگی، ہمارے مڈل اور ہائی اسکولوں میں

ماہواری سے وابستہ مصنوعات اور ڈبوں سے مبرا، اور حفاظتی تالوں کے ساتھ جسکی 

 انتظامی چابیاں ہونگی۔

کو ایک محفوظ، معاونتی اور مشموالتی تدریسی ماحول فراہم کرنے کے ہم ہر طالب علم 

اس عہد کے ایک جز کے بطور، ہم یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ تمام طلبا کو  لیے پُرعظم ہیں۔

 اضافی رازداری دستیاب ہو جو انہیں درکار ہے۔

کس طرح اگر آپکے اس آغاِز کار کے بارے میں کوئی سواالت ہیں یا یہ آپکے بچے پر 

 اثرانداز ہوگا، براِہ مہربانی اسکولی انتظامیہ سے رابطہ کریں۔
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