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والدین کا شرکت نہ کرنے کا خط
نویں گریڈ سے لے کر بارھویں گریڈ کے تمام طلبا کے والدین کے لیے
عزیزی والدین:
وفاقی قانون نیو یارک شہر محکمہ تعلیم ) )DOEسے ہائی اسکول کے  11اور  12گریڈ کے طلبا کےنام ،پتے ،اور ٹیلفون نمبرزکو ان معلومات
کی درخواست کرنے والے فوج میں بھرتی کرنے والوں اور ٰ
اعلی تعلیم اداروں کو فراہم کرنے کا تقاضا کرتا ہے  ،ماسوائے جہاں والدین یا طلبا
 DOEکو تحریر میں تحریر میں مطلع کر کے خارج ہو جائیں کہ یہ ان معلومات کی فراہمی کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جب کہ ہم اپنے طلبا کی
رازداری کو محفوظ رکھنے کے لیے پابن ِد عہد ہیں ،ہمارے لیے قانون کی تکمیل ضروری ہے۔
اگر آپ ان معلومات کے افشا کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو ،آپ کے لیے ذیل فارم پُر کرنا اور اپنے بچے کے اسکول کو  18اکتوبر2019 ،
تک واپس کرنا الزمی ہے۔ اگر آپ اس تاریخ تک یہ فارم واپس نہیں کرتے ہیں اور آپ کا بچہ  11یا  12گریڈ کا طالب علم ہے ،تو ہم درخواست
کرنے پر آپ کے بچے معلومات فراہم کر دیں گے۔ البتہ ،برائے مہربانی اس بات سے آگاہ رہیں کہ اگر آپ فی الحال اس فارم کو واپس نہ کرنے کا
انتخاب کرتے ہیں ،تو آپ اپنے بچے کی اسکولی زندگی کے دوران ایسا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔  9اور 10
گریڈ کے طلبا کے والدین کے لیے ،خارج ہونے والے فارم کو قبل از وقت مکمل اور محفوظ کیا جا سکتا ہے۔
مزید معلومات اور مدد کے لیے ،برائے مہربانی چانسلر کے ضابطے  A-825مالحظہ کریں یا اپنے اسکول میں فوج کے ربط کار سے رابطہ
کریں۔
آپکے تعاون کا شکریہ۔
مخلص،

پرنسپل
______________________________________________________________________________________

والدین کا شرکت نہ کرنے کا فارم
یہ فارم آپ کو آپ کے بچے کی معلومات – نام ،پتہ ،اور ٹیلیفون نمبر  -ان معلومات کی درخواست کرنے والےفوج میں بھرتی کرنے والوں اور /
یا ٰ
اعلی تعلیمی اداروں کے ساتھ معلومات کی فراہمی میں شرکت نہ کرنے کو موقع دیتا ہے.
طالب علم کا آخری نام________________________________ :
طالب علم کا پہال نام________________________________ :
ب علم کی مستند کالس ________________ :اسکول کا نام______________________________________ :
طال ِ
میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے بچے کا نام ،پتہ ،اور ٹیلیفون نمبر ذیل کو فراہم نہ کیا جائے( :برائے کرم مناسب خانے پر نشان لگائیں)
__________ فوج میں بھرتی کرنے والے
__________ ٰ
اعلی تعلیمی ادارے
_____________ دونوں فوج میں بھرتی کرنے والے اور ٰ
اعلی تعلیمی ادارے
والدین  /سرپرست______________________________ :
نام جلی حروف میں

______________________________
دستخط

______________________________
تاریخ
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طالب علم کا شرکت نہ کرنے کا خط
نویں گریڈ سے لے کر بارھویں گریڈ کے تمام طلبا کے لیے
مکرمی طالب علم:
وفاقی قانون نیو یارک شہر محکمہ تعلیم ) )DOEسے ہائی اسکول کے  11اور  12گریڈ کے طلبا کےنام ،پتے ،اور ٹیلفون نمبرزکو ان معلومات
کی درخواست کرنے والے فوج میں بھرتی کرنے والوں اور ٰ
اعلی تعلیم اداروں کو فراہم کرنے کا تقاضا کرتا ہے  ،ماسوائے جہاں والدین یا طلبا
 DOEکو تحریر میں تحریر میں مطلع کر کے خارج ہو جائیں کہ یہ ان معلومات کی فراہمی کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جب کہ ہم اپنے طلبا کی
رازداری کو محفوظ رکھنے کے لیے پابن ِد عہد ہیں ،ہمارے لیے قانون کی تکمیل ضروری ہے۔
اگر آپ ان معلومات کے عیاں کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو ،آپ کے لیے منسلکہ فارم پُر کرنا اور اپنے اسکول کو  18اکتوبر 2019 ،تک
ب علم ہیں ،تو ہم درخواست کرنے پر آپ
واپس کرنا الزمی ہے۔ اگر آپ اس تاریخ تک یہ فارم واپس نہیں کرتے ہیں اور آپ  11یا  12گریڈ کے طال ِ
کی معلومات فراہم کر دیں گے۔ البتہ ،برائے مہربان ی اس بات سے آگاہ رہیں کہ اگر آپ فی الحال اس فارم کو واپس نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں،
تو آپ اپنیی اسکولی زندگی کے دوران ایسا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔  9اور  10گریڈ کے طلبا کے لیے ،خارج ہونے والے فارم کو اسکول
کے ذریعے مکمل اور محفوظ کیا جا سکتا ہے۔
مزید معلومات اور مدد کے لیے ،برائے مہربانی چانسلر کے ضابطے  A-825مالحظہ کریں یا اپنے اسکول میں فوج کے ربط کار سے رابطہ
کریں۔
آپکے تعاون کا شکریہ۔
مخلص،

پرنسپل
______________________________________________________________________________________

طالب علم کا شرکت نہ کرنے کا فارم
برا ِہ کرم مندرجہ ذیل فارم کو مکمل کریں اگر آپ اپنی معلومات – نام ،پتہ ،اور ٹیلیفون نمبر  -ان معلومات کی درخواست کرنے والےفوج میں
بھرتی کرنے والوں اور  /یا ٰ
اعلی تعلیمی اداروں کو اپنی معلومات کی فراہمی کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔
طالب علم کا آخری نام________________________________ :
طالب علم کا پہال نام________________________________ :
ب علم کی مستند کالس ________________ :اسکول کا نام____________________________________ :
طال ِ
میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرا نام ،پتہ ،اور ٹیلیفون نمبر کا اشتراک ذیل کے ساتھ نہ کیا جائے( :برائے کرم مناسب خانے پر نشان لگائیں)
__________ فوج میں بھرتی کرنے والے
__________ ٰ
اعلی تعلیمی ادارے
_____________ دونوں فوج میں بھرتی کرنے والے اور ٰ
اعلی تعلیمی ادارے
طالب علم_____________________________________ :
نام جلی حروف میں

_________________________________
دستخط

______________________________
تاریخ

)T&I 29446 (Urdu

