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 طالب علم کا نام: ____________________________________________________ 

 طالب علم کا # ]الزیم[: _______________________________ گریڈ: __________ 

     ______________________________________________ :کے نام )مشیران(مشیر 

 2019اکتوبر،  13تفریجی دورے یک تاری    خ :  اتوار، 

  ____________________ روانگی کا وقت:

  واپیس: 
 
 مارچ کرنے ےک بعد طلبا تقریب ےک مقام ےس برخاست کیے جائیے ےک

ل:   ے ن میں  مارچ  (March United for Public Schools) منے
ن ہیی  ےس ےل کر، بروکلن برج ےس  Foley Squareیونائٹڈ فار پبلک اسکولز )میں

 ک(بروکلن میں بروکلن برو ہال ت

و سسٹم ذرائع نقل وحمل:   نیویارک شہر میٹ 

۔ کھانے ےک انتظامات:  ۔ طلبا کو پانن النن کا مشورہ دیا جاتا ہے
ے
 طلبا اپنن کھانن ےک انتظامات خود کریں ےک

 میں حصہ لینا March United for Public Schools دورے کا مقصد: 

 

 اور مارچ ےک  ____________________________ہم سفر یک تفصیل: 
ے
ن میں پر ملیں ےک

ن ہیی   آغاز میں

 Foley Square (Centre Street and Worth Street)  
ً
۔ پریڈ میں پیدل چلنن کا دورانیہ تقریبا

ے
منٹ ہوگا۔ مارچ ےک لنں  60تک سفر کریں ےک

وع ہوگا اور مارچ کا آغآز صبح  8چیک ِان صبح  وگا، کیونکہ پیدل صحیح آغاز اور اختتام ےک وقت کا اعالن بعد میں ہے بجے ہوگا۔ ہمار 9بجے شر

، موسیقی او  ۔  مارچ کا اختتام بروکلن برو ہال پر ہوگا، جہاں طلبا یک فنکارانہ پیشکشیں ر شگرمیاں چلنن ےک دوراینن کا انحصار متعدد عوامل پر ہے

۔ تقریب کا اختتام دوپہر 
ے

ن برو ہال( ےس برخاست 2ہونگ  کردیا جانے گا۔  بجے ہوگا، جس ےک بعد طلبا کو تقریب ےک مقام )بروکلن میں

 

۔ لباس:  ۔ سن اسکرین لگانن یک بہت زیادہ تاکید یک جانی ہے  پہنیں
 گرم موسم ےک لنں مناسب لباس میں ملبوس ہوں اور چلنن میں آرام دہ جوتی

 

، طلب طلبا کا طرِز عمل:  ن اور محکمئہ تعلیم یک پالییس ےک مطابق، اور جیسا کہ طلبا ےک لنں دستی کتابجے میں بیان کیا گیا ہے ا ےس اسکول ےک قوانیں

۔ وی کرتن یک توقع یک جانی ہے ن ےک جانب ےس ہدایات یک پٹں  ضوابط یک تعمیل کرتن اور اساتذہ اور عمےل ےک دیگر اراکیں

 
 

 والدین کا معاہدہ:  

 میں اپنن بجے کو مارچ یونائٹڈ فار پبلک اسکولز میں حصہ لینن یک اجازت دیتا ہوں۔   

 

، میں بذریعہ ھذا نیویارک شہر محکمئہ تعلیم کو کیس بیھ دعووں، ذمہ داریوں اور نقصانات ےس بری الذمہ اور نے کیونکہ یہ ایک عوایم تق ریب ہے

۔ ے بجے ےک مارچ یونائٹڈ فار پبلک اسکولز میں حصہ لینن ےس پیدا ہوسکنی ہیں ر قرار دیتا ہوں جو مٹں  ضن

 

ے بجے ےس ذمہ دار   ، اور  انہمیں یہ سمجھتا ہوں کہ مٹں وی کرتن یک توقع یک جانی ہے طرِز عمل اور اسکول ےک ضابطہء انضباط اور پالسیوں یک پٹں

ےک تمام قوائد، ضوابط، پالیسیوں، اور طریقہ کار یک پابندی کرتن  ____________________________نیویارک شہر محکمئہ تعلیم اور 

۔  یک توقع یک جانی ہے
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وبات، ہتھیا  قانونن منشیات ممنوع ہیں اور میں نن ان ممنوعات ےک بارے میں اپنن بجے ےس گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ الکحل واےل مشر ر اور / یا غٹں

ا بچہ اسکول یک تادیتے کارروائیوں اور ممکنہ مجر   گئیں تو مٹں
ے بجے ےک پاس پانے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مواد / اشیأ مٹں مانہ کر یل ہے

۔  کارروانے ےک تابع ہوسکتا ہے

 

 ق ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میں اپنن بجے ےک افعال کا ذمہ دار ہوں۔میں متف

 

ے بجے ےک لنں طتے امداد طلب     کا ذمہ دار عمےل کا ممٹے مٹں
ر لگنن یا بیمار ہوجانن پر طلبا یک نگرانن کرتن ےک لنں میں متفق ہوں کہ کیس ناگہانن ضن

ا ہوگا۔ ے خرچ پر عمل پٹں ی جانب ےس اور مٹں  مٹں

 
 کا ذمہ دار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ  میں سمجھتا 

 اور آمد یک جگہوں تک اپنن بجے کو پہنچانن اور واپس النن
ے

ہوں کہ میں مذکورہ باال روانگ

ے بجے کو مارچ یک   اور یہ کہ مٹں
ے
ے بجے ےک ہمراہ ہونگ ان( مٹں جگہ ےس اسکول ےس مارچ تک سفر کرتن اور تمام مارچ ےک دوران عمےل کا ممٹے )ممٹے

 ت کیا جانے گا۔برخاس

 

 تصویر یک اجازت 

  جے ہاں میںDOE  کو تصاویر اتارتن اور استعمال کرتن یک اجازت دیتا ہوں 

  نہیں میںDOE  یک اجازت نہیں دیتا ہوں 
 کو تصاویر اتارتن اور استعمال کرتن

 

 ___ والدین / رسپرست ےک دستخط: _____________________________________ تاری    خ ____________ 

ز(  _____________________________________  ہنگایم حالت میے رابےط ےک فون نمنی )نمنی

      _____________________________________ 

 

( طالب علم کا بیان:   )مڈل اسکول اور ہانے اسکول ےک طلبا ےک ذریےع دستخط کنں جانا الزیم ہے

ا ہوں کہ مجھے اس مارچ ےک دوران ایس ذمہ دارنہ طرِز عمل کا مظاہرہ کرنا ہے جسگ مجھ ےس میں نن یہ فارم پڑھ لیا ہے اور میں یہ سمجھت

۔  اسکول میں مظاہرہ کرتن یک توقع یک جانی ہے

 

 )طالب علم ےک دستخط( _____________________________________ تاری    خ _______________ 


	School Name: School Name


