اوپٹ آوٹ ہون کا خط
(نویں گریڈ ےس ےل کر بارہویں گریڈ ےک تمام طلبا ےک والدین ےک ےلی ،اور  18سال اور زائد عمر ےک ہائ اسکول طلبا ےک ےلی)
می بھرئ کرن والوں اور اع ی
یل
وفاق قانون نیویارک شہر محکمئہ تعلیم ( )DOEےس ہائ اسکول ےک  11اور  12گریڈ ےک طلبا یک ذییل معلومات ان فوج ے
تعلییم اداروں کو فراہم کرن کا تقاضا کرتا ہ جو ان معلومات یک درخواست کرن ےہی ماسوان جہاں ایک  18سال ےس کم عمر طالب علم ےک والدین ،یا
می  DOEکو اطالع دیں کہ وہ ان معلومات کو افشا کرن یک اجازت
ایک طالب علم جو  18سال یا زائد عمر کا ہ ،جو اوپٹ آوٹ (اخراج) کرن ےہی تحریر ے
نہی دیت ےہی۔ اگر طالب علم یک عمر  18سال ےس کم ہ ،اوپٹ آوٹ یک درخواست پر والدین ےک دستخط ہونا الزم ےہی۔ اگر طالب علم یک عمر  18سال یا
ے
زیادہ ہ ،اوپٹ آوٹ ہون یک درخواست پر طالب علم ےک دستخط ہونا الزم ےہی۔


ان ی
اعیل تعلییم اداروں ےک نام ،پتہ ،اور ٹیلیفون نمب جو اس معلومات یک درخواست کریں اور  /یا؛



می بھرئ کرن واےل افراد ےک ےلی جو ان
نام ،پتہ ،اور ٹیلیفون نمب ،اور محکمئہ تعلیم کا طالب علم کو فراہم کردہ محکمئہ تعلیم ای میل پتہ فوج ے
می بھرئ کرن والوں یک جانب ےس طالب علم کو اسےک محکمئہ تعلیم ای میل
معلومات یک درخواست کریں۔ (بران مہربائ توجہ کریں کہ فوج ے
نہی ےہی۔)
می ے
پتوں پر بھیج جائ وایل ای میلز محکمئہ تعلیم ےک زیر اختیار ،زیر کفالت یا زیر جائزہ ے

ہمی اس قانون یک تکمیل کرنا ضوری ہ۔
گوکہ ہم اپت طلبا یک رازداری کا تحفظ کرن ےک ےلی عہد بستہ ےہی ،ے
اگر آپ کا بچہ  18سال ےس کم عمر کا ےہ ،اور آپ ان معلومات ےک عیاں کرن یک اجازت نہی دیت ہی ،توآپ پر ذییل فارم ُپر کرنا ،دستخط کرنا اور اپت
نہی کرن ےہی اور آپ کا بچہ  11یا  12گریڈ کا طالب
بج ےک اسکول کو  21اکتوبر 2022 ،تک واپس کرنا الزم ہ۔ اگر آپ اس تاری خ تک یہ فارم واپس ے
ے
ے
علم ہ تو ہم درخواست کرن پر آپ ےک بج یک معلومات فراہم کر دیں ےک۔  9اور  10گریڈ ےک طلبا ےک والدین ےک ےلی ،اوپٹ آوٹ ہون واےل فارم کو پیشگ
مکمل اور محفوظ کیا جا سکتا ہ۔
اگر آپکا بچہ  18سال یا زائد عمر کا ےہ ،انہی یہ تعی کرنا الزیم ےہ کہ کیا وہ معلومات ےک افشا کرن یک اجازت دیت ہی۔  18سال یا زائد عمر ےک طلبا
چاہت اور اےس اسکول کو  21اکتوبر،
انہی اس اوپٹ آوٹ ہون ےک خط کو خود مکمل کرنا اور دستخط کرنا
نہی کرنا چاہت ،ے
جو اپن معلومات افشا ے
ے
نہی کیا گیا ،آپےک بج یک معلومات کو درخواست کرن پر افشا کردیا جائ گا۔
واپس
خط
آوٹ
اوپٹ
یہ
اگر
۔
ہ
الزم
 2022تک واپس کرنا
ے
می اندراج ےک
والدین اور  18سال یا زائد عمر ےک طلبا جو اس فارم کو ق الحال مکمل نہ کرن کا فیصلہ کرن ےہی وہ طالب علم ےک محکمئہ تعلیم اسکول ے
دوران کیس بیھ وقت ایسا کرسکی ےہی۔ مزید معلومات اور معاونت ےک ےلی ،براہ مہربائ اپت اسکول ےس رابطہ کریں۔ آپےک تعاون کا شکریہ۔
________________________________________________________________________________________
اوپٹ آوٹ ہون کا فارم
ٰ
/
اگر آپ ،یا اگرآپکا بچہ  18سال یا زائد عمر کا ےہ ،نہی چاہت کہ مذکورہ باال معلومات کو فوج می بھرت کرن واےل افراد اور یا اعل تعلییم اداروں
ے
جائ ،براہ مہربات ذیل کو مکمل کریں اور دستخط کریں۔ اگر آپ معلومات کو افشا ہون ےس نہی روکنا چاہت آپکو اےس مکمل کرن یک
کو افشا یک
ضورت نہی ےہ۔
طالب علم کا نام:

طالب علم یک باضابطہ کالس:

اسکول کا نام:
اگر طالب علم  18سال ےس کم عمر کا ہ:
می مذکورہ باال طالب علم کا والدین ہوں ،جسگ عمر  18سال ےس کم ہ۔
 ے
لگائی:
بران کرم مناسب خائ پر نشان ے
می
نہی چاہتا کہ ے
مبے بج ےک نام ،پتہ ،ٹیلیفون نمب ،اور محکمئہ تعلیم طالب علم کا ای میل پت کا فوج ے
می ے
 فوج می بھرت کرن واےل افراد :ے
بھرئ کرن واےل افراد ےک ساتھ اشباک کیا جائ۔
ٰ
مبے بج ےک نام ،پتہ ،ٹیلیفون نمب کا ای میل پت کا اعیل تعلییم اداروں ےک ساتھ اشباک کیا جائ۔
نہی چاہتا کہ ے
می ے
 اعل تعلییم ادارے :ے
می بھرئ کرن واےل افراد اور اعیل تعلییم اداروں ےک ساتھ اشباک کیا جائ۔
نہی چاہتا کہ ے
مبے بج یک معلومات کا فوج ے
می ے
 دونوں :ے
والدین کا نام:
ر
تاری خ:
والدین ےک دستخط:
(الیکبانک طور پر ٹائپ یا دستخط کیا گیا)
__________________________________________________________________________________________________
اگر طالب علم  18سال یا زائد عمر کا ہ:
مبی عمر  18سال یا زائد ہ۔
می مذکورہ باال طالب علم ہوں اور ے
 ے
لگائی:
بران کرم مناسب خائ پر نشان ے
می بھرئ
نہی چاہتا کہ ے
مبے نام ،پتہ ،ٹیلیفون نمب ،اور محکمئہ تعلیم طالب علم کا ای میل پت کا فوج ے
می ے
 فوج می بھرت کرن واےل افراد :ے
کرن واےل افراد ےک ساتھ اشباک کیا جائ۔
ٰ
مبے نام ،پتہ ،ٹیلیفون نمب کا ای میل پت کا اعیل تعلییم اداروں ےک ساتھ اشباک کیا جائ۔
نہی چاہتا کہ ے
می ے
 اعل تعلییم ادارے :ے
می بھرئ کرن واےل افراد اور اعیل تعلییم اداروں ےک ساتھ اشباک کیا جائ۔
نہی چاہتا کہ ے
مبی معلومات کا فوج ے
می ے
 دونوں :ے
طالب علم کا نام:
ر
طالب علم ےک دستخط:
(الیکبانک طور پر ٹائپ یا دستخط کیا گیا)

تاری خ:
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