
   Iمنسلکہ  

 711-3ضابطہ 

 طالبعلم/طالبہ کی معلوماتی ورک شیٹ برائے 

 تحویل، ٹیوشن اور داخلے کی اہلیت 
 اگر اس دستاویز کو مکمل طور پر پر نہیں کیا گیا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ 

ہ کر سکے کہ کیا طالبعلم/طالبہ  تنہا طالبعلم/طالبہ یا طالبعلم/طالبہ کا داخلہ کروانے واال بالغ فرد درج ذیل معلومات فراہم کرے گا تاکہ سکول اسٹاف اس بات کا فیصل
لکھیں اور اگر مزید جگہ درکار ہو تو اس فارم  کا داخلہ کیا جائے، کیا ٹیوشن چارج کی جائے اور طالبعلم/طالبہ کو کیسے رکھا جائے۔ برائے مہربانی صاف صاف 

 کی پشت استعمال کریں۔ 

 سکول کا نام: 

 گریڈ: تاریخ پیدائش:  طالبعلم/طالبہ کا نام: 

الزمی پتہ مہیا  ہیں وہ پتہ جہاں طالبعلم/طالبہ اس وقت رہائش پذیر ہے )وہ طلباء جو گھر نہ ہونے یا مالی مشکالت کی وجہ سے عارضی گھر میں رہ رہے ہیں، ان

 کرنا ہے(: 

 والدہ کا پتہ:  والدہ کا نام: 

 سبب کہ کیوں والدہ طالبعلم/طالبہ کی نگہداشت نہیں کر سکتی: 

 والد کا پتہ:  والد کا نام: 

 سبب کہ کیوں والد طالبعلم/طالبہ کی نگہداشت نہیں کر سکتا: 

 سرپرست/سرپرست کا پتہ:  سرپرست/سرپرست کا نام: 

 طالبعلم/طالبہ سے رشتہ:  پہال فون نمبر:رابطے کا 

 کیوں منتخب کیا گیا؟  لیےکی نگہداشت کے  علمسرپرست کو طالب

 
 اگر ہاں، تو برائے مہربانی اس فارم کے ساتھ تحویل کے دستاویز فراہم کریں۔      جی ہاں جی نہیں  کیا سرپرست طالبعلم/طالبہ کی تحویل حاصل کرنا چاہتا ہے؟

یں تصدیق ایک تنہا طالبعلم/طالبہ یا اوپر مذکور طالبعلم/طالبہ کے ایک بالغ ذمہ دار کے طور پر اور جس کے ساتھ یہ طالبعلم/طالبہ رہے گا/گی، م

 کرتا/کرتی ہوں کہ اس فارم میں فراہم کردہ معلومات میری جانکاری کے مطابق مکمل اور سچ ہیں۔

 

 دستخط: 
 

 تاریخ:

 

 طالبعلم/طالبہ کو تحویل میں لینے واال: طرف سے پُر کیا جائے: سکول کے فرد کی 

 کے تحت گھر کے نہ ہونے یا مالی معاشی مشکالت کی وجہ سے عارضی جگہ پر رہائش پذیر ہے؟  1-718کیا طالبعلم/طالبہ ضابطہ 
 جی نہیں  )اگر ہاں تو باقی چیک لسٹ چھوڑ دیں(             ہاں جی   

 اگر نہیں، تو کہاں کا رہائشی ہے )کاؤنٹی بتائیے(:   جی نہیں  جی ہاں  کا ایک اصل رہائشی ہے؟ PWCSکیا طالبعلم/طالبہ 

  جی نہیں  جی ہاں  کے مطابق دیگر سکول کی تمام داخلہ شرائط کو پورا کرتا ہے؟  711-1کیا طالبعلم/طالبہ ضابطہ 

 ٹیوشن کے ساتھ داخلہ منظور   بغیر ٹیوشن کے داخلہ منظور  لگائیں: منتظم  برائے مہربانی ایک پر نشان 
 نامنظوری کی وجہ بیان کیجیئے:  -داخلہ نامنظور  

 تاریخ:  منتظم کے دستخط: 

 ایک کاپی سٹوڈنٹ سروسز ڈیپارٹمنٹ کو بھیج دیں مکمل شدہ فارم کو طالبعلم/طالبہ کے تعلیمی ریکارڈ میں لگا دیں اور  




