
    Vمنسلکہ 

 711-3ضابطہ 
 

 پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز 

 رشتے دار کی دیکھ بھال کرنے سے متعلق معلوماتی فارم

 
 سے "جس فرد کے لیے تعلیم مفت ہو گی" کی تعریف میں درج ذیل شامل ہیں:  2013جوالئی،  1

نہیں، کسی دوسرے فرد کے ساتھ رہتا ہو  کے لیےسکول کے مقاصد جب والدین ایسے فرد کا خیال رکھنے کے قابل نہ ہوں اور وہ فرد صرف 
 لیے( فرد کو گود ii( عدالت کی طرف سے سرپرست مقرر ہے، یا اس فرد کی قانونی تحویل حاصل ہے ) iجو سکول ڈویژن میں رہتا ہے اور )

کے    63.2-100 (iii؛ یا ) 100-63.2اختیار ہے،، جس فرد یا تنظیم کے پاس کے لیےذمہ دار فرد کے پاس جگہ کا تعین کرنے   کے لیےجانے 
 ہم کر رہا ہے۔تحت کوئی بالغ رشتے دار عارضی دیکھ بھال فرا

 رشتے دار کی دیکھ بھال کی تعریف: رشتے دار بچوں کی کل وقتی دیکھ بھال، پرورش اور حفاظت کرتے ہیں۔

 طالبعلم/طالبہ کو داخل کروانے واال رشتے دار بھرے گا: 

 طالبعلم/طالبہ کو داخل کروانے والے رشتے دار کا نام:  طالبعلم/طالبہ کا نام: 

 
 طالبعلم/طالبہ سے رشتہ )رشتے دار ہونا ضروری ہے(: 

 طالبعلم/طالبہ کو داخل کروانے والے رشتے دار کا پتہ:  درخواست کیا گیا سکول: 

 براہ مہربانی درج ذیل منسلک کریں:

ذیل تفصیالت  ایک تصدیق شدہ حلفیہ بیان جس پر ایک یا دونوں والدین اور خیال رکھنے والے رشتے دار کے دستخط ہوں، درج  .1

 کے ساتھ: 

a.  وضاحت کریں کہ والدین طالبعلم/طالبہ کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے۔ 

b.  رشتے داری کے انتظامات کے بارے میں تفصیالت )رہنے کی متوقع مدت وغیرہ(۔ 

c.  کو  دنوں کے اندر اندر وہ سکول  30والد یا والدہ کی طرف سے بیان کہ جب رشتے دار کی دیکھ بھال ختم ہو گی، اس کے

 مطلع کریں گے۔

 ایک مختارنامہ بالغ رشتہ دار کو طالبعلم/طالبہ کے تعلیمی فیصلے کرنے کا مختار بنائے گا۔ .2

سے   ٹڈیپارٹمن سٹوڈنٹ سروسز مزید برآں، سٹوڈنٹ سروسز ڈیپارٹمنٹ کا عملہ والدین یا بالغ رشتہ دار سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ  

سوشل سروسز ڈیپارٹمنٹ دونوں سے جہاں رشتہ دار رہتا ہے، کہ رشتہ ن( رہتے ہیں، یا تحریری تصدیق حاصل کرے جہاں والدین )والدی 

 کا انتظام ایک جائز مقصد کی تکمیل کرتا ہے جو سکول کے اندراج کے عالوہ کسی اور شخص کے بہترین مفاد میں ہے۔ داری

کے تحت، اگر کوئی فرد ٹیوشن چارج سے بچنے کے لیے کسی بچہ/بچی کی رہائش سے متعلق جان بوجھ  264-22.1ورجینیا کوڈ کے§ 

نیچے کیے گئے میرے دستخط بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس بیان کو سمجھ لیا  رم ہو گا۔ میرےجرم کا مج 4کر غلط بیان دے تو وہ کالس 

 ہے۔

 تاریخ: طالبعلم/طالبہ کو داخل کروانے والے رشتے دار کے دستخط: 

 سکول کے سٹاف کی طرف سے پُر کیا جائے: 

 جی نہیں          جی ہاں         کروائے گئے ہیں؟رشتے دار کی دیکھ بھال کے دستاویزات مناسب طریقے سے سمجھے گئے اور جمع 
 

پر رابطہ   703- 791- 7265یا  703- 791- 7258اگر نہیں تو مزید مشاورت کے لیے، براہ مہربانی سٹوڈنٹس سروسز ڈیپارٹمنٹ سے 

 کریں۔ 

 تاریخ: پرنسپل/نامزد کے دستخط: 

 گی۔ اس فارم کی ایک نقل طالبعلم/طالبہ کے تعلیمی ریکارڈ میں رکھی جائے 

http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000%2Bcod%2B63.2-1200

