
   Iمنسلکہ  

 715-5ضابطہ 
 

 پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز 

 سے پہلے طالبعلم/طالبہ کے نظم وضبط اور مجرمانہ ریکارڈ کا اظہار  ےداخل

 

 عزیز والد یا والدہ یا سرپرست: 

 

فراہم کرنی ہیں۔ آپ کو الزمی طور پر ورجینیا کے قانون اور سکول بورڈ کے ضابطے کے تحت، آپ کو الزمی طور پر درج ذیل درخواست کردہ معلومات 

کی وجوہات کی  بتانا ہے کہ آیا داخل کرانے واال بچہ/بچی کو کبھی سکول سے نکاال گیا، طویل المدت معطلی ہوئی، کسی سکول سے خود نکاال، یا نظم و ضبط

لم/طالبہ کے کسی دوسرے سکول یا ضلع سے منتقلی کے وقت زیر بنا ہر غیر روایتی تعلیمی پروگرام میں رکھا گیا بشمول ایسی طویل المدت معطلی جو طالبع

اس بات کا بھی التوا ہے۔ آپ کو الزمی طور پر ایسی معلومات کا انکشاف کرنا ہے چاہے وہ کسی سرکاری سکول میں ہوئی ہو یا نجی سکول میں۔ ورجینیا کوڈ 

میں بیان  IIائم یا سکول کو رپورٹ کرنے والے جرائم سے منسلک ہے، ان میں منسلکہ تقاضا کرتا ہے ایسی معلومات کا بھی اظہار کیا جائے جن کا تعلق جر

میں بیان کردہ سکول کو رپورٹ ہونے والے جرائم کے الزامات کو  IIکردہ جرائم شامل ہیں مگر ان تک محدود نہیں۔ پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز منسلکہ 

 افشاں کرنے کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ 
 

ہ/بچی کو داخل کرانے سے قبل آپ کو الزمی طور پر یہ فارم مکمل کرنا ہے۔ سکول ڈویژن اس دستاویز کو آپ کے بچہ/بچی کے سکالسٹک ریکارڈ اپنے بچ

سکول کا ایک مالزم آپ کے  کے مجرم سمجھے جائیں گے۔  3کالس کے حصے کے طور پر خفیہ رکھے گا۔ اگر آپ اس فارم پر غلط بیان دیتے ہیں تو آپ 

 ۔ دستخط کی گواہی دے گا/گی

 

   طالبعلم/طالبہ کا نام:  

 

 نہیں  یج         جی ہاں          جس بچہ/بچی کو آپ داخل کروا رہے ہیں، کیا وہ کبھی ایک خالف ورزی کے لیے پانچ دن سے زیادہ معطل رہا/رہی؟ .1

 

وہ کون سا  وائی زیر التوا ہے؟تادیبی کارکیا داخل کرانے والے بچہ/بچی کے خالف پچھلے سکول ڈسٹرکٹ میں کوئی  .2

 جرم )جرائم( تھے جن کی وجہ سے داخل کرانے والے بچہ/بچی کو معطل کیا گیا؟

 جی نہیں         جی ہاں         

 

 نہیں  جی      ہاں جی  یا زیادہ مسلسل دن(؟ 10کیا داخل کرانے والے بچہ/بچی کو کبھی طویل المدت معطلی میں رکھا گیا ) .3
   اگر ہاں تو کتنی دیر؟  

 

 نہیں جی     جی ہاں  کیا داخل کرانے والے بچہ/بچی کو کبھی نکاال گیا؟ .4
   اگر ہاں تو خالف ورزی کیا تھی؟  

 

 نہیں  جی              جی ہاں  کیا داخل کرانے والے بچہ/بچی کو کبھی متبادل تعلیمی پروگرام میں بھیجنے کے لیے کہا گیا؟ .5

   پروگرام کا نام، پتہ اور ٹیلی فون نمبر دیں:  اگر ہاں تو 

 

 نہیں  جی         جی ہاں کیا داخل کرانے والے بچہ/بچی کو کبھی نظم و ضبط کی وجوہات کی بنا پر کسی سکول سے نکاال گیا؟ .6

   اگر ہاں تو وجہ کیا تھی؟

 

    جی ہاں     الزام کی وجہ سے عدالتی سزا کا مرتکب ہوا/ہوئی؟ کیا داخل کرانے واال بچہ/بچی مجرمانہ یا کسی دوسرے  .7

 جرم کیا تھا اور عدالتی نظام کی طرف سے کون سے نتائج کا سامنا کرنا پڑا؟اگر ہاں تو 

      نہیںجی    

 

 

 

 

  تاریخ:  والد یا والدہ/سرپرست کے دستخط: 

   گواہ:




