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 عزیز والد یا والدہ/سرپرست: 

 

کے مطابق والدین کی  22.1-254.1اس خط کا مقصد ہے آپ کو اس بات کی جانکاری فراہم کرنا ہے کہ ورجینیا کوڈ § 

پبلک   طرف سے فراہم کردہ گھر پر تدریس کے تحت طلبا کے مکمل کردہ کورسوں کی جانچ میں پرنس ولیئم کاؤنٹی

 ( کون سے طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں۔ PWCSسکولز )

 

کورس، جس کے لئے ہائی سکول گریجویشن کی نسبت سے کریڈٹ کی درخواست کی جائے گی، اس کی مناسب سکول  

سٹاف کے ذریعہ جانچ کی جائے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ  طالب علم کو مضمون میں مہارت حاصل 

انچ عمومی طور پر طالبعلم کے  گھر پر تدریس کے دوران کئے گئے کام کے جائزہ پر اور/یا سکول کے عملہ  ہے۔ یہ ج

کے لیے گئے ٹیسٹ پر مبنی ہو گا۔ مخصوص مضامین میں، جیسے کہ موسیقی یا آرٹ سے متعلق کورس، طالب علم کی 

ے لئے، والدین سے اس بات کی درخواست کی  کارکردگی جانچ کا ایک حّصہ بھی ہو سکتی ہے۔ جانچ میں تعاون دینے ک

جاتی ہے کہ وہ ٹیسٹوں کی نقول، ورک شیٹوں، کورس کے خاکوں، درسی کتابوں اور دیگر کوئی بھی دستاویزات فراہم 

 کریں جو طالب علم کی کارکردگیوں کی تخمینہ میں اسٹاف مدد کر سکتے ہیں۔ 

 

نے سبجیکٹ  میں مہارت حاصل کر لی ہے، تو کورس کو طالب  اگر تدریسی عملہ اس بات کا تعین کرے کہ طالب علم 

" کے ساتھ درج کیا جائے گا۔ اس بات کو بھی نوٹ کیا جائے گا کہ کورس کو  Pمیں پاسنگ مارک" پٹعلم کی ٹرانسکر

ں اس وقت مکمل کیا گیا تھا جب وہ  گھر پر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اگر مضمون میں مہارت کی توثیق نہ ہو تو موزو

 کورس )کورسز( لینے کے لیے طالبعلم کے شیڈول میں مناسب رد و بدل کیا جائے گا۔ 

 

میں داخلہ/دوبارہ داخلہ خوشگوار طریقے سے   PWCSہماری خواہش ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ کے بیٹے/بیٹی کا  

میں خوش آمدید کہتے   PWCSہو۔ اس معاملے میں آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کو اور آپ کے بیٹے/بیٹی کو 

 ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز 




