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 طلباء
 

 اٹھارہ سال اور اس سے بڑی عمر کے طلباء
 

I. بالغ طلباء کے حقوق 

 

کے مطابق،  1-204اور  1-203ورجینیا کوڈ  اٹھارہ سال کے طلباء جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، 
 اپنے والدین یا سرپرستان کی جگہ پر درج ذیل میں کام کر سکتے ہیں:

 

A.  حاضری اور چھٹی کے اوقات. طالبعلم/طالبہ کے پرنسپل یا نامزد کردہ کو اختیار حاصل ہے کہ
طبی بنیادوں پر غیر حاضری یا جلدی چھٹی کی صورت میں غیر حاضری/جلدی چھٹی کی وجہ 

طالبعلم/طالبہ کے والد یا والدہ/سرپرست سے رابطہ کریں یا ڈاکٹر کے نوٹ کی  کیلیےکی تصدیق 
 درخواست کریں۔

 

B. فیلڈ ٹرپس۔ 

 

C.  طالبہ کے ریکارڈ تک رسائی کا اجازت نامہ )ماسوائے ان افراد کے /مطالبعلتیسرے فریقین کا
 جن کو رضا مندی کے بغیر رسائی حاصل ہے(۔

 

D. وقتی مالزمت۔ جز 

 

E. گاڑیوں کا استعمال۔ 

 

F. پولیس کی پوچھ گچھ۔ 

 

II. اٹھارہ سال کی عمر کے اقرار نامے کے فارم کا استعمال 

 

سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، وہ اٹھارہ سال کی عمر کے اقرار  18کے وہ طلباء جو  کاؤنٹیپرنس ولیئم 
ال کر ( کو مکمل کر کے بحیثیت بالغ طلباء اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا استعمIنامے کے فارم )منسلکہ 

طلباء کو تاکید کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنے سے  ہے۔ستیاب سکتے ہیں، یہ فارم ہر ہائی سکول میں د
 قبل اپنے والدین/سرپرستوں سے مشورہ کریں۔

 

رنسپل یا نامزد کردہ کے دستخط الزمی ہیں۔ اس فارم کی ایک نقل اقرار نامے کے فارم پر طالبعلم/طالبہ، پ
طالبعلم/طالبہ کے تعلیمی ریکارڈ میں رکھی جائے گی اور اس کی نقول طالبعلم/طالبہ اور ان کے 

 والدین/سرپرستوں کو فراہم کی جائیں گی۔
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 2صفحہ   
 

 

کی شقیں اس وقت تک نافذالعمل رہیں گی جب تک طالبعلم/طالبہ گریجویٹ نہیں ہو جاتا یا پرنسپل اقرار نامے 
 نامے سے نکلنا چاہتا/چاہتی ہے۔ کو تحریری طور پر مطلع نہیں کیا جاتا کہ طالبعلم/طالبہ اپنے اقرار

 

III.  نامے کے اثرات دستخط شدہ اقرار کیلیےبالغ طلباء اور ان کے والدین/سرپرستوں 

 

نامہ والد یا والدہ)والدین(/سرپرست)سرپرستان( کی ذمہ داریوں کو  رجینیا قانون کے تحت، دستخط شدہ اقرارو
الگو کرنے میں مدد کرتا ہے۔  سٹینڈرڈکم نہیں کرتا جو سکول کو "ضابطہ اخالق" اور الزمی حاضری کے 

جینیا قانون اور سکول ڈویژن کے اگرچہ بالغ طلباء اپنی حاضری کے خود ذمہ دار ہیں، تاہم، سکول حکام ور
ضوابط کے تحت طالبعلم/طالبہ کی غیر حاضری کے بارے میں والد والدہ)والدین(/سرپرست)سرپرستان( کو 

، "حاضری اور منظور شدہ غیر 1-724مطلع کرنے کی ضروری کوششیں جاری رکھیں گے۔ اس میں ضابطہ 
 حاضری" کے تحت حاضری افسر کی شمولیت شامل ہے۔

 

نیا قانون کے تحت، سکول حکام طالبعلم/طالبہ کے کسی نظم و ضبط کے بارے میں والدین کو مطلع ورجی
 کرنا جاری رکھیں گے۔

 

 18، وفاقی اور ریاستی خصوصی تعلیم کے قوانین متعلقہ حفاظتی اور دیگر حقوق کیلیےمعذور بالغ طلباء 
کو دیئے الدین سال کی عمر کو پہنچنے والے معذور طالبعلم/طالبہ کو منتقل کر دیئے جائیں گے جو ان کے و

 گئے تھے۔ تاہم، بالغ طالبعلم/طالبہ کے ساتھ ساتھ والدین/سرپرستوں کو بھی نوٹس بھیجے جاتے رہیں گے۔
 

مزد شخص( اس ضابطے کے نفاذ اور ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے اسٹوڈنٹ لرننگ اینڈ اکاؤنٹبلٹی )یا نا
 نگرانی کے لئے ذمہ دار ہے۔

 

اس ضابطے اور متعلقہ پالیسیوں کا کم از کم پانچ سالوں میں جائزہ لیا جائے گا اور ضرورت کے مطابق دہرایا 
 جائے گا۔

 

 

 پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز



 

 منسلکہ 
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 کولز  اٹھارہ سال کی عمر کا اقرار نامہپبلک س کاؤنٹیپرنس ولیئم 

 موجودہ پتہ: طالبعلم/طالبہ کا نام:

 جی نہیں جی ہاں کیا آپ کے والد یا والدہ/سرپرست آپ کے ساتھ مندرجہ باال پتے پر رہتے ہیں؟

 طالبعلم/طالبہ اور والد یا والدہ/سرپرست پڑھیں:

 

کے تحت بالغ  § 204-1 سال والے، ورجینیا کوڈ  18سال کی عمر کے حقوق متعین کرتا ہے۔ کچھ مخصوص استثنٰی کے،  18ریاستی قانون 
 کیسال کی عمر کو پہنچنے والے طلباء جو اپنے والدین/سرپرستان کی جگہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو درج ذیل  18تصور کیے جاتے ہیں۔ 

سکول سے باہر نکلنا(، فیلڈ ٹرپس،  کیلیےے نوٹ اور سکول سے نکلنا )ماسوائے دوپہر کے کھانے اجازت دی جا سکتی ہے، غیر حاضری ک
تیسرے فریقین کا طالبعلم/طالبہ کے ریکارڈ تک رسائی )ماسوائے ان افراد کے جنہیں رضا مندی کے بغیر رسائی حاصل ہے(، جز وقتی 

جوکیشن رائٹس اینڈ پرائیویسی ایکٹ کے تحت، منحصر طلباء کے والدین/سرپرست مالزمت، گاڑی کا استعمال، پولیس کی پوچھ گچھ۔ فیملی ای
میں بیان کیا گیا ہے( کو طالبعلم/طالبہ کے ریکارڈ تک رسائی حاصل ہے۔ مزید 152§ کے سیکشن  1986)جیسا کہ انٹرنل ریوینو کوڈ برائے 

م/طالبہ کے سکول سے معطلی یا اخراج کے کسی واقعے کی اطالع کے تحت، والدین/سرپرست کو  طالبعل § 277-22.1 برآں، ورجینیا کوڈ 
بذریعہ خط دی جائے گی۔ لہذا، سکول حکام طالبعلم/طالبہ کے والدین/سرپرست سے سکول کے معامالت اور سکول سے کسی قسم کی معطلی یا 

۔ سکول والدین/سرپرست کو دستخط شدہ اقرار نامے کو بھر دیا ہے اخراج کے بارے میں رابطہ رکھیں گے، اگرچہ طالبعلم/طالبہ نے اقرار
 نامے کی نقل بھیج کر اس امر سے مطلع کرے گا۔

 طالبعلم/طالبہ مکمل کریں:
 

نامے پر دستخط کر کے یہ سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ سکول مجھ سے ایک بالغ کے طور  میں _______________________، اس اقرار
 کروں گا/گی:پر بات کرے گا اور میں درج ذیل پر عمل 

 

 اگر میں غیر حاضر ہوں یا دیر سے آتا/آتی ہوں تو میں تمام طلباء پر نافذالعمل حاضری کے طریقہ کار پر عمل کروں گا/گی۔ •

میں ان صورت حالوں میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھوں گا/گی جہاں عام طور پر والدین/سرپرست، ان کی اجازت یا دستخط درکار  •
ں حاضری، فیلڈ ٹرپ کی اجازت، کھیلوں کے جسمانی فارم، جز وقتی مالزمت، گاڑی کا استعمال اور پولیس کی ہیں۔ اس ذمہ داری می
 پوچھ گچھ شامل ہے۔

 نامے پر دستخط کیے ہیں۔ میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ میرے ہر استاد/استانی کو مطلع کیا گیا ہے کہ میں نے اقرار •

 گا/گی اور درخواست کرنے پر سکول حکام پر دکھاؤں گا/گی۔ نامے کی نقل اپنے ساتھ رکھوں میں اس اقرار •

اقرار میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ مجھے سکول ڈویژن ک تمام پالیسیوں اور ضوابط کی تعمیل کرنا ہے ماسوائے ان کے جو اس  •
 میں درج ہیں۔ ےنام

سرپرست سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ان حاالت میں درج میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ کچھ حاالت میں سکول میرے والد یا والدہ/قانونی  •
، "ضابطۂ اخالق کی شدید خالف ورزی"، سکول سے معطلی اور/یا اخراج، اور میری ذہنی یا نہیںذیل شامل ہیں مگر ان تک محدود 

سے متعلق جسمانی صحت اور بہبود سے متعلق خدشات۔ میں یہ بھی سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ میرے والدین/سرپرستان معامالت 
 تحریری اطالع ناموں کی نقول وصول کریں گے۔

 

 

 

 
 

 تاریخ -پرنسپل/نامزد کردہ کے دستخط 
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