
 

 

 پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز

 طالبعلم/طالبہ کا پارکنگ کی اجازت نامے کی درخواست

   IٰٰٰٰIمنسلکہ 

 737-1ضابطہ  

 
 

   تعلییم سال:     سکول: 

    تاری    خ پیدائش:     نام: 
 

:     پتہ:     فون نمبر
 

     1گاڑی نمبر 
 پرمٹ# ٹیگ# ریاست  رنگ باڈی سٹائل میک سال  

 

    2گاڑی نمبر 
 پرمٹ# ٹیگ# ریاست  رنگ باڈی سٹائل میک سال  

 

    3گاڑی نمبر 
 پرمٹ# ٹیگ# ریاست  رنگ باڈی سٹائل میک سال  

 

میں نے طالبعلم/طالبہ یک ڈرائیونگ، پارکنگ اور گاڑی ےک استعمال ےس متعلق قواعد جو اس 
ے  ، پڑھ اور سمجھ لیئے ہیں جس میں مبں  درخواست پر درج ہیں

۔  والد یا والدہ/رسپرست یک اجازت اور دستخط شامل ہیں
 
 

 

 ئسنس نمبر طالبعلم/طالبہ کا ڈرائیور ل                                                   تاری    خ                                                   طالبعلم/طالبہ ےک دستخط 
 
 

 طالبعلم/طالبہ یک ڈرائیونگ، پارکنگ اور گاڑی ےک استعمال ےس متعلق قواعد 
 

الک پر پارک یک جانے وایل تمام گاڑیاں .1 کو لزیم طور پر سکول میں رجسبر ہونا چاہیئے اور موجودہ ڈی کال گاڑی    سکول ام
الک پر   انہیں سکول ام

ے
۔ جن گاڑیوں میں موجودہ ڈی کال موجود نہیں ہوں ےک یک ونڈشیلڈ ےک درمیان میں لٹکانا چاہیئے

۔ 
ے

الک پر بغبں اجازت پارک ہونے وایل گاڑیوں کو مالک ےک خرچے پر اٹھا لیا جانے گا۔ سکول پارک کرنے یک اجازت نہیں ہو یک  ام
۔ت .2 ائط پر پورا اترنا چاہیئے ۔ گاڑی کو مقایم اور ریاستی تمام رسر  مام طلباء ےک پاس لئسنس اور انشورنس ہونے چاہیئے

۔ وں کا ذمہ دار نہیں ہے ے  سکول گاڑی یا اس یک چبں
۔ سکول پہنچئے پر طلباء کو فوری طور پر گاڑی ےس نکل کر   .3 طلباء کو پارکنگ لٹ میں آوارہ گردی نہیں کرنے چاہیئے

۔ سکول اوقات ےک دوران طلباء کو واپس گاڑی تک نہیں جانا چاہیئے تاوقتیکہ ان ےک پاس   عمارت ےک اندر جانا چاہیئے
۔ کونے بیھ طالبعلم/طالبہ جو قانونے منظوری ےک بغبں سکول پہےل ےس اجازت نامہ ہے اور مناسب پاس دکھا سکتی ہ یں

الک چھوڑے گا یا کونے طالبعلم/طالبہ جو ایےس طالبعلم/طالبہ کو ےل کر جانے گا، جس ےک پاس سکول چھوڑنے کا  ام
۔  ، اپتے پارکنگ سہولت ےس محروم ہو سکتا/سکتی ہے  قانونے اجازت نامہ نہیں ہے

الک یک طرف یا  .4 ے سکول ام ۔ کیس قسم یک تبں ک ےک تمام اصولوں پر عمل کرنا لزیم ہے وہاں ےس واپس جانی وقت رسر
۔پ رفتاری یا ل 

ے
 روایہ وایل ڈرائیونگ برداشت نہیں یک جانے یک

طالبعلم/طالبہ یک گاڑی یک تالشر یل جا سکتی ہے اگر کیس بنیاد پر یہ شک کیا جانے کہ گاڑی میں منشیات، الکوحل،  .5
۔ ہتھیار، چوری شدہ  سامان یا دیگر ممنوعہ اشیاء موجود ہیں

، دے دیں یا کیس دورسے طلباء کو استعمال کرنے یک ر طلباء کو اس بات یک اجازت نہیں کہ وہ اپنا پا .6 کنگ پرمٹ بیچیں
 اجازت دیں۔

، پارکنگ ےک متعلقہ پرنسپل کو فوری طور پر مطلع کریں۔ .7 ، بدلتے یا متبادل گاڑی چالنے یک صورت میں  بیچئے
گاڑی پر سکول آنے واےل ہر طالبعلم/طالبہ یک ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر سکول کو رپورٹ کرے۔ کونے بیھ  .8

الک پر پارکنگ یک سہولت واپس یل جا سکتی ہے   ، ان ےس سکول ام
ے

طالبعلم/طالبہ جو اکبر و بیشبی سکول دیر ےس آئیں ےک
۔ پارکنگ قواعد میں کیس قسم یک خالف  اور مزید انضبایط کاروانے یک جا سکتی ہے جس میں معطیل شام ل ہو سکتی ہے

: تعلییم سال ےس جزوی یا کیل طور پر ڈرائیونگ یک معطیل،  ورزی کا نتیجہ درج ذیل میں ےس ایک یا زیادہ ہو سکتا ہے
 سکول ےس معطیل، گاڑی کا اٹھا لیا جانا یا قانونے اقدام۔

یڈ میں سکول ےس پانچ غبں منظور شدہ غ .9 یوں کا نتیجہ ایک گریڈنگ پبں کنگ یک سہولت ےس  ر دنوں تک پا  30بں حاضے
یوں کا نتیجہ  10محرویم ہو گا؛  دنوں کا باقی تعلییم  15دنوں یک محرویم؛ اور   60دنوں یک غبں منظور شدہ غبں حاضے

 کنگ یک سہولت ےس محرویم ہو گا۔ ر سال کیلیئے پا
الک پر پارکنگ کا نتیجہ اضا .10  دن اور/یا معطیل ہو گا۔  30قے پرمٹ یک منسوخے ےک باوجود سکول ام

 پرمٹ خرید کر، میں طالبعلم/طالبہ یک ڈرائیونگ، پارکنگ اور گاڑی ےک استعمال ےس متعلق قواعد ےس متفق ہوں۔ 

 

 تاری    خ       ططالبعلم/طالبہ ےک دستخ                                          

 

 یہ جگہ والد یا والدہ/رسپرست مکمل کریں 

 
  _ 

 طالبعلم/طالبہ کا نام
 

کو سکول یک درخواست پر درج گاڑی )گاڑیاں( چالنے یک  
۔ ہم سمجھئی ہیں کہ طالبعلم/طالبہ یک  اجازت ہے

 ڈرائیونگ ےس متعلق 
کیس قانون یک خالف ورزی ےک نتیجر میں وہ  

۔   اس سہولت ےس محروم ہو سکتا/سکتی ہے
ےک تحت اس    5فوائد: میں سکول حکام کو قاعدہ نمبر 

 جازت دیتا/دیتی ہوں۔گاڑی یک تالشر لیئے یک ا
 

   _ 
    والد یا والدہ/رسپرست ےک دستخط تاری    خ  

    گھر کا فون نمبر   

   کام کا فون نمبر   

  ہنگایم صورتحال میں رابےط کا نمبر  

 
ے

 ________________________ فیس یک ادائیگ
 ________________ جس تاری    خ کو جاری کیا گيا 

     جس نے جاری کیا 

 ہانے سکول انتظامیہ 


