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امتیازی   IXتعلیمی پروگراموں اور سرگرمیوں تک مساوی رسائی میں ٹائٹل 

 سلوک کی شکایت کے فیصلے کے خالف اپیل کا فارم 

 

امتیازی سلوک کی شکایت کرنے واال کوئی بھی فریق   IXتعلیم کے پروگراموں اور سرگرمیوں تک مساوی رسائی میں ٹائٹل 

)"شکایت"( اس فارم کو شکایت کے ریزولیوشن لیٹر میں بتائے گئے نتائج کی اپیل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی  

و جمع کرائی  ( کاروباری دنوں کے اندر سپرنٹنڈنٹ، یا اس کے نامزد کردہ ک5بھی اپیل ریزولیوشن لیٹر کی وصولی کے پانچ )

 جانی چاہیے۔

اپیل کی وصولی کے بعد، شکایت کے دوسرے فریق کو مطلع کیا جائے گا اور برطرفی میں بیان کی حمایت میں یا ذمہ داری کا 

ریزولیوشن لیٹر لیے تحریری بیان جمع کرانے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ سپرنٹنڈنٹ یا نامزد کردہ اپیل پر تحریری فیصلہ  

 ن کو بیک وقت جاری کرے گا۔ دونوں فریقی 

 )یہ اپیل جمع کرانے واال فرد(   : اپیل کنندہIحّصہ 

  نام:

 والد یا والدہ   جواب دہ   شکایت کنندہ    اصل شکایت کے دوران فریق: 

                                                                                                   شکایت کنندہ کا نام )اگر مختلف ہے(:

                                                                                                               جواب دہ کا نام )اگر مختلف ہے(:

      سکول:

ذریعے درج ذیل    : اپیل سے متعلق تمام نوٹس اور رابطہ الیکٹرانک اور امریکی ڈاک کےنوٹس کی وصولی کے لیے پتہ

 پتوں پر بھیجا جائے گا۔ 

   نام:

                                                                                                                               ڈاک کا پتہ:

   میل ایڈریس:   - ای

 اصل شکایت کی تفصیل: 
 

 

 

 

 

 : اپیل IIحصہ 

 ذیل میں باکس )باکسوں( پر نشان لگا کر بتائیں کہ آپ کس بنیاد )بنیادوں( پر اپیل کر رہے ہیں۔ .1

  طریقۂ کار کی بے ضابطگی جو تعین پر اثرانداز ہو 

  نئے ثبوت جو تعین کے وقت مناسب انداز سے دستیاب نہیں تھے، مگر نتائج پر اثرانداز ہو سکتے ہیں 

  تفتیش کار، یا فیصلہ ساز کے مفادات کا تصادم یا ایک فریق کے خالف تصادم جو نتائج پر اثر انداز ہوا 

 

  )دیگر )براہ مہربانی اپنی اپیل کی بنیاد بتائیں 

 
 



خالی جگہ )یا ایک علیحدہ صفحہ اس فارم کے ساتھ لگائیں( پر اپنی اپیل کے لیے دالئل کی وضاحت کریں۔ چونکہ  درج ذیل   .3

آپ کی اپیل کا صرف تحریری ریکارڈ پر ہی جائزہ لیا جائے گا، اس لیے یہ آپ کے فائدے میں ہے کہ ان دالئل کو شامل کریں 

جائے اور کوئی بھی ایسی دستاویزات کو منسلک کریں جو آپ کے استدالل کی  کہ کیوں فیصلے یا تعین کو دہرایا یا تبدیل کیا 

 وضاحت یا تائید کریں۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )آپ کے خیال میں یہ معاملہ کیسے حل ہونا چاہیے؟( آپ جس مدد کی درخواست کر رہے ہیں اس کی وضاحت کریں۔  .4
 

 

 

 

 

 

 

 میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ اس دستاویزات میں فراہم کردہ معلومات میرے بہترین علم کے مطابق صحیح اور درست ہیں۔

 

    نام:
 

    تاریخ: دستخط: 
 
 

( کاروباری دنوں کے اندر اپیل سپرنٹنڈنٹ، یا اس کے نامزد کردہ کو جمع کرائی  5ریزولیوشن لیٹر کی وصولی کے پانچ )

 جانی چاہیے۔ اسے الزمی یو ایس ڈاک یا الیکٹرانک میل کے ذریعے جمع کرانا چاہیے۔

 
 Office of the Superintendent                 ڈاک کا پتہ:

Prince William County Public Schools 

P.O. Box 389 

Manassas, Virginia 20108 

 

 PWCSSupt@pwcs.edu ای میل: 

mailto:PWCSSupt@pwcs.edu



