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 ( PWCSپرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز )

 ایکریڈیٹیشن کالک آور کی شرط کے معیارات -چھوٹ کے لیے درخواست 

 

   گریڈ: طالبعلم/طالبہ کا نام:
 

     طالبعلم/طالبہ کا آئی ڈی نمبر: سکول: تعلیمی سال: 
 

    میل: -طالبعلم/طالبہ کی ای گھر کا نمبر: 
 

    میل: -والد یا والدہ کا ای والدہ کا دفتر یا سیل فون نمبر والد یا 
 

براہ مہربانی اس کورس کے ٹائٹل اور نمبر کی نشاندہی کریں جس کے لیے آپ ایکریڈیٹیشن کالک گھنٹے کی ضرورت 

    کے معیارات کو چھوڑنا چاہتے ہیں:
 

 ج ذیل دستاویزات جمع کرانا ہوں گی: تدریسی کالک آور کی چھوٹ کی درخواست دینے کے لیے طالبعلم کو در

 

 موجودہ تعلیمی سال میں حاضری کے ریکارڈ کی نقل؛ 

 حالیہ رپورٹ کارڈ اور ٹرانسکرپٹ کی نقل؛ 

  ٹیچر کا سفارشی خط ) الزمی طور پر اس ٹیچر کی طرف سے جس سے آپ نے گزشتہ سال کے اندر

 تعلیم حاصل کی ہے(؛ 

 چھوٹ کا دستخط شدہ معاہدہ؛ اور 

  اگر میں صرف موسم گرما میں پیش کیے جانے والے پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں، تو میںSOL 

اسسمنٹ ٹاسک جمع کرانے کی اجازت کی  PWCSامتحان کے انتظام سے پانچ دن پہلے اپنے مطلوبہ 

 درخواست کرتا ہوں۔ 

 

وضاحت کی جائے کہ آپ اس کورس کی تکمیل کے  ذیل میں فراہم کردہ جگہ میں، براہ کرم ایک بیان لکھیں جس میں یہ 

لیے ایکریڈیٹیشن کالک آور کے معیارات سے کیوں چھوٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں )اگر ضروری ہو تو آپ ایک اضافی 

     شیٹ منسلک کر سکتے ہیں(۔

 

 

 
 

    تاریخ: طالبعلم/طالبہ کے دستخط: 
 

    تاریخ: والد یا والدہ/سرپرست کے دستخط:
 

 ے کمیٹی کی طرف سے پُر کیا جائے: سکول ک

 تعلیمی سال   چھوٹ کی منظوری برائے _______________ 

 تعلیمی سال چھوٹ کی نامنظوری برائے _______________ 

 

    نامنظوری کی وجہ:
 

 

 

    تاریخ: پرنسپل کے دستخط: 
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 2صفحہ           

 

 ( PWCSپبلک سکولز ) کاؤنٹیپرنس ولیئم 

 ایکریڈیٹیشن کالک آور کی شرط کے معیارات سے چھوٹ کے لیے درخواست

 

ویور   اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے مختصر دستخط کریں کہ طالبعلم اور والد یا والدہ ایکریڈیٹیشن کالک آور

ہیں۔ یہ فارم ظاہر کرتا ہے کہ آپ ان کریڈٹ کے معیارات کے اہل ہونے کے لیے ضروری طریقہ کار کو سمجھتے 

 طریقہ کار کو بخوبی قبول کرتے ہیں۔

 

 ے ک الد یا والدہو             کےطالبعلم                                                                                                    طریقہ کار 

 مختصر دستخط    مختصر دستخط   

 مجھے مطلوبہ درخواست کو مکمل کرنا ہو گا اور مطلوبہ  .1

 ( ٹیسٹ یا حتمیSOLآف لرننگ ) سٹینڈرڈپہلے سے مطلوبہ کورسز، بشمول 
 ۔اس کرنا ہو گاپ امتحان 

 

 
مجھے اس کورس کے لیے کورس کے مواد اور مقاصد میں مہارت کا مظاہرہ کرنا  .2

کے ذریعے مطلوبہ تشخیصی کاموں کو کورس کی ٹائم    PWCSچاہیے جس میں میں  

الئن کے اندر طے کر کے کریڈٹ حاصل کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کورس  

 ماً شامل ہونا ہے۔ امتحان میں الز SOLکے لیے درکار 

اگر میں صرف گرمیوں میں پیش کیے جانے والے پروگرام میں شرکت کر رہا   .3

  PWCSامتحان کے انتظام سے پانچ دن پہلے اپنے مطلوبہ  SOLہوں، تو مجھے 

 اسسمنٹ ٹاسک جمع کرانے کی اجازت کی درخواست  

 کرنی ہو گی۔

 
ڈویژن   PWCSاگر میں مہارت کا مظاہرہ کرتا ہوں، تو میں کورس کے لیے درکار   .4

کی سطح کے اسسمنٹ ٹاسک پر "پاس" کا گریڈ حاصل کروں گا اور کورس کے لیے  

 ٹیسٹ دوں گا۔ SOLتصدیق شدہ کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ اینڈ آف کورس 

 
ڈویژن کی سطح کے تشخیصی کاموں پر مہارت    PWCSاگر میں کورس کے لیے  .5

کا مظاہرہ نہیں کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کریڈٹ کے یونٹ حاصل کرنے  

 ٹیسٹ دینے کا اہل نہیں ہوں۔  SOLیا کورس کے لیے قابل اطالق کورس کے اختتامی 

 کورس 

 

 
 پر مہارت کا اسسمنٹڈویژن کی سطح کے   PWCSاگر میں کورس کے لیے  .6

مظاہرہ نہیں کرتا ہوں یا اگر میں کورس سے دستبردار ہو جاتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں 

کہ میں کورس کے لیے ایکریڈیٹیشن کالک آور کے معیارات کی چھوٹ کے لیے  

 دوسری بار درخواست دینے کا اہل نہیں ہوں۔

 
ٹیسٹ  SOLاگر میں تشخیصی کاموں کو پاس کرتا ہوں اور کورس کے اختتامی  .7

میں پاسنگ سکور حاصل کرتا ہوں، تو میرے تعلیمی ٹرانسکرپٹ پر "پاس" کا  

 ایک گریڈ درج کیا جائے گا۔ 

academic transcript. گریڈ میرے گریڈ پوائنٹ ایوریج کو متاثر نہیں کرے گا۔       

 کی سطح کی تشخیص میں مہارت حاصل نہیں کرتا ڈویژن  PWCSاگر میں  .8

       تو میرے تعلیمی ٹرانسکرپٹ پر کوئی گریڈ درج نہیں کیا جائے گا۔



 

  . میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کریڈٹ کے معیاری یونٹ کے لیے اہل ہونا چاہیے اور 9

       اینڈ آف کورس ٹیسٹ پاس کرنا چاہیے۔  SOLتصدیق شدہ کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے 

       . میں سمجھتا ہوں کہ جو کام میں نے پیش کیا ہے وہ میرا اپنا ہے۔10

 

    تاریخ: طالبعلم/طالبہ کے دستخط: 
 

    تاریخ: والد یا والدہ کے دستخط:


