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 پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز

 نیشنل آنر سوسائٹی کے فیکلٹی کا جانچ کا فارم 

 

     طالبعلم/طالبہ کا نام:
 

     فیکلٹی کے رکن کا نام:
 

 طالبعلم/طالبہ کو پڑھایا ہے۔براہ مہربانی اس کورس )کورسوں(، گریڈ یا کورسوں اور گریڈز کے بارے میں بتائیں جن میں آپ نے 

 
 کورس یا کورسز گریڈ

9  

10  

11  

12  

 

 درجے  کا تعین کریں  علم کےاس طالبیل کسوٹی کے مطابق ذبرائے مہربانی درج 

 معلوم نہیں –زبردست   قابل اطالق نہیں  – 4اوسط سے زیادہ    – 3اوسط   – 2   اوسط سے کم – 1

 

 ذیل میں واضح کی گئی نیشنل آنر سوسائٹی کے طالب علم کی خصوصیات کی بنیاد پر کریں: برائے مہربانی اپنی جانچ 

 

یہ صفت اس وقت واضح کی جاتی ہے جب کسی طالبعلم نے سکول یا کمیونٹی کے لیے رضاکارانہ خدمات سرانجام دی ہوں اور جن میں مالی خدمات: 

 از سے حصہ لیا ہو۔اور جذباتی اند یاجرت نہ لی ہو اور ایک مثبت، اخالق

 

طالبعلم وہ راہ نما ہیں جو با وسیلہ ہیں، مسائل کو عمدگی سے حل کرنے والے، سکول کی سرگرمیوں کو ترقی دینے والے، تجاویز میں قیادت:  

حصہ لینے والے، قابل اعتماد ہیں اور ایسے افراد ہیں جو زندگی کے بارے میں مثبت رویے رکھتے ہیں۔ قیادت کے تجربات سکول یا کمیونٹی  

 وسروں کے ہمراہ کام کرنے سے اخذ کیے جا سکتے ہیں. سرگرمیوں یا د

 

دیانت داری کے معیارات کا مظاہرہ   اعلی  اور  اچھے کردار کا حامل طالبعلم تہذیب و اخالق کے اصولوں کا پابند ہوتا ہے، معاون ہوتا ہےکردار: 

 واال ہوتا ہے۔  کرتا ہے، اور خوش اخالقی ظاہر کرتا ہے، خیال رکھنے واال اور دوسروں کی عزت کرنے

 

 نامعلوم  شاندار اوسط سے زیادہ  اوسط اوسط سے کم  

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ خدمات:

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ قیادت:

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ کردار: 

 

 

 

 تاریخ  فیکلٹی ممبر کے دستخط     

 

 کے مشیر کو واپس بھیج دیں۔  چیپٹربرائے مہربانی فیکلٹی کے جانچ کے اس فارم کو نیشنل آنر سوسائٹی کے  

 اگر آپ نے کسی زمرے میں طالبعلم کی جانچ بطور اوسط سے کم درجہ پر کی ہو، تو برائے مہربانی اپنی جانچ کی وجہ تحریر کریں۔


