
 منسلکہ   

  723-2ضابطہ 

 

 

 

پیدائش کے سرٹیفکیٹ  

 کا حلفیہ بیان 

پبلک سکولز میں طالبعلم/طالبہ کی رجسٹریشن اور داخلے کی شرط کے طور پر، آپ سے توقع کی   کاؤنٹیپرنس ولیئم 

جاتی ہے کہ آپ اس حلفیہ بیان کو مکمل کریں کیونکہ آپ سکول ڈویژن کو طالبعلم/طالبہ کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ کی  

ان میں غلط یا بصورت دیگر اس حلفیہ بیان میں کسی سوال کے  تصدیق شدہ نقل فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ اس حلفیہ بی

 جھوٹے جوابات، آپ کے خالف جھوٹی گواہی کے مجرمانہ الزام کا نتیجہ ہو سکتی ہے؟ 

 

 کامن ویلتھ آف ورجینیا پرنس ولیئم کاؤنٹی 

 

الت کے جوابات جو  میں، ______________ حلف اٹھاتا/اٹھاتی ہوں کہ، میرے ذاتی علم کی بنیاد پر، درج ذیل سوا

میرے لکھائی میں یہاں اور منسلک صفحے پر لکھے گئے ہیں، جن کا تعلق داخلے کی درخواست کے سلسلے میں 

 کی مطابقت میں ہیں، درست ہیں۔  22.1-3.1اس طالبعلم/طالبہ کی شناخت اور عمر سے متعلق ہیں جو ورجینیا کوڈ § 

 

     تاریخ پیدائش: طالبعلم/طالبہ کا نام: .1
 ی   پہال   درمیانہ    مہینہ/دن/سال آخر

    پیدائش کی جگہ:
 ملک                                             ریاست/صوبہ                                                             شہر          

    گھر کا پتہ:
 زپ کوڈ  ریاست  شہر  گلی کا نمبر 

    فون نمبر:

    لڑکی _____ لڑکا  طالبعلم/طالبہ کی عمر:

    اس سکول کا نام جہاں اوپر والے طالبعلم/طالبہ کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں:
 

والدین یا وہ فرد جو داخل کرنے والے خواہشمند طالبعلم/طالبہ کی دیکھ بھال کی کلی ذمہ داری اٹھانے والوں   .2

 کے پورے نام اور تاریخ پیدائشیں کیا ہیں؟

 

     تاریخ پیدائش: والد کا نام:
 مہینہ/دن/سال                                                درمیانہ                                      پہال                                           آخری                                                          

 

     تاریخ پیدائش: والدہ کا نام:
 مہینہ/دن/سال                                               درمیانہ                                          پہال                                           آخری                                                        

 

کیا آپ کے پاس داخل کرانے والے خواہشمند طالبعلم/طالبہ کی قانونی تحویل بذریعہ عدالتی حکم نامے کے ہے   .3

     یا آپ کو نامزد عدالت نے سرپرست مقرر کیا ہے؟

 عدالت کسی قسم کا حکم نامہ دیتی ہے اور وہ کس قسم کا کیس تھا )جیسے، تحویل کی سماعت وغیرہ۔(؟

 

    کیا آپ نے اس حکم نامے کی نقل سکول کو فراہم کر دی ہے؟

    اگر نہیں تو کیوں نہیں؟



 منسلکہ   

  723-2ضابطہ 

 

 

 2فحہ ص                      

 

 آپ داخل کرانے والے طالبعلم/طالبہ کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ نقل کیوں فراہم نہیں کر سکے؟ .4
   

 

طالبعلم/طالبہ کی شناخت اور عمر کے ثبوت کے لیے آپ نے کون سے دستاویزات مہیا کیے ہیں؟  .5

 )سکول حکام کے جائزے کے لیے اس فارم کے ساتھ دستاویزات منسلک کریں( 

 
 

آپ کے بہترین علم کے مطابق، کیا طالبعلم/طالبہ کبھی کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے میں گم شدہ فرد کے  .6

    طور پر رپورٹ کیا گیا؟

کا جواب ہاں ہے تو جس قانون نافذ کرنے والے ادارے کو رپورٹ کی گئی اس کا نام اور پتہ   6اگر سوال نمبر 

 اور تاریخ بتائیں۔

 
 

 

پولیس کو اجازت دیتا/دیتی ہوں کہ وہ اس حلفیہ بیان میں لکھے    کاؤنٹیان پر دستخط کر کے، میں پرنس ولیئم اس حلفیہ بی

 گئے طالبعلم/طالبہ انٹرویو کر سکتے ہیں تاکہ اس کے نام اور تاریخ پیدائش کی تصدیق کر سکیں۔
 

 

 

AFFIANT 

Subscribed and sworn to before me this day of , 20 . 

Witness my hand in official seal. 
 

 

Notary Public 

My Commission Expires:    

 

 سکول حکام کو جمع کرانے سے قبل تمام سواالت کے مکمل جوابات دینا ضروری ہے۔ 


