
 

 درنو والدنیو/ سرپرستانو: 
 

کړو کې لھ ماشومانو  پھ زده (PWCS)د ښارګوټي د عامھ ښوونځیو   Prince Williamد ویرجینیا قانون تھ پھ ځواب کې د 
پروګرام د دې لپاره  FLEیو بشپړ او پرلپسې پروګرام شامل دی.  (FLE)کړو څخھ تر لسم ټولګي پورې د کورني ژند د زده

نھ ور زده کړي چې د خپلې ودې او پرمختګ؛ ارتباطاتو او اړیکو؛ او جوړ شوی دی چې زده کوونکو تھ پوھھ او مھارتو 
 عاطفي او ټولنیزې روغتیا پھ اړه شعوري او مسووالنھ پرٻکړې وکړي.

 
پروګرام پھ لوړه کچھ لھ موجود کریکولم یا نصاب او خدمتونو سره سمون لري تر څو د زده کوونکو   FLEسره لھ دې چې د 

خو ښایي منځپانګھ یې حساسھ وګڼل شي. لھ ھمدې املھ ښایي والدین/سرپرستان خپل زده کوونکي لھ تعلیمي تجربې بډایھ کړي، 
د زده کړو د پروګرام لھ یوې برخې څخھ بھر کړي. ھغھ زده کوونکي چې لھ دې پروګرام څخھ    FLEټول پروګرام او یا د

نھ چمتو کېږي. وړاندې تر دې چې والدین/ سرپرستان د زده کړو پھ پروګرام کې نا تنبیھي فعالیتو  FLEوتلي دي، ھغوی تھ د
 موخې وڅاري.  FLEخپل اوالدونھ لھ پروګرام څخھ منصرف کړي، باید د خپل ماشوم د ټولګي او کورس پھ اړه د 

 
پھ پروګرام ونډه وانخلي، موخې پھ ھغھ فورمھ کې ذکر  FLEکھ تاسو داسې ګڼئ چې ماشوم مو باید پھ دې تعلیمي کال کې د  

مګر دا   لھ زده کړې څخھ وړاندې یې د ماشوم ښوونځي تھ واستوئ. FLEکړئ چې لھ دې لیک سره ضمیمھ شوې ده او د 
پھ زده کړه کې شامل  FLEمل شي. کھ چېرتھ غواړئ چې ماشوم مو د کې شا FLEچې بلھ خبره وي؛ نو ستاسو ماشوم بھ پھ 

کې ښوونځي تھ لېږدوي،   PWCSشي، د فورم د بېرتھ را ستنولو تھ اړتیا نھ لرئ. ھغھ والدین/ سرپرستان چې ماشومان پھ 
بھ پکې پیل  زده کړې  FLEھغھ نېټھ د  ھغوی مسوول دي چې نوي ښوونځي تھ د انصراف د پرٻکړې پھ اړه خبر ورکړي.

  شي، ھغھ بھ ښوونځي جال وټاکي.
 

رسمي پروګرام څخھ وباسي، نو ښوونکي د زده کوونکو د ھغو   FLEکړو لھ کھ چېرتھ والدین/ سرپرستان خپل ماشومان د زده
خپل جوشھ پوښتنو مسوول نھ ګڼل کېږي چې ښایي د ھغو موضوعاتو پھ اړه وي، چې وړاندې پرې بحث وشو. ھمدارنګھ 
  ښوونکی د ھغو حساسو موضوعاتو پھ تړاو مسوول نشو ګڼالی چې د زده کوونکو تر منځ لھ ټولګي څخھ دباندې پېښېږي.

زده کړې پھ کور یا کلیسا کې او یا د کورنۍ د ډاکتر لھ لوري ارائھ شي.   FLEمعلومھ ده چې ځینې کورنۍ غوره ګڼي تر څو د  
ډٻره ھڅھ بھ وشي تر څو یقیني شي چې پھ دې موضوع کې زده کوونکي د کورنۍ پر انتخابونو پوھېږي او درناوی ورتھ لري 

 رل شي. تر څو د خپلو ھمزولو لھ فشار څخھ وژغو
 

د زده کړې د مھالوٻش پھ اړه کومھ پوښتنھ لرئ، ھیلھ ده د خپل ماشوم لھ   FLEکھ چېرتھ تاسو د خپل ماشوم د ښوونځي د 
پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره ھیلھ ده د زده کوونکو د زده کړې، ساینس او    FLEښوونکي او یا مدیر سره اړیکھ ټینګھ کړئ. د 

FLE  شمېره اړیکھ ټینګھ کړئ. 7240-791-703لھ ادارې سره پھ 
 

 پھ درنښت،

 
Julia Renberg   

 د ساینس او کورني ژوند د زده کړې سوپروایزره 
 

Julia Renberg 
 سوپروایزر کړوزده د ژوند  کورني او ساینس د
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Prince William  د ښارګوټي عامھ ښوونځي 
 ) FLE)د کورني ژوند زده کړه 

 د ګډون نھ کولو فورم 
 

د زده کړې ټولو او یا مشخصو اھدافو څخھ بھر کړئ، پھ مھربانۍ سره دغھ  FLEکھ چېرتھ تاسو غواړئ چې خپل ماشوم د 
د زده کړو لپاره مھالوٻش   FLEلھ زده کړو څخھ وړاندې یې د خپل ماشوم ښوونکي تھ ورکړئ. د  FLEفورم بشپړ کړئ او د 

 د جال ښوونځیو لھ لوري ټاکل کېږي. 
 

د ټولو او یا یوې برخې زده کړو څخھ   FLEد مھربانۍ لھ مخې پھ یاد ولرئ: کھ چېرتھ تاسو نھ غواړئ چې خپل ماشوم د 
 راوړئ.  مھبھر کړئ، نو دا فورم بېرتھ 

 
 

             ______________________________________د زده کوونکي نوم:
 

 ______________________________________      ښوونځی:

 ______________________________________    ټولګی/ کورس:
 

 ______________________________________    ښوونکی:
 

د کریکولم یا نصاب موخې وګورئ چې لھ دې لیک سره  FLEپھ مھربانۍ سره ستاسو د زده کوونکي د ټولګي/ کورس لپاره د 
ضمیمھ شوې دي. پھ تشو ځایونو کې د موخو د شمېرو پھ لیکلو سره ھغھ موخې پھ ډاګھ کړئ چې غواړئ خپل ماشوم د اړوندو  

 زده کړو لھ ټولګي څخھ بھر کړئ.  
 

 _____________________ ____________________ ________________________ 

 _______________________      ___________________ ____________________  

 _____________________ ____________________ ________________________ 

 _____________________ ____________________ ________________________ 

 ____________________________________________  د والدینو/ سرپرست السلیک: 

 
 د اړیکې لومړنۍ شمېره: ____________________ _________________ نېټھ: 
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