
 

 عزیز والد یا والدہ/سرپرست: 
 

 کے لیے( کی تدریس میں کنڈرگارٹن سے گریڈ دس تک  PWCSپبلک سکولز)  کاؤنٹیکے تحت، پرنس ولیئم  ضابطۂ اخالق

پروگرام طلباء کو وہ علم اور مہارتیں فراہم   FLE( کا پروگرام  شامل ہے۔ FLEجامع، متواتر خاندانی زندگی کی تعلیم ) 

اور ترقی؛ رابطہ اور تعلقات؛ اور جذباتی اور سماجی  نشوونماں اور ڈیزائن کیا گیا جس سے وہ باخبر رہی کے لیےکرنے 

 صحت سے متعلق ذمہ دارانہ فیصلے کر سکیں۔
 

کے  پروگرام موجودہ نصاب کے ساتھ انتہائی مطابقت رکھتا ہے اور طلباء کے تعلیمی تجربات کو فروغ دینے  FLEاگرچہ 

تدریس   FLEا، والدین/سرپرست اگر چاہیں تو اپنے بچے/بچی کو  کا مواد حساس ہو سکتا ہے۔ لہذ  FLEکام کرتا ہے،  لیے

  FLEکے تمام حّصوں یا کچھ حّصوں سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ جن طلباء کو اس کالس سے علیحدہ رکھا گیا ہے ان کو  

  کرنے کے فیصلے سے ہعلیحدبچوں کو پروگرام سے تدریس کے دوران بغیر سزا کی سرگرمیاں فراہم کی جائیں گی۔ 

 ۔  چاہیےکے مقاصد کا جائزہ لینا   FLEپہلے، والدین/سرپرست کو اپنے بچہ/بچی کے گریڈ یا کورس سے متعلق  
 

تو اس خط سے   چاہیےہونا   نہیںمیں شامل  FLEاگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس تعلیمی سال میں آپ کے بچہ/بچی کو 

تدریس سے پہلے اپنے بچہ/بچی کے سکول کو واپس  FLEمنسلک مقاصد کے فارم پر اظہار کریں اور اس فارم کو 

میں شامل ہو گا/گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ/بچی  FLEاگر آپ اس کو ظاہر نہیں کرتے تو آپ کا بچہ/بچی  بھیجیں۔ 

FLE یں شرکت کرے تو آپ کو اس فارم کو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تدریس مPWCS  کے سکولوں میں منتقل

ہونے والے طلباء کے والدین/سرپرست اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ نئے سکول کو علیحدگی کے فیصلے سے مطلع  

 گے۔ کریں  تدریس ہو گی، اس کا تعین انفرادی سکول  FLEوہ تاریخیں جن پر کریں۔ 
 

تدریس سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اساتذہ طلباء کی    FLEجبکہ والدین/سرپرست اپنے بچہ/بچی کو رسمی 

طرف پوچھے گئے کسی بھی اچانک سواالت کے جوابات کے ذمہ دار نہیں جن کا تعلق گزشتہ مضامین سے ہو۔ نہ ہی  

ں جو کالس سے باہر طلباء کے درمیان ہوتی ہے۔ اس بات کو  استاد/استانی کسی حساس عنوان پر ایسی بحث کے ذمہ دار ہی

تدریس گھر میں یا چرچ کی طرف سے فراہم کی جائے، یا ان کے    FLEتسلیم کیا گیا ہے کہ کچھ اہل خانہ چاہتے ہیں کہ 

، ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ طلباء اس  کے لیےخاندانی ڈاکٹر کے ذریعے۔ دوستوں کے بے جا دباؤ سے بچنے 

 عاملے میں اہل خانہ کے انتخابات کو سمجھیں اور ان کی عزت کریں۔م
 

تدریس کی مدت کے بارے میں سواالت ہیں تو براہ مہربانی اپنے  FLEاگر آپ کا آپ کے بچہ/بچی کے سکول میں دی گئی  

نگ کے  ن سے متعلق، مزید معلومات، براہ مہربانی سٹوڈنٹ لر FLE۔ ںکریبچہ/بچی کے استاد/استانی یا منتظم سے رابطہ 

 ۔کرینپر رابطہ  703-791-7240سے  FLEدفتر، سائنس اور 
 

 مخلص،

 
Julia Renberg   

 سائنس و فیملی الئف ایجوکیشنسپروائزر برائے 

 

Julia Renberg 
Supervisor of Science and Family Life Education 
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 پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز

 ( FLEخاندانی زندگی کی تعلیم )

 فارم درخواست کا علیحدگی 

 

کے تمام یا مخصوص شناخت کردہ  FLEاگر آپ اپنے بچہ/بچی کو اس تدریس سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں جن کا تعلق  

تدریس سے پہلے اپنے بچہ/بچی کے استاد/استانی کو   FLEاور   ںکریمقاصد سے ہے تو براہ مہربانی اس فارم کو مکمل 

 تدریس دینے کے شیڈول کا تعین ہر انفرادی سکول کرے گا۔    FLE۔ بھیجیںواپس 

 

کے تمام حصوں یا کسی حصے سے اپنے بچہ/بچی کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتے تو   FLEبراہ مہربانی نوٹ کریں: اگر آپ 

 آپ کو یہ فارم واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

 

 

 ______________________________________ بچہ/بچی کا نام: 

 

 ______________________________________     سکول:

 ______________________________________ گریڈ/کورس: 

 

 ______________________________________   استاد:

 

نصاب کے مقاصد کا جائزہ اس منسلکہ خط میں لیں۔ ذیل میں  FLEبراہ مہربانی اپنے  بچے کے گریڈ لیول/کورس کے لیے  

خالی جگہوں پر مقصد نمبر )نمبروں( کو درج کر کے ان مقاصد کی نشاندہی کریں جو آپ اپنے بچے کو متعلقہ کالس روم 

 کی تدریس سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ 

 

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 _____________________ ____________________ ____________________ 

 _________________________________________ والدہ/سرپرست کے دستخط: یا والد

 

 پہال رابطہ نمبر: ____________________  _________________ تاریخ:
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