
 

 :سرپرست/عزیز والد والدہ
 

کی تدریس میں کنڈرگارٹن سے گریڈ دس تک کیلیئے ( PWCS) ولزکے تحت، پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سک" ضابطۂ اخالق"

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

باتی اور سماجی کرنے کیلیئے ڈیزائن کیا گیا جس سے وہ باخبر رہیں اور بڑھوتی اور ترقی؛ رابطہ اور تعلقات؛ اور جذ

 صحت سے متعلق ذمہ دارانہ فیصلے کر سکیں۔
 

کرتا  ضبوطمپروگرام موجودہ نصاب کے ساتھ انتہائی مطابقت رکھتا ہے اور طلباء کے تعلیمی تجربات کو  FLEاگرچہ 

م حصوں تدریس کے تما FLEبچی کو /سرپرست اگر چاہیں تو اپنے بچہ/کا مواد حساس ہو سکتا ہے۔ لہذا، والدین FLEہے، 

تدریس کے دوران  FLEیا کچھ حصوں سے علحدہ کر سکتے ہیں۔ جن طلباء کو اس کالس سے علیحدہ رکھا گیا ہے ان کو 

کرنے کے فیصلے سے پہلے،  یحدہعلبغیر سزا کی صحت مند سرگرمیاں فراہم کی جائیں گی۔ بچوں کو پروگرام سے 

کے مقاصد کا جائزہ لینا چاہیئے۔ تفصیلی گریڈ لیول  FLEعلق بچی کے گریڈ یا کورس سے مت/سرپرست کو اپنے بچہ/والدین

 ۔ پر واقع ہیں www.pwcs.edu اور کورس سے متعلقہ مقاصد کے ویب پیچ 
 

سلک میں شامل نہیں ہونا چاہیئے تو اس خط سے منFLEبچی کو /بچےاگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس تعلیمی سال میں آپ کے 

بچی کے سکول کو واپس بھیجیئے۔ اگر /تدریس سے پہلے اپنے بچہ FLEمقاصد کے فارم پر ظاہر کیجیئے اور اس فارم کو 

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

کے سکولوں میں منتقل ہونے  PWCSیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تدریس میں شرکت کرے تو آپ کو اس فارم کو واپس بھ

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

تدریس سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اساتذہ طلباء کی  FLEبچی کو رسمی /بچےسرپرست اپنے /جبکہ والدین

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

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

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

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

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

PWCS  کی خاندانی زندگی کی تعلیم کے پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کیلیئے، براہ مہربانیPWCS  کی ویب

تدریس کی  FLEبچی کے سکول میں دی گئی /صفحہ مالحظہ کیجیئے۔ اگر آپ کا آپ کے بچہ FLEسائٹ پر سائنس اور 

سے  FLEاستانی یا منتظم سے رابطہ کیجیئے۔ /ادبچی کے است/مدت کے بارے میں سواالت ہیں تو براہ مہربانی اپنے بچہ

 پر رابطہ کیجیئے۔ 703.791.7240سے  FLEمتعلق، مزید معلومات، براہ مہربانی سٹوڈنٹ لرنگ کے دفتر، سائنس اور 
 

 مخلص،

 
Julia Renberg  

 سپروائزر برائے سائنس اور خاندانی زندگی کی تعلیم 
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 پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز
 (FLE)دانی زندگی کی تعلیم خان

 کا فارم کی درخواست علیحدگی اختیار کرنے

 

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

کو  استانی/بچی کے استاد/بچےتدریس سے پہلے اپنے  FLEمقاصد سے ہے تو براہ مہربانی اس فارم کو مکمل کیجیئے اور 

کے کے  FLEپر سائنس اور  www.pwcs.eduکی ویب سائٹ  PWCSکورس کے مقاصد اور تفصیل /واپس بھیجیئے۔ گریڈ

 تدریس دینے کے وقت کا تعین ہر انفرادی سکول کرے گا۔  FLEصفحے پر دستیاب ہیں۔ 

 

بچی کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتے تو /حصوں یا کسی حصے سے اپنے بچہکے تمام  FLE اگر آپ: براہ مہربانی نوٹ کیجیئے

 آپ کو یہ فارم واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
 

 

 ______________________________________ :بچی کا نام/بچے

 

 ______________________________________    : سکول

    

 ______________________________________ :کورس/گریڈ

 

 ______________________________________  : استاد

 

طالبہ کو خاندانی زندگی کی تعلیم کے درج ذیل مقاصد میں شرکت سے مستثنی قرار /براہ مہربانی اوپر بیان کیئے گئے طالبعلم

سرگرمیاں فراہم کی  سمجھتی ہوں کہ اس کو متبادل صحت سے متعلقہ تدریس یا مہارت کی ترقی کی/دیجیئے۔ میں سمجھتا

 جائیں گی۔

 

     ____________________               ____________________               ____________________ 

 

     ____________________               ____________________               ____________________ 

 

            ____________________        ____________________               ____________________ 

 

     ____________________               ____________________               ____________________ 

 

    
 : __________________________________________سرپرست کے دستخط/والد والدہ

 

 : _________________________ٹیلی فون نمبر_______     : ___________تاریخ

 

 

http://www.pwcs.edu/

