
 
 

 مڈل سکول میں لئے گئے ہائی سکول کے کورس نکالنے کی درخواست

کے قواعد و ضوابط، والدین کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر وہ  VII، سیکشن 2-661کے ریگولیشن  PWCSریاست ورجینیا کے ریگولیشن کے مطابق، 

البعلم/طالبہ اس طلباء کے مڈل سکول میں لئے گئے ہائی سکول کے کریڈٹ، ان کے ہائی سکول کے ٹرانسکرپٹ سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں اور ط

سکول میں  لئے گئے کورسوں کو ہائی سکول کی مارکس شیٹ سے ختم کرانے سے متعلق قواعد و کورس کیلیئے ہائی سکول کریڈٹ حاصل نہیں کریں گے۔ مڈل 

ج کرنا چاہتے ضوابط  کی نقل اپنے بیٹے یا بیٹی کے سکول سے حاصل کیجیئے۔ اگر آپ کا طفل مکتب گریڈ سات یا آٹھ میں مکمل کئے گئے کورس کے  گریڈ خار

ہلے دن تک فارم جمع کروا دیں۔ کورس کی تکمیل سے قبل درخواستیں جمع نہیں کروائی جا سکتیں۔ نیچے دی گئی ویں گریڈ کے پ10ہیں، طالبعلم/طالبہ کے 

کے ٹرنسکرپٹ سے معلومات مکمل کی جانی اور لکھی جانی چاہیئے اور متعلقہ پرنسپل کو جمع کرانی چاہیے۔ وصول ہونے کے بعد، سکول کا عملہ طالبعلم/طالبہ 

 نکال دے گا۔ نامزد کورس کا گریڈ

 پہال نام: _________________________

 درمیانہ نام: _______________________

 آخری نام : _________________________

   گھر کا پتہ: _____________________________________________________________

  

PWCS  عددی طالبعلم/طالبہ کا شناختی نمبر: _______________________ 6کا 

 ونسلر: _______________________موجودہ ک                           موجودہ گریڈ لیول: ___________

 ہائی سکول جس میں طالبعلم/طالبہ جا رہا/رہی ہے یا جانے کا ارادہ ہے: _________________________________
 
 

PWCS کورس )کورسز( لئے گئے میں 
 

 سکول جس میں کورس لیا گیا: _______________________

 کورس میں حاصل کیئے گئے گریڈ: _________  کورس جسے آپ نکالنا چاہتے ہیں: ___________________________

 ___________________________________________________________________درخواست کی وجہ: 
 

 مڈل سکول جس میں کورس لیا گیا: _______________________
 کورس جسے آپ نکالنا چاہتے ہیں: ____________________________

 کورس میں حاصل کیئے گئے گریڈ: ___________

 درخواست کی وجہ: 
___________________________________________________________________________ 

 

PWCS سے باہر لئے گئے کورس 

 سکول جس میں کورس لیا گیا: _______________________

 کورس میں حاصل کیئے گئے گریڈ:____________ ہیں: ____________________ کورس جسے آپ نکالنا چاہتے

 ___________________________________________________________________درخواست کی وجہ: 

 
 والدہ/سرپرست کے دستخط: ______________________________ تاریخ: _______________________ یا والد

 
 

  کے ہائی سکول اگر یہ فارم طالبعلم/طالبہ کے آٹھویں گریڈ کے تعلیمی سال کے بعد ُپر کیا جا رہا ہے تو یہ فارم طالبعلم/طالبہ
 پرنسپل کے پاس جمع کرایا جائے۔

  اگر یہ فارم طالبعلم/طالبہ کے چھٹے یا ساتویں گریڈ کے تعلیمی سال کے بعد ُپر کیا جا رہا ہے تو یہ فارم طالبعلم/طالبہ کے مڈل
 سکول کے پرنسپل کے پاس جمع کرایا جائے۔

 
 منسلکہ

 115-1-661نوٹس 
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