
 

 

 

 
 
 
 

 
 کا آئی ڈی نمبر: _________________ طالبہ/طالبعلم/طالبہ کا نام: _____________________________________________طالبعلم

 
 میں گریڈ لیول  ___________ 2017ئی م ____________________________________موجودہ سکول: 

 

 میں ہو گا۔ The Nokesville School, 12375 Aden Road, Nokesville, VA ،سمر آرٹ انرچمنٹ پروگرام
 

 _______________________________________________________________________والد والدہ/سرپرست کا نام: 
 

 ____________________________________________________________________________________پتہ: 
 

 شہر: ___________________________ریاست: _______زپ کوڈ: ____________ گھر کا فون نمبر: ____________________
 

 ______________________________سیل نمبر: _____________________________________دفتر کا فون: ____
 

 ای میل: __________________________________________
 

 ہنگامی صورتحال میں رابطہ معلومات:
 

 __________________________________ فون نمبر: ________________نام: ______________________________________
 

 بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے فرد یا ادارے کا نام: ____________________________________________________ میں 2017سمر 
 

 صحت کی معلومات: متعلقہ جگہ پر دائرہ لگائیے:
 

 دیگر   دمہ  ادویات  دورے  الرجی
 

 _______________________________________________________________________خدشات کی وضاحت کیجیئے: 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 خصوصی درخواست:
 

 2گروپوں کو داخلے کی بنیاد پر شیڈول کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی کالسیں بھی ہو سکتی ہیں جہاں مختلف گریڈ لیول اکٹھے ہوں )جیسے گریڈ  کے کالس
 ایک گریڈ لیول کے بہت سے سیکشن۔ براہ مہربانی کوئی بھی خصوصی درخواست یہاں درج کیجیئے؛ ہم آپ کی درخواست کو پورا کرنے  یا(  3اور  

 بھرپور کوشش کریں گے لیکن گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کی 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 ٹرانسپورٹیشن، متعلقہ جگہ پر نشان لگائیے: 
 

 دوں گا/گی۔ یشنانسپورٹرٹ تکسکول  Nokesville_________میں اپنے بچے کو خود 
 

 ۔_________میرا طفل مکتب درج ذیل میں سے ایک ایکسپریس سکول بس سٹاپ سے ٹرانسپورٹیشن کی سہولت لے گا
 ذمہ دار ہوں گے۔( کے بچوں کو لینے اور چھوڑنےایکسپریس بس سٹاپ سے خود )والدین      

 

 متعلقہ ایکسپریس سٹاپ کے گرد دائرہ لگائیے:

   
  
   
 
 
 
   

 سمر آرٹ پروگرام کے تعارفی خطوط جون کے وسط تک ہر سمر آرٹ طالبعلم/طالبہ کو ڈاک کے ذریعے بھیج دیئے جائیں گے۔ 
 قسم کے سواالت کیلیئے  کے بعد فیس واپس نہیں کی جائے گی۔ کسی 2017مئی،  5رجسٹریشن ختم ہونے کی آخری تاریخ 

 پر رابطہ کیجیئے۔ hawkinsjr@pwcs.eduپر یا  703.791.8174سے فون نمبر Jasmine Hawkinsکوآرڈینیٹر برائے آرٹس، 

 دفتر برائے سٹوڈنٹ میجنمنٹ

 پروگرامزاینڈ الٹرنیٹو  

 (OSMAP) 

“Reuse, Recycle, Re-Imagine” 2017  کا رجسٹریشن فارم فنی صالحیتیں اجاگر کرنےموسم گرما میں 
 

 بجے 12بجے تا دوپہر  9، صبح 2017جوالئی،  21تا  10

 

 
 منسلک کریں،( PWCSڈالر کا منی آڈر یا کیشیئرز چیک بنام پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز)  200براہ مہربانی، درج ذیل معلومات مکمل کیجیئے، کاؤنٹی میں رہنے والے 

 ڈالر( اور دونوں درج ذیل پتے پر واپس بھیجیئے:      250)کاؤنٹی سے باہر رہنے والوں کیلیئے  
                    PWCS Student Learning/Arts, Attn: Jasmine Hawkins, Kelly Leadership Center, PO Box 389, Manassas, VA 20108 

 

بجے تک  3کی دوپہر  2017مئی،  5آرٹس  کے پاس جمعہ ،جگہ محدود ہے، درخواستیں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر قبول کی جائیں گی، ویٹ لسٹ نہیں ہے۔ تمام رجسٹریشن فارم  سٹوڈنٹ لرننگ/
 م نشستیں مکمل ہونے پر درخواستیں واپس کر دی جائیں گی۔جائیں۔ تما ےنیا اس سے پہلے پہنچ جا

 

Dale City ES             Montclair ES       Porter Traditional Coles ES  Lake Ridge MS 
Kerrydale ES            Neabsco ES       River Oaks ES  Signal Hill ES       Marsteller MS 

Pattie ES    Triangle ES   Potomac View ES  Bristow Run ES Battlefield HS 
McAuliffe ES  Penn ES         Vaughan ES              Henderson ES   

Bennett ES  Sinclair ES   Loch Lomond ES 
   

           
 

 

 دفتر برائے سٹوڈنٹ لرننگ/آرٹس


