
 
 درخواست کی نکالنے کورس کے سکول ہائی گئے ليئے ميں سکول مڈل

 طلباء کريڈٹ کے سکول ہائی ميں سکول مڈل ضوابط، و قواعد کے VII سيکشن ،2-661 ريگوليشن کے PWCS مطابق، کے ريگوليشن کے ورجينيا رياست
 ک لينے نہ کريڈٹ سکول ہائی کيليئے کورس اس اور کرنے ختم سے ٹشي مارکس کی سکول ہائی کے طالبہ/طالبعلم وه ہيں، ديتے اجازت کو والدين کے

 اپنے  نقل کی  ضوابط و قواعد متعلق سے کرانے ختم سے شيٹ مارکس کی سکول ہائی کو کورسوں گئے لئے ميں سکول مڈل ہيں۔ سکتے دے درخواست
 طالبہ/طالبعلم -ہيں چاہتے کرنا خارج گريڈ  کے کورس گئے کئے لمکم ميں سات گريڈ مکتب طفل کا آپ اگر کيجئے۔ حاصل سے سکول کے بيڻی يا بيڻے
 گريڈ کے کورس گئے کئے مکمل ميں گريڈ آڻهويں مکتب طفل کا آپ اگر ديں۔ کروا جمع فارم تک پير بعد کے کرنے ختم سکول سمر کے گريڈ آڻهويں کے
 قبل سے تکميل کی کورس ديں۔ کروا جمع فارم تک پير بعد کے کرنے ختم سکول سمر بعد کے گريڈ نويں کے طالبہ/طالبعلم -ہے چاہتی/چاہتا نکالنا

 وصول چاہيے۔ کرانی جمع کو پرنسپل متعلقہ اور چاہيئے جانی لکهی اور جانی کی مکمل معلومات گئی دی نيچے سکتيں۔ جا کروائی نہيں جمع درخواستيں
 گا۔ دے نکال گريڈ کا کورس دنامز سے ڻرنسکرپٹ کے طالبہ/طالبعلم عملہ کا سکول بعد، کے ہونے

  ۔____________________: نام پہال
    ۔____________________: نام درميانہ
  ۔____________________:  نام آخری
 �لڑکا   �لڑکی:  جنس
         ۔_______________________________________:  پتہ کا گهر

PWCS ۔____________________: نمبر شناختی کا طالبہ/طالبعلم عددی 6 کا     
 ۔____________________: کونسلر موجوده ۔____________________: ليول گريڈ موجوده
 ۔____________________: ہے اراده کا جانے يا ہے رہی/رہا جا طالبہ/طالبعلم ميں جس سکول ہائی

________________________________________________________________________________________ 
 

 گئے لئے ميں PWCS  جو) کورسز(  کورس
 

 ۔____________________: گيا ليا کورس ميں جس سکول مڈل
 ۔____________________: گريڈ گئے کيئے حاصل ميں کورس ۔____________________: ہيں چاہتے نکالنا آپ جسے کورس

 ۔____________________: وجہ کی درخواست
 ۔____________________: گيا ليا رسکو ميں جس سکول مڈل

 ۔____________________: ہيں چاہتے نکالنا آپ جسے کورس
 ۔____________________: گريڈ گئے کيئے حاصل ميں کورس

 ۔____________________: وجہ کی درخواست
________________________________________________________________________________________ 

 

PWCS کورس گئے لئے باہر سے 
 

 ۔____________________: گيا ليا کورس ميں جس سکول
 ___________ گريڈ گئے کيئے حاصل ميں کورس ۔____________________: ہيں چاہتے نکالنا آپ جسے کورس

 ۔____________________: وجہ کی درخواست
________________________________________________________________________________________ 

 

 
 : _______________________تاريخ: ___________________________________ دستخط کے سرپرست/والده والد

 
 

 پاس کے پرنسپل سکول یہائ کے طالبہ/طالبعلم فارم يہ تو ہے جارہا کيا پُر بعد کے سال تعليمی کے گريڈ آڻهويں کے طالبہ/طالبعلم فارم يہ اگر 
 جائے۔ کرايا جمع

 کے سکول مڈل کے طالبہ/طالبعلم فارم يہ تو ہے رہا جا کيا پُر بعد کے سال تعليمی کے گريڈ ساتويں يا چهڻے کے طالبہ/طالبعلم فارم يہ اگر 
 جائے۔ کرايا جمع پاس کے پرنسپل


