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مڈل سکول
تعلیمی پروگرام
کے مواقع

عزیز والدین اور سرپرست:

عمومی معلوماتی مالقاتیں
والدین اور پانچویں گریڈ کے طلباء کو مڈل سکول اور
روایتی سکول پروگرام کے مواقعوں پر دو میں سے ایک
عمومی معلوماتی اجالس میں شرکت کی دعوت دی جاتی
ہے۔ دونوں مالقاتیں/اجالس خزاں میں شام  7تا  9بجے
طے پائے ہیں۔
مڈل سکول کے خصوصی پروگراموں کے ساتھ ساتھ
روایتی پروگراموں کے نمائندے ہر اجالس میں موجود
ہوں گے۔ والدین اور طلباء ان میں سے کسی ایک میں
شرکت کر سکتے ہیں۔ مزید برآں ،ہر مڈل سکول کے
خاص پروگرام اور روایتی سکول دونوں ،دلچسپی لینے
والے والدین اور طلباء کیلیئے ان کے اپنے سکولوں میں
معلومات کی پیش کش کریں گے۔ براہ مہربانی ،تمام
اجالسوں کی تاریخوں اور اوقات کیلیئے ،مخصوص
پروگرام کا ویب پیچ مالحظہ کیجیئے۔

مڈل سکول میں داخل ہونے والے طلباء کو
پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز میں کئی
تعلیمی پروگراموں کے مواقع پیش کیئے
جاتے ہیں۔ طلباء کئی مڈل سکول کے تعلیمی
پروگراموں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔
آپ کےبچہ/بچی کیلیئے درج ذیل تعلیمی
پروگرام دستیاب ہیں:
 اپنے عالقے کے مڈل سکول کے باقاعدہ تعلیمی پروگرام میں
ہی داخل رہئیے؛
 خصوصی تعلیمی پروگرام میں داخلے کیلئے اپنے مڈل سکول
میں داخلہ کی درخواست دیجیئے؛
 کسی اور مڈل سکول کے خصوصی پروگرام میں تبادلہ کرائیے؛ یا
 Pennington یا  Porterجیسے روایتی سکولوں میں تبادلہ
کرائیے۔
مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ مل کر مڈل سکول کی تعلیم
کی منصوبہ بندی کرتے وقت ان انتخابات کو مدنظر رکھیں گے۔
اگر آپ خصوصی تعلیمی پروگراموں والے مڈل سکول میں داخلہ لینے
کا انتخاب کرتے ہیں تو تین قسم کے پروگرام دﺳﺗﻳﺎﺏ ہیں۔ چھٹے گریڈ
کے طلباء ریاضی اور سائنس کے خصوصی پروگرام ،عالمی زبانوں
کے خصوصی پروگرام ،یا انٹرنیشنل بیکولوریٹ ( )IBمڈل سکول کے
پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ طلباء ایک سے زیادہ پروگراموں
میں داخلہ درخواست دے سکتے ہیں تاہم ہر پروگرام کیلئے الگ الگ
درخواست دینا ہو گی۔ اگر پروگرام میں گنجائش سے زیادہ درخواستیں
موصول ہوتی ہیں تو تبادلہ والے طلباء کے داخلے کیلیئے قرعہ اندازی
کی جائے گی۔ ان پروگراموں کے بارے میں مزید معلومات اس بروشر
میں شامل کی گئی ہیں۔
عالوہ ازیں ،پانچویں گریڈ کے طلباء کو روایتی سکول میں داخلہ
درخواست دینے کا اختیار ہے۔ Philip Michael Pennington
اور  Mary G. Porterسکول میں گریڈ اول سے گریڈ آٹھ کے طلباء
کا داخلہ کیا جاتا ہے۔  Penningtonاور  Porterسکولوں میں داخلہ
کی نشستیں محدود ہیں۔ اگر سکول میں داخلہ کی گنجائش سے زیادہ طلباء
درخواست دیتے ہیں تو داخلہ قرعہ اندازی کی بنیاد پر ہو گا۔ ان سکولوں
کے بارے میں مزید معلومات اس بروشر میں شامل کی گئی ہیں۔
خاص پروگرام یا راویتی سکول میں داخلے کیلئے الزمی ہے کہ پانچویں
گریڈ کے طلباء  1فروری تک داخلہ درخواست جمع کرا دیں۔ اس بات
سے قطع نظر کہ ایسے پروگرام والے سکول آپ کے اپنے رہائشی
عالقے میں واقع ہیں ،تمام طلباء کو ایسے پروگرام کیلیئے داخلہ
درخواست جمع کرانی ہو گی۔
آپ کا فیصلہ چاہے کچھ بھی ہو ،مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بچہ/بچی
کے سکول میں شامل رہیں گے۔ طلباء کی کامیابی میں والدین/سرپرست
کی شمولیت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ ہماری سکول کمیونٹی کا ایک
اہم حصہ ہیں۔
مخلص،

Steven L. Walts
سپرنٹنڈنٹ برائے سکول
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ریاضی اور سائنس کے
پروگرام

انٹرنیشنل بیکولوریٹ پروگرام
 Hampton ،Bevilleاور  Stonewallکے مڈل سکولوں
کو گریڈ چھ ،سات اور آٹھ کیلیئے انٹرنیشنل بیکولوریٹ ( )IBکے
مڈل سکولز کے پروگرام کا اختیار حاصل ہے۔ مڈل سکول کے
طلباء کیلئے مڈل سالوں کا پروگرام ایک چیلنجنگ ،جامع ،تعلیمی
پروگرام ہے۔ یہ پروگرام کو فنون زبان ،علوم انسانیت ،ریاضی،
سائنس ،عالمی زبانیں ،ٹیکنالوجی ،آرٹس اور جسمانی تعلیم کے
مضامین کو رابطے کے پانچ شعبوں کے ذریعے جوڑتا ہے۔
یہ پروگرام نویں اور دسویں گریڈ میں جاری رہتا ہے۔ دسویں گریڈ
کے اختتام پر مڈل ایئرز پروگرام سرٹیفیکیٹ  Gar-Fieldیا
 Stonewall Jacksonہائی سکول سے حاصل کیا جا سکتا
ہے۔ ایکسپریس ٹرانسپورٹیشن کی محدود سہولت مہیا کی جاتی
ہے۔

ریاضی اور سائنس کے تعلیمی پروگرام گریڈز چھ ،سات ،اور آٹھ
کے طلباء کیلیئے  Marsteller،Graham Parkاور
 Ripponسکولوں میں پیش کئے جاتے ہیں۔
یہ پروگرام طلباء کو ریاضی اور سائنس کے سخت محنت طلب
پروگراموں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ
پروگرام طلباء کو چیلنج کرنے اور متحرک کرنے کیلیئے اس
طرح ترتیب دیئے گئے ہیں

کہ وہ تحقیق و تالش کے عمل کے ذریعے ناقدانہ سوچ کو پروان
چڑھاتے ہیں۔ ایکسپریس ٹرانسپورٹیشن کی محدود سہولت مہیا کی
جاتی ہے۔

عمومی معلومات
اگر پروگرام میں گنجائش سے زیادہ درخواستیں موصول ہوتی ہیں
تو تبادلہ والے طلباء کے داخلے کیلیئے قرعہ اندازی کی جائے گی۔

 Bevilleمڈل سکول
درج ذیل سکولوں کو خدمات دیتا ہے
• Saunders
• Woodbridge

• Fred Lynn
• • Lake Ridge

 Hamptonمڈل سکول
درج ذیل سکولوں کو خدمات دیتا ہے

• • Brenton
• • Graham Park

• Potomac
• Rippon

 Stonewallمڈل سکول
درج ذیل سکولوں کو خدمات دیتا ہے

• The Nokesville School
• Parkside
• Reagan
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• Bull Run
• • Gainesville
• • Marsteller

•

عمومی معلومات
اگر پروگرام میں گنجائش سے زیادہ درخواستیں موصول ہوتی ہیں تو
تبادلہ والے طلباء کے داخلے کیلیئے قرعہ اندازی کی جائے گی۔

 Graham Parkمڈل سکول
درج ذیل سکولوں کو خدمات دیتا ہے
• Hampton
• Saunders

• • Benton
• • Beville

 Marstellerمڈل سکول
درج ذیل سکولوں کو خدمات دیتا ہے
• • Parkside
• • Reagan
• • Stonewall

• • Bull Run
• • Gainesville
• • The Nokesville School

 Ripponمڈل سکول
درج ذیل سکولوں کو خدمات دیتا ہے
• • Potomac
• • Woodbridge
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• • Fred Lynn
• • Lake Ridge

داخلہ درخواست کیلیئےرہنما اصول

عالمی زبانوں کے
پروگرامز
عالمی زبانوں کے پروگرام Lake Ridge ,Fred Lynn
اور  Parksideمڈل سکولوں میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اس
پروگرام کے ذریعے طالبعلم/طالبہ چھٹے اور ساتویں گریڈ میں
یہ پروگرام لے کر ہائی سکول کا عالمی زبان کا

ایک کریڈٹ اور آٹھویں میں کورس کے بدلے ایک ہائی سکول
کا کریڈٹ لے سکتے ہیں۔ پیش کی گئی زبانوں میں فرانسیسی
اور ہسپانوی زبان شامل ہیں۔
ساتویں اور آٹھویں گریڈ میں داخلہ لینے کی خواہش رکھنے
والے طلباء کو پیشگی منظوری کیلیئے پروگرام کوآرڈینیٹر سے
الزمی رابطہ کرنا چاہیئے۔ ایکسپریس ٹرانسپورٹیشن کی محدود
سہولت مہیا کی جاتی ہے۔

عمومی معلومات
اگر پروگرام میں گنجائش سے زیادہ درخواستیں موصول ہوتی ہیں
تو تبادلہ والے طلباء کے داخلے کیلیئے قرعہ اندازی کی جائے
گی۔

 Fred Lynnمڈل سکول
درج ذیل سکولوں کو خدمات دیتا ہے
• Rippon
• Woodbridge

• • Graham Park
• • Potomac

 Lake Ridgeمڈل سکول
درج ذیل سکولوں کو خدمات دیتا ہے
• Saunders

• • Beville
• • Hampton

 Parksideمڈل سکول
درج ذیل سکولوں کو خدمات دیتا ہے

Benton
• Marsteller
Bull Run
• Reagan
Gainesville
• Stonewall
The Nokesville School
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 تمام طلبا کو اپنی پسند کے پروگراموں کیلیئے آن الئن
درخواست دینی چاہیئے تاکہ ان کی درخواستوں پر غور
کیا جا سکے۔ آن الئن درخواست میں طلباء کو اپنے پہلے،
دوسرے اور تیسرے پروگرام کے انتخاب کی درجہ بندی
کرنا ہو گی۔
•  Penningtoیا  Porterسکول میں داخلہ کے خواہشمند
طلباء کو الگ سے کاغذی درخواست دینا ہو گی۔
 سکول کی ہی حدود میں آنے والے رہائشی طلباء اور پروگرام
کیلئے ٹرانسفر ہو کر آنے والے طلباء کیلئے بھی درخواست
دینا ضروری ہے۔
 ایسے طلباء جو اپنے داخلہ والے مڈل سکول کے عالوہ
مخصوص پروگرام میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کیلئے
الزمی ہے کہ وہ تبادلے کی درخواست کا فارم دیں اور اس
پروگرام کیلیئے اس سکول میں منتقل ہوں۔
 ایسے تمام طلباء جو  1جنوری سے پہلے سے پرنس ولیئم
کاونٹی میں رہائش پذیر ہیں
• ان کو آن الئن درخواست الزمی طور پر  1فروری
تک جمع ہو کروانی چاہئیے۔
•  Penningtonاور Porterسکولوں کیلئے کاغذ کی
صورت میں درخواست الزمی طور پر  1فروری کی ڈاک
کی مہر والے لفافے میں پہنچ جانی چاہئیے یا وہ بذات
خود درخواست  1فروری کی شام  4بجے تک جمع کرا
دیں۔
 ایسے طلباء جو کاونٹی میں 1جنوری کے بعد منقل ہوئے
ہیں انہیں مزید معلومات کیلئے پروگرام کوآرڈینیٹر یا
پروگرام آف انسٹرسٹ کو فون کرنا چاہیئے۔
 برائے مہربانی مڈل سکول کے خا ص پروگراموں
اور روایتی پروگراموں کی رہائشی حدود کے رہنما
اصولوں کو مالحظہ کیجیئے۔

ٹرانسپورٹیشن کی سہولت
مخصوص پروگرام والے سکول کی حدود میں رہائش پذیر طلباء
اپنے روزانہ کی سکول بس استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص
پروگراموں والے سکولوں کی حدود سے باہر رہائش پذیر طلباء
کو ایکسپریس بس سٹاپ کے ذریعے ٹرانپورٹیشن کی سہولت
ملے گی۔ ٹرانسپورٹیشن کی درخواست بشمول مخصوص
ایکسپریس سٹاپ کا انتخاب کی نشاندہی الزمی طور پر
مخصوص پروگرام کی داخلہ درخواست پر کریں۔ مخصوص
تعلیمی پروگرام میں داخل طالبعلم/طالبہ ہر سال الزمی طور پر
ٹرانسپورٹیشن کی درخواست دیں گے۔ والدین ایکسپریس بس
سٹاپ تک اور اس سے سواری فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔

•
•
•
•
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 سکولMARY G. PORTER

روایتی سکول کے
پروگرامز

15311 Forest Grove Drive
Woodbridge, Virginia 22191
703.580.6501
 پرنسپل،Ms. Darci Whitehead

گریڈز ایک سے آٹھ تک
PHILIP MICHAEL PENNINGTON
سکول
9305 Stonewall Road
Manassas, Virginia 22110
703.369.6644
 پرنسپل،Ms. Joyce Stockton

درج ذیل ایلیمنٹری سکولوں کو خدمات دیتا ہے
درج ذیل ایلیمنٹری سکولوں کو خدمات دیتا ہے

Alvey

Mountain View

Bennett

Mullen

Bristow Run

The Nokesville School

Antietam

McAuliffe

Ashland

Minnieville

Buckland Mills

Penn

Bel Air

Montclair

Cedar Point

Piney Branch

Belmont

Neabsco

Chris Yung

Signal Hill

Dale City

Occoquan

Coles

Sinclair

Dumfries

Old Bridge

Ellis

Sudley

Enterprise

Pattie

Glenkirk

T. Clay Wood

Featherstone

Potomac View

Gravely

Tyler

Fitzgerald

River Oaks

Haymarket

Victory

Henderson
Kerrydale

Rockledge

Loch Lomond

West Gate

Rosa Parks

Marshall

Yorkshire

Kilby

Springwoods

King

Swans Creek

Kyle Wilson

Triangle

Lake Ridge

Vaughan

Leesylvania

Westridge

Marumsco Hills

Williams

روایتی سکول پروگراموں کے بارے میں مزید جاننے کیلیئے براہ
مہربانی سکول کے کسی ایک معلوماتی اجالس میں شریک ہوں۔
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یکساں صنف کا پروگرام
 Woodbridgeمڈل سکول

اپنی مرضی کے سکول






ان پروگراموں میں تعلیم کیلئے تمام طلباء کا تبادلہ کیا جاتا
ہے۔
یہ پروگرام روایتی تعلیمی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے
تحقیق پر مبنی جدید طرز پر تعلیمی حکمت عملیاں فراہم
کرتا ہے۔
والدین اور طلباء دونوں ،والدین اور طالبعلم/طالبہ کے
معائدے کے تحت سکول کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں
شامل ہیں۔
والدین اور طلباء دونوں کیلئے سکول سروس کے مخصوص
گھنٹوں کو پورا کرنا الزمی ہے۔
طلباء کیلیئے سکول یونیفارم پہننا الزمی ہے۔

داخلہ درخواست کیلیئےرہنما اصول
 Penningtonیا  Porterسکول میں داخلے کیلئے الزمی ہے
کہ والدین اور طلباء درخواست مکمل کریں۔ درخواستیں تمام
معلوماتی اجالسوں میں دستیاب ہوں گی۔ داخلہ درخواستیں
 Penningtonاور  Porterسکول کے ساتھ ساتھ تمام
ایلیمنٹری اور مڈل سکولوں میں دسمبر کے شروع سے دستیاب
ہوں گی۔
 Penningtonاور  Porterدونوں سکولوں میں داخلہ محدود
ہے۔ اگر درخواستیں داخلے کی گنجائش سے زیادہ موصول ہوئیں
تو قرعہ اندازی کے طریقے سے پروگرام میں شرکت کا تعین کیا
جائے گا۔

اپنی نوعیت کا صرف ایک ہی منفرد پروگرام پرنس ولیئم کاونٹی
پبلک سکولز میں پیش کیا جاتا ہے ،یکساں صنف کا پروگرام جس
میں طلباء کو صرف لڑکوں یا صرف لڑکیوں یا پھر مخلوط
کالسوں کی پیش کش کی جاتی ہے۔ اس پروگرام میں طلباء فنون
زبان ،ریاضی ،سائنس ،غیر ملکی زبان ،اور سماجی علوم میں
یکساں صنف کی جماعتوں میں شرکت کرتے ہیں۔ دیگر تمام
کالسوں میں راوایتی مخلوط تعلیم کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔
اس پروگرام میں تبادلہ کھال ہے لیکن ٹرانسپورٹیشن کی سہولت
فراہم نہیں کی جاتی۔ یہ پروگرام اظہار دلچسپی کی بنیاد پر نہیں
بلکہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر داخلہ ہوتا ہے۔

کیمبرج پروگرام
 Parksideمڈل سکول
 Parksideمیں کیمرج پروگرام پورے سکول کے پروگرام کا
اعلی
آغاز ہے جو کامیاب متعلمین کی ترقی اور طلباء کو سخت
ٰ
تعلیم کی تیاری میں مدد کرتا ہے۔ کیمرج کا نصاب تمام مضامین
میں شامل ہے اور طلباء کے سیکھنے کے مواقع کو بڑھانے ،ان
کی حمایت اور تقویت کیلیئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جیسا کہ کیمرج
پروگرام مکمل شخص کی تعلیم کو فروغ دیتا ہے ،طلباء کو
ہسپانوی ،فرانسیسی ادب ،سائنس اور جسمانی تعلیم /صحت کے
کمیرج کورس کو چیلنج کرنے کا اختیار ہے۔ کیمرج پروگرام
صرف  Parksideسکول میں ہی پیش کیا جاتا ہے اور تبادلہ
والے طلباء کیلیئے نہیں ہے۔

Penningtonسکول اور  Porterسکول کیلئے ڈاک کے
ذریعے آنے والی درخواستوں پر  1فروری تک کی تاریخ کی
مہریں لگی ہوں یا بالمشافہ 1فروری کو شام  4بجے تک مرکزی
آفس میں دی جائیں۔

ٹرانسپورٹیشن کی سہولت
طلباء کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت ایکسپریس بس سٹاپ کے
نیٹ ورک کے ذریعے دی جائے گی۔ ٹرانسپورٹیشن کی
درخواست بشمول مخصوص ایکسپریس سٹاپ کے انتخاب کی
نشاندہی الزمی طور پر مخصوص تعلیمی پروگرام کی داخلہ
درخواست کے ساتھ واپس بھجوائیں۔ روایتی پروگرام میں داخل
طالبعلم/طالبہ ہر سال ٹرانسپورٹیشن کی درخواست کے عمل
کو دہرائیں گے۔ والدین ایکسپریس بس سٹاپ سے اور اس تک
سواری فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔
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 Gainesvilleمڈل سکول برائے
آرٹس و سائنس
 Gainesvilleمڈل سکول برائے آرٹس اور سائنس طلباء کو
آرٹس اور  STEMسے متعلقہ نصاب پر مبنی جامع مڈل سکول کا
پروگرام پیش کرتا ہے۔  Gainesvilleمڈل سکول کے طلباء
ڈرامہ ،موسیقی،تخلیقی تحریر نویسی ،تقریر اور جرنلزم کے ساتھ
ساتھ سائنس ریاضی اور پیشہ وارانہ تعلیم میں شمولیت کرتے ہیں۔
 Gainesvilleکا مقصد طلباء کو کئی عملی پیشوں کو اختیار
کرنے کا موقع فراہم کرنا اور انہیں من پسند شعبوں اور مضامین
میں صالحیتوں کو جال بخشنے اور کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے ۔
 Gainesvilleکا آرٹس اور سائنس کا پروگرام صرف اسی جگہ
کے طلباء کیلیئے مخصوص ہے اور ابھی ٹرانسفر طلباء کیلیئے
دستیاب نہیں ہے۔
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نوٹس

نوٹس

ڈپارٹمنٹ برائے سٹوڈنٹ
لرننگ و اکاونٹیبلٹی نے تیار کیا
Mrs. Rita E. Goss

ﺍﻳﺴﻮﺳﯽ ﺍﻳﭧ ﺳﭙﺮﻧﮣﻨﮉﻧﭧ ﺑﺮﺍﺋﮯ ﺳﮣﻮڈﻧﭧ ﻟﺮﻧﻨﮓ ﻭ
ﺍﮐﺎﺅﻧﮣﻴﺒﻠﮣﯽ
Mr. Kenneth Bassett

ڈائریکٹر برائے سٹوڈنٹ لرننگ
Dr. James Mudd

سپروائزر برائے گفٹڈ ایجوکیشن
و سپیشل پروگرامز
اس بروشر کی تیاری میں ڈیپارٹمنٹ برائے
کمیونیکشن و ٹیکنالوجی کی طرف سے
معاونت کی گئی۔

سکول بورڈ
Mr. Ryan Sawyers
چیئرمین
Mrs. Lillie G. Jessie
وائس چیئرمین Occoquan ،ضلع
Mr. Gil Trenum
 Brentsvilleضلع

Mr. William J. Deutsch
 Colesضلع

Mr Justin David Wilk
 Potomacضلع

Ms. Diane L. Raulston
 Neabscoضلع

Ms. Loree Y. Williams
 Woodbridgeضلع

Mrs. Alyson A. Satterwhite

 Gainesvilleضلع

سپرنٹنڈنٹ برائے سکولز
Dr. Steven L. Walts

سپرنٹنڈنٹ کا عملہ
Mrs. Rita Everett Goss

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے
سٹوڈنٹ لرننگ و اکاونٹیبیلٹی
Mrs. Jarcelynn M. Hart

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ
برائے مفربی ایلیمنٹری سکولز
Mr. Keith A. Imon

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ
برائے کمیونیکیشن و
ٹیکنالوجی سروسز
Mr. Keith J. Johnson

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے
ہیومن ریسورس
Mr. Michael Mulgrew
ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے
ہائی سکولز

Ms. Rae E. Darlington

ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ

Mr. William G. Bixby

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے
مڈل سکولز
 Mr. David S. Clineایسوسی
ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے فنانس و
سپورٹ سروسز
Mr. R. Todd Erickson

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے
مرکزی ایلیمنٹری سکولز
 Mr. Craig Gfellerایسوسی
ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے مشرقی
ایلیمنٹری سکولز

پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز اپنی ﻣﻼﺯﻣﺕ ﻣﻳں ﻳﺎ ﺍﭘﻧﮯ ﺗﻌﻠﻳﻣﯽ ﭘﺭﻭﮔﺭﺍﻣﻭں ﺍﻭﺭ ﺳﺭﮔﺭﻣﻳﻭں ﻣﻳں ﻧﺳﻝ،
ﺭﻧﮓ ،ﻣﺫﮨﺏ ،ﻗﻭﻣﯽ ﻧﺳﺏ ،جنس ،حمل ،پچے کی پیدائش ﻳﺎ ﻣﺗﻌﻠقہ ﻁﺑﯽ ﮐﻳﻔﻳﺎﺕ ،ﻋﻣﺭ ،ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﯽ ﺣﻳﺛﻳﺕ،
PWCSﺳﺎﺑﻕ ﺟﻧﮕﯽ ﻓﻭﺟﯽ ﺣﻳﺛﻳﺕ ﻳﺎ ﻣﻌﺫﻭﺭی ﮐﯽ ﺑﻧﻳﺎﺩ ﭘﺭ ﺍﮨﻝ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺳﮯ ﺍﻣﺗﻳﺎﺯی ﺳﻠﻭک نہیں کرتے۔
بوائے سکاؤٹ ﺍﻭﺭ ﺩﻳﮕﺭ ﻧﺎﻣﺯﺩ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﻭں ﮐﮯ ﮔﺭﻭﭘﻭں ﺗﮏ ﻳﮑﺳﺎں ﺭﺳﺎﺋﯽ ﻓﺭﺍﮨﻡ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ۔ غیر امتیازی
کے متعلق شکایات کی تحقیقات مندرجہ ذیل فرد (افراد) کریں  IXاور ٹائٹل 504پالیسیوں ،بشمول سیکشن
گے:
ﺍﻳﺴﻮﺳﯽ ﺍﻳﭧ ﺳﭙﺮﻧﮣﻨﮉﻧﭧ ﺑﺮﺍﺋﮯ ﮨﻴﻮﻣﻦ ﺭﻳﺴﻮﺭﺳﺰ
Prince William County Public Schools, P.O. Box 389, Manassas, VA

PRINCE WILLIAM CONTY PUBLIC SCHOOLS IS RECOGNIZED FOR EXCELLENCE IN
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