
 A-081407، فارم 5140ضابطہ 

    _______ درخواست وصول کنندہ  _______ درخواست وصوليابی کی تاريخ       :صرف وصول کنندہ اسکول کے استعمال کے لئے
                                

 بالٹيمور کاؤنٹی پبلک اسکولز
K-12، منتقلیدرخواست برائے خصوصی  

 ُپر کرنا Iسرپرست کو حصہ /  اہل طالب علم کے والدين  ميں فراہم کردہ معلومات بغور پڑهيں۔5140ضابطہ / رنے سے پہلے منسلکہ پاليسی اس فارم کو ُپر ک   :ہدايات
 (1)کاپی اس فارم کی سفيد رنگ والی  کے عالوہ،) نيچے مالحظہ کريں*(  کے درخواست دہندگانIدرخواست دہندگان، ميگنيٹ کے درخواست دہندگان اور زمرہ ہے۔ 

اپنی فائل /  اپنے (3)  گهريلو اسکول کے پرنسپل کے پاس جمع کروائيں، اور گالبی رنگ والی کاپی (2)وصول کنندہ اسکول کے پرنسپل کے پاس، زرد رنگ والی کاپی 
 ں ضرور لگائی جائيں۔ کاپياں فائل مي(3) کی ويب سائٹ سے حاصل کيا جاتا ہے تو، تينوں BCPSاگر يہ فارم کے لئے سنبهال کر رکهيں۔ 

 

  کی درخواستمنتقلی اسکول سے   :Iحصہ 
 

                                    :تاريخ پيدائش                                                                                                                   :طالب علم کا نام
                     :موجودہ گريڈ                                                                                     :الحال زير تعليم ہےاسکول جس ميں فی 

                                                                :رہائش کے مطابق گهريلو اسکول
               

  محترمہ      مس      مسز       مسٹر       ڈاکٹر         :پرست کا نامسر/ والدين 
                                               زپ / رياست / شہر                                                                                                                             : اسٹريٹ کا پتہ
                                                            ) ديگر (_____   __________)دفتر(    ) گهر( :ٹيليفون نمبر

        :مطلوبہ گريڈ 200__-200__     :مطلوبہ اسکولی سال                      :مطلوبہ اسکول 
 

 ۔دائرہ بنائيںپر ) اعداد(سے متعلقہ عدد ) وجوہات(وجہ ذيل ميں  سے رجوع کريں، اور III B، حصہ 5140ضابطہ  :)وجوہات(عرضی کی وجہ 
 ) مالزم کا بچہ8   )نگہداشت طفل**** (6  )اقامتی عالقے سے رہائش کی تبديلی*** (4  )اختتامی گريڈ(1
 )بهائی بہن (9    )خاندانی صورتحال (7  )اقامتی عالقے سے رہائش کی تبديلی( 5  )تعليمی پروگرام (2
 )موزونيتطالب علم کی / طّبی ** (3

                                                           ):اگر مزيد جگہ درکار ہے تو الگ سے کاغذ کا اضافہ کريں(اضافی وضاحت  
                               

ت کی وجوہات پر ہو ان کے ساته کسی ڈاکٹر يا دماغی صحت کے فراہم کنندہ کا جاری کردہ دستاويز ہونا ايسی عرضياں جن کی بنياد طّبی، جسمانی، يا دماغی صح**
 ضروری ہے۔

حاليہ اسکول کے کوئی کنبہ  ہيں۔ صرف اسی صورت ميں درخواست ديں جب ی ہوتاطالق ہونے پر ہی اقامتی عالقے سے رہائش تبديل صرف منتقلی خصوصی ***
ور ہو، اورا  کر رہدوران ہی رہائش منتقل  ہے  تک رہتی  اسکولی سال کے اختتام یاسصرف  یمنظ

 : اگر تبادلے کی عرضی يوميہ نگہداشت پر مبنی ہے تو، درج ذيل معلومات الزمی طور سے فراہم کی جائيں****
                                                        : نامايجنسی کا / يوميہ نگہداشت فراہم کنندہ  

                
      :   ٹيليفون                                           : پتہ

                                                            : يوميہ نگہداشت فراہم کنندہ کے دستخط  _________________________: دن اور اوقات جب نگرانی کی جاتی ہے 
     

 درخواست  کےI کے درميان جمع کروا ديئے جائيں سوائے ميگنيٹ اور زمرہ  جون1 اپريل اور 1 کی عرضی کے فارمز بہرحال منتقلیاسکولی سال کے لئے اگلے *
بہرحال سے بهر کر يہ درخواست پوری طرح کے ذريعہ متعين کردہ رہنما خطوط کے مطابق 6130پاليسی اور ضابطہ ميگنيٹ کے درخواست دہندگان   کے لئے۔ دہندگان

 کے اختيار کی کارروائی کے ذريعہ متعين کردہ رہنما خطوط کے مطابق عرضياں منتقلی کے پبلک اسکول ميں Iزمرہ   کے درخواست دہندگانIزمرہ ۔ جمع کروائيں
 بہرحال جمع کروائيں۔

پڑه ليا ہے۔ مجهے معلوم ہے کہ، جب تک کہ بصورت ديگر بيان نہ کرديا  ميں مذکور معلومات موصول ہوگئی ہيں اور ميں نے انہيں 5140مجهے پاليسی اور ضابطہ 
 کے ذريعہ سواری فراہم نہيں کرائی جاتی ہے۔ مجهے معلوم ہے کہ ميری جانب سے غلط معلومات فراہم کرنے BCPS ہے تو، ی منظور ہوجاتمنتقلیاگر مطلوبہ جائے، 

 ۔ جاسکتا ہے اور ميرے بچے کو اسکول سے نکاالسکتا ہےہوعائد ہ کا معاوض مجه پر ٹيوشن فيس  حسب اطالق،کے نتيجے ميں
 

     :تاريخ         :سرپرست کے دستخط/ والدين 
_  ___________________________________________________________________________________________________  
 ) اسکول کے پرنسپل کے ذريعہ ُپر کيا جائے گاوصول کنندہ(فيصلہ /  منتقلی پر نظرثانی   :IIہ صح

        مسترد               منظور           
 )وجوہات پر دائرہ بنائيں تمامالگو (): وجوہات(مسترد کرنے کی وجہ      

   A  صورتحالوالی بہت زيادہ بهيڑ بهاڑ  B.کے برخالف ہےہ وجہ پاليسی اور ضابط  
     C.ی کمی مناسب دستاويزات ک            D.  ناديدہ بحران نہيں ہے/ درخواست ملنے ميں تاخير 

     

   : تاريخ                                                                                          : وصول کنندہ اسکول کے پرنسپل کے دستخط
  سرپرست کے پاس بهيج ديں گے؛ ايک کاپی اسکول کی فائلوں کے لئے سنبهال کر رکهيں گے؛ اور ايک/ ن  کاپی والدييہوصول کنندہ اسکول کے پرنسپل فيصلے کی (

                                        )کول کے پرنسپل کے پاس بهيجيں گے۔اس فوٹو کاپی گهريلو 
   

ريزيڈنسی الئزن، بالٹيمور ل کنندہ اسکول کے پرنسپل کے ذريعہ دستخط شدہ اس درخواست کی کاپی، تمام دستاويزات اور وصوبشمول بہرحال تحريری طور پر، : اپيليں
دائر  اسکولی دنوں کے اندر (10)، کے پتے پر فيصلے کی تاريخ سے دس MD 21220، بالٹيمور، 219 پوليسکی پارک ڈرائيو، سوئٹ 9610کاؤنٹی پبلک اسکولز، 

 کردی جائيں۔
 

 EBCO 15-0261-07                سرپرست/  والدين (3) گهريلو اسکول کے پرنسپل؛ (2)دہ اسکول کے پرنسپل؛  وصول کنن(1): نقول

dsnyder
Text Box
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