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*(CDCN) چارٹر سکول کے کیمپس کا نام / چارٹر سکول کا نام

معلومات کی علم طالب

بنیادی رسپرست کی معلومات

 پہال نام آخری نام

*
 نام کے بعد آنے والے

 حروف

درمیانی نام کا پہال حروف ریخ پیدائش

لکھیں نام مطابق کے رسٹیفیکیٹ برتھ مہربانی براہ

سوشل سیکیورٹی منرب

وه جماعت جس کے ليے درخواست جمع کروائی جارہی ہے *

رسٹیفیکیشن (رضوری ہے): اس خانے کو چیک کرکے ، میں اپنے بہرتین علم اور یقین کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس درخواست میں موجود معلومات مکمل اور درست ہے ، میں مذکورہ باال بچے

کا قانونی رسپرست ہوں ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط معلومات ، غلطی یا حقائق کی غلط بیانی کے نتیجے میں اس درخواست کو مسرتد کیا جاسکتا ہے یا مستقبل میں درخواست گزار
 کو برخاست کردیا جاسکتا ہے۔

یہ سکول جنس، قومیت، نسل، مذہب، معذوری، یا تعلیمی یا کھیل کے میدان میں کارکردگی کی بنیاد پر امتیاز نہيں کرتا۔

*پہال نخری نام*

بنیادی رہائش کا پتہ * زپ کوڈ * ریاست شہر *

ای میل ایڈریس رابطے کے لیے فون مرن *

* درکار معلومات

جنس *

رضاکارانہ معلومات

اگر ہاں ، تو براہ کرم طالب علم کے بہن بھائی ، عملہ ، یا بورڈ ممرب کا نام درج کری

تعلیمی سال

اس چارٹر سکول میں میرا دورسا بچہ پڑھ رہا ہے

نہیں
 جی ہاں

یہ کسی اسٹاف یا بورڈ ممرب کا بچہ ہے

نہیں
 جی ہاں

طلباء کی شناخت کا منرب

 فراہم SIN ایس ایس این فراہم کرنا رضاکارانہ ہے اور ٹیکساس کے اسٹوڈنٹ ڈیٹا سسٹم کے ذریعے طالب علم کی انوکھی شناخت سے مامثل ہے۔ اگر آپ ایس ایس این کی فراہمی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ، براہ کرم*
 موجود نہیں ہے تو ، ایک پیدا کیا جائے گا۔ SIN کریں۔ اگر کوئی

یا
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معلومات کی علم طالب
بنیادی رسپرست کی معلومات
لکھیں نام مطابق کے رسٹیفیکیٹ برتھ مہربانی براہ
یہ سکول جنس، قومیت، نسل، مذہب، معذوری، یا تعلیمی یا کھیل کے میدان میں کارکردگی کی بنیاد پر امتیاز نہيں کرتا۔
درکار معلومات *
رضاکارانہ معلومات
اگر ہاں ، تو براہ کرم طالب علم کے بہن بھائی ، عملہ ، یا بورڈ ممرب کا نام درج کری
*ایس ایس این فراہم کرنا رضاکارانہ ہے اور ٹیکساس کے اسٹوڈنٹ ڈیٹا سسٹم کے ذریعے طالب علم کی انوکھی شناخت سے مماثل ہے۔ اگر آپ ایس ایس این کی فراہمی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ، براہ کرم SIN فراہم کریں۔ اگر کوئی SIN موجود نہیں ہے تو ، ایک پیدا کیا جائے گا۔ 
یا
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