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 چارٹر کے طلباء کے داخلے کی درخواست

 

 درج کریں(۔ N/Aبراہ کرم درج ذیل معلومات مکمل کریں۔ تمام خالی جگہوں کو پُر کرنا یقینی بنائیں )جہاں قابل اطالق ہو، 
 

 تعلیمی سال چارٹر اسکول کے کیمپس کا نام/چارٹر اسکول کا نام

    

 علم کی معلوماتطالب 

 *درکار معلومات براہ کرم طالب علم کا مکمل قانونی نام درج کریں جیسا کہ پیدائش سرٹیفکیٹ میں دکھایا گیا ہے۔

 *الحقہ آخری نام* درمیانی نام* پہال نام*

        

 *جنس *نسل *قومیت

       

 آف ریزیڈنساسکول ڈسٹرکٹ  *گریڈ جس کے لیے درخواست دے رہے ہیں *تاریخ پیدائش

      

 طالب علم کی شناخت

ز پر یا بچے ہے۔ آپ پچھلے اسکول کے ریکارڈ ٹیکساس اسٹوڈنٹ ڈیٹا سسٹم درج ذیل آئیڈینٹیفائرز میں سے ایک کا استعمال کرتے ہوئے طباء کو ان کے موجودہ اسکول کے ریکارڈز سے مالتا
 ٹیکساس کے طالب علم کی منفرد شناخت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کے پچھلے اسکول سے رابطہ کر کے اپنے بچے کے نمبر شمار یا

 براہ کرم درج ذیل آئیڈینٹیفائرز میں سے ایک فراہم کریں۔

 ٹیکساس کے طالب علم کی منفرد شناخت نمبر شمار (*SSNسوشل سیکورٹی نمبر )

      

 اسکولوں( میں اندراج نہیں ہوا ہے۔میرے بچے کا کبھی بھی ٹیکساس کے پبلک اسکولوں )بشمول چارٹر 

*SSN  فراہم کرنا رضاکارانہ ہے اور یہ ٹیکساس اسٹوڈنٹ ڈیٹا سسٹم کے ذریعہ طالب علم کی منفردID  کو مالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپSSN  فراہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو

 موجود نہیں ہے، تو اسے تیار کیا جائے گا۔ UIDکوئی نمبر شمار یا ٹیکساس فراہم کریں۔ اگر  UIDبراہ مہربانی نمبر شمار یا ٹیکساس 

☐ 
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 چارٹر کے طلباء کے داخلے کی درخواست

 

 بنیادی سرپرست کی معلومات

 *پہال نام آخری نام*

    

 *زپ کوڈ *ریاست *شہر *بنیادی رہائش کا گھر کا پتہ

        

 ای میل ایڈریس *نمبر رابطے کا فون

    

 ای میل ☐ ٹیکسٹ پیغام ☐ فون ☐ ترجیحی رابطہ

اس خانے کو نشان زد کر کے، میں اپنی بہترین معلومات اور یقین کے مطابق تصدیق کرتا ہوں کہ اس درخواست میں دی گئی معلومات مکمل اور  تصدیق )درکار ہے(: 
ے میں اس درخواست بھی غلط معلومات، بھول یا حقائق کی غلط بیانی کے نتیج کسیدرست ہیں، میں اوپر درج بچے کا قانونی سرپرست ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 

 کو مسترد کیا جا سکتا ہے یا درخواست گزار کی مستقبل میں برخاستگی ہو سکتی ہے۔

 یہ اسکول جنس، قومیت، نسل، مذہب، معذوری، یا تعلیمی یا کھیل کے میدان میں کارکردگی کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے۔

 اختیاری معلومات

 بہن بھائی، عملہ، یا بورڈ ممبر کا نام تو براہ کرم اس شخص کا نام درج کریں۔اگر ہاں منتخب کیا جاتا ہے، 
 

 نہیں ☐ ہاں ☐ میرا ایک اور بچہ ہے جو اس چارٹر اسکول میں درخواست دے رہا ہے۔ 

 نہیں ☐ ہاں ☐ میرا ایک اور بچہ ہے جو اس چارٹر اسکول میں پڑھ رہا ہے۔

 نہیں ☐ ہاں ☐ ممبر کا بچہ ہے۔ یہ اس چارٹر اسکول کے کسی عملے یا بورڈ
 

 بعد دوپہر ☐ قبل دوپہر ☐ اگر اسکول یا پروگرامنگ کی طرف سے پیشکش کی جاتی ہے، تو میرا بچہ قبل دوپہر یا بعد دوپہر کے شیڈول کو ترجیح دیتا ہے۔

 نہیں ☐ ہاں ☐ میرا بچہ درج ذیل معیارات کی بنیاد پر مفت پری کنڈرگارٹن کے لیے اہل ہو سکتا ہے:

 انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے سے قاصر ہے؛ یا  •

 تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہے؛ یا  •

 میں بیان کیا گیا ہے؛ یا 11434a§ریاستہائے متحدہ کے کوڈ  42ایک بے گھر بچہ ہے، جیسا کہ  •

 ریاستہائے متحدہ کی مسلح افواج کے ایک فعال ڈیوٹی ممبر کا بچہ ہے؛ یا •

 متحدہ کی مسلح افواج کے ایک فعال ڈیوٹی ممبر کا بچہ ہے، جو فعال ڈیوٹی پر خدمات انجام دیتے ہوئے زخمی یا ہالک ہوا تھا؛ یاریاستہائے  •

 ی رہا ہے؛ یا میں ہے یا کبھاگر بچہ اس ریاست میں رہتا ہے تو وہ فیملی اور حفاظتی خدمات کے محکمے کی نگرانی؛ یا کسی دوسری ریاست یا عالقے کی رضاعی دیکھ بھال  •

 کسی ایسے شخص کا بچہ ہے جو اسٹار آف ٹیکساس ایوارڈ کے لیے اہل ہے۔ •

☐ 
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