ساالنہ غیر رہائشی درخواست نامہ – موسم گرما 2018
برائے کرم جلی حروف میں احتیاط سے تمام معلومات لکھیں

توجہ :برائے کرم تمام ادائیگیاں  Ms. Brenda Antoineڈپٹی ڈائریکٹر غیر پبلک اسکول بیورو کو بھیجی جائیں۔
718-935-4789

65 Court Street, Room 1001, Brooklyn, New York 11201
سوشل سیکیورٹی نمبر

والدین  /سرپرست اور طالب علم کی معلومات
طالب علم کا آخری نام

تاریخِ پیدائش

تعلیمی سال
موسم گرما 2018
درمیانے نام کا پہال حرف

طالب علم کا پہال نام
طالب علم کے گھر کا ٹیلیفون نمبر:

طالب علم کا گھر کا پتہ
شہر

ریاست

طالبعلم کے موجودہ اسکول ضلع کا نام

موجودہ ضلع کا فون نمبر

والدین  /سرپرست کا نام:

والدین  /سرپرست کے گھر کا پتہ
شہر

پتہ

زپ کوڈ

ریاست

زپ کوڈ

ٹیلیفون

والدین  /سرپرست کا نام

اسکول کی معلومات – اس کو اسکول کا عملہ اس اسکول میں مکمل کرے جہاں غیر رہائشی والدین  /سرپرست نے اندراج کی درخواست کی ہے.
تیار کردہ بذریعہ (جلی حروف میں نام او عہدہ لکھیں)
 OSISنمبر:

نیوہارک ضلع #

بورو

تیار کی گئی دن کی تاریخ

ٹیلیفون نمبر

اسکول #

ب علم کا گریڈ
طال ِ

مقام کا نام (اسکول کا نام)
اسکول کا پتہ:

جماعت:

اندراج کی درخواست کی تاریخ
ریاست

شہر

زپ کوڈ

یہ معاہدہ بورڈ آف ایجوکیشن آف سٹی اسکول ڈسٹرکٹ آف نیویارک ("بورڈ") اور مندرجہ باال میں وضاحت کردہ غیر رہائشی طالبعلم کے والدین  /سرپرست کے مابین ہے ،تاکہ ایسے غیر رہائشی طالبعلم کو نیوہارک شہر
میں واقع ایک پبلک ہائی اسکول یا ایلیمینٹری اسکول میں داخلہ دیا جا سکے۔ میں اوپر ذکر کردہ بچے کا والدین  /سرپرست ہوں اور نشان دہی کئیے جانے والے اسکول میں داخلے کی درخواست کرتا ہوں۔ میں اس کا اقرار
کرتا ہوں کہ بورڈ کی مقرر کردہ ٹیوشن جو میرے بچے کے غیر رہائشی اندراج سے متعلق ہے ،ادا کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اندراج کے وقت پوری ٹیوشن دینی ہوگی۔ والدین  /سرپرست کی حیثیت سے میں اقرار کرتا ہوں
کہ میرے بچے کا وضاحت کردہ اسکول میں داخلہ اور جاری اہلیت کا براہ راست تعلق میری دیانتداری اور بروقت بتائی گئی ٹیوشن ادا کرنے اور میرے بچے کی جاری قابل قبول اہلیت ،جیسا کہ قانون ،ضابطہ ،بورڈ پالیسی
اور  /یا کمیونٹی اسکول کی بورڈ پالیسی میں دیا گیا ہے ،کے تابع ہو گی۔

تاریخ:

والدین  /سرپرست کے دستخط
معلومات برائے ادائیگی – اسکول کا پرنسپل یا مقرر کردہ مکمل کرے.

منظوری پر پوری رقم ادا کرنی ہو گی۔ ادائیگی بذریعہ منی آڈر یا تصدیق شدہ بینک کا چیک بنام .NYC Department of Educationہونا چاہئیے

عام تعلیمی شرح
گریڈز$450.00 = 6
گریڈز $1,180.00 = 7-12

خاص تعلیمی شرح:
گریڈ $4,775.00 = 6
گریڈز $6,340.00 = 7-12

میں نے ،بحیثیت اسکول پرنسپل ،اس غیر رہائشی بچے کا اہلیت کا جائزہ لے لیا ہے اور منظور کر لیا ہے ۔ بچے کا مندرجہ بالہ اسکول میں اندراج کیا جا سکتا ہے۔

اسکول پرنسپل  /مقرر کردہ کی دستخط

_____________________________________________________
جلی حروف میں لکھا گیا اسکول پرنسپل  /مقرر کردہ کا نام

تاریخ:

پرنسپل  /مقرر کردہ کا ای میل پتہ
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