چانسلر کا ضابطہ

A-101

صفحہ  1کا 1

A-101

والدین ےک عالوہ نگراں کا حلف نامہ
تاری خ_____________________ :
طالب علم یک معلومات
ِ
آخری نام

تاری ِخ پیدائش (سال  /دن  /مہینہ)

پہال نام

ی
درمیان نام

طالب علم ی
آن ڈی #

عمر

گھر کا فون نمب

برو

گھر کا پتہ ( گھر کا نمب اور ڑ
سک)

اپارٹمنٹ #

ریاست

زپ کوڈ

والدین ےک عالوہ نگران یک معلومات
آخری نام

پہال نام

گھر کا پتہ ( گھر کا نمب اور ڑ
سک)

طالب علم ےک ساتھ رشتہ

اپارٹمنٹ #

ریاست

زپ کوڈ

پت پر ے
کیا طالب علم کا آپ ےک ے
رہت کا ارادہ ےہ؟ __________________________
ی
ے
ے
رہ گا  /یک؟ _________________________
یہ آپ ےک ساتھ مذکورہ باال پت پر کتن عرےص تک ے
والدین یک معلومات
آخری نام

پہال نام

گھر کا پتہ ( گھر کا نمب اور ڑ
سک)
گھر کا فون نمب

طالب علم ےک ساتھ رشتہ

اپارٹمنٹ #
کام کا فون نمب:

ریاست

زپ کوڈ

سیل فون نمب

میے ساتھ رہتا ےہ
مندرجہ ذیل وجوہات یک بنا پر طالب علم ر

ہون یک صورت می ،می طالب علم ےک اسکول ےس فو ًرا رابطہ ی
ی
ی
کرن ےک ںلی متفق ہوں۔
می تبدییل
ں
ں
نگران ےک اس انتظام ں
ی
می اعالن کرتا ہوں کہ می ی
ن اس بچ یک س ی
مبے ساتھ رہ رہا ےہ اور
پرست اور  /یا نگران کا ذمہ لیا ےہ اور یہ مذکورہ باال درج یپت پر ں
ں
ں
ے
ی
ی
می والدین یک وضاحت ےک مطابق ،بچ ےک والدین ن اس یک س ی
پرست اور  /یا نگران یک ذمہ داری مجھے دی ےہ اور
می اعالن کرتا ہوں کہ چانسلر کا ضابطہ  A-101ں
ں
ے
بچ ےک ںلی مایل طور پر ذمہ دار ہوں اور
می اعالن کرتا ہوں ں
ں
می ے

می تصدیق کرتا ہوں مذکورہ باال معلومات سچ اور درست ںہی۔
ں
والدین ےک عالوہ نگران ےک دستخط__________________________________ :
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