
URDU 
Unilateral Withdrawal from FCPS

 __________________________________   اسکول
  پتہ

  ___________________________________ تاریخ
 ___________________________________ حوالہ

 آئی ڈی نمبر _______________________________

 ________________________________عزیز

کو، فیئرفیکس  میری اطالع کے مطابق، آپ نے اپنے بچے ___________________________________
 ایک نجی اسکول میں داخل کروا دیا ہے۔ سے نکال کر )FCPS(کاؤنڻی پبلک اسکولز

آپ کے بچے کے لیئے، خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے کی اہلیت جاری رہے گی۔ اس کی منفرد ضروریات کو 
ان خدمات کی پیشکش جاری رہے گی۔ آپ کے  ،کی جانب سے آپ کے بچے کے لیئے FCPSمد نظر رکھتے ہوئے 

ام قت انفرادی تعلیمی پروگربچے کی خصوصی تعلیمی ضروریات اور خدمات کا جائزه لینے کے لیئے، ہم کسی بھی و
)IEP(  کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک  اجالسکی ڻیم کی طرف سے ایکIEP  میڻنگ طے کرنا چاہتے ہیں تو

 اپنے بنیادی اسکول سے رابطہ کریں۔ ،براه مہربانی

آپ کے  خصوصی تعلیم کے حوالے سے معذور بچے کے والدین کو باضابطہ تحفظات کے تحت تحفظ حاصل ہے۔
کی ایک نقل آپ کو پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہے۔  )Virginia Procedural Safeguard Notice( گھرانے کے حقوق

اس میں خصوصی تعلیمی خدمات کے طریقہ کار اور اپیل کے عمل کے بارے میں معلومات شامل ہیں۔ اضافی نقول آپ 
پر دستیاب  https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se4.pdfکے بچے کے اسکول یا آن الئن 

تو براه مہربانی، حسب قانون  درکار ہےمدد  کوئیان حفاظتی اقدامات میں درج شرائط کو سمجھنے میں  کو آپ ہیں۔ اگر
 پر کال کریں۔ 4470-423-571کاروائی اور اہلیت کے دفتر میں 

FCPS  کی طرف سے میں بھی آپ کے بچے کے تعلیمی پروگرام کی پالننگ میں مدد فراہم کرنے کے لیئے، حاضر
 ہے۔ ___________________ ہوں۔ میرا ڻیلی فون نمبر

 مخلص،

_______________________ 
 خدمات کی فائلکاپی برائے: خصوصی 

کے تعلیمی ریکارڈ سے معلومات اس شرط پر جاری کی جاتی ہیں کہ انہیں وصول کرنے واال فرد اس بات پر رضا  طلباءفیئر فیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز کے 
 ی اجازت نہیں دے گا۔مند ہے کہ وه والدین یا اہل طالب علم کی رضا مندی کے بغیر، یہ معلومات کسی دوسرے فریق کی دسترس میں جانے ک
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