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  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 . معیار اجائزه ک : اہلیت .1
 

 ا چاہیئے رہائشی ہون افیئرفیکس کاؤنڻی ک ،ہبچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 مقام کا تعین رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 …اور کا آپشن نظر آتا ہے  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 …امریکہ کے کسی اسکول میں گیا تھاآخری بار طالب علم 
 
 …خری بار طالب علم کسی بین االقوامی اسکول میں گیا تھاآ

 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 
 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 . معیار اجائزه ک : اہلیت .1
 

 ا چاہیئے رہائشی ہون افیئرفیکس کاؤنڻی ک ،ہبچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 مقام کا تعین رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 …اور کا آپشن نظر آتا ہے  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 …امریکہ کے کسی اسکول میں گیا تھاآخری بار طالب علم 
 
 …خری بار طالب علم کسی بین االقوامی اسکول میں گیا تھاآ

 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 
 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 . معیار اجائزه ک : اہلیت .1
 

 ا چاہیئے رہائشی ہون افیئرفیکس کاؤنڻی ک ،ہبچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 مقام کا تعین رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 …اور کا آپشن نظر آتا ہے  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 …امریکہ کے کسی اسکول میں گیا تھاآخری بار طالب علم 
 
 …خری بار طالب علم کسی بین االقوامی اسکول میں گیا تھاآ

 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 
 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 اہلیت  .1
 ے چاہئیں رہائشی ہون ےفیئرفیکس کاؤنڻی ک   ے اور والد یا والده،بچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 رجسڻریشن کہاں کرانی ہے؟  رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 کا آپشن نظر آتا ہے؟  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 
 
 

URDU 

     سے پہلے، براه مہربانی مرحلہ  مقامی اسکول یا اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻر جانے  نوٹ
 مکمل کریں۔  3نمبر 

 درکار دستاویزات؟  دستاویزات: .3

  فیرفیکس کاؤنڻی میں رہائش کا ثبوت
  بچے کی عمر کا ثبوت

 آپ کے بچے کی صحت کی معلومات 
 اضافی معلومات کے لیئے، یہ لنک مالحظہ کریں:: 

requirements/documents-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 
 
 

 براه مہربانی پر کریں  فارم: .4

 مہربانی پہلے کال کریں تا کہ آپ کے فارم تیار ہوں)(براه  مقامی اسکول اور/ یا ویلکم سینڻر اڻھائیں
 

  براه مہربانی ہر بچے کے لیئے، فارم مکمل کریں۔
 

  آپ یہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں:
https://www.fcps.edu/registration/forms 

 
 
 

 کریں وقت طے  اپائنمنٹ: .5
 

 ) 2(مرحلہ نمبر منتخب مقامی اسکول یا قریبی ویلکم سینڻر میں پہلے سے کال کریں 
 

 ساتھ لے کر آئیں )4(مرحلہ نمبر اور مکمل فارم  )3(مرحلہ نمبر  تمام درکار کاغذات
 

 اپائنڻمنٹ کے دوران، والدین میں سے کسی ایک کا موجود ہونا الزمی ہے 
 

 رجسڻریشن میں کسی بھی وقت آپ کی مدد کر سکتے ہیںہمار رجسڻرار آپ کے بچے کی 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

     سے پہلے، براه مہربانی مرحلہ  مقامی اسکول یا اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻر جانے  نوٹ
 مکمل کریں۔  3نمبر 

 درکار دستاویزات؟  دستاویزات: .3

  فیرفیکس کاؤنڻی میں رہائش کا ثبوت
  بچے کی عمر کا ثبوت

 آپ کے بچے کی صحت کی معلومات 
 اضافی معلومات کے لیئے، یہ لنک مالحظہ کریں:: 

requirements/documents-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 
 
 

 براه مہربانی پر کریں  فارم: .4

 مہربانی پہلے کال کریں تا کہ آپ کے فارم تیار ہوں)(براه  مقامی اسکول اور/ یا ویلکم سینڻر اڻھائیں
 

  براه مہربانی ہر بچے کے لیئے، فارم مکمل کریں۔
 

  آپ یہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں:
https://www.fcps.edu/registration/forms 

 
 
 

 کریں وقت طے  اپائنمنٹ: .5
 

 ) 2(مرحلہ نمبر منتخب مقامی اسکول یا قریبی ویلکم سینڻر میں پہلے سے کال کریں 
 

 ساتھ لے کر آئیں )4(مرحلہ نمبر اور مکمل فارم  )3(مرحلہ نمبر  تمام درکار کاغذات
 

 اپائنڻمنٹ کے دوران، والدین میں سے کسی ایک کا موجود ہونا الزمی ہے 
 

 رجسڻریشن میں کسی بھی وقت آپ کی مدد کر سکتے ہیںہمار رجسڻرار آپ کے بچے کی 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 . معیار اجائزه ک : اہلیت .1
 

 ا چاہیئے رہائشی ہون افیئرفیکس کاؤنڻی ک ،ہبچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 مقام کا تعین رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 …اور کا آپشن نظر آتا ہے  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 …امریکہ کے کسی اسکول میں گیا تھاآخری بار طالب علم 
 
 …خری بار طالب علم کسی بین االقوامی اسکول میں گیا تھاآ

 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 . معیار اجائزه ک : اہلیت .1
 

 ا چاہیئے رہائشی ہون افیئرفیکس کاؤنڻی ک ،ہبچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 مقام کا تعین رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 …اور کا آپشن نظر آتا ہے  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 …امریکہ کے کسی اسکول میں گیا تھاآخری بار طالب علم 
 
 …خری بار طالب علم کسی بین االقوامی اسکول میں گیا تھاآ

 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 . معیار اجائزه ک : اہلیت .1
 

 ا چاہیئے رہائشی ہون افیئرفیکس کاؤنڻی ک ،ہبچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 مقام کا تعین رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 …اور کا آپشن نظر آتا ہے  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 …امریکہ کے کسی اسکول میں گیا تھاآخری بار طالب علم 
 
 …خری بار طالب علم کسی بین االقوامی اسکول میں گیا تھاآ

 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 . معیار اجائزه ک : اہلیت .1
 

 ا چاہیئے رہائشی ہون افیئرفیکس کاؤنڻی ک ،ہبچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 مقام کا تعین رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 …اور کا آپشن نظر آتا ہے  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 …امریکہ کے کسی اسکول میں گیا تھاآخری بار طالب علم 
 
 …خری بار طالب علم کسی بین االقوامی اسکول میں گیا تھاآ

 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 
 

URDU 

  مراحل -5

 رجسڻریشن کا طریقہ کار 

 12-1گریڈ 
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

 . معیار اجائزه ک : اہلیت .1
 

 ا چاہیئے رہائشی ہون افیئرفیکس کاؤنڻی ک ،ہبچ

 ستمبر تک پانچ سال کا ہو جائے 30سال ہونی چاہیئے یا  5عمر 

 

 مقام کا تعین رجسڻریشن:  .2

میں طالب علم کی رجسڻریشن کرواتے وقت، گھرانوں کے لیئے،  12سے گریڈ  1سال کے دوران، کسی بھی وقت گریڈ 
الزمی ہے کہ وه گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے مکمل کریں تا کہ رجسڻریشن کے بہترین مقام کا تعین کیا جا  

 سکے۔

 گھر پر بولی جانے والی زبان کا سروے 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf 

 
  زبان کا ہی آپشن نظر آئے؟صرف انگریزی  اگر سروے میں

 
 

 میں رجسڻر کرتے ہیں۔ مقامی اسکولطلباء 
  استعمال کریں۔  FCPS School boundary locatorاپنے عالقے کا مقامی اسکول تالش کرنے کے لیئے، 

https://www.fcps.edu/node/34104 
 

 

 …اور کا آپشن نظر آتا ہے  نگریزی سمیت اضافی زبانوںیا ا انگریزی کے عالوهاگر سروے میں 
 

 …امریکہ کے کسی اسکول میں گیا تھاآخری بار طالب علم 
 
 …خری بار طالب علم کسی بین االقوامی اسکول میں گیا تھاآ

 

 میں رجسڻر کرے گا۔ اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻرطالب علم قریبی 
 
 

  
●    
●    
●    
 

 
●   
    
 
●   

    https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents https://www.fcps.edu/registration/forms

 
 

 اپنا قریبی سینڻر تالش کرنے کے لیئے، یہ لنک استعمال کریں:
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 

     مقامی اسکول یا اسڻوڈنٹ رجسڻریشن ویلکم سینڻر جانے سے پہلے، براه مہربانی مرحلہ  نوٹ
 مکمل کریں۔  3نمبر 

 اکھڻے کر کے ساتھ الئیں  دستاویزات: .3

  ثبوتفیرفیکس کاؤنڻی میں رہائش کا  
  بچے کی عمر کا ثبوت

 آپ کے بچے کی صحت کی معلومات 
 اضافی معلومات کے لیئے، یہ لنک مالحظہ کریں:: 

requirements/documents-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 
 
 

 براه مہربانی پر کریں  فارم: .4

 مہربانی پہلے کال کریں تا کہ آپ کے فارم تیار ہوں)(براه  مقامی اسکول اور/ یا ویلکم سینڻر اڻھائیں
 

  براه مہربانی ہر بچے کے لیئے، فارم مکمل کریں۔
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