
 ملڻری سے منسلک طالب علموں کی شناخت

ضروری ہے جن کے والدین میں سے ڈویژن کو ایسے طالب علموں کی شناخت کرنی  لاسکوکے مطابق، مقامی  )§287.04-22.1(ورجینیا کوڈ 
ممکنہ مراعات کی امداد اور حاضر  اس فارم کا مکمل کرنا ورجینیا کے عالقوں کوباوردی خدمات کے حاضر سروس ہیں۔ امریکہ کے   کوئی

سروس یونیفارم مالزمین والدین سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کی ضروریات کو پورا کرنے کی خدمات کو حاصل کرنے کے لیۓ با 
 اعتماد اور درست اعداد و شمار برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔

 طالب علم/ طالبہ کی تاریخ پیدائش____________________ م/ طالبہ کا نام _________________________طالب عل

 فوج سے منسلک ہونے کی تعریف:
Commissioned  ،امریکه کی ایکڻو ڈیوڻی فورسز کے رکن: اس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، میرین کورپس، کوسٹ گارڈ    

Commissioned Corps of the U.S. Public   یا،Corps of the National Oceanic and Atmospheric Administration
Health Services شامل ہیں۔

     امریکه کی ریزرو فورسز کے رکن: اس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، مرین کورپس، یا کوسٹ گارڈ شامل ہیں۔ 
  نیشن گارڈ: اس میں ایکڻو یا ریزرو ڈیوڻی شامل ہیں۔ 

 والد یا والده/ قانونی سرپرست کا نام

 تاریخ والد یا والده/ قانونی سرپرست کے دستخط

SS/SE-329 (3/18) 

FCPS پچھلے تعلیمی سال میں اس فارم کو مکمل کرنے کے بعد کیا والد/ والده کی فوج سے منسلک   طلباء: میں تعلیم جاری رکھنے والے
 حیثیت میں کوئ تبدیلی واقع ہوئ ہے؟

 اگر جی نہیں، تو یہیں رکیۓ۔  آپ کو یہ فارم واپس لوڻانے کی ضرورت نہیں۔   جی نہیں  

 موجوده حیثیت کی نشاندہی کیجیۓ اور جواب ہاں ہونے کی صورت میں، براه مہربانی     جی ہاں 

 یہ فارم واپس بھیج دیجیۓ۔ 
 ایک خانے پر نشان لگائیے:

۔  والد/ والده والد/ والده امریکہ کی ایکڻو ڈیوڈی فورسز کے رکن ہیں 

امریکہ کی ریزرو  فورسز کے رکن ہیں۔    

 والد/ والده نیشنل گارڈ کے رکن ہیں۔ 

    مزید امریکہ کی یونیفارم سروسز کے رکن نہیں ہیں۔والد/ والده  

 امریکہ کی یونیفارم سروسز میں ہیں؟ علم/ طالبہ کے والدین میں سے کوئی کیا طالب نۓ داخلہ لینے والے طلباء:

 یہیں رکیۓ۔  آپ کو یہ فارم واپس لوڻانے کی ضرورت نہیں۔جواب جی نہیں ہونے کی صورت میں، جی نہیں            

 جواب ہاں ہونے کی صورت میں، براه مہربانی موجوده حیثیت کی نشاندہی کیجیۓ اور جی ہاں 

 یہ فارم واپس بھیج دیجیۓ۔ 

 ایک خانے پر نشان لگائیے:

۔ والد/ والده یںوالد/ والده امریکہ کی ایکڻو ڈیوڈی فورسز کے رکن ہ
امریکہ کی ریزرو  فورسز کے رکن ہیں۔ 

 والد/ والده نیشنل گارڈ کے رکن ہیں۔
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