
 

 

 

 فیئر فیکس کاؤنڻی کے جنسی ہراسانی سے متعلق اسباق
 علیحدگی کی درخواست کا فارم

 6-4 معمولی حادثاتی معذوری والے طلباء، گریڈ
 

 

 

کونسلرز کی طرف سے فراہم کرده جنسی طور پر ہراسانی سے متعلق اسباق سے اپنے بچے کو علیحده کرنا اگر آپ سکول 
سبق کی تدریس سے پہلے کسی بھی وقت اپنے بچے کے چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی اس فارم کو مکمل کیجیئے اور 

 ۔جیۓید سکول کونسلر کو واپس بھیج
 

ڻچ پیغام کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔  -ان -سکول کے بیک پیک لیڻر اور کیپاسباق کی تاریخیں، آپ کے بچے کے 
برائے مہربانی نوٹ کیجیئے کہ وه طلباء جو پہلے ہی سکول کونسلنگ کی خدمات سے علیحده ہو چکے ہیں وه خود بخود 

 FCPS اکاؤنٹ کے ذریعے جنسی طور پر ہراسانی سے متعلق اسباق سے علیحده ہو جائیں گے۔ والدین/ سرپرست پیرنٹ ویو
 میں سبق کا جائزه لے سکتے ہیں۔ 24/7

 
اگر والدین/ سرپرستان اپنے طفل مکتب کو ان اسباق سے علیحده کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو طالبعلم کے حقوق اور ذمہ 

میں موجود سکول میں رپورٹ کرنے کے طریقوں، تعریفوں اور طرزعمل کی توقعات سے خود  2601داریوں کے ریگولیشن 
 کو اور اپنے بچے کو متعارف کروانے کے ذمہ دار ہیں۔

 
معمولی حادثاتی معذوری والے طلباء کے لیۓ جنسی کے  6-4گریڈ سوائے ایسی صورت کے کہ آپ براِه مہربانی یاد رکھیئے:

متعلق اسباق سے اپنے بچے کو علیحده کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ فارم واپس بھیجنے کی ضرورت طور پر ہراسانی سے 
 نہیں ہے۔

 
   بچے/ بچی کا نام 

 

    سکول کونسلر سکول
 

 سبق کا جائزه:
 

 2 حصہ 3 جنسی ہراسانی، سبق
 طلباء ذیلی چیزیں سیکھیں گے:

 جنسی ہو۔ جنسی ہراسانی کوئی بھی ایسا طرز عمل ہے جو ناگوار اور ●
 جنسی ہراسانی زبانی، جسمانی، تحریری، یا الیکڻرانک ہو سکتی ہے۔ ●
 برا چھونے کے مقابلے میں ڻھیک چھونا کیا ہے؟ ●
 جنسی ہراسانی کی صورت میں نکلنے والے نتائج۔ ●

 

 
میں معمولی حادثاتی معذوری والے طلباء کے لیۓ جنسی طور پر ہراسانی سے متعلق اسباق میں اپنے بچے کی  6-4 میں گریڈ

 شرکت نہیں چاہتا/ چاہتی۔ 
 
        

                                                                 والد/ والده/ سرپرست کے دستخط 

 
                 

 
                          

                                                                                           

____________________
                        تاریخ   

_____________________  
 

URDU 

ای میل ایڈریس      
                                                      ڈ

 

 فون نمبر
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