
URDU 
 فیلڈ ڻرپس کے لئے والدین کا اجازت نامہ اور اس سے متعلق خطرات سے آگہی کا اقرار

 (تمام فیلڈ ڻرپس کے لئےیہ فارم اور فیلڈ ترپس کی تفصیل جو منسلک ہونی چاہیے، الزمی  ہیں)  
ہر طالب علم  کے لئے فارم کی   )3(اسکول سے متعلق  فارم کا (اوپر واال  ) احصہ  مکمل کیجئے  )2(ہر ڻرپ کے لئے علیحده فارم  استعمال کیجئے   )1(اہم ہدایات:  

 نقل کی ایک کاپی والدین اور طالب علم کے دستخطوں کے لئے گھر بھیجئے۔ )3(ایک نقل تیار کیجئے، اور
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 منزل مقصود  ڻرپ کی تاریخ ( یا تاریخیں)
 

 ڻرپ کا مقصد
 

 (ایک خانے پرنشان لگائیے)نگرانی 
 

 اس ڻرپ کے دوران طالب علم ہر وقت بالغ افراد کی مسلسل نگرانی میں ہوں گے. 
 

  درج ذیل استثنائی صورتوں کے سوا،طالب علم بالغ افراد کی براه راست نگرانی میں ہوں گے   
   

 (اتمام متعلقہ خانوں پرنشان لگائیے.) ڻرانسپورڻیشن کےانتظامات 

  پیدل چلنا  اسکول کی بس  کمرشل گاڑی  ذاتی گاڑی 

  لیز پر لی ہوئی گاڑی  کاؤنڻی کی گاٰڑی  کوئی نہیں 

 (تمام متعلقہ خانوں پر نشان لگائیے.) پرائیویٹ یا لیز پر لی ہوئی گاڑی کے ڈرائیور

  طالب علم  والدین  ڻیچر یا اسڻاف ممبر کوئی دوسرا بالغ 

 (تمام متعلقہ خانوں پر نشان لگائیے)  گاڑی کی قسم

  کار  یا اس سے کم مسافروں والی )10( وین  SUV  دیگر _______________ 
 (وضاحت کیجئے) 

 (تمام متعلقہ خانوں پر نشان لگائیے.)ایسی سرگرمی جس میں خطره ہو سکتا ہے

  سوئمنگ پول  تفریحی یا تھیم پارک  ساحل سمندر یا سمندر  دیگر _________________________ 
 (سرگرمیوں کی تفصیالت درج کیجئے)  

 STOCK EPINEPHRINE(ایک پہ نشان لگائیے)  ڻرپ میں دستیاب ہوگا  ڻرپ میں دستیاب نہیں ہوگا 
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 نگرانی طالب علم کا معاہدهزیر 
 

کی  میں فیلڈ ڻرپ میں شرکت کے دوران اچھے طرز عمل اورمناسب ظاہری صورت قائم رکھنےکی ذمہ داری قبول کروں گا/گی اور میں ہر لمحہ ہدایات  
 پابندی کروں گا/ گی.

 
     

 تاریخ        دستخط طالب علم

 اقراروالدین کا اجازت نامہ اور خطرات سے آگہی کا 
خطرات کا  میں جانتا /جانتی ہوں کہ اس فیلڈ ڻرپ میں شرکت رضاکارانہ ہے،اس میں شرکت الزمی نہیں، اوریہ کہ میرے بچے یا بچی کو اس ڻرپ میں  کچھ

کی سرگرمیوں میں   amusementکی کچھ سرگرمیاں  شامل ہوسکتی ہیں اور  amusementسامنا ہو سکتا ہے۔  میں نے یہ بات بھی سمجھ لی ہے کہ ڻرپ میں 
نسلک ہیں شرکت کی وجہ سے میرے بچے یا بچی  کےزخمی ہونے بلکہ ہالک ہونے تک کا کچھ خطره ہو سکتا ہے۔.  میں نے اس فیلڈ ڻرپ کی تمام تفصیالت (م

ہے،میں شرکت  کی اجازت  دیتا/ لی ہیں اور اپنے بچی/ بچے کوفیلڈ ڻرپ کے ان حصوں،جن کی تصریح میں نے اپنے دستخطوں سے کردی   ) پڑھ  اور سمجھ
سکول بورڈ، نہ اسکے دیتی ہوں ۔ میں یہ بھی جانتا/ جانتی ہوں کہ  فلیڈ ڻرپ کی سرگرمیاں اسکول کی حدود سے باہر ہونگی؛لٰہذانہ توفیئر فیکس کاآنڻی پبلک ا

 ول کریں گے جو اسکول کی امالک سے باہر ہیں۔ مالزمین اور رضاکارایسی امالک کی حالت یا اس کے استعمال کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری قب
 

 (اطالق ہونے والے خانوں پر نشان لگائیے.)   والدین کا اجازت نامہ

  اس ڻرپ  کی تمام سرگرمیوں میں شرکت. 

  amusement اور تھیم پارک کے سوا،اس ڻرپ کی تمام سرگرمیوں میں شرکت 

   تمام سرگرمیوں میں شرکتپانی سے متعلق سرگرمیوں کے سوا، اس ڻرپ کی  

 کو فیلڈ ڻرپ میں شرکت کی اجازت دیتا/دیتی ہوں__________________________________________________________  میں  
 
 _________________________________________________________________ ____________________________ 
 تاریخ والد یا والده کےدستخط 

ں فیئر فیکس کاؤنڻی پبلک اہم اطالع: اگر آپ نے کسی فیلڈ ڻرپ کے سالسلے میں کوئی پیشگی ادائیگی کی ہے(مثال براڈویز شوز،ڻرانسپورڻیشن ، یا ہوڻل ) اور بعد می 
ئی رقم وه فیلڈ ڻرپ منسوخ کر دیتے ہیں،تو فیئر فیکس کاؤنڻی پبلک اسکول کو اس امر کے لئے ذمہ دار نہیں ڻھہرایا جا سکتا کہ پیشگی ادا کی ہو  )FCPS(اسکولز 

یشگی رقم ادا کرے، آپ والدین / طالب علم کو واپس کی جائے۔  آپ پر زور دیا جا تا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ یا بچی کسی ڻرپ کے لئے دستخط کرے یا پ
 ذاتی طور پر ڻور کمپنی  یا کمرشل کیرئر کے معاہدے پشمول رقم کی واپسی کی  پالیسی کا جائزه لے لیں۔.
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