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Notice Not to Evaluate 

 اسکول
 پتہ

تاریخ 
 حوالہ

 آئی ڈی نمبر

   عزیز

 وخوضآ پ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مورخہ _________ کو،  مقامی تشخیصی کمیڻی نے آپ کے بچے سے متعلق معلومات پر غور 
تمام کوائف کی بیناد پرمقامی تشخیصی کمیڻی کی طرف سے یہ سفارش کی گئی تھی کہ فی الحال ایک انفرادی چانچ کی اجازت نہیں کیا۔ 

 منسلک ہے۔ لیئے،ڻی کی رپورٹ آپ کی معلومات کیدی جاسکتی۔ مقامی تشخیصی کمی

        Willow Oaks Corporate 8270و  آپ اس فیصلے کے خالف اپیل کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیئے آپ ک
Drive,Fairfax VA 22031  ہر صورت تحریری طور پر یہ  ،پر واقع حسب قانون کاروائی اور اہلیت کے دفتر میںدوسری منزل  میں

آپ  اطالع دینی الزمی ہے کہ آپ ایک انتظامی جائزه، مصالحتی اور/ یا ضابطے کی ایک غیر جانبدارانہ سماعت کا آغاز کر رہے ہیں۔
of Notice اس پتے پر  https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se130.pdfاپنے بچے کے اسکول سے یا آن الئن 

Appeal (SS/SE-130) عمل شروع ہو جاتا ہے تو اپیل کے عمل کے دوران آپ کا بچہ موجوده اگر اپیل کا  فارم حاصل کر سکتے ہیں۔
 تعلیمی حیثیت برقرار رکھے گا ماسوائے ایسی صورت میں کہ آپ اور اسکول ڈویژن کسی اور فیصلے پر متفق نہیں ہو جاتے۔

) مقامی تشخیصی کمیڻی کی Virginia Procedural Safeguards Notice(کی ایک نقل  ٓاپ کے گھرانے کے خصوصی تعلیمی حقوق
اگر آپ کو ان حفاظتی اقدامات میں درج شرائط کو سمجھنے میں مدد کی ضرورت ہے  میڻنگ سے پہلے آپ کو فراہم کر دی گئی تھی۔

پر کال کریں۔ اضافی نقول اسکول یا آن الئن  571-423-4470تو براه مہربانی حسب قانون کاروائی اور اہلیت کے دفتر میں 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se4.pdf پر دستیاب ہیں۔ 

 ر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو براه مہربانی، مجھ سے _______________ پر رابطہ کریں۔اگ

 مخلص،

 پرنسپل یا نامزد فرد

 منسلک کاغذات

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

SS/SE-13 (6/19) 
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