
 
 
 

           
   

       
 

                    
                          

      
      

 
 

            
          

 
        

 
 

         
 
 

       
 

                
                  

 
 

          
 

                     
          

          
                 

 
 

   
    

  

 

 

URDU 

ملیعتیکیگدنزیاندانخیلاوےانجیدںمی ینڻؤاکسکفی رفیئ
 رمافاکتاسوخردیکیحدگیلع

 تحص یترشاعم روا یتابذج :چانپ ڈریگ
 مراف اس یانربمہِهاربوتںیہےتاہچارنکهدحلیعےسقاسبامامتایےسقاسباھچکےکملیعتیکیگدزن یاندانخےکچانپڈریگوکےچبےناپ پآرگا
 غالبا عئاورذرا صداقم ےک قبس ۔ۓیجید جیھب سپوا ےلہپ ےس ےنوہ عورش تایداہ کی FLEوک رچیڻ مور سالک ےک ےچب ےنپا ےسا وراےیئھربوک
ry-family-lifehttps://www.fcps.edu/academics/elementa-ںہی بایتسد رپ ٹئاس بیو سا تامولعم دیزم ںیم ےراب ےک تحاضو یک
.education-fleاقبسا Schoology ۔ںیہبایستدںمی 

ہلصیفاکےنرکهدحیلعےسقابسامامتایقابساھچکےکمیلعتینادناخوکےچبےنپاےنپآہکےکتروصیسیاےئاوس:ےھیئکرداییانربہمِهارب
 ۔ےہ ںیہن تورضریک ےنرک سپاو مراف ہی وک پآ،ےہ ایل رک

 _______________________ رچیڻ مور سالک _________________________________ مان اک ےچب

۔ےرکتکرشہچباکپآہک ےتہاچںیہنپآںیمنجںیئگالنشانرپقباساُناینبارہمِهارب:تیااہد

 ںایراد ہمذ روا ،ضئارف ،راردک :1 قبس ____

 ۔ےگںیکر تخانشیکںویدار ہمذ ورا ض۔ئافر ،ارکرد ےک ادفراےکنادناخ اءبطل
 ںیہ ےتوہ لیدبت ےسیک ارکرد ہی نوراد ےک یگدنز یراس ورا ؛ںایارد ہمذ ورا ضئافر ،کردار ےتلدب ےک ادفرا ےک نادناخ •

 ہیوارپال روا کیولسدب ےس ںوچب :2 قبس ____

 ےتکسرکہسورھبهورپنجںیناچہپوک ادفراغالبنا وراےگںیکر حیضوتیکےنکر ازدنارظنوکںوچب ورایتادیزھتاسےکںوچب اءبطل
 ۔ںیہ ےتکس کر مدد یک نا وج ورا ںیہ

 لفاغت روا،یدتازی یسجن ،یدتازی یانزب ،یدتازی یانمسج •
 امنہر یبہذم ای یادرپ ،سلرنوک لوکسا ،ادتسا ،ناغلاب گرید ےک نادناخ ،تسرپرس ای نیدلاو لومشب عئذرا ےک مدد •

 ____________________خیرات ___________________________________
 طختسد ےک تسرپرس ده/الو یا لداو

Updated July 2021 
LS-FLE-Opt-Out Form Gr 5 

https://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle
https://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle


 
 
 

 

           
   

        
           

 
         

                         
          

    
 

                  
          

 
        

 
         

 
     

                  
  
                 

                
                      

     
           

        
 

       
               

             
          

 
        

           
          
                    
   

 
      

           
            
    
       

   
 

            
                  

           
    

 

ملیعتیکیگدنزیاندانخیلاوےانجیدںمی ینڻؤاکسکفی رفیئ
 رمافاکتاسوخردیکیحدگیلع

 شائزفاراو امنو شونیکمسجیانسان :چانپڈریگ
۔ےہیاتجیدهدحلیعهدحلیعوکںوکیڑلےکڑلسریدتیکقاسبامامت

مراف اس ینابرہمِهارب وت ںیہ ےتہاچ انرک هدحیلع ےس اقبسا مامت ای ےس اقبسا ھچک ےک میلعت یک یگدنز ینادناخ ےک چناپ ڈیرگ وک ےچب ےنپا پآ رگا
 غالبا عئاورذرا صداقم ےک قبس ۔ۓیجید جیھب سپوا ےلہپ ےس ےنوہ عورش تایداہ کی FLEوک رچیڻ مور سالک ےک ےچب ےنپا ےسا وراےیئھربوک
family-life-cps.edu/academics/elementaryhttps://www.f-ںیہبایستدرپٹائسبوی ساتامولعمدزیمںمی ےرابےکتحاضویک
.education-fleاقبسا Schoology ۔ںیہبایستدںمی 

 ھچک ےک شئازفا روا امنو وشن یک مسج یناسنا ےک تعامج ںیوچناپوک ےچب ےنپا ےن پآ ہک ےک تروص یسیا ےئاوس:ےھیئکر دای یانربہمِهارب
 ۔ےہ ںیہن ترورض یک ےنرک سپاو مراف ہی وک پآ ،ےہ ایک ہلصیف اک ےنرک هدحیلع ےس قابسامامت ای ےس قابسا

 _______________________ رچیڻ مور سالک _________________________________ مان اک ےچب

۔ےرکتکرشہچباکپآہک ےتہاچںیہنپآںیمنجںیئگالنشانرپقباساُناینبارہمِهارب:تیااہد

 تغولب:1 قبس ____
 ادیپقلعتےستاریورضیوئہیھتڑبیکتحصناظفحیاتذاکںولیدیبتنارواےگںیانچہپوکںولیدیبتیلاوےونہنارودےکتغولبءالبط

 ۔ےگ ںیکر
 ،ہفاضاںمی ںولابےکلغبروافارنزی ،ںالیدیبتںمی ڈوم،ںالیدیبتیکدلج،ہفاضاںمی ےنسیپ،ہفاضاںمی شائزفا:ںالیدیبتیانمسج •

 جاخرا اک تار ورا ،یگادتسا ،ضیح ،امنووشن یک ںوہلوک ورا یتاھچ ںیم ںویکلڑ ورا ،یئاوڑچ یک ںوھدنک ںیم ںوکلڑ
- ۓیل ےک ںوکلڑ ؛انکر عئاض ےس ازدنا بسانم ورا لامعتسا اک تاعونصم یک تحص ناظفح یتذا :ۓیل ےک ںویکلڑ :یوارہام • 
 نایب رصتخم اک تاعونصم یک تحص نافظح نارود ےک سیردت یک ضیح
ےک ںویلیدبت یلاو ےنوہ نارود ےک تغولب ،ردق یک تافالتخا یدرفنا ؛ امنووشن یک ےیور تبثم فرط یک دوخ نارود ےک تغولب • 
 الھب ھکید یک ںوچب روا تیحالص یک ےنوہ ہلماح روا انھجمس وک لقعت ینایمرد

 مظانییدلوت :2 قبس ____
 ۔ےگ ںیکر تخانش یک لاعفا ورا تخاس یک ماظن یدیولت ہنانز ورا ہنامرد اءبلط

 یلان یک پاشیپ ،ناد ہیصخ ،یلان یک ینم ،ےطوف ،سلانت وضع-لاعفا ےک اءضعا یدیولت ہنامرد •
 ںایلان ضیب ،ہصح ہلچن اک محر ،محر ،یناد ہضیب ،یناد ہچب-لاعفا ےک اءضعا یدیلوت ہنانز •

 ماظن یدیلوت نیاسنا:3 قبس ____
 ۔اگےائجاایرکفراعمت ےسلمعیداینبےکماظنیدلیوتیانسانوکءالبط

 انجڑ اکینم وراےڈناےعیذر ےکتشرابمیسنج •
)ےہاڑتوھچےسےقریطےکیحارجیماننشکسی نریزیسی ایمحروکمسجےکںامہچ(ب شائدیپرواامونشنیکتدالوزالقب •
 ۔ںیہ ےتاج ےئارک فراعتم یلیھت ینینج روا ،ولنآ ،الن •

 ںیتراہم یک ےنرک رکانا راو زیہرپ :4 قبس ____
 ۔ےگ ںیکر تفایدر دئاوف ےک زیہرپ ےس تشرابم یسنج اءبلط

 جائتنےکترشامب یسجن رپیقرتہانروشاندروا،یجامس،یاتذبج،یانمسجدمن تحص •
 سڻکیرپ یک ںوتراہم یک ےنرک راکنا ںیم تالاح لقعتم ےس امنوشن یک تغولب •
 ےس یگتخپ یجامس روا یلام ،یناحور ،ینہذ ،یتابذج یک صخش کیا ،ںیہ یتانب پاب ای ںام وک صخش کیا وج ںایلیدبت ینامسج •

 یںہیتآےہلپ

 زنشکفنا ےلوا ےنوہ لقتنم رپ روط سینج :5 قبس ____
۔ےگ ںہو فراعتم سے)STIs( ںویارمیبیالوےنگلرپ ورطیسنجماعهادیزےسبس اءبلط

- curable( زشنکفیان یسجن ےلاوےگنلےعریذےکاریکڻییب • chlamydia, gonorrhea, syphilis(
,genital herpes ںایرامیب یسنج رلیاو • human papilloma virus [HPV], HIV/AIDS) -(incurable 

Updated July 2021 
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____________________ ___________________________________ 

اناچب ےس ےرسود کیا وک یئوس یک نشکجنا روا زیہرپ ےس ترشابم یسنج فرص ہقیرر طثؤم دصیف 100 اک ؤاچب ےس STDs • 
۔ہے

 خیرات
 طختسد ےک تسرپرس ده/الو یا لداو

Updated July 2021 


