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 قبل از رجسٹریشن  
 

 پر کلک کریں REGISTRATION” “STUDENT )طالب علم کا رجسٹریشن( نامی زرد باکس ۔www.wtps.org یہاں واشنگٹن ٹاؤن شپ پبلک اسکولز کی ویب سائیٹ وزٹ کریں .1

 )ڈسٹرکٹ قبل از رجسٹریشن ( پر کلک کریں۔ ”DISTRICT PRE-REGISTRATION PORTAL“  قبل از رجسٹریشن پورٹل کی رسائی کے لیے ہوم پیج پر واقع۔

 
 

 صفحہ پر اسٹوڈنٹ انفارمیشن والے حصے میں بچے کے بارے میں معلومات کا اندراج کریں۔ .2
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کو اس بات کی پوری یقین دہانی نہیں ہے  اگر آپ  صفحہ پرموجود اسکول پریفرنس والی جگہ پر، جہاں آپ رہتے ہیں اس کی بنیاد پر اس اسکول کا انتخاب کریں گے۔ .3

 کہ آپ کے بچے کس اسکول میں جائیں گے، تو درست اسکول تالش کرنے کے لیے آپ ہماری ریزیڈینٹ اسکولز کی فہرست استعمال کرسکتے ہیں۔ 

 

 
 علم کا کوئی بہن بھائی پہلے سے ضلع میں اندراج شدہ ہے یا نہیں. وہ پتہ درج کریں جہاں طالب علم مقیم ہے اور اس بات کی نشاندہی کریں کہ طالب  -گھریلو معلومات  .4

یہ بہت اہم ہے کہ معلومات درست ہوں کیونکہ ہم  براہ کرم اپنا درست ای میل پتہ اور فون نمبر ضرور فراہم کریں۔ یہاں اپنی معلومات درج کریں۔ -سرپرست کی معلومات  .5

 ے لیے اسی کا استعمال کریں گے۔آپ کی درخواست کے تعلق سے آپ سے رابطہ کرنے ک

پر   (دیں  درخواست  میں اسکول) ”APPLY TO SCHOOL“ جب تمام مطلوبہ معلومات مکمل ہوجائیں تو آپ کو الزمی طور پراپنی شناخت کی تصدیق کروانی ہوگی اور اس کے بعد .6

کلک کریں
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 یہ اس کے مماثل نظر آئے گا: موصول ہوگی جس میں تصدیق کی جائے گی کہ آپ کی درخواست موصول ہوگئی ہے۔آپ کو انرالمینٹ ایکسپریس کی طرف سے ایک ای میل  .7
 

 
 

وری معلومات  ایک مرتبہ جب ہماری رجسٹریشن کی جانب سے آپ کی قبل از رجسٹریشن منظور ہوجائے گی ، تو آپ کو ایک دوسرا ای میل موصول ہوگا جس میں ضر  .8

یہ   اس ای میل میں رجسٹریشن کے پاس ورڈ کی تکمیل کے لیے آپ کو ایکسس آئی ڈی اور ایکسس پاس ورڈ کا ویب سائٹ لنک بھیجا جائے گا۔ گی۔فراہم کی گئی ہوں 

 معلومات صر ف آپ کے بچے کے لیے ہی مخصوص ہوگی، لٰہذا دوسروں کو مت دکھائیں۔
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 نیا پاور اسکول اکاؤنٹ تخلیق کرنا 
 

 نیو واشنگٹن ٹاؤن شپ فیملیز 
 

پہلے سے   اگر آپ کے پاس ضلع میں دیگر بچے کے لیے پاور اسکول اکاؤنٹ درج ذیل اقدامات صرف ان نئے خاندانوں کے لیے ہیں جن کے پاس اس وقت پاور اسکول اکاؤنٹ نہیں ہے۔
 ہ کریں۔موجود ہو تو، براہ کرم "موجودہ واشنگٹن ٹاؤن شپ فیملیز" کے لیے ہدایات مالحظ

 

 
واشنٹنگ ٹاؤن شپ اسکول   پاور اسکول ہمارے ضلع کے ذریعہ مستعمل طلباء کا معلوماتی نظام ہے۔ رجسٹریشن پروسیس کا اگال مرحلہ پاور اسکول میں آپ کا اکاؤنٹ تخلیق کرنا ہے۔

اگر آپ کے   ما اور تعلیمی پیش رفت کے بارے میں آگہی ملتی رہے گی۔ڈسٹرکٹ میں آپ کے بچے کی موجود گی کے دوران، پاَور اسکول کے ذریعے آپ کو اپنے بچے کی نشوون 

ی توجہ سے عمل کریں، کیوں کہ رجسٹریشن پاس کبھی بھی پاور اسکول کا اکاؤنٹ نہیں رہا اور آپ کا کوئی بھی دوسرا بچہ ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے، تو براِہ مہربانی ان ہدایات پر پور

 ت ہیں ۔ کے عمل میں یہ انتہائی اہم اقداما

ای میل کو آپ تک پہنچنے   جب آپ کی قبل از رجسٹریشن کا جائزہ لے لیا جائے گا، تو آپ ہمارے رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ای میل وصول کریں گے۔ .1

 درکار الگ اِ ن کی معلومات ہوں گی۔اس ای میل میں اہم لنکس کے ساتھ ٹیوٹوریئل اور پاور اسکول اکاؤنٹ بنانے کے لیے  کاروباری دن لگ سکتے ہیں۔ 5میں 

اور پھر  ٹیب پر کلک کریں  “ACCOUNT CREATE”  کریں تخلیق اکاؤنٹ “https://wtps.powerschool.com/public” ای میل میں دیے گئے لنک پر کلک کریں .2

 ۔پر کلک کریں ”CREATE ACCOUNT“ نیلے رنگ والے بٹن
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آپ اپنا پاس  آپ کو اپنا ای میل اپنے یوزر نام کے طور پر استعمال کرنا چاہیے!  اپنا نام، ای میل پتہ، صارف نام )آپ کا ای میل پتہ( اور اپنا مطلوبہ پاس ورڈ درج کریں۔ .3

 **اگر آپ اپنا ای میل پتہ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ الگ ان نہیں ہو سکیں گے! ہونا چاہیے۔حروف کا   8پاس ورڈ کم از کم  ورڈ خود ہی بنا سکتے ہیں۔
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ایکسس کا ایکسس آئی ڈی اور  طالب علم کا نام، رسائی آئی ڈی، رسائی پاس ورڈ، اور رشتہ درج کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بچہ )بچوں( کو اکاؤنٹ سے لنک کریں گے۔  .4

کو کاپی اور پیسٹ کر  پاس ورڈ اس ای میل میں پایا جا سکتا ہے جو آپ کو رجسٹریشن شعبہ کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ اگر آپ ایکسس آئی ڈی اور ایکسس پاس ورڈ 

لطی آجائے گی۔ اگر آپ متعدد طالب علم کو رجسٹر کر  رہے ہیں، تو براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اسپیسز کاپی پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس طرح اس عمل میں غ

**نوٹ: ہر طالب علم کے پاس مختلف ایکسس   رہے ہیں، تو آپ کو ہر بچے کے لیے نام، ایکسس آئی ڈی، ایکسس پاس ورڈ، اور رشتہ درج کرنے کی ضرورت ہوگی۔

لیے رجسٹریشن شعبہ کی طرف سے آپ کو ارسال کردہ ای میل سے رجوع   درست رسائی کوڈز اور ایکسس پاس ورڈز کے  آئی ڈی اور ایکسس پاس ورڈ ہوتا ہے۔

 کریں۔ 

 
 

 

 پر کلک کریں۔  ”ENTER“ )درج کریں( ایک دفعہ آپ نے اپنے بچہ )بچوں( کے واسطے مذکورہ باال معلومات درج کر دیا تو اس کے بعد اسکرین کے نیچے موجود نیلے بٹن .5
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 اسکول اکاؤنٹ مکمل ہوگیا۔اب آپ کا پاور  .6

 پر کلک کریں۔ فارمز ”FORMS“اپنے داخلے فارموں کی رسائی کے لیے بس مینوں میں بائیں طرف موجود   .7

 
 
 

 پر کلک کریں ”ENROLLMENT“ اندراج  .8
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 کرنا شروع کرنے کے لیے پہلے فارم کے نام پر کلک کریں۔فارم مکمل  اب آپ رجسٹر کرنے کے لیے تیار ہیں! آپ کا رجسٹریشن فارم یہاں نظر آئے گا۔ .9

 

 

پہلے طالب علم پر کلک کریں اور ان کے فارم   اگر آپ متعدد طلباء کو رجسٹر کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک طالب علم کے لیے ایک ٹیب موجود ہے۔ .10

ہر ایک طلبہ کے لیے فارمز مختلف    کلک کریں گے اور فراہم کردہ فارم مکمل کریں گے۔ایک دفعہ مکمل ہوجانے کے بعد، آپ اگلے طالب علم پر  مکمل کریں۔
 ہوسکتے ہیں.
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 موجودہ پاور اسکول اکاؤنٹ میں طلبہ کو شامل کرنا 
 

 موجودہ نیو واشنگٹن ٹاؤن شپ فیملیز 
 

ایک دفعہ مکمل ہوجانے کے بعد، آپ ایک اکاؤنٹ میں الگ ان کر سکیں گے اور اپنے تمام طلباء کو   کرنا آسان ہے!اپنے موجودہ پاور اسکول اکاؤنٹ میں نئے طالب علم کو شامل 

 اپنے نئے طلبہ کو شامل کرنے کے لیے، نیچے دی گئی ہدایات پر عمل کریں:  مالحظہ کر پائیں گے۔

 
ای میل کو آپ تک پہنچنے   ریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ای میل وصول کریں گے۔جب آپ کی قبل از رجسٹریشن کا جائزہ لے لیا جائے گا، تو آپ ہمارے رجسٹ  .1

اس ای میل میں اہم لنکس کے ساتھ ٹیوٹوریئل اور پاور اسکول اکاؤنٹ بنانے کے لیے درکار الگ اِ ن سے متعلق معلومات ہوں  کاروباری دن لگ سکتے ہیں۔  5میں  

 گی۔

 “IN SIGN” سائن ان اپنی موجودہ پاور اسکول الگ ان کی معلومات درج کریں اور کلک کریں۔  “https://wtps.powerschool.com/public” لنک پر کلک کریں .2
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پر کلک کریں جو مینو میں اسکرین کے  ”ACCOUNT PREFERENCES“ پریفرنسز  اکاؤنٹ  ایک دفعہ آپ اپنے پاور اسکول اکاؤنٹ میں الگ ان ہوگئے تو اس کے بعد .3

 ۔ پر کلک کریں جو دائیں طرف موجود ہے ”ADD“ کریں شاملاس کے بعد نیلے بٹن   ہائیں طرف موجود ہے.
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آپ طالب علم سے اپنا  ورڈ کے ساتھ اپنے طالب علم کا پہال نام درج کریں۔رجسٹریشن شعبہ کی طرف سے ای میل میں فراہم کردہ ایکسس آئی ڈی اور ایکسس پاس   .4

اگر آپ ایکسس آئی ڈی اور ایکسس پاس ورڈ کو کاپی اور پیسٹ کر رہے ہیں، تو براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اسپیسز کاپی پیسٹ   رشتہ بھی درج کریں گے۔

 ۔کلک کریں ”OK“  ائے گی۔نہ کریں، کیونکہ اس طرح اس عمل میں غلطی آج
 

 
 

آپ کو ان کا نام،  آپ کا طالب علم اب آپ کے اکاؤنٹ میں شامل ہوگیا ہے۔ آپ کو ایک پیغام موصول ہوگا جس میں آپ کو بتایا جائےگا کہ آپ کی تبدیلیاں محفوظ ہو گئی ہیں۔ .5

فارمز کی رسائی کے لیے صفحہ کے اوپری حصے میں اپنے طالب علم کے نام رجسٹریشن   اپنے دوسرے طالب علم کے ساتھ اسکرین کے اوپری حصہ میں نظر آئے گا۔

 پر کلک کریں۔
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 اب آپ رجسٹر کرنے کے لیے تیار ہیں!  فارمز یہاں موجود ہوں گے۔ ٹیب پر کلک کریں.  ”ENROLLMENT“ اندراجپر کلک کریں اور پھر  ”FORMS“   فارمز .6
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 اندراج کے فارمز مکمل کرنا
 

 آپ کا رجسٹریشن فارم اندراج ٹیب کے نیچے فارمز میں نظر آتے ہیں۔ .1

 
 معلومات ابتدائی -A[Washington Township]پہلے فارمز پر کلک کرتے ہوئے اپنے اندراج پیکٹ مکمل کرنا شروع کریں،  .2
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ہمارے پاس ایک ٹول ہے جو آپ کو اپنے دستاویزات جلدی   فارمز میں آپ کو ایک دستاویز اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہوگی۔اس فارم کے نچلے حصے اور کچھ دیگر  .3

 اگلے حصے میں مخصوص مرحلہ وار ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔  اور آسانی سے اپلوڈ کرنے کی سہولت دیتا ہے۔

پر موجود معلومات کا جائزہ لیں۔ ایک دفعہ جب آپ نے اپنی معلومات کا جائزہ لے لیا تو اس کے بعد،  جب آپ اپنا دستاویز اپلوڈ کرنے کا عمل مکمل کر لیں تو فارم .4

 اگال فارم آپ کے پیکٹ میں بذات خود لوڈ ہو جائے گا۔  ۔ ”SUBMIT“کرائیں  جمعکلک کریں۔ 

 پر کلک کریں۔ کرائیں جمع”SUBMIT“ ہر ایک فارم کو مکمل کرنا جاری رکھیں اور ہر ایک فارم کے نچلے حصہ میں موجود  .5

ایک دفعہ جب   معلومات، اجازتیں اور اقرار نامہ دیے گئے ہیں۔ -فارم قیویا تکمیل کی سندی  -آپ کی درخواست کی بنیاد پر، پیکٹ میں آخری فارم، فارم پی .6

 یہ فارم جمع کرا دیا تو آپ کا پیکٹ مکمل ہو جائے گا۔آپ نے 

فارم حروف کے لحاظ سے   ہر کسی کے لیے ایک جیسا رجسٹریشن فارم نہیں ہوگا۔ براہ کرم یاد رکھیں آپ کے جوابات کے نتیجے میں کچھ فارم ظاہر ہوسکتے ہیں۔ .7

اس کا مطلب بس یہ ہے کہ یہ فارم آپ کے لیے نہیں ہے۔ غائب ہے تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی حرف ترتیب دیے گئے ہیں۔
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 دستاویز اٹییچمینٹ ٹول کا استعمال کرتے ہوئے دستاویز کس طرح اپلوڈ کریں۔ 
 
 

دستاویزات آپ کے طالب علم کو اسکول میں داخل کرنے کے لیے  یہ  آپ کے رجسٹریشن پیکٹ میں مخصوص فارمز کے لیے آپ کو دستاویزات اپلوڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

اس کا استعمال بہت  اگر کسی مخصوص فارم کےلیے آپ کو ایک دستاویز اپلوڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو دستاویز منسلک کرنے کا ٹول فارم پر ظاہر ہوگا۔ مطلوب ہوں گی۔

 آسان ہے۔

انہیں جہاں   ے، ہماری صالح ہے کہ آپ مطلوبہ دستاویزات وقت سے پہلے اسکین کریں اور انہیں اپنے ڈیوائس میں محفوظ کر لیں۔رجسٹریشن کے عمل کو مزید موثر بنانے کے لی 

 محفوظ کریں اس کا یاد رکھنا یقینی بنائیں تاکہ جب آپ کو ان کی ضرورت ہو تو آپ انہیں آسانی سے تالش کر سکیں۔

 ے جو رجسٹریشن کے لیے مطلوب ہیں:ذیل میں ان دستاویزات کی فہرست دی گئی ہ 

 رہائش کا ثبوت •

o  مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک: رہن کا سٹیٹمینٹ، ٹیکس کا بل، کرایہ/لیز کا معاہدہ، نوٹرائزڈ لیٹر آف ریزیڈنس فارم 
o  لیے دیگر ثبوتدرج ذیل میں سے کوئی دو: ٹیکس، بجلی کا بل، پانی کا بل، کیبل کا بل، گیس کا بل، رہائشی ثبوت دکھانے کے 

 والدین/سرپرست فوٹو آئی ڈی  •

 ٹیکہ کاری ریکارڈز •

 پیدائش کا سرٹیفکیٹ اوریجنل •

 اپنے بچے کی ایک تصویر  •

 دنوں کے اندر (  30جسمانی جانچ )رجسٹریشن کے  •

 دنوں کے اندر اندر( 30کنڈرگارٹن کے طلباء کے اندراج کے واسطے دانتوں کی جانچ )رجسٹریشن کے  •

 کاغذات )یا دیگر متعلقہ عدالتی احکامات(، اگر قابل اطالق ہوںتحویلی  •

 کی کاپی  IEP/504موجودہ  •

 موجودہ جماعتیں یا معیاری ٹیسٹ کے اسکور )اگر ضلع میں منتقل ہو رہے ہوں(  •

 غیر سرکاری ٹرانسکپرٹس )ہائی اسکول طلباء( ایک دستاویز شامل کرنے کے لیے، نیچے دی گئی ہدایات پر عمل کریں: •

 .پر کلک کریں ”ADD DOCUMENT“ کریں  شامل  دستاویزستاویز شامل کرنے کے لیے،  د •
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  پر کلک کریں ”BROWSE“ براؤز  ایک دستاویز اٹییچمنٹ باکس پاپ اپ ہوگا. •

 

 پر کلک کریں۔  ”OPEN“ اوپن وہ فائل تالش کریں جسے آپ نے پہلے محفوظ کیا تھا، اس فائل پر کلک کریں اور پھر   •
 
 
 
 
 
 
 

 پر کلک کریں  ”UPLOAD“ اپلوڈ  کریں  •

 

 آپ کا دستاویز آپ کے نام کے نچے ظاہر ہوگا۔  •

 
 

 اضافی دستاویزات اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہو تو بس درج باال مراحل دہرائیں۔اگر آپ کو اس فارم کے ساتھ  آپ کا اپلوڈ کرنے کا عمل مکمل ہوگیا۔ •
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 فارمز کا جائزہ  اندراج
 

موصول ہوں گے جو آپ کی  آپ کو صرف وہ فارم  یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ تمام فارمز اپنے پیکٹ میں موصول نہ ہوں۔ فارمز کا جائزہ موجود ہے۔ اندراجذیل میں ہر ایک 

 صورتحال سے متعلق ہوں۔ 

 ابتدائی معلومات  -فارم اے
اعتراف سیکشن کے نیچے   ایک دفعہ آپ نے فارم میں فراہم کردہ معلومات پڑھ لیا تو اس کے بعد جواب "ہاں" میں دیں یہ فارم ریاست نیو جرسی کو مطلوب معلومات فراہم کرتا ہے۔ •

 اپنے دستخط کریں۔ 

 پر کلک کریں۔  کرائیں  جمع  ”SUBMIT“ایک دفعہ جب آپ نے اپنی آئیڈی اپلوڈ کر دی، اس کے  پ سے اپنی تصویر کی آئی ڈی اپلوڈ کرنے کو کہا جائے گا۔اس کے بعد آ  •

 پیدائش کی تصدیق اور آبادیات  -فارمب بی
 آپ سے اپنے طالب علم کی جائے پیدائش کی معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔  •

 فارم آپ کے طالب علم کے بارے میں معلومات جیسے کہ قانونی نام، جنس اور نسل جمع کرے گا۔ یہ  •

یہ تصویر حفاظتی   وگا۔آپ کو اپنے بچے کی تصویر کے ساتھ پیدائش سے متعلق دستاویزات )برتھ سرٹیفکیٹ کی مصدقہ کاپی، عدالتی ریکارڈ وغیرہ( بھی اپلوڈ کرنا ہ  •

 طالب علم معلوماتی سسٹم میں استعمال کی جائے گی۔ اقدامات کے لیے ہمارے  

اگر یہ پہلے ہی اپ لوڈ ہو چکا ہو تو برتھ سرٹیفکیٹ سیکشن کے نیچے اپلوڈ کرنے پر برتھ سرٹیفکیٹ اوور   اپنے بچے کی تصویر مناسب جگہ پر اپلوڈ کرنا یقینی بنائیں۔ •

 رائٹ ہو جائے گا۔ 

 پر کلک کریں  ”SUBMIT“ کرائیں  جمع  •

 طالب علم کا پتہ -فارم سی
 اس فارم پر آپ اپنے طالب علم کا پتہ اور رہائش کی صورت حال فراہم کریں گے۔ •

  اسٹوڈنٹ ایفی ڈیوٹ اگر آپ کا بچہ ایفی ڈیوٹ اسٹوڈنٹ( ڈسٹرکٹ میں کسی ایسے فرد کے ساتھ رہائش پزیر ہے جو اس کا والد، والدہ یا سرپرست نہیں ہے تو ایک  •

کو پرنٹ کرکے، پُر کرکے نوٹورائز کروانا ضروری ہے۔ آپ رجسٹریشن  ( Parent/Legal Guardian Certification) یے والدین/قانونی سرپرست سرٹیفیکٹکے ل

ستخط شدہ، اور  کے دیگر فارموں کو مکمل کرنا جاری رکھ سکتے ہیں، تاہم، آپ کی درخواست اس وقت تک منظور نہیں کی جائے گی جب تک کہ ہمیں پُر کردہ، د

 ہمارا رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ آپ سے رابطہ  کرتے ہوئے  فارم  جمع کرنے کے  لیے وقت  طے کرے گا۔   نوٹورائز حلف نامہ موصول نہیں ہو جاتا۔

کرواتے ہوئے، براِہ مہربانی اس بات کی یقین  ثبوت جمع  رہائش کے قابِل قبول ثبوتوں کی مثالی فارم اوپر فراہم کردی گئی ہیں۔ آپ کو رہائش کا ثبوت اپ لوڈ کرنا ہوگا۔ •

 دہانی کرلیں کہ تمام بل/سٹیٹمینٹس وغیرہ تازہ ترین ہوں۔ 

اور اگر آپ کے پاس مائگرینٹ سرٹیفیکٹ آف الیجبلٹی ہے، تو براِہ مہربانی   اگر آپ ہجرت کرکے کام کرنے والے ہیں تو آپ معلومات یہاں درج کر سکتے ہیں۔ •

 میں دستاویز منسلک کرنے والے ٹول کا استعمال کرتے ہوئے سرٹیفیکٹ اَپلوڈ کریں۔ صفحہ کے نچلے حصہ 

 پر کلک کریں  ”SUBMIT“  کرائیں جمع •
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 وینتو اسٹوڈینٹ نوٹیفیکشن -مکنی-فارم ڈی
 )ضروری نہیں کہ اس فارم کا اطالق تمام طلبہ پر یکساں ہو( 

 بارے میں معلومات جمع کرے گا۔  یہ فارم آپ کی موجودہ حاالت زندگی کے •

 فارم کے نیچے دو دستخط مطلوب ہیں۔  •

 پر کلک کریں۔  ”SUBMIT“کرائیں  جمع •

 گھر سے باہر رکھنا -فارم ای
 )ضروری نہیں کہ اس فارم کا اطالق تمام طلبہ پر یکساں ہو( 

 یہ فارم آپ کی موجودہ حاالت زندگی کے بارے میں معلومات جمع کرے گا۔  •

 یقینی بنائیں کہ آپ والدین/قانونی سرپرست اور کیس ورکر کی معلومات فراہم کریں۔ براہ کرم  •

 پر کلک کریں۔  ”SUBMIT“  کرائیں جمع •

 اور ریکارڈ ریلیز  اندراج پچھال -فارم ایف
 کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہے۔ اندراجیہ فارم اسکول میں آپ کے طالِب علم کے پچھلے  •

پہلےداخل ہوا ہے، تو آپ کو اپنے طالِب علم کے ریاستہائے متحدہ امریکہ  ،برس سے کم عرصہ  3اگر آپ کا طالِب علم ریاستہائے متحدہ امریکہ کے کسی اسکول میں پہلی مرتبہ  •

 کے اسکول میں پہلی مرتبہ داخلے کی تاریخ فراہم کرنی ہوگی۔

 کرنا فراہم  ڈ رلیزطالِب علم کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے ہمارے ڈسٹرکٹ میں منتقل ہو رہا ہے، تو آپ کو پچھلی ڈسٹرکٹ کے اسکول کی معلومات اور دستخط شدہ ریکاراگر آپ کا  •

 اور ریکارڈ ریلیز پر دستخط کرنا ہوگا تاکہ ہم پچھلے ضلع سے  رابطہ کر  سکیں اور آپ کے طالب  علم کا ریکارڈز حاصل ک ر سکیں۔ ہوگا،

 اَپ لوڈ کریں۔  IEP/504ہے، تو براِہ مہربانی صفحہ کے نیچے دستاویز منسلک کرنے واال ٹول استعمال کرتے ہوئے  504یا  IEPاگر آپ کے طالِب علم کے پاس  •

 .پر کلک کریں ”SUBMIT“ کرائیں  جمع  •

 طالِب علم کے روابط -فارم جی
 معلومات جمع کی جاتی ہے جس کو ہم اس وقت استعمال کریں گے جب آپ سے ہنگامی صورتحال میں رابطہ کرنا ہوگا۔ یہ فارم بہت ضروری ہے، کیوں کہ اس میں وہ  •

 یہ فارم طالِب علم کے والدین/سرپرست اور ہنگامی روابط کے بارے میں معلومات جمع کرتاہے۔  •

 آئکن( پر کلک کریں۔ )پینسل pencil iconپنے رابطہ کی تکمیل کے لیے شامل کرنے کے لیے  آپ دیکھیں گے کہ رابطہ کے چارٹ میں آپ کی معلومات جزوی طور پر پُر ہوگی۔ ا •
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۔ کا انتخاب کریں. اس سے ، اس بات کی یقین دہانی ہوجائے  سرپرست  ”GUARDIAN“اپنی معلومات کا اندراج کرتے ہوئے،یہ بہت ضروری ہے کہ آپ رابطہ کی قسم میں   •

سے پورا سال اہم ترین پیغامات وصول کرتے رہیں۔ بنیادی رابطے کے طور پر والد، والدہ یا سرپرست میں سے    SwiftK12ماری والدین کی میسجنگ سروس  گی کہ آپ ہ 

 پر کلک کریں۔  ”ADD“ کریں شاملاضافی معلومات درج کریں اور  صرف کوئی ایک ہی ہوسکتا ہے۔

 

بٹن پر کلک کریں اور اپنی اضافی   ”ADD“  کریں شامل اضافی رابطے شامل کرنے کے لیے  روابط شامل کرنے ہوں گے، 3ہنگامی رابطہ میں آپ کو الزمی طور پر  •

ان کے رابطے کی   رابطے کی معلومات درج کریں۔ یہاں آپ تمام والدین/سرپرستوں اور ہنگامی رابطوں کے لیے معلومات درج کر سکتے ہیں۔ آپ موجودہ رابطوں کو

  ھ باکس میں موجود پنسل پر کلک کرتے ہوئے بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔معلومات کے سات 
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 پر کلک کریں۔ ”ADD“ کریں شامل آپ کو اس رابطے کے لیے اجازتیں بھی بتانی ہوں گی۔ رابطے کی معلومات درج کریں )ذیل میں نمایاں کردہ جگہیں دیکھیں(۔ •

 

 

 دہرائیں۔ ہر رابطے کے لیے اوپر کا مرحلہ  •

 اس فارم پر، آپ جی ہاں یا نہیں پر کلک کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی بھی کریں گے کہ آیا طالب علم کا کوئی سرپرست فوج میں ہے۔ •

 پر کلک کریں  ”SUBMIT“ کرائیں  جمع  •

 صحت کے بارے میں معلومات -فارم ایچ
 جیساکہ طبی روابط، صحت کا بیمہ فراہم کنندہ، ادویات اور میڈیکل ہسٹری وغیرہ۔ یہاں پر آپ صحت کے بارے میں معلومات کا اندراج کریں گے،  •

 اگر قابل اطالق ہو تو آپ اس صفحہ پر بھائی بہنوں سے جڑی معلومات بھی درج کر سکتے ہیں۔ •

ے ہنگامی صورتحال میں آپ کے طالب علم کے لیے ضلع اگر آپ اس پالیسی کو اپنی رضامندی نہیں دیتے ہیں، تو آپ س یہ فارم ہنگامی عالج کی رضامندی پر مشتمل ہے۔ •

 کو ایک ایکشن پالن فراہم کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ 

(  30طالب علم کی جسانی جانچ مطلوب ہے، اور آپ کو طالب علم کے اسکول کے پہلے دن سے تیس ) اس فارم پر طالب علم کی جسمانی معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ •

فارم پر فراہم کیا گیا ہے( یا اپنے معالج کا اپنا فزیکل فارم استعمال   آپ یونیورسل ہیلتھ کیئر فارم پرنٹ کر سکتے ہیں )لنک مناسب دستاویزات جمع کرانا ہوگا۔دنوں کے اندر 

 کرتے ہوئے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔اگر آپ کے پاس یہ معلومات موجود ہیں تو آپ اسے صفحہ کے نچلے حصے میں موجود دستاویز منسلک ٹول کا استعمال  کریں۔
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براہ کرم صفحہ کے نیچے موجود دستاویز منسلک ٹول کا استعمال   آپ کو اپنے طالب علم کے حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ جمع کرانے کی ضرورت پڑے گی۔  •

 کرتے ہوئے حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ اپلوڈ کریں۔

 پر کلک کریں”SUBMIT“ کرائیں  جمع  •

 گھر کی زبان کا سروے-ارم آئیف
 ( پروگرام کے لیے اہل ہے۔ ELLاس فارم میں اس بات کا تعین کرنے کے لیے سوال دریافت کیا جائے گا کہ آیا آپ کا طالب علم انگلش لینگویج لرنر ) •

 بنیاد پر جمع کرائے جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے۔ سواالت پچھلے سوال کے آپ کے جواب کی  سواالت عددی ترتیب سے باہر ہو سکتے ہیں۔ •

 .پر کلک کریں ”SUBMIT“ کرائیں  جمع  •

 ٹرانسپورٹیشن -فارم جے
اگر آپ کا طالب علم اہل ہے، تو آپ کے پاس یہ اختیار   اس فارم میں واشنگٹن ٹاؤن شپ بورڈ آف ایجوکیشن کی ٹرانسپورٹیشن پالیسی کی وضاحت کی گئی ہے۔ •

 ٹرانسپورٹیشن کے حق سے دستبردار ہوجائیں۔موجود ہے کہ آپ تعلیمی سال کے لیے 

اگر آپ نے پہلے سے ڈے کیئر کا انتظام کر لیا ہے، تو اس   اس فارم میں کنڈرگارٹن اور ایلمینٹری ڈے کیئر ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہے۔ •

کیئر فراہم کنندہ کے بارے میں علم نہیں ہے ، تو آپ ''میرے بچے کو گھر کے پتےسے  اگر آپ کو اپنے ڈے  فارم پر آپ اپنی پسند کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔

جب آپ اپنے اسکول کے دن سے پہلے /بعد میں ڈے کیئر فراہم کنندہ کا انتخاب کر لیں تو آپ   ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے'' کے آپشن کا انتخاب کریں۔

 ٹرانسپورٹیشن شعبہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

 .پر کلک کریں ”SUBMIT“ ائیں کر  جمع  •

 ٹیکنالوج  -فارم ےک
 یہ فارم ضلع کی ٹیکنالوجی پالیسی کا جائزہ لیتا ہے۔ •

آپ یہ پالن تعلیمی سال کے آغاز میں خرید سکتے ہیں۔ پے اسکولز    کے طلباء کے لیے، آپ کے پاس آپشنل ٹیکنالوجی کیئر پالن خریدنے کا اختیار ہوگا۔  12-6جماعت   •

اس لین دین کو مکمل کرنے کےلیے آپ کو پے اسکولز   لنک، نگہداشت کے منصوبے کی ادائیگی کے لیے استعمال ہونے والی ویب سائٹ فارم پر موجود ہے۔ سنٹرل کا  

 آپ اس کام کو بعد کے مرحلہ میں کر سکتے ہیں۔  سنٹرل کے ساتھ ایک علیحدہ اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت ہوگی۔

 .ریںپر کلک ک ”SUBMIT“ کرائیں  جمع  •

 اسکول کاؤنسلنگ کا معلومات کی بنیاد پر رضامندی کا فارم  -فارم ایل
 اس فارم میں آپ اسکول کاؤنسلنگ شعبہ کی طرف سے فراہم کی جانے خدمات کے حوالے اپنیپسند کا اظہار کریں گے ۔  •

 تکمیل کی تسلیم کافارم-ایم
 )ضروری نہیں کہ اس فارم کا اطالق تمام طلبہ پر یکساں ہو( 
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 تسلیم اور رضامندی کا اظہار کرنے کے لیے باکسز پر کلک کریں اور اپنی دستخط ٹائپ کریں۔  •
 .پر کلک کریں ”SUBMIT“ کرائیں  جمع  •

 معلومات، اجازتیں اور رضامندیوں کا فارم-کیو
 )ضروری نہیں کہ اس فارم کا اطالق تمام طلبہ پر یکساں ہو( 

یہ معلومات ہماری ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کی جاتی ہیں اور سال   علم اور والدین کی اہم معلومات اور ضلعی پالیسیوں کے لنکس فراہم کرتا ہے۔یہ فارم آپ کو طالب  •

 بھر آپ کے لیے قابل رسائی ہوتی ہیں۔ 

آپ کو صفحہ کے نچلے حصہ میں   خانوں پر کلک کریں۔پورے فارم میں فراہم کردہ معلومات پڑھنے کے بعد آپ کے اعتراف اور رضامندی کی نشاندہی کرنے والے  •

 دستخط بھی ٹائپ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 

 .پر کلک کریں ”SUBMIT“ کرائیں  جمع  •


