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 (RANDOLPH COUNTY SCHOOL SYSTEM)رینڈالف کاؤنٹی اسکول سسٹم 

 فارمت اجاز/فیلڈ ٹرپ کی معلومات

 K-12گریڈ 

  :  اسکول

 ایک فیلڈ ٹرپ کا منصوبہ بنایا گیا ہے جو اس میں شرکت کرنے والے طلبہ کے لیے ایک تقویتی تجربہ کا کام کرے گا۔

فالو اپ سرگرمی کا کام /ایک باقاعدہ طور پر طے شدہ حصے کو تقویت فراہم کرنے کے لیے تیاریکے یہ ٹرپ آپ کے بچے کے تدریسی پروگرام 

 :کرے گی۔ سرگرمی کی تفصیالت حسب ذیل ہیں

 :نگرانی کرنے والے اساتذہ
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    :نقل و حمل کا طریقہ

    $  (:داخلہ، وغیرہ)درکار دیگر رقوم     $  :علمنقل و حمل کی الگت فی طالب 

  : کھانے کا انتظام

رینڈالف کاؤنٹی بورڈ آف مجوزہ فیلڈ ٹرپ کے لیے طے پایا ہے۔ اس مذکورہ باال معلومات سے اس محتاط منصوبہ بندی کا پتہ جلتا ہے جو 

والدین کو طلبہ اگر ٹرپ کے دوران کے سبھی تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں۔  (Randolph County Board of Education)ایجوکیشن 

 سے رابطہ کرنے کی ہنگامی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو، براہ کرم اسکول کو کال کریں۔

 پرنسپل  

سے کاٹ لیں اور اس پرچے کا باقی حصہ اسکول نقطہ دار الئن پر )براہ کرم اس فارم کا اوپری حصہ اپنے حوالے اور معلومات کے لیے سنبھال کر رکھیں : والدین

 (کو واپس بھیج دیں

------------------------------------------------------------------------------------ 
 کو فیلڈ ٹرپ بمقام   ( طالب علم کا نام) ہم معرفت ہذا تصدیق کرتے ہیں کہ

میں شرکت کرنے کے لیے ہماری اجازت   {date(s)}تاریخ ب 

 حاصل ہے۔

 جانے کے لیے اپنی اجازت دیتے ہیں۔ فراہم کرائےہم کسی حادثے یا بیماری کی صورت میں الزمی ہنگامی معالجہ 

   :پالیسی نمبر :صحت بیمہ کمپنی

  ( دفتر)  (گھر: )ہنگامی فون

  : تاریخ :والدین کے دستخط
 

 00-14-5 :موافق بنایا گیا
 02-18-3 :نظرثانی کی گئي

 7-18-02 

 11-3-15 

 انتظامی ثبوت

 1از  1صفحہ  رینڈالف کاؤنٹی بوڑڈ آف ایجوکیشن کی پالیسی کا رہنما

   
 (فون نمبر/پتہ/نام)منزل 

 تاریخ اور وقتواپسی کی   روانگی کی تاریخ اور وقت

 
   

 (فون نمبر/پتہ/نام)منزل 

 واپسی کی تاریخ اور وقت   روانگی کی تاریخ اور وقت

 
   

 (فون نمبر/پتہ/نام)منزل 

 واپسی کی تاریخ اور وقت   روانگی کی تاریخ اور وقت

 


