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 سے اخراج کا خطپروگرام انگريز متعلم کے 

  ___________________________ : تاريخ  _____________________________________________________  :طالب علم کا نام
 )سال/دن/مہينہ( 

    ___________________________________________________________________________________________  : اسکول
 

 :محترم والدين يا سرپرست
 

بچی نے انگريزی ميں مطالعہ، تحرير، بولنے اور سننے کی /چلتا ہے کہ آپ کے بچےبچی کے نتائج سے پتہ /انگريزی کی مہارت کے حاليہ امتحان ميں آپ کے بچے
ور مواصلت کرنے اپنی اہليت ميں نماياں اصالح کی ہے۔ کسی زبان ميں مہارت کسی فرد کی اس زبان ميں يا مواصلت کے اس فرد کے ترجيحی ذريعے ميں سمجهنے ا

 :بچی کا امتحان ليا گيا تها/ميں آپ کے بچے) امتحانات(اور ضلعی امتحان  کی اہليت کی پيمائش ہوتی ہے۔  درج ذيل رياستی

 
  ________________________________________________________________________________  

 )Test used to measure level of English proficiency( 

 ________________________________________________________________________________  
 )Test used to measure level of English proficiency( 

 
يا دونوں کے ذريعہ فراہم کردہ اسکولی ضلع ) Title III( III، ٹائٹل )I )Title Iٹل بچی کی اصالح کے نتيجے ميں وہ ٹائ/انگريزی زبان ميں مہارت ميں آپ کے بچے

 گی۔/ميں مزيد شرکت نہيں کرے گا) English Learner Services(کے انگريزی متعلم کی خدمات 
 

 :آپ کا بچہ
 

    جاتی رہے گی/جاتا رہے گا:  __________________________________________________  )name of school( 
 

آغاز________________________________  :کی جائے گی/منتقل کيا جائے گا: ________________________  
 (name of school)  )mm/dd/yyyy( 

 
بچی /بچی کے خارج ہونے ميں آپ کی مدد کا شکريہ۔ اگر آپ کے کوئی سواالت يا تشويشات ہوں تو براہ کرم اپنے بچے/انگريزی متعلم کی خدمات سے آپ کے بچے

پيشرفت کو ٹريک کيا جائے گا تاکہ علمی لحاظ سے اس کے کامياب ہونے کو بچی کی علمی /کے اسکول يا استاد کو کال کريں۔ کم از کم چار سال تک آپ کے بچے
 يقينی بنايا جائے۔

 
 مخلص،

 
  _________________________________________   __________________________________________  

 عہدہ  نام 
 

  _________________________________________   __________________________________________  
 ای ميل  فون 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 کے اسکول کو واپس کرديں۔ بچی/فارم اپنے بچے پورابراہ کرم ذيل کے حصے کو مکمل کريں اور : والدين يا سرپرست
 

کو خارج کرنے کے منصوبے سے متفق ہوں۔ ميں سمجهتا ہوں  )student name(______________________________ ميں انگريزی متعلم کی خدمات سے 
 کہ اسے اب انگريزی متعلم کی امداد کےبغير تعليم موصول ہوگی۔

 
  ______________________________ : تاريخ  ___________________________________________________  :والدين يا سرپرست کے دستخط

 )سال/دن/مہينہ( 

  __________________________________________________________________________________________ :کا ناموالدين يا سرپرست 
 

  ____________________________________________ :ای ميل  _____________________________________________________  :فون
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