
 
Prince William County Public Schools Registration Form 

 پرنس ویلیئم کاؤنٹی پبلک اسکولز میں داخلے کا فارم
STUDENT INFORMATION    (Please print)          PLEASE COMPLETE ALL BLANKS EXCEPT SHADED AREAS      

  طالب علم کے کوائف                    )صاف صاف لکھئیے(               رتمام خالی جگہیں پُر کیجئے   چھوڑ ک سیاہی مائل خانوں کو                         
School Number 

Legal Last Name/قانونی نام کا آخری حصہ First Name/نام کا پہال حصہ Middle Name/ درمیانی نام 
 
 

Grade/ کالس Gender/ 
 جنس

House Type 
 گھر کی قسم

 

Street Number 
 اسٹریٹ نمبر

Street Name (also designate Court, Drive, Lane, etc.) 
  (، ڈرائیو، لین وغیرہکورٹاسٹریٹ کا نام ) بشمول 

(Apt#) اپارٹمنٹ   
 
 

City شہر   
 

State سٹیٹ    
 

Zip زپ   
 کوڈ

 

Mailing Address (if different from above) (   سے مختلف ہے خط و کتابت کا پتہ ) اگر درج باال   
 

10-digit Phone Number دس ہندسوں واال فون نمبر 
 

۔پرنس ویلئیم کاؤنٹی پبلک اسکول جہاں طالب علم داخل تھا، اگر قابل اطالق ہے  
Prince William County Public School last attended, if applicable                                                 

اؤنٹی کی نیا کے کون سے پبلک اسکول میں طالب علم داخل تھا) اگر پرنس ویلئیم کورجی
 حدود میں داخل نہیں تھا(
Virginia Public School last attended (if not in Prince William Co.) 

Student’s Birth Date 
 طالب علم کی تاریخ پیدائش

Birthplace (city, state/country) 
جگہ) شہر، سٹیٹ، کاؤنٹی(پیدائش کی   

 

Birth Certificate Number 
 پیدائش کے سرٹیفکیٹ کا نمبر

Please circle yes or no 
 ہاں یا نہیں کیلئے دائرہ لگائیے
Special Education          Y / N 

 خصوصی تعلیم               ہاں /نہیں 

Ethnicity – Please circle yes or no 
ے دائرہ لگائیےہاں یا نہیں کیلئ  –   قومیت 

Hispanic or Latino        Y / N 
 نہیں          ہسپانوی یا الطینی  /ہاں            

Race:  Please circle all that apply          1.  American Indian or Alaska Native   2    قدیم امریکی  یا االسکا کے باشندے.  Asian   ایشیائی     
دائرہ لگائیےمتعلقہ نمبر پرلی گروہ: نس       

3.  Black or African American   4    سیاہ فام یا افریقی امریکی.  Native Hawaiian or other Pacific Islander     بحرالکاہل  رہیجز ایباشندہ  یہوائقدیم
باشندے گریکے د        5.  White     سفید فام 

 

Most Recent School Attended 
 سب سے حالیہ اسکول جس میں داخلہ تھا
 

City, State شہر، سٹیٹ    
 

From کب سے 
    _____________ 
    MM      /      YY 
ہنیمہ      /         سال    

To کب تک    
    _____________ 

    MM      /      YY 
ہنی/     مہ      سال       

Perm. ID# G/T ESOL Sp. Ed. New/Reentry Base School Transfer Code 
 
 

 

PARENT/GUARDIAN INFORMATION     PLEASE COMPLETE ALL APPLICABLE INFORMATION USING N/A WHEN NECESSARY. 

    سرپرست کے کوائف /والدین                                                                                    لکھئیے N/Aضروری ہو وہاں براہ مہربانی تمام قابل اطالق کوائف کا اندراج کیجئے جہاں              

Father’s Full Name  
 والد کا پورا نام
 
 

Parent,    Step,   Guardian,     Foster   (circle as applicable) 
 

    ن،یوالد   ن،یوالد لےیسوت سرپرست،        فوسٹر   (ےیرہ لگائپر دائ  تینوع ی)رشتے ک     

*Military Connected: مالزمت کی فوج            YES ہاں  No نہیں     
Anticipated PCS  امکان کا    PCS _____________ 

*Member of the Armed Forces or a civilian employee of the DOD who is 

employed on Federal property 
 فیڈرل کہ جو مالزمت سویلین بطور میں (DOD) ڈیفنس آف ڈیپارٹمنٹ یا مالزمت فورسزمیں آرمڈ*

 ۔ہے پر پراپرٹی

Street Number 
 اسٹریٹ نمبر
 

 

Street Name (also designate Court, Drive, Lane, etc.) 
، ڈرائیو، لین وغیرہ(نامزد کورٹ اسٹریٹ کا نام ) بشمول  

 

(Apt#) 
 )اپارٹمنٹ نمبر(

City شہر    State Zip  سٹیٹ  زپ  
 کوڈ 

10-digit Home Phone # 
 ہندسوں واال گھر کا فون نمبر: 10

 

 

Employed by    مالزمت والے ادارے کا نام    
 

10-digit Work Phone # 
 :ہندسہ کا دفتر کا فون نمبر 10

Ext. نشنایکسٹی  Cell phone سیل فون      

Work Address دفتر کا پتا    
 

 

City شہر    State 
 سٹیٹ 

Zip زپ    E-Mail Address ای میل ایڈریس    

Mother’s Full Name  
کا پورا نام ہوالد  

 
 
Parent,    Step,   Guardian,     Foster   (circle as applicable) 
 
    ن،یوالد   ن،یوالد لےیسوت سرپرست،        فوسٹر   (ےیپر دائرہ لگائ  تینوع ی)رشتے ک     

*Military Connected: مالزمت کی فوج            YES ہاں  No نہیں     
Anticipated PCS  امکان کا    PCS _____________ 

*Member of the Armed Forces or a civilian employee of the DOD who is 

employed on Federal property 
 فیڈرل کہ جو الزمتم سویلین بطور میں (DOD) ڈیفنس آف ڈیپارٹمنٹ یا مالزمت فورسزمیں آرمڈ*

 ۔ہے پر پراپرٹی

Street Number اسٹریٹ نمبر 
 

 

Street Name (also designate Court, Drive, Lane, etc.) 
 اسٹریٹ کا نام ) بشمول کورٹ، ڈرائیو، لین وغیرہ(
 

(Apt#) اپارٹمنٹ   
 

City شہر   
 

State سٹیٹ   
 

Zip زپ    

10-digit Home Phone # 
فون نمبر:ہندسوں واال گھر کا  10  

 

Employed by  # digit Work Phone-10   مالزمت والے ادارے کا نام   
:دفتر کا فون نمبروں واالہندس 10   

Ext ایکسٹیشن  .  Cell phone سیل فون    

Work Address دفتر کا پتا    
 

 

City شہر    State سٹیت    Zip زپ    E-Mail Addres ایڈریس   ای میل   

Verification of Residency in School Attendance Area: 
 
Deed or Contract__________                     Lease__________                     Affidavit__________                  Other Documentation _______________________________    
 
Foster Child    Yes _____     No _____     In-State _____     Out-of-State _____     Give County and State of Foster Child  _____________________________________ 
 
If Tuition Student, is Tuition Paid by Parent     Yes _____     No _____     In-State _____    Out-of-State _____     Tuition Code _____ 
 
Medicaid Eligible     Yes _____     No _____ 

 

PARENT OR GUARDIAN SIGNATURE____________________________________________            Date_________________________________ 

والدین یا سرپرست کے دستخط                                      تاریخ                                                                                           
Rev. 8/15 

URDU 



CONSENT FOR RELEASE OF INFORMATION 
 معلومات کے اجرا کیلئے رضا مندی 

Please print 
 براہ مہربانی صاف صاف لکھئیے

 
 طالب علم کا پورا نام 
Full Name of Student ___________________________________________________________ 
 تاریخ پیدائش
Date of Birth __________________________________________________________________ 
 

کہ : ہوں یتی/دتاید اریاخت ںیم  
I hereby authorize: 
 سابقہ اسکول 
  Previous School ______________________________________ 
تہپ   
  Address ____________________________________________ 
 
  _____________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________ 
  مندرجہ باال اسکول میرے بچے سے متعلق درج ذیل سمیت تمام تعلیمی کوائف: 
to release all educational records concerning my child including: 
  ___ an up-to-date transcript and/or report card یا رپورٹ کارڈ   اور ٹیمارکس ش نیتازہ تر /  
  ___ grading scale اسکیل  کا گریڈنگ     
 ___ test scores ٹیسٹوں کے نمبر    
  ___ discipline records ارڈ نظم و ضبط کا ریک   
  ___ health and attendance records صحت اور حاضری کا ریکارڈ    

___ I.E.P., if applicable   اگر اطالق ہوتا ہے ، (IEP) انفرادی تعلیمی پروگرام   
  ___ psychological and social history information, if applicable نفسیاتی و سماجی کوائف ، اگر اطالق ہوتا ہے    
   

س اسکول کو جاری کئے جائیں:ا  
To:  Current School  ________________________________________ 
 حالیہ اسکول 
  Address  ______________________________________________ 
 پتہ 
  ______________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________ 
 
 
 
 
____________________________________   ________________________ 
Signature of Parent or Guardian              Date 
 دستخط والدین یا سرپرست کے دستخط
____________________________________                                    ________________________ 
Street Address                    Daytime Telephone  
 دن کے اوقات کا ٹیلیفون اسٹریٹ کا نام 
_____________________________________   ________________________ 
City                                State                 Zip          Cell Phone 
 سیل فون زپ کوڈ سٹیٹ شہر
 
 
 


