
FACE  2022اګسټ 
 

 ) BCI( لیدل مخینې د
کې د ایالت د جنایي  Howard Avenue, Cranston, RI 02910 4د لوی څارنوال پھ دفتر کې پھ  RIغوښتنلیک بشپړ او پھ حضوري ډول سره د 

ینګونھ او جمعھ. ډٻر وړیا پارک –، دوشنبھ 4:30د مازدیګر تر  – 8:30ترالسھ کوالې شي. رسمي کاري ساعتونھ د سھار ) BCIپلټنې اداره (
چک یا پېسو سفارش ادا کړئ.  5تھ د $ BCIمستقیم السرسی شتون لري. تاسو باید با اعتباره انځور لرونکې پیژندپاڼھ ولرئ او  RIPTAد 

 څخھ لیدنھ وکړئ http://riag.ri.gov/BCI/index.phpډٻرو مالوماتو لپاره، مھرباني وکړئ نغدې پېسې نھ منل کیږي. د ال 
 

ابروالي د رضاکار غوښتونکي د استیناف غوښتنې حق لري چې د ناسمو مالوماتو او/یا پھ شراٻطو نھ بر PPSDد  د استیناف غوښتنې حق
 سړغړونو یا موندنو پھ اړه شخړه وکړي.

 

 د رضاکار غوښتنلیک  
    نېټھ: __________ 

 

 (مھرباني وکړي چاپ کړئ)
 ______ تخلص ___________________________________________نوم ________________________________
 __________________ د اپارتمان# _______   پوستي کوډ____________د کور پتھ ____________________________

 ____________د ګرځنده ټیلیفون# ______________________________ د کار د ټیلیفون# ___کور د ټیلیفون# ________ د
  برٻښنالیک________________________________________ 

 نارینھ ښځینھبل 
 +18-25 26-35 36-45 46-55 55 عمر

 د بیړني حالت اړیکھ:
 _________________________ اړیکھ_______________________ د ټیلیفون# __________________نوم: _______

 _____________________________ اړیکھ________نوم: ________________________________ د ټیلیفون# ____
 ______________________ _______________،_____ېرې چې زه رضاکار کېدل غواړم: __د ھغھ ښوونځي نوم (نومونھ) چ

 ) تاسو کومھ ډلھ والد/سرپرست_____د ټولنې غړي_____د زده کونکي مستقیم مالتړ_____بل پورې_____ اړوند ګڼئ√وټاکئ (
 :  خپلھ() د رضاکارۍ ترجیح پھ الندې ډول سره وټاکئ مھرباني وکړئ

 رسمستقیم مالتړ رضاکاد زده کونکي د       رضاکار           
 (خصوري تدریس کونکی، روزونکی، او داسې نور)         

 د ښوونځي اړیکھ، د ټیلیفون شمېره، برٻښنالیک  ټولګې د ماشوم نوم کھ چېرې تاسو والد/سرپرست یاست

 ټیلیفون شمېره یا برٻښنالیک د اړیکې نوم
     

     

     

   د رضاکار د لیوالتیا وړ ساحې:
 ونکي لخوا مشخص شوي وي مستقیم کو تھ چې د ټولګي د ښورضاکار بھ ھغو زده کون

 اکاډمیک مالتړ برابر کړي.
 
  رضاکار لھ ښوونکي سره پھ ټولګي کې د ساحو پھ ترتیب کولو کې مرستھ کوالې شي او

 پھ فعالیتونو او پېښو کې مرستھ کوي
 
 ې ھوکړه شوې وي)بل_________________________(چې لھ ښوونکي سره پر 

 
د زده کونکي د مالتړ رضاکاران باید لھ پېل څخھ وړاندې د اخذونې یو شخصیت  یادداښت:

 برابر کړي.

 ) (ي)د والد د ډلې استازیPTO/PTA( 
 (د ښوونځي کمیټھ) د ښوونځي د فعالیتونو پالن جوړ کړي 
 میک مالتړ لپاره ټولګیاکاډ-د غیر 
 د ساحوي سفرونو لپاره ساتونکی 
  څخھ وروستھ پروګرامونو کې رضاکارلھ ښوونځي 
 د ښوونځي فعالیتونھ 
  ښوونځي سره د ژباړې/شفاھي ژباړې پھ برخھ کې مرستھ  
 د تعلیمي حوزې پېښې/فعالیتونھ/د ثبت/ذخیره کولو/دفتري کار 

 

 

 د رضاکار شتون:
 __سھ شنبھ __ چھارشنبھ __ پنجشنبھ __ جمعھ __دوشنبھ 

 

      سھارۍ    د غرمې ډوډ     لھ ښوونځي څخھ وروستھ ساعتونھ     ماښام شنبھ           

ې تاسو یي الندې څرګندوئ ښایي آیا ھغھ ښوونځی چ
د والدٻنو /PTOستاسو د اړیکې مالومات د ښوونځي لھ 

 ډلې سره شریک کړي؟
                            


