
 

 
ਬੇਦਖਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ 

ਮਨੱੁਖੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਲੰਗਕਤਾ - ਐਚੱਆਈਵੀ/ਏਡ੍ਜ਼ ਿਨਰਦੇਸ਼ 
 
ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤ ੇਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਧੱ ਹਦਾਇਤਾ ਂਤ� ਘਟੱੋ-ਘਟੱ 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ 
ਮੋਨਰੋ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਲਰਿਨੰਗ ਐਡਂ ਟੀਿਚੰਗ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ�ਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 
ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (360) 804-2550 'ਤ ੇ
ਲਰਿਨੰਗ ਐਡਂ ਟੀਿਚੰਗ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ:         ਗ�ੇਡ:    

ਸਕੂਲ:                 ਅਿਧਆਪਕ: ________________________               
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਦਂਸਤਖਤ ਕਰ:ੋ 
 
  ਮ� ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ/ਧੀ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਲੰਗਕਤਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵ ੇ

ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼। 
 

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਮੋਨਰੋ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਵੱਚ ਗ�ੇਡ K-12 ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਿਸਹਤ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਭਾਗਾ ਂਿਵੱਚ� ਇਕੱ ਹੈ। ਮ� ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਮੋਨਰੋ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ www.monroe.wednet.edu ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਨੇੰ 
'ਤੇ ਜਾ ਂ14692 179 ਵ� ਐਵ 'ਤੇ ਮੋਨਰੋ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। SE, ਮੋਨਰੋ, WA 
98258 

 
  ਮ� ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ/ਧੀ ਨੰੂ ਐਚੱਆਈਵੀ/ਏਡ੍ਜ਼ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵ।ੇ 

 

ਿਜਵ� ਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ (RCW 28a.230.080) ਦਆੁਰਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਮ� ਸੂਚਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਇੋਆ ਹਾ ਂ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਇਸ ਬਨੇਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ 
ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਮੋਨਰੋ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  www.monroe.wednet.edu ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਿਜਨਸੀ ਿਸਹਤ 
ਿਸੱਿਖਆ ਪੰਨੇ 'ਤ ੇਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
ਬਾਹਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮ� ਉਪੱਰ ਉਿਚਤ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮ� ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਪੜ� ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹ।ੈ 

 

ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇਦਸਤਖਤ     ਿਮਤੀ 
 
 

ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦਾ ਿਪ�ੰਟ ਕੀਤਾ ਨਾਮ 
 

http://www.monroe.wednet.edu/
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.070
http://www.monroe.wednet.edu/


 
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ:  2125P ਅਤੇ 2126 
ਕਨੰੂਨੀ ਹਵਾਲੇ: RCW 28a.230.080 ਅਤ ੇRCW 28a.300.375 
ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ: 11/02/2021 
 

ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਲਈ  

 
 
ਦਸਤਖਤ:   ________________________       

                 ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਿਮਤੀ 
 

http://go.boarddocs.com/wa/mpswa/Board.nsf/goto?open&id=BYXVYR831086
http://go.boarddocs.com/wa/mpswa/Board.nsf/goto?open&id=AXKSWE746EEE
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.070
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.475


 

 

_ 

For District Use Only: 
 
Process for Student Exclusion Request (HIV/AIDS or Sexual Health Lessons) 
 

1. Exclusion Request Form is Received from Parent/Guardian: 
o Ideally forms will be submitted directly to the Learning & Teaching Department 
o If received at a school office, use district mail to send the request for to the Learning & 

Teaching Department 
At Learning and Teaching Department: 

2. Request form is reviewed by Director of Curriculum and Assessment, signed, and dated 
3. A copy of the exclusion request form is made and sent to the correct school office personnel 
4. The original request form is filed in the Learning and Teaching Department  

At School Buildings: 
5. The signed request form is received from the Learning and Teaching Department 
6. Office personnel work with teachers to ensure that teachers are informed of the student 

exclusion request 
7. Teachers organize appropriate alternative location and activities for students, working with 

building administration as necessary  
 

ਿਸਰਫ਼ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਵਰਤ� ਲਈ : 
 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ (ਐਚੱਆਈਵੀ/ਏਡ੍ਜ਼ ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਿਸਹਤ ਪਾਠਾ)ਂ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
 

1. ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

o ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਫਾਰਮ ਿਸੱਧ ੇਲਰਿਨੰਗ ਅਤੇ ਟੀਿਚੰਗ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ 

o ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਲਰਿਨੰਗ ਅਤੇ ਟੀਿਚੰਗ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਲਈ 
ਿਜ਼ਲ� ਾ ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 

ਲਰਿਨੰਗ ਅਤ ੇਟੀਿਚੰਗ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਿਵਖ:ੇ 

2. ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦਆੁਰਾ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇ
ਿਮਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

3. ਬੇਦਖਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

4. ਅਸਲ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਲਰਿਨੰਗ ਅਤੇ ਟੀਿਚੰਗ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ: 

5. ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਲਰਿਨੰਗ ਅਤ ੇਟੀਿਚੰਗ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

6. ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕਾ ਂਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

7. ਅਿਧਆਪਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਢਕੁਵੀ ਂਿਵਕਲਿਪਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ  

 


