
د سان جان یونیفایډ ولسوالۍ ښوونځی  
د موسیقي آالتو د پور تړون 	

	
جان یونیفایډ ولسوالۍ  کې د سان _____20تړون د ــــــــــــــــــــــــــــ پھ ورځ د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نیټې، 

ترمینځ شوی دی. ________________________________________________ ښوونځي او  

(د والدین یا ساتونکي نوم)  
 

_____________________   _________________   ________________________  
زیپ     ښار     د سړک آدرس       

 
_________________ (د آالتو پور لپاره اړتیاوې یا شرایط) __________________________   

د موټر چلولو یا ډریورۍ الیسنس د کور د تلیفون شمیره      ایالت   
 

**********************************************************************************		

د سان جان یونیفایډ ولسوالۍ ښوونځی موافقھ کوي چې الندې فرد تھ پور ورکړي:  
_____________________________      ___________________________  

کوم ښوونځي تھ چې ځي د ھغھ نوم    د زده کونکي بشپړ نوم              
 

د موسیقي یوه آلھ چې نوموړی زده کونکی یې د سان جان یونیفایډ ولسوالۍ ښوونځي د آالتو موسیقۍ برنامھ کې 
وکاروي؛  

چې الندې شرح شوی دی:  
_______________________       ______________________    _______________  

د آلې نوع   ارزښت       ساخت         
 

_______________________________        _____________________________  
د لیست شمیره      سلایر نمر    

__________________________________________________________________________________ 
میوټ وغیره)(لوازم، لکھ بکس، قوس،   

 
___________ د اوړي استعمال ___________  :د بیرتھ راوړلو نیټھ ____________  :د ورکولو نیټھ  

 
**********************************************************************************		

د سان جان یونیفایډ ولسوالۍ ښوونځی د ھغھ زده کونکو کارولو لپاره د بینډ او ارکیسټرا یو شمیر محدود آالت چمتو کوي څوک 
چې خپل د موسیقي آالت نلري. دا د پور تړون د زده کونکي پھ ښوونځي کې د آالتو موسیقي برنامھ کې د زده کونکي منظم 

ستنې او پرمختګ پورې تړلی دی. آالت باید لږترلږه ھماغھ حالت کې وساتل شي چې داخلې یا حاضري د رضایت وړ برخھ اخی
یا د اوړي دورې پای تھ رسیدو  ھروخت د غوښتنې سره سمد پور اخیستو پھ وخت کې و، او باید د ښوونځي چارواکو تھ 

رسیدو یا ورکیدو پھ حالت کې د دې پھ چې د آالتو تھ زیان  والدین/ساتونکي اعالموي او موافقھ کويپرمھال بیرتھ راوړل شي. 
پام کې نیولو پرتھ چې د زیان یا ورکیدو المل څھ شی و، والدین/ساتونکي د قانون لھ مخې مسؤل دي چې د پور اخیستل شوي 

یا شی او  هلھ مینځھ الړکھ چیری د موسیقی یوه آلھ  .آالتو د ترمیم ټول لګښتونھ یا پرځای د بلې عین آلې ارزښت تادیھ کړي
، زده خساره نھ وی ورکړییپر بنسټ تر ھغھ چھ زده کوونک ماده48904انون د قھم ضرر ومومی. د تعلیم او تربیی 

د نمراتو جدول (ترانسکرپت)، دیپلوم او یا ھم درجھ ور نھ کړل شی. بھ تھ  کوونکی 	
 

کې اجرا شي. دا لومړۍ کاپي یې باید  دا تړون باید مخکې لدې چې زده کونکي تھ کومھ د موسیقي آلھ ورکړل شي پھ درې نسخو
د مدیر پھ دفتر کې وساتل شي، دوھمھ کاپي د موسیقي د ښوونکي لخوا وساتل شي؛ دریمھ کاپي د زده کونکي سره د ھغھ کور تھ 
.ولیږل شي. کلھ چې آلھ بیرتھ ښوونځي تھ راوړل شي، نو د تړون دواړه لومړۍ او دوھمھ کاپي باید زده کونکي تھ ورکړل شي  

	
 

د دې پور پھ پام کې نیولو سره، زه د ښوونځي د موسیقي آالتو کارولو پورې اړوند مقرراتو مراعت کولو سره موافق یم.  
______________________   ______________________  

د موسیقي د ښوونکي السلیک         د زده کونکي السلیک         
______________________   ______________________  

د مدیر السلیک                د والدین یا ساتونکي السلیک      
 



8/22/08 کره کتل شوی   

Macintosh HD:Users:sjusd:Documents:VAPA docs:VAPAwebdocs:Music Instr Loan Agreement.doc 	


