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نامہ اجازت بورڈ ڈسٹرکٹ رج پائن کوارتها : یا مہيضم  

  – ورکرز ٹلمنٹيس ںيم سکولوں

نامہ اجازت  کا کرنے ظاہر  معلومات اور حوالے ںيم عالقے اور برو ٹريپ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نام کا سکول  

۔ۓيلکه حدہيعل کو  حرف ہر یمہربان ئےبرا  

رابطہ سے اپنے کو عملے کے سيا یآئ ويڈبل سيا ،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ، ںيم  

( عمر یک ادہيز سے اس اي سال18 علم طالب/نگہبان/سرپرست/والد/والدہ ) 

۔ہوں یتيد/تايد اجازت یک کرنے   

 ید سے غرض یک رابطے سے خاندان رےيم کو کارکن کے سيا یآئ ويڈبل سيا معلومات ليذ مندرجہ اور نمبر فون  ، نام کے/کا بچے رےيم/نام رايم
  ںيم بارے کے کرنے فراہم معلومات ںيم بارے کے خدمات ايمه ںيم یونٹيکم اور وضاحت ںيم پروگرام کے سکولوں یک کارکنوں ٹلمنٹيس ، یگ ںيجائ
۔یگ ںيجائ یرکه ںيم راز غہيص معلومات تمام  

دائشيپ ِ خيتار نام کا علم ِ طالب

  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

)ادہيز سے اس اي 18 علم ِطالب اگر یارياخت ( نگران/سرپرست/نام کا نيوالد  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      

نمبر فون دوسرا                              نمبر فون      

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وقت اور دن نيبہتر ےيکےل رابطے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زبان یپہل  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںيزبان گريد یوال جانے یبول ںيم گهر  

         ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

خيتار                            )ہو کا عمر ادہيز سے اس اي 18 علم ِطالب اگر  ،یارياخت ( نگران/سرپرست/نام کا نيوالد  

۔کرتا فراہم ںينه یرسائ تک معلومات موجود ںيم ) آر سيا او( کارڈير سٹوڈنٹ ويرياونٹ فارم ہي  

 فراہم پر طور رضاکارانہ اور یمعلومات اجازت ہي ۔ہے اترتا پورا پر  کرنے ظاہر کو معلومات یذات سے ظ لحا کے کٹيا شنيجوکيا اور کٹيا یوسيپرائ آف کشنيپروٹ نڈيا شنيانفارم آف ڈميفر ونسپليم  فارم ہي
 نوٹس ہوئے لکهے اور ہے درست ۓيل کے سال کيا اجازت ہي  ۔ںيہ یگئ یک فراہم ۓيل کے کرنے ظاہر اور استعمال کے مقاصد واضح ںيجنه معلومات یگئ یپہچان پر طور واضح تعلق کا اس اور ہے یگئ یک

۔ہے جاسکتا ايل واپس وقت یبه یکس ساتهه کے  


