
 فارم اعالمیہ والدین

 تفصیالت کی بچے .1
 :نام پہال قانونی کا بچے :نام یبچے کا قانونی خاندان

 (:ہے مختلف سے اوپر اگر) ہے اتجا جانا کو بچے سے جس نام 

  :خواتین /مرد  :پیدائش تاریخ

 :کوڈ پوسٹ :پتا

 کی تاریخ کی پیدائش
 کریں ٹائپ ثبوت دستاویزی

 پیدائش پر طور کے مثال)
 :(پاسپورٹ سرٹیفکیٹ،

 دستاویز نے شخص جس 
 کا مالزم) ہے اکی ریکارڈ

 :(نام

 

    :تاریخ کی ریکارڈ دستاویز

 

 تفصیالت اضافی کے بچوں لئے کے کرنے دعوی بھال دیکھ کی بچوں مفت گھنٹے 30 .2

 فراہم بھال دیکھ/  والدین

 انشورنس قومی کی کنندہ

 :نمبر

  :کوڈ اہلیت کی گھنٹے  30  

 

 تفصیالت کی حاضری اور سیٹنگ .3
 

 ہر بچے کے آپ جہاں ہوگی، ضرورت کی کرنے مکمل اور قبول کو فارم اعالن اس لئے کے سیٹنگ ہر کو آپ •
 یہ کہ سکی جا کی تصدیق کی اس تاکہ ہے ےتلی حصہ لئے کے استحقاق کے تعلیم ابتدائی کے گھنٹے 30 یا 15 ہفتے

 .ہے جاتی کی ادا سے طریقے مناسب فنڈز
 سیٹنگ زائد سے ایک بچہ آپکا اگر اور ہے کرسکتا شرکت میں سیٹنگ دو زیادہ سے زیادہ میں دن ایک بچہ آپکا •

 ۔گے کریں تقسیم فنڈ پر طور منصفانہ درمیان کے سسیٹنگ ہم تو ہے اکرت شرکت میں
 

 :ہے رہا کر شرکت میں سائٹس ذیل مندرجہ بچہ میرا

 نام کا سیٹنگ

 یونیورسل
(U)  یا 
 (E)  توسیع

 کےشرکت  دن فی کرم براہ •
 گھنٹے کل کی استحقاق مفت ےگی

 کریں درج

 
 ہفتہ فی 
  گھنٹے کل

 ہفتوں 
تعداد  کی
سال ہر  

 جمعہ جمعرات بدھ منگل سوموار
A         

B         

C         



 ےگی کےشرکت روزانہ 
 گھنٹے مفت کل

        

 فارم رجسٹریشن  (EYPP)پریمیم علم طالب سالہ ابتدائی .4

 
 

 کرنے حاصل سہولیات خاص کو جس ہے رقم اضافی ایک  (EYPP) پریمیم علم طالب سالہ ابتدائی

 تجربے کے سالوں ابتدائی کے ان کو فنڈ اس .ہے جاتا کیا ادا کو کنندہ فراہم بھال دیکھ کی بچے والی

 بہتر کو ترقی اور رفت پیش کی بچے کے آپ تاکہ گا جائے کیا استعمال لئے کے بنانے بہتر کو

 ۔ہو مثبت اثر تاکہ ہے جاسکتا بنایا بہتر کو وسائل اور سہولیات اور تعلیم اور تدریس لئے کے بنانے

 یا کریں بات سے کنندہ فراہم بھال دیکھ کی بچے اپنے کرم براہ لئے کے معلومات مزید

https://www.gov.uk/guidance/early-years-pupil-premium-guide-for-local-authorities کریں تالش. 
 

 لئے کے کرنے تصدیق کی اہلیت ہے، ہوسکتا اہل لئے کے EYPP بچہ کا آپ کہ ہے یقین کو آپ اگر

 :کریں فراہم معلومات ذیل مندرجہ کے مند فائدہ اہم کرم براہ لئے کے کرنے فعال کو اتھارٹی
 

 فراہم بھال دیکھ/  والدین

 نام پہال کی کنندہ

 فراہم بھال دیکھ/  والدین 

 نام آخری کی کنندہ

 

 فراہم بھال دیکھ/  والدین

 پیدائش تاریخ کی کنندہ

   

 فراہم بھال دیکھ/  والدین

 انشورنس قومی کی کنندہ

 نمبر NASS / نمبر

 فراہم بھال دیکھ/  والدین 

   دستخط کی کنندہ

 

   

   اعالمیہ فنڈ رسائی معذور .5
 

 ہیں کرتے حاصل استحکام مفت اور ہیں رہے کر حاصل اجازت زندگی معذور بھال دیکھ بچے جو بچے سالہ چار سے تین

 شرح ساالنہ مقررہ کی 615£  کو بچہ قابل ہر میں، سالوں ابتدائی کے بچے DAF ۔ہیں اہل کے (DAF) فنڈ رسائی معذوروہ 

 .ہے جاتا کیا ادا پر طور کے
 

 ؟ہیں رہے کر حاصل DLA))  اجازت زندگی معذور اور ہے اہل بچے کے آپ کیا

 
 

  نہیں  ہاں جی

 

 کرتا تقسیم استحکام مفت کی ان درمیان کے والے کرنے فراہم زیادہ سے زیادہ یا دو بچہ کا آپ اگر

 :چاہئے دینا DAF کو حکام مقامی جہاں کریں نامزد کو ترتیبات مرکزی کرم براہ تو ہے،
 

 

 
 
 



 ڈیٹا کی پرائیویسی.    6

)ایکٹ( تعلیمی ادارے، مقامی حکام، اسکولوں اور دیگر ابتدائی تعلیم فراہم کرنے والے اداروں  2018ڈیٹا پرائیویسی ایٹ 

سمیت تنظیموں کے ذریعے ذاتی ڈیٹا کے استعمال سے متعلق کچھ حفاظتی اقدامات قائم کرتا ہیں۔  یہ ایکٹ ان لوگوں کو حقوق 
ین کے طور پر جانا جاتا ہے(، جیسے طالب علم، ان کے والدین دیتا ہے جن کے بارے میں ڈیٹا منعقد کیا جاتا ہے )ڈیٹا مضام

 اور اساتذہ۔  اس میں شامل ہے:
 

 منعقد کی گیی ڈیٹا کی اقسام جاننے کا حق •

 یہ کیوں منعقد کیا جا رہا ہے اور  •

 کس کو یہ انکشاف کیا جا سکتا ہے •
 

ل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کوئی اگر آپ یا آپکے بچے / بچوں سے متعلق معلومات کو کیسے ذخیرہ یا استعما
تشویش ہے تو، براہ کرم اپنے فراہم کنندہ سے یا گیٹس ہیڈ مقامی اتھارٹی سے رابطہ کریں۔  براہ کرم نوٹ کریں کہ اس قانون 

کے تحت، کسی بھی بچے کو معذور لونگ االئنس حاصل ہے یا نہیں، یہ خاص طبقہ ڈیٹا ہے جس کو مناسب طریقے سے 
نبھال لیا جانا چاہئے۔  فراہم کرنے والے سے درخواست کی گئی ہے کہ حساس ذاتی ڈیٹا سمیت ذاتی ڈیٹا کو ذخیرہ رکھنے س

 پر انفارمیشن کمشنر آفس کے مشورہ کو خصوصی اہمیت دیں، جو میں مندرجہ ذیل لنک میں دستیاب ہیں:
 

adequacy/-3-protection/principle-data-to-organisations/guide-https://ico.org.uk/for 

 
 آپ کے بچے کی اہلیت.  7

 
 

 دو سالہ بچے کی درخواست 
 

 
 تین یا چار سالہ بچے کی درخواست )یونیورسل(

 

 
 )توسیع(تین یا چار سالہ بچے کی درخواست 

 

 
 اگر توسیع کیا جاتا ہے تو، براہ کرم واؤچر کوڈ درج کریں۔

 

 

 

 کے (پته) …………………………………………………………………………………………………………………  (نام) میں: اعال

 اس اور ہوں سمجھتا میں .ہے درست اور درست معلومات شدہ فراہم کہ ہوں کرتا تصدیق کی بات اس رہائشی

 متفق سے اوپر سے طرف کی بچے اپنے میں اور ہوں کرتا اتفاق سے شرائط کردہ بیان میں دستاویز

 کے کرنے دعوی کا فنڈ کے استحکام آزاد والے ہونے

( نام کا کنندہ فراہم) …………………………………………………………………………………………………………………لئے

 معلومات کردہ فراہم کہ ہوں کرتا بھی اتفاق  سے بات اس میں عالوہ، کے اس .ہوں کرتا اختیار

 کی اہلیت کی بچے میرے جو، ہے سکتا جا کیا اشتراک ساتھ کے شعبے کے تعلیم اور اتھارٹی مقامی

 فراہم اس اور گی کرے حاصل رسائی تک معلومات سے محکموں سرکاری دیگر لئے کے توثیق

 کا (DAF)  فنڈ رسائی معذور یا  (EYPP) پریمیم علم طالب سالہ ابتدائی سے طرف کی بچے اپنے کو کنندہ

 .گا بنائے قابل کے کرنے دعوی
 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/principle-3-adequacy/


 کہ ہے کیا فرض یہ نے اتھارٹی مقامی کرکے ، جمع میں اتھارٹی مقامی کو کوڈ واؤچر گھنٹہ 30

 کرنے حاصل ڈیٹس اپ پر اہلیت مسلسل کی بچے اور کرنے اشتراک کا معلومات اس کو کنندہ فراہم

 .ہے اجازت کی
 

 فراہم بھال دیکھ/  والدین ساتھ کے داری ذمہ قانونی

 گارڈین/  کنندہ

 واال کرنے فراہم بھال دیکھ کی بچے

 دستخط
 

 دستخط
 

 پرنٹ نام
 کریں

 پرنٹ نام 
 کریں

 

 تاریخ
 

 تاریخ
 

 
 
 


