
  

 دفتر برائے ٹرانسپورٹیشن سروسز

 کنڈرگارٹن کا اجازت نامہ

2021-22 
 

 

 

 براہ مہربانی سیاہی سے لکھیں: 

                

 ___________________________________ بس نمبر:  _________  بس سٹاپ:  طالبعلم/طالبہ کا نام:____________________________________________ 
 پہال اور آخری نام     

 

 استاد/استانی کا نام:  ________________________________  گریڈ:_____________  سکول:___________________________________________________  

 

 کو اجازت ہے۔  ،مجاز فرد )افراد(میرے بچے/بچی کو بس سٹاپ سے لینے کیلیئے درج ذیل 

 سال ہونی چاہیئے اور ان کے پاس سکول کی آئی ڈی ہونی چاہیئے۔ 12وہ بہن بھائی جو اسی سکول نہیں جاتے، ان کی عمر کم از کم 

                      

1 _____________________________________________________.2______________________________________________________. 
 والد/والدہ یا سرپرست  پہال اور آخری نام                                                   والد/والدہ یا سرپرست  پہال اور آخری نام                       

 

3 _____________________________________________________.4______________________________________________________. 
 رشتے داری  نام                         پہال اور آخری                   رشتے داری  پہال اور آخری نام                       

 

5 _____________________________________________________.6______________________________________________________. 
 رشتے داری      پہال اور آخری نام                                       رشتے داری  پہال اور آخری نام                       

 

7 _____________________________________________________.8______________________________________________________. 
 رشتے داری  پہال اور آخری نام                                           رشتے داری  پہال اور آخری نام                       

 
 لے جانے کی اجازت ہے۔ ساتھ لم/طالبہ کو گھر ان بہن بھائی )بھائیوں( کی فہرست مہیا کیجیئے جو اسی سکول میں جاتے ہیں اور اسی بس سے گھر جاتے ہیں اور ان کے پاس کنڈرگارٹن طالبع

 

 1 _____________________________________________________.2_______________________________________________________. 
 گریڈ پہال اور آخری نام                                                        گریڈ پہال اور آخری نام                       

 

 

 ٹنر کو لینے کے درج ذیل طریقہ کار کے عمل کو سمجھتا/سمجھتی ہوں اور اس سے اتفاق کرتا/کرتی ہوں: میں ہر روز کنڈرگار

 کاری/ریاستی شناختی کارڈ پیش نہ کرے۔ میرے بچے/بچی کو کسی بھی بااختیار فرد )افراد( کے حوالے اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک وہ بس ڈرائیور کو روزانہ اپنا قانونی سر •

 تی کارڈ نہیں ہو گا۔ رے بچے/بچی کو سکول واپس لے جائیں گے اگر بس سٹاپ پر کوئی بااختیار فرد نہیں ہو گا یا نامزد فرد کے پاس قانونی سرکاری/ریاستی شناخمی   •

 ایجنسیوں کو مطلع کیا جائے گا۔دیگر لے لیا جانا چاہیئے یا پھر کاؤنٹی کی  ( گھنٹے کے اندر اندر 1سکول واپس لے جانے والے طلباء کو ایک ) •

 

 

 ______ والدہ یا سرپرست کا نام لکھئیے :___________________________________________________  طالبعلم/طالبہ سے رشتہ داری:______________/والد 
 

 ___ _____________________________________ تاریخ:____________________________________والدہ یا سرپرست کے دستخط:_____________/والد
 

 2018ون ج                                                                                                   سکول:  براہ مہربانی اس فارم کی نقل ٹرانسپورٹیشن کے روٹ منیجر کو بھجوائیے 

 


