
 

 ٹرانسپورٹیشن کا شعبہ

 کنڈرگارٹن کا اجازت نامہ 
  _________ 

 

 

 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(درج ذیل  کے لیےمیرے بچے/بچی کو بس سٹاپ سے لینے 

 ۔ چاہیےسال ہونی چاہیئے اور ان کے پاس سکول کی آئی ڈی ہونی  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   پہال اور آخری نام                                           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                       

 
  میں جاتے ہیں اور ایک ہی بس میں سوار ہوتے ہیں۔ان بہن بھائیوں کی فہرست بنائیں جو اسی سکول 

 

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

 

 

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

 میرا بچہ/بچی ان بہن بھائیوں کے ساتھ جائے گا/گی جو اسی سکول میں جاتے ہیں اور اسی بس میں سوار ہوتے ہیں۔ •

   ارڈ پیش نہ کرے۔بھی بااختیار فرد )افراد( کے حوالے اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک وہ بس ڈرائیور کو روزانہ اپنا قانونی سرکاری/ریاستی شناختی کمیرے بچے/بچی کو کسی  •
 ی/ریاستی شناختی کارڈ نہیں ہو گا۔میرے بچے/بچی کو سکول واپس لے جائیں گے اگر بس سٹاپ پر کوئی بااختیار فرد نہیں ہو گا یا نامزد فرد کے پاس قانونی سرکار  •

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

 

 :___________________________________________________  طالبعلم/طالبہ سے رشتہ داری:____________________  لکھیں والدہ یا سرپرست کا نام /والد
 

 والدہ یا سرپرست کے دستخط:__________________________________________________ تاریخ:____________________________________/والد

 

School: Please send a copy of this form to the Transportation Route Manager Transportation Department-Kindergarten Authorization Form-Urdu May 2022 
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