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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿਸਿਆ ਸਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿਸਿਆ ਸਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈੈੱਸ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈੈੱਸ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਛੱ ਡ ਕੇ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ :

ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਛੱ ਡ ਕੇ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ :

ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਿਿੂਲ ਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਲਿੋ :

ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਿਿੂਲ ਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਲਿੋ :

ਮਾਤਾ ਜਿਤਾ /ਸਰਿਰਸਤ : ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਿਾਰਡ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਿੇਂ ਿਿੂਲ ਨੂੂੰ ਦੇਿੋ

ਮਾਤਾ ਜਿਤਾ /ਸਰਿਰਸਤ : ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਿਾਰਡ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਿੇਂ ਿਿੂਲ ਨੂੂੰ ਦੇਿੋ

ਅਤੇ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਤੇ ਅਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੋ I

ਅਤੇ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਤੇ ਅਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੋ I

ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ : ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ ਿਾਉਂਸਿਲ (ਯੂ ਿੇ )
(eal.service@aberdeenshire.gov.uk) ਨਾਲ ਿੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰੋ ਸਿ ਇਹ ਬੱ ਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੂਲ ਸਿਚ ਦਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱ ਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ/
ਬੱ ਸਚਆਂ ਦੇ ਿਿੂਲ ਸਰਿਾਰਡ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭੇਜੋ :

ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ : ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਏਬਰਡੀਨਸ਼ਾਇਰ ਿਾਉਂਸਿਲ (ਯੂ ਿੇ )
(eal.service@aberdeenshire.gov.uk) ਨਾਲ ਿੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰੋ ਸਿ ਇਹ ਬੱ ਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੂਲ ਸਿਚ ਦਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱ ਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ/
ਬੱ ਸਚਆਂ ਦੇ ਿਿੂਲ ਸਰਿਾਰਡ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭੇਜੋ :

-ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮਤੀ

-ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮਤੀ

-ਆਪਣੇ ਿਿੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿੂੰ ਪਰਿ ਿੇਰਿੇ

-ਆਪਣੇ ਿਿੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿੂੰ ਪਰਿ ਿੇਰਿੇ

-ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰੋ ਸਿ ਬੱ ਚਾ ਦਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱ ਸਿਆ ਹੈ

-ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰੋ ਸਿ ਬੱ ਚਾ ਦਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱ ਸਿਆ ਹੈ
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