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سکول کے دورے کے لیے رضامندی فارم

Excursion consent form
محترم والد/والدہ/نگران

براہ مہربانی مندرجہ ذیل دورے کے لیے رضامندی فارم انگلش میں مکمل کریں۔

آپ کو یہ فارم نیچے لکھی تاریخ تک سکول کو واپس دینا چاہیے۔ 

Information for completion by organising teacher 
دورے کے منتظم استاد کے مکمل کرنے کے لیے تفصیالت

Name of studentطالبعلم کا نامExcursion destinationدورے کی منزل

Excursion date/s
رضامندی فارم واپس کرنے Date for return of consent formتا :Toاز :Fromدورے کی تاریخ/تاریخیں

کی تاریخ

Other activities in this excursionاس دورے میں دوسری سرگرمیاں

No other activities
کوئی دوسری سرگرمیاں نہیں ہیں

Overnight excursion
رات کے قیام کے ساتھ دورہ

Travel by air
فضائی سفر

Swimming activities
تیرنے کی سرگرمیاں

Water activities
پانی کی سرگرمیاں

Travel insurance
ٹریول انشورنس

(Parent/carer consent)والد/والدہ/نگران کی رضامندی
براہ مہربانی اس دورے کے سلسلے میں نیچے صرف متعلقہ خانوں پر ٹک کا نشان لگائیں

Please tick only the relevant boxes below regarding this excursion
میں نے اس دورے کے بارے میں والد/والدہ/نگران کے لیے معلومات پڑھ لی ہیں

I have read the parent/carer information regarding this excursion
میں نے دورے میں رات کے قیام کے متعلق معلومات پڑھ لی ہیں

I have read the overnight excursion advice
میں نے 'تیرنے کی سرگرمی کے متعلق معلومات کا فارم' مکمل کر لیا ہے اور یہ یہاں منسلک ہے

I have completed the ‘Swimming activity advice form’ and it is attached
میں نے 'پانی کی سرگرمی کے متعلق معلومات کا فارم' مکمل کر لیا ہے اور یہ یہاں منسلک ہے

I have completed the ‘Water activity advice form’ and it is attached
میں نے ٹریول انشورنس کا انتظام کر لیا ہے

I have arranged travel insurance
میرا بچہ اس دورے کے سلسلے میں کچھ اضافی ضروریات رکھتا ہے۔ میں نے 'طبی تفصیالت کا فارم' 

مکمل کر لیا ہے اور یہ یہاں منسلک ہے

I have completed the ‘Medical information form’ and it is attached
)نیچے صرف ایک خانے میں نشان لگائیں اور دوسرے کو خالی چھوڑ دیں(

میں سکول کے آنے والے دورے میں اپنے بچے کی شرکت پر رضامند ہوں

I consent to my child participating in the forthcoming school excursion

میں سکول کے آنے والے دورے میں اپنے بچے کی شرکت کے لیے رضامند نہیں ہوں

I do not consent to my child participating in the forthcoming school excursion
والد/والدہ/نگران کا نام )براہ مہربانی بڑے انگریزی 

Name of parent/carerحروف میں نام لکھیں(

والد/والدہ/نگران کے دستخط
Signature of parent/carer

تاريخ
Date

ٹیلیفون انٹرپریٹر سروس

اگر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہو تو براہ مہربانی سکول کو فون کریں۔ اگر آپ کو اپنا سوال پوچھنے کے 

لیے انٹرپریٹر )زبانی مترجم( کی ضرورت ہو تو براہ مہربانی 450 131 پر ٹیلیفون انٹرپریٹر سروس کو کال کریں اور 

ان سے اپنی زبان کا انٹرپریٹر مانگیں۔ آپریٹر سکول کو فون کرے گا اور بات چیت میں آپ کی مدد کے لیے الئن 

پر انٹرپریٹر مہیا کر دے گا۔ آپ سے اس سروس کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔
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