
                                           
 

         
  

   
     
       
      
            

        
          
             

 

       
       

          

  

    

  

         

         
     

 

    

         
         

        

 

       

 اھانک کا ولسک معاوضہ الب
 ہبچ اک آپ تو ںہو ہےر کر لوصو کیا سے ںیم فٹینیب لیذ رجہمند آپ اور ہو ںیممیتعل مئاٹُلفہبچ اک آپ گرا

 :گا ہو تحقمس اک نےھاکہضاوعم بال ںیملکوس

ٹپورنکم سا 
سنالؤا کرزیجاب س اد پرینب یک ینآمد 
سنوالا ٹروپس ڈنیا ٹنمئالپمیا ہقتعلم ے ن  ٔ سی آمد
(ڈٹیکر ننشپ یٹٹسفآ نٹمیایل نٹیگار)رصنعیتنماض اکننشپیتیاسر 
فطر یک(بہعکس کا شیٹمکنا)،یونییور نڈیلنا اور ڈٹیکر کسیٹلڈیئچا ریغب کے ڈٹیکر کسیٹگنکور

 (ہے یتکہو س لیتبد رپںنیادوبہنالاس یہ) ہو نہ ادہیز ونڈ سےپ،9،،61 مدنیآ ن کردہیعت سے 
دلی مدما تحت کے یو،صہکے ح 666، کٹیالمئاسا ینڈا شنیگریام 
اسرد اوعبےک کسیٹ) ہومک ڈ سےنپو11،40 نی آمد لویھرگ کی لسا کیایک آپ- ڈٹیکر لورسیونی 

(ںینہ لمافٹ شینیب یئوک لےملنے وا کو آپ ںیم

 بوی اس یرامہ اس کو پآ کہ ی ہےرروض ہی یئےل دینے کے ستاخورئے دل کے انےسکول کے کھ اوضہمع بال 
 www.barnsley.gov.uk:ریںر کھر کارم بف ئینال آن رائیٹ پس

 یگ ہوں درکار وماتلمع ایکےیئل کے نےید استخودر وک آپ

 اور پتہ امن

 رمبن(NASS) سای ایس اے این ای مبرانشورنس ن شنلین

 یندماضر لئے رنے کےعمال کاست ات کاملومع سا ںیہم

 اونتمع تحکے ت 6 کے حصہ 9111 کٹیا کے لمیائاس نییع اہر پناو شنیگریام

 لمیئاسا لنشینراو تیثیحیکنیشرگیماںیم جس ہےاتہولخط وصو دیداما کیا سے فی طرک فسآ ہوم کو نیوالد
.ہے ی جا یکقیصدتیکربمنہالحو ے ک(NASS) ورٹ سروسپس  ت

 ؟ہوں تاککرس اصلح سے اںنمبر کہ حوالہ کا (NASS)سروس پورٹس لمائیاس نیشنل ںیم

مبرن یہ .گا ئےجا ایدںیم خط دیداما کے مئیلاسا ینعی ناہپ طرف سے یک(HO) فسآ ہوم ربمن سیا سیا اے نیا
اس .ہے اتجا جانا رپرطو کے مبرن لہحوا یسا یسا اے نیار، اوہے وتاہجدر چے ین کے تےپفطر ںیئدا کے خط 
 :ہے اتجا ایھاکد ںیم ورتص لیذہدرجنمرپرطو معا راو ںیہ تےوہےہندس 6 کے 
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 ںیکر لکا رپ1، 080080 119 ئےل کے اتمعلوم دیمز ںیم کے بارے نےھاک کے لکوس ضہعاوم بال 

www.barnsley.gov.uk

