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  ن،والدی محترم
س ومحس یشو خںیید کہنے مدآمش و خو کپل آوککے سلوے ف کنگیہ نپور کونا ہے اع کرونا شرل جاوک سببچے نے ا کے پآ

  ۔ ںیہتے کر

 

  ناؤچا کسکول 
ل وکالقہ کے سعتا ہے۔ وہپر نا ب یتہ کپچے کے ب کے پ آنیا تعس کل(  جوکالقہ کا سعہے )ک ل سے منسلوکک سیبچہ ا کا پآ

تہ بساول سے وکس سکے کالقہ عبچہ  کا پہے کہ آبہ ک ش شو کپگر آے۔ اہد وجو متن ضمایگہ ک کے بچے کے لئے جپ آںیم

 ۔ںیہتے ککھ سیدل وکالقہ کا سع پ آوت ںیہ لکھتپ کا پر جا کربچے www.kk.dk/skoleindskrivning  وتہے 

 

  ںیل موکگر سید یہ کسوالع ل کےوکالقہ کے سعم ناچے کا ب پ۔ اس لئے آہےدی آزا ینے ک کربنتخاکا ال وک سںیارک مڈنم

 ل وک۔ سںوہ ںی جگہیس خالپا کے نکہ ابگا ج کرے ںی متروف اس صرکش صیشپ یگہ کل جوکسرا سود۔ ںیہتے کدرج کرس

 پر    www.kk.dk/skoleindskrivningئےکے لنے  کرل حاصتبااوکے ج تاالو سیمومععلق تکے مندراج کے ام نا ںیم

 ۔ ںیئجا

 

  باخنتاا کش کش پیذ ٹیفری   

اس ئے بچہ جا کا پ آںیل موکجس سہے۔ تا وہک  منسلنشویٹ یٹنسیذ اٹک فری یھ اتل کے ساوکک سی ہراںی منویکم نگیہ نپوک

  ںیل موکسوت ںوہد ناہشموے خگہ ک جپگر آے۔ اہ یتوہص تخیشہ مہ ہمگ جیچے کب ںی منشویٹ یٹنسیذ اٹکہ فری تھ منسلکےسا

  ۔ ںیہتے ک لکھ سمنا ی بھںیش مک پیشذ یٹ فری یہنے کےساتھ م درج کرناچے کا ب

 

  یں؟ہے تککھ سل مانا کے چبے نسے اپیکاور ب کں میشن یونسٹی ٹاذ ٹیاور فری سکول 

ر ول اوکند کے سپس ینپ اںہای پے۔  آہتا کہ کیا جا سپر ول طٹییجڈکر پر جا  www.kk.dk/skoleindskrivning  ندراجکا ام نا

 ۔ ںیہتے کم لکھ سنا کا نشویٹ یٹنسیذ اٹفری 

 

  :  ںیہتے کے کر سہلپ سے خیتاراس ندراج کا ام  ناچے کا ب پآ

  

 2220ر نومب 72خہ رو مرا اتوار تنومب 7خہ رور مسوموا

 

  یئشہاے کا ربچر وکا ا پکہ آبج ںیہتے کدرج کرس ںی متروص یف اسم صرناچے کا ب پ آںیم نشویٹ یٹنسیذ اٹر فری ول اوکس

 ۔ وہک یتہ اپ

 

 ۔ ںیبطہ کرل سے راوکالقہ کے سع وت وہئے یہدد چا مںیکھنے مم لناچے کا ب و کپگر آا

 

  ؟ےا ہرنکشروع   نہیں  سکول ےکلفویں میون کمگن ہین وپکے نے چے بکپ یا آک

 ریعہکے ذپ ی خدمت آو تو اپنا ہرنکہ شروع ل نوسککمیون میں  کوپن ہیگنکے بچے نے پ ر آگا

 https://indskrivning.dk/indskrivning/login.aspx?s1=996996 ریں۔ کان جہ بیواس کی ر کا پر ج  

 

  ؟اگ ےائجا یکلع طب مکو کپ آ

 کے بچے  پ آںیل موکجس سے۔ ہنا  جاںیل موککس سنے  کے بچے پ کہ آی گوہل وصوطالع م اںیع موکے شرری وفر و کپآ

  گا۔ ملے  خط ںیس می باکباکس یا ا ٹسوپل ٹییجڈیعہ ذر کے k r.dBorge و کپف سے آ طریس ک، ایگوہ یملگہ  جوک

 دیشنخیر ا 

 

Københavns Kommune   نویکم نگیہ نپوک   

Børne- og Ungdomsforvaltningen   بہکا شع ںوبچر و اںوناوجون
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