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محترمی والدہ/والد 

اب جلد ہی سکول شروع کرنے واال ہے، اور ہم بخوشی آپ کا خیر مقدم کرتےہیں۔ آپ کا بچہ 

سکول کا انتخاب

رہائش   کی  بچے  کے  ستیدآپ  عؤرہ  ڈسٹرکٹ  مشترکہ  کی  عالقہ  (Ørestad)  سکولوں  ہے۔  کے  میں   واقع  اس 

سکولن پھو  ہینے  ، Kalvebod Fælled Skole د فیلید سکولؤو ب ؤکھل  سٹرکٹ سکول شامل ہیں:ڈمندرجہ ذیل   

۔   Ørestad Skoleاور عؤرہ ستید سکول   Skolen på Hannemanns Allé مینز ایلے

سکول کے    تو  ایک سکول میں ہو جائے،  منسلکہسکولوں کی مشترکہ ڈسٹرکٹ سے  بچے کا  داخلہ  خواہشمند میں کہ  اگر آپ  

اندراج میں اپنی پسند کے سکول کا نام لکھیں اور آپ جس سکول کو ترجیح  دیتے ہیں اس کا نام پہلے لکھیں۔ سکولوں کی  

پر جا کر مزید پڑھ سکتے     https://www.kk.dk/faelles-skoledistrikt-oerestad  مشترکہ ڈسٹرکٹ کے متعلق آپ 

ہیں۔ 

کولوں کے عالوہ  س  منسلکہسکولوں کی مشترکہ ڈسٹرکٹ سے    اپنی  آپ  لٰہذا  ہے۔    یآزادکی  انتخاب    کےڈنمارک میں سکول  

  اسی آپ کے بچے کو صرف  ۔ تاہم  کرسکتے ہیںبھی    کے لئے اندراج کرے کا انتخاب    داخلہ  سکول میں    دیگر فولکےکسی  

  سکول میں جگہ دستیاب ہو۔ اُسگا بشرطیکہ جائے داخلہ  دیا سکول میں  صورت میں دوسرے

   سواالت کے جواباتعمومی اندراج کے بارے میں میں سکول اگر آپ چاہیں تو 

https://www.kk.dk/skoleindskrivning    جا کر پڑھیں۔ پر 

کیا آپ اپنے بچے کے لئے فری ٹیذ ادارہ میں جگہ چاہتے ہیں تو انتخاب کریں 

جس بھی سکول میں شروع  نے  فری ٹیذ ادارہ منسلک ہوتا ہے۔ آپ کے بچےایک سکول کے ساتھ ہرکوپن ہیگن کمیون کے 

اگر آپ کو جگہ    ۔کی ضمانت دی جاتیملنے ہمیشہ جگہ بچے کو  ادارے میں  ٹیذ س سکول سے منسلکہ فریکرنا ہوگا اُ 

سکول میں نام لکھواتے وقت فری ٹیذ ادارہ میں جگہ کے متعلق بھی بتائیں۔ چاہئے تو 

رہ میں لکھؤائیں؟کیسے اپنے بچے کا نام سکول اور فری ٹیذ ادا آپ کب اور

پسند کے سکول کا نام پر ہوتا ہے۔ یہاں آپ  www.kk.dk/skoleindskrivning اندراج ڈیجیٹل سیلف سروس کے ذریعے 

ادارے میں اپنے بچے کے لئے جگہ چاہتے ہیں۔ فری ٹیذ اور کیا آپلکھیں 

آپ اس تاریخ سے اپنے بچے کے نام کا اندراج کر سکتے ہیں:

2022نومبر  27تا اتوار مورخہ  2022نومبر  7سوموار مورخہ 

  آپ کے بچے کاجو ہو وہی   رہائشی پتہ لئے یہ الزمی ہے کہ آپ کا ادارے میں داخلہ دالنے کے  فری ٹیذاپنے بچے کوسکول اور  

ہے۔ 

رابطہ کرسکتے ہیں۔ہم سے  ول میں کسی ایک ڈسٹرکٹ سک  ،میں مدد کی ضرورت ہو توکا نام درج کروانے  اگر آپ کو بچے 
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 کرنا ہے؟  نہیںکیا آپ کے بچے نے کوپن ہیگن کمیون میں  فولکےسکول شروع 

  سیلف سروس اور یہ لکھیں تو، آپ  ہو اکرن نہ سکول میں شروع فولکے ایک  کمیون کے کوپن ہیگن  نے بچہکے اگر آپ 

 :بتانا ہوگیبھی  اس کی وجہ درج ذیل آپ کو ذریعہ 

https://indskrivning.dk/indskrivning/login.aspx?s1=996996 

 

آپ کو کب مطلع کیا جائے گا؟ 

یا اُس سکول    Boger.dkبچہ کس سکول میں جائے گا۔ آپ کو براستہ  کہ آپ کا   کر دیا جائے گاآپ کو جنوری کے اواخر میں مطلع  

   میں آپ کے بچے کو داخلہ مل گیا ہے۔باکس میں ایک خط ملے گا جس  -اپنے ای

خیر اندیش 

Kalvebod Fælled Skole کھلؤو بؤد فیلید سکول     

Else Alfeltsvej 2, 2300 København S 

Tlf. 82 56 69 90 ٹیلی فون نمبر:  

kfs@buf.kk.dk   :ای میل  

https://kfs.aula.dk/   ہوم پیج  

 

Skolen på Hannemanns Allé سکولن پھو ہینے مینز ایلے  

Ørestads Boulevard 218, 2300 København S 

Tlf. 82 56 69 90 ٹیلی فون نمبر:  

sph@kk.dk  :ای میل 

https://sph.aula.dk/ :ہوم پیج 

Ørestad Skole عؤورہ ستید سکول  

Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S 

Tlf. 35 30 23 10 :ٹیلی فون نمبر

oerestadskole@buf.kk.dk  :ای میل

https://oerestadskole.aula.dk/  : ہوم پیج  

https://indskrivning.dk/indskrivning/login.aspx?s1=996996
mailto:kfs@buf.kk.dk
https://kfs.aula.dk/
mailto:sph@kk.dk
https://sph.aula.dk/
mailto:oerestadskole@buf.kk.dk
https://oerestadskole.aula.dk/
http://www.Boger.dk

	 دلاو/ہدلاو یمرتحم
	 ںیرک باختنا وت ںیہ ےتہاچ ہگج ںیم ہرادا ذیٹ یرف ےئل ےک ےچب ےنپا پآ ایک
	روا بک پآ ادا ذیٹ یرف روا لوکس مان اک ےچب ےنپا ےسیک؟ںیئاؤھکل ںیم ہر
	 عورش لوکسےکلوف ںیم نویمک نگیہ نپوک ےن ےچب ےک پآ ایکںیہن ؟ےہ انرک
	 ؟اگ ےئاج ایک علطم بک وک پآ


