
ت۔لیے کے بننے گواہ کے مسیح یسوع  اوقا

ٹ ہیں۔ رہتے میں عالقے متعین جو بچے کیتھولک یافتہ بپتسمہ  .3 دیکھیں) 5(نو

اور نظریہ کیتھولک میں، اسکول کیتھولک ایک ہے۔ کرنا فراہم تعلیم کیتھولک لیے کے شاگردوں تمام اپنے مقصد ہمارا پر، طور کے اسکول کیتھولک ایک 
ی یہ ہیں۔ پھیالتے کو پہلو ہر کے سرگرمی کی اسکول عمل  سے طرف کی خاندانوں تمام کے اسکول کو کردار کیتھولک کے تعلیم کی اسکول کہ ہے ضرور
ہذا ہو۔ حاصل تعاون مکمل  ت اور مقاصد کے اسکول والدین تمام کہ ہیں کرتے امید ہم ل کریں حمایت مثبت اور محفوظ غیر مکمل، اپنی لیے کے اخالقیا
ہیں اثر کوئی پر حق کے دہندہ درخواست ایسے کسی سے اس گے۔  ہیں کیتھولک جو پڑتا ن ت کے داخلہ ہے ن کے جگہ کسی میں اسکول مطابق کے انتظاما
کا۔لینے داخلہ میں اس اور دینے درخواست لیے 

بچے۔کیتھولک یافتہ بپتسمہ دوسرے  .4

ی ذمہ کی داخلے میں اسکول پاس کے اس اور ہے اتھارٹی داخلہ ٹرسٹ اکیڈمی کیتھولک کونسٹنٹ بشپ  ہونے شروع میں  2021ستمبر وہ اور ہے دار
ی ذمہ کی داخلوں نے کونسل اکیڈمی [مقامی ہے۔ رکھتا ارادہ کا دینے داخلہ کو شاگردوں  45لیے کے استقبالیہ میں سال تعلیمی والے  ہے۔]سونپی دار

تھے۔کرتے بھال دیکھ کی بچوں ساتھ کے بھائی بہن ایک پہلے سے اس اور تھے کرتے بھال دیکھ کی بچوں دوسرے  5

ی کیتھولک کا آسٹن سینٹ  ٹ اکیڈمی۔ رضاکارانہ ایک اسکول، پرائمر دیکھیں) 4اور  2(نو

ت تعلیمی خصوصی  ہداشت اور صحت تعلیم، یا بیان کا ضروریا ٹ طلباء حامل کے منصوبے کے نگ دیکھیں) 1(نو

ت تعلیمی خصوصی  ہداشت اور صحت تعلیم، یا بیان کے ضروریا نمٹا سے کار طریقہ الگ پر طور مکمل ایک کو داخلے کے طلباء ساتھ کے منصوبے کے نگ
ت تعلیمی خصوصی ہے۔ جاتا  ہداشت اور صحت تعلیم، یا بیان کا ضروریا س منصوبہ کا نگ دینا داخلہ کو بچوں ان ہے گیا دیا نام کا اسکول میں ج

ی  ہاں ہے۔ ضرور ت ان یہ ج ہوں تحت کے انتظاما ب لیے کے بچوں دوسرے سے اس ہے ہوتا پہلے سے االٹمنٹ کی جگ ہوں دستیا جائے ہو کم تعداد کی جگ
گی۔

ٹ تھے۔ کرتے بھال دیکھ کی بچوں پہلے اور تھے کرتے بھال دیکھ کی بچوں دوسرے  .6 دیکھیں) 2(نو

معیارکا سبسکرپشن اوور 

ٹ اراکین کے چرچ عیسائی مشرقی  .7 دیکھیں) 6(نو

ہاں وقت بھی کسی  ہوں ج ب لیے کے جگ ہوں دستیا ت ہوں، درخواستیں زیادہ سے تعداد کی جگ گا:جائے کیا پیش میں ترتیب ترجیحی کو مقاما

ی کیتھولک آسٹن سینٹ جو ہیں بھائی بہن کے جن بچے دوسرے  .8 ٹ ہیں۔ پڑھتے میں اکیڈمی رضاکارانہ ایک اسکول، پرائمر دیکھیں) 4(نو

دیکھ پہلے بھال/دیکھ کی بچوں کے خاندانوں کیتھولک یا تھے کرتے بھال دیکھ کی بچوں کیتھولک پہلے اور تھے کرتے بھال دیکھ کی بچوں کیتھولک  .1
س تھے۔ کرتے بھال  دیکھیں) 3اور  2(نوٹ

ی کیتھولک آسٹن سینٹ  کی قائم لیے کے کرنے فراہم تعلیم کو بچوں کیتھولک یافتہ بپتسمہ نے چرچ کیتھولک اکیڈمی رضاکارانہ ایک اسکول، پرائمر
ب بھی جب تھی۔  ہوں دستیا ی ترجیح مطابق کے معیار کے سبسکرپشن اوور کو بچوں کیتھولک گی، ہوں درخواستیں زیادہ سے جگ اس گی۔ جائے د

ی گورننگ کی اس کو اسکول  ہےچالتی مطابق کے ایشن ایسوسی آف آرٹیکلز اور ڈیڈ ٹرسٹ کے اس پر طور کے حصے کے چرچ کیتھولک باڈ

ی کیتھولک کے آسٹن سینٹ جو ساتھ کے بھائی بہن ایک بچے کیتھولک یافتہ بپتسمہ  .2 ٹ ہیں پڑھتے میں اکیڈمی رضاکارانہ ایک اسکول، پرائمر  4(نو
دیکھیں)

ٹ  ی کیتھولک کا آسٹن سین فیلڈویک اکیڈمی، رضاکارانہ ایک اسکول، پرائمر
2021/22پالیسی داخلہ 
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ی سے اسکول شاگرد زیادہ سے دو یا دو اگر  ہوں تو ہیں، رہتے پر فاصلے مساو ٹ گا جائے کیا سے تفویض ترتیب بے فیصلہ کا جگ  10(نو
دیکھیں)۔

درخواستیںسے دیر 

•

پ اگر  ی آ س فارم ترجیحی مشترکہ بعد کے تاریخ آخر پ ہم تو ہیں کرتے واپ ہیں غور وقت اسی پر درخواست کی آ ہوئی موصول پر وقت جو سکتے کر ن
ی کی اتھارٹی لوکل تھی۔  ی سے دیر بعد کے کرنے غور پر دہندگان درخواست تمام دیگر مطابق کے اسکیم کوآرڈینیٹڈ پرائمر کارروائی پر درخواستوں گئی د
گی۔جائے کی 

ہاں  • س پوسٹل موجود اندر کے بالک ایک ج ہیں۔درخواستیں زیادہ سے ایک سے ایڈری

داخلہموخر اور داخلہ کا بچوں کم سے عمر کی اسکول الزمی 

س،  ہوں فلیٹ ٹ گا جائے کیا ذریعے کے مختص ترتیب بے فیصلہ کا جگ دیکھیں)۔ 10(نو

س ہیں سکتے کر موخر کو تاریخ اس والدین کے بچے ایک ہے۔ حقدار کا جگہ وقتی کل میں ستمبر بعد کے سالگرہ چوتھی اپنی بچہ ایک  بچے کے ان میں ج
ہیں آگے سے مقام اس لیکن تک آخر کے سال کے اسکول ہے، جاتا کیا داخل میں اسکول کم، سے عمر کی اسکول الزمی کو،  کی اسکول الزمی وہ جب ن
ی کی اس یا ہے، جاتا پہنچ کو عمر  ت آخر س سال تعلیمی آگے سے آغاز کے مد جز تک آخر کے سال تعلیمی بچہ ایک تھی۔ گئی کی پیشکش لیے کے ج
ہیں آگے سے مقام اس لیکن ہے، سکتا لے جگہ وقتی  ہاں ن پر ہونے موصول پیشکش کی جگہ کسی ہے۔ پہنچتا کو عمر کی جانے اسکول الزمی بچہ ج
ٹ طرح کی اوپر یا ہیں چاہتے کرنا موخر داخلہ میں اسکول کا بچے اپنے تو یا وہ کہ چاہیے کرنا مطلع کو اسکول جلد از جلد کو والدین  لینا جگہ ٹائم پار
ہیں۔چاہتے 

ٹیبلٹائم اور کار طریقہ کے درخواست 

ی ایک لیے کے دینے درخواست لیے کے جگہ میں اسکول اس  س کامن جسے فارم، درخواست معیار ہوگا کرنا مکمل کو ہے، جاتا جانا سے نام کے فارم پرفرن
کو  WF1فیلڈ ویک اسٹریٹ، بونڈ ہال، کاؤنٹی داخلے، کے اسکول پیپل، ینگ اینڈ چلڈرن کونسل، فیلڈ ویک ایڈمیشنز، اسکول اتھارٹی لوکل اسے اور 

س  ی  15ہوگا۔ کرنا واپ ب کا ناکامی میں کرنے فراہم  (CPF)فارم ترجیحی مشترکہ  ۔2QLتک  2021جنور ہیں درست درخواست کہ ہوگا یہ مطل ہے۔ن

بچے۔دوسرے  .9

ہیں کہ ہیں کرتے محسوس والے کرنے بھال دیکھ والدین/اگر  ی سے ان تو چاہیے، ہونا میں کیتھولک یافتہ بپتسمہ یعنی زمرہ مخصوص ایک ان ہے ضرور
ت ضمنی ایک وہ کہ  ت مطلوبہ اور بھریں فارم کا معلوما کریں۔فراہم ثبو

بریکٹائی 

ت ضمنی  ی  15اسے اور ہے منسلک ساتھ کے پالیسی اس فارم کا معلوما س، اسکول کے اسکول تک  2021جنور ی کیتھولک آسٹن سینٹ آف پرائمر
ی کرانا جمع میں WF1  FP3فیلڈ ویک اسٹریٹ، یارک آف ڈیوک بیک اسکول،  ہذا، ہے۔ ضرور ی ل ناکامی میں کرنے فراہم  (SIF)فارم انفارمیشن سپلیمنٹر

پ  ٹ کرم براہ ہے۔ سکتی کر متاثر کو زمرے کے درخواست کی آ ت اور کرنا مکمل کو فارمز تمام کہ کریں نو ی ذمہ کی کیئرر والدین/کرنا فراہم ثبو  –ہے دار
ہیں دہانی یاد  گی۔جائے بھیجی ن

ہاں  • ہوں کو دہندگان درخواست تمام میں زمرے بھی کسی درج اوپر ج ب پیشکش کی جگ ب گی، بنے باعث کا سبسکرپشن اوور بھی ا ہیں دستیا جگ
ٹ گا جائے کیا استعمال پر طور کے پیمائش فاصلہ' کا الئن 'سیدھی گی۔ جائیں کی پیش کو والوں رہنے قریب کے اسکول  دیکھیں)۔ 9اور  8(نو

ی گا۔ جائے کیا مطلع کو  2020اپریل  16میں بارے کے نتائج کے درخواستوں کی ان کو والوں کرنے بھال دیکھ یا والدین  اتھارٹی مقامی سے طرف ہمار
ت متعلق سے معیار کے سبسکرپشن اوور درج اوپر کو دہندگان درخواست ناکام کو۔  ی وجوہا کے ان کے کرنے اپیل کو پینل اپیل آزاد ایک اور گی جائیں د
ت کی عمل کے اپیل گا۔ جائے دیا مشورہ کا حق  ہیں۔سکتی جا دیکھی پر سائٹ ویب کی اسکول تفصیال
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پ کے عمر عام کی اس کو بچے کسی  ہار بچہ اگر پر، طور کے مثال ہے، سکتی جا کی درخواست کی کرنے داخل باہر سے گرو ب اسے یا ہے باصالحیت اور ہون خرا
بچے، والے ہونے پیدا درمیان کے اگست  31سے اپریل یکم یعنی والدین، کے بچے والے ہونے پیدا میں گرما موسم عالوہ، کے اس ہے۔ سامنا کا مسائل جیسے صحت 

پ کے عمر عام کی ان لیے کے استقبالیہ بجائے کے  1سال کو بچے کہ ہیں سکتے کر درخواست  جائے۔رکھا باہر سے گرو

ہرست کی انتظار کو بچوں ناکام عالوہ، کے حق کے ان کے اپیل  ہرست کی انتظار اس گا۔ جائے دیا بھی موقع کا جانے ڈالے میں ف سبسکرپشن اوور گئے دیے اوپر کو ف
س میں ترتیب اس کہ نہ گا، جائے رکھا برقرار مطابق کے معیار کے  ہرست یا ہوں موصول درخواستیں میں ج کو بچے کسی جب بار ہر جائیں۔ کی شامل میں ف

ہرست کی انتظار گا، جائے کیا شامل  ہرستیں کی انتظار لیے کے داخلے گا۔ جائے دیا درجہ دوبارہ مطابق کے معیار کے سبسکرپشن اوور شدہ شائع کو ف پورے ف
ہرست کی انتظار ہیں۔ جاتے دیے نکال نام سے لسٹ ویٹنگ میں آخر کے سال تعلیمی ہر گی۔ کریں کام میں سال تعلیمی  ب کا ہونے شامل میں ف ہیں یہ مطل ہے ن

ب جگہ کار آخر کہ  گی۔جائے ہو دستیا

کے اس ہے۔ گیا کیا بیان میں پروٹوکول متفقہ پر طور مقامی کہ جیسا ہیں، مشکل لیے کے رکھنے یا اور/کمزور جو ہے پرعزم لیے کے لینے حصہ کا بچوں ان اسکول 
ی گورننگ باہر سے دور کے داخلے عام مطابق،  ہاں دے ترجیح مکمل کو بچے ایسے کسی وہ کہ ہے حاصل اختیار کو باڈ کے پروٹوکول شدہ منظور پر طور مقامی ج
ی گورننگ جائے۔ کی درخواست کی داخلہ تحت  ب کا کرنے داخل کو بچے جب کہ تک یہاں ہے، حاصل اختیار یہ کو باڈ کرنا تجاوز سے نمبر داخلہ شدہ شائع مطل
تحت)۔کے استثناء کے سائز کے طبقے کے (بچوں ہوگا 

پ ایج نارمل کے ان  داخلہکا بچوں باہر سے گرو

ہرستیں۔کی انتظار  ف

پروٹوکولرسائی منصفانہ 

ی گورننگ درخواست بھی کوئی ایسی  ی کیتھولک کے آسٹن سینٹ چیئر، کے باڈ اسی کو WF1  FP3فیلڈ، ویک اسٹریٹ، یارک آف ڈیوک بیک اسکول، پرائمر
ی کو اتھارٹی مقامی درخواست کی داخلہ جب چاہیے جانی کی وقت  ی  15میں بعد کے ہونے بند اور جائے د ی گورننگ تاریخ۔ کی  2020جنور کے درخواست باڈ
س ہر فیصلہ اپنا میں بارے  ت کے کی کی ٹیچر ہیڈ لیے کے کنٹرول اور انتظام تنظیم، داخلی کے اسکول گی۔ کرے میں مفاد بہترین کے بچے اور پر بنیاد کی حاال

ی ذمہ قانونی  ت کے ٹیچر ہیڈ سمیت دار ی گورننگ عالوہ، کے رکھنے مدنظر کو خیاال ت کے افراد ور پیشہ تعلیمی اور طبی مناسب اور والدین باڈ بھی کو خیاال
مناسبگی۔ رکھے مدنظر 

ہاں  ہیں ج ب جگ ہوں لیکن ہیں دستیا جگہ کوئی اگر گا۔ جائے کیا الگو ہے گیا کیا بیان اوپر کہ جیسا معیار، سبسکرپشن اوور شدہ شائع کیشنز، ایپلی زیادہ سے جگ
ب  ہیں دستیا ہرست کی انتظار کو بچے تو ہے، ن دیکھیں)۔(اوپر گا جائے دیا کر شامل میں ف

پ  پ یا نتیجہ کو آ ی میں بارے کے درخواست کی آ پ اور گا، جائے بتایا پر طور تحریر کی عمل کے (اپیل ہے۔ حاصل حق کا کرنے اپیل میں پینل اپیل آزاد ایک کو آ
ت  ہیں۔)سکتی جا دیکھی پر سائٹ ویب کی اسکول تفصیال

ی درخواست لیے کے جگہ کی اسکول لیے کے بچے وقت بھی کسی باہر سے راؤنڈ داخلہ میں درخواستوں کی سال  ہاں اور ہے سکتی جا د ب ج ہیں دستیا ہوں جگ
ی کو اسکول راست براہ درخواستیں گا۔ جائے دیا داخلہ کو بچے وہاں گی  ی پر طور تحریر پ اگر چاہئیں۔ جانی د پ کہ ہیں چاہتے آ مخصوص کسی کو درخواست کی آ
پ تو جائے الیا غور زیر میں زمرے سبسکرپشن اوور  ت ضمنی ایک کو آ چاہیے۔کرنا ُپر بھی فارم کا معلوما
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ت کا اس گھروں. گرجا کیتھولک مشرقی  مکمل کی چرچ کیتھولک یا سے، سرٹیفکیٹ کے بپتسمہ میں چرچ کیتھولک پر طور عام ثبو
ش ایک پر طور متبادل سے، سرٹیفکیٹ کے استقبالیہ میں کمیونین  ی پیر میں کمیونین ساتھ کے روم کہ جو خط ایک سے طرف کی پادر

ہے۔کرتا تصدیق کی رکنیت کی چرچ 

س  ٹ (یہ نوٹ ہیں)حصہ کا معیار کے سبسکرپشن اوور نو

ب کا کیتھولک  .3 ہےشامل میں اس رکن۔ کا چرچ میں کمیونین ساتھ کے روم آف سی ہے مطل

ہاں بچہ کا ساتھی کے والدین  (2) ٹ خاندانی اسی حصہ کم از کم کا ہفتے بچہ وہ ج کا درخواست جو ہے رہتا پر پتے کے گھر اسی میں یون
ہے۔موضوع 

اسکول قانونی بھائی) بہن رضاعی اور بھائی بہن والے لینے گود بھائی، بہن سوتیلے بھائی، بہن (بشمول بہن یا بھائی کے جن بچے ایسے  (1)
ہوں۔حاضر میں اسکول ہی ایک پر تاریخ کی داخلے ہوں، رہے رہ پر پتے ہی ایک کے، عمر کی 

ہاں ہے مراد سے پتہ اس  -پتہ' کا 'گھر کا بچے  .8  (CPF)فارم ترجیحی مشترکہ اور ہے، رہتا ساتھ کے والے کرنے بھال دیکھ یا والدین پر طور عام بچہ ج
ہاں ہوگا۔ پتہ کردہ فراہم میں  ی ذمہ مشترکہ لیے کے بچے ایک کی والدین ج ہے۔رہتا ساتھ کے اس حصہ کچھ کا ہفتے بچہ اور ہے، ہوتی دار

س ہے ہوتا بچہ وہ بچے' والے جانے دیکھے پہلے  ' وہ یا تھا گیا لیا گود اسے کیونکہ ہے جاتا ہو بند ہونا ایسا لیکن تھی، جاتی کی بھال دیکھ کی ج
تھا۔گیا ہو تابع کے حکم خصوصی کے سرپرستی یا حکم کے انتظام کے بچے 

ہاں  -پیدائش) زیادہ سے ایک (یا بچے تین یا جڑواں  .7  45کو بھائی بہن ایک اگر اور ہے کرتا درخواست کی داخلے خاندان کا بچوں تین یا جڑواں ج
ی یا ویں  ہے۔ .جاتی کی پیشکش کی جگہ کو تینوں جڑواں/دوسرے اور ہے آتا اصول کا شاگرد' 'استثنٰی تو ہے گئی کی پیشکش کی جگہ آخر

ہیں ۔شامل بہن) یا (بھائی بھائی بہن  .4

س میں چرچ عیسائی مشرقی  .6 کے استقبالیہ یا بپتسمہ سے طرف کی حکام کے چرچ اس پر طور عام اور ہیں، شامل چرچ آرتھوڈوک
ت سے سرٹیفکیٹ  ہے۔ملتا ثبو

ب کا اس اور ہے، میں  (1)22سیکشن کے  1989ایکٹ چلڈرن جو ہے مطلب وہی کا بچے والے آنے نظر  .2 مقامی  (a)جو ہے بچہ بھی کوئی مطل
سماجی کے ان وقت کے دینے درخواست میں اسکول ہے۔ گئی کی فراہم رہائش ذریعہ کے ان میں مشق  (b)یا ہے میں بھال دیکھ کی اتھارٹی 
ت  بچے)۔ساتھ کے والدین رضاعی (مثالً افعال کے خدما

س ہے سکتا ہو بچہ وہ یہ ہے۔ مطلب دوہرا کا اس  -بھال دیکھ کی بچوں کے خاندانوں کیتھولک  خاندان وہ یہ یا ہو لیا بپتسمہ کیتھولک نے ج
داخلہ اور ہیں ہوتے الگو اصول عام تو ہے کیتھولک یافتہ بپتسمہ جو ہے بچہ یہ اگر ہو۔ رہا کر بھال دیکھ کی بچے کیتھولک جو ہے سکتا ہو 

ت (محدود تاہم، چاہیے۔ دیکھنا سرٹیفکیٹ کا بپتسمہ کو اتھارٹی  ہیں ممکن ہمیشہ یہ میں) حاال اتھارٹی داخلہ میں صورتوں ان اور سکتا ہو ن
ت اس کو  ت اس کہ چاہیے کرنی کوشش کی بنانے یقینی کو با ت کا با کیتھولک ایک کو بچے کسی اگر ہے۔ لیا بپتسمہ نے بچے کہ ہے موجود ثبو

ت کا اس تو ہے چاہتا کرنا حاصل تعلیم کیتھولک کو بچے جو ہے جاتا رکھا ساتھ کے خاندان  ی کسی ثبو والدین/جو چاہیے ہونا سے خط کے پادر
ت کا بپتسمہ کے کیئرر  ہے۔دیتا ثبو

ت تعلیمی خصوصی  .1 ہے، بیان ایک گیا دیا تحت کے  324سیکشن کے  1996ایکٹ ایجوکیشن سے طرف کی اتھارٹی مقامی بیان کا ضروریا
س  ت تعلیمی خصوصی لیے کے بچے میں ج ہداشت اور صحت تعلیم، ہے۔ گئی کی وضاحت کی انتظاما طرف کی اتھارٹی مقامی منصوبہ کا نگ
س ہے، منصوبہ ایک گیا بنایا تحت کے  37سیکشن کے  2014ایکٹ فیملیز اینڈ چلڈرن سے  ی لیے کے بچے میں ج ت تعلیمی خصوصی ضرور انتظاما
ہے۔گئی کی وضاحت کی 

لیے کے معائنے میں اسکول نقشہ کا عالقے کردہ متعین ہے۔ عالقہ جغرافیائی ایک عالقہ شدہ طے لیے کے مقاصد کے پالیسی اس  .5
ب  س کے (لیڈز ہے دستیا حدود)۔متعین ذریعے کے ڈائوسی
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ت اس صرف یہ  -ایلوکیشن رینڈم  .10 ی والی جانے کی پیش جب گا جائے کیا استعمال میں صور ایک کسی سے میں اقسام دو کی اوپر جگہ آخر
ی سے اسکول ہوئے کرتے استعمال کا معیار کے فاصلے کے الئن سیدھی جو بچے وہ یا بچے والے رہنے میں بالک کے فلیٹوں یعنی گی آئے میں  مساو

ب ترتیب بے ہیں۔ رہتے پر فاصلے  گا۔جائے کیا استعمال کا شخص آزاد ایک لیے کے کرنے انتخا

ہو۔مقیم پر پتے اس لیے کے حصے بھی کسی کے ہفتے کے سکول بچہ بشرطیکہ گا، ہو پتہ گیا دیا میں  CPFپتہ کا گھر والدین، ہر 

قریب کے اسکول تو ہیں، ہوتے کرنے فیصلے ہوئے اترتے پورا پر معیار ہی ایک درمیان کے بچوں جب میں، زمروں تمام  -فاصلہ کا الئن سیدھی  .9
ی ترجیح کو پیمائش کی ہے) اڑتا کوا (جیسے ہوئے کرتے استعمال کا لکیر سیدھی بچے، والے رہنے  دہندہ درخواست فاصلہ واال جانے ناپا ہے۔ جاتی د
ی کے جائیداد کی  ی کے گراؤنڈ کے اسکول سے پوائنٹ (سینٹرائڈ) مرکز کے داخلہ خانہ اندرون کے اے ایل پیمائش ہوگا۔ تک پوائنٹ (سینٹرائڈ) مرکز

ی نقشہ اور نظام  گی۔جائے کی ہوئے کرتے استعمال کا ویئر سافٹ کے ساز
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کوڈپوسٹ بشمول پتہ مستقل کا بچے 

ی ذمہ کی داخلوں میں اسکول  ی گورننگ دار ی گورننگ لیے کے کرنے الگو کو معیار کے سبسکرپشن اوور کے اسکول ہے۔ کی باڈ اضافی کو باڈ
ت  ہیں جمع پر فارم درخواست مشترکہ کے اتھارٹی مقامی جو ہیں ہوتی درکار معلوما ت یہ ہیں۔ جاتی کی ن ی اس معلوما سپلیمنٹر
سکتی کر متاثر کو معیار کے سبسکرپشن اوور ناکامی میں کرنے مکمل کو فارم اس ہیں۔ سکتی جا کی فراہم کے کر مکمل کو فارم انفارمیشن 

س ہے  پ میں ج ہے۔گیا رکھا کو بچے کے آ

نمبرفون ٹیلی رابطہ 

نامپورا کا بچے 

ت ضمنی لیے کے داخلے  فارمکا معلوما

نامپورا کا کیئرر والدین/

کنیت)(بشمول 

ی کیتھولک آسٹن سینٹ  اکیڈمیرضاکارانہ ایک اسکول، پرائمر

رشتہسے بچے 

تاریخکی پیدائش 

پ  س آ طور کے اسکول ساتھ کے کردار مذہبی ایک کو اسکول ہے۔ اکیڈمی کیتھولک رضاکارانہ ایک وہ ہیں رہے دے درخواست میں اسکول ج
ت کی دینے ترجیح کو دہندگان درخواست حامل کے عقیدے کے اسکول طرح اسی اور ہے گیا کیا نامزد پر  ہے۔اجاز
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پ  ت کا بپتسمہ کو (آ یعنی ثبو
کے چرچ یا سرٹیفکیٹ کا بپتسمہ 
ہوگا)کرنا منسلک خط کا حکام 

پ  ی)کا آ پادر

پ  ت کا بپتسمہ کو (آ ہوگا۔کرنا منسلک خط ایک یا سرٹیفکیٹ کا بپتسمہ یعنی ثبو

ایجوکیشن کیتھولک اتھارٹی، لوکل ٹرسٹیز، کے اسکول اتھارٹی، ڈائیوسیسن کی اسکول ہم ناطے، کے ہونے کنندہ فراہم تعلیم کیتھولک ایک  .2
ہیں۔کرتے کام کر مل ساتھ کے محکمہ اور سروس 

ت اس ہم میں، تعمیل کی  2018ایکٹ پروٹیکشن ڈیٹا اور  (GDPR)ریگولیشن پروٹیکشن ڈیٹا جنرل  پ کہ ہیں چاہتے بنانا یقینی کو با اس آ
س ہیں واقف سے مقصد  پ نے ہم جو ہیں کرتے کارروائی پر اس اور ہیں کرتے جمع کو ڈیٹا ہم لیے کے ج ہا لیے کے کرنے فراہم پر فارم اس سے آ ہے۔ک

ی کیتھولک کا آسٹن سینٹ ہے۔ کنٹرولر ڈیٹا کمپنی ٹرسٹ اکیڈمی اور ہیں ٹرسٹ اکیڈمی کیتھولک کونسٹنٹ بشپ ہم  .1 اکیڈمی سکول پرائمر
ہے۔حصہ کا کمپنی ٹرسٹ 

بچےکیتھولک 

جگہکی 

پ اگر  پ کہ ہیں سوچتے آ پ تو چاہیے جانا الیا غور زیر تحت کے  1 - 4زمرہ کو درخواست کی آ ی نیچے کو آ ت گئی د اور کرنا فراہم معلوما
ت کردہ درخواست  چاہیے۔کرنا منسلک کو ثبو

باور بپتسمہ  خطا

تاریخکی بپتسمہ 

تاریخکی بپتسمہ 

ب اور بپتسمہ  جگہکی خطا

نامکا چرچ عیسائی مشرقی 

س  پ کے ج ہیں۔ممبر آ

پ وقت، کے داخلے اگر،  ت میں ذیل کرم براہ تو گے، جائیں میں اسکول اس بھی بچے دوسرے کے آ کریں:فراہم تفصیال

پ  ش کے آ ی پیر نامکا پادر

ناممکمل 

چرچکرسچن ایسٹرن 

پیدائشتاریخ 

پ اگر  پ کہ ہیں سوچتے آ پ تو چاہیے جانا کیا غور تحت کے  7زمرہ پر درخواست کی آ ت کا بپتسمہ کو آ چاہیے کرنا فراہم ثبو
ہے۔گئی کی درخواست میں پالیسی کی داخلہ کہ جیسا 
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SIF  تاریخ کی ہونے موصول………………………………

………………………………تصدیق کی بپتسمہ  پ کا سال  .………………گرو

……………………………

لیےکے استعمال کے اسکول صرف 

ت جو اور ہے لی پڑھ پالیسی داخلہ کی اسکول نے میں کہ ہوں کرتا تصدیق میں  میں ہیں۔ درست وہ ہیں کی فراہم نے میں معلوما
ت ان اگر کہ ہوں سمجھتا  ی مجھے تو ہے ہوتی تبدیلی کوئی میں تفصیال ی اگر اور چاہیے کرنا مطلع کو اسکول پر طور فور ی میر گئی د

ت بھی کوئی  ی گورننگ تو ہے، ہوتی ثابت غلط معلوما س کو پیشکش کی جگہ کسی باڈ اسکول ہی پہلے بچہ چاہے ہے سکتی لے واپ
ہو۔چکا کر شروع 

………………………………شدہ دستخط  تاریخ………………

س کو اسکول فارم شدہ مکمل اپنا کرم براہ  کریں۔واپ

پ اور تعلیم،  ت کردہ فراہم پر فارم درخواست اس آ ی لیے کے کرنے پورا کو کاموں اپنے اسے ہم اگر ہیں سکتے کر اشتراک کا معلوما سمجھتے ضرور
ہیں۔

پ اگر  .11 ت کردہ فراہم پر فارم اس نے ہم کہ ہیں چاہتے کرنا شکایت میں بارے اس آ پ کی، کارروائی پر اس اور کیا اکٹھا کیسے کو معلوما پہلی آ
ت کی اکیڈمی یا کرکے رابطہ سے ٹیچر ہیڈ کے اسکول بار  ی کر دے حوالہ کا کار طریقہ کے شکایا کی اسکول ہیں۔ سکتے کر شکایت کو تنظیم ہمار

ب پر سائٹ ویب  پ اگر ہے۔ دستیا ت اس آ ش سے با پ کہ ہیں ناخو پ تو ہے، گیا کیا ہینڈل کیسے کو شکایت کی آ س کمشنر انفارمیشن آ ان سے آف
ہیں۔سکتے کر رابطہ پر  ico.org.ukسائٹ: ویب کی 

پ کہ تک حد اس  .6 ہیں ساتھ کے فریق تیسرے کسی اشتراک کا اس ہے کیا اشتراک کا زمرے خاص کسی کے ڈیٹا نے آ اوپر سوائے گا جائے کیا ن
ی ذمہ قانونی کوئی کہ تک جب مطابق، کے تفصیل میں  2پیراگراف  ہو۔نہ پیدا دار

ی  .10 پ لیے کے پڑھنے میں بارے کے حقوق انفراد س پروسیسنگ فیئر کی اسکولوں آ ہیں۔سکتے دے حوالہ کا پالیسیوں پروٹیکشن ڈیٹا اور نوٹ

ی یہ لیے ہمارے  .5 ی گئے دیے میں 6(1) (e)آرٹیکل کے  GDPR)کنٹرولر یا کارکردگی کی کام گئے کیے میں مفاد عوامی کہ ہے ضرور کے اختیار سرکار
کریں۔کارروائی پر ڈیٹا ذاتی لیے کے استعمال 

ت بھی کسی گئے کرائے جمع میں حمایت کی درخواست اور فارم درخواست تو ہے، جاتی ہو ناکام درخواست اگر  .9 ت کی ماہ  12کو دستاویزا مد
اپنے مطابق کے پالیسی کی رکھنے برقرار ڈیٹا کی اسکول ریکارڈ سادہ ایک کا نتائج کے ان اور درخواستوں تمام اسکول گا۔ جائے دیا کر ضائع بعد کے 

ہے۔سکتا رکھ پر طور کے حصے کے آرکائیوز مستقل 

ب درخواست اگر  .8 پ پر فارم اس تو ہے، جاتی ہو کامیا ت کردہ فراہم کی آ ڈیٹا اور گا، جائے دیا کر منتقل میں نظام کے اندراج کے سکول کو معلوما
س پروسیسنگ منصفانہ کے سکول کو  اس جو گی جائے کی کارروائی پر اس اور گا جائے رکھا برقرار پر بنیاد کی پالیسیوں کی تحفظ کے ڈیٹا اور نوٹ
ڈیٹاہیں۔ ہوتی الگو پر 

ت وہ ہمیں  .4 ت متعلق سے کاموں اپنے پر طور کے اتھارٹی داخلہ کے اسکول نے ہم جو ہیں درکار معلوما ہیں۔مانگی پر بنا کی وجوہا

ی  .3 پ اور ہے السن جولی شخص دار ذمہ لیے کے تحفظ کے ڈیٹا میں تنظیم ہمار ت متعلق سے ہینڈلنگ ہمارے کے ڈیٹا آ سے اس لیے کے سواال
پ ہیں۔ سکتے کر رابطہ  ی سے اس آ ۔jlawson@bkcat.co.ukہیں: سکتے کر رابطہ ذریعے کے میل ا

ی یہ لیے ہمارے  .7 ی موجود میں 6(1) ((e)آرٹیکل کے  GDPR)کنٹرولر یا لیے کے کارکردگی کی کام کسی گئے کیے میں مفاد عوامی کہ ہے ضرور سرکار
عوامی خواہ خاطر پر بنیاد کی قانون کے ریاست رکن یا یونین برآں، مزید کریں۔ کارروائی پر ڈیٹا کے زمرے خصوصی لیے کے استعمال کے اتھارٹی 

ت کی دلچسپی  ی پروسیسنگ لیے کے وجوہا س اور ہے متناسب لیے کے مقصد کہ جو ہے ضرور ت مناسب میں ج ۔((g)آرٹیکل کا  GDPR)ہیں تحفظا
9(2)
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