
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 کے لئے / سرپرست نیاُن تمام شاگردوں کے والد جانے والے ںیاسکولوں م وپورٹین

 ۔ںیکھانے کے حقدار ہ کھانامفت  ںیم اسکول جو
 

 3232 لیاپر 32
 
 / سرپرست نیوالد ارےیپ

 
 یفراہم یسے مفت اسکول کے کھانے ک 3232 لیاپر 32

 
،  یآئے گ یلیتبد ںیم یفراہم یسے ، مفت اسکول کے کھانے ک 3232 لیاپر 32 ریپ

  39£ ہر دو ہفتے بچہ یسرپرست کو ف ای نیاور اس کے بجائے شاگردوں کے والد
 یکوئ یدرخواست کرنے ک آپ کو گے۔ ںیجائ ےیواؤچر د ٹیکے سوپرمارک متیق یک

 رےکرنے کا اہتمام ک یہے۔ کونسل ہر اس بچے کے لئے واؤچر جار ںیضرورت نہ
 ںیتمام شاخوں م یک سکویاور ٹ ینسبری۔ واؤچر اسڈا ، س ںیجو اس کے حقدار ہ یگ

گے۔ ان واؤچرز کے  ںیجائ جےیآپ کو بھ عہیکے ذر لیم یہونگے اور ا یگیقابل ادائ
 جائے گا۔ ایک  ںیکا آغاز اس ہفتے کے وسط م یفراہم

 
جو کہ مفت کھانے  ہے یکر رہ اریفہرست ت یان شاگردوں ک اس وقت اپنے اسکول

۔ اگر آپ یہوگ یبھ قیتصد یاڈرس ک لیمیکے ساتھ آپ کے ا یاور اس ںیکے حقدار ہ
 اید جیہے تو آپ کا واؤچر آپ کے بچے کے اسکول بھ ںیاڈرس نہ لیمیکے پاس ا

 ۔ںیجائے گا جہاں سے آپ اسے جمع کرنے کا انتظام کرسکتے ہ
 

iCom ہمارے ساتھ تعاون ںیکرنے م میاور تقس یداریخر یان واؤچرز ک یکمپن ینام 

 یبھ یگا تو وہ اس بات ک موصول ہو لیمیسے ا iComہے۔ جب آپ کو  یکر رہ
 جائے۔ ایگے کہ واؤچر کو کس طرح سے استعمال ک ںیفراہم کر التیتفص

 
مفت کھانوں کے حقدار  رہے کہ ان واؤچرز کا استعال صرف الیخ یبرائے مہربان

 عےیتک مہدود ہے اور اس کے ضر یداریخر یک ایاش یبّچوں کے لئے کھانے ک
 جاسکتا ہے۔ ایک ںیکا استعال نہ یداریخر یشراب ک ای، تمباکو  ندھنیا
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ان  ںیم مثبت قدم ثابت ہوں ، اور کیلئے ا واؤچرز آپ کے ہی  ہوں کہ یکرت دیام ںیم
 خواہ ہوں۔ ریخ یآپ اور آپ کے اہل خانہ ک ںیمشکل اور دشوار اوقات م
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