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کیا آپ کا بچہ مفت دودھ کا مستحق ےہ؟

5 سال سے کم 
کا بچہ؟

ی دودھ کا مستحق ےہ۔ پانچ سال سے کم عمر کا ہر بچہ مفت سکول

ے کا آن الئن اندراج کروائیں۔ ےن بچ ی دودھ کے لےی اپ مفت سکول

A43.8.0

5 سال سے 
زیادہ کا بچہ؟

ی  ی تعلیمی میعاد میں لگ بھگ  £14 ک پانچ سال سے زیادہ عمر کا ہر بچہ ف
ی قیمت پر دودھ کا مستحق ےہ۔ رعایت

ی  مفت اور رعایت
ی دودھ سکول

آج �ہی اپےن بچے کا اندراج کروائیں!

ی دودھ کے لےی  مفت سکول
ے کا اندراج  ےن بچ ی اپ آج �ہ

کروائیں۔

آپ دو آسان طریقوں سے 
اندراج کروا سکےت �یں...

ی رجسٹریشن نمبر 3603430انگلینڈ کمپن

ین کے ذریعہ یوروپین سکول ملک  ین یون ادہ عمر کے بچوں کے لےی دودھ یوروپ انچ سال سے زی پ

انچ سال سے کم عمر کے بچوں کے لےی دودھ پوری  ا جاتا ےہ۔ پ ی قیمت پر دی اسکیم کے تحت رعایت

افتہ ےہ۔ طرح محکمۂ صحت سے فنڈ ی

ے  ےن بچ  اپ
ً
 پر آن الئن جائیں اور فورا

کا اندراج کروائیں۔

www.coolmilk.com

یا پھر، اگلے صفحہ پر موجود فارم 
ےت پر واپس بھیجیں:  ُپر کرکے اس پ

  FREEPOST COOL MILK  
ےت کی مزید تفصیالت کی  )پ

ضرورت نہیں ےہ

ی ادائیگی بھی کر  ابھی آن الئن اندراج کروائیں اور آپ اس کے ساتھ �ہ
سکےت �یں!
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ی دودھ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کے لےی مفت اور  سکول
ی تعلیمی میعاد  پانچ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لےی ف

ی قیمت پر دستیاب ےہ۔ میں لگ بھگ 14£ کی رعایت

والدین/سرپرست کی تفصیالت

ی www.coolmilk.com پر اندراج کروائیں یا ذیل کا فارم مکمل کرکے                                  آج �ہ
ےت پر واپس بھیجیں۔ FREEPOST COOL MILK کے پ

ی دودھ کے انتظام میں  ے کے لےی سکول ے پر آپ کے بچ راہ کرم نوٹ کریں کہ * سے نشان زد سبھی فیلڈز الزمی �یں۔ سبھی الزمی فیلڈز کو مکمل نہ کرن
ی سے بڑے حروف میں صاف صاف لکھیں۔ ی کرکے بال پوائنٹ پین استعمال کریں اور سیاہ روشنائ ی ےہ۔ مہربان تاخیر ہو سکت

والدین کا پہال نام*

ے کا پہال نام* بچ

ے کا آخری نام* بچ

ی تاریخ پیدائش* ے ک بچ ی تاریخ ے ک سکول شروع کرن

ے گا؟* پ کا بچہ کن دنوں میں سکول جائ

ے گا۔ راہ کرم ان دنوں پر نشان لگائیں جب آپ کا بچہ سکول جائ پیر 

دن دن

دن

ماہ ماہ

ماہ

سال سال

سال

جمعہجمعراتبدھمنگل

اسکول کا نام*

قصبہ/شہر*

پوسٹ کوڈ*

والدین/سرپرست کے دستخط* ي: توقيع الوالد/الو�ہ

کالس

ے کی تفصیالت بچ

سکول کی تفصیالت

FREEPOST COOL MILK :ےت پر واپس بھیجیں ی اپنا مکمل کردہ رجسٹریشن فارم اس پ آج �ہ

والدین کا آخری نام*

پوسٹ کوڈ*

ےت کی سطر 1* پ

ےت کی سطر 2 پ

قصبہ/شہر*

ےن سکول کے دودھ کا انتظام کر سکیں گے۔ ی میل - اپنا ای میل پتہ فراہم کرکے آپ آن الئن اپ

ٹیلیفون نمبر*

ےت �یں۔ ے کا اندراج Cool Milk اسکیم میں کروانا چاہ اس بات کی تصدیق کے لےی ذیل میں دستخط کریں کہ آپ مذکورہ باال بچ

کے لےی کے اکاؤنٹ کو چالنے  کے سکولی دودھ  کے ڈیٹا کا استعمال آپ  کے بچے  تے �یں کہ)الف(آپ  Cool Milkکے ساتھ اپےن بچے کا اندراج کروا کر،آپ اس بات پر آمادہ ہو
اس ڈیٹا کا اشتراک لوکلCool Milk)ج(اورایس ایم ایس یا خودکار صوتی پیغامات موصول ہو سکےت �یں؛،ای میلز،آپ کو اپےن اکاؤنٹ سے متعلق کالیں)ب(کیا جائے گا؛
کے سلسلے میں مقرر کردہ فریق کے ذریعہ سکولی دودھ  کے محکمے یا ان  اتھارٹی،نرسری ِملک ری امبرسمنٹ یونٹ،رورل پیمنٹس ایجن�ہی اور دیگر لوکل یا مرکز حکومت 

کے سرورز پر محفوظ رکھا جاتا ےہ اور صرف سکولی دودھ کے ساتھ کر سکتا ےہ۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ سبھی ڈیٹا کوCool Milk)ڈیٹا کنٹرولر(کے ذریعہ ہمارے یو ثالث 
کے سلسلے میں استعمال کیا جاتا ےہ۔


