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موضع:

Scholarship Form

عرض كرنار نو
مكمل نام

Contact no.
.

بعد التسليمات السامية يف خدمة الوزارة السيفية املعظمة دائرة التربية والتعليم ادام اهلل هبجتها وهباء ها ادبا عرض هك مملوك
سيدنا املنعام ط ع نا فرزندو واسطسس حسب الذيل نفقات مطابق
منحة تعليمية ) (scholarshipفضل فرماوا ادبا عرض ؛.
Diniyat Fees

Computer
Fees

Term Fees

Tution Fees

Admission
Fees

Total

Std

Name of School

Child's Name

No.

1
2
3
4
5

Grand Total
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضروري هدايات













)(Bank Account name



هج نام سي Bank Account

هوئي هي ج نام يظظاطط انككلش ما لكهوو.

متام كاملو نو جمموعي  Totalبرابر كروو الزم ؛ .
فقط جاري تعليمي سال ناج  originalبلو حسب النظام
ححسثثاطط كري نسس ج عرض كروو.
متفرق بلو مطابق رقم نو  Totalاعتناء سي كروو ضروري
؛.
اككر متام سال ين فيس ين رسيد هن هوئي تو ثثظظال مظظينة ين
رقم ين رسيد نا ساهتـ باقي مظظينة ين فيس انسس term fees
ين مجلة رقم اسكول نا  letterheadثثر  sampleمطابق
لكهاوي عرض كروو.
حسب باال كاملو ما
 Uniform, Stationery,وغريها ين رقم هرككز لكهوو
نظظيطط انسس
Niyaz, Donation, Transport,

اككر هي رقم بل مـا لكهي هوئي تو هي رقم باد كري بـاقي ين
رقم نو مجلة بل ثثر لكهوو.
 receiptثثر  revenue stampححسثثاطط كري اهنا اوثثر
 sign.كروو انسس فقط  addressين كامل ماج خاهن
ثثوري كروو انسس بيجي كوئي هبي قسم ين خاهن ثثوري
كروي نظظيطط.

نوضض  :حسب باال ضروري هدايات مطابق عرض نو فارم
هبرواما نظظيطط ْايو هوئي كذلك فارم تاريخ
 15th August 2012بعد موكلواما ْاؤسسس تو عرض
ثثر توهج ديواما تأمل رهسسس.
سـ ــنة  2012 – 13واسطسس ج عرض كرواما ْاوسس.

Affix
revenue
stamp here

دستخط

تاريخ

 41 / /هـ

)ثثر لكهاوو ضروري ؛ اْ كوثثي هرككـز استعمال كروي نظظيطط

letterhead  ناschool (اْ مثل

(Letterhead of School)
Date:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

The annual fees structure for
studying in std.

for the year

(student's name)
are as follows:

Admission Fees

Rs.

Tuition Fees

Rs.

Term Fees

Rs.

Computer Fees

Rs.

f
f
f
f

signature of authorized person
with school rubber stamp
)(اهنا بغري عرض قبول نتهي

