
 پیشی کا نوڻس 

فریق:  تمام کے ریکارڈ  اور افسر کے سماعت جانبدار غیر بخدمت

کی جانب سے درج ذیل حوالہ شده کیس میں پیشی کا نوڻس درج کر رہا ہوں۔   ______________براه کرم نوٹ کریں کہ میں 

 پتے پر بھیجے جائیں۔ ےمیری درخواست ہے کہ اس کیس سے متعلق تمام مراسالت کے نقول مجھ کو نیچے دیے گئے رابطے ک 

_________________________________________________________________________کیس نمبر: 

____طالب علم کا نام: _________________________________________________________________

 __________________________________________________________پیشی میں آنے والے شخص کا نام: 

______________عہده (وکیل، نمائنده، وغیره):  _______________________________________________

__________تنظیم، فرم، وغیره:  _________________________________________________________

___: ________________________________________________________________1بر پتہ کی الئن نم

___: ________________________________________________________________2پتہ کی الئن نمبر 

 ________________________________________________________________________فون نمبر:  

_____ای میل ایڈریس:  ________________________________________________________________

 میں بطور شریک وکیل پیش ہو رہا ہوں/رہی ہوں:               ہاں                  نہیں

 نہیں    میں درج تمام سابق نمائندوں کو ہڻا دیں:              ہاں               اس کیس 

 تاریخ:  ____________________________________



 ہدایات
 

کے ایک  آئی ایچ او اور دیگر تمام فریقوں کو یہ بتانے کے لیے اس فارم کا استعمال کریں کہ آپ بطور وکیل یا نمائنده اس کیس  
فریق کی نمائندگی کریں گے۔ اسے "اپنی پیشی درج کرنا" بھی کہا جاتا ہے۔ اس فارم کو بھرنے سے، آپ کو اس کیس سے متعلق  
آئی ایچ او اور اڻارنی سے تمام ای میلز اور دیگر مراسالت موصول ہوں گے۔ اگر آپ ایسے والدین ہیں جنہوں نے یہ کیس دائر کیا  

 نمائندگی کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے اور بنفس نفیس اپنی
 

 "بخدمت غیر جانب سماعت کے افسر" کا سیکشن 
اس سیکشن میں، اس بات کی وضاحت کریں کہ آپ اس کیس میں کس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ "والدین" یا "ضلع" کو منتخب کرنے  

 تیر کے نشان پر کلک کریں۔ کے لیے "ایک آئڻم منتخب کریں" کے آگے موجود 
 

 کیس کی دیگر معلومات بھریں 
خالی الئنوں میں معلومات بھریں۔ مثال کے طور پر، "پیشی میں آنے والے شخص کا نام" کے آگے اپنا نام بھریں۔ یہ جواب دینے  

چاہتے ہیں کہ پیش ہونے    کے لیے چیک باکس کے اندر کلک کریں کہ آیا آپ شریک وکیل کے بطور پیش ہو رہے ہیں اور آیا آپ یہ
 والے دیگر تمام افراد کو ہڻا دیا جائے۔

 
 اس فارم کو جمع کردیں 

 مکمل بھرا ہوا فارم اپنے آئی ایچ او کو ای میل کریں۔ اپنے ای میل کی کاپی فریق ثانی کو بھیجنا یقینی بنائیں۔ 
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