
 

 

જો ઈંગ્લિશ કે અંગે્રજી તમારી પ્રથમ ભાષા ન હોય તો વધારાની માહહતી 

અમે તમારી સાથે કેવી રીતે પત્રવ્યવહાર કરીશ ું  

અમે તમારા અપીલ ફોમમમાાં તમે પરૂા પાડેલ ઈમેઈલ સરનામે ઈમેઈલ મારફતે તમારો સાંપર્મ ર્રીશ ાં. બધાજ અપીલ ર્રનારા- 
રે્ અપેલન્ટસ દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવેલ સાંપર્મ વવગતોની તમારા દ્વારા રજૂઆત ર્રવાના સમયે સાચી તરીરે્ હોય તેની 
તપાસ રે્ ચર્ાસણી ર્રવાન ાં મહત્વન ાં હોય છે.  

કૃપા ર્રી નોંધ લેશો રે્ ઈમેઈલમાાં રહલે વવગતોમાાં વ્યક્તતગત અને ખાનગી માહહતીનો સમાવેશ હોવાથી, બધાજ ઈમેઈલોને 
ર્ોડ રે્ એનહિપ્ટ ર્રી મોર્લવામાાં આવશે અને અપીલ ર્રનારાઓને રજજસ્ટર થઈ અને ર્ોઈ એર્ એર્ાઉન્ટન ાં વનમામણ ર્રી અને 
અમારી સ રક્ષિત ઈમેઈલ સવવિસ “ઈગે્રસ” ("Egress") માાં લોગ ર્રવાની જરૂર રહશેે રે્ જેથી તમારી અપીલની બાબતમાાં 
માહહતીની સ ગમતા- પ્રવેશ સાધી શર્ાય. એ અપીિ કરનારની જવાબદારી રહ ેછે કે તમારા ઈમેઈિ એકાઉન્ટની અંદર બધાજ 
ફોલ્ડસસનો સમાવેશ હોય તેની તપાસ કરે એટિેકે ઈનબોકસ, સ્પામ અને જન્ક ફોલ્ડરો. 

હડસબબબિહટ અથવા જો ઈંગ્લિશ તમારી પ્રથમ ભાષા ન હોય 

બધીજ અપીલની સ નાવણીઓને ફકત ઈંગ્લિશમાું સાંચાલન ર્રવામાાં આવશે પછી ભલે તે મોઢા- મોઢ (ફેસ ટ ૂફેસ), વવહડઓ/ 
ટેક્ષલફોન ર્ન્ફરન્સ ર્ોલ દ્વારા અથવા ક્ષલક્ષખત રજૂઆત દ્વારા હોય. 

આમાાં સહાય ર્રવા ર્ોઈ એર્ નનહદિષ્ટ થયેિ મદદ કરનારની નનમણ  ુંક ર્રવા માટે એ અપીલ ર્રનારની જવાબદારી હોય છે 
અને આવા નામવાળા મદદ ર્રનાર અને તેઓની સાંપર્મ વવગતોની appeals@lancashire.gov.uk ઈમેઈલ મારફતે 
અપીલ્સ ટીમને જણાવે જેથી સ નાવણી વખતે અને અપીલ ર્ાયમવાહી દરવમયાન તમારા વતી તેમાાં ભાગ લઈ શરે્. 

જો તમે હડસબબબિહટ અથવા ર્ોઈ ભાષાના અવરોધને લઈને તમે પોતે એડવમશન્સ અપીલ ફોમમ (Admissions Appeal 

form) ભરી ન શર્ો, અને તમને એવ  લાગે રે્ તમારી રજૂઆત ર્રવામાાં આ ર્દાચ સમાધાન બની શરે્, તો પછી અમારા 
ર્સ્ટમર સવવિસ સેન્ટરમાાંથી (Customer Service Centre) મદદ મળી રહશેે રે્ જેઓ લાગતાવળગતા ફોમમ ભરવામાાં તમને 
મદદ ર્રી શરે્. 

આવા ર્સ્ટમર સવવિસ સેન્ટરનો (Customer Service Centre) સાંપર્મ ર્રવા માટેનો નાંબર 0300 123 6707 છે. (કૃપા કરી 
નોંધ િશેો કે કોન્ટેકટ સેન્ટર સ્ટાફ (Contact Centre staff) તમારી રજ આત કરવાની સિાહ અથવા ઈન્ટરનપ્રટસસ તરીકે 
કામકાજ કરવા અસમથસ છે અને ફકત તમારા વતી ફોમસ ભરી શકે). 

ઘરન ું સરનામ ું 

કૃપા ર્રી નોંધ લેશો રે્ અમે તમારા અપીલ ફોમમની અંદર તમે પરૂી પાડેલ વવગતો સાથે પરૂા પાડવામાાં આવેલ એડવમશન 
સરનામાની હાંમેશા તપાસ ર્રીશ ાં, જયાાં આ જ દ  હશે ત્યાાં સત્તાવાળા રે્ ઓથોહરહટને તપાસ ર્રવાની જરૂર રહશેે અને તમારી 
પાસેથી વધારે ખ લાસો મેળવવાનો પ્રયત્ન ર્રશે. તેથી તે અગત્યન ું હોય છે કે જો તમે અપીિ ઉપર કોઈ વૈકગ્લ્પક સરનામાની 
રજ આત કરતા હોય કે જે તમારી અપીિના ફોમસની રજ આત કરવાના સમયે કોઈ યોલય પ રાવા સાથે તમે આને સપોટસ  કરતા 
હોય તો તમારી અપીિની સ નાવણીની વ્યવસ્થા કરવામાું કોઈ પણ નવિુંબ ઓછો કરશે. 
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