
 معلومات یہے تو اضاف ںیزبان نہ یپہل یآپ ک یزیاگر انگر
 گے  ںیکرہم آپ سے کس طرح رابطہ 

ہے کہ جمع  یضرور ہیگے۔  ںیہے اس پر ہم آپ سے رابطہ کر ایفراہم ک سیڈریا لیم یفارم پر آپ نے جو ا لیاپ
   ۔ںیجائ یجانچ پڑتال ک یخود ہ التیتفص یفراہم کرده رابطے ک عہیکے ذر کننده لیاپکروانے کے وقت تمام 

 ی، تمام ا ںیمعلومات پر مشتمل ہ ہیاور خف یذات التیکے اندر موجود تفص لیم یکہ چونکہ ا ںیبراه کرم نوٹ کر
سے متعلق  لیاپ یاپن اکاؤنٹ بنانے اور کیکو اندراج کرنے اور اکننده  لیاپجائے گا اور  اید جیبھ ہیکو خف لزیم

الگ ان  ر" پسیگریسروس "ا لیم یمحفوظ ا یکے لئے ہمار حاصل کرنے کے قابل ہونے یمعلومات تک رسائ
ان باکس ، اسپام اور جنک  یعنیاکاؤنٹ  لیم یہے کہ وه اپنے ا یذمہ دار یکننده ک لیاپ۔ یضرورت ہو گ یہونے ک

 جانچ کرے۔ یموجود تمام فولڈروں ک ںیفولڈرز م

 ہے ںیزبان نہ یپہل یآپ ک یزیاگر انگر ای یمعذور

 عہیکانفرنس کال کے ذر فونیلی/ ڻ ویڈی، وچاہےآمنے سامنے ہو  یگیجائ یک ںیم یزیصرف انگرسماعت  یک لیہر اپ
 ۔عہیگذارش کے ذر یریتحر ای

 اور نامزد مددگار ںیکر نامزد مددگار کو نامزد یکس لئےمعاونت کے  ںیہے کہ وه اس م یذمہ دار یکننده ک لیاپ
 ںیکو مطلع کر میڻ لیاپ عہیکے ذر appeals@lancashire.gov.uk لیم یسے ا التیتفص یکاور انکے رابطے 

 ۔ ںیجانب سے شرکت کرنے کے قابل ہوسک یآپ ک عمل اور سماعت کے وقتکے  لیاپ تاکہ وه

اور آپ کو  ںیبھر سکتے ہ ںیفارم کو نہ لیوجہ سے خود سے اپ یک رکاوٹ یزبان ک یکس ای یمعذور یاگر آپ کس
 یسے مدد مل سکت نڻریتو ہمارے کسڻمر سروس سہے  یہوسکت  یکم ںیکے جمع کرانے ملگتا ہے کہ اس سے آپ 

 ۔ گےمدد کر سکے  یآپ ک ںیہے جو آپ کو متعلقہ فارم کو پُر کرنے م

جمع کرانے کا عملہ آپ کو  نڻریکہ رابطہ س ںی(براه کرم نوٹ کر ہے  0300 123 6707   کے لئے رابطہ نمبر نڻریکسڻمر سروس س
 طرف سے فارم کو پُر کرنے یسے کام کرنے سے قاصر ہے اور صرف آپ ک تیثیح یترجمان ک ای نےیآپ کو مشوره د ںیکے بارے م
 )۔ کے قابل ہے

 گھر کا پتہ

کے ساتھ فراہم کرده داخلے کے پتے کو  التیفراہم کرده تفص ںیفارم م لیکہ ہم آپ کے اپ ںیبراه کرم نوٹ کر
اور اپنے آپ سے  یضرورت ہوگ یکرنے ک قاتیکو تحق یگے۔ جہاں اس سے مختلف ہے اتھارڻ ںیکر کیچ شہیہم
 لیتو اپ ںیکر رہے ہ شیپ یلیتبد یپر پتے ک لیہے کہ اگر آپ اپ یضرور ہیلہذا  ۔یوضاحت طلب کرنا ہوگ دیمز

سماعت کے  یک لیاپ یتاکہ آپ ک ںیکر دیتائ یک یلیفارم جمع کرواتے وقت آپ مناسب شواہد کے ساتھ اس تبد
 سے بچا جاسکے۔ ریتاخ ںیانتظام م

 

mailto:appeals@lancashire.gov.uk
mailto:appeals@lancashire.gov.uk

	ہم آپ سے کس طرح رابطہ کریں  گے
	اپیل فارم پر آپ نے جو ای میل ایڈریس فراہم کیا ہے اس پر ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ یہ ضروری ہے کہ جمع کروانے کے وقت تمام اپیل کنندہ کے ذریعہ فراہم کردہ رابطے کی تفصیلات خود ہی جانچ پڑتال کی جائیں۔
	براہ کرم نوٹ کریں کہ چونکہ ای میل کے اندر موجود تفصیلات ذاتی اور خفیہ معلومات پر مشتمل ہیں ، تمام ای میلز کو خفیہ بھیج دیا جائے گا اور اپیل کنندہ کو اندراج کرنے اور ایک اکاؤنٹ بنانے اور اپنی اپیل سے متعلق معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہونے کے لئے...
	معذوری یا اگر انگریزی آپ کی پہلی زبان نہیں ہے
	ہر اپیل کی سماعت صرف انگریزی میں کی جائیگی چاہےآمنے سامنے ہو ، ویڈیو / ٹیلیفون کانفرنس کال کے ذریعہ یا تحریری گذارش کے ذریعہ۔
	اپیل کنندہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں معاونت کے لئے کسی نامزد مددگار کو نامزد کریں اور نامزد مددگار اور انکے رابطے کی تفصیلات سے ای میل 30TUappeals@lancashire.gov.ukU30T کے ذریعہ اپیل ٹیم کو مطلع کریں تاکہ وہ اپیل کے عمل اور سماعت کے وقت آپ کی جانب س...

