
یکارڈخواست براۓ حصول تدر علیمی ر

 درخواست دہندہ کیلۓ : – لفا

 ۔۔ مندرجہ ذیل خانے پر کیجۓ1

کے حوالے کردیں ۔ افسر  مجاز تکمیل شدہ فارم اپنے تعلیمی ادارے کے رجسٹرار ، ممتحن یا کسی دوسرے با -2

UofL   کا طالبعلم نمبر

نامپہال نام /  اصل آخری نام/ خاندانی نام

یخ پیدائش اور نام جو استعمال کیا ہو ئیکو میل -ایتار

دورانیہ تعلیمی ملک کا نامکا نام  تعلیمی ادارے

    شروع  

                    

                                                     خاتتام 
)MM/YYYY)                                      )MM/YYYY)

میجر مضمونسال حصوِل سندسند کا نام 

یا رول نمبر   IDکا  طالبعلمارسال کنندہ ادارے میں 

یکارڈ کو بھیجنے کی اجازت دیتا ہوں  UofL  میں ادارہ ہذاکو اپنا تعلیمی ر

یخ :                  درخواست دہندہ کے دستخط :                                                                 تار

یکارڈ بھیجنے والے  مجاز کیلۓ : افسر ب ۔ تعلیمی ر

یکارڈ  اپنا تعلیمیمندرجہ باال طالبعلم نے  یکارڈ میں کو بھیجنے کی درخواست دی ہے۔   UofLر میں گزارے ادارہ ہذا مندرجہ باال طالبعلم کے ر

یخ درج ہونے چاہیۓ۔تمام سالوں کے تمام مضامین میں حاصل   کردہ نمبر /  حاصل کردہ اسناد بمعہ توار

 ۔ اس فارم کو پر کیجۓ۔1

یزی ترجمہ )اگر الگو ہو( کے ایک لفافے میں بند کردیں ۔  کوائف کمیل شدہ فارم ، تمام تعلیمی اسناد اور۔ ت2  بمعہ انگر

۔ لفافے کے بیک فلیپ پر اپنی مہر اور دستخط ضبط کردیں۔3

 کو درج ذیل پتہ پر ارسال کردیں: UofLو لفافے ل۔  4

 Admissions
 University of Lethbridge

 4401 University Drive West
Lethbridge, AB T1K 3M4
Canada

کا نام تعلیمی ادارے

یخ )کردہ سند کا نام حاصل  MM/YYYY)سند کے حصول کی تار

عہدہفارم پر کرنے والے افسر مجاز کا نام

ای۔میلٹیلیفون نمبر

یخ :                                 :                                                                دستخط بمعہ مہر     تار
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