
 صفحہ1  

 MNA/MPA/حکومتی افسران کے لیے

  

 A-Article 25کم عمری کی شادیوں کا خاتمہ 
#UpForSchool ) عرضداشتPetition( 

  پر عزم ہیںکےلئے UpForSchoolُ#ہم 
  

کی شادی کا خاتمہ چاہتے وں بچ اور بچیوں سال سے کم عمر 18ہم سب بچے ، نوجوان اور پاکستان کے ذمہ دار شہری 
سال کی عمر کے ہر بچے کو تعلیم دینے کے بنیادی حق  16سے  5کے مطابق  A-25ہیں۔ہم پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 
سال  16کہ پاکستان کے تمام سکولوں کو سیکنڈری سکولوں تک اپ گریڈ کیا جائے تاکہ  کی فراہمی چاہتے ہیں۔ہم چاہتے ہیں

اس سے یونیورسل سیکنڈری ایجوکیشن فار آل ۔ کے ذریعے تحفظ مہیا ہوسکے تعلیمکو مناسب  وںبچیوں اور بچتک کے 
کہ تعلیمی بجٹ کو فوری طور پر  ہم چاہتے ہیںتک کی ہماری کامیابی یقینی ہوسکے گی۔ ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ 2025

پر عمل درآمد کیا جاسکے کیونکہ یہی بچوں کے  A-25تاکہ ہر عالقے/صوبے میں آرٹیکل  ۔کیا جائے 4%سے بڑھا کر  %2
متعارف کروائے  بچے کے لئے چائلڈ پروٹیکشن کارڈ ہر NADRAکہ  ہم چاہتے ہیںحقوق کا سب سے بہترین دفاع ہے۔

تاکہ بچے کی صحت، تعلیم، شادی اور  ۔کہ وه بچے کی پیدائش کے وقت اسکا اندراج کریں ۔جوکہ تمام والدین کو پابند کرے
   کے مطابق انجام دیئے جاسکیں۔ و قوانین مراحل پاکستان کے آئیندیگر 

ہم اس کی   ۔کے خاتمے کا وںشادی ۔ کم عمری کے، تعلیم جوکہ بہترین ذریعہ ہےپرعزم ہیںکے لئے ُ UpForSchool#ہم 
 دستخطی مہم کا حصہ ہیں 

کسی دستخط کرتے ہوئے دستخط کننده یہ تصدیق کرتا/ کرتی ہے کہ اُنہوں نے پہلے ایسی  اظہار التعلقی:
 عرضداشت پر دستخط نہیں کیے۔

  

 ________انتخابی حلقے /ادارے /حکومتی محکمے _____________________________________میں
عرضداشت پر دستخط  خاتمےکیکے  وںشادی کم عمری کےاور UpForSchool#رکھتی ہوں اور /رکھتا سے تعلق

  کر رہی ہوں۔/کر رہا 
  _________________________تاریخ        _______________________دستخط

    پہال نام

    آخری نام

    عہده

انتخابی /اداره/محکمہ
  حلقہ

  

            عورت                                  مرد   صنف

 
 

  

 صرف آفس استعمال کے لئے
___________________________

 نمبر شمار:  _
___________________________

 فارم کوڈ:_



 صفحہ2  

ن سکول سب کے لئے کے پیٹیشن کے# وری اع   سلسلے میں 
  

ن: اس  اس پیٹیشن پر دستخط کرن سے، دستخط کنندہ تصدیق کرتا/کرتی ہ کہ انہوں نے اس اع پیٹیشن کی سے پہل
ی شکل پر دستخط نہیں کئے ہیں۔    موجودہ یا ک دو

  
یا وہ لوگ جنہیں ان کے ملک کا قانون نابالغ مانتا  افراد کے  سال سے کم عمر  18کوئی بھی  اس پیٹیشن پر دستخط کرن سے

، ت  ذیلدرجہ منتصدیق کرت ہیں کہ اس پیٹیشن پر دستخط کرن اور آپ کی فراہم کردہ معلومات  ہ کے مطابق تفصی
۔ پرستاستعمال کئے جانے کیلئے، آپ کو اپن والد/والدہ/   کی اجازت حاصل ہ

  
ف  امپیٹیشن کے آپ کی فراہم کردہ معلومات ہم   اور انہیں  استعمال کریں گےکےلئے  )کے قدی(بشمول تص نظام و ان

یک  کیا جائے گا۔ ذ ف اکت داروں کے مابین  نے والوں، دئیرورلڈ اور اس کے  صیغہ راز میں معلومات کو اتی پیٹیشن چ
وریات کے عین مطابق استعمال کیا جائے گا۔ ر    کھا جائے گا اور قانونی 

 

 


