ਸਤੰ ਬਰ 2018 ਤ ਮੂਅਰ ਐਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਐਲਟਰਟੋਨ ਗਰਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਮਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਦੇ ਪਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵੱ ਲ ਆਯੋਿਜਤ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ।
ਮ ਵਰਾ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਿਦਨ: 12 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਤ 29 ਨਵੰ ਬਰ 2017 ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਉਹ ਪਸਤਾਵ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਰਹੇ ਹ
ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਵ ਦੀ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੀਡਜ਼ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਪਸਤਾਵ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਐਲਟਰਨ ਗਰਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੂਅਰ ਐਲਟਰਨ ਹਾਲ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 3 ਤ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸਤਾਵ ਿਵੱ ਚ ਇਹਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ:


ਐਲਰਟਨ ਹਾਲ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਐਲਰਟਨ ਗਰਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱ ਕ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਮਰੀ
ਪਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣਾ;



ਐਲਰਟਨ ਗਰਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱ ਦ ਨੂੰ 11-19 ਤ 3-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਘਟਾਉਣਾ;



ਸਤੰ ਬਰ 2018 ਤ, ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ 60 ਤ 120 ਥਾਵ ਤ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਣ,ੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ
ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੀਅ ਜਮਾਤ (Early Years and Key Stage) 1 ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਅਰ ਐਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਬਹਤਰ ਆਉਟਡੋਰ ਸੁਿਵਧਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਗੇ।
ਕੀਅ ਜਮਾਤ (Key Stage) 2 ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਲਰਿਨੰਗ ਕਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀਅ ਜਮਾਤ (Key
Stage) 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਬੱ ਚੇ

ਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਭਵਨ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤ , ਵਾਧੂ

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਜ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਰੀਮਾਡਿਲੰਗ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਕਰਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਸੁਿਵਧਾਵ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵੱ ਚ ਐਲਰਟਨ ਗਰਜ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਵਰਤ ਾਮਲ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੰ ਝ ਹੀ
ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਪਸਤਾਵ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਤੰ ਨ ਥਾਵ ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ, ਇੱ ਕ ਪਬੰ ਧਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ
ਪਾਇਮਰੀ ਫੇਜ਼ ਲੀਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਹੜੇ ਬੱ ਚੇ ਸਾਲ ਸਤੰ ਬਰ 2018 ਤ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣਗੇ, ਉਹ ਛੇਵ ਜਮਾਤ ਤੱ ਕ ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ
ਉਹ 7ਵ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਣ।
ਮੂਅਰ ਐਲਰਟਨ ਹਾਲ ਅਤੇ ਐਲਰਟਨ ਗਰਜ ਿਵੱ ਖੇ ਬਿਹਰੇ ਅਤੇ ਮੂਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਵਸਥਾ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ
ਤ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰ ਝ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ।
ਿਚਲਡਰਨ ਸਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਬੰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣਗੀਆਂ।
ਿਜਹੜੇ ਬੱ ਚੇ ਸਾਲ ਸਤੰ ਬਰ 2018 ਤ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਛੇਵ ਜਮਾਤ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣਗੇ, ਉਹਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 7ਵ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਿਕ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਕਲਪਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਥ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਰਾਹ ਦਾਖਲਾ
ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ।
ਰਾ ਡਹੇ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਰਾ ਡਹੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਿਪਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਬਾਦੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਲਰਟਨ ਗਰਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੂਅਰ ਐਲਰਟਨ ਹਾਲ
ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤ ਵਾਜਬ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਧੂ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਐਡਿਮਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰ ਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਨੁਮਾਨ ਬਨਾਮ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸੰ ਿਖਆ ਜੇ ਮਾਧਿਮਕ ਸਕੂਲ ਪਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱ ਤੀ
ਜ ਦੀ ਹੈ
ਰਾ ਡਹੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਨ ਸੰ ਭਾਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਮਾਤ ਵਰੇ ਭਾਵ 2018 ਅਤੇ 2021 (ਵਰਤਮਾਨ 0-5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱ ਚੇ) ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ 56 ਸਥਾਨ ਤੱ ਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਸਤਾਵ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ ਤਾ ਤ ਅਗਾ

ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਧੀਕ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾ ਡਹੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪਾਇਮਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ,
ਮੌਜੂਦਾ PAN ਅਤੇ ਪਸਤਾਿਵਤ ਵਧੇ ਹੋਏ PAN
Total number

440
420
400
380
360
340
320
2018

2019

Projected number of children

2020

2021

Current number of places (PAN)

Proposed number of places (PAN)

2

ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਿਕੰ ਝ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇ
ਤੁਸ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਡੌਪ-ਇਨ ਸੈ ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਅਤੇ
ਕਾ ਿਸਲ ਿਦਆਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨ ਦੋਹ ਬੈਠਕ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ
ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨ
ਮੂਅਰ ਐਲਟਰਨ ਹਾਲ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

ਿਮਤੀ

ਸਮ

ਵੀਰਵਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2017

ਸ਼ਾਮ 5 ਤ 7 ਵਜੇ

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 1 ਨਵੰ ਬਰ 2017

ਸ਼ਾਮ 6.30 ਤ 8 ਵਜੇ

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 15ਨਵੰ ਬਰ 2017

ਸਵੇਰੇ 8.45 ਤ 9.30

ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਲਰਿਨੰਗ ਸਟਰ, ਟੈਲਬੋਟ ਐਵੇਿਨਊ

ਿਬਿਟ ਸਾਈਨ ਭਾ ਾ ਦਾ ਦੁਭਾ ੀਆ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ
ਮੂਅਰ ਐਲਟਰਨ ਹਾਲ ਪਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
*ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਦੁਭਾ ੀਆ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ

ਵਜੇ

ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਲਰਿਨੰਗ ਸਟਰ, ਟੈਲਬੋਟ ਐਵੇਿਨਊ

ਵੀਰਵਾਰ 16 ਨਵੰ ਬਰ 2017

ਸ਼ਾਮ 5 ਤ 7ਵਜੇ

ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਲਰਿਨੰਗ ਸਟਰ, ਟੈਲਬੋਟ ਐਵੇਿਨਊ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ 18 ਨਵੰ ਬਰ 2017

ਸਵੇਰੇ 10 ਤ 12 ਵਜੇ

*ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਦੁਭਾ ੀਆ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ

ਜਵਾਬ ਇਹਨ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ:


ਡੌਪ-ਇਨ ਕਾਰਜਕਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੱ ਥ ਿਦਓ



ਇਹ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਓ



ਇਸਨੂੰ educ.school.organisation@leeds.gov.uk ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ



ਇਸ ਨੂੰ 29 ਨਵੰ ਬਰ, 4 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਲੀਡਸ ਿਸਟੀ ਕਾ ਿਸਲ, ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ 837, c/o ਲੀਡਜ਼ ਟਾਊਨ ਹਾਲ, ਸਫ਼ੀਸ਼ਸੀ ਅਤੇ
ਪਾਰਟੀਿਸਪੇਸ਼ਨ ਟੀਮ, ਲੀਡਜ਼, LS1 9PZ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।

ਲੀਡਸ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਵਰਡਪੈ ਸ ਸਾਈਟ (ਚਰਚਾ ਫੋਰਮ) 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੋਸਟ ਕਰੋ:
https://leedsschoolplaceplanning.wordpress.com/category/Roundhay/
ਇਸ ਿਲੰਕ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਰਤੋ: https://tinyurl.com/yd9hgtqy
ਪਸਤਾਵ

ਦੀ

ਪਗਤੀ

ਬਾਰੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਮੇਤ

ਇੱ ਕ

ਪੂਰੀ

ਮ ਵਰਾ

ਪੁਸਤਕ,

ਇੱ ਥੇ

ਉਪਲਬਧ

http://www.leeds.gov.uk/residents/Pages/Currentschoolsconsultation.aspx
* ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੁਭਾ ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ
ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ?
ਿਮਤੀ
12 ਅਕਤੂਬਰ 2017
29 ਨਵੰ ਬਰ 2017
ਦਸੰ ਬਰ 2017
ਜਨਵਰੀ 2018

ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਜਕਮ
ਸੱ ਤ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰਾ ਪੜਾਅ ਰ
ੁ ੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਚਾਰ/ਪਤੀਿਕਿਰਆਵ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਡੌਪ-ਇਨ ਸੈ ਨ
ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ
ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਪਾਰੰ ਿਭਕ ਿਮਤੀ ਜੋ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਰਪੋਰਟ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਪਸਤਾਵ
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਨਹ
ਚਾਰ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰੰ ਿਭਕ ਿਮਤੀ ਿਕ ਸਟੈਚਟ
ੁ ਰੀ ਨਿਟਸ ਨੂੰ ਪਕਾਿ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੇ
ਪਵਾਨਗੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ)

ਮਾਰਚ 2018

ਪਾਰੰ ਿਭਕ ਿਮਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪਸਤਾਵ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਏਗਾ

ਿਸਤੰ ਬਰ 2018

ਪਸਤਾਵ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਿਮਤੀ ਜਦ ਵਾਧੂ ਮੁਢਲੇ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ

Punjabi

3

ਹੈ:
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