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آپ کی ڈگری کی مالی اعانت
ں۔  �ی و سکتے �ہ ل �ہ ننس لون کے ا�ہ نٹ�ی س لون اور م�ی وشن ف�ی ں تو آپ ٹ�ی �ی ے �ہ لی ڈگری مکمل کر ر�ہ اگر آپ اپ�نی پ�ہ

ے  ں، تو آپ اپ�نی فنڈنگ کے ل�ی �ی ورس�ٹی شروع کرنے کا ارادہ رکھتے �ہ ون�ی ب آپ �ی آپ اس سال فروری کے آس پاس، �ج
ں۔ �ی درخواست دے سکتے �ہ

س وشن ف�ی ٹ�ی
ں کل وق�تی،  می سال م�ی ڈنگ 2022/23 تعل�ی ورس�ٹی آف ر�ی ون�ی �ی

ونے والے UK کے طلباء کے  ں داخل �ہ ٹ ڈگری پروگراموں م�ی و�ی �ج انڈرگر�ی
ے۔  �تی �ہ س ل�ی وشن ف�ی ے 9,250£ کی ٹ�ی ل�ی

ے متعلقہ سٹوڈنٹ فنانس  س کو پورا کرنے کے ل�ی وشن ف�ی طلباء ٹ�ی
ے  س کے قرض کے ل�ی وشن ف�ی سٹ شدہ ٹ�ی مانت ٹ�ی ر �ن ی سے بغ�ی اتھار�ٹ

ں اس قرض کو اس وقت تک ادا  �ی ں اور ان�ہ �ی درخواست دے سکتے �ہ
تے  ں د�ی �ی ھوڑ ن�ہ ورس�ٹی �چ ون�ی ب تک وہ �ی ے �ج ں �ہ �ی کرنے کی ضرورت ن�ہ

ں(۔ کھ�ی ف د�ی )اوورل�ی

ننس لون  ن ٹ�ی �� م�ی
س کے قرض کے عالوہ، UK کے طلباء متعلقہ سٹوڈنٹ  وشن ف�ی ٹ�ی
نے  ے درخواست د�ی ننس لون کے ل�ی نٹ�ی ی سے ساالنہ م�ی فنانس اتھار�ٹ

ں مدد مل سکے۔  ات م�ی ی گزارنے کے اخرا�ج ں تاکہ زندکگ �ی کے �قدار �ہ
ں  �ی م �اصل ن�ہ ں تعل�ی ل طلباء )لندن م�ی ڈنگ کے ا�ہ ں، ر�ی 2022/23 م�ی

ں، 4,524£ کے کم از کم  �ی ے �ہ ن سے دور رہ ر�ہ و اپنے والد�ی ے( �ج کر ر�ہ
ے درخواست  کھ بھال کے قرض کے ل�ی نہ شدہ( د�ی ی کا تخم�ی ر‑ آمد�ن )غ�ی

کھ بھال کے قرض کی اضا�نی  ی کے لحاظ سے د�ی لو آمد�ن ں۔ گھر�ی �ی دے سکتے �ہ
ے۔  ی �ہ م کر�ت و 9,706£ تک کا کل قرض فرا�ہ ے، �ج ا سک�تی �ہ ا کی �ج �ی رقم م�ہ

ی کا  لو آمد�ن ے گھر�ی می سال کے ل�ی ں کہ 2022/23 تعل�ی براہ کرم نوٹ کر�ی
ے۔ کس سال پر مب�نی �ہ اندازہ 2020/21 ٹ�ی

ب تک کہ طالب علم  ں کرنا پڑتا �ج �ی ان قرضوں کو اس وقت تک واپس ن�ہ
و۔  ا �ہ ادہ کما ر�ہ ھوڑ نہ دے اور 27,295£ ساالنہ سے ز�ی ورس�ٹی �چ ون�ی �ی

ے سٹوڈنٹ  وں کے ل�ی ا بالغ ان�صار کرتے �ہ ے اور/�ی ن پر ب�چ وہ طلباء �ج
ے،  و سک�تی �ہ اب �ہ گر معاونت بھی دست�ی انب سے د�ی ز کی �ج رن فنانس اتھارٹ�ی
ر گرانٹ اور بالغوں  �ئ لڈ ک�ی ا�ئ کھنے کا االؤنس، �چ ن کا س�ی سے کہ والد�ی �ی �ج

پر من�صر گرانٹ۔

نے کے  ول کورسز کا مطالعہ کرنے والے طلباء ر�ہ م ڈگری ل�ی پارٹ ٹا�ئ
�۔ �ی وتے �ہ ل �ہ ے ا�ہ ے قرض کے ل�ی ات کے ل�ی اخرا�ج

م �اصل کرنے والے( پڑھنے  ر تعل�ی نے والے )لندن سے با�ہ گھر سے دور ر�ہ
ادہ قرض  ادہ سے ز�ی ے ز�ی ات کے ل�ی نے کے اخرا�ج ے ر�ہ ل طلباء کے ل�ی کے ا�ہ

نے کے  ے ر�ہ نے والے طلباء کے ل�ی ا۔ اور گھر پر ر�ہ وکگ ں 9,706£ �ہ 2022/23 م�ی
ا۔ وکگ ں 8,171£ �ہ ادہ قرض 2022/23 م�ی ادہ سے ز�ی ے ز�ی ات کے ل�ی اخرا�ج

ں  اب قرضوں کے بارے م�ی عے دست�ی ز کے ذر�ی رن اسٹوڈنٹ فنانس اتھارٹ�ی
ں  کھ�ی ٹ د�ی ب سا�ئ ی کی و�ی ے، براہ کرم متعلقہ اتھار�ٹ د معلومات کے ل�ی مز�ی

ں(۔  کھ�ی ں د�ی د رابطے"م�ی الت "مف�ی )تفص�ی

ی �گ �ی قرض کی ادا�ئ
کس  ی ٹ�ی �گ �ی ے تو قرض کی ادا�ئ ی �ہ ا�ت ی 27,295£ ساالنہ سے بڑھ �ج ب آمد�ن �ج

ی۔ طالب  ے کگ ا�ئ ی کی �ج عے تنخواہ سے براہ راست کٹو�ت کے نظام کے ذر�ی
ں  ل م�ی ی اپر�ی �گ �ی ا کورس مکمل کرنے کے بعد ادا�ئ ونے �ی ٹ �ہ و�ی �ج علم کے گر�ی
ی کا  ی گ�ئی آمد�ن ادہ کما�ئ ی۔ طلباء 27,295£ کی �د سے ز�ی ے کگ ا�ئ و �ج شروع �ہ
دوں  ں گے۔ طلباء کو درخواست کے وقت قرض کے معا�ہ %9 واپس کر�ی
لنس  مول قرض کے ب�ی ے، ب�ش �ی ا�ہ ک کرنا �چ �ی ط و ضوابط کو �چ کی تمام شرا�ئ

الت آپ کو اپ�نی اسٹوڈنٹ  د تفص�ی ونے والی سود کی شرح۔ مز�ی پر الگو �ہ
ی۔ وں کگ اب �ہ ی سے دست�ی فنانس اتھار�ٹ

مول رقم  ں قرضے کی واپ�ی، ب�ش ں، سال 2023/24 م�ی براہ کرم نوٹ کر�ی
انے  ں کی �ج ی۔ سس�ٹم م�ی اۓ کگ کی �د، واپ�ی کی مدت اور شرح سود بدل �ج

ن معلومات �اصل کرنے  اننے اور تازہ تر�ی ں �ج وں کے بارے م�ی ل�ی والی تبد�ی
ں۔ وع کر�ی ے gov.uk/student-finance سے ر�ج کے ل�ی

 ،EU �  2021/22 کے بعد سے UK م�ی
وں کو اعلٰی  ر�ی س ش�ہ گر EEA اور سو�ئ  د�ی

ا  ے ک�ی م کی مدد کے ل�ئ د تعل�ی م اور مز�ی  تعل�ی
ے؟ ی �اصل �ہ رسا�ئ

وں اور ان کے خاندان کے افراد کے  ر�ی س ش�ہ گر EEA اور سو�ئ EU، د�ی
ں۔ 1 اگست 2021 سے شروع  �ی ے �ہ و گ�ئ ل �ہ ز تبد�ی ںن ت کے قوان�ی ل�ی ے ا�ہ ل�ی

ا  ں )�ی �ی وں کے �قوق �ہ ر�ی ے، اگر آپ کے پاس ش�ہ ونے والے کورسز کے ل�ی �ہ
ں(  �ی ری �ہ رش ش�ہ ا کے انتظام کے ت�ت آنے والے آ�ئ ر�ی ول ا�ی اگر آپ کامن ٹر�ی

وں گے۔ ل �ہ تو آپ طلبہ کی مالی اعانت کے ا�ہ

ٹ مالی معاونت سے نوازنے  و�ی �ج نڈ آپ کو انڈرگر�ی اسٹوڈنٹ فنانس انگل�ی
ا۔ ے کگ م کرنے کو ک�ہ ے ثبوت فرا�ہ کے ل�ی

ے:  �ی �ج ے مال�ظہ ک�ی د معلومات کے ل�ی  مز�ی
www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-

guidance-for-eu-students
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د معلومات مز�ی

www.reading.ac.uk/money
 0118 378 5555  |  studentfunding@reading.ac.uk

ی کے طلباء ن تھرا�پ �� نگو�ی نڈ ل�ی ن ا�ی �� اسپ�ی
مول  ادہ متعلقہ ص�ت کے طلباء )ب�ش فری اور سب سے ز�ی نرسنگ، مڈوا�ئ
ی کے طلباء( اب NHS کی  ز تھرا�چ �� نگو�ی ز اور ل�ی �� ں اسپ�ی ورس�ٹی م�ی ون�ی ڈنگ �ی ر�ی
ے، وہ دوسرے طالب علموں  ا�ئ ں۔ اس کے ب�ج �ی ں کرتے �ہ �ی برسری �اصل ن�ہ

ہ پری  ں. �ی �ی ی رکھتے �ہ کے طرح اسی طالب علم قرض کے نظام تک رسا�ئ
لتھ  �ی شہ ورانہ �ہ و پ�ی ے )�ج وتا �ہ ے طلباء پر الگو �ہ شن کورسز تمام ن�ئ ر�ی س�ٹ ر�ج

ے(۔ شن کا باعث بنتا �ہ ر�ی س�ٹ ں سے ک�ی کے ساتھ ر�ج رز م�ی �ٹ گول�ی ر�ی

ا  فری �ی ے اور وہ نرسنگ، مڈوا�ئ ی ڈگری �ہ لے سے �ہ ن کے پاس پ�ہ وہ طلباء �ج
ورس�ٹی  ون�ی ڈنگ �ی مول ر�ی مون )ب�ش شن کا م�ن لتھ پروف�ی �ی اس سے منسلک �ہ
کنڈ ڈگری کے طور پر شروع کرنے  ی( کو س�ی ز تھرا�چ �� نگو�ی نڈ ل�ی ز ا�ی �� ں اسپ�ی م�ی

ں طلباء کے قرضوں کے نظام کے  �ی ں اب ان�ہ �ی ے �ہ کی منصوبہ بندی کر ر�ہ
ی۔ وکگ ی �اصل �ہ عے طلباء کے قرضوں تک بھی رسا�ئ ذر�ی

ی مالی مدد اضا��

ے اور  شنل کورسز پر تمام ن�ئ لتھ پروف�ی �ی ڈ �ہ �ی فری اور اال�ئ  نرسنگ، مڈوا�ئ
ل  ے۔ ا�ہ اب �ہ ے اضا�نی مالی مدد دست�ی شن طلباء کے ل�ی ر�ی س�ٹ ودہ پری ر�ج مو�ج

ں، طلباء اضا�نی  ھ معامالت م�ی ں گے۔ ک�چ طلباء کو کم از کم 5,000£ مل�ی
ں۔ �ی 3,000£ وصول کر سکتے �ہ

ے اپنے  کھ بھال کے قرضوں کے ل�ی س اور د�ی وشن ف�ی طلباء اب بھی ٹ�ی
ں گے۔  ی �اصل کر�ی ی کی فنڈنگ تک رسا�ئ  اسٹوڈنٹ فنانس اتھار�ٹ

ں:  �ی ا سک�تی �ہ اں �اصل کی �ج �ہ د معلومات �ی  مز�ی
www.gov.uk/goverment/news/nursing-students-

to-receive-5-000-payment-a-year

لتھ  �ی ڈ �ہ �ی فری اور اال�ئ ھ نرسنگ، مڈوا�ئ ی ک�چ NHS بزنس سروسز اتھار�ٹ
 �� نگو�ی نڈ ل�ی ز ا�ی �� ں اسپ�ی ورس�ٹی م�ی ون�ی ڈنگ �ی مول ر�ی شنل طلباء )ب�ش پروف�ی
ونکہ ان کورسز  ی ک�ی م کرے کگ ے اضا�نی فنڈنگ فرا�ہ ی کے طلباء( کے ل�ی تھرا�چ

ے۔ ی تقرری کی ضرورت �ہ ے الزمی ط�ج کے ل�ی

:� �ی ی �اصل کر سکتے �ہ ل تک رسا�ئ ن ذ�ی ل طلباء در�� ا�ہ
ں تو	  �ی ے�ہ ک ناقابل واپ�ی گرانٹ 1,000£ ساالنہ اگر ان کے ب�چ ا�ی
ر 	  ں ساالنہ 3,000£ تک کی غ�ی د مشکالت کی صورت م�ی  شد�ی

معمولی مدد
انے والے ضا�نی سفر اور 	  ےکۓ �ج ں شرکت کے ل�ئ �منٹ م�ی کٹس پل�ی پر�ی

ے معاونت ات کے ل�ی ش کے اخرا�ج ا�ئ ری ر�ہ دو�ہ

ے براہ  د معلومات کے ل�ی ں مز�ی ز کے بارے م�ی ںن  مخصوص قوان�ی
ں:   کرم مال�ظہ کر�ی

www.nhsbsa.nhs.uk/learning-support-fund/about-
 learning-support-fund
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آپ کو کون سی مالی مدد مل 
ے؟ سک�تی �ہ

ں  �ی ے �ہ لی ڈگری �اصل کرر�ہ و اپ�نی پ�ہ ادہ تر طلباء �ج UK کے ز�ی
ے قرض کے  س کو پورا کرنے کے ل�ی وشن ف�ی  وہ کل ٹ�ی

ں:  �ی ز کر سکتے �ہ ان�� ت کی �ج ل�ی ں۔ آپ اپ�نی ا�ہ �ی ل �ہ ا�ہ
www.gov.uk/student-finance/who-qualifies۔

ے  ں مدد کے ل�ی ش اور سفر م�ی ا�ئ سے خوراک، ر�ہ �ی ات �ج ن کے اخرا�ج ن س�ہ ر�ہ
ے کہ  ے۔ آپ کے قرض کا ان�صار اس بات پر �ہ اب �ہ کھ بھال کا قرض دست�ی د�ی

کھ بھال کا  ے۔ د�ی ی کت�نی �ہ لو آمد�ن ں اور آپ کی گھر�ی �ی تے ، پڑھتے �ہ اں ر�ہ آپ ک�ہ
ر ٹرم کے  ک �ہ ے، ا�ی اتا �ہ ا �ج ں ادا ک�ی ز مساوی قسطوں م�ی ںن  قرض ت�ی

ں۔  شروع م�ی

دول 1 م �اصل کرنے والے �ج ر تعل�ی ا�ہ دول 1 کا اطالق لندن سے ب �ج
ن کے  می سال کے دوران والد�ی طلباء اور 2022/23 تعل�ی

ے۔ ا �ہ وت نے والے طلباء پر �ہ ساتھ نہ ر�ہ

ی )£( لو آمد�� کھ بھال کے قرضےگھر�ی د�ی

£25,000£9,706.00

£30,000£9,012.00

£35,000£8,318.00

£42,875£7,224.00

£50,000£6,234.00

ادہ  4,524.00£62,311£ اور اس سے ز�ی

دول 2 م �اصل کرنے �ج ر تعل�ی ا�ہ دول 2 کا اطالق لندن سے ب �ج
ن کے  می سال کے دوران والد�ی والے اور 2022/23 تعل�ی

ے۔ ا �ہ وت نے والے طلباء پر �ہ ساتھ ر�ہ

ی )£( لو آمد�� کھ بھال کے قرضےگھر�ی د�ی

£25,000£8,171.00

£30,000£7,484.00

£35,000£6,796.00

£42,875£5,713.00

£50,000£4,733.00

ادہ  3,597.00£58,253£ اور اس سے ز�ی

ں قرض کی  ے ان کے آخری سال م�ی ں کہ تمام طلباء کے ل�ی براہ کرم نوٹ کر�ی
ے۔ مار سے کم �ہ ے اعداد و سش ے گ�ئ ں د�ی دولوں م�ی شرح دو �ج

ہ سے اس  وں کی و�ج ل�ی ں تبد�ی سی م�ی ا �کوم�تی پال�ی ورس�ٹی �ی ون�ی کن �ی ٹا پرنٹ کے وقت درست تھا ل�ی ہ ڈ�ی ں کہ �ی براہ کرم نوٹ کر�ی
ی  ل آ�ئ م�ی م سے اس ا�ی ں تو براہ کرم اسٹوڈنٹ فنانشل سپورٹ ٹ�ی �ی ی خاص سواالت �ہ ے۔ اگر آپ کے پاس کو�ئ لی آ سک�تی �ہ ں تبد�ی م�ی

studentfunding@reading.ac.uk ں عے رابطہ کر�ی ڈی کے ذر�ی
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اپنے طالب علمی کے وقت کے 
ی �گ �ی قرضوں کی ادا�ئ

س  وشن ف�ی عے، آپ کی ٹ�ی کس سس�ٹم کے ذر�ی عام طور پر ٹ�ی
ک طالب علم کے قرض  کھ بھال کے قرضوں کو ا�ی اور د�ی

ک وقت ادا  ے تاکہ آپ دونوں کو ب�ی اتا �ہ ا �ج ا کر د�ی ک�ج ں �ی م�ی
ں۔ کر سک�ی

� گے تو  �ی ا�ئ و �ج ب آپ 27,295£ ساالنہ تک کمانہ شروع �ہ ک بار �ج ا�ی
ے �د ‑  ں گے )2022/23 کے ل�ی ی شروع کر د�ی �گ �ی آپ اپنے قرض کی ادا�ئ

ی،  �گ �ی ے(۔ آپ کے قرض کی ادا�ئ  �د 2021/22 کی شرح پر طے کی گ�ئی �ہ
دول  ل �ج ہ ذ�ی ے۔ مندر�ج ی کی �د سے اوپر کی رقم پر 9 ٪ �ہ  آپ کی آمد�ن

ں۔ کھ�ی ں د�ی ں مثال�ی م�ی
ے۔ ی �ہ ا�ت ا رقم 30 سال کے بعد �دف کردی �ج بقا�ی

کس سے  ٹ�ی
ر سال  لے �ہ پ�ہ

ی آمد��

کس سے  ٹ�ی
انہ  پ�ہلے ما�ہ

ی آمد��

بًا   تقر�ی
ی �گ �ی انہ ادا�ئ ما�ہ

بًا   تقر�ی
ی �گ �ی ساالنہ ادا�ئ

£27,295£2,274£0£0

£28,000£2,333£5£60

£29,500£2,458£16£192

£31,000£2,583£27£324

£33,000£2,750£42£504

مول رقم  ں قرضے کی واپ�ی، ب�ش ں، سال 2023/24 م�ی براہ کرم نوٹ کر�ی
انے  ں کی �ج ی۔ سس�ٹم م�ی اۓ کگ کی �د، واپ�ی کی مدت اور شرح سود بدل �ج

ن معلومات �اصل کرنے  اننے اور تازہ تر�ی ں �ج وں کے بارے م�ی ل�ی والی تبد�ی
ں۔ وع کر�ی ے gov.uk/student-finance سے ر�ج کے ل�ی

سود
ا۔ وکگ ی اور �االت پر �ہ آپ کے قرض پر سود کا ان�صار آپ کی آمد�ن

م کے دوران   تعل�ی
ں  ی م�ی �گ �ی   ادا�ئ

ونے تک داخل �ہ

  شرح سود: 
مت کا  خوردہ ق�ی

ہ 3% +  اشار�ی

ی:    آمد�ن
27,295£ سے کم

  سود کی شرح:
RPI صرف 

ادہ  RPI+3% کی شرح کے سود کا اطالق  ادہ سے ز�ی  آپ کے قرض پرز�ی
د معلومات www.slc.co.uk/repayment پر مل  ے۔ مز�ی وتا �ہ �ہ

ں۔ �ی سک�تی �ہ

ی آپ کی آمد��
£32,295

£27,295 
ی کی �د( �گ �ی  )ادا�ئ

ں آپ ادا کر�ی

9%
نہ �ی ی م�ہ �� £37.50

ی �گ �ی  ادا�ئ
  کی �د سے 

 £5,000 
ادہ ز�ی

5
ہ سے اس  وں کی و�ج ل�ی ں تبد�ی سی م�ی ا �کوم�تی پال�ی ورس�ٹی �ی ون�ی کن  �ی ٹا پرنٹ کے وقت درست تھا ل�ی ہ ڈ�ی ں کہ �ی براہ کرم نوٹ کر�ی

ی  ل آ�ئ م�ی م  سے اس ا�ی ں تو براہ کرم اسٹوڈنٹ فنانشل سپورٹ ٹ�ی �ی ی خاص سواالت �ہ ے۔ اگر آپ کے پاس کو�ئ لی آ سک�تی �ہ ں تبد�ی م�ی
studentfunding@reading.ac.uk ں عے رابطہ کر�ی ڈی کے ذر�ی

http://www.gov.uk/student-finance
http://www.gov.uk/student-finance
http://www.slc.co.uk/repayment
http://www.slc.co.uk/repayment


ف  �ی ورس�ٹی 2022/23 کی طرف سے پڑھنے کے وضا�ئ ون�ی  �ی
اور اضا��ی معاونت

فہ اور سکالر شپ ٓافر  ے  وظ�ی ز االقوامی طلباء کے ل�ی ںن ز اور ب�ی ںن ون�ی ی �ی ور�چ وم، �ی ڈنگ �ہ ورس�ٹی ٓاف ر�ی ون�ی  �ی
ں۔ �ی اسک�تی �ہ ا اسکول سے رابطہ کرکے �اصل کی �ج ا متعلقہ م�کمہ �ی ن �ی الت آن ال�ئ د تفص�ی ے۔ مز�ی ی �ہ کر�ت

ڈنگ کا دورہ ورس�ٹی آف ر�ی ون�ی �ی
ہ کے ممکنہ درخواست  ڈنگ معذوری کے �امل برطان�ی ورس�ٹی آف ر�ی ون�ی �ی

ں معذوری سے  �ی ن�ہ ے �ج ی �ہ ش کر�ت فہ پ�ی شن وظ�ی ک�ی پل�ی ان کو پری ا�ی ندکگ د�ہ
ے  ی �ہ و�ت ورس�ٹی کا دورہ کرنے کی ضرورت �ہ ون�ی ہ سے �ی متعلق ک�ی و�ج

ات ان  ول�ی گر س�ہ ا د�ی ش �ی ا�ئ ے کہ ر�ہ ک کرنے کے ل�ی �ی ہ �چ )مثال کے طور پر، �ی
اں کے عملے کے ک�ی رکن سے مالقات  �ہ ا �ی ی �ی ں کگ ات کو پورا کر�ی کی ضرور�ی
زری سروس(۔ طے شدہ فاصلے کے لحاظ سے  ڈوا�ئ بل�ٹی ا�ی ی۔ ڈس ا�ی ں کگ کر�ی

ے۔  اب �ہ ادہ 300£ دست�ی ادہ سے ز�ی ی الحال ز�ی �ن

ش کش کرنے کے  ہ کے طلبا کو پ�ی ورس�ٹی ان عالقوں سے برطان�ی ون�ی �ی
س کی وضا�ت آفس  ے �ج ی �ہ ش کر�ت فہ بھی پ�ی ول وظ�ی ری ٹر�ی ے پری ان�ٹ ل�ی

ں کم شرکت  ورز م�ی ر ل�ی �ئ شن اور ک�ی وک�ی �ج ر ا�ی ا�ئ عہ �ہ فار اسٹوڈنٹس کے ذر�ی
ورس�ٹی کے م�کمانہ وزٹ کے  ون�ی ف �ی ہ وظا�ئ ے۔ �ی ہ سے کی گ�ئی �ہ کی و�ج

وز کے  رو�ی لے شرکت کرنے والے ان�ٹ گہ کو قبول کرنے سے پ�ہ دنوں اور �ج
ے۔ ں مدد کر سک�تی �ہ ات م�ی سفر کے اخرا�ج

ی مالی مدد اضا��
لے  نے سے پ �ہ ں داخلہ ل�ی ورس�ٹی م�ی ون�ی ے کہ وہ �ی ی �ہ ا�ت طلباء سے توقع کی �ج

سے طلبا  ورس�ٹی ا�ی ون�ی م، �ی وں گے۔ تا�ہ کے �ہ مناسب مالی انتظامات کر �چ
ی کے دوران  و پڑھا�ئ ے �ج ے پرعزم �ہ م کرنے کے ل�ی ے مدد فرا�ہ کی مدد کے ل�ی

م  م آپ کی تعل�ی ہ �ہ ں۔ اگر�چ �ی ر متوقع مالی مشکالت کا سامنا کرتے �ہ غ�ی
ں کر سکتے ، سٹوڈنٹ فنانشل  �ی م ن�ہ ادی مالی معاونت فرا�ہ ے بن�ی کے ل�ی

مول سٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ،  ں، ب�ش �ی ں �ہ م�ی م کے پاس متعدد سک�ی سپورٹ ٹ�ی
� مدد کر سک�تی  ات م�ی ا اخرا�ج نگامی صورتحال �ی ر متوقع مالی �ہ و غ�ی �ج

ا سکتا۔ طلباء  ا �ج ں ک�ی �ی ے استعمال ن�ہ س کے ل�ی وشن ف�ی ے۔ ان فنڈز کو ٹ�ی �ہ
کے  ے کہ وہ مالی مدد کے دوسرے راستے تالش کر �چ ی �ہ ا�ت سے توقع کی �ج
ے درخواست  و، تو وہ ان فنڈز سے مدد کے ل�ی وں گے اور، اگر مناسب �ہ �ہ

ی  ی سے اپنے مکمل قانو�ن لے اپنے سٹوڈنٹ فنانس اتھار�ٹ نے سے پ�ہ د�ی
وارڈز ناقابل  ادہ تر ا�ی وں گے۔ ز�ی کے �ہ ے درخواست دے �چ معاونت کے ل�ی

ں۔  �ی واپ�ی �ہ

ف ڈنگ کے وظا�ئ ر�ی
و طالب  ے �ج وارڈ �ہ ورس�ٹی کی طرف سے فنڈڈ ا�ی ون�ی ک �ی ف ا�ی ڈنگ کے وظا�ئ ر�ی
ر  م کے �ہ ے اور تعل�ی ادہ �ہ ے �کومت کے تعاون سے بھی ز�ی علم کی مدد کے ل�ی
ت کے  ل�ی ے۔ ا�ہ م کرتا �ہ ھوٹ فرا�ہ ں �چ س م�ی ا ف�ی فہ �ی ا تو نقد وظ�ی ں �ی سال م�ی

د  ا۔ مز�ی ے کگ ا�ئ ا �ج ار پر پورا اترنے والے طلباء کو خود بخود مطلع کر د�ی مع�ی
ں۔ �ی معلومات www.reading.ac.uk/money پر مل سک�تی �ہ

نا درخواست د�ی
ٹ اور PGCE طلباء کو اس فنڈ کے  و�ی �ج ز وق�تی انڈرگر�ی کل وق�تی اور �ج

ے۔  ں �ہ �ی نے کی ضرورت ن�ہ ے درخواست د�ی ل�ی

و اپ�نی مالی معلومات  ا �ج ے کگ ا�ئ ا �ج ل طلباء کو خود بخود د�ی ہ ان ا�ہ �ی
ی گ�ئی  عہ آزما�ئ ی کے ذر�ی ورس�ٹی کے ساتھ اپ�نی سٹوڈنٹ فنانس اتھار�ٹ ون�ی �ی

ں۔  �ی تے �ہ ر کرنے کی رضامندی د�ی �ئ درخواست کے �صے کے طور پر ش�ی

ن/سرپرست/ساتھی( کو  ع�نی والد�ی ل )�ی ں کہ کف�ی براہ کرم نوٹ کر�ی
ی۔  وکگ ی �ہ م کر�ن بھی اپ�نی رضامندی فرا�ہ

لز(،  نڈ(، 4050 200 0300  )و�ی  0607 100 0300  )انگل�ی
نڈ(  ا 5341 244 0131  )اسکاٹ ل�ی نڈ(، �ی رل�ی ن. آ�ئ 0077 100 0300  )ا�ی

ے رضامندی  راک کے ل�ی و سکے کہ آپ نے اش�ت ہ معلوم �ہ ں تاکہ �ی پر کال کر�ی
ا۔ وکگ ر بتانا �ہ ا اسٹوڈنٹ سپورٹ نم�ج فرنس �ی ے۔ آپ کو اپنا کس�ٹمر ر�ی دی �ہ

�۔ �ی � �ہ �ی ل ن�ہ ف کے ا�ہ ڈنگ کے وضا�ئ و ر�ی طلباء �ج
نے والے طلباء	  NHS کی مالی اعانت ل�ی
ق ثالث سے اسپانسر شپ �اصل کرنے والے طلباء	  فر�ی
ں 	  �ی �تبادلہ کرواتے �ہ ک کورس سے دوسرے کورس م�ی  طلباء ا�ی

ا HND سے آنرز کی ڈگری کے  شن ڈگری �ی )مثال کے طور پر ، فاؤنڈ�ی
آخری سال تک(

ے(	  ی �ہ و�ئ س سال منتقلی �ہ ونے والے طلباء )�ج دوسرے ادارے سے منتقل �ہ
س سے کم 	  وشن ف�ی و کے ٹ�ی س سے کل ‑وق�تی �ی ی بھی طالب علم �ج کو�ئ

و( ب تک کہ ک�ی سال مقرر نہ �ہ و )�ج ا �ہ ا ر�ہ ا �ج وصول ک�ی
ت �اصل کرنے والے طلباء	  ل�ی ٹ کی ا�ہ و�ی �ج PGCE کے عالوہ ‑ پوسٹ گر�ی
صد سے کم پڑھ 	  و کل وق�تی مساوی کی 25 ف�ی م طلباء �ج  پارٹ ٹا�ئ

ں۔ �ی ے �ہ ر�ہ
ں۔	  �ی ے �ہ ں واپس آ ر�ہ و معطلی سے کورس کے 1 �صے م�ی وہ طلباء �ج
نہ متعلقہ سٹوڈنٹ 	  ی کا تخم�ی لو آمد�ن ن کی گھر�ی وہ طلباء �ج

ے۔ ادہ کے طور پر لگاتا �ہ ی ساالنہ 27,000£ سے ز�ی فنانس اتھار�ٹ
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خ مختص کرنے کی آخری تار�ی
نٹس پر کی  اں سال کے دوران ک�ئی پوا�ئ گ�ی �ی ص اور ادا�ئ فہ کی تشخ�ی وظ�ی

فوں کی ��تمی مختص  ے وض�ی می سال کے ل�ی ں اور 2022/23 تعل�ی �ی ی �ہ ا�ت �ج
س نے  ی بھی طالب علم �ج ے۔ کو�ئ ی �ہ ا�ت ں کی �ج ل م�ی ون 2023 کے اوا�ئ �ج

ے اس  ں دی �ہ �ی ورس�ٹی کو ن�ہ ون�ی ی کی معلومات �ی لو آمد�ن اپ�نی ��تمی گھر�ی
ں کہ  ا۔ براہ کرم نوٹ کر�ی ے کگ ا�ئ ا �ج ں  تصور ک�ی �ی ل ن�ہ ے ا�ہ فہ کے ل�ی کو وظ�ی

ی۔  ں دے کگ �ی فہ ن�ہ ورس�ٹی سابقہ معامالت کی بنا پر وظ�ی ون�ی �ی

ا۔ ے کگ ا�ئ ا �ج ا اور کب ادا ک�ی سے، ک�ی آپ کو ک�ی
ھوٹ ) آپ کی  س �چ ا ف�ی �ی ف�ہ ز کرتے وقت آپ سے نقد وظ�ی ن اندراح� آن ال�ئ

لے سے طے  ا؛ پ�ہ ے کگ ا�ئ ا �ج ے ک�ہ ں کمی( کے انتخاب کے ل�ی س م�ی وشن ف�ی ٹ�ی
ب آپ اپنا  ک بار �ج ں کہ ا�ی ے۔ براہ کرم نوٹ کر�ی فہ �ہ شدہ آپشن نقد وظ�ی

ے۔ ہ نا‑قابل واپ�ی �ہ ں تو �ی انتخاب کر ل�ی

لی  ی: پ�ہ ے کگ ا�ئ ں ادا کی �ج ل طلباء کو دو مساوی قسطوں م�ی فہ ا�ہ نقد وظ�ی
ی  ں۔ کو�ئ ار کی ٹرم کے آغاز م�ی ی اور دوسری ب�ہ وکگ ں �ہ ی خزاں کی ٹرم م�ی �گ �ی ادا�ئ
ص  ل کے طور پر تشخ�ی خ کے بعد ا�ہ ی کی تار�ی �گ �ی س کی ادا�ئ بھی طالب علم �ج

ں ان کی عبوری  فہ است�قاق کے خط م�ی ں ان کے وظ�ی �ی ے، ان�ہ کی گ�ئی �ہ
لو  ق شدہ گھر�ی ا۔ اگر آپ کی تصد�ی ے کگ ا�ئ ا �ج ں بتا�ی خ کے بارے م�ی ی کی تار�ی �گ �ی ادا�ئ
ے تو آپ کا است�قاق  ی �ہ ا�ت ان بدل �ج ی کے درم�ی �گ �ی لی اور دوسری ادا�ئ ی پ�ہ آمد�ن

ے۔ و سکتا �ہ ل �ہ تبد�ی

م نے آپ کو اس  ی �ہ سے �ہ �ی ا �ج ل 2023 کے دوران �ی ھوٹ اپر�ی س کی �پ ف�ی
ا  ں مختص کر د�ی کارڈز م�ی ے آپ کے ر�ی ا �ہ ل قرار د�ی خ کے بعد معا�نی کے ا�ہ تار�ی

اتے  و �ج ردار �ہ ی سے دست�ج لے اپ�نی پڑھا�ئ ا۔ اگر آپ اس وقت سے پ�ہ ے کگ ا�ئ �ج
م  ی۔ �ہ ں ملے کگ �ی ھوٹ ن�ہ ں �چ س م�ی ں تو آپ کو ف�ی �ی اتے �ہ و �ج ا معطل �ہ ں �ی �ی �ہ
م  ے آپ کی ترم�ی س قرض کے مقاصد کے ل�ی وشن ف�ی ں ٹ�ی ل 2023 م�ی اپر�ی
ی کو  ں اسٹوڈنٹ فنانس اتھار�ٹ س کی رقم کے بارے م�ی وشن ف�ی شدہ ٹ�ی

ی  ا�ت ں کہ آپ اپ�نی طالب علم کی مال�ی �ی ز کرتے �ہ و�ی م ت�ج ذا �ہ ں گے۔ ل�ہ مطلع کر�ی
س قرض کی  وشن ف�ی ادہ ٹ�ی ادہ سے ز�ی درخواست کو مکمل کرتے وقت ز�ی

ں۔ درخواست کر�ی

ودہ طلباء  ی کے وقت مو�ج �گ �ی و ادا�ئ ی �ج ے کگ ا�ئ ی صرف ان طلباء کو کی �ج �گ �ی ادا�ئ
ں۔ �ی ز شدہ �ہ کے طور پر اندراح�

گر فنڈز  ورس�ٹی کے د�ی ون�ی فہ کی فنڈنگ کی وصولی آپ کو �ی ڈنگ وظ�ی ر�ی
ہ بات  کن براہ کرم �ی ی ل�ی ں کرے کگ �ی نے سے منع ن�ہ ے درخواست د�ی کے ل�ی

فہ کی رقم کو فنڈنگ کی  ں کہ آپ کو ملنے والے نقد وظ�ی ں رکھ�ی ن م�ی ذ�ہ
ا  ا �ج ی کے طور پر ل�ی وۓ اسے آمد�ن دے کا �ساب لگاتے �ہ درخواستوں اور فا�ئ

ے۔ سکتا �ہ

7
ہ سے اس  وں کی و�ج ل�ی ں تبد�ی سی م�ی ا �کوم�تی پال�ی ورس�ٹی �ی ون�ی کن  �ی ٹا پرنٹ کے وقت درست تھا ل�ی ہ ڈ�ی ں کہ �ی براہ کرم نوٹ کر�ی

ی  ل آ�ئ م�ی م  سے اس ا�ی ں تو براہ کرم اسٹوڈنٹ فنانشل سپورٹ ٹ�ی �ی ی خاص سواالت �ہ ے۔ اگر آپ کے پاس کو�ئ لی آ سک�تی �ہ ں تبد�ی م�ی
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ورس�ٹی کے  ون�ی ن �ی  آن ال�ئ
ں۔ ار کر�ی سے ت�ی ے پ�ی ل�ی

ز کے  ںن ک بل�ی ڈنگ نے بل�ی ورس�ٹی آف ر�ی ون�ی �ی
افتہ  وارڈ �ی ک ا�ی و کہ ا�ی ے، �ج ساتھ شراکت کی �ہ

ر  �ت سے کو ب�ہ و طلباء کے پ�ی ے �ج ی �ہ کنالو�ج می ٹ�ی تعل�ی
م  م فرا�ہ ں مالی تعل�ی �ی ے اور ان�ہ بنانے کے مشن پر �ہ
ے  ی کے ل�ی ا�ج ں کام�ی ں صدی م�ی ں 21و�ی �ی  کر کے ان�ہ

ے۔ درکار �ہ
 Blackbullion ے اور ے مفت �ہ ہ استعمال کرنے کے ل�ی �ی

زز  مز اور کو�ئ ب گ�ی وز، دلفر�ی ڈ�ی ن و�ی ز کی آن ال�ئ ٹ سا�ئ طلباء کو با�ئ
ی  ش کر کے اپنے ذا�ت ر پ�ی �ٹ لکول�ی ٹ ک�ی ے موزوں ب�ج اور طلباء کے ل�ی

س تک  ے �ج ی لرننگ کے سفرکو کرنے کے قابل بناتا �ہ ا�ت مال�ی
ی �اصل کی  و رسا�ئ ولت �ہ ب بھی س�ہ اں بھی اور �ج �ہ  �ج

ے۔ ا سک�تی �ہ �ج

ن لے  و طلباء اور والد�ی ں �ج �ی ولز �ہ ی" ماڈ�ی و�ن ڈی فار �ی "م�نی ر�ی
م مالی  � وقت پر ا�ہ و آپ کو ضرورت پڑنے پر ص��ی ں �ج �ی سکتے �ہ

ے اور اپنا  د معلومات کے ل�ی ں۔ مز�ی �ی م کرتے �ہ معلومات فرا�ہ
ے :  کھنے کا سفر شروع کرنے کے ل�ی  س�ی

ں۔ www.moneyreadyforuni.com پر الگ آن کر�ی

دول استحقاق کا �ج
ں 1,2,3,4  نڈ سے 2022/23 م�ی رل�ی مالی آ�ئ نڈ، سش لز، اسکاٹ ل�ی نڈ، و�ی انگل�ی
ٹ طلبہ  و�ی �ج ونے والے کل وق�تی انڈرگر�ی ے داخل �ہ سال کے مطالعہ کے ل�ی
ں کہ EU کے طلباء کا اسٹوڈنٹ  ے استحقاق۔ براہ کرم نوٹ کر�ی کے ل�ی

ا  ل کے طور پر اندازہ لگا�ی عہ فنڈنگ کے ا�ہ ی کے ذر�ی  فنانس EU اتھار�ٹ
فہ کا پورا �ق  ں طلباء کو نقد وظ�ی ے۔ تقرری کے سالوں م�ی �ئ ا�ہ انا �چ �ج

ا۔ وکگ �اصل �ہ

ی  لو آمد�� ھوٹگھر�ی س �پ ا ف�ی فہ �ی نقد وظ�ی
£27,000 – £0£1,100

ں 1,2,3,4  نڈ سے 2022/23 م�ی رل�ی مالی آ�ئ نڈ، سش لز، اسکاٹ ل�ی نڈ، و�ی انگل�ی
ٹ طلبہ  و�ی �ج ونے والے کل وق�تی انڈرگر�ی ے داخل �ہ سال کے مطالعہ کے ل�ی
ں کہ EU کے طلباء کا اسٹوڈنٹ  ے استحقاق۔ براہ کرم نوٹ کر�ی کے ل�ی

ا  ل کے طور پر اندازہ لگا�ی عہ فنڈنگ کے ا�ہ ی کے ذر�ی  فنانس EU اتھار�ٹ
ے۔ �ئ ا�ہ انا �چ �ج

ی )£( لو آمد�� ھوٹگھر�ی س �پ ا ف�ی فہ �ی  نقد وظ�ی
)متناسب(

£27,000 – £0£1,100

ں 1,2,3,4  نڈ سے 2022/23 م�ی رل�ی مالی آ�ئ نڈ، سش لز، اسکاٹ ل�ی نڈ، و�ی انگل�ی
ٹ طلبہ  و�ی �ج ونے والے کل وق�تی انڈرگر�ی ے داخل �ہ سال کے مطالعہ کے ل�ی

 TA ں ی م�ی لو آمد�ن ں کہ گھر�ی ے استحقاق۔ براہ کرم نوٹ کر�ی کے ل�ی
ے۔ ننگ برسری شامل �ہ ٹر�ی

ی  لو آمد�� ھوٹگھر�ی س کی �پ ف�ی
£27,000 – £0£550

شن ڈگری کے  نڈ کے فاؤنڈ�ی رل�ی مالی آ�ئ نڈ، سش لز، سکاٹ ل�ی نڈ، و�ی  انگل�ی
نڈ  منٹ ا�ی ول�چ لڈرن ڈ�ی ں BA �چ و 2022/23 م�ی ے است�قاق �ج طلباء کے ل�ی

ں  شن ڈگری م�ی ں فاؤنڈ�ی م م�ی ی سالوں کی تعل�ی ا ابتدا�ئ لرننگ پروگرام �ی
ھوٹ کے وصول  س �چ ں کہ ان ف�ی ں۔ براہ کرم نوٹ کر�ی �ی ے �ہ و ر�ہ داخل �ہ

ں۔ �ی ں �ہ �ی ل ن�ہ وارڈز کے ا�ہ ی ا�ی ا�ت ان دوسرے مال�ی کنندکگ

ی کا سال ھوٹپڑھا�ئ س کی �پ ف�ی
150%
250%

ے نگ�ہداشت کے  ں 1 ، 2 ، 3 اور 4 پڑھنے کے ل�ی نڈ سے 2022/23 م�ی انگل�ی
ے اضا�نی است�قاق۔ براہ کرم  م سے دو رطلباء کے ل�ی ربہ کار اور تعل�ی تحج

ے۔ فے کے عالوہ �ہ ہ پڑھنے کے وظ�ی ں کہ �ی نوٹ کر�ی

ی کا سال فہپڑھا�ئ ش وظ�ی ک�ی
1,000£1، 2، 3 اور 4

ی و�� ڈی فار �ی م��ی ر�ی

اری ی کی ت�ی و�ن ی�ی �نما�ئ ن کی ر�ہ والد�ی

قرض کی واپسی کا 
نہ لگانے واال تخم�ی

ر �ٹ لکول�ی ٹ ک�ی ب�ج

ہ سے اس  وں کی و�ج ل�ی ں تبد�ی سی م�ی ا �کوم�تی پال�ی ورس�ٹی �ی ون�ی کن �ی ٹا پرنٹ کے وقت درست تھا ل�ی ہ ڈ�ی ں کہ �ی براہ کرم نوٹ کر�ی
ی  ل آ�ئ م�ی م سے اس ا�ی ں تو براہ کرم اسٹوڈنٹ فنانشل سپورٹ ٹ�ی �ی ی خاص سواالت �ہ ے۔ اگر آپ کے پاس کو�ئ لی آ سک�تی �ہ ں تبد�ی م�ی
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ات نے کے اخرا�ج  ر�ہ
ٹ   اور بحج

ے  ات آپ کی ڈگری کے ل�ی ی گزارنے کے اخرا�ج  زندکگ
بًا  ش کی الگت تقر�ی ا�ئ ں۔ ر�ہ �ی م �صہ �ہ ک ا�ہ ٹ کا ا�ی ب�ج

ورس�ٹی  ون�ی و کہ �ی ے �ج فتہ �ہ ی �ہ  137.55£–193.06£ �ن
م  م�ی اری سے پر�ی ک مع�ی ں ا�ی ش م�ی ا�ئ رڈ ر�ہ �ٹ لف ک�ی  کی س�ی

مول بلوں کے  ے، ب�ش ٹ سنگل روم کے ل�ی ن سو�ی ا�ی
بًا  ے تقر�ی می سال* کے ل�ی ہ 2022/23 تعل�ی ے۔ �ی شامل �ہ

ے۔ 5,502£–7,722.40£ ساالنہ کے برابر �ہ
ی کے  موعی زندکگ کھ بھال کا قرض آپ کے م�ج ں کہ د�ی براہ کرم نوٹ کر�ی

ش  ا�ئ ش اور ر�ہ ا�ئ ہ قرض آپ کی مکمل ر�ہ ے۔ �ی ک �صہ �ہ ں ا�ی ات م�ی اخرا�ج
و سکتا۔ � �ہ �ی ی ن�ہ ے کا�� ات کو پورا کرنے کے ل�ی کے اخرا�ج

نوں ثرمز  ں ت�ی ے اور اس م�ی فتوں کا �ہ دہ 40 �ہ ش کا معا�ہ ا�ئ اری ر�ہ مارا مع�ی �ہ
ں۔ اس کا مطلب  �ی الت شامل �ہ ر کی تعط�ی س�ٹ کے عالوہ کرسمس اور ا�ی
ں رہ  الوں م�ی ر �ہ ے بغ�ی ٹا�ئ وں کے دوران اپنے سامان کو �ہ ھٹ�ی ے کہ آپ �چ �ہ

ں  ش م�ی ا�ئ ی ر�ہ ں ن�ج ڈنگ م�ی ا ر�ی الوں �ی اہ کے �ہ ش کگ ا�ئ مارے ر�ہ ں۔ �ہ �ی سکتے �ہ
ں:  کھ�ی ے، براہ کرم د�ی د معلومات کے ل�ی ں مز�ی مت کے بارے م�ی ش کی ق�ی ا�ئ  ر�ہ

 www.reading.ac.uk/accommodation

ٹ کے ساتھ ساتھ کورس کے  ے ب �ج � کے ل�ی آپ کو کھانے، سفر اور تفر�ی
ھ اضا�نی  ے ک�چ می کے ل�ی ا آرٹ کی فرا�ہ ر کے دورے �ی �ٹ ں، تھ�ی سے کتاب�ی �ی مواد �ج
وں اور طرز  سپ�ی ی۔ الگت آپ کے کورس، دلحچ وکگ ات کی بھی ضرورت �ہ اخرا�ج

ے۔ ی �ہ و�ت ی کے لحاظ سے طالب علم سے طالب علم تک مختلف �ہ زندکگ

ز کرنے کی توقع کر سکتے  فتہ خرح� ی �ہ ک اندازے کے طور پر ٓاپ 136£ �ن ا�ی
ے۔  وتا �ہ ں 5,440£ تک کا اضافہ �ہ می سال م�ی ں پورے تعل�ی س م�ی ں، �ج �ی �ہ

ل پ�ہلوؤں  ن ذ�ی ٹ کی منصوبہ بندی کرتے وقت در�� م آپ کے بحج �ہ
:� �ی ز کرتے �ہ و�ی نے کی تحج � ل�ی کو اکاؤنٹ م�ی

�ٹم فتہ الگتآ�ئ ی �ہ �� 
ک فرد پر مب��ی(  )ا�ی

ش ا�ئ ں ر�ہ مپس م�ی ات پورے ک�ی ش کے اخرا�ج ا�ئ ر�ہ
لف  ں س�ی الوں م�ی کن �ہ ں، ل�ی �ی وتے �ہ مختلف �ہ

بًا  ے عام الگت تقر�ی ش کے ل�ی ا�ئ رڈ ر�ہ �ٹ ک�ی
و  ے �ج ی �ہ و�ت 137.55£– 193.06£ سے شروع �ہ

ٹ سنگل  ن سو�ی م ا�ی م�ی اری سے پر�ی ک مع�ی ا�ی
ں  مت�ی ے ق�ی ش کے ل�ی ا�ئ ی ر�ہ ے۔ ن�ج ی �ہ و�ت روم تک �ہ

ی اور عام طور پر 12 ماہ کی مدت  وں کگ مختلف �ہ
ں۔ �ی ی �ہ کا ا�اطہ کر�ت

 خوراک اور 
لو بل گھر�ی

ں  �ی ں �ہ ال م�ی رڈ �ہ �ٹ ا ک�ی رڈ �ی �ٹ 50£، اگر آپ خود‑ ک�ی
ں۔ �ی و سکتے �ہ تو مختلف �ہ

سے کی  ار کرنے سے پ�ی گھر پر سادہ کھانا ت�ی
ر  دنے اور با�ہ ر کا کھانا خر�ی ے۔ دوپ�ہ ی �ہ و�ت ت �ہ ب�چ

ات  فتہ وار کھانے کے اخرا�ج کھانے سے آپ کے �ہ
ں گے۔ �ی ا�ئ بڑھ �ج

ل فون   موبا�ئ
ٹ  رن�ی اور ان�ٹ
�ٹی و�ی کٹ�ی کن�ی

£8
الوں کی  ورس�ٹی کے �ہ ون�ی ی �ی ی فا�ئ ز رفتار وا�ئ رن ت�ی

ے۔ ں شامل �ہ الگت م�ی

15£سفر
ا  ی �ی قہ مد�ت ک طر�ی انے کا ا�ی سہ ب�چ سفر پر پ�ی

ن  ے۔ ٹر�ی �تی بس پاس کے ساتھ �ہ ساالنہ رعا�ی
ل کارڈ  ے، طلباء 25‑16 کا ر�ی کے سفر کے ل�ی

وں  ادہ تر کرا�ی ل کے ز�ی و ر�ی ں �ج �ی د سکتے �ہ خر�ی
ے۔ تا �ہ ازت د�ی ی کی کمی کی ا�ج ا�ئ ک ت�ہ ں ا�ی م�ی

� اور  کتاب�ی
ری ش�� اسٹ�ی

£13
دنے سے  ا اشاعت کو خر�ی کسی بھی کتاب �ی

مارے  ں ‑ �ہ ک کر�ی �ی ری کو �چ ر�ی �ج شہ ال�ئ م�ی لے �ہ پ�ہ
ے  اننے کے ل�ی ہ �ج و آپ �ی ں �ج �ی ٹالگ �ہ پاس ک�ئی ک�ی
مارے پاس کون سی  ں کہ �ہ �ی تالش کر سکتے �ہ

ں۔ �ی گر مواد �ہ ز اور د�ی ں، ڈی وی ڈ�ی کتاب�ی

� 32£تفر�ی
ی  ر طالب علم کے کا�ن ات �ہ �ی اخرا�ج تفر�ی

ورس�ٹی  ون�ی ب کہ �ی ں اور �ج �ی وتے �ہ مختلف �ہ
ے، اپنے  ھا �ہ ی گزارنا ا�چ ی زندکگ ھی سما�ج ں ا�چ م�ی
ورس�ٹی  ون�ی ے۔ �ی نا ضروری �ہ ل کے اندر ر�ہ  وسا�ئ

ں اپنے  www.blackbullion.com م�ی
ں  ں اس بارے م�ی سے کر�ی ات کا انتظام ک�ی مال�ی
ز پر  ںن ک بل�ی ے بل�ی معلومات اور مشورے کے ل�ی

ں۔ الگ ان کر�ی

 لباس اور
ی نگ�ہداشت  ذا�ت

£18

ھوڑ کر کل ش کو �چ ا�ئ فتہ ر�ہ ی �ہ  �ن
£136 

ک  ے ا�ی می سال کے ل�ی ں 2022/23 تعل�ی ہ رقم�ی ں کہ �ی *  براہ کرم نوٹ کر�ی
ں۔ �ی ک فرد پر مب�نی �ہ ش کی مدت پر ا�ی ا�ئ فتے کی ر�ہ �ہ

9
ہ سے اس  وں کی و�ج ل�ی ں تبد�ی سی م�ی ا �کوم�تی پال�ی ورس�ٹی �ی ون�ی کن  �ی ٹا پرنٹ کے وقت درست تھا ل�ی ہ ڈ�ی ں کہ �ی براہ کرم نوٹ کر�ی

ی  ل آ�ئ م�ی م  سے اس ا�ی ں تو براہ کرم اسٹوڈنٹ فنانشل سپورٹ ٹ�ی �ی ی خاص سواالت �ہ ے۔ اگر آپ کے پاس کو�ئ لی آ سک�تی �ہ ں تبد�ی م�ی
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ہ سے اس  وں کی و�ج ل�ی ں تبد�ی سی م�ی ا �کوم�تی پال�ی ورس�ٹی �ی ون�ی کن �ی ٹا پرنٹ کے وقت درست تھا ل�ی ہ ڈ�ی ں کہ �ی براہ کرم نوٹ کر�ی
ی  ل آ�ئ م�ی م سے اس ا�ی ں تو براہ کرم اسٹوڈنٹ فنانشل سپورٹ ٹ�ی �ی ی خاص سواالت �ہ ے۔ اگر آپ کے پاس کو�ئ لی آ سک�تی �ہ ں تبد�ی م�ی

studentfunding@reading.ac.uk ں عے رابطہ کر�ی ڈی کے ذر�ی
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سٹوڈنٹ فنانشل سپورٹ
ی کا اندازہ لو آمد�� گھر�ی

ا؟ ے کگ ی کا اندازہ لگا�ئ لو آمد�� ری گھر�ی � م�ی کس سال م�ی SFE کس ٹ�ی
لی  ے، آپ کا پ�ہ ں اپنا کورس شروع کرنے والے طلباء کے ل�ی ر 2022 م�ی س�تم�ج

ا۔  ے کگ ا�ئ ا �ج کس سال پر اندازہ لگا�ی ونے والے ٹ�ی ل 2021 کو خ�تم �ہ بار اپر�ی
ں۔  �ی تے �ہ کس سال کے طور پر �والہ د�ی لے" ٹ�ی اسٹوڈنٹ فنانس اسے "پ�ہ

لو  ب وہ گھر�ی ے �ج ا اسٹوڈنٹ فنانس پنشن کو مدنظر رکھتا �ہ ک�ی
ے؟ ی کا اندازہ لگاتا �ہ آمد��

ی کو  کس آمد�ن ی کے لحاظ سے ، سٹوڈنٹ فنانس قابل ٹ�ی پنشن کی آمد�ن
ے  کس �ہ ی قابل ٹ�ی ن کو ملنے والی پنشن کی آمد�ن ا۔ اگر والد�ی مدنظر رکھے کگ
ا ک�ی اور  س طرح تنخواہ �ی ا )�ج ے کگ ا�ئ ا �ج ی کے طور پر ل�ی اں، اسے آمد�ن تو، �ہ

ی(۔  عہ سے آمد�ن ذر�ی

ات کو ثبوت کی ضرورت  پنشن کے �صہ کے لحاظ سے، طالب علم مال�ی
ی کے  ے اپ�نی اعالن کردہ آمد�ن ں کہ وہ ان کے ل�ی �ی تے �ہ ا�ہ ن �چ ی اگر والد�ی وکگ �ہ

ں  کس م�ی و ٹ�ی وشن �ج ب�ی ر�ی ھ پنشن کن�ٹ ں۔ ک�چ وں پر غور کر�ی خالف کٹوت�ی
ں اور آپ  �ی ی کے �ساب سے مستث�نٰی �ہ لو آمد�ن ں گھر�ی �ی ف �اصل کرتے �ہ ل�ی ر�ی
ں براہ راست اسٹوڈنٹ فنانس سے  کو اپ�نی مخصوص پنشن کے بارے م�ی

ے۔ �ی ا�ہ ک کرنا �چ �ی �چ

ا AVCs اور اساتذہ کی پنشن   ک�ی
�؟ �ی ی �ہ و�ت مار �ہ � سش ی م�ی کس آمد�� قابل ٹ�ی

ں اگر قابل  �ی وتے �ہ مار �ہ ی کے طور پر سش ی کے لحاظ سے، وہ صرف آمد�ن آمد�ن
سا کہ اوپر(۔ سٹوڈنٹ فنانس کو AVCs اور پنشن کی  �ی و )�ج کس �ہ ٹ�ی

ے  ں کہ وہ ان کے ل�ی �ی تے �ہ ا�ہ ن �چ ی اگر والد�ی وکگ شراکت کے ثبوت کی ضرورت �ہ
ں۔ وں پر غور کر�ی ی کے خالف کٹوت�ی اپ�نی اعالن کردہ آمد�ن

ی کو مدنظر  و تو کس کی آمد�� ی �ہ حدکگ ا عل�ی ن کی طالق �ی  اگر والد�ی
ے؟ اتا �ہ رکھا �ج

ں تو ، سٹوڈنٹ فنانس  �ی ے �ہ و گ�ئ ا الگ �ہ ں �ی �ی افتہ �ہ ن طالق �ی اگر والد�ی
ا کہ وہ "عام طور پر  ے کگ ہ اعالن کرنے کو ک�ہ ان سے �ی ندکگ درخواست د�ہ

ی اور ک�ی  ن کی آمد�ن ں" اور وہ اس والد�ی �ی تے �ہ ن کے ساتھ ر�ہ کس والد�ی
تے  ن ر�ہ س کے ساتھ والد�ی ں گے �ج ی کو مدنظر رکھ�ی سے ساتھی کی آمد�ن ا�ی

ے ۔ (۔ اتا �ہ ا �ج ی کو نظر انداز ک�ی ن کی آمد�ن ں )دوسرے والد�ی �ی �ہ

ا؟ وکگ ا �ہ ے تو ک�ی ا�ئ ی بدل �ج ری آمد�� اگر م�ی
ے تو آپ سٹوڈنٹ فنانس سے رابطہ کر سکتے  ی بدل گ�ئی �ہ اگر آپ کی آمد�ن

ں۔ اگر آپ  �ی ھ سکتے �ہ ے پو�چ �منٹ" کے ل�ی ر انکم اس�ی �ئ ں اور "کرنٹ ا�ی �ی �ہ
ی  کس آمد�ن ان قابل ٹ�ی کس سالوں کے درم�ی ں کہ دو ٹ�ی �ی ہ دکھا سکتے �ہ �ی

ودہ قابل  ص گھر کی مو�ج ے تو آپ کی دوبارہ تشخ�ی ی �ہ لی آ�ئ ں %15 تبد�ی م�ی
ے ان  و سکتا �ہ ہ الگو �ہ اں �ی �ہ ے۔ عام �االت �ج ا سکتا �ہ ا �ج ی پر لگا�ی کس آمد�ن ٹ�ی
ی  ا کو�ئ ی �ی �دکگ ن کی عل�ی نا، والد�ی ن�چ ں مرض، پنشن کے قابل عمر تک پ�ہ م�ی

ے۔ ا تنخواہ کو متاثر کر سک�تی �ہ ی �ی و آمد�ن ے �ج لی شامل �ہ دوسری تبد�ی
ں  قے کے بارے م�ی نے کے طر�ی ی کی درخواست د�ی ودہ سال کی آمد�ن  مو�ج

ں:  �ی ا�ئ اں �ج �ہ ے، براہ کرم �ی د معلومات کے ل�ی  مز�ی
gov.uk/support-child-or-partners-student-

finance-application/current-year-income

س وشن ف�ی ٹ�ی
ن االقوامی طالب علم  �� ا ب�ی وم/EU �ی ھے �ہ ے کہ محج � �ہ �ی ن ن�ہ �� ق�ی ھے �ی محج

ے؟ اتا �ہ ھا �ج سمحج
ر سے رابطہ  ں داخلہ کے دف�ت ڈنگ م�ی ورس�ٹی آف ر�ی ون�ی لی بار �ی براہ کرم پ�ہ

ے آپ کے طالب علم  س وصول کرنے کے مقاصد کے ل�ی ونکہ وہ ف�ی ں ک�ی کر�ی
ں گے: ugadmissions@reading.ac.uk۔  ز کر�ی ںن ت کا تع�ی ث�ی کی ��ی

و قرض  ے �ج �ی ا�ہ ی سے بھی رابطہ کرنا �چ آپ کو اپ�نی اسٹوڈنٹ فنانس اتھار�ٹ
ا:  ز کرے کگ ںن ت کا تع�ی ث�ی ے آپ کے طالب علم کی ��ی  کے مقاصد کے ل�ی

www.gov.uk/contact-student-finance-england۔ 

ے؟  ا �ہ س ک�ی تقرری کے سال کی ف�ی
ے  ز االقوامی طلباء کے ل�ی ںن وم، EU اور ب�ی ونے والے �ہ ں داخل �ہ 2022/23 م�ی

س کا  س پوری ف�ی ا اور آپ کی ف�ی وکگ ں �ہ �منٹ کا سال 2024/25 م�ی پل�ی
ے(۔ وں کے تابع �ہ ل�ی ں تبد�ی �ی م�ی س پال�ی ورس�ٹی کی ف�ی ون�ی ی )�ی وکگ %15 �ہ

ے؟ ا �ہ س ک�ی م �اصل کرنے کی ف�ی رون ملک تعل�ی ب�ی
ے  ز االقوامی طلباء کے ل�ی ںن وم، EU اور ب�ی ونے والے �ہ ں داخل �ہ 2022/23 م�ی

س کا  س پوری ف�ی ا اور آپ کی ف�ی وکگ ں �ہ �منٹ کا سال 2024/25 م�ی پل�ی
ے(۔ وں کے تابع �ہ ل�ی ں تبد�ی �ی م�ی س پال�ی ورس�ٹی کی ف�ی ون�ی ی )�ی وکگ %15 �ہ

لش طلباء و�ی
لش طلباء کو  اں و�ی ورسٹ�ی ون�ی نڈ کی �ی ے کہ انگل�ی ہ درست �ہ ا �ی  ک�ی

�؟  �ی ی �ہ ش کر�ت ت پ�ی � رعا�ی س م�ی وشن ف�ی ٹ�ی
ل کے طلباء  سا�ئ ا ک�ی دوسرے ڈوم�ی لز �ی م و�ی و۔ �ہ سا نہ �ہ ے کہ ا�ی ھے ڈر �ہ م�ج

ں۔  �ی تے �ہ ں د�ی �ی ت ن�ہ ی رعا�ی کو کو�ئ
نے کی الگت کی گرانٹ کی صورت  ی الحال ر�ہ لز �ن م، سٹوڈنٹ فنانس و�ی تا�ہ
ں  ہ م�ی ں، قطع نظر اس کے کہ آپ برطان�ی �ی ش کرتے �ہ ں اضا�نی مدد پ�ی م�ی

ے  الت کے ل�ی د تفص�ی ں۔ مز�ی �ی م �اصل کرنے کا انتخاب کرتے �ہ  تعل�ی
ں۔ کھ�ی www.studentfinancewales.co.uk د�ی

ے؟ اب �ہ ا فنڈنگ دست�ی ے ک�ی لش طلباء کے ل�ی و�ی
لز کے طلباء کو 27,000 پونڈ  ڈنگ و�ی ورس�ٹی آف ر�ی ون�ی ں، �ی 2022/23 م�ی

ڈنگ  ی کے ساتھ ر�ی لو آمد�ن عہ گھر�ی سے کم کی اسٹوڈنٹ فنانس کے ذر�ی
ی بطور  �گ �ی س کی ادا�ئ ے، �ج فہ 1,100£ تک �ہ ے۔ وظ�ی ی �ہ ش کر ر�ہ ف پ�ی وظا�ئ

ھوٹ کے طور پر کی  س �چ ا ف�ی ی( �ی �گ �ی ں قابل ادا�ئ نقد برسری )دو قسطوں م�ی
ے۔ ا سک�تی �ہ �ج

ے براہ کرم  د معلومات کے ل�ی ن فنڈنگ کے �والے سے مز�ی تازہ تر�ی
لز:  اسٹوڈنٹ فنانس و�ی

ں۔  www.student finance wales.co.uk سے رابطہ کر�ی

https://www.gov.uk/support-child-or-partners-student-finance-application/current-year-income
https://www.gov.uk/support-child-or-partners-student-finance-application/current-year-income
mailto:ugadmissions%40reading.ac.uk?subject=
mailto:ugadmissions%40reading.ac.uk?subject=
http://www.gov.uk/contact-student-finance-england.
http://www.gov.uk/contact-student-finance-england.
http://www.studentfinancewales.co.uk
http://www.studentfinancewales.co.uk
http://www.studentfinancewales.co.uk
http://www.studentfinancewales.co.uk
http://www.studentfinancewales.co.uk
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ع: ی ذرا�ئ ی کے اضا��  آمد��
م کام  برسری اور پارٹ ٹا�ئ

ے؟  ا مل سکتا �ہ ھے ک�ی وں – محج ی والے خاندان سے �ہ ک کم آمد�� � ا�ی م�ی
ی کا اندازہ 27,000£ سے کم  ملی کی آمد�ن اگر سٹوڈنٹ فنانس آپ کی ف�ی
فہ �اصل کر  ک وظ�ی ڈنگ سے 1,100£ کا ا�ی ورس�ٹی آف ر�ی ون�ی ے، تو آپ �ی �ہ

ں۔ �ی ھوٹ کے طور پر لے سکتے �ہ س �چ ا ف�ی سے آپ نقد �ی ں، �ج �ی سکتے �ہ

کھ بھال  ا د�ی ی طلباء کو ک�ی ن�ج ربہ کار اور ا�ج ڈنگ تحج ورس�ٹی آف ر�ی ون�ی �ی
ے؟  ی �ہ م کر�ت فرا�ہ

ش کرتے  ور برسری پ�ی ر ل�ی �ئ می سال 1,000£ کی ک�ی ر تعل�ی م �ہ ں، �ہ ڈنگ م�ی ر�ی
ماری  ور کی �ہ ر ل�ی �ئ ے، آپ کو ک�ی ے غور کرنے کے ل�ی ں۔ اس برسری کے ل�ی �ی �ہ

س نے اپ�نی مقامی  سا شخص �ج ی ا�ی ع�نی کو�ئ ے، �ی �ی ا�ہ ف پر پورا اترنا �چ تعر�ی
ربہ  کھ بھال کے نظام کا ت�ج و/ د�ی ں وقت گزارا �ہ کھ بھال م�ی ی کی د�ی اتھار�ٹ
لو  و ، گھر�ی رڈ �ہ س�ٹ ں ر�ج ٹ کورس م�ی و�ی �ج و اور کل وق�تی انڈرگر�ی رکھتا �ہ

ا، اور 1 اگست 2022 کو اس کی عمر  ا گ�ی طالب علم کے طور پر مختص ک�ی
ے۔ 25 سال سے کم �ہ

ے؟  م کام �اصل کرنا آسان �ہ ا پارٹ ٹا�ئ ک�ی
ک تازہ  ربہ اور ا�ی لے کام کا ت�ج نے سے پ�ہ ن�چ ں! پ�ہ �ی اں، اگر آپ منظم �ہ ی �ہ �ج

ے  وں کے ل�ی ی نوکر�ی لے �ہ ں اور آنے سے پ�ہ ار کرنے کی کوشش کر�ی ن CV ت�ی تر�ی
مپس سے 30‑20  ر )ک�ی ن�ٹ ڈنگ ٹاؤن س�ی ں۔ ر�ی نا شروع کر د�ی درخواست د�ی

ں مالزمتوں  مپس م�ی ا 10 منٹ کی بس کا سفر( اور ک�ی دل �ی منٹ کی پ�ی
ی  رو�ن ں۔ www.reading.ac.uk/campusjobs اور ب�ی پر غور کر�ی

ں۔ کھ�ی سے www.theoracle.com/jobs د�ی �ی ٹس �ج سا�ئ

ٹ سازی  بحج
�؟ �ی ا �ہ ات ک�ی نے کے عام اخرا�ج � ر�ہ ڈنگ م�ی ورس�ٹی آف ر�ی ون�ی �ی

بًا  ی کے دوران تقر�ی ے کہ طلباء پڑھا�ئ ی �ہ ز کر�ت و�ی ڈنگ ت�ج ورس�ٹی آف ر�ی ون�ی �ی
ات کے بارے  ش کے اخرا�ج ا�ئ ں۔ ر�ہ ازت د�ی ٹ کی ا�ج فتہ کے ب�ج ی �ہ  136£ �ن

ں :  �ی اب �ہ اں دست�ی �ہ الت �ی د تفص�ی ں مز�ی م�ی
www.reading.ac.uk/moneymatters۔

وں؟ � کسی سے بات کر سکتا �ہ ٹ کے بارے م�ی � بحج ا م�ی ک�ی
ر سے بات کر  س سروس کے مم�ج ڈوا�ئ ں RUSU ا�ی ز م�ی ںن ون�ی آپ طلباء �ی
ں۔  �ی اب �ہ د رابطے" کے ت�ت دست�ی الت "مف�ی ں۔ رابطے کی تفص�ی �ی سکتے �ہ

blackbullion.com/library/money-ready-for- آپ
ں۔ �ی ک کر سکتے �ہ �ی university پر MRU بھی �چ

ل ات کے ساتھ مسا�ئ طلباء کی مال�ی
ا؟ وکگ ا �ہ ے تو ک�ی ا�ئ و �ج ر �ہ � تاخ�ی رے قرض م�ی وں اور م�ی نحپ اں پ�ہ �ہ � �ی اگر م�ی

م سے رابطہ  ں اسٹوڈنٹ فنانشل سپورٹ ٹ�ی ز بلڈنگ م�ی ںن رنگ�ٹ  آپ کو ک�ی
لے  م اسٹوڈنٹ فنانس سے متعلق ک�ی بھی مس�ئ ے، اور �ہ �ی ا�ہ  کرنا �چ

ں۔  �ی ں اور آپ کی مدد کر سکتے �ہ �ی کو �ل کرنے کی کوشش کر سکتے �ہ
اں  �ہ ی فنڈنگ ملنے تک، �ج ے ، قانو�ن �تی �ہ ازت د�ی اں صورت�ال ا�ج �ہ  �ج

ے مختصر مدت  ات کے ل�ی ی گزارنے کے اخرا�ج فتہ وار زندکگ و، �ہ مناسب �ہ
معہ کو صب�  ر، بدھ اور �ج م پ�ی ں۔ �ہ �ی ا سکتے �ہ ے �ج ش ک�ی کے قرضے پ�ی

رن  ش�ن ں ڈراپ ان س�ی ز بلڈنگ م�ی ںن رنگ�ٹ ے تک ک�ی ر 12 ب�ج ے سے دوپ�ہ 9.30 ب�ج
ن�ٹمنٹ  ے اپا�ئ م کے ک�ی رکن سے ملنے کے ل�ی ا آپ ٹ�ی ں، �ی �ی کا انعقاد کرتے �ہ

ل  ا studentfunding@reading.ac.uk پر ای م�ی ں �ی �ی لے سکتے �ہ
م سے رابطہ  لی فون کر کے �ہ ا 5555 0378 0118 ۔ پر ٹ�ی  کر کے �ی

ں۔ �ی کر سکتے �ہ

 اپنے طالب علمی کے وقت کے 
ی �گ �ی قرضوں کی ادا�ئ

رے قرض  عے م�ی ا سٹوڈنٹ فنانس کے ذر�ی  ک�ی
ے؟ رمانہ �ہ ی �ج ے کو�ئ ی کے ل�ی �گ �ی لد ادا�ئ کی �ج

ٹ: ب سا�ئ ی کی و�ی �گ �ی ں، آپ سٹوڈنٹ لونز کمپ�نی کی ادا�ئ �ی  ن�ہ
 www.student loan repayment.co.uk پر ک�ی بھی وقت 

ں۔  �ی ا کل رقم ادا کر سکتے �ہ ں �ی �ی ی کر سکتے �ہ �گ �ی ی ادا�ئ اضا�ن

اک  ڈ�ہ ے ا�ی � اپنے اسٹوڈنٹ فنانس لون کے ل�ی ا م�ی  ک�ی
وں؟ ی کر سکتا �ہ �گ �ی ادا�ئ

ب  ی کی و�ی �گ �ی ں، آپ سٹوڈنٹ لونز کمپ�نی کی ادا�ئ �ی ن�ہ
ٹ: www.student loan repayment.co.uk پر ک�ی بھی  سا�ئ

ں۔ آپ کو اپ�نی  �ی ا کل رقم ادا کر سکتے �ہ ں �ی �ی ی کر سکتے �ہ �گ �ی ی ادا�ئ وقت اضا�ن
ے۔  �ی ا�ہ کارڈ رکھنا �چ ی کا ر�ی �گ �ی ک�ی بھی ادا�ئ

ٹ کورسز و�ی حج پوسٹ گر�ی
ے؟ اب �ہ ا فنڈنگ دست�ی وں - ک�ی ٹ �ہ و�ی حج � پوسٹ گر�ی م�ی

ں۔ �ی ے �ہ ا کہ آپ کس ق�م کا مطالعہ کر ر�ہ وکگ ہ اس بات پر من�صر �ہ �ی

ں، تو  آپ  �ی ے �ہ م �اصل کر ر�ہ ے تعل�ی ر ڈگری کے ل�ی اگر آپ ماس�ٹ
ل  ہ کی �کومت سے 11,836£ تک کے قرض کے ا�ہ برطان�ی
ا اس  ں اگر آپ کا کورس 1 اگست 2022 کو �ی �ی و سکتے �ہ �ہ

ے براہ  لی معلومات کے ل�ی د تفص�ی ے۔ مز�ی وتا �ہ کے بعد شروع �ہ
ں۔ �ی ا�ئ کرم www.gov.uk/masters-loan/apply پر �ج

ے قرضے بھی  Ph.D �کومت نے Ph.D شروع کرنے  والے طلباء کے ل�ی
ں۔  �ی ے �ہ متعارف کرا�ئ

ی۔  ے کگ ا�ئ ر کے قرضوں کی طرح، رقم براہ راست طالب علم کو ادا کی �ج ماس�ٹ
ل  ے تو ا�ہ وتا �ہ ا اس کے بعد شروع �ہ اگر آپ کا کورس 1 اگست 2022 کو �ی
نے کے  ے درخواست د�ی ادہ( کے ل�ی ادہ سے ز�ی طلباء 27,892£ کے قرض )ز�ی

ا۔ ے کگ ا�ئ ا �ج ں ادا ک�ی ہ قرضہ ساالنہ اقساط م�ی وں گے۔ �ی �قدار �ہ

ں۔ طلباء  �ی م �اصل کرنے کا ارادہ رکھتے �ہ ے تعل�ی  اگر آپ Ph.D کے ل�ی
ٹ اسکول  و�ی �ج ے آپ کو گر�ی د معلومات کے ل�ی ں مز�ی  کے بارے م�ی

ے:  �ی ا�ہ ز آفس سے رابطہ کرنا �چ سرح� ٹ ر�ی ر�ی ں ڈاک�ٹ  م�ی
www.reading.ac.uk/graduateschool۔

ے،  ی مسابق�تی �ہ ا�ئ ٹ فنڈنگ انت�ہ و�ی �ج ے کہ پوسٹ گر�ی �ی ا�ہ اد رکھنا �چ آپ کو �ی
نے کے  لے اپ�نی فنڈنگ اور ر�ہ اور طلباء کو اپنا کورس شروع کرنے سے پ�ہ

ں۔  �ی �ی ا�ہ ے مناسب انتظامات کرنے �چ ات کے ل�ی اخرا�ج

 � ے اسٹوڈنٹ فنانس م�ی ا PGCE طلباء سپورٹ کے ل�ی  ک�ی
�؟ �ی درخواست دے سکتے �ہ

ننس  ز ٹ�ی ںن وشن �نی کے لون اور م�ی ل طلباء* �کومت سے ٹ�ی اں. ا�ہ ی �ہ �ج
ک تناسب آپ  کھ بھال کے قرض کا ا�ی ں۔ د�ی �ی لون کی درخواست کر سکتے �ہ
ر‑  ا۔ فنڈنگ صرف غ�ی وکگ ز سے مشروط �ہ ان�� ع کی �ج ی کے ذرا�ئ لو آمد�ن کی گھر�ی

ے۔ اب �ہ ے دست�ی م کے ل�ی تنخواہ دار طلبہ کی تعل�ی

http://www.theoracle.com/jobs
http://www.theoracle.com/jobs
http://www.reading.ac.uk/moneymatters
http://www.reading.ac.uk/moneymatters
http://www.reading.ac.uk/moneymatters
https://www.blackbullion.com/library/money-ready-for-university
https://www.blackbullion.com/library/money-ready-for-university
https://www.blackbullion.com/library/money-ready-for-university
http://www.studentloanrepayment.co.uk
http://www.studentloanrepayment.co.uk
http://www.studentloanrepayment.co.uk
http://www.studentloanrepayment.co.uk
https://www.gov.uk/masters-loan/apply
http://www.reading.ac.uk/graduateschool
http://www.reading.ac.uk/graduateschool


م سٹوڈنٹ فنانشل سپورٹ ٹ�ی
ا  ے �ی ھ �ہ ھ گ�چ ی پو�چ اگر آپ کو کو�ئ  

ے تو براہ  د معلومات کی ضرورت �ہ  مز�ی
م سے  کرم اسٹوڈنٹ فنانشل سپورٹ ٹ�ی

ں: رابطہ کر�ی

studentfunding@reading.ac.uk

 0118 378 5555 لی فون   ٹ�ی

/theuniversityofreading   

@UniofReading   

www.reading.ac.uk/money

B28282 06.22

رداری: دست�ج

ش کردہ کورسز اور خدمات کا  ورس�ٹی کی طرف سے پ�ی ون�ی ونے والے �ی ر سے شروع �ہ ں س�تم�ج ا تھا اور اس م�ی ا گ�ی اری ک�ی ں �ج ون 2022 م�ی ہ بروشر �ج �ی
م کردہ معلومات  ں فرا�ہ ے کہ بروشر م�ی ی �ہ �نی بنانے کی پوری کوشش کر�ت ق�ی لے اس بات کو �ی نے سے پ�ہ �ج س پر بھ�ی ورس�ٹی پر�ی ون�ی ا تھا۔ �ی ا گ�ی ان ک�ی خاکہ ب�ی

اں کرے۔  ل�ی ھ تبد�ی ں ک�چ ں دی گ�ئی معلومات م�ی ے کہ وہ اشاعت کے بعد بروشر م�ی ہ ضروری �ہ ے �ی ورس�ٹی کے ل�ی ون�ی م، �ی وں۔ تا�ہ ن �ہ درست اور تازہ تر�ی

می  سی خدمات کی فرا�ہ ہ ا�ی م، �ی ے؛ تا�ہ ی �ہ ے تمام معقول اقدامات کر�ت م کرنے کے ل�ی ان کردہ خدمات فرا�ہ ں ب�ی ورس�ٹی اس بروشر م�ی ون�ی �ی
ں۔ کھ�ی ٹ د�ی ب سا�ئ ے براہ کرم و�ی مار کے ل�ی ن معلومات اور اعداد و سش ے۔ تازہ تر�ی تا �ہ ں د�ی �ی مانت ن�ہ کی �ن

د رابطے مف�ی
لی فونسروس ٹٹ�ی ب سا�ئ ل/و�ی ای م�ی

ڈنگ  ورس�ٹی ٓاف ر�ی ون�ی  �ی
م ش ٹ�ی ا�ئ کی ر�ہ

0118 378 4203www.reading.ac.uk/life/
accommodation

ر،   داخلہ دف�ت
ڈنگ ورس�ٹی آف ر�ی ون�ی �ی

0118 378 8372ugadmissions@reading.ac.uk

طلباء کی مالی معاونت، 
ڈنگ ورس�ٹی آف ر�ی ون�ی �ی

0118 378 5555studentfunding@reading.ac.uk 
www.reading.ac.uk/money

ورس�ٹی  ون�ی ڈنگ �ی  ر�ی
ںن  ون�ی  سٹوڈنٹس �ی

)RUSU(

0118 378 4100www.rusu.co.uk

وارڈ   طالب علم ا�ی
نڈ ن�ی سکاٹ ل�ی �ج ا�ی

0300 555 0505www.saas.gov.uk

نڈ 0607www.gov.uk/student‑finance 100 0300اسٹوڈنٹ فنانس انگل�ی

 طالب علم فنانس 
نڈ رل�ی مالی آ�ئ سش

0300 100 0077www.studentfinanceni.co.uk

لز 4050www.studentfinancewales.co.uk 200 0300اسٹوڈنٹ فنانس و�ی

 سٹوڈنٹ فنانس سروسز 
م نان UK ٹ�ی

0141 243 3570www.gov.uk/student‑finance

UCAS0371 468 0468www.ucas.ac.uk

)NUS( ںن ون�ی 262www.nus.org.uk 5210 0845طلباء کی قومی �ی

https://twitter.com/UniofReading?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/theuniversityofreading/
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http://www.rusu.co.uk
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