
 

 کی راہ محرمیت سے متعلق سواالت( transsexual)زنخا  وئلشکیٹرانس س

 کا نام اور فیلمی نام: وئلشکیٹرانس سمذکر 

 آئی ڈی نمبر: 

 ون نمبر:ف

 کا نام اور فیلمی نام: وئلشکیٹرانس سمونث 

 آئی ڈی نمبر: 

 فون نمبر:

 نام اور فیملی نام:شوھر یا بیوی  وئلشکیٹرانس س

 پتہ: 

نیز اس  ےاور گود لئے بچ میاں بیوی وئلشکیٹرانس س ،مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات کا مقصد

، لہذا سواالت تعین ہے کامل ترین راہ محرمیت کا اورصحیح ترین کے رشتہ داروں کے درمیان 

 کے جوابات دقت کے ساتھ دیئے جائیں ۔

 یا مذکر؟ ہے مونث وئلشکیٹرانس س۔ ۱

 ؟یا نہیں نے کیا اپنی صنف بدلی ہے وئلشکیٹرانس س۔ ۲

 ہے؟  کی شادینے کیا کسی مرد سے  وئلشکیٹرانس س۔ ۳

 نے کیا کسی عورت سے شادی کی ہے؟  وئلشکیٹرانس س۔ ۴

 کسی لڑے کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں ؟ وئلشکیٹرانس سکیا ۔ ۵

 کسی لڑکی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں؟ وئلشکیٹرانس سکیا ۔ ۶

 منتخب بچہ کی عمر کیا ؟۔ ۷

 یا نوجوان کے رشتہ دار مشخص ہیں؟ ےکے منتخب بچ کیا آپ۔ ۸



 

کے رشتہ داروں میں دود پالنی والی خاتون موجود  وئلشکیٹرانس س کیا بچہ گود لینے والی۔ ۹

 ہیں؟

میں دود پالنی والی خاتون موجود  کے رشتہ داروں وئلشکیٹرانس سکیا بچہ گود لینے والے ۔ ۱۰

 ہیں؟ 

ٹرانس  والی گود لینےبچہ  یا نوجوان نے کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے ؟ ےکیا منتخب بچ۔ ۱۱

ٹرانس والے  گود لینےبچہ نیز  کیا رشتہ ہے؟سے خاتون دودھ پالنے والی اس  ،کا وئلشکیس

 رشتہ ہے؟سے کیا اس دودھ پالنے والی خاتون  ،کا وئلشکیس

کے  وئلشکیٹرانس س ،منتخب بچہ یا نوجوان سے عقد محرمیت پڑھے جانے کی صورت میں۔ ۱۲

 ؟پڑھا گیا ہے عقد محرمیت کس رشتہ دار سے

کیا رشتہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں؟  وئلشکیٹرانس سکیا بچہ گود لینے کے امیدوار ۔ ۱۳

 ہے؟

  داد یا نانا با حیات ہیں؟یا کے باپ  وئلشکیٹرانس سکیا مذکر ۔ ۱۴

 ؟حیات ہیں باکی ماں  وئلشکیٹرانس سکیا ۔ ۱۵

دادا یا نانا یا اجداد با حیات سر)بیوی کے باپ( کے خ   وئلشکیٹرانس س بچہ گود لینے والے کیا۔ ۱۶

 ہیں؟

 دادا، نانا با حیات ہیں؟منتخب بچہ یا نوجوان کے باپ ماں، کیا ۔ ۱۷

ی کے مندرجہ نبومہر ی پرتو ہانیآشاس فارم کو دقت کے ساتھ بھر کر ثقافتی و ھنری انسٹی ٹیوٹ 

 ذیل ایڈریس پر ارسال کریں

 

 

 

 

 

 


