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Dear Parents/Guardians, 
 
At The Hero Public School, your ward's higher education and professional success is 
always our top priority. To mentor students and to facilitate their preparation for 
higher studies, The Hero Public School has collaborated with EduSensei to provide 
counseling and guidance to students for applications to universities abroad.  
  
EduSensei is an organisation that strives to bridge the gap between your child's dreams 
and reality of a coveted higher education.  
 
A personal counselling and guidance programme for students of class IXth  and Xth is 
being offered which includes mentoring and portfolio building for 3 applications to any 
University/College for Rs. 25000/-. 
 
Edusensei is also offering a  IELTS preparation course for Rs. 25000/- which is optional. 
Payment can be made in 5 installments. 
 
Please fill in the Consent form for enrollment. 
 
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਿਾ ਤਿਿਾ ਜੀ, 

ਹੀਰੋ ਿਬਤਿਕ ਸਕੂਿ ਤਿਖੇ, ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ  ਦੀ ਉਚੱ ਤਸੱਤਖਆ ਅਿੇ ਿੇਸੇਿਰ ਸਫਿਿਾ ਹਮੇਸਾ ਸਾਡੀ ਿਰਮੱੁਖ ਿਰਜੀਹ ਹੁੁੰਦੀ ਹ।ੈ 

ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਸਿਾਹ ਦੇਣ ਅਿੇ ਉਚੇਰੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਿਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਹਿੂਿ ਦੇਣ ਿਈ, ਹੀਰ ੋਿਬਤਿਕ ਸਕੂਿ ਨੇ 

ਤਿਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਿਰਤਸਟੀਆਂ ਿਈ ਅਰਜੀਆਂ ਿਈ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਸਿਾਹ ਅਿੇ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ 

EduSensei ਨਾਿ ਸਤਹਯੋਗ ਕੀਿਾ ਹੈ। 

 

EduSensei ਇੱਕ ਸੁੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਿਤਨਆਂ ਅਿੇ ਇੱਕ ਉਚੱ ਤਸੱਤਖਆ ਦੀ ਅਸਿੀਅਿ ਦੇ ਤਿਚਕਾਰ ਦਰੂੀ ਨੂੁੰ  ਿੂਰਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

1. ਨੌਿੀ ਂਅਿੇ ਦਸਿੀ ਂਜਮਾਿ ਦੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਇੱਕ ਤਨੱਜੀ ਕਾਉਸਂਤਿੁੰਗ ਅਿੇ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿੇਸਕਸ 

ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਤਜਸ ਤਿੱਚ ਤਕਸੇ ਿੀ ਯੂਨੀਿਰਤਸਟੀ/ਕਾਿਜ ਤਿੱਚ 3 ਅਰਜੀਆਂ ਿਈ ਸਿਾਹਕਾਰ ਅਿੇ ਿੋਰਟਫੋਿੀਓ 

ਤਬਿਤਡੁੰਗ ਸਾਮਿ ਹੈ। ਤਜਸ ਦੀ ਫੀਸ 25000/-। 

 

2. Edusensei ਰਿੁਏ ਤਿੱਚ ਇੱਕ IELTS ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਸ ਿੀ ਿਸੇ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਕ ਚੋਣ ਅਧਾਤਰਿ ਹੈ। 

ਭੁਗਿਾਨ 5 ਤਕਸਿਾਂ ਤਿੱਚ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਸ ੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦ  ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੁੰਦ ੇਹੋ I ਨੁੰ ਬਰ-1 ਜਾੀਂ ਨੁੰ ਬਰ 2 ਜਾੀਂ ਦਵੋੇਂ ।ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਨਾਮਾੀਂਿਣ ਲਈ ਸਕਹਮਤ  

ਫਾਰਮ ਭਰ।ੋ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consent form 

I, father / guardian of Student Name………………………………  

Class: ……… Section: ……… 

 

Is willing to enroll my ward in the following courses. Yes (√) 𝑵𝒐 (×). 

 

1. 3 applications to any University/College for Rs. 25000/-. 
 
2. IELTS preparation course for Rs. 25000/-.Yes 
     

     

                                                                                   Signature of Parent/Guardian 

 

 

Note: Kindly fill in and return to the class In-charge by 18 October, 2022 positively.  

Consent form 

I, father / guardian of Student Name………………………………  

Class: ……… Section: ……… 

 

Is willing to enroll my ward in the following courses. Yes (√) 𝑵𝒐 (×). 

 

1. 3 applications to any University/College for Rs. 25000/-. 
 
2. IELTS preparation course for Rs. 25000/-.Yes 
     

     

                                                                               Signature of Parent/Guardian 

 

 

Note: Kindly fill in and return to the class In-charge by 18 October, 2022 positively. 

 


