غوًبسی 23642،32-34پیشیب
ٹیلیفوى 3225245072 :
ای هیل aeiforo@gmail.com:
www.aeiforum.eu
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کی حاضری پر
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تبسکیي وطي کی ہن آہٌگ عبصی
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مبہ سے  5سبل کی عمر کے بچوں کی 6
پرائمری /پرائیویٹ نرسری میں حبضری
سجغٹشیشي کی دسخواعتیں  5 / 31-10سہبئشی شہش هیں
سہتی ہیں .ہش هیوًغپلٹی کے رسیعہ هعبوى دعتبویضات اوس
سجغٹشیشي کب ًظبم همشس کیب جبتب
ہے.
ًشعشی اعکولوں کی ششوعبت7/ 31-9 / 1
تعطیالت :عشکبسی تعطیالت ،کشعوظ کی تعطیالت / 24
 ،1 / 5-12ایغٹشکی چھٹی جوعشات-تب اتوس
کھولٌے کے اعکول اولبت کبس16:00-7:00
اعکولوں کے تعلیوی پشوگشام ثچوں کے ہن آہٌگی
ًفغیبتی استمبء کی تشلی کشتے ہیں اوس ثچوں کے
اًفشادی ،عوبجی اوس ثمبفتی اختالفبت کب ادتشام کشتے
ہیں۔
ً.بشتہ اوس دوپہش کب کھبًب فشاہن کیب جبتب ہے
اگش ثچہ ثیوبس ہو تو ،والذیي کو اعکول کے ڈائشیکٹش کو
هطلع کشًب ہوگب۔
عشکبسی گضٹ ( ،2007-12-5 /4249ثی) کے هطبثك
هعلوهبت۔
 6-4سبل کی عمر کے بچوں
کنڈرگبرٹن میں شرکت
 5عبل کی عوش کے ثچوں کے لئے الصهی  4 -عبل کی
عوش کے لئے اختیبسی (کٌڈسگبسٹي کی صالدیت پش
هٌذصش ہے)۔
سہبئش گبٍ کے لشیت کٌڈس گبسڈى هیں ہش عبل 5 / 20-1
.عے سجغٹشیشي
الصهی طوس پش ثچوں کی ویکغیي ایک ششط ہے
کبم کے اوقبت
الف)  8.30-7.45اثتذائی اعکول کی دبضشی (اختیبسی)
ة) ً 13.00-8.30بشتب پشوگشام (الصهی)
پ)  16.00-13.00توبم دى کے پشوگشام (اختیبسی)

دبضشی صجخ کے پشوگشام هیں الصهی ہے۔
دوالہ کی آعبًی کے لئے ،کبم کشًے والے والذیي اپٌے
ثچوں کو صوى (الف) اوس (پ) هیں داخلہ دیٌے کب
اًتخبة کشعکتے ہیں۔

غوًبسی 23642،32-34پیشیب
ٹیلیفوى ک:ی عمر کے بچوں
 6-12سبل
3225245072
کو پرائمری اسکول میں خوش آمدید
ای هیل aeiforo@gmail.com:

یوًبى هیں پشائوشی اعکول،کی چھ کالعیں ہیں
www.aeiforum.eu
اعکول کے پہلے عبل کی اًذساجبت کے لئے
دسخواعتیں  20-1هئ تک
سجغٹشیشي کے لئے الصهی هعبوى دعتبویضات اوس
هعلوهبت گھش کے لشیجی اعکول کے ڈائشیکٹش کی
طشف عے فشاہن کی جبتی ہے
ثچے کی ویکغیٌیشي الصهی ہے
ثڑے ثچوں کو اط طجمے هیں داخلہ دیب جب عکتب ہے جو
اى کی عوش کے هطبثك ہے یب چھوٹی کالط هیں اگش وٍ
یوًبًی صثبى ًہیں جبًتے
ثچوں کے لئے جو یوًبًی صثبى عے والف ًہیں ہے،
وہبں ایک اثتذائ عکول ثٌبًے کب اهکبى ہے جہبں وٍ
یوًبًی صثبى عیکھٌے هیں هذد دبصل کشیں گے۔
صیبدٍ تش اعکولوں هیں هعزوسوں کے عیکھٌے کےلئے
.ایک ہن آہٌگ ڈیپبسٹوٌٹ هوجود ہے
طبلت علووں کے لئے تذسیغی عبل تیي ( )3چوتھبئیوں
هیں تمغین کیب جبتب ہے
اوقبت کبر
الف)  8.00-7.00صجخ کب صوى (اختیبسی)
ة) ً 13:15-8:15بشتہ پشوگشام (الصهی)
ج)  16:00-13:15پوسے دى پشوگشام
)اختیبسی) جووالذیي ثچوں کے لئے کبم کشتے ہیں
وٍ ہفتہ اوس اتواس کے سوص کالط ًہیں لیتے
اعکول هیں ثچوں کو یوًبًی صثبى ،اًگشیضی ،سیبضی،
هوعیمی ،ثصشی آسٹظ ،اًفبسهیشٌکظ ،هبدولیبتی
هطبلعہ ،جوٌبعٹکظ ،تھیٹشل تعلین هیں پہلی گشیڈ عے
پڑھبیب جبتب ہے۔

تیغشی گشیڈ هیں تبسیخ اوس هزہت کو ثھی عکھبیب جبتب
ہے .طبلت علن والذیي کی طشف عے ایک رهہ داس ثیبى
عے چھٹکبسا دبصل کشعکتے ہیں کہ وٍ کغی دوعشے
هزہت عے تعلك سکھتب ہے ،دوعشا هزہجت ثیبى کشًے
کے ثغیش۔
پبًچویں اوس چھٹے گشیڈ کے طبلت علووں کو هیں
جغشافیبئی ،عوبجی اوس عیبعی تعلین عالوٍ طجیعیبت
عکھبیب جبتب ہے اوس دوعشی صثبى خبسجہ فشاًغیغی یب
جشهي کے طوس پش هٌتخت کشعکتے ہیں۔
کتبثوں کو اعکول کی طشف عے هفت هہیب فشاہن کی
جبتی ہے ،ججکہ طبلت علووں کو اعکول کے ثیگ اوس
اعٹیشٌشی کی ضشوست ہوتی ہے جو اعکول کی طشف
عے دسخواعت کی جبئے گی۔
:بنیبدی اور کنڈرگبرٹن کے لئے
.کورس کی مدت 6/15/9/11
سرکبری تعطیالت
(لوهی دى 28اکتوثش)
کشعوظ کے چھٹیبں 1 / 7-12 / 24
صبف پیش ( هزہجی تہواس)
 25هبسچ (لوهی چھٹیبں)
ایغٹش کی تعطیالت (ایک ہفتے پہلے اوس ایک ثعذ هیں -
)هزہجی چھٹی
)سوح المذط ) هزہجی تہواس
هئی 1پیٹشآسیچ (همبهی هزہجی تہواس) کب تہواس
تذسیجی ًمطہ ًظش کب همصذ ضشوسی هعلوهبت فشاہن
کشًے اوس عوبجی اوس اًفشادی هہبستوں کو فشوغ دیٌب
.ہے
طلببء :
اپٌے ہن جوبعتوں اوس اعبتزٍ کب ادتشام کشتے ہیں اوس
.اعکول کے لواعذ کے هطبثك عول کشتے ہیں

والدین :
* اپٌے ثچوں کے کھبًے کی دیکھ ثھبل (ًبشتہ اوس
دوپہش کے کھبًے کے لۓ جو ثچےااپٌے عبتھ لے
آئیں)؛
* اثتذائی ولت پش اعبتزٍ کے صسیعےثچوں کی تشلی
کے ثبسے هیں آگبٍ کیب جبتب ہے،
* خفبظت عےثچوں کب داخلہ اوس سواًگی کی رهہ
داسی،
* ًصبة کے طوس پش اعکول کی طشف عے هٌعمذ
کشدٍ تعلیوی دوسوں هیں اى کے ثچوں کی ششکت کے
ثبسے هیں ااصت ًبهہ لکھٌے هیں اتفبق،
* چٌبًچہ وہبں اى کے ثچے عبم دعب هیں دصہ لیں گے۔

