ﻣﻮرخﮦ  10دﺳﻤﺒﺮ 2019
ﻣﻮﺟﻮدﮦ :ﻣﺎرک  ،ﻟﯿﻮ  ،ﻣﺎرﺟﻮﻟﺠﻦ  ،ﻣﺎرﺟﻮﻟﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع
1
ﭘﭻھلے ﻣﺲٹر سے ﻣﻦٹ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﮦ  ،ﺳﺎئٹ ﭘﺮ اﺟﺎزت ﮨﮯ
2
ﺳﺎﻻنﮦ رﭘﻮرٹ اﯾﻢ آر 18/19
ﺳﺎئٹ ﭘﺮ اﺟﺎزت ﮨﮯ
3
ﺳﺎﻻنﮦ رﭘﻮرٹ ڈی وﯾﻠﯽٹ۔ اﻃﻼع کے ﻟﺊے ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔
ﮦم ﻣﻌﺎﺋﻦﮦ ﮐﯽ رﭘﻮرٹ ﮐﻮ زﯾﺎدﮦ اﮦﻣﯿﺖ دﯾﺖے ﮦیں ﮐﯿﻮﻧﮏﮦ ﺳﺎﻻنﮦ ﻣﻨﺼﻮبﮦ اور ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﯿﺎر ﮦوﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔
4
ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﭘﺮوٹوﮐﻮل :یﮦ ﭘﺮوٹوﮐﻮل اب بھی ایڈﺟﺲٹ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ رﮦا ﮨﮯ۔ ﮐﻮالٹی ٹﯾﻢ اس ﭘﺮ ﮐﺎم ﮐﺮ رﮦی ﮨﮯ۔ ﺟﺐ یﮦ
ﺧﺘﻢ ﮦوﺟﺎئے ﺗﻮ  ،ﻣﺲٹر ﮐﻮ یﮦ ﺿﺮور پڑھیں۔  4ﻓﺮوری ﮦم اس ﭘﺮ ﺗﺒﺎدلﮦ ﺧﯿﺎل ﮐﺮتے ﮦیں۔
5
ﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ ﻣﯿﻨﺠﻤﻦٹ اﺳﮑﻮل ﺳﺎل 20/21
آﺧﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؟  10ﺟﻨﻮری 2020 ،
اس ﺑﺎرے ﻣﯽں ﮦﻣﺎری ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﺿﺮورت ﮦو ﺗﻮ ﮦم ﻣﺲٹر کے ﺳﺎتھ اﭘﻨﯽ ﺧﻮاﮦش ﮐﺎ اظﮦار ﮐﺮتے ﮦیں۔ ٹوک اور ﻣﺎﭼﯿﻞڈ۔
ﻣﺲٹر ﮐﯽ رائے ﮨﮯ کﮦ ﻣﮏٹﯾﻞڈ ابھی بھی اﺳﮑﻮل کے ﺳﺎتھ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں۔
اﮔﺮ ﻣﭽﯿﻞڈ نﮦیں رﮦﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﮦم ﻣﭻٹﯾﻞڈ کے ﺳﺎتھ ﻣﻞ ﮐﺮ اﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﺋﻞ ﺗﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦتے ﮦیں۔ ﻣﺲٹر کے ﻣﺸﻮرے
سے ٹوک
6
"ﻣﻌﺎﺋﻦﮦ ﮐﺎ دورﮦ " ،اﮔﻼ آگے بڑھنے ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻖﮦ
ﻣﭽﯿﻞڈ نے ﭘﺎورﭘﻮاﺋﻦٹ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻟﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﮐﺎﻓﯽ اور اچھی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺎﺣﻮل ﮨﮯ۔  aرﭘﻮرٹ ابھی نﮦیں ﮨﮯ۔ ﮦﻣﺎرے ﭘﺎس ﯾﻘﯿﻨﺎ
ﮔﺮوپ  5کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺧﺪﺷﺎت۔ واﻟﺪﯾﻦ کے اس ﮔﺮوپ کے ﻟﺊے واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﺎم۔ ﮔﺮوپ کے ﻋﻤﻞ ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ کے ﻟﺊے اﯾﮏ
ﭘﯿﺶﮦ ور اﻓﺮاد ﮐﯽ بھرﺗﯽ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔
اس کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﮦﻣﺎری ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮨﮯ۔
اب ﮐﯿﺎ آرزو ﮨﮯ؟ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ کے ﻣﻘﺎﻣﯽ  ،ﺗﻔﺘﯿﺸﯽ ﺳﯿﮏھنے۔ ﻣﺎﭼﯿﻞڈ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﻮﺳﻢ بﮦار کے وﻗﻒے کے ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺮیں۔
ﻧﺊے اﮦداف ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮیں؟ اس ﭘﺮ ابھی بھی ﻣﺘﻌﺪد اﮦداف ﻣﻮﺟﻮد ﮦیں۔ ﮐﻮالٹی ٹﯾﻢ ﭼﻠﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ
کﮦ ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦئے۔

7

8
ﺟﻮ ﮐﭻھ ﻣﯿﺰ ﭘﺮ آﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ ﮐﭻھ بھی نﮦیں ﮨﮯ۔

Hoe vaak wordt de site bekeken? in het bijzonder de notulen van de MR. Indien
u deze notulen “gelezen” hebt een mailtje sturen naar
m.fokkinga@csgdewaard.nl ? U ontvangt dan een bedankje ;)

