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 پچھلے مسٹر سے منٹ
 منظور شدہ ، سائٹ پر اجازت ہے
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 ساالنہ رپورٹ ایم آر 18/19
 سائٹ پر اجازت ہے
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 ساالنہ رپورٹ ڈی ویلیٹ۔ اطالع کے لئے قبول کر لیا گیا۔
 ہم معائنہ کی رپورٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ساالنہ منصوبہ اور تشخیص تیار ہوچکا ہے۔
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 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۔ 4 فروری ہم اس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔
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 پروفائل مینجمنٹ اسکول سال 20/21
 آخری تاریخ کیا ہے؟ 10 جنوری ، 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
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 "معائنہ کا دورہ ، "اگال آگے بڑھنے کا طریقہ

 مچیلڈ نے پاورپوائنٹ حاصل کرلیا ہے۔
 کافی اور اچھی تعلیمی ماحول ہے۔ a رپورٹ ابھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس یقینا

 گروپ 5 کے 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۔
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 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 ;)  

mailto:m.fokkinga@csgdewaard.nl

