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  کی سینٹر بیتی تر  لسانی دو اور  اسکول الگارھعیم

 امدید خوش مین کالس تعارفی
 ہیں ہےتعارفی کالس شروع کر ر ںمیجو ھمارے پاس الگارھعیم اسکول  ںس لیٹرمیا

                     ہیں۔انکے لھے ضیروری معلو مات موجود 

      شیڈول۔ مندر جہ زیل میں اپکی کالس اسکول میں کب ہنگی کی تفصیل ہے 

 

دھ ات جمعر جمعہ م ب گل ر سو ن وا   م

X X x x x 8:30-10:30 

X X Ferdig 12:15 x x 11:15-12:45 

X X x x x 13:00-14:00 

 

 پ کو ایک اسکعل کے انے بستہ اور ایک پینسل اور ربڈ کی زرورت ہو گی۔ اسکول آ

 پ کو اسکول سے ملیں گی۔آکے متعلقہ باقی چیزیں 

پ نے آپ کو ہر ہفتے ہفتہ وار شیڈول مال کر ےگا۔ اس ہفتہ وار شیڈول میں اس ہفتے آ

کے لۂے کام کی تفصیل کیا کرنا ہے اسکی تفصیل موجود ہوگی۔ ہفتہ وار شیڈول پر گھر 

 اور والدین کے لۂے ضروری پیغامات بھی موجود ہوں گے، یہ ضروری ہے کہ والدین 

 اگر کوۂں بات واضع نہ ہو تو ہم سے رابطہ کریں۔ ہفتہ وار شیڈول کو دیکھا کریں۔ 

 

آپ کو ہر ہفتہ گھر کے لۂے کام مال کرے گا، یہ ہفتہ وار شیڈول پر موجود ہو گا کہ آپ 

کو کون سل کام گھر میں کر نے کے لۂے دیا گیا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہو گی کہ 

 کام کو کیا ہے پا نہے۔ اگر  وہ اس بات کا خیال راکھیں کہ بچوں نے گھر میں دیۂے گے

 کوۂی مشکل ہو تہ ہم سے رابطہ کریں۔ 
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ہوا کرے گا اور اسکول لۂے آپ کے پاس اپسے کپڑے اسکول میں روز انہ وقفہ )باہر( 

ہونے چاہیں کہ خر اب مو سم کے لحاظ سے بھی وہ باہر کے لۂے ٹھیک ہوں۔ جیسے 

 بارش مین استمال ہو نے والی پینٹ اور ربڑ کے جوتے۔ لۂے کیکٹ اور پینٹ، گرم 

 جوتے۔

 

وری کی حالت مناسب ہوگا اگر آپ کے کشھ کپڑے اسکول میں بھی موجود ہوں جو مجب

میں اگر آپ کے کپڑے گیلے ہو جا ۂیں یا کو ۂی اور وجہ کے دوران اسکول آپ کو 

کپڑے بدلنے پڑیں تو آپ بدلسکیں۔ آپ ایک لفافے میں پینٹ، جرسی، جرابیں اور دیگر 

ضروری کپڑے و غیرہ موجود ہوں اور وہ لفافہ کپڑے تبدیل کرنے والی جگہ 

(garderobe )ٹکاہونا چاہۂے۔میں آپ کی جگہ پر ل 

 

اسکول میں دوپہر کے کھانے کے لۂے آپ کچھ کھانے کے لۂے لے کر اۂیں۔ کسی کو 

( پا کہۂی مٹھاۂی پا ٹافیاں و غیرہ النے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ brusبھی چاکلیٹ، سوڈا )

چاہیں تو اسکول میں دودھ خریدہ جا ساکتا ہے اور اس کے لۂے آپ کو متلقہ فارم پر 

 اہو گا۔ اپالۂی کرن

 

اسکول سے چھٹی کی صورت میں مندرجہ ذیل ذر اۂع سے اطالع دی جاساکتی ہے۔ 

 ایمیل۔
Postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no 

اطالع کی بجے سے پہلے  08:15پر  96943650اکر یہ ممکن نہ ہو تو ٹیلی فون نمبر 

جاسکتی ہے۔ تمام چھٹیوں کو اندر اج کیا جاۂے گا۔ اگر چھٹی کی زرورت ہو تو پہلے 

سے اپالۂی کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ دن کی چھٹیوں کی زرورت ہو تو اسکول لۂے متعلقہ 

 فارم پر اپالۂی کریں۔

 

کے کام کے متعلقہ اگر پڑھۂی کے متعلقہ، گھر کے لۂے دیۂے گۂے کام جا روز مرہ 

 کو ۂی بھی سوال ہو تو ابطہ کیا جا ساکتا ہے۔

 

 96943650/48118919۔ ٹیلی فون نمبر

 

 وسالم
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