
 
 

           
   

       
 

         
                          

       
   

 
 

            
         

 
        

 
 

         
 

        
       
 

                     
                  

        
        

 
     

              
            
          

 
      

       
              
    
       

 
         

            
            
         
           

 
 

     
    

 

 

 

URDU 

ملیعتیکیگدنزیاندانخیلاوےانجیدںمی ینڻؤاکسکفی رفیئ
 رمافاکتاسوخردیکیحدگیلع

 تحص رتیشاعمراو یاتبذج :یڈرگ الہپ
 مراف اس ینابرہمِهارب وت ،ںیہ ےتہاچ انرک هدحیلع ےس اقبسا مامت ای ےس اقبسا ھچک ےک میلعت یک یگدنز ینادناخ ےک نڻراگرڈنک وک ےچب ےنپا پآ رگا
 عئاورذرا دصاقم ےک قبس ۔ےئیجید جیھب سپوا ےلہپ ےس ےنوہ عورش تایداہ کی FLE وک رچیڻ مور سالک ےک ےچب ےنپا ےسا رواےیرئھبوک
 ۔ںہی باتیسدرپfamily-life-education-fle -https://www.fcps.edu/academics/elementary تاوملمع یفاضا ،قلعتم ےس تحاضو یک غالبا
 ۔ںیہبایستدںمی Schoology اقبسا

اک ےنرک هدحیلع ےس قابسامامت ای ےس قابساھچک ےک میلعت ینادناخ وک ےچب ےنپاےن پآہک ےک تروص یسیاےئاوس:ےھیئکر دای یانربہمِهارب
 ۔ےہ ںیہن تورضر یک ےنرک سپاو مراف ہی وک پآ ،ےہ ایک ہلصیف

 _______________________ رچیڻ مور سالک _________________________________ مان اک ےچب

۔ےرکتکرشہچباکپآہک ےتہاچںیہنپآںیمنجںیئگالنشانرپقباساُناینبارہمِهارب:تیااہد

 ڻینویمک نداناخ اریم:1قبس ____
 ےتانب یڻنویمک دارفا ےک نادناخ ہک ےگ ںیھجمس روا ےگ ںیرک نایب رپ روط ےک ےنرک ماک روا ےنہر ےھڻکا ےک ںوگول وک یڻنویمک ،اءبطل
 ۔ںیہ

رگھ یہ کیا یرادرب ،)ےچب ورا الدو ود ،هلداو ود ،لداو روا هلداو( نادناخ لمتشم رپ تسرپسر /نیلداو- –ود :ےچناھڈ ینادناخ • 
 یعاضر ،نادناخ کلاپ ےل ؛نادناخ لمتشم رپ تسرپسر /هلداو ای الدو اہنت ؛ارد ےتشر هوالع ےک ےناھرگ یبیرق ےلاو ےنہر ںیم
 ۔نادناخ طوخلم ورا ؛نداناخ لمتشم رپ نیلداو ےلیتوس ،نادناخ
ںیہ ےرتک ماک ےسکی هو روا فریعت یک یڻیونمیک • 

 ماک ےک ناندخا :2 قبس ____
 ۔ےگ ںیناچہپ وک ںویارد ہمذ یک ادفرا فلتخم ےک نداناخ اءبلط

 ۔انکر مہافر ےڑپک ورا ،هاگ هانپ ،اناھک ےسیج ،ںایارد ہمذ یک فردا غلاب •
 ۔انکر کرو موہ ورا اناھڻا ےنولھک ےسیج ،ںایدار ہمذ یک ںوچب •

 نارچھ ارب،ناوھچھاچا :3 قبس ____
 ۔ےگ ںیناچہپ رپ روط ےک راہاظ ےک نادناخ ےلاو ےنہاچ روا ،ےنانم نشج ،یتسود وک رایپ ینامسج ءابلط

 ۔اگےائجاکی شیپوکراظہایانمسجتبمث ےکرایپےکںوستودروانادانخ •
 ۔ےہ ملاش قرف نایمرد ےک راہظا بسانم ریغ روا بسانم ےک رایپ ںیم سیردت •
هزئاج هاربود اک ےنوھچ ےرب ورا ےھچا •

 تاباوج ےک لعمزرط بسانم ریغ:4 قبس ____ 
 ۔ےگ ںیرک یہدناشن یک یلمع تمکح یک ےنید باوج اک ںویور ںوزومان ےک ںورسود روا ںویبنجا ،ںویسوڑپ ،ادفرا ےک ےناھرگ اءبلط

 ۔ےگںوہلماشےقریطےکےنمڻنروازریگےسںوویربسامنانںمی ہحثامب •
 ۔ںیہ ےتکس رک ددم یک نا وج ےگ ںیناچہپ وک ناغلاب ہسورھب لباق نا ءبلا، طوت ےرک نیچ ےب ںیہنا یئوک رگا •
۔ےگ ںھیکسی ےقریط یباجو کے المعتسا طلغ ےک تالآ یتالصاوم اءبلط •

 ____________________خیرات ___________________________________
 طختسد ےک تسرپرس ده/الو یا لداو
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