ّانی
دارالعلوم ِ
امام رب ؒ
ضروری اعالن بابت ساالنہ اجالس وتعطیالت
اًتہبئی هغش ت کے عبتھ یہ اطالع دی جبتی ہے کہ اهغبل عبالًہ اجالط اًشب ہللا هٌؼقذ ہوگب،اط کے فوسا ً ثؼذ
دوعشے ہی دى طلجہ کو ششوبہی تؼطیالت دی جبئیں گی ،اط علغلہ هیں حغت ریل ہذایبت ثغوس هالحظہ فشهبکش
اداسے کب تؼبوى فشهبئیں۔
تبسیخ/۶ :فشوسی ثشوص:عٌیچش
هتوقغ وقت:دوپہش  ۴:۵۲ثجے عے سات ۳۴:۲۲/۳۳:۵۲تک
هقبم:ثجٌٹشثھوى،کشال ایغٹ هوجئی
تبسیخ تؼطیالت ششوبہی/۷:فشوسی ،ثشوص اتواس

چیک آوٹ ٹبئن:صجح ۰:۵۲ثجے عے /۳۴ثجے تک

تبسیخ واپغی،۳۷ :فشوسی ،ثشوص ثذھ

چیک اى ٹبئن:ثؼذ ًوبص ػصش(هغشة عے پہلے پہلے)

(ثشائے کشم اوقبت کب خبص لحبظ سکھیں،وقت کب لحبظ ًہ سکھٌے کی صوست هیں ہوًے والی کغی ثھی پشیشبًی کب
رهہ داس اداسٍ ًہ ہوگب)
ضروری ہدایات برائے والدین /سرپرست حضرات
هختلف اًتظبهی هصلحتوں کے هذ ًظش هزکوسٍ ثبال اوقبت تشتیت دئے گئے ہیں ،لہزاثشائے کشم چیک اى اوس چیک
آوٹ کے اوقبت هلحوظ سکھ کش ہی اپٌے فشصًذ /صیش عشپشعت کو لے جبًے ،واپظ الًے کی تشتیت ثٌبئیں ۔
اى اوقبت عے پہلے کغی طبلت ػلن کو لےجبًےکی اجبصت ًہ ہوگی۔ اط اطالع کے ثؼذ کوئی ػزس قبثل قجول ًہ
عوجھب جبئیگب،اوس اداسٍ کغی کے عبتھ ثھی سػبیت ًہ کشًے پش هججوس ہوگب۔
دوس دساص عے اجالط هیں ششکت کے هتوٌی والذیي /عشپشعت حضشات عے گزاسػ ہے کہ آًے عے پہلے
داسالؼلوم هیں اطالع ضشوس کش دیں تبکہ قیبم وطؼبم ًیض هقبم اجالط تک آهذ وسفت کی تشتیت ثٌبًے هیں عہولت
سہے۔اط ثبت کب لحبظ سکھیں کہ ثشاٍ کشم هغتوسات کو ہوشاٍ ًہ الئیں،ہوشاٍ الًے کی صوست هیں اى کے قیبم
واًتظبم کب اداسٍ رهہ داس ًہ ہوگب۔(هوجئی و اطشاف کے والذیي/عشپشعت جي کب سات هیں قیبم کب هغئلہ ًہیں،یب جو
والذیي اپٌی رهہ داسی پش هغتوسات کو الًب چبہتے ہیں وٍ اط اػالى عے هغتثٌی ہیں،اط علغلہ هیں یہ ثبت هلحوظ
سہے کہ هوجئی واطشاف کے طلجہ کی چھٹیبں ثھی دیگش طلجہ کے ہوشاٍ ہوًگی،لہزا اط علغلہ هیں هقبم اجالط ہی
عے طلجہ کو گھشلے جبًے کی تشتیت ہش گض ہشگض ًہ ثٌبئیں،ثلکہ دیگش طلجہ کے هبًٌذ اًہیں ثھی دوعشے دى ثشوص
اتواس صجح  ۰:۵۲:ثجے ہی عے چھٹی دی جبئیگی)
چوًکہ اهغبل عبالًہ اجالط کب اًتظبم هوجئی کے ایک ہبل هیں کیب گیب ہےً ،شغتیں هحذود ہیں لہزا ہش طبلت ػلن کے
والذیي هیں عے صیبدٍ عے صیبدٍ دو افشاد(والذ/هحشم،والذٍ/ثہي وغیشٍ)ششکت کے هجبص ہوں گے۔
هضیذ تفصیالت کے لئے ساثطہ کشیں/ 2991662929:

صج ّح۔ ۷::۷عے :۷ :۳۳تک/دوپہش۔۴:۵۲عے  :::۷تک

