دعوت نامو /شموليت ڪندڙ اسڪولن جي الِء رهنمائي
دعوت نامو  /هدايتون
براِء
ٻارن جو ادبي جشن 2017
محترم  /محترمه
مانوارا سائين  /سائنڻ
انتهائي ُپرمسرت خوشيَء جي عالم ۾ اعالن ڪجي ٿو ته (  )Children Literature Festivalٻارن جو ادبي
جشن ،تعليم کاتي ۽ اداره تعليم و آگاهي جي تعاون سان تاريخ  14۽ ( 15اڱارو ۽ اربع) مارچ تي شهيد
بينظير ڀٽو ڪلچرل ڪمپليڪس مٺي ۾ ٿي رهيو آهي.
ٻارن جو ادبي جشن ،هڪ سماجي تحريڪ آهي جيڪا اسڪولن جي نظام ۾ هڪ تحرڪ پيدا ڪري ٿي.
پوِء ڇونه ُاهي سرڪاري يا خانگي اسڪول هجن انهن اسڪولن جي رسمي ۽ غير رسمي ضرورتن کي
پورو ڪرڻ الِء هي جشن پنهنجي قسم جو منفرد نمونو آهي .جيڪو ٻارن ۽ استادن جي تخليقي صالحيت،
سوچ جي نت نون اندازن ،درسي ڪتابن ۽ غير نصابي سرگرمين سان گڏو گڏ ڪالس روم جي اندر پڙهڻ
جي عمارت ڏانهن توجهه ڏيڻ جي سگهه رکي ٿو.
مٺي جي هن ادبي ميلي ۾ مختلف اديب ،شاعر ،ليکڪ علم جا پارکو ،اداڪار ۽ زندگي جي مخلتف
شعبن سان تعلق رکندڙ ماڻهو شرڪت ڪندا.

سحرش فاروق
ڪوآرڊينيٽر
چلڊرن لٽريچر فيسٽيول

ممتاز علي پيرزادو
پروونشل ڪوآرڊينيٽر سنڌ
اداره تعليم و آگاهي

f

School Registration Form
اسڪول جو رجسٽريشن فارم
For CLF Mithi-2017
اسڪول جو نالو
هيڊ ماستر يا پرنسپل جو نالو
ايڊريس
فون نمبر
اي ميل
شموليت ڪندڙن جو تعداد (اندازن)_______________________استاد ____________________شاگرد_____________________
ڪالس  ،ليول

KG

1

PRIMARY
3
2

4

ٽوٽل

5

شاگردن جو تعداد
ڪالس  ،ليول

6

7

Middle/Secondary
9
8

10

11

12

ٽوٽل

شاگردن جو تعداد
Date to Attend and Time Slot (Indicate by using ✓ or X)(Schools are encouraged to participate on
)both days



اچڻ جي تاريخ ۽ وقت ( شامل ڪري سگهجي ٿويا نه ) اسڪولن کي ٻنهي ڏينهن تي اچڻ جي الِء همٿايو ٿو وڃي.
مارچ ( 2017 ،14اڱارو) هڪ بجي کان پهريان  ...................................هڪ بجي کان پوِء ................................
مارچ ( 2017 ،15اربع) هڪ بجي کان پهريان  ...................................هڪ بجي کان پوِء .................................

____________________

تاريخ

Date

___________________

صحيح

Signature

You can send the scanned registration form by Email to: sehrish.farooq@itacec.org

