ڈقبی اسی عمال ےک لن:

نار یخ الجاق:

الجاق نمب:

نار یخ ناسیس :

نام مدرسہ /جام عہ :

ای منل :

رابطہ نمبر :
مک

بنی▢ بنات▢

ضلع :

مل بنہ :

ڈاک کابنہ :
ل
(ابسابنہ کھیجہاںڈاک ناسان وصولہو سےک)

مہت
مم کا نام معولدب ت:

بع
لتم :
ای منل :

شناجتی کارڈ نمب :
رابطہ نمبر :

کرموں یک ب عداڈ . . :ندربسی:

اقامتی:

م
یصلمسجدکانام:

بعداڈمدرسی:

”1.25” x 1.50
ل
(انـک ےسراند نمبہیبو نمام کھی)

مدرسہ/جامعہیکعمارتیککیفیت :ڈان/وقف/عاری/کرایپ:

مدرسہ کس ڈرج نک ہ ؟

مہت
مم یک بصوپ

کلرقنہ :

اڈارہےکاہلوںکاطولورعض:

غب ندربسی:

الببپیمیکیبیکبعداڈ:

ص
مسجدےکاہلو حنکاطولورعض:
ابندان▢

میوسطہ▢

نابوی عاہم▢

بعداڈطلناء/طالناتسعنہکیب:

نابوی جاضہ▢

عالنہ▢

عالمنہ▢

بعداڈطلناء/طالناتسعنہجفظ ،ناظہ،یحوند:

م
قبتیاڈارےکا ناموبنہجوایجاڈالدمارـسالرعبنہےس لحقہ:
م
می ایجاڈ الدمارـس الرعبنہ ناکسناں ےک ارعاض و مقاضد اور قواعدو صوابظ ےس کمل ابقاق کر نا /کرن ہوں اور مدکورہ ناال اڈارے کا الجاق کروانا جاہنا/جاہتی ہوں ناکہ ی
اڈارہ ایجاڈ الدمارـس الرعبنہ ےک بصات ےک مطابققآں و سیت یک ب علت مات جاری رکھ سےک۔

نار یخ :

مہت
ڈسحظ مم :

مرہ اڈارہ :

ن
قارم ھتحن کا بنہ :ڈقبایجاڈ الدمارس الرعبنہ ناکسناں ،مینارار ،نار ہون  ،رمڈاں۔ رابطہ نمب03005711281:

0937560266

الجاق یک شابظ
مہت
 .1قارم میڈرج یک گتی م علومات اگرجفیفب ےک پغکس ہوں بو الجاق میسوج کرڈنا جائ گا۔ قارم پ مم یک بصوپ اور شناجتی کارڈ یک کان لف کرناالرمی ہ۔
 .2معابنہ ےک لنآئ واےل معابنہ کیندہ ےک آئ جائ کا جرچ مدرسہ /جامعہ یک ڈہم ڈاری ہ۔
ع
 .3ایجاڈ الدمارـس الرعبنہ ےک قواندو صوابظ اور وقناً قوقناً جاری ہوئ وایل ہدانات پ مل کرنا الرمی ہ۔
ن
ج
 .4الجاق کو پقار ر کھنےک لن ہ سال الجاق قیس معکروانا ضوری ہ۔ اگر کسی سال مدرسہ ےس طلناء کاڈاجلہ نہینھتجا جا راہ بو ھی الجاق پقار ر کھن ےک لن الجاق
مس
قیس ضوری ہ۔ لسل نی سال امجاں ی ڈلوائ یک صورت می الجاق میسوج بصور ہوگا۔
 .5ا بےس اڈارے جن یک میعدڈ ساجیہی اں نمام ساجوں کا علتجدہ الجاق کنا جائ گا۔

 .6ایجاڈ الدمارـس الرعبنہ ناکسناں ےک نمام امجاں میظور سدہ بصات ےک یحت لنجا نیےگ۔

 .7مدرسہ الینات میشعی پڈہ اور جدوڈ ےک مطابققنام وہ طعام کا انطام ضوری ہ۔ رمڈ اسا ندہ ےک لنبس پڈہ نا سییکرےک ڈر بےعسیقکا انطام ہونا

جا ہن۔ا بےسطالنات ےک مدارـس جہاں شعی انطام کا لجاظ ی رکھا گنا ہو ،اں کا الجاق خم کرڈنا جائ گا۔
مہت
 .8مدارس ےک مم ضف اں طلناء /طالنات یک بصدبقکربن جن کو وہ ندات جوڈ جا بن ہوں۔ بب نمام طلناء /طالنات ےک ڈا جےل ےک لن شناجتی کارڈ نات
مہت
ن
قارم کا ہونا ضوری ہ۔اگر ت قارم ھی ی ہو بو ڈقب ا بےس امندوار کاڈاجلہ قیول نہیکر نا۔ ڈاجلہ قارم یک بصدبق کرئ ہوئ مم اس نات کا جنال رکھی کہ
طال ب علم کا نام ،شناجتی کارڈاور بصوپ اس یک ابتی ہی ہ۔ طالنات ڈاجلہ قارم پ بصاوپ ی لگا نی۔
ج
 .9نمام مدارس ا بنڈاجلہ قارم اور قیس صونان ڈقاپ می معکروا نیےگ۔
ن
ض
 .10ایجاڈ الدمارـس ےک یحت پانوب ب طلناء کا ھی ڈاجلہ نھتجا جاسکنا ہ۔ اں یک بصدبق ل عی مسیول ےس کروانا ضوری ہ۔

 .11طلناء ےک لنڈارھی سیب ےک مطابق ہونا ضوری ہ۔ اسی ظج طالنات ےک لن شعی پڈہ ضوری ہ۔
ب
ل
 .12قارم میاہلوں اور ڈرس گاہوں ےکطول و رعض یک فصنل ضور کھی ،ناکہ بوق ب ضورت آت کا مدرسہ امجان شنیب بن سےک۔
ن
ممت
 .13امجانشنیب نینےک اہلضفوہمدارسہیجنکاابناڈاجلہ 40طلناء/طالناتےسرناڈہہوگا۔بورڈیکظفےس ھتج گن حنیکاقناموطعامندہمشنیبہ۔
ڈقبی اسی عمال ےک لن:
معابنہ کیندہ یک رائ :
ڈسحظمعابنہ کیندہ:
ض
ل عی مسیول یک رائ :
منلع :
بنار یخ :

ڈسحظ :
روئ الجاق قیس پائ سال :

ایجاڈ الدمارس الرعبنہ ناکسناں ےک ڈقب میوصول ہو جےک۔ڈسحظوصول کیندہ :

بصدبق کیندگاں یک ربورت ےک مطابق مدکورہ مدرسہ/جامعہ کا الجاق ڈرچ:
ڈسحظصونان ناظم اع ٰل :

یحوالہ :

ڈسحظ ناظم رمکری ڈقب :

میقیول کرلنا گنا ہ۔
مرہ ایجاڈ :

