پاپا کلب سے خبریں
پیارے باپ ،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں  ،ہمارے پاس سال کے آغاز سے ہی "پاپا کلب" موجود ہے۔
یہ مالقاتیں ماہ میں ایک بار جمعہ کے روز شام  6بجے سے صبح  8بجے تک ہوتی ہیں۔
یقینا ہم سب کو آرام کرنے اور اس کے (جزوی) کھولنے سے بہت خوش ہیں
وائیلنبش ہاؤس۔ چونکہ ہمارے کھلے گروپوں بشمول پاپکلیوب کو جون سے جلد ہی گھر میں جگہ بننے کی اجازت ہے  ،لہذا ہم آج
آپ کو ایک بار پھر دعوت نامہ بھیج رہے ہیں۔
پاپا کلب آن الئن میٹنگ
 22مئی  2020شام  6بجے سے
عنوان " ،ہوم اسکولنگ"
بغیر اسکول کے کئی ہفتوں کے بعد  ،یہ موضوع انتہائی اہم ہوتا جارہا ہے۔
اور یقینا ہم باپ اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔
ہم اپنے بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں!
انہیں بعد میں اسکول چھوڑنے کا ایک اچھا سرٹیفکیٹ ملنا چاہئے  ،کیونکہ ان کے مستقبل کے امکانات داخل ہوجاتے ہیں
زندگی بہت زیادہ اس پر منحصر ہے۔ ہمارے بچے بھی ہمارا مستقبل ہیں۔
ہم جناب تنہین بسش ریالشول سے اسکول کے سماجی کارکن جناب واکر کو جیتنے میں کامیاب ہوگئے  ،جو آج شام ہمارے پاس اپنے ماہر علم اور اچھے خیاالت اور
مشوروں کے ساتھ دستیاب ہیں۔
ہم جرمن  ،انگریزی  ،عربی  ،ہسپانوی  ،صومالی اور اردو بولتے اور ترجمہ کرتے ہیں!
ہم آپ کو دیکھنے کے منتظر ہیں  -صرف اجالس میں آئیں!
دعوت نامہ یہ ہے:
pwd=Qm9sa0RhVkw3dUJrRlExR3Nm؟https://us02web.zoom.us/j/84970313058
- ID: 849 7031 3058میٹنگ TkJ3QT09
سواالت ہیں  ،خواہشات ہیں۔ ہماری اگلی مالقاتوں کے لئے نکات  ،مشورے یا مشورے؟
پھر ہم سے رابطہ کریں 76363873/0228 :یا ای میل کے ذریعہackermann@vielinbusch.de :
نیک تمنائیں،
سمیر  ،جورجین  ،محمود اور عبدیہکیم  ،پاپکلیوب وائلنبش سے۔
سال کی پہلی ششماہی میں جمعہ کی شام پاپکلیوب اجالس کے لئے مزید تاریخیں:
جمعہ  26 ،جون عنوان ابھی تک طے نہیں ہوا ہے
چھٹی کے پروگرام میں سیر
طے شدہ تاریخیں:
بروز ہفتہ  22 ،جوالئی  25 ،جوالئی  ،یکم اگست  6 ،اگست اور :08.08.2020
والد اپنے بچوں کے ساتھ باپوں کے لئے ٹرپ کرتے ہیں اور پورے خاندان کے ساتھ والدوں کا سفر کرتے ہیں

