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  پريس ريليز
  ڈی ايس ايس کی جانب سے آن الئن ٹيچنگ ٹريننگ پروگرام کا آغاز  

پروفيسر نجمہ اختر صدر ، ڈی ای ايس نے جامعہ مليہ اسالميہ کے سی آئی ٹی ميں کيا پروگرام کا 
    افتتاح

  
ايجو کيشن سوسائٹی کی صدر پروفيسر نجمہ اختر نے آن الئن ٹيچنگ ٹريننگ کی ضرورت کو دہلی 

سی آئی ٹی ميں سوسائٹی  - شدت سے محسوس کرتے ہوئے آج جامعہ مليہ اسالميہ کے ايف ٹی کے 
کے ماتحت آنے والے تينوں اسکولوں ، انگليو عربک سينئر سکينڈری اسکول ، شفيق ميموريل سينئر 

اسکول اور اينگلو عربک ماڈل اسکول کے اساتذه کے لئے آن الئن ٹيچنگ ٹريننگ پروگرام سکينڈری 
    کا باضابطہ افتتاح کيا ۔

  
اس اففتاحی پروگرام کی نظامت اينگلو عربک سينئر سکينڈری اسکول کے مينيجر پروفيسر دمحم مسلم   

اڈل اسکول کے مينيجر خان نے کی ۔ دہلی ايجوکيشن سوسائٹی کے سکريٹری اور اينگلو عربک م
پروفيسر احرار حسين نے پروگرام کا تعارف پيش کيا ، جبکہ شفيق ميموريل سينئر سکينڈری اسکول 

    کے مينيجر ڈاکٹر عبد النصيب خان نے کلمات تشکر ادا کئے ۔
  

سی آئی ٹی کے کوآرڈينٹر ،ڈاکٹر ايس کے نقوی ، ڈاکٹر ايس  -اس موقع پر نور االسالم ، ايف ٹی کے 
ين رضوی ، ايگلو عربک ، سينئر سکينڈری اسکول کے پرنسپل وسيم احمد ، شيفق ميموريل سينئر ا

سکينڈری اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر زاہد خان ، اينگلو عربک ماڈل اسکول کی پرنسپل فرح ساجد اور 
    تينوں اسکولوں سے آج کے ٹريننگ پروگرام کے شريک اساتذه موجود تهے ۔

  
دسمبر  24دسمبر سے  17سائٹی پروفيسر نجمہ اختر کی ہدايات کے مطابق واضح رہے کہ صدر سو

دسمبر کو  18- 17تک چلنے والے آن الئن ٹيچنگ ٹريننگ پروگرام کی ترتيب ميں پہلے گروپ ميں 
سائنس اور رياضی کے تينوں اسکولوں کے اساتذه شريک رہيں گے جبکہ آرٹس ، زبان و ادب اور 

يچنگ تربيتی پروگرام کے لئے بهی الگ الگ گروپ ترتيب دئے گئے سوشل سائنس کے اساتذه کے ٹ
  ہيں ۔

  
دسمبر تک چلنے والے اس تربيتی پروگرام کا واحد مقصد ہے طلباء و طالبات جو اسکولوں ميں  24

آکر باضابطہ تعليم حاصل نہيں کر پا رہے ہيں ان کو آن الئن ٹيچنگ کی تربيت حاصل کرنے کے بعد 
زوم ، اسکائپ وغيره کے مختلف آن الئن محفوظ ذرائع سے گهر بيٹهے تعليم دی  اساتذه گوگل ميٹ ،

   جا سکے اور امتحانات ميں کاميابی کے ساته ان کے مستقبل کو روشن بنايا جا سکے ۔
  

پروفيسر نجمہ اختر کی اس مثبت اور کارگر پہل کے لئے دہلی ايجوکيشن سوسائٹی ، تينوں اسکولوں 
  تذه و ديگر ممبران و کارکنان نے ان کا شکريہ ادا کيا ۔کی انتظاميہ اور اسا
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