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لیز س ر  پ
 

يونٹی، انسانی زنجير کے تين روزه جشن ميں وال آف  AKAMجامعہ گرلز سينئر سيکنڈری اسکول ميں 

 اور ديگر تقريبات
 
 

کنڈری اسکول کے نئے  نئر س ات کے ساتھ جامعہ گرلز س سوجشن تق ا امرت مہ سہ روزه آزادی 
ا آغاز شن   س

  
ا آغاز سہہ روزه                شن  کنڈری اسکول کے نئے س نئر س سو جامعہ گرلز س ا امرت مہ آزادی 

س)انتہائی جوش وخروش اور حب  ائ زار  ست دو اره ا س تا  ائ زار  ست دو ات (دس ا جشن تق
وا۔  الوطنی کے جذبے سے سرشاری کے ساتھ 

 
ات نے                ں جماعت کی طال غام کے حامل بڑی تعداد میں پوسٹر ‘ کثرت میں وحدت’دس کے پ

ارانہ ر اپنی فن  کنڈری اسکول کے این سی سی   بنا نئر س اہے۔جامعہ گرلز س ش ک ا ثبوت پ مہارت 
ا  ال آزادی  ا مرکزی خ ا۔پروگرام  ڈٹ نے اس پروگرام میں پور جوش وخروش کے ساتھ حصہ ل ک

سانی زنجیر  ا جانے والی ا ا ت ذرعہ بنا ں جماعت کی طال ات دس م  سو تھا اور اس کی ا امرت مہ
۔تھی۔انھوں ن وئے تھ ے لمبی سی پٹی پر خاکے بھی بنائے   

 
وا جس میں دس                لہ منعقد  سی کے مقا ا نعره ن ات  ں جماعت کی طال ار عد  اس کے 

ا  ۔اسکول کے طل ھ ا میں وال آف یونیٹی پر اپنے نعر ل لی ای دس لڑکیو ں کے گروپ نے اسکول کے اسم
الی جس  لی بھی ن ا ر س میں نے ترن م مارا’میں وه اسکول ک ا۔یہ ‘ جھنڈا اونچا رہے  وئے مارچ ک اتے 

د تھا پوری فضا حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھی۔گرلز اسکول کے اساتذه اور  ل د ش نظاره قا دل
ل ۔  اسکول کے پرس پور پروگرام میں موجود تھ  
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