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اجالس اور جلسہ جات 
  شعبہ تربیت کے تحت اس سال تربیتی اجالس کے لئے ٹاپک دئیے جا رہے ہیں ۔ ہر ماه ناصرات کا ایک اجالس  کروایا جائے ▪

۔اجالسات کے عنوان  نصاب میں موجود ہیں ۔ اجالس کی تیاری  سیکٹریان ناصرات اپنی  مجلس کی ناصرات کے ساتھ  مل  کر   کر 
یں ۔جس ماه جلسہ یا نیشنل سیمینار ہوں گے اس ماه اجالس نہیں ہوں گے صرف کالسز ہوں گی ۔

This week with Hazoor سے چار سوال بچیوں کو ضرور سنوائے جائیں  ان سوالوں کے لنکس آپ کی سہولت کے لئے ہر ▪
ماه ناصرات تربیت ڈپا رٹمنٹ  کیطرف سے بھیجے جائیں گے انشاء هللا ۔یہ سواالت اجالس میں ضرور بچیوں کو سنوائیں  جا ئیں ۔

سال میں ہونے والے جلسے  ناصرات  الگ یا لجنہ کے ساتھ مل کر   منائیں  ۔   جلسہ کی تیاری سیکرٹری ناصرات اپنی مجلس  کی ▪
ناصرات کے ساتھ مل کر کریں  ۔ جس ماه جلسہ ہو    اس ماه اجالس نہیں ہو گا ۔

اگر ناصرات  آن الئن جماعت کے ساتھ  منائے جانے والے جلسوں میں شامل ہو ں اسکی   رپورٹ بھی  شامل کریں  ۔▪

 ناصرات اور ماٰوں  کے  لئےاس سال نیشنل  تربیتی سیمینار    منعقد کیا جائے گا۔ جس کی   details آپ کو بعد میں بھجوا دی ▪
جائیں گی ۔

کرو نا وائرس اور ملکی صورتِحال کے باوجود هللا تعالی کے فضل سے ہمیں پر وگرام کرنے کی توفیق مل رہی ہے ۔سیکر یڑی نا ▪
صرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ     ناصرات کو آن الئن پروگرامز  کی اہمیت کے بارے میں آگا ہی دیں اور تمام ناصرات ان 

پروگرامزسے ضرور استفاده حاصل کریں کو شش کریں کہ مجلس کی تمام ناصرات آن الئن پر وگرام میں ضرور شامل ہوں اوران 
سے بھر پور فائده اٹھائیں ۔ 



ماه جنوری ..............................................................جلسہ سیرت النبیملسو هيلع هللا ىلص

    ؑ ماه فروری ...................................................جلسہ پیشگوئی مصلح موعود

ماه مارچ ................................................... جلسہ یوِم مسیح موعوؑد

 ماه اپریل ..............................................  سیرت النبی ملسو هيلع هللا ىلص اور رمضان

 ماه مئی ........       ................................................ یوِم خالفت

 ماه جون ..................................................... خدا تعالی سے تعلق

ماه جوالئی    .................................................. پنجوقتہ نمازکی ادئیگی

  ماه اگست ........................................... باقاعدگی سے تالوت کی عادت

ماه ستمبر....................................................روزانہ ایم ٹی اے دیکھنا

 ماه اکتوبر..............................................والدین سے احسا ن کا سلوک

ؑ ماه نومبر.............................................مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود

 ماه دسمبر ....................................................  خلیفہ وقت سے تعلق


