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م            خاندان، محتر

  

ی  تعلیم کو   علم طالب ےک آپ سال اس ےک کر   کام  ساتھ ےک آپ میر  کہ  ہ   انتظار  مجھے آمدید!  خوش میر  جماعت متر

 TalkingPoints لئ    ےک کرن    چیت بات ساتھ ےک آپ ےک کر   استعمال کا   ایپ موبائل یا  پیغامات ٹیکسٹ دوں۔ مدد  میر 

ی میر  بارے ےک علم طالب اپن   ۔یگ رہے میں استعمال میرے ایپ  پیغامات اور  اعالنات متعلق ےس جماعت ےس طرف متر

ورت یک  فون موبائل ایک بس کو   آپ لئ    کرن    وصول ۔ ض    ہ 

 

 ملے میں اردو کو آپ جو گا جائے بھیجا پیغام ایک میں انگریزی کو آپ سے طرف میری گا۔  ہو  یوں کار   طریقہ کا   کام  اس

 کے آپ لئے میرے TalkingPoints کہ کیوں ہیں سکتے بھیج پیغام میں اردو یا ہیں سکتے دے بجوا واپس آپ گا۔

۔ سکیر  دے جواب بیھ ساتھ ےک ایموج   یا  میر  انگریزی آپ گی۔ دے کر ترجمہ میں انگریزی کا پیغامات
ے
 براہ ☺ ےک

!  آزما  اےس مہربان    دیکھیر

  

- TalkingPoints مفت  !  پیغامات محدود  ل  پاس ےک آپ اگر  ہ 

 نہیر  ایسا  اگر  اور  آتا۔ نہیر  خرچہ کون    پر  اس تو  ہ   پیکج کا   بھیجن  

  ہوں لگو  اخراجات ےک معمول ےک رسان   پیغام تو  ہ  
ے
 ۔ےک

  

 بھی کسی کر بھیج ہوا لکھا GOODBYE میر  پیغام ٹیکسٹ آپ -

 ہیں۔ سکتے کر بند خدمت یہ وقت

  

for alkingPointsT  ےس اسٹور  ایپ پر  اینڈرائیڈ  یا  فون آن   آپ -

App Mobile Parents ی بیھ ےک کر  لوڈ  ڈاؤن  میر  کالس  متر

 !ہیر  سکئر  ہو شامل

   

 کریں!   درج معلومات نیچ   لئ    ےک کرن    اپ سائن
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TalkingPoints شیٹ اپ سائن 
  

 ___ ____________________________  نام:  کا   ٹیچر          ______________________________   نام:  کا   علم طالب

 __ __________________  نام:  کا   والدہ/رسپرست یا  والد         _______________________  نام:  کا   والدہ/رسپرست یا  والد 

 _ _________________________________  رشتہ:  ________ ______________________________  رشتہ: 

:  موبائل :  موبائل ________ __________________________  نمت   ___ ___________________________  نمت 

 __ __________________  زبان:  وایل جان   بویل میر  گھر  ________ _______________   زبان:  وایل جان   بویل میر  گھر 


