QA = QA Law-Ferhat Manifest

Fraach frege = fraach beäntwurde troch Wet-Ferhat Manifest

Alle Solutions binne te wêzen Non winst en Non gewelddiedich!
Befreegje en it krijen fan antwurd is ûnderdiel fan 'e minsklike beslútfoarming.

Net riede, oannimme of hoop. Fraach, krije antwurden, filter en tagong antwurd (S) .

Fraach frege = fraach antwurd part fan CG 'Learn en Teach'.
Befreegje en it krijen fan antwurd is ûnderdiel fan learen. Jaan brûkbere antwurden is it
lesjaan.

Fraach en krije antwurden is part fan CG 'Seek, Gain en Tapassen Kennis'. Fraach (sykje) ,
Krije antwurden (winst) , Jou antwurden (tapasse) .

Preserving antwurden is CG 'Kennis kontinuïteit'.

Hoe te freegjen?
1 st de fraach is formulearre (Wichtich om sa te ûntfangen in brûkbere antwurd)

2 nd dy't freegje ' Sykje' immen mei de goede diploma (Der kin in ferlet om freegje
mear as 1 persoan)
3 rd Tank de persoan dy't beäntwurde (Goede sosjale feardigens)

4 th ' Winst' in akseptabele antwurd (Soms is der gjin akseptabele antwurd)
5 TH Skriuwe of audio, byldzjende rekord antwurd (S)

6 th ' Tapasse' wat dy ' leare' ( antwurdzje)
7 TH Brûk dyn nije kennis oan ' ûnderwize' oaren (Goede sosjale feardigens)
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Wat te freegjen?
Alles (Yntelligint, goede sosjale feardigens)

Wêrom te freegjen?
A ferlet (Nijsgjirrigens, moatte witte, wêrtroch petear) ûntstiet om freegje fragen

Wannear't te freegjen?
No (Yntelligint, goede sosjale feardigens)

1GOD wachtet om hjir fan dy!

Ý

ÝÝ

FRAACH -Bea
Dear 1 GOD , Skepper fan de moaiste Universe I ynspanne om freegje
alles dat moat freegjen ik kin nedich Help & Begelieding finen it
antwurd ik sil oanmoedigje oaren fragen stelle & sykje antwurden Tank
foar fragen & antwirdet Jo meast humble trou bewarder Guardian (1 st namme)
Foar de Glorie 1 GOD & de Goede fan humankind

Gebed wurdt brûkt eltse kear as jo op syk binne nei in antwurd op in pertinent fraach!

Ein
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