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  آنے والے سال
 مستقبل كیلئے اہم ہیں

 

 
 
 ہمیں ایسے والدین كی ضرورت   
 ہے جو ہماری حدیں طے كریں   

آپ اب بهی میری زندگی میں 
 سب سے اہم ہیں

   
میں كیا بنوں گی؟      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  !اور نوجوان بچے كو آپ كی حمایت كی ضرورت ہے ……

 
 كیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟                              
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 …كیا آپ كو پتہ ہے كہ

ہمیں صاف صاف سمجهانے والے بڑوں كی ضرورت 
 ہے جو ہماری پرواہ كرتے ہوں

 
 

 
 بچی كا فیصلہ ہے لیكن والدین مدد كر سكتے ہیں/یہ نوجوان بچے

 
 نوجوان كے فطری رجحان اور دلچسپی كو اہمیت دیں۔•
 امكانات و مواقع پر آپس میں بات كریں۔•
 كے ساته بات چیت كیلئے جلدی كہالئیں۔) مشیر(سكول كے كاؤنسلر •
سے پر تعلیمی الئنیں دیكهیں جن میں  vilbli.noنوجوان كے ساته مل كر •

 انتخاب كرنا ہے۔
طرح نوجوان كے انتخاب كو قبول كریں تاہم اس سے سواالت پوچهیں۔ اس •

آپ نوجوان كی مدد كریں گے كہ وہ اچهی طرح سوچ سمجه كر انتخاب 
 كرے۔

 

 
 
 

 

  …بچی كو موقع دیں كہ وہ آپ كے علم میں اضافہ كر كے خوش ہو سكے/بچے
 

اس بارے میں تجّسس سے كام لیں كہ آپ كا نوجوان بچہ كیا سیكه رہا ہے۔ 
مراد یہ نہیں ہے كہ آپ كو پڑهائی كا پورا علم ہو بلكہ سب سے اہم یہ ہے كہ 

گ نوجوان كو آپ دلچسپی ظاہر كریں اور سواالت پوچهیں۔ اس طرح آپ لو
 پڑهائی میں سہارا دے سكتے ہیں اور اس كا شوق بڑها سكتے ہیں۔

 

 میل جولوالدین كا 
  

ہائی سكول میں یہ پہلے سے كہیں زیادہ اہم ہے كہ والدین ایک دوسرے كو 
  جانتے ہوں۔ مل جل كر آپ لوگ نوجوانوں كا بہترین

 سہارا بن سكتے ہیں۔

 ای میل  فون نمبر     نام اہم معاونین كار
 

___________________________________________________ _______________________________:)ærerl( استاد 
 

________________________________________________________________: )oreldrekontakt(f والدین میں سے نمائندہ 
 

________________________________________________________________: )oreldrekontakt:(f والدین میں سے نمائندہ 
 
 ______________________________________________________________________________ :)ådgiver(r كاؤنسلر  

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG )بنیادی تعلیم كیلئے والدین كی كمیٹی(  
  كو مشورے اور  (Kunnskapsdepartementet)ایک ایسی انجمن ہے جو وزارت تعلیم و تحقیق 
  كا مقصد  سكول میں والدین كے مفادات كا تحفظ كرنا اور گهر اور سكول FUGتجاویز دیتی ہے۔  
 كے اچهے باہمی تعاون كیلئے كام كرنا ہے۔ 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et rådgiv 
mellom hjem og skole 

FUG.NO – ان والدین كیلئے انٹرنیٹ پر معلومات جن كے بچے سكول میں پڑهتے ہیں۔  
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طرح نوجوان كے انتخاب كو قبول كریں تاہم اس سے سواالت پوچهیں۔ اس •

آپ نوجوان كی مدد كریں گے كہ وہ اچهی طرح سوچ سمجه كر انتخاب 
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  كو مشورے اور  (Kunnskapsdepartementet)ایک ایسی انجمن ہے جو وزارت تعلیم و تحقیق 
  كا مقصد  سكول میں والدین كے مفادات كا تحفظ كرنا اور گهر اور سكول FUGتجاویز دیتی ہے۔  
 كے اچهے باہمی تعاون كیلئے كام كرنا ہے۔ 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et rådgiv 
mellom hjem og skole 

FUG.NO – ان والدین كیلئے انٹرنیٹ پر معلومات جن كے بچے سكول میں پڑهتے ہیں۔  

 …كیا آپ كو پتہ ہے كہ

ہمیں صاف صاف سمجهانے والے بڑوں كی ضرورت 
 ہے جو ہماری پرواہ كرتے ہوں

 
 

 
 بچی كا فیصلہ ہے لیكن والدین مدد كر سكتے ہیں/یہ نوجوان بچے

 
 نوجوان كے فطری رجحان اور دلچسپی كو اہمیت دیں۔•
 امكانات و مواقع پر آپس میں بات كریں۔•
 كے ساته بات چیت كیلئے جلدی كہالئیں۔) مشیر(سكول كے كاؤنسلر •
سے پر تعلیمی الئنیں دیكهیں جن میں  vilbli.noنوجوان كے ساته مل كر •

 انتخاب كرنا ہے۔
طرح نوجوان كے انتخاب كو قبول كریں تاہم اس سے سواالت پوچهیں۔ اس •

آپ نوجوان كی مدد كریں گے كہ وہ اچهی طرح سوچ سمجه كر انتخاب 
 كرے۔

 

 
 
 

 

  …بچی كو موقع دیں كہ وہ آپ كے علم میں اضافہ كر كے خوش ہو سكے/بچے
 

اس بارے میں تجّسس سے كام لیں كہ آپ كا نوجوان بچہ كیا سیكه رہا ہے۔ 
مراد یہ نہیں ہے كہ آپ كو پڑهائی كا پورا علم ہو بلكہ سب سے اہم یہ ہے كہ 

گ نوجوان كو آپ دلچسپی ظاہر كریں اور سواالت پوچهیں۔ اس طرح آپ لو
 پڑهائی میں سہارا دے سكتے ہیں اور اس كا شوق بڑها سكتے ہیں۔

 

 میل جولوالدین كا 
  

ہائی سكول میں یہ پہلے سے كہیں زیادہ اہم ہے كہ والدین ایک دوسرے كو 
  جانتے ہوں۔ مل جل كر آپ لوگ نوجوانوں كا بہترین

 سہارا بن سكتے ہیں۔

 ای میل  فون نمبر     نام اہم معاونین كار
 

___________________________________________________ _______________________________:)ærerl( استاد 
 

________________________________________________________________: )oreldrekontakt(f والدین میں سے نمائندہ 
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Oversatt av tolketjenesten Oslo kommune


