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[urdu]

  عزیز والدین
  
  
  

  !آپ اپنے بچے كے سب سے پہلے اور سب سے اہم استاد ہیں
…  

 اگر آپ دلچسپی لیں تو آپ كا بچہ سكول میں بہتر كاركردگی دكهاتا ہے۔
…  

مڈل اور ہائی سكول میں بهی آپ كا دلچسپی لینا اتنا ہی اہم ہے جتنا پرائمری 
  ۔سكول میں

…  
چے كے ساته تبادلۂ خیال كریں تو بچے كی سوچ اور نشوونما اگر آپ اپنے ب

  كو تحریک ملتی ہے۔
…  

  یہ اہم ہے كہ آپ اپنے بچے كے كام كو جانچنے میں شامل ہوں۔
…  

جب آپ كو پرواہ ہو تو بچے كو سكول میں بہتر بننے كا زیادہ شوق پیدا ہوتا 
  ہے اور وہ زیادہ خوش رہتا ہے۔

…  
آپ كا اپنے رول اور اپنے اچهے اثر كے بارے میں با اعتماد ہونا آپ كے 

  بچے كے نزدیک اہم ہے۔
…  

اگر آپ كا سكول كے ساته اچها تعلق ہو تو اس سے بچے كے نتائج پر فرق 
  پڑتا ہے۔

…  
اگر آپ دوسرے بچوں كے والدین كو جانتے ہوں تو اس طرح بہتر باہمی تعاون 

  تی ہے۔اور خبرگیری ممكن ہو
…  

  !بچوں كی تعلیم كے سلسلے میں والدین ایک اہم وسیلہ ہیں
  
 

  پرائمری، مڈل اور ہائی سكول كیلئے والدین كی كمیٹی  نیک تمناؤں كے ساته
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