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پ کی 
بچوں اور سکول کو آ
ے
ت ہ

ضرور
!  

كیلئے گهر كا كردار اہم  سیكهنےسكول میں 
  !ہے

 
 اپنے بچے كے ساته كهیلیں اور سیكهیں

  بچے كے نزدیک آپ كا ساته میّسر ہونا زیادہ اہم ہے بنسبت اساتذہ كے۔ •
ہ ہے كہ بچہ كیسے نئ آپ اپنے بچے كو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ كو ہی بہتر پت •

  !اس علم كو استعمال كریں –چیزیں سیكهتا ہے 
سكتے ہیں خواہ آپ كو ہر چیز سمجه جب بچہ سكول كا كام كر رہا ہو تو آپ اس كے پاس بیٹه  •

  ۔ بچے سے پوچهیں كہ وہ كیا پڑه رہا ہے۔آۓمیں نہ 
  نے كیا پڑها۔آپ بچوں سے یہ باتیں كر سكتے ہیں كہ سكول میں كیا ہوا یا انہوں  •
  والدین كی میٹنگوں میں شامل ہو كر بچے كو دكهائیں كہ آپ سكول میں دلچسپی ركهتے ہیں۔ •
اسے دكهائیں كہ آپ پڑهتے ہیں اور نئ چیزیں سیكهتے  –بچے كیلئے اچها نمونہ پیش كریں  •

  ہیں۔
  

 اپنے بچے میں سیكهنے كا شوق پیدا كریں
 
  سیكهنے كا زیادہ شوق ہوتا ہےتجّسس ركهنے والے بچوں میں اكثر   –
  
  بچے كو اس كے سواالت كا جواب دیں، مل جل كر جواب تالش كریں۔ •
  جب بچہ سوال پوچهے اور خود جواب تالش كرے تو اسے شاباش دیں۔ •
  بچوں سے سواالت پوچه كر انہیں دكهائیں كہ تجّسس اچهی چیز ہے۔ •
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 بچے كو مزید الفاظ بتائیں

بچوں كو الئبریری لے كر جائیں اور ان كے ساته اس زبان میں چیزوں كے ناموں كا ذكر  •
  ں۔كریں جس زبان میں آپ سب سے زیادہ ماہر ہی

  بچوں كیلئے اس زبان میں كہانیاں پڑهیں اور زبانی سنائیں جس میں آپ زیادہ ماہر ہیں۔ •
بچے جن الفاظ سے واقف ہیں، انہیں نئے حاالت میں استعمال كریں۔ الفاظ كو نئے معانی دیں۔ •

  بچے مختلف انداز میں سیكهتے ہیں
 كچه بچے اس طرح زیادہ سیكهتے ہیں

  ےدكهائیں جو انہیں سیكهنا ہےكہ آپ وہی كام كر ك •
  تصویریں دیكه كر •
  كہانیاں سن كر یا كسی كے كتاب پڑه كر سنانے سے •
  چیزوں كو پكڑ كر اور كاغذ پنسل استعمال كر كے •
  پورا جسم ہال جال كر •

  آپ كا بچہ كس طرح سیكهتا ہے؟
  

د كے ساته بات یہ اہم ہے كہ والدین بچے كے سیكهنے میں دلچسپی لیں اور سكول میں استا
چیت، والدین كی میٹنگوں اور دوسری سرگرمیوں میں حصلہ لیں۔ جب والدین اساتذہ اور 

دوسرے والدین كو جانتے ہوں تو بچوں كے سیكهنے كیلئے زیادہ اچها ماحول بن جاتا ہے۔ جب 
  :والدین دلچسپی لیں تو

سہارا اور مدد دے سكتے والدین ایک دوسرے كو ایک زیادہ مضبوط نیٹ ورک بن جاتا ہے اور  •
  ہیں۔

  مل جل كر بچوں كیلئے ایک جیسے اصول بناۓ جا سكتے ہیں۔ •
سكول كا سوشل ماحول بہتر ہوتا ہے جہاں دوسروں كو ستانے كے واقعات اور ہنگامے كم  •

  ہوتے ہیں اور فضا خوشگوار رہتی ہے۔
  ے ہیں۔بچوں كی غیر حاضری كم ہوتی ہے اور وہ سكول میں زیادہ مستعد رہت •
  اساتذہ كو ہر بچے كے بارے میں زیادہ علم حاصل ہوتا ہے اور وہ زیادہ خیال ركه سكتے ہیں۔ •
  بچوں كے تعلیمی نتائج بہتر ہوتے ہیں۔ •
زیادہ طالبعلم ہائر سیكنڈری سكول مكمل كرتے ہیں اور اعلی تعلیم حاصل كرتے ہیں۔ •
  

www.fug.no 
  كی جانب سے ایک سروس ہے۔ (FUG)والدین كی كمیٹی  بنیادی تعلیم كیلئے

  :یہاں آپ كو ملیں گی
یہ تجاویز كہ آپ كس طرح اپنے بچے كے سیكهنے كیلئے مدد كر سكتے ہیں اور سكول كے  •

  معامالت میں شامل ہو سكتے ہیں
  خبریں اور گهر اور سكول كے باہمی تعاون كی اچهی مثالیں •
كے ممبران كیلئے مواد اور مفید  SUاور  FAUئندگان اور والدین كے رابطے كیلئے نما •

  مشورے
  اقلیتی زبانیں بولنے والے والدین كیلئے علیحدہ صفحات •
بچوں، سكول اور تعلیم سے متعلق دوسرے مفید ویب سائیٹس كے لنكس •

 

 
  كہ كیا آپ كو پتہ ہے

  قانون میں درج ہے كہ بچوں كی تربیت كی بنیادی ذمہ •

  دین پر ہے لہذا سكول كی ذمہ داری میں بهیوال داری  

  والدین شریک ہیں؟  

  سب والدین كو سكول كے ساته معاونت كا حق حاصل ہے؟ •

  آپ كئ ذرائع سے بچوں كی تعلیم پر اثرانداز ہو •

  سكتے ہیں جیسے والدین كی كمیٹی كے ذریعے،  

  والدین كے رابطے كیلئے نمائندہ بن كر، والدین  

  كا ممبر بن كر اور ربط (FAU)یٹی كی وركنگ كم  

  (samarbeidsutvalget, SU)و تعاون كی كمیٹی   

  یا انتظامی كمیٹی میں شامل ہو كر؟  

  سكول پر الزم ہے كہ سب طالبعلموں كو ان كے لحاظ •

  سے موزوں تعلیم دے؟  

  كےیم بنیادی سكول كے جو طالبعلم سكول كی عام تعل •

  ہیں مادری زبان كی تعلیمسكتے ہوں، ان مطابق نہ پڑه  

  اور نارویجن كی خصوصی تعلیم پانے كا حق ہے؟  

  استفادہ نہجو طالبعلم عام تعلیم سے تسّلی بخش حد تک  •

  كر سكتے ہوں، انہیں خصوصی تعلیم پانے كا حق ہے؟   

  اس كیلئے ضروری ہے كہ والدین سكول كی مدد سے  

  درخواست دیں  

  والدین كے ساته مل كر تعلیمی پیشكش كے سلسلے میں •

  كام كرنے كو اہمیت دی جاۓ گی؟   

 

 
 والدین كی كمیٹی بنیادی تعلیم كیلئے

 (Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG) ان والدین كیلئے اور
  ان والدین پر مبنی نیشنل كمیٹی ہے جن كے بچے سكول میں پڑهتے ہیں۔

FUG ان مقاصد كیلئے كام كرتی ہے: 
 ر اور سكول كا تعاونگه
  سكول كے ضمن میں والدین كے مفادات كا تحفظ كرنا •
  یہ معلومات دینا كہ سكول اور گهر كا باہمی تعاون كس طرح ہوتا ہے• 
  یہ معلومات دینا كہ والدین كس طرح اپنے بچوں كا ساته دے سكتے ہیں •
جیسے سكول میں عمارت كی اہم موضوعات كو سامنے النا اور ان پر والدین كی حمایت كرنا  •

اندرونی فضا، ستانے كے واقعات، والدین كی میٹنگیں، سكول كا كام وغیرہ۔
•  

www.fug.no – ان والدین كیلئے انٹرنیٹ پر معلومات جن كے بچے سكول میں پڑهتے ہیں  
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FUG ان مقاصد كیلئے كام كرتی ہے: 
 ر اور سكول كا تعاونگه
  سكول كے ضمن میں والدین كے مفادات كا تحفظ كرنا •
  یہ معلومات دینا كہ سكول اور گهر كا باہمی تعاون كس طرح ہوتا ہے• 
  یہ معلومات دینا كہ والدین كس طرح اپنے بچوں كا ساته دے سكتے ہیں •
جیسے سكول میں عمارت كی اہم موضوعات كو سامنے النا اور ان پر والدین كی حمایت كرنا  •

اندرونی فضا، ستانے كے واقعات، والدین كی میٹنگیں، سكول كا كام وغیرہ۔
•  

www.fug.no – ان والدین كیلئے انٹرنیٹ پر معلومات جن كے بچے سكول میں پڑهتے ہیں  
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 بچے كو مزید الفاظ بتائیں

بچوں كو الئبریری لے كر جائیں اور ان كے ساته اس زبان میں چیزوں كے ناموں كا ذكر  •
  ں۔كریں جس زبان میں آپ سب سے زیادہ ماہر ہی

  بچوں كیلئے اس زبان میں كہانیاں پڑهیں اور زبانی سنائیں جس میں آپ زیادہ ماہر ہیں۔ •
بچے جن الفاظ سے واقف ہیں، انہیں نئے حاالت میں استعمال كریں۔ الفاظ كو نئے معانی دیں۔ •

  بچے مختلف انداز میں سیكهتے ہیں
 كچه بچے اس طرح زیادہ سیكهتے ہیں

  ےدكهائیں جو انہیں سیكهنا ہےكہ آپ وہی كام كر ك •
  تصویریں دیكه كر •
  كہانیاں سن كر یا كسی كے كتاب پڑه كر سنانے سے •
  چیزوں كو پكڑ كر اور كاغذ پنسل استعمال كر كے •
  پورا جسم ہال جال كر •

  آپ كا بچہ كس طرح سیكهتا ہے؟
  

د كے ساته بات یہ اہم ہے كہ والدین بچے كے سیكهنے میں دلچسپی لیں اور سكول میں استا
چیت، والدین كی میٹنگوں اور دوسری سرگرمیوں میں حصلہ لیں۔ جب والدین اساتذہ اور 

دوسرے والدین كو جانتے ہوں تو بچوں كے سیكهنے كیلئے زیادہ اچها ماحول بن جاتا ہے۔ جب 
  :والدین دلچسپی لیں تو

سہارا اور مدد دے سكتے والدین ایک دوسرے كو ایک زیادہ مضبوط نیٹ ورک بن جاتا ہے اور  •
  ہیں۔

  مل جل كر بچوں كیلئے ایک جیسے اصول بناۓ جا سكتے ہیں۔ •
سكول كا سوشل ماحول بہتر ہوتا ہے جہاں دوسروں كو ستانے كے واقعات اور ہنگامے كم  •

  ہوتے ہیں اور فضا خوشگوار رہتی ہے۔
  ے ہیں۔بچوں كی غیر حاضری كم ہوتی ہے اور وہ سكول میں زیادہ مستعد رہت •
  اساتذہ كو ہر بچے كے بارے میں زیادہ علم حاصل ہوتا ہے اور وہ زیادہ خیال ركه سكتے ہیں۔ •
  بچوں كے تعلیمی نتائج بہتر ہوتے ہیں۔ •
زیادہ طالبعلم ہائر سیكنڈری سكول مكمل كرتے ہیں اور اعلی تعلیم حاصل كرتے ہیں۔ •
  

www.fug.no 
  كی جانب سے ایک سروس ہے۔ (FUG)والدین كی كمیٹی  بنیادی تعلیم كیلئے

  :یہاں آپ كو ملیں گی
یہ تجاویز كہ آپ كس طرح اپنے بچے كے سیكهنے كیلئے مدد كر سكتے ہیں اور سكول كے  •

  معامالت میں شامل ہو سكتے ہیں
  خبریں اور گهر اور سكول كے باہمی تعاون كی اچهی مثالیں •
كے ممبران كیلئے مواد اور مفید  SUاور  FAUئندگان اور والدین كے رابطے كیلئے نما •

  مشورے
  اقلیتی زبانیں بولنے والے والدین كیلئے علیحدہ صفحات •
بچوں، سكول اور تعلیم سے متعلق دوسرے مفید ویب سائیٹس كے لنكس •

 

 
  كہ كیا آپ كو پتہ ہے

  قانون میں درج ہے كہ بچوں كی تربیت كی بنیادی ذمہ •

  دین پر ہے لہذا سكول كی ذمہ داری میں بهیوال داری  

  والدین شریک ہیں؟  

  سب والدین كو سكول كے ساته معاونت كا حق حاصل ہے؟ •

  آپ كئ ذرائع سے بچوں كی تعلیم پر اثرانداز ہو •

  سكتے ہیں جیسے والدین كی كمیٹی كے ذریعے،  

  والدین كے رابطے كیلئے نمائندہ بن كر، والدین  

  كا ممبر بن كر اور ربط (FAU)یٹی كی وركنگ كم  

  (samarbeidsutvalget, SU)و تعاون كی كمیٹی   

  یا انتظامی كمیٹی میں شامل ہو كر؟  

  سكول پر الزم ہے كہ سب طالبعلموں كو ان كے لحاظ •

  سے موزوں تعلیم دے؟  

  كےیم بنیادی سكول كے جو طالبعلم سكول كی عام تعل •

  ہیں مادری زبان كی تعلیمسكتے ہوں، ان مطابق نہ پڑه  

  اور نارویجن كی خصوصی تعلیم پانے كا حق ہے؟  

  استفادہ نہجو طالبعلم عام تعلیم سے تسّلی بخش حد تک  •

  كر سكتے ہوں، انہیں خصوصی تعلیم پانے كا حق ہے؟   

  اس كیلئے ضروری ہے كہ والدین سكول كی مدد سے  

  درخواست دیں  

  والدین كے ساته مل كر تعلیمی پیشكش كے سلسلے میں •

  كام كرنے كو اہمیت دی جاۓ گی؟   
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جیسے سكول میں عمارت كی اہم موضوعات كو سامنے النا اور ان پر والدین كی حمایت كرنا  •

اندرونی فضا، ستانے كے واقعات، والدین كی میٹنگیں، سكول كا كام وغیرہ۔
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