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 :اصول کے تيترب
 
 چارٹ کا ميتعل
 کہ ہے کام کا ادارے یصنعت اي یکاروبار اور سکول

 
کساں مواقع فراہم يت بڑهانے کے يقابلں اور يتي صالحیت مالزموں کو اپنير تربيز/ت طالبعلموںير تربيتمام طالبعلموں اور ز ✹

  ی بهۓ اور دوسروں کے ساته تعاون کرتے ہوی طور پر بهیکرے، انفراد
 
   دا کرےي اور تجّسس پیکهنے کا شوق، ثابت قدميں سيت مالزموں مير تربيز/ت طالبعلموںير تربيطالبعلموں اور ز✹
 
دا ير وضع کرنے اور ناقدانہ سوچ پي تدابیلئے اپنيکهنے کيو ست مالزموں کير تربيز/ت طالبعلموںير تربيطالبعلموں اور ز✹

  ب دےي ترغیکرنے ک
  
 ی، سماجیاتير اور شناخت بنانے، اخالقي تعمیت کي شخصیت مالزموں کو اپنير تربيز/ت طالبعلموںير تربيطالبعلموں اور ز✹

  ب دےي ترغینے کبڑهات ي شمولی شعور اور جمہوریز جمہوريت ني اہلیبياور تہذ
 
ت مالزم سوچ سمجه کر ير تربيز/ت طالبعلمير تربيں اور طالبعلم اور زيک کار رہيسا ماحول فراہم کرے کہ طالبعلم شريا ✹

  ںيصلے کرنے کے قابل بنيشے کے فيم اور آئندہ پيصلے کرنے اور تعلياقدار کے حوالے سے ف
 
   فروغ دےقوں کويوں اور کام کے متنوع طريليں حسب ضرورت تبدينے ميت دي ترب✹
 
  ۓد بڑهايک دے، استعمال کرے اور مزيت کو تحري اہلی ہر استاد ک✹
 
ہ ند نموين بچوں اور نوجوانوں کو واضح رہنما اور قابل تقلينے والے ماہريت ديساتذہ اور ترباں ممد ہو کہ ياس سلسلے م ✹

  ںي دیدکهائ
 
  تا ہويل علم کو فروغ دينان اور تحصيول صحت، اطمکو سوشل ماحي اور سائیت کا ماّدي کہ کام اور تربۓ بناینيقيہ ي ✹
 
  ۓ بناینيقيک رکهنا يں شري می ذمہ داریسرپرستوں کو سکول ک/ني تعاون کا انتظام کرے اور والدیگهر کے ساته باہم ✹
 
  ا کرےيں عمل دخل مہيت ميں تربي معاشرے کو بامقصد انداز میمقام ✹
 

: ہے ابيدست پر پتے اس متن مکمل کا اصولوں کے تيترب
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  ۔ايد ليتشک لئےيک) اصالحات یميتعل( Kunnskapsløftet ںيم 2006 نے میتعل وزارت چارٹ کا ميتعل
 کو اصولوں ان ںيم سلسلے کے نےيد تيترب کو سکول آپ تاکہ ںيہ سکتے ال ساته اسے ںيم ںٹنگويم ساته کے سکول نيوالد

  ۔ںيسک کہ لئےيک رکهنے ملحوظ
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