
 Egil Dahl
Oslo :نائب صدر

19 50 08 93 موبائل فون: 
ed@fubhg.no  

 Honoratte Muhanzi Kashale
Fetsund ،ممبر

25 68 60 98 موبائل فون: 
52 92 88 63 فون  

hmk@fubhg.no  

 Roger Skarvik
Alta ،ممبر

17 66 62 97 موبائل فون: 
  rs@fubhg.no  

 Dagfinn Bell
Trondheim ،ممبر

45 99 80 41 موبائل فون: 
60 78 56 72 فون فون: 
      db@fubhg.no  

 Hege Oftedal
Stavanger ،ممبر

20 93 45 92 موبائل فون: 
40 37 90 52 فون فون: 

ho@fubhg.no  

 Jimmy Høiberget
Østre Toten ،عبوری ممبر
فون:  30 68 31 48 موبائل

93 11 16 61 فون  فون: 
jh@fubhg.no  

 FUB/FUG

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo :خط لکھنےکا پتہ
Schweigaards gate 15 B, Oslo sentrum :دفتر کا پتہ

فون: 70 90 05 22، فیکس: 71 90 05 22
www.fubhg.no

FUB کے ارکان

 Lena Jensen
Oslo ،صدر

69 01 30 91 موبائل فون: 
leder@fubhg.no  

اگر آپ گھر اور بارنے ہاگے کے 
باہمی تعاون کے بارے میں 

اظہار خیال کرنا چاہتے ہوں تو 
رابطہ کریں۔

بارنے ہاگے کے 
معامالت میں والدین 
کی بات سنی جاۓ گی



 )FUB( بارنے ہاگے کیلئے والدین کی کمیٹی
کا قیام 25 جون 2010 کو بادشاہ نے نارویجن 

کونسل آف سٹیٹ میں کیا۔

گھر اور بارنے ہاگے کے بیچ 
تعاون سے اس میں مدد ملے گی 
کہ بارنے ہاگے میں سب بچوں 

کو بہرتین پیشکش مہیا ہو۔

FUB نے 01.08.2010 کو اپنا کام شروع کیا اور یہ 
ایک خودمختار مشاورتی ادارہ اور گھر اور بارنے 

ہاگے کے بیچ تعاون کے معاملات میں وزارت 
تعلیم کو راۓ دینے والا ادارہ ہے ۔ FUB کا کام 

یہ ہے کہ والدین کو معلومات اور رہنمائی دے کر 
بارنے ہاگے میں والدین کی عملی دلچسپی اور 

ان کا رسوخ بڑھاۓ۔

FUB مندرجہ ذیل مرکزی ہدف کے مطابق کام 
کرے گی:

گھر اور بارنے ہاگے کے بیچ تعاون سے اس میں مدد ملے 
گی کہ بارنے ہاگے میں سب بچوں کو بہرتین پیشکش 

مہیا ہو۔ اچھے باہمی تعاون کے ذریعے سماجی فرق کو 
دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور بارنے ہاگے کے بعد 

سکول رشوع کرنے کے مرحلے میں مدد مل سکتی ہے۔

والدین بچے کی زندگی میں 
سب سے اہم افراد ہوتے ہیں اور 
بارنے ہاگے کیلئے سب سے اہم 

معاونین۔

بارنے ہاگے کیلئے والدین کی کمیٹی 

)FUB( کی سربراہ کا نام Lena Jensen ہے 

اور کمیٹی کے کل چھ ارکان ہیں۔ ان سب 

کے اپنے بچے بارنے ہاگے میں ہیں 

اور یہ مختلف پس منظر  اور ناروے کے 

مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

کمیٹی کی سیکریٹیریٹ اسی 

جگہ اپنے فرائض انجام دیتی ہے جہاں 

بنیادی تعلیم کیلئے والدین کی 

کمیٹی )FUG( کی سیکریٹیریٹ 

واقع ہے۔

سیکریٹیریٹ میں دو صلاح کار بارنے 

ہاگے کے معاملات کی ذمہ داری کے 

ساتھ متعین ہیں:

Åse-Berit Hoffart

ڈائریکٹ فون: 81 90 05 22 )47+(

موبائل فون: 07 73 78 46 )47+(

aho@fug.no / aho@fubhg.no

Lou Cathrin Norreen

ڈائریکٹ فون: 80 90 05 22 )47+(

موبائل فون: 60 68 08 93 )47+(

lcn@fug.no / lcn@fubhg.no

بارنے ہاگے کا معیار۔

FUB اچھے معیار کیلئے کام کرتی ہے 
اور بارنے ہاگے میں مندرجہ ذیل کی 

دستیابی کو اہم سمجھتی ہے:
پیشہ ورانہ اہلیت رکھنے والا اور   -

مستقل عملہ
پرکشش، موزوں اور ترقی و نشوونما کو   -

فروغ دینے والی عمارت اور سازوسامان
مواد کیلئے طویل المّدت پلان جس میں   -

بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ 
ساتھ پیش رفت ہو

اخلاقیاتی ہدایات  -
اچھا سربراہ  -

FUB ان تین عزیز ترین مقاصد کیلئے سرگرم 
عمل ہے:

بارنے ہاگے کا معیار 1۔ 
والدین کی شرکت 2۔ 

ہر بچے کیلئے انفرادی موزونیت 3۔ 

گھر اور بارنے ہاگے کے بیچ تعاون کو بارنے ہاگے 
کے قانون میں طےکیا گیا ہے۔ 

§1۔ مقصد
بارنے ہاگے گھر کے ساتھ باہمی تعاون اور افہام و 
تفہیم کے ذریعے بچوں کی دیکھ بھال اور کھیل 

کی ضروریات پوری کرے گا اور ایسی تعلیم و 
تربیت کو فروغ دے گا جو ہمہ جہتی نشوونما کی 

بنیاد بنے۔

بارنے ہاگے کے مواد اور انتظام کیلئے فریم 
ورک پلان میں بھی درج ہے: "والدین اور بارنے 

ہاگے کا عملہ دونوں، بچوں کی خوش و خرم 
زندگی اور نشوونما کی ذمہ داری میں شریک 

ہیں۔ گھر اور بارنے ہاگے کے بیچ روزمرّہ 
تعاون کی بنیاد باہمی شفاف روّیے اور اعتماد 

پر ہونا ضروری ہے۔"


