
Forside     

   ۔ ۔ ۔  کے ساتهاتتوقعبلند 
  بارنے ہاگے کے بعد سکول کے مرحلے ميں کاميابی سے داخل ہونے کيلئے چيک لسٹ



  
Side 2  

  ۔ ۔ ۔  کے ساتهات توقعبلند
سکول کا آغاز سبهی بچوں کی زندگی ميں ايک بہت اہم واقعہ ہوتا ہے۔ زيادہ تر بچے اور والدين سکول کے آغاز کيلئے بڑے 

اق اور توقع کے ساته منتظر ہوتے ہيں۔ ليکن کچه کو بارنے ہاگے چهوڑنا اور سکول شروع کرنا  تهوڑا ڈراؤنا اور مشکل اشتي
  لگتا ہے۔

  
تی بارنے ہاگے اور سکول ايک ہی تعليمی نظام کے حصے ہيں۔ دونوں اداروں ميں ديکه بهال، تربيت، کهيل اور تحيصل علم ہو

۔ بچوں کو سکول شروع کرتے ہوۓ کچه باتيں بارنے ہاگے جيسی ہی لگيں گی اور کچه باتيں ہےہے ليکن ان کی نوعيت مختلف 
 سے واسطہ مختلف لگيں گی۔ بارنے ہاگے اور سکول،دونوں اس ذمہ داری ميں شريک ہيں کہ ان دونوں اداروں کے بيچ فرق

 ے۔ابهر اعتماد بارے ميںبچوں ميں جستجو اور اپنے امکانات کے  پڑنے پر
 

، چهوٹے بچوں کيلئے بهی۔ مقصد يہ ہرگز نہيں ہے کہ بچے کو اس تبديلی کا يںزندگی کا ايک قدرتی حصہ ہمراحل نئے 
 اور والدين کی ذمہ داری ہے کہ سب بچوں کيلئے يہ تبديلی اچهے طريقے  SFOاحساس نہ ہونے پاۓ۔ يہ بارنے ہاگے، سکول، 

 اور يونين (FUG)، بنيادی تعليم کيلئے والدين کی کميٹی (FUB) کميٹی والدين کی کيلئےبارنے ہاگے سے ہو۔ اس بروشر ميں 
کی طرف سے وہ معلومات دی جا رہی ہيں جو ہمارے خيال ميں سب بچوں کيلئےبہترين (Utdanningsforbundet)براۓ تعليم 

  :طور پر نئے مرحلے ميں داخل ہونے کيلئے عين اہم ہيں



  
Side 3 

   يہ ہے يہ کہ بچے کو مثبت تجربات حاصل ہوںاچهی تبديلی کيلئے سب سے ضروری
  اس کا مطلب يہ ہے کہ بچہ سکول کے آغاز سے متعلق مثبت اور حقيقت پسندانہ توقعات رکهتا ہو

تاکہ بارنے ہاگے  ميں سب سے بڑے حدہ پروگرام ہو بارنے ہاگے ميں سکول شروع کرنے والے بچوں کيلئے علي •

 اور سکول کے نئے اور دلچسپ  SFO جو آگےيں اکٹهے ہو جائيںايک گروپ  م ےبچوہ ہونے کے حوالے سے 

 ماحول ميں جانے والے ہيں۔

  ميں کيا ہوتا ہے۔ SFOبارنے ہاگے کو پتہ ہو کہ پہلی جماعت اور   •

 شروع کرنے کے سب عملی پہلوؤں کے بارے ميں آپس ميں مثبت  SFOبارنے ہاگے کا عملہ اور والدين سکول اور  •

 کريں۔اور ٹهوس بات چيت 

  ہو۔ارنے ہاگے کا دور ختم ہو جانے کا علم بتقريب کی صورت ميںبچے کو رسمی  •

  

   سے واقفيت پيدا کرنے کا وقت ديا جاۓيہ ضروری ہے کہ بچے کو سکول کے ماحول، عمارت، ساتهی طالبعلموں اور عملے

 جماعت، سپورٹس ہال، ٹائلٹ کمرۀ( کی بناوٹ  SFO /بچے کو خود جا کر استادوں سے واقفيت پيدا کرنے اور سکول •

 ديکهنے کا موقع ملے) وغيرہ

آۓ اور بچے کے سکول کے دوروں پر خاص ملنے  جو بارنے ہاگے ميں داليا جاۓ (fadder)بچے کو ايک گائيڈ  •

 طور پر اس بچے کا استقبال کرے۔

 بچہ اپنے استاد سے مل سکے۔ ميں پری سکول ڈے کا اہتمام کيا جاۓ جس پر سکول •



  

Side 4  

Tekst i boks 

  تحفظ اور بلند توقعات کے ساته سکول شروع کريںاحساس ہماری کاميابی يہی ہے کہ سب بچے

  

Avsnittene 

 ميں ہونے والے کاموں اور تعليمی ماحول ميں بچے کو کچه مانوس اور محفوظ چيزوں سے واسطہ سکوليہ ضروری ہے کہ 

 پڑے

 کيا ہوتا ہے۔سکول کو علم ہو کہ بارنے ہاگے کے آخری سال ميں  •

 ۔قع ملے جن کا وہ ہم جماعت بننا چاہتا ہوبچے کو ان دوستوں کے بار ےميں بتانے کا مو •

 ميں کچه کام  پری سکول جيسے ہی رہنے چاہيئں۔موسم خزاں ميں سکول کے شروع کے دنوں  •

 ۔بارنے ہاگے کے آخری سال اور سکول کے پہلے سال کےبيچ تسلسل اور  ترقی کا تجربہ ہوبچے کو  •

  

   فيصلوں ميں شموليت کيلئے بچے کے حق کا تحفظ ضروری ہےنئے مرحلے ميں بهی

بچے کو سکول کے آغاز کے سلسلے ميں اپنی توقعات، جذبات اور خواہشات کے بارے ميں بتانے کا موقع ملنا  •

 ۔بارنے ہاگے کی تياريوں پر اس کا اثر پڑنا چاہيئےچاہيئے اور  

 کيلئے سکول شروع کرنے والے بچوں کے گروپ کو بنياد بنايا جانا چاہيئے ی تشکيل پروگرام کےبارنے ہاگے ک •

بچوں کو سرگرميوں کے مواد، گائيڈ کی آمد کيلئے دعوت ناموں اور اور اس سے پروگرام پر اثر پڑنا چاہيئے۔ 

 تتام کو منانے ميں شامل کيا جانا چاہيئے۔منصوبہ بندی نيز بارنے ہاگے کے دور کے اخ

ساس ہونا بهی ضروری ہے کہ اس کے اپنی خواہشات اور ضروريات بيان کرنے سے اس پر اثر بچے کو يہ اح •

  زمانے کا انتظام کيسا ہو گا۔ ابتدائیکے  SFOپڑتا ہے کہ سکول اور  

  

Side 5 

   کہ والدين کا انداز کيسا ہے ہوتا ہےاس پربچوں کے احساسات کا انحصار 
 بارےاگے کے ساته بچے، بارنے ہاگے کے مواد اور تسلسل اور نئے مرحلے کے اس کا مطلب يہ ہے کہ والدين کو بارنے ہ

  ميں اچهے طريقے سے تبادلۂ خيال کرنا چاہيئے

بارنے ہاگے  اپنے ساالنہ پالن ميں سکول کے آغاز کے حوالے سے بڑے بچوں کيلئے اپنے پروگرام کی وضاحت  •

 کرتا ہے۔

ی پارٹی، پری سکول کے دنوں، گائيڈ کی آمد وغيرہ کے بارے ميں والدين کو سکول شروع کرنے والے گروپ، اختتام •

 معلومات دی جاتی ہيں

 بارنے ہاگے سکول کے آغاز کے سلسلے ميں والدين کے ساته خصوصی بات چيت کرتا ہے۔ •

مختلف ہوتا ہے جس کے وہ بارنے  کے ساته روزمّرہ کا تعلق اس سے  SFOوالدين کو بتايا جاتا ہے کہ سکول اور  •

 ہاگے ميں عادی رہے ہيں۔
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Tekst i boks 

ہماری کاميابی يہی ہے کہ سب والدين شوق سے شريک ہوں اور اس بارے ميں خوب شعور رکهتے ہوں کہ يہ مرحلہ ان کے 

بهی  اچها تعلق رابطہ محسوس  کے ساته  SFOبچے کيلئے کيا معنی رکهتا ہے اور ساته ساته وہ بارنے ہاگے، سکول اور 

  کرتے ہوں

Avsnittene  

  کے پاس والدين کے ساته بات چيت اور توقعات کی دو طرفہ وضاحت کيلئے وقت ہو اور وہ يہ SFOيہ اہم ہے کہ سکول اور 

  ممکن بهی بنائيں

 جو تحريری معلومات بهيجی جائيں، وہ آسان اور مختصر ہونی چاہيئں •

 ہونی يّسرے لے کر سکول شروع ہونے تک کے عرصے ميں يہ وقت اور گنجائش مسکول ميں نام داخل ہونے س •

  کسی کے  ساته بات کی جا سکے۔  ميں SFOچاہيئے کہ سکول اور 

 اس ميں کالس کو گرميوں سے پہلے والدين کے ساته ميٹنگ رکه کر اچهی معلومات دينی چاہيئں۔  SFOسکول اور  •

 کے عملے، ہيلته سسٹر بلکہ  امدادی نظام کے نمائندوں  SFOربراہ، سکول کے س/ٹيچر، سوشل ٹيچر ، پرنسپل

جيسے تعليم کيلئے نفسياتی سروس، ہيلته سٹيشن، بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت کا پولی کلينک اور ادارہ تخفظ (

 کا بهی تعارف کرايا جانا چاہيئے۔) بچگان

اچهے طور پر تبادلۂ خيال   کے ساته SFOہيئے کہ وہ سکول اور سکول کے آغاز کے بعد بهی والدين کا تجربہ يہی ہونا چا

  کر سکتے ہيں

سکول کے آغاز کے بعد جلد والدين کے ساته بات چيت کا اہتمام کيا جاتا ہے جس ميں سکول والدين کو اپنے  •

 بچے کے بارے ميں بتانے کی دعوت ديتا ہے

کتے ہيں تاکہ جب وقت کے ساته ساته ان کے ذہن والدين کو يہ بتايا جانا ضروری ہے کہ وہ کيے رابطہ کر س •

 ميں سواالت پيدا ہوں تو  انہيں محسوس ہو کہ سواالت پوچهنا آسان ہے۔
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   مرحلہ بارنے ہاگے اور سکول کے بيچ اچهے تعاون پر منحصر ہےنيا
  

ل ہو جس ميں بارنے ہاگے سے اس کا مطلب ہے کہ پری سکول ٹيچرز اور سکول کے اساتذہ کے بيچ پيشہ ورانہ تبادلۂ خيا

   ميں انہيں آئندہ پيش آنے والے تجربات کو بنياد بنايا جاۓ۔ SFOبچوں کو حاصل ہونے والے تجربات اور سکول اور 

 ميٹنگوں کا وقت اور مقام طےکرتے ہيں تاکہ پيشہ ورانہ تبادلۂ خيال کے ذريعے  SFOبارنے ہاگے، سکول اور  •

يقينی بنايا جاۓ۔ ہدف يہ ہے کہ بچوں ميں بارنے ہاگے کے آخری سال سے لے کر مسلسل اور باقاعدہ باہمی عمل 

 سکول کے پہلے سال کے بيچ تسلسل اور ترقی کا احساس بڑهے۔

سکول کے اساتذہ اور پری سکول ٹيچرز  ايک  دوسرے کے کام کا مشاہدہ کرنے جائيں تاکہ انہيں مواد اور کام کے  •

 ۔ات حاصل ہوںطريقوں کے حوالے سے مشترکہ تجرب

 

والدين کو يہ جاننے اور طے کرنے کا موقع ملنا چاہيئے کہ بارنے ہاگے اور سکول کے بيچ کونسی معلومات کا تبادلہ 

  ہوتا ہے

کا تعلق اس بات سے ہونا  بارے ميں والدين کے ساته بات چيت  سکول شروع کرنے کے بعدےکبارنے ہاگے  •

 گی۔/کے ساته تعاون ميں بچے کے بارے ميں کيا بتاۓ گا  SFOچاہيئے کہ پری سکول ٹيچر سکول اور 

 فراہم کی جائيں گی۔معلومات يہ والدين کی ضروريات کی بنياد پر طے ہونا چاہيئے کہ کونسی  •

جب بارنے ہاگے ميں کسی بچے کيلئے خصوصی اقدامات جاری ہوں يا دکهائی دے رہا ہو کہ بچے کی  •

ں انتظامات کی خاطر يہ ضروری ہے تو بچے کے بارے ميں ضروريات پوری کرنے کيلئے سکول ميں موزو

 کو جلد از جلد معلومات دی جائيں  SFOيہ انتہائی اہم ہے کہ سکول اور ی جائيں گی۔ تحريری معلومات فراہم ک

تاکہ موزوں انتظامات کيلئے تمام متعلقہ فريقوں کے ساته اچها تبادلۂ خيال جاری رکهتے ہوۓ منصوبہ بندی کی 

 ۔جا سکے

تحريری معلومات کی فراہمی سے پہلے ضروری ہے کہ  والدين اپنی مرضی سے اور درست علم رکهتے ہوۓ  •

  )9§ اور  8§ديکهيئے ذاتی تفصيالت کی فراہمی کا قانون (اجازت دے چکے ہوں 

Boks nederst 

ے نئے مرحلے ميں عمدگی سے ے اور سکول ميں ايسا نظام موجود ہو جو سب بچوں کيلئگہماری کاميابی يہی ہے کہ بارنے ہا

 تاکہ بچے اور  ان کے والدين خود کو محفوظ تصور کريں اور انہيں محسوس ہو سکول کے نئے معمول ۓداخل ہونا يقينی بنا

   ہے۔گياميں ان کا خيال رکها 
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 بچے بارنے ہاگے و ريہ ياد رکهنا اہم ہے کہ سبسکول کا آغاز سبهی بچوں کی زندگی ميں ايک اہم واقعہ ہوتا ہے ا

۔ ان بچوں اور ان کے والدين کا خيال رکها جانا بهی ضروری ہے اور انہيں بهی سکول کے رکهتےا تجربہ نہيں ک

  آغاز پر اعتماد اور بلند توقعات کا تجربہ ہونا چاہيئے۔
  

 کے اشتراک سے دين کی کميٹی والکيلئےبارنے ہاگے يہ بروشر  يونين براۓ تعليم، بنيادی تعليم کيلئے والدين کی کميٹی اور 

  تيار کيا گيا ہے۔

  

  :مزيد بروشر درکار ہوں تو انہيں اس پتے سے پرنٹ کيا جا سکتا ہے

no.utdanningsforbundet.www،  

no.fug.www يا no.fubhg.www   

  

  Fra eldst til yngst” KD 2008” :وزارت تعليم کی يہ گائيڈ بهی ديکهيں


