
 منی باہ� تعاون � کمییٹ  کمییٹ والدین �  
گ

 اور بار�ن ہا�

 � معامالت
گ

 بار�ن ہا�
  باتمنی والدین �

  سین 
گ

 جا�ئ �

 کا منتظم  –معلومایت برو�ش 
گ

 بار�ن ہا�
 کس ط�ح موزوں انتظامات کر سکتا �� 

 � معامالت منی والدین کس ط�ح بار�ن اور 
گ

 ہا�
۔  فعال اور وا�ستہ رە سک�ت ہنی

کہ مفادات کو فروغ دینا  ب�� � بھ� � ل�ی مش�ت



ن   قواننی
 � درم�ان تعاون  

گ
 � قانون منی درج �� گھر اور بار�ن ہا�

گ
 :کا اصول بار�ن ہا�

 مقصد: 1س�کشن 
 گھر � ساتھ باہ� تعاون اور "

گ
� ذر�� بچوں � د�کھ بھال اور  م افہام و تفہ�بار�ن ہا�

ور�ات پوری کر� گا اور ا�� تعل�م و ت���ت کو فروغ دے گا جو ہمہ جہیت  کھ�ل � �ن
۔  "�شوونما � بن�اد ��

 والدین � کمییٹ اور باہ� تعاون � کمییٹ : 4س�کشن 
 منی ا�ک والدین  بچوں � گھروں � ساتھ باہ� تعاون �قیین بنا�ن � ل�ی ہر "

گ
بار�ن ہا�

۔
گ

 "� کمییٹ اور ا�ک باہ� تعاون � کمییٹ ہو �

 کا مال� یہ �قیین بنا�ئ گا کہ اہم معامالت "
گ

ا�ک والدین � کمییٹ اور باہ� بار�ن ہا�
۔ تعاون � کمییٹ   "� سام�ن پ�ش ک�ی جائنی

 � ا�� فورم فراہم ہونا نہا�ت اہم �� جہاں سب والدین مل سکنی ا"
گ

ور بار�ن ہا�
۔  "بار� منی تبادلۀ خ�ال اور ا�ک دو�� � گفتگو کر سکنی

 :والدین � کمییٹ 
اہم معامالت 

والدین � سام�ن 
 
گ

 پ�ش ک�ی جائنی �

•  
گ

کہ مفادات کو فروغ دے � مش�ت
 اور والدین � گروە � درم�ان باہ�  •

گ
  بار�ن ہا�

 منی 
گ

  تعاون � ذر�� بار�ن ہا�
گ

 اچھا ماحول پ�دا کر�ن منی ممد ہو �
•  

گ
 باہ� تعاون � کمییٹ � نمائندے چ�ن �

 باہ� تعاون � کمییٹ 
   والدین، عم� اور مال� � نمائندوں � برابر تعداد پر مشتمل ہو  •

گ
� 

•  
گ

 ال�ن وا� انجمن ہو �
گ

، راب� پ�دا کر�ن وا� اور ہم آہن�  ا�ک مشاوریت

FUB  �مشور � 
:��  ذمہ داریک�ا   �منتظم   حوا� ��  والدین � کمییٹ اور باہ� تعاون � کمییٹ 

 پہل کرنا اور باہ� تعاون پر نظر رکھنا میٹنگوں � ل�ی  •
 تازە معامالت � آ�اە کرنا •
 عم� انتظامات کرنا •
 � باقاعدە مقاماتمیٹنگوں  •
 پہنچاناوالدین � تب�� حاصل  •

گ
کرنا اور آ�
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 اچ� معلومات
وع کرنا والدین � ل�ی ب� اور بچوں � ل�ی ب� ا�ک بڑا مرحلہ �� اور والدین قدریت  �ش

گ
بار�ن ہا�

۔ والدین � وع � دور منی اپ�ن ب��  � سب � ز�ادە فکر کر�ت ہنی  منی  طور پر �ش
گ

بار�ن ہا�
 مساوی حیث�ت رکھ�ن وا� اور فعال 

گ
وری �� کہ والدین کو بار�ن ہا� �ک کار بن پا�ن � ل�ی �ن �ش

اپ�ن حقوق اور ذمہ  ب� منی   (SU)� آغاز � � والدین � کمییٹ اور باہ� تعاون � کمییٹ 
۔چدار�وں � بار� منی ا  � معلومات ملنی

FUB  گروپورکنگ   کمییٹ کا   والدین �'کا مشورە �� کہ ان'(FAU)  جا�ئ جنہنی والدین �   �ا بنا
کا کردار والدین � ترجماین کرنا اور   FAU کمییٹ منی نمائندوں � طور پر منتخب ک�ا گ�ا ہو۔

۔  والدین � مفادات اور تجاو�ز کو تح��ک دینا ب� ہو سکتا ��

 ا ط��ق کاراچھ
FAU   والدین کو وا�ستہ کر�ن اور فعال بنا�ن � بن�اد  ا ط��ق کار اچھ ا کاور باہ� تعاون � کمییٹ

 ال�ن کا باعث بن سکیت ہنی �� 
گ

 :۔ یہاں کچھ تجاو�ز دی جا ر� ہنی جو کام منی باقاعد�

 والدین � کمییٹ اور باہ� تعاون � کمییٹ � تح��ری قواعد و ضوابط •
 ہوںمنی مختلف مہینوں � کام � جس  پروگرام سال بھر کا •
 سال بھر کا میٹنگوں کا پالن پہ� میٹنگ منی � ک�ا جا�ئ  •
کہ ک� چنا   کر�ن کا معمول  یہ �: انتخابات کا معمول جس � مع�ار کو �قیین بنا�ا گ�ا ہو •

 منی  جا�ئ گا اور کی�۔
گ

جان پہچان بڑھا�ن کا موقع م�  مثال � طور پر ن�ئ والدین کو بار�ن ہا�
، �ا انہنی پہ� نائب نمائندوں � حیث�ت � چنا جا�ئ گا۔ گا، اس � پہ� کہ انہنی   چنا جا�ئ

کہاں، کی�، کتنا ا��� اور کس � ساتھ: میٹنگنی  •
  ہونا چاہ�ی کہ مختلف فورموں � رکن�ت منی تن�ع   نی خ�ال رکھ •

گ
مثال � طور پر بار�ن ہا�

، ر�ا��ش عال�ت اور تجر�ب � لحاظ �۔
گ

 � والدین � دلچسپیوں، �س منظر، وا�ست�
• FAU �اور  کاموں رضا�ارانہ منی والدین � مختلف گرو�وں � ل�ی کام � ک��ں تا�ہ اجتما

 �گرمیوں کو ز�ادە لوگوں منی بانڻا جا�ئ 
 میٹنگ � اصول •
 :ط��ق کار •

مال� >باہ� تعاون � کمییٹ  FAU> >والدین � کمییٹ 

 س�ا� حکومت >انتظامیہ : بلد�ایت بار�ن ہا�ر منی 
 ادارە/کمپین /مال�: پرائی��ٹ بار�ن ہا�ر منی 

 ّ باہ� تعاون کا اچھا ماحول پ�دا کر � اور ا�ک دو�� پر بھرو� � ذر��  شفاف رو�ی
۔ باہ� تعاون � ل�ی اچ� پر کارروایئ اور شکا�ات � انتظام � اچھ�  معامالت بن�اد ڈالنی

 معموالت � ک��ں۔
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 قواعد و ضوابط

  Eidsvoll  �Vilbergبلدیہ 
گ

�ن اپ�ن کام � ل�ی قواعد و ضوابط منی والدین � کمییٹ بار�ن ہا�
 :بنا�ا ��  پروگراماور سال کا 

آ�س منی ز�ادە 
 بات ک��ں

 والدین � کمییٹ  – 1س�کشن 
۔ والدین �    منی داخل تمام بچوں � والدین اس کمییٹ � مم�ب ہو�ت ہنی

گ
بار�ن ہا�

، بچوں � خوش 
گ

 درم�ان اچھا اتحاد بنا�ن � ل�ی کام کر� �
گ

کمییٹ گھر اور بار�ن ہا�
۔ما � ل�ی سازگار حاالت باش ر��ن اور مثبت �شوون

گ
 پ�دا کر� �

(FAU)  کا ورکنگ گروپ  والدین � کمییٹ  – 2س�کشن 
ا�ک ا�سا ورکنگ گروپ �� ج� (FAU) والدین � کمییٹ کا ورکنگ گروپ 

۔ کا عم�والدین � کمییٹ  منتخب کریت �� اور یہ والدین � کمییٹ   حصہ ��
FAU   درم�ان � 

گ
۔  رابطہوالدین اور بار�ن ہا� ��FAU   کا کام والدین � حق��ت

کت کار �قیین بنانا �� اور یہ بچوں � س�کھ�ن � ما ول کو محفوظ اور ح�ش
۔ �ک ��  اچھا بنا�ن � ذمہ داری منی �ش

 انتخاب اور انجمن سازی – 3س�کشن 
وع ہو�ن پر والدین � میٹنگ منی  کا انتخاب   FAUن�ئ   کا ن�ا سال �ش

گ
بار�ن ہا�

۔  پہ� میٹنگ منی بن جاتا �� اور اپنا صدر، نائب صدر، خزان�پ  FAUہوتا ��
ی اور انتظا� ارکان اور  ۔منتخب کر � نمائندے  SUس�ک���ٹ  تا ��

 کمیٹ�اں  – 4س�کشن 
FAU  ۔  � ذ�� کمیٹ�اں منتخب � جا سکیت ہنی جو معّینہ فرائض �ا منص��وں � ل�ی کام کریت ہنی

 میٹنگنی  – 5س�کشن 

 � سال � دوران 
گ

ن ارکان میٹنگ بال�ن کا   FAUبار�ن ہا� � چھ میٹنگنی ہویت ہنی �ا جب کم از کم تنی
۔  تقاضا ک��ں تو میٹنگ رک� جایت ��

 فرائض  – 6س�کشن 
 �  درم�ان اچھ� باہ� تعاون � ل�ی کام کرناگھر اور  •

گ
 بار�ن ہا�

 � حالیہ معامالت منی والدین � ساتھ بات چ�ت � ل�ی میٹنگوں  •
گ

موضوعایت شاموں، بار�ن ہا�
 کا انعقاد کرنا

 بہار اور خزاں منی اجتما� رضا�ارانہ کاموں کا انتظام کرنا •
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 ما� معامالت  – 7س�کشن 
FAU   ان وسائل � استعمال کا اخت�ار رکھتا �� جو والدین � کمییٹ/ FAU � ز�ر انتظام ہو�ن وا� پرگراموں �

۔   � بچوں کو فائدە پہن�� مل�ت ہنی
گ

 ۔�ف ا�� مقاصد � ل�ی گرانٹ مل سکیت �� جن � براە راست بار�ن ہا�

 رازداری � پابندی  – 8س�کشن 
منی درج اصول رابطہ والدین  13f تا س�کشن 13متعلق قانون انتظامیہ س�کشن رازداری � پابندی � 

 � مشاوریت انجمنوں � ارکان � ل�ی اطالق پا�ت ہنی  ) کانٹ�کٹس(
گ

 کا قانون س�کشن (اور بار�ن ہا�
گ

 ۔)20بار�ن ہا�

 وابط منی تبد��ضو  قواعد    – 9س�کشن 
۔ قواعد و ضوابط منی تبد�� � ل�ی تجاو�ز تح��ری صورت  سال منی ا�ک بار قواعد و ضوابط پر غور ک�ا جاتا ��

۔ والدین � کمییٹ � میٹنگ منی تبد�لیوں پر بات � جایت �� اور   FAUمنی  وری �� کو بھ�جنا �ن
۔/منظوری  نامنظوری کا ف�صلہ ک�ا جاتا ��

 ساالنہ پروگرام

 �گر� مہینہ
 � میٹنگ FAU  ستم�ب 
 نہ کاماخزاں کا اجتما� رضا�ار  ا�ت��ر

 � میٹنگ FAU نوم�ب 
 دسم�ب 
 � میٹنگ SU � میٹنگ FAU جنوری

 ا�کڻی��یٹ ڈے فروری
 � میٹنگ FAU سوئمنگ ا�کشن � درخواست مارچ
 � میٹنگ SU بہار کا اجتما� رضا�ارانہ کام اپ��ل

 � میٹنگ FAU � میٹنگوالدین   میئ 
 کا اختتام جون

گ
 گرمیوں منی بار�ن ہا�

 جوالیئ 
 ا�ست
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معامالت
 والدین کو حالیہ 

گ
ە رکھ� گا۔ یہاں ا�� معامالت � مثالنی ا� آ� معامالتبار�ن ہا�

کمییٹ منی بات چ�ت دی جا ر� ہنی جن پر والدین � کمییٹ اور باہ� تعاون �  
۔  ہو سکیت ��

 بجٹ، ا�اؤنٹنگ •
•   

گ
 )عم� نظام(کا آپ��شن بار�ن ہا�

 منی مع�ار •
گ

 بار�ن ہا�
 اقدار •
ن � �و •  �صارفنی
  � بھریت عم� •
 کا انتظام •

گ
 بار�ن ہا�

 کھل�ن � اوقات •
گ

 بار�ن ہا�
 بند ر�نا •

گ
 گرمیوں منی بار�ن ہا�

 عار�ن کارکنوں کا استعمال •
 سائ�کوسوشل ماحول •
 منی حفاظیت انتظامات •

گ
 بار�ن ہا�

 کا 
گ

، وە بجٹ، بار�ن ہا�  آپ��شناہم معامالت جن کا بالخصوص قانون منی ذکر ��
۔  اور رق�ب کا استعمال ہنی

 :� کمییٹ کا کاموالدین  
•  � 

گ
 کام کرنا  منی  تمعامال ز�ادە � ز�ادە ف�س � او�ر والدین � طرف � ادائ��

 :کام  باہ� تعاون � کمییٹ کا 
 تب�ە کرنااصولوں � استثناء � بار� منی � بھریت � ل�ی   تعل�� عم� •
 ساالنہ پالن � کرنا •

 �ا 
گ

 ۔SUبعض دفعہ یہ جاننا مشکل ہو سکتا �� کہ ا�ک معام� پر والدین � کمییٹ کام کر� �
ا�ک بن�ادی اصول یہ ہو سکتا �� کہ ا�ر معاملہ �ف آپ � ب�� � تعلق رکھتا ہو تو آپ 

۔ ا�ر یہ خ�ال ہو کہ معام� کا تعلق کیئ /انچارج استاد منتظم � پاس معاملہ � جا سک�ت ہنی
 SUوالدین � کمییٹ �ا والدین � ہو سکتا �� �ا ز�ادە اصو� نوع�ت کا معاملہ ہو تو ا� / بچوں
۔ پ�ش ک�ا منی   جا سکتا ��
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والدین اور عم� � درم�ان جتنا اچھا تعلق 
ہو گا، اتنا � اچھا تعلق عم� اور بچوں � 

 درم�ان ہو گا۔

 او�زتج

 والدین � منتخب نمائندوں � ل�ی تجاو�ز
 دو�وں � ساتھ مل کر دلچسیپ � کام ک��ں •
ا�ڻ� ا�ک فولڈر �ا فائل بنا لنی اور اس منی �گرمیوں اور میٹنگوں � تمام تفص�الت  •

 نی رکھ
ان حالیہ معامالت پر والدین � ل�ی الگ میٹنگنی رکھنی جنہنی والدین اہم سمجھ�ت  •

۔  ہنی اور جن پر بات چ�ت کرنا فائدە مند ہو سکتا ��
 منتظم � ساتھ باقاعدە وقفوں � میٹنگنی ک��ں •

 � ل�ی تجاو�ز منتظم  
 ر�نی  آمادەبات سن�ن � ل�ی نی اور کھر کھال ذہن   •
والدین � انجمنوں � متعلق اچ� اور بھ��ور معلومات جی� ن�ئ والدین  •

 منی معلومات دیں � ساتھ آغاز پر میٹنگ

 باقاعدە وقفوں � میٹنگنی ک��ںوالدین � کمییٹ � ��راە � ساتھ  •

 کہ وە خود اپین میٹنگنی ک��ںوالدین کو ترغ�ب دیں   •
 � الگ چایب دیں •

گ
 والدین � کمییٹ � ��راە کو بار�ن ہا�

• FAU  اورSU کو فعال ط���ت � استعمال ک��ں 

 � مال�
گ

 � ل�ی تجاو�ز بار�ن ہا�
• SU  ک ہوں�  � میٹنگوں منی �ش
 معلومات دیں، بات سننی اور دلچسیپ لنی  •
،  SUبلد�ایت بار�ن ہا�ر جہاں  •  ہویت ��

گ
 � مال� � س�ا� نمائند�

گ
منی ا��� بار�ن ہا�

 � شع�ب � تعل�م رکھتا ہو اور حق��ت معنوں منی 
گ

وری �� کہ نمائندە بار�ن ہا� یہ �ن
 کرتا ہو، معلومات دے سکتا ہو اور سواالت کا جواب دے سکتا ہو۔

گ
  مال� � نمائند�

J



 ۔)2020(یہ برو�ش بار�ن ہا�ر � ل�ی والدین � کمییٹ �ن ت�ار ک�ا �� 

� و�ب   FUBم��د تجاو�ز � ل�ی 
 www.fubhg.no: سائ�ٹ د�کھ�ی 
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