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  ک�ا آپ �ا �چہ      ک  
؟           وع کر�� واال ��   سکول ��

 والدین � ل�� تجاو�ز        



 تعارف
۔ ک�ا آپ کو تجّسس �� کہ آپ � ب�� � ل�� سکول    �ا بڑا ا�م موقع �وتا ��

�
�ا آغاز ک�سا �و �ا؟ پہ� �ار سکول جانا ا�سان � زند�

وع کر�� � سکول � آغاز پر ک�� �چوں اور والدین � جذ�ات م� ج� �و�� ہ��  ، وه ڈر � ساتھ ساتھ خو�� � ب� سکول ��

ورت �و�� �� اور اس ل�� یہ ۔ منتظر �و�� ہ��   م�� ت�د�ل�اں آئ�� تو سب �چوں کو تحفظ محسوس کر�� � ��
�

جب �چوں � زند�

وں � ل�� ت�ار �و تو وه اپ�� ن��   اچھا �وتا ��  � ۔ جب �چہ آ�� وا� چ�� کہ ت�د�� � �ار� م�� منص��ہ بندی اور �ات چ�ت � جا��

۔  م�� �ام�ا�� � ل�� بہ�� ت�ار �وتا ��
�

 زند�

 
  :سکول � آغاز � �ار� م�� والدین � ل�� تجاو�ز

، دن اور سال گزار� �ا اور یہ ا�م �� کہ جماعت �ا ماحول سب �چوں � ل�� اچھا �و۔ جب  آپ �ا �چہ سکول م�� بہت � گھن��

۔ سکول م��  �طور ماں �ا �اپ آپ ب� ب�� � دوست �وں اور وه خوش ر�تا �و تو تعل�م � ل�� ز�اده موزوں حاالت مہ�ا �و�� ہ��

۔اپ�� ب�� اور دو�� �چوں � س  کول م�� خوش �اش ر��� اور دوست بنا�� م�� ا�م کردار ادا کر�� ہ��

 

 م�� دو�� والدین  •
�

 � �عد �ار�� ہا�
�

 ب� ب�� دو�� سکول � آغاز � �ار� م�� �ات ک��ں، ک�ا کچھ  � ساتھ �ار�� ہا�
؟  اور ک�ا آپ بڑ� مل کر �چوں کو ت�ار کر سک�� ہ��

�
 ا� سکول م�� جائ�� �

• � �  پہن�� اور ٹائلٹ م�� فراغت � معام� م�� ز�اده � ز�اده خود مختار بن�� � ل�� مدد دیں۔ ب�� کو ک��

 اپ�� ب�� � ساتھ پ�دل سکول جا�� � مشق ک��ں تا�ہ ب�� م�� اعتماد پ�دا �و۔ •

 ہ�� جس م�� سکول �ا ب�� � �الس � دو�� والدین � ساتھ �ات ک��ں کہ ک�ا آپ لوگ �چوں � ل�� ا�سا نظام بنا سک��  •
۔  وه ا�ٹھ� سکول جائ�� اور ا�ٹھ� وا�س آئ��

ب�� � �الس � دو�� والدین � را�طہ ک��ں اور واقف�ت پ�دا ک��ں، اس � �چوں اور والدین � بیچ بہ�� تعاون اور تعلق  •
 پ�دا �و �ا۔

 س�کشن �ا �الس � مختلف �چوں کو گھر �الئ�� اور یہ د�کھ�� کہ  •
�

، اس ب�� � �ار�� ہا�   ط�حب�� آ�س م�� ک�� کھ�ل�� ہ��
۔) م��نگ(ک� ا�ک ب�� کو ا��ال چھوڑ�� اور ستا��   � روک تھام �و سک�� ��

 س�کشن �ا �الس � �چوں اور ان� والدین  •
�

 ،� �ار� م�� اچھ� ط���� � �ات ک��ں�ار�� ہا�
۔ اس � آپ � ب�� م�� دو�وں کو قبول کر�� اور �سل�م کر�� � صالح�ت

�
 بڑ� �

خ�ال رکھ�� کہ آپ � ب�� کو �ا�� ن�ند، خورا� اور ورزش مہ�ا �و، اس  •

۔  ط�ح �چہ سکول م�� ز�اده توانا�� اور برداشت � �ام لی�� � قا�ل �وتا ��

یہ سوچ�� کہ �طور ماں �ا �اپ آپ کس ط�ح سال�ره � تق���ات اور  •

 دو�� م�ل جول � مواقع �ا انتظام کر سک�� ہ�� جس 
�

م�� �ار�� ہا�

۔ شا�د آپ ا�� مواقع �   س�کشن �ا �الس � سب �چوں کو شامل ک�ا جا��

 اور
�

 �ا سکول �ا کو�� �مره استعمال کر سک�� �وں؟/ل�� �ار�� ہا�

سکول � �ار� م�� مث�ت انداز م�� �ات ک��ں، اس � سکول � �ار�  •

۔ ّ اور س�چ پر اثر پڑتا ��
 م�� ب�� � رو��

، اس ط�ح آپ �ا �چہ سکول ب�� � سکول � •  معموالت م�� دلچس�� ل��

 دکھا�� �ا۔
�

 م�� بہ�� �ارکرد�

کہ �گرمیوں � دعوت دیں، اس ط�ح �الس م�� اچھا  • پوری �الس کو مش��

 ماحول پ�دا �و �ا۔

 � �س •
�

ت سکول � عم� � آپ �ا �اس �ات � ل�� ت�ار ر��� کہ �ار�� ہا�

ر�� �ا۔واسطہ �م 



 اور سکول �ا آغاز
�

 �ار�� ہا�
 

�
 آپ والدین � ساتھ تعاون اور افہام و تفہ�م رکھ�� �و�� ب�� � ل�� �ار�� ہا�

�
پڑھا�� � اوقات � ( SFOسکول اور  چھوڑ کر �ار�� ہا�

وع کر�� ) عالوه سکول م�� د�کھ بھال � �وس   � مرح� کو محفوظ اور اچھا بنا�� �ا۔��

 یہ معلوم  
�

  :ک��ں کہ ک�ا �ار�� ہا�

 

•  �� 
�

وع کر�� � مرح� � ل�� کو�� معمول بنا�ا ��  SFOسکول اور  چھوڑ کر �ار�� ہا� �� 

وع کر�� وا� ہ��  •  �� ان �چوں � ل�� ال� تدر�� منص��ہ بنا�ا �� جو سکول ��

وع کر�� وا� •  چھوڑ کر سکول ��
�

 ہ��  ان �چوں � ل�� اختتا� تق��ب کرتا �� جو �ار�� ہا�

�ک �و�� � دعوت دیتا �� ج�� انفرادی �ات چ�ت �ا والدین �   ن�� مرح� • � منص��ہ بندی اور اس پر عمل � ل�� والدین کو ��

 اجتما� می�نگ � ل�� �التا �� 

 سکول کو آپ � ب�� � �ار� م�� معلومات دیتا �� اور ک�ا پہ� آپ والدین � اس �ار� م�� �ات � جا�� ��  •

 کو آپ � ب�� � �ار� م�� اور �طور والدین آپ � �ار� م�� ا�� معلومات دیتا �� جنہ�� راز م�� رکھ�� � �ابندی �� سکول   •

 اور سکول کو ) رازداری � �ابندی( 13قانون انتظامیہ س�کشن 
�

دو�وں کو ان معلومات تک رسا�� �ا م�� ل�ھا �� کہ �ار�� ہا�

و انہ�� ک� � ذا�� حاالت � �ار� م�� حاصل �وں۔ ا�ر معلومات دی�� �وں تو اس � ل�� پہ� معلومات دی�� � اجازت نہ�� �� ج

۔
�

 آپ والدین � �ات � جا�� �

 

 سکول اور سکول �ا آغاز
 :پتہ ک��ں کہ

 آت �ا عملہSFOاور ک�ا سکول  •
�

 ا �� سکول � آغاز � پہ� �چوں � مل�� � ل�� �ار�� ہا�
 کو سکول م�� آپ� ب�� � اچھ� آغاز � ل�� تعاون � دعوت دیتا �� ک�ا سکول آپ والدین   •
 سکول سب �چوں � خوش و خرم ر��� � ل�� کس ط�ح �ام کرتا ��  •
 �ا خ�ال رکھتا ��   وں�� �و�� �چوں � دوس�ی�� بنا�الس  اور طال�علموں � پر آغاز ک�ا سکول  •
 نہ�� جاتا تو سکول  •

�
 � آغاز �ا مرحلہ ک�سا �وتا ��  SFOاور ا�ر آپ �ا �چہ �ار�� ہا�

 اور سب �چوں کو کھ�ل م�� شامل ک�� جا�� �ا بندو�ست تحفظتف��ــــح � وق�� م�� سکول  •
 ک�� کرتا ��   

� �دل�� اور ٹائلٹ جا�� �ا معمول ک�سا �� SFOاور سکول  • �  م�� ک��
 اور سکول � ساتھ تعاون ک�� •

�
 �وتا ��  ا�ر آپ �لدیہ م�� ن�� آ�� �وں تو �ار�� ہا�

ک�ا آپ کو سکول � آغاز � ل�� می�نگوں م�� ترجمان مل سکتا �� تا�ہ آپ کو  •
 پتہ �و کہ سکول کو آپ � ب�� � �ار� م�� درست معلومات مل ر� ہ�� 

ی اور معلومات � ت�اد� � ل��  SFOاور سکول  • گ�� آپ � ب�� � متعلق خ��
 ک�� �ا�� تعاون کر�� ہ�� 

 ماں �ا �اپ ک�ا توقعات رکھتا �� سکول آپ � �طور  •
 ک�ا سکول �وم ورک � ل�� مدد پ�ش کرتا ��  •
ورت ک�ا سکول  • ان �چوں � ل�� موزوں انتظام کرتا �� جنہ�� اضا�� مدد � ��

 �و
ور�ات اور اس� صالحیتوں � ل��  • ک�ا سکول ا�� تعل�م دیتا �� جو آپ � ب�� � ��

 مناسب �� 



 

 ؟ک�ا سکول � آغاز � متعلق آپ � ذ�ن م�� ک�� سواالت ہ�� ج��

 

 
ورت �و؟  سکول ان �چوں � ل�� موزوں انتظامات ک�� کرتا �� جنہ�� اضا�� مدد � ��

؟  سا� لسا�� �س منظر رکھ�� وا� �چوں � ل�� موزوں انتظامات ک�� کرتا ��
؟سکول اشاروں � ز�ان استعمال    کر�� وا� �چوں � ل�� موزوں انتظامات ک�� کرتا ��

 سکول ان �چوں � ل�� موزوں انتظامات ک�� کرتا �� جو مل� � ک� اقل�ت � تعلق رکھ�� �وں؟
  موزوں انتظامات ک�� کرتا �� جو نارو�جن � عالوه ک� اور ز�ان �ا �س منظر رکھ�� �وں؟

ورت �و؟  سکول ان �چوں � ل�� موزوں انتظامات ک�� کرتا �� جنہ�� نارو�جن ز�ان � خصو� تعل�م � ��

 اس �ارے م�� �ماری و�ب سائ�ٹ پر م��د تفص�ل پڑھ�� 
www.fug.no 

ا�ر آپ اس � عالوه ب� کچھ پوچھنا چا��� �وں تو آپ  
م�� �م � را�طہ   FUBکو دعوت �� کہ 

 post@fubhg.no, FUG: post@fug.no:ک��ں
متم��ّ  والدین � ل�� �ار�� ہا�ر � �می��اں 200 99 477: �ا اس فون نم�� پر �م�� �ال ک��ں

 چھوڑ کر سکول اور
�

 SFO�ار�� ہا�
ہ آپ � ل�� بہت ا�م مرحل

 � �عد سکول � مرح� � ل�� �ا�� تعا
�

، ل�ھا �� و ۔ �ار�� ہا�   :ن � ذمہ داری � �ار� م��

 � �عد سکول اور سکول م�� د�کھ بھال � �وس � آغاز � ل�� سکول � ساتھ تعاون کر�  
�

 �چوں � �ار�� ہا�
�

�ار�� ہا�
ذر�� �چوں � ل�� تعاون � �ا�� ۔ 5-5 س�کشنخودمختار سکولوں � قانون �ا اور  13- 5س�کشن 

  �ا۔  ر�� ت�د�� �ا مرحلہ محفوظ اور اچھا 

 

ک�ا سکول � آغاز � متعلق آپ � ذ�ن م�� ک�� سواالت ہ�� ج��
1 SFO م�� آغاز؟ 
2 SFO اور سکول �ا آغاز؟ 
 سکول �ا آغاز؟ جلد  3
 سکول �ا آغاز؟ تاخ�� � 4
ورت �و؟ 5 سکول ان �چوں � ل�� موزوں انتظامات ک�� کرتا �� جنہ�� اضا�� مدد � ��

؟ سکول 6 سا� لسا�� �س منظر رکھ�� وا� �چوں � ل�� موزوں انتظامات ک�� کرتا ��

سکول اشاروں � ز�ان استعمال   7

سکول ان �چوں � ل�� موزوں انتظامات ک�� کرتا �� جو مل� � ک� اقل�ت � تعلق رکھ�� �وں؟ 8

 موزوں انتظامات ک�� کرتا �� جو نارو�جن � عالوه ک� اور ز�ان �ا �س منظر رکھ�� �وں؟سکول ان �چوں � ل��  9

ورت �و؟ 10 سکول ان �چوں � ل�� موزوں انتظامات ک�� کرتا �� جنہ�� نارو�جن ز�ان � خصو� تعل�م � ��

اس �ارے م�� �ماری و�ب سائ�ٹ پر م��د تفص�ل پڑھ�� 
www.fubhg.no ا /اور�www.fug.no

 
 

  
  

والدین � ل�� �ار�� ہا�ر � �می��اں
 چھوڑ کر سکول اورہ�� کہ 

�
�ار�� ہا�

وع کر�� � ا�م مرحل ا ��
 اچھا ر�� �ا۔

 
 
 
 

 
 

 �ا قانون س�کشن
�

 � �عد سکول � مرح� � ل�� �ا�� تعاa 2�ار�� ہا�
�

۔ �ار�� ہا�

 � �عد سکول اور سکول م�� د�کھ بھال � �وس � آغاز � ل�� سکول � ساتھ تعاون کر�  
�

 �چوں � �ار�� ہا�
�

�ار�� ہا�
س�کشن �ا، د�کھ�� قانون تعل�م 

ت�د�� �ا مرحلہ محفوظ اور اچھا 


