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سکول اور گھر  
کے باہمی تعاون کیلئے



• سکول رائج الوقت قوانین اور تعلیمی منصوبوں کے مطابق تعلیم دیتا ہے۔	

• سکول اس بارنے ہاگے اور پرامئری یا ہائی سکول سے طالبعلم کی حاصل کردہ سطح سے واقف ہے جہاں طالبعلم پہلے زیر تعلیم تھا اور تعلیم و تربیت کیلئے اس سطح کو 	

بنیاد بناتا ہے۔ 

• سکول سب طالبعلموں کو اپنی صالحیتیں بڑھانے کیلئے برابر مواقع دینے کا انتظام کرتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور دورسوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوۓ بھی۔ 	

• سکول طالبعموں میں سیکھنے کا شوق، تجّسس اور تنقیدی سوچ کی اہلیت ابھارتا ہے۔	

• سکول یہ یقینی بناتا ہے کہ اساتذہ طالبعلموں کی تعلیم و تربیت کیلئے آپس میں تعاون کریں۔	

• سکول میں کام کرنے والے متام افراد واضح منونہ پیش کریں اور اچھی مثال قائم کریں۔	

• طالبعلم کو اپنی تعلیمی اور سوشل ترقی کے بارے میں باقاعدہ رہنامئی اور راۓ ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبعلم کو کالس ٹیچر کے ساتھ تعلیمی بات چیت کے مواقع 	

بھی ملیں۔

• پرامئری اور ہائی سکول سال میں کم از کم دو مرتبہ رسپرستوں کو طالبعلم کی تعلیمی ترقی کے بارے میں بات چیت کیلئے بالئیں۔ طالبعلم کو تحریری نتیجہ ملتا ہے۔ 	

• ہائر سیکنڈری سکول رسپرستوں کے ساتھ سکول کے آغاز پر اور پھر حسب رضورت بات چیت کریں۔ ہائر سیکنڈری سکول بھی باقاعدگی سے والدین کی مٹینگیں رکھیں۔	

مضامین اور تحصیل علم

»سکول اور گھر کے درمیان اچھا ڈائیالگ اس مقصد کیلئے عین الزمی ہے کہ 

طالبعلم سکول میں سیکھے اور خوش رہے۔ چاہے طالبعلم کی عمر 6 سال ہو یا 

18 سال، باہمی تعاون کی اہمیت برابر رہتی ہے۔ میں خود ماں ہوں اور مجھے 

پتہ ہے کہ طالبعلم کے سیکھنے کے شوق اور جذبے کا تعلق اکرث اساتذہ اور 

والدین کے بیچ قریبی رابطے سے ہوتا ہے۔ سکول کے مالک کی حیثیت سے 

ہمیں اس شعبے میں قوانین اور اصولوں پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے۔«  

Anniken Hauglie ، علم اور تعلیم کیلئے بلدیاتی وزیر

سکول اور گھر کا باہمی تعاون کیوں اہم ہے؟

آپ اپنے سکول سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ 
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• یقینی بنائیں کہ طالبعلم محنت کرے اور سکول کا کام باقاعدگی سے کرے )ہوم ورک، اسائنمنٹس، ٹیسٹ وغیرہ(۔	

• اگر آپ کے خیال میں تعلیم و تدریس سے آپ کی اور/یا طالبعلم کی توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو رابطہ کریں۔	

• یقینی بنائیں کہ طالبعلم درست وقت پر، نیند پوری کر کے، ناشتہ کر کے اور سکول کے پورے دن کیلئے کھانے کے بندوبست کے ساتھ آۓ۔	

• سکول کی تعطیالت اور چھٹی کے واحد دنوں سے آگاہ ہوں اور یقینی بنائیں کہ طالبعلم پورا سال سکول میں حارض رہے۔	

• دھیان رکھیں کہ طالبعلم کالس اور سکول کے اصولوں کی پابندی کرے اور سکول میں سب کا احرتام کرے۔	

مضامین اور تحصیل علم

سکول آپ سے توقع کرتا ہے کہ بحیثیت رسپرست آپ:
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• متام طالبعلم محسوس کریں کہ سکول میں ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور وہ محفوظ ہیں۔	

• طالبعلم کی تعلیمی اور سوشل اہلیت کے بارے میں سکول گھر کے ساتھ باقاعدگی سے ڈائیالگ جاری رکھتا ہے اور  تحریری نتیجہ ملتا ہے۔	

• سکول طالبعلم کی بہبود کیلئے ہمیشہ رسپرستوں کےساتھ باہمی تعاون پر تیار ہوتا ہے اور رضورت پڑنے پر اقدامات رشوع کرتا ہے۔	

• سکول موبنگ )ڈرانا یا ستانا(، تشّدد اور نسلی تعصب کو بالکل برداشت نہیں کرتا اور اس اصول کی خالف ورزی پر کارروائی کرتا ہے۔	

• سکول اس مقصد کیلئے باقاعدہ نظام کے تحت کام کرتا ہے کہ سکول اور کالس میں اچھا ماحول پیدا کیا جاۓ۔	

• سکول کا عملہ ہر طالبعلم کو جانتا ہے اور سوشل حوالے سے بھرپور خربگیری کرتا ہے۔ اگر کوئی خاص واقعہ ہو تو سکول رابطہ کرتا ہے۔  	

تحفظ اور بہبود

»سکول اور گھر کا باہمی تعاون اس لیے اہم ہے کہ طالبعلموں کی بہرتی اہم 

ہے۔ طالبعلموں کی بہرتی کیلئے حقیقی باہمی تعاون کے نتیجے میں اچھے 

سوشل اور تعلیمی نتائج حاصل ہوتے ہیں اور اس طرح یہ صورتحال پیش نہیں 

آتی کہ طالبعلم ناخوش ہوں۔ باہمی تعاون اور رشکت کار سے رسپرستوں میں 

بھی زیادہ احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے اور سکول میں بھی، اور اس طرح 

طالبعلم کے سیکھنے کیلئے اچھی بنیاد فراہم ہوتی ہے۔« 

Tonsenhagen ، Mona Bjelland سکول میں FAU کی رسبراہ

سکول اور گھر کا باہمی تعاون کیوں اہم ہے؟

آپ اپنے سکول سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ 
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• اپنے بچے میں سکول، اساتذہ، ساتھی طالبعلموں اور ان کے رسپرستوں کے بارے میں مثبت رجحانات پیدا کرنے کیلئے مستعدی سے کام کریں۔	

• اگر آپ کا بچہ خوش نہ ہو تو سکول سے رابطہ کریں۔	

• سوشل پروگراموں میں مستعدی سے حصہ لیں۔	

• طالبعلموں کی بہبود اور تحفظ کے سلسلے میں دورسے رسپرستوں کے ساتھ تعاون کریں۔	

• اس ذمہ داری میں رشیک ہوں کہ طالبعلم سکول کے نظم و ضبط کے قوانین پر عمل کرتا ہے۔ 	

تحفظ اور بہبود

سکول اور گھر کا باہمی تعاون کیوں اہم ہے؟

سکول آپ سے توقع کرتا ہے کہ بحیثیت رسپرست آپ:

»سکول اور گھر کے درمیان اچھے باہمی تعاون کی ایک رشط آپس میں 

اچھی گفت و شنید ہے جسکی نشانیاں دوطرفہ شفاف رویّہ، ڈائیالگ 

اور تبادلۂ معلومات ہیں۔ رسپرستوں کی اچھی رشکت کار اور 

فیصلوں میں شمولیت یقینی بنانے کیلئے یہ عین الزمی ہے۔« 

، Knut Erik Brændvang

پرنسپل Østensjø سکول
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• سکول اور گھر کے باہمی تعاون کیلئے اوسلو سٹینڈرڈ پر عمل کیا جاتا ہے۔	

• سکول معلومات دینے اور پیغامات کے تبادلے کا اچھا معمول رکھتا ہے۔	

• آپ کو سال میں کم از کم دو والدین کی میٹنگوں کی دعوت دی جاتی ہے۔	

• سکول کو آپ کے خیاالت میں دلچسپی ہے، سکول کی توجہ حل نکالنے پر ہوتی ہے اور آپ جو باتیں پوچھتے ہیں، سکول آپ کو ان کا جواب دیتا ہے۔	

• رسپرستوں کو سکول میں باہمی تعاون کے فورموں کے ذریعے اثر انداز ہونے کا موقع حاصل ہے: FAU )والدین کی ورکنگ کمیٹی(، skolemiljøutvalget )سکول میں بہرت 	

ماحول کیلئے کمیٹی( اور driftsstyret )انتظامی بورڈ(۔

• اگر رضورت ہو تو سکول میٹنگوں اور بات چیت کے مواقع پر  مرتجم/تراجم استعامل کرتا ہے۔ 	

ڈائیالگ اور باہمی تعاون

»طالبعلم کے سیکھنے کے ماحول کیلئے یہ اہم ہے کہ سکول اور گھر اس 

بارے میں ایک جیسی فہم رکھتے ہوں کہ سیکھنے کیلئے کیا اہم ہے۔ اچھا 

باہمی تعاون، جس کے تحت رسپرست اور اساتذہ ایک دورسے کو ہم مرتبہ 

رشکاۓ کار سمجھتے ہوں، طالبعلم کے سیکھنے کیلئے ایک وسیلہ ہے۔ والدین 

اور سکول کو ایک وحدت بن کر سامنے آنا چاہیئے اور طالبعلم کے حوالے سے 

واضح اہداف رکھنے چاہیئں۔«

Øraker ،Gunnar Aakhus سکول میں استاد

سکول اور گھر کا باہمی تعاون کیوں اہم ہے؟

آپ اپنے سکول سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ 

6



• اچھے تبادلۂ پیغامات اور معلومات کی فراہمی کیلئے سکول کےساتھ تعاون کریں۔	

• والدین کی میٹنگوں، طالبعلم کی ترقی کے بارے میں بات چیت اور دورسی میٹنگوں میں رشیک ہوں اور اگر آپ مقررہ وقت پر نہ آ سکتے ہوں تو کافی وقت پہلے 	

اطالع دیں۔

• سکول کی جانب سے صارفین کے رسوے کا جواب دیں۔	

• سکول کو ان واقعات سے آگاہ کریں جن سے طالبعلم پر اور سکول کے معمول پر اثر پڑ سکتا ہے۔	

• طالبعلموں، سکول کے عملے اور رسبراہ نیز دورسے رسپرستوں کا احرتام کریں، خاص طور پر  جب دورسوں سے رابطہ کرنے یا معلومات میں دورسوں کو رشیک کرنے 	

کا معاملہ ہو۔ 

ڈائیالگ اور باہمی تعاون

سکول آپ سے توقع کرتا ہے کہ بحیثیت رسپرست آپ:
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