
توالدین یک ورکنگ کُمیٹی یک جانب ےس چند اہم گذارشا                                                                                                         

Foreldrenes Arbeidsutvalg FAU  میر والدین یک والدین یک ورکنگ کمینی اسکول بورڈ اور اسکول ویلفئیر کمینی  یعنی 

۔ اور طلبہ ےس مسلسل رابےط میر رہنے ہے اساتذہ   کرتے ُہوتے انتظامیہ، 
ی

مائندیک
ُ
ےک ذریےع ہم کیس   ن اور ڈائیالگ  اس مستقل رابےط 

۔   بیھ مسئےل یک جلد یہ نشاندیہ بیھ کر لیتے ہیر اور مِل ُجل کر حل ہیر  بیھ تالش کرسکتے 
 

مل کر جب بیھ کام کرتے ہیر تو اسکول   اور انتظامیہ  ، اور ہم بی دیکھا ہے کہ متحرک والدین  ہمیر اپتی اسکول پر بے حد فخر ہے
۔ آتے ہے ی  و تعلییم ماحول میر ہمیشہ بہیے  ےک تربینے 

 
Ammerud skole  کااسکول ہے 

ے
عالق  یا اپتی قرینے 

ے
طرح ےس اپتی ُمحےل لہذا  ایک   ، ےک آس پاس یہ رہتے ہیر تر بّچے اسکول  ۔ ذیادہ 

۔ ہم اپتی اسکول یک عمارت کو رصف تعلیم حاصل کرتی   اور تعلیم و تربیت کا مقایم مرکز ہے و دوسنے کا گہوارہ  ہمارا اسکول قربت 

ہ کرتی  وغیر ہ منے منابی اور ٹریننگ  ، سیے بلکہ ایک دورسے ےس جان پہچان بڑھابی ۔   ےک لیتے یہ نہیر  ےک لیتے بیھ استعمال کرتے ہیر
، سیکھتی   یہاں پڑھتی  ، اور دوسنے کو بیھ فروغ دے سکتے ہیر ماحول کا حصہ ہیر کہ جس میر اپنائیت  ایےس بڑے  ہم اسطرح ایک 

۔   اور کھیل کود ےک کنے مواقےع موجود ہیر

 
ہوگا۔  و خوشگوار بنانا  ےک ماحول کو مذید بہیے  ہم تمام والدین ےسگذارش کرتے ہیر کہ وہ ان ہم سبکو ِمل ُجل کر اپتی اسکول 

۔   اور اپتی بچوں یک توجوع بیھ اس طرف دالئیر  باتوں پر خود بیھ غور کریں 
 

زارش ہے کہ : 
ُ
ےک بّچوں اور انےک والدین ےس گ  پہیل ےس تیرسی جماعت 

 
یں سنبھال  -۱ ی چیر اپنی   ، صاف رکھیتے ے جوتے اتارتی ےک کمرے(  ی )کی  اور گارڈروب  نہ کریں  ٹائیلیٹ  اور ٹائیلیٹ گندے   کر رکھئتر 
 

وقت پر پہنچائتر  -۲ وں کو اسکول   اپتی بچے
 

پابندی ےس کھانا بھیجیتے  -۳ وں ےک ساتھ   اپتی بچے
 
ے پہنا کر بھیجیتے  -۴ ی ےک ُمطابق کی  وں کو موسم   اپتی بچے

 
بھیجنا مت   -۵ ہ کا سامان  وغیر اور دیگر اسپورٹس  پینسل   ، وں ےک ساتھ کتابیر  بھولیتے اپتی بچے
 

اور نیند ےس نڈھال نہ ہوں۶ تاکہ جب وہ اسکول آئیر تو تھکن   ۔ آپےک بّچے رات کو دیر تک نہ جاگیر 
 

میر حِصہ لینا چاھئتر ۷ وں کو دوسنے گروپ   ۔ آپےک بچے
 
اور دورسے پروگراموں میر شامل ہونا چاھئتر   -۸ وں کو سالگرہ   آپےک بچے

 
 ےس جانا چاھئتر  ۹

ی
اور پروگرام میر باقائدیک  ۔ آپکو خود بیھ والدین یک ہر میٹنگ 

 
 چاھئتر   -۱۰

منابے وقت سبکو شامل کرتی یک کوشش کرتی  اپتی بّچے یک سالگرہ 
 

ور شامل ہونا چاھئتر  -۱۱
میر رصی وں کو دورسوں یک سالگرہ   آپےک بچے

 
ہ پر نام لکھ -۱۲ وں، جوتوں وغیر ی وں ےک کی   کرلگائیر   اپتی بچے

 
۔ اس سلسےل میر آپکو دورسے والدین ےس   -۱۳ تاکہ بّچے ساتھ مل کر آئیر جائیر وں یک ٹولیاں بنائیر  جابی آبی ےک لیتے بچے اسکول 

 
ی

 بیھ بات کرتی ہویک
 
 

 
 



 
 

ذارش ہے کہ : 
ُ
انےک والدین ےس گ وں اور 

ّ
ےک بچ  چوتیھ ےس ساتویں جماعت 

 

آ میر ےس لگ بھگ سب یہ  ہیر اوپر دی گنے گذارشات  وری   پےک لیتے بیھ رصی
 
 گالیوں اور بے ہودہ گفتگو یک روک تھام :   -۱

اور   وں یک زبان شائستہ  ےک سب بچے ۔ ہم چاھتے ہیر کہ ہمارے اسکول  اور گندی زبان استعمال کرتی ےس روکیر ں کو گایل  بچوے
ےک ور بات کریں کہ کیا وہ گالیوں  وں ےس اس بارے میر رصی ؟ ہم گالیوں کو نہ  گالیوں ےس پاک ہو۔ آپ اپتی بچے  مطلب جانتے ہیر

؟   نھیر کیوں روکنا چاھئتر
ُ
تو ہمیر ا ؟ اور اگر ہم کیس کو گایل دیتے ُسنیر   پسند کیوں کرتے ہیر

 
منع ہے!  -۲  ستانا یا بائیکاٹ کرناسخت 

یعنی   ،  Mobbingکیس کو ستانا  چاھئتر  
پر ہر وقت نظر رکھنی روک تھام  ۔ ہمیر اسیک   فیل ہے

ے
غیر اخالق اور ایےس ماحول   ایک 

وں ےک سب   خیال رکھئتر کہ آپےک بچے نہ محسوس کرے۔  یا ناپسندیدہ  ہ اپتی آپکو تنہاہ  چاھئتر کہ جس میر کوتے بچے  
یک ترغیب دینی

اور اگر کیس بّچے ےک دوست   وں ےس اس موضوع پر بات کریں  ۔ اپتی بچے میر شامل رہیر ہ یک ُمالقاتوں  اور روزمرے تقریبات  یہ دوست 

ہیر نہ ہوں ت میر بات کرسکتے  س بّچے ےس دوسنے کرتی یک کوشش کریں۔ آپ دورسے والدین ےس بیھ اس بارے 
ُ
 و ا

 

استعمال:   -۳  موبائل فون اور سوشل میڈیا کا ُمناسب 
نہیر کرنا  ہ اور سوشل میڈیا کا استعمال  وغیر ہماری راتے ےک ُمطابق سب بچوں کو رات نوں بچے ےک بعد موبائل فون، آتے پیڈ 

اُصول ےک طور پر تسلیم کریں۔  چاھئ ۔ ہم چاھتے ہیر سب بّچے اور والدین اےس ایک اجتمایع   تر

 
ےک لیتے قوائد کا خاص   ےک استعمال  اور موبائل  نیٹ  صولوں یک پابندی کریں۔ انیی

ُ
ےک تمام ا ذارش ہے کہ والدین اسکول 

ُ
ہماری گ

 خیال کریں  

 
ےک لیتے مندرجہ ذیل ویب سائٹ   ۔مذیدمعلومات   دیکھئتر

 
https://families.google.com/intl/no/familylink/ 

https://www.facebook.com/Medietilsynet 

https://www.facebook.com/barnevakten.no 
slo%20o-https://www.facebook.com/search/top/?q=politiets%20nettpatrulje%20 

-og-norge/nettvett/materiell-i-arbeid/barn-vaarthttps://www.reddbarna.no/

aktiviteter/aktiviteter/nettvettregler?gclid=Cj0KCQjw2or8BRCNARIsAC_ppyaalIV1Zd8aPvDqUldmKjF
CAQR1weaZSRQExmQDf6yjv592YBpDCJwaAlzVEALw_wcB 

nettmobbing-takle-a-tips-://nettvett.no/tihttps/ 
 
Hva skjer i bydelen? Følg med på denne siden 

https://www.facebook.com/search/top?q=aktiv%20i%20grorud 
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