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سکول کا پہال دن زندگی کا ایک اہم دن ہوتا ہ�ے – ب� چ�ے کیلئے بھی اور اس کے گھرانے کیلئے بھی۔ سکول
اور سرپرستوں کی مشترکہ ذمہ داری ہ�ے کہ بچوں کیلئے آغاز اچھا ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سکول
شروع کرنے والے ب� چ�ے کے سرپرست کی حیثیت سے آپ سب کو ساتھ لے کر چلنے والے سکول کے ساتھ
بھرپور تعاون کریں گے جہاں طالبعلم مل کر سیکھیں اور خوش و خرم رہیں۔ ہم اپنی پوری
کوشش کریں گے کہ آپ کے ب� چ�ے کیلئے سکول کا آغاز اچھا ہو اور اسے سیکھنے کی خواہش پیدا ہو۔

سب بچوں کو تعلیم و تربیت کا حق حاصل ہ�ے
سکول کا محفوظ اور اچھا ماحول
تمام طالبعلموں کا حق ہ�ے کہ سکول میں ان کے حاالت اچھے ہوں۔ سکول کے
اچھے اور محفوظ ماحول سے صحت ،اطمینان اور تحصیل علم کو فروغ ملتا
ہ�ے۔ سکول اور ایکٹیویٹی سکول ( )AKSمیں کام کرنے والے یہ دھیان رکھیں گے کہ
طالبعلموں کا کیا حال ہ�ے۔ اگر آپ کے ب� چ�ے کو یا آ پ�کے کسی واقف ب� چ�ے کو سکول میں
موبنگ (ستاۓ جانے) یا آ
دلزاری کا سامنا ہو تو ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ سکول
کو بتائیں۔
تعلیم کا حق اور فرض
ناروے میں رہنے والے سب بچوں کا حق اور فرض ہ�ے کہ وہ ہائی سکول کی تعلیم
حاصل کریں۔ آپ سرپرستوں کی ذمہ داری ہ�ے کہ ب� چ�ے کو تعلیم ملے۔
قریبی سکول اور سکول بدلنا
طالبعلموں کے رہائشی پ�تے سے طے ہوتا ہ�ے کہ طالبعلم کو کس سکول میں جگہ ملے
چاہ�ئے جہاں
گی۔ سکول بدلنے کیلئے آپ کو اس سکول کو خط یا ای میل بھیجنی ی
آپ پا�نے ب� چ�ے کو بھیجنا چاہتے ہوں۔
تعلیمی سال
ہر تعلیمی سال میں طالبعلم  190دن سکول میں حاضر ہوں گے۔ سرپرست
کے طور پر یہ یقینی بنانا آپ کا فرض ہ�ے کہ طالبعلم ہر روز سکول میں حاضر ہو۔
بیماری کی چھٹی
اگر ایک طالبعلم بیمار ہو اور سکول نہ آ سکتا ہو تو آپ پر سکول کو اطالع دینا
الزم ہ�ے۔ اگر بیماری کی وجہ سے تین دن سے زیادہ غیرحاضر رہنا پڑ رہا ہو تو ثبوت
کے طور پر ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ اس سے زیادہ لمبی بیماری کی صورت
میں سکول اور سرپرست غور کریں گے کہ آیا ب� چ�ے کو گھر پر تعلیم دینا مناسب ہ�ے۔
رخصت
اوسلو کے سکولوں میں سکول سے رخصت کے خاص قواعد ہیں۔ بنیادی اصول
یہ ہ�ے کہ طالبعلموں کو سیروسیاحت ،کھیل کی پریکٹس وغیرہ کیلئے یا ٹیسٹوں
کے دنوں میں رخصت نہیں مل سکتی۔ اگر طالبعلم  14دن سے زیادہ سکول
سے غیر حاضر ہر�ے تو اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہ�ے۔

نظم و ضبط کے اصول
رو�ّے کے مشترکہ ضوابط ہیں۔ سکول
اوسلو کے سکولوں میں نظم و ضبط اور ی
اضافی قواعد طے کر سکتا ہ�ے۔ نظم و ضبط کے اصولوں میں یہ بھی لکھا ہ�ے کہ
اگر طالبعلم اصولوں کی خالف ورزی کریں تو سکول کا ردعمل کیا ہو گا۔
والدین کی میٹنگیں
سکول اور گھر کے درمیان اچھا تعاون طالبعلم کی ترقی اور فالح کیلئے اہم ہ�ے۔
والدین کی میٹنگوں میں سکول کام کے طریقوں اور تعلیم کے انتظام کے بارے
میں معلومات دیتا ہ�ے۔ میٹنگوں میں کالس اور سکول کے ماحول پر بھی بات
چیت ہوتی ہ�ے اور سرپرست متعلقہ معامالت اٹھا سکتے ہیں۔
سکول کی ہیلتھ سروس اور دانتوں کی صحت کی سروس
سکول میں سکول نرس ہوتی ہ�ے جس سے طالبعلم اور سرپرست رابطہ کر سکتے
ہیں۔ سکول کی ہیلتھ سروس طالبعلموں کیلئے مفت حفاظتی ٹیکوں اور صحت کیلئے
رہنمائی بھی فراہم کرتی ہ�ے۔  18سال کی عمر کو پہنچنے تک طالبعلموں کو دانتوں
کے مفت عالج کا حق حاصل ہ�ے۔ سب طالبعلموں کو دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس معائنے
کی دعوت ملتی ہ�ے۔ جو لوگ دانتوں کی صحت کی سرکاری خدمات سے استفادہ نہ
کرنا چاہیں ،انہیں تمام اخراجات خود ادا کرنے پڑتے ہیں۔

سکول کے آغاز سے پہلے اگر ب� چ�ے ان کاموں کی مشق
شروع کر دیں تو اچھا ہ�ے:
خود کپڑے پہننا اور جوتوں کے تسمے باندھنا
ٹائلٹ میں خود کو سنبھالنا
وارڈروب میں کپڑوں کو طری�قے سے رکھنا
بستے کی چیزوں کو ترتیب سے رکھنا
اپنی باری کا انتظار کرنا
ساتھ الیا ہوا کھانا کھانے کی مشق کرنا

طالبعلم کیا اور یک�سے سیکھیں گے؟
مضامین اور اہلیتیں
ج�سے پڑھنا ،لکھنا اور حساب
سکول کے ابتدائی سالوں میں ب� چ�ے بنیادی اہلیتیں ی
کرنا سیکھیں گے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ،ایک دوسرے کی بات سننا،
پا�نے خیاالت اور آراء کا اظہار کرنا اور اچھا دوست بننا بھی سیکھیں گے۔

بنیادی اہلیتیں
+پڑھنا
+لکھنا
+حساب کرنا
+ڈیجیٹل آالت استعمال کرنا
+زبانی اظہار کے قابل ہونا

موزوں بنائی گئی تعلیم
تمام طالبعلموں کو ان کی صالحیتوں اور امکانات کے مطابق موزوں تعلیم دی
جاۓ گی۔ طالبعلموں کو کئی طریقوں سے تعلیم دی جاتی ہ�ے – پوری جماعت
اک�لے یا ہم
کے ساتھ ،کمرۂ جماعت میں اور باہر چھوٹے گروپوں میں ،استاد کے ساتھ ی
جماعتوں کے ساتھ باہر دوروں پر۔ طالبعلموں کو ایک گروہ سے وابستگی کا احساس
ہو گا خواہ تعلیم طالبعلموں کی مختلف ضروریات کے مطابق موزوں طور پر دی
جا رہی ہو۔
خصوصی تعلیم
جو طالبعلم عام تعلیمی پیشکش سے استفادہ نہ کر ہر�ے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں،
انہیں خصوصی تعلیم یل�نے کا حق ہ�ے۔ سکول غور کرتا ہ�ے کہ آیا ایک طالبعلم کو
خصوصی تعلیم کی ضرورت ہ�ے اور تعلیم کیلئے نفسیاتی سروس ( )PPTمیں
ماہرانہ جائزے کیلئے رابطہ کروا سکتا ہ�ے۔
اقلیتی لسانی پس منظر رکھنے والے طالبعلم
جن طالبعلموں کی مادری زبان نارویجن اور سامی کے عالوہ کوئی اور ہو ،انہیں
تب تک نارویجن زبان کی خصوصی تعلیم پانے کا حق حاصل ہ�ے کہ وہ تعلیم سے
استفادے کیلئے کافی نارویجن سیکھ جائیں۔ انہیں کالس میں اور/یا الگ گروپوں
میں اضافی تعلیم کی پیشکش مل سکتی ہ�ے۔ اگر ضروری ہو تو طالبعلموں کو
مادری زبان کی تعلیم اور/یا دو زبانوں کی تعلیم کا حق بھی حاصل ہوتا ہ�ے۔

پہلی اور دوسری جماعت میں مضامین
+نارویجن
+حساب
+نیچرل سائنسز
+انگلش
+معاشرتی علوم
+فنون و دستکاری
+میوزک
+فزیکل ایجوکیشن
+عیسائیت ،مذاہب ،نظریات حیات
اور اخالقیات ()KRLE

طالبعلموں کی جانچ اور پیش رفت کے بارے میں گفتگو
سکول ہر طالبعلم کی تعلیمی اور سوشل پیش رفت پر نظر رکھے گا۔ طالبعلموں
کو اس بارے میں بتایا جاۓ گا کہ وہ کن چیزوں میں ماہر ہیں اور کن چیزوں پر
انہیں کام کرنے کی ضرورت ہ�ے۔ تمام مضامین اور نظم و ضبط میں طالبعلموں کی
ششماہی جانچ کی جاۓ گی۔ پرنسپل فیصلہ کرتا ہ�ے کہ آیا ششماہی جانچ تحریری
اور/یا زبانی ہو گی۔ ششماہی جانچ کا نتیجہ طالبعلم کے ساتھ بات چیت کے موقع
پر دیا جا سکتا ہ�ے جو رابطہ استاد اور طالبعلم کے درمیان سال میں کم ازکم دو
بار ہوتی ہ�ے ،اور سرپرستوں کے ساتھ پیش رفت کے بارے میں بات چیت کے موقع
پر بھی جانچ کا نتیجہ دیا جا سکتا ہ�ے۔
تیراکی
تیراکی فزیکل ایجوکیشن مضمون کا حصہ ہ�ے لیکن یہ سکول اور گھر کی مشترکہ
ذمہ داری ہ�ے کہ طالبعلم پانی سے شناسا بنیں اور تیرنا سیکھیں۔ یہ اہم ہ�ے کہ ب� چ�ے
چھوٹی عمر سے ہی پانی میں محفوظ محسوس کرنا سیکھیں۔

ایکٹیویٹی سکول ()AKS
 AKSسکول میں پڑھائی کے اوقات سے پہلے اور بعد میں سرگرمیوں
کی پیشکش ہ�ے جو یکم اگست سے کھلتی ہ�ے۔ سکول کا آغاز کرنے والے
اکثر بچوں کیلئے سکول سے اولّین واسطہ  AKSکی شکل میں ہوتا
ہ�ے۔  AKSکھیل اور سکول کے ساتھ اشتراک کار سے تعلیم مہیا کرنے
کے ذری�عے بچوں کی تعلیمی اور سوشل نشوونما میں مدد کرتا ہ�ے۔
یہاں داخلے کیلئے درخواست دینا ضروری ہ�ے۔  69سکولوں میں پہلی
جماعت کے طالبعلموں کو  2019/2018میں  AKSکی مفت
پیشکش حاصل ہ�ے۔

