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ے! ہم�ی آپ ےک آ�ن یک خو�ش �ہ

۔ �ن ےک ل�ی خو�ش ےس منتظر ہ�ی �چ کو وصول کر اوسلو سکول م�ی ہم سب خزاں م�ی آپ ےک �ب

ے۔ ک�ئ لوگ بہت پہےل  سکول کا پہال دن گھرا�ن ےک ل�ی ایک اہم دن ہوتا �ہ

�ت ہ�ی اور کچھ کو شاید تھوڑا ڈر  ے ہو ےس اس دن کا خو�ش ےس انتظار کر ر�ہ

�ی کہ ہم آپ  ور پتہ ہونا چا�ہ ے۔ لیکن بہرحال آپ کو یہ �ن بھی لگ رہا ہوتا �ہ

۔
گ

ےھ آغاز ےک ل�ی اپ�ن پوری کوشش کریں ےک �چ ےک سکول م�ی احچ ےک �ب

 گا کہ سکول م�ی 
گ

 اور انہ�ی ل�
گ

�چ سکول م�ی محفوظ محسوس کریں ےک سب �ب

�ن واےل ہم لوگ اور آپ والدین سکول  ے۔ یہاں کام کر مقدم کیا جاتا �ہ ان کا خ�ی

۔
گ

�ن ےک ل�ی باہمی تعاون کریں ےک ےھ آغاز اور خوش باش ر�ہ م�ی بچوں ےک احچ

ے آپ کا بچہ پہےل ےس علم یک کیس بھی سطح پر ہو، اساتذہ سب  چا�ہ

 اور سیکھ�ن 
گ

۔ ہم حوصلہ افزا�ئ کریں ےک
گ

بچوں کو ان یک سطح پر مل�ی ےک

۔ ہمارا 
گ

 اور طالبعلموں کو جذبہ اور تحریک دیں ےک
گ

کا شوق دالئ�ی ےک

ےکہ وہ اور کوشش کرے  کام اس مقصد ےک ل�ی ہر طالبعلم یک مدد کرنا �ہ

ےھ۔  بڑ
گ

اور آےک



۔ �ن ےک خواہشمند ہ�ی �چ اور آپ ےس بہ�ت واقفیت پیدا کر اب ہم آپ ےک �ب

! ہماری طرف ےس سکول ےک آغاز ےک ل�ی کامیا�ب یک تمنائ�ی

خلوص ےک ساتھ   
Marte Gerhardsen، ڈائریک�ٹ اوسلو سکول  



�چ مختلف انداز م�ی سیکھ�ت ہ�ی �ب
۔  �ت ہ�ی ۔ ہم یہ پسند کر �ت ہ�ی  اور شوق ےس دنیا کھوحب

گ
�چ تجّسس، �ب ساخت� �ب

ین طور پر  ےس بہ�ت ے، ان یک دلچسپیاں کیا ہ�ی اور وہ ک�ی �ت ہ�ی کہ بچوں کو کیا علم �ہ �ت ہ�ی اور جان ل�ی استاد سب طالبعلموں ےس خوب واقفیت حاصل کر

۔ سیکھ�ت ہ�ی

، استاد ےک  �ٹ گروپوں م�ی �ت ہ�ی – کمرۂ جماعت م�ی پوری جماعت ےک ساتھ، کمرۂ جماعت ےک اندر اور باہر چھو �ن ےک بہت ےس مختلف طر�ی تعلیم حاصل کر

�ب ےک بچوں ےک ساتھ باہر س�ی پر۔ ےل یا پورے در ساتھ اک�ی

ے۔ وریات ےک لحاظ ےس مناسب بنایا جاتا �ہ ، باوجود اس ےک کہ تدریس کو طالبعلموں یک مختلف �ن �ت ہ�ی �چ ایک وحدت م�ی شامل ہو سب �ب

 
�ن ےک ل�ی اور سکول کو ایک محفوظ اور اچھی جگہ ےک طور پر متعارف کروا�ن  ۔ آپ ےک سوالوں ےک جواب د�ی

گ
ور آپ ےک ذہن م�ی بہت ےس سواالت ہوں ےک �ن

، سکول گرمیوں ےس پہےل سب بچوں اور رسپرستوں ےس رابطہ کرے گا۔ ےک ل�ی

�چ کو پہےل ےس حاصل علم اور صالحیت کو اور   ےس بھی۔ سکول �ب
گ

اےک  �ہ
�ن ے، گھر ےس بھی اور بار �چ کو بہت ےس تجربات اور بہت سا علم حاصل �ہ آپ ےک �ب

بڑھا�ئ گا۔

�ن  �ن خیاالت اور را�ئ کا اظہار کرنا اور ا�چ ے۔ بچہ باہمی تعاون، دورسوں یک بات سننا، ا�چ سکول ےک ابتدا�ئ سالوں م�ی آپ کا بچہ پڑھنا، لکھنا اور حساب سیکھتا �ہ

ے۔ ہم جماعتوں کا اچھا دوست بننا بھی سیکھتا �ہ

ک ہ�ی اور تعلیم یک ڈائریکٹوریٹ یک ویب  �ن وایل دستاویزات ہ�ی کہ طالبعلم کیا قابلیت حاصل کریں گـے۔ نصاب پورے ملک م�ی مش�ت نصاب یہ بیان کر

۔ سائیٹ www.udir.no پر دستیاب ہ�ی

؟
گ

ےس سیکھ�ی ےک طالبعلم کیا اور ک�ی



اچھا ہو گا کہ آپ سکول ےک آغاز ےس پہےل گھر م�ی 
بچوں ےک ساتھ یہ کریں

یں پڑھ کر سنایا کریں ▪ ن �چ کو بہت � چ�ی �ب

الفاظ ےک معا�ن ےک بارے م�ی آپس م�ی بات کریں ▪

زبان یک آوازوں ےک ساتھ کھیل اور مذاق بنائ�ی ▪

، گن�ی اور اپ�ن باری کا  ▪ مل کر گیمز کھیل�ی

انتظار کریں

ٹے پہن�ن یک مشق کرے ▪ بچہ خود ک�چ



تصویر ےک بارے م�ی آپس م�ی بات کریں! 

؟ ے ہ�ی �چ کیا کر ر�ہ �ب

؟ ے – کیا آپ اےس ڈھونڈ سک�ت ہ�ی Brøle تصویر م�ی چھپا ہوا �ہ

ے؟ آپ ےک خیال م�ی کالس روم کیسا دکھا�ئ دیتا �ہ

ے ہ�ی –  ؟ تصویر م�ی ک�ئ حروف نظر آ ر�ہ S یک آواز ڈھونڈیں! آپ کو کت�ن الفاظ مےل؟ کیا آپ ایک جییس آواز واےل )ہم قافیہ( الفاظ ڈھونڈ سک�ت ہ�ی
؟ شاید آپ ان م�ی ےس کچھ کو پہچان�ت ہ�ی

؟ )تکون، چوکور اور دائرے( ے ہ�ی ےل پھول؟ آپ کونیس شکل�ی دیکھ ر�ہ �ی ، پنک یا �چ ؟ کونےس پھول زیادہ ہ�ی ےل گیند ڈھونڈ سک�ت ہ�ی کیا آپ تصویر م�ی سب ن�ی



سکول



 
AKS )ایکٹیوی�ٹ سکول( سکول ےک اوقات ےس پہےل اور بعد م�ی بچوں ےک ل�ی سکول یک 

ے ے۔ AKS 2 اگست کو کھل رہا �ہ طرف ےس ایک پیشکش �ہ

ے، آپ کو پھر بھی  ے سیٹ مفت �ہ ے۔ یاد رکھ�ی کہ چا�ہ پہیل جماعت ےک تمام بچوں کو AKS م�ی مفت جزوی سیٹ مل�ت �ہ

�چ کا نام AKS ےک ل�ی درج کروا�ت ہ�ی جو آپ کو سکول   �ب
�ن ۔ آپ درخواستوں ےک پورٹل م�ی ا�چ

گ
اس ےک ل�ی درخواست دی�ن ہو یک

ے،  یک ویب سائیٹ پر مل جا�ئ گا۔ یہاں آپ اس بارے م�ی بھی تفصیل پڑھ سک�ت ہ�ی کہ جس سکول م�ی آپ کا بچہ پڑھتا �ہ

ے۔ وہاں AKS م�ی کیا ہوتا �ہ

 AKS نشوونما م�ی بھی مدد دیتا 
! �چ لطف بھی اٹھا�ت ہ�ی ے اور �ب �ہ

)AKS( ایکٹیوی�ٹ سکول



حقوق اور فرائض

ے۔  ▪ ے اور یہ ان کا فرض بھی �ہ �ن واےل سب بچوں کو پرائمری اور ہا�ئ سکول یک تعلیم کا حق بھی حاصل �ہ ناروے م�ی ر�ہ

�چ کو تعلیم مےل۔  ▪ ے کہ �ب بطور رسپرست یہ آپ یک ذمہ داری �ہ

طالبعلم ہر تعلیمی سال م�ی 190 دن سکول جا�ئ گا۔  ▪

۔  ▪ ک ہ�ی سکول ےک دن اور تعطیالت اوسلو م�ی سب سکولوں ےک ل�ی مش�ت

۔ آپ رخصت یک درخواست دے سک�ت ہ�ی اور اس کا  ▪ طالبعلم سکول م�ی وقت گزارے گا اور بالعموم اےس تفریحی سفر ےک ل�ی سکول ےس چھ�ٹ نہ�ی مل�ت

ے۔  فیصلہ پرنسپل کرتا �ہ

ے۔ ▪ ے۔ اس صورت م�ی انہ�ی خصویص تعلیم کا حق حاصل ہو سکتا �ہ ورت ہو�ت �ہ کچھ طالبعلموں کو اضا�ن مدد یک �ن

§



�چ کو سامی زبان یک تعلیم یا سامی  اگر آپ لوگ یا آپ کا بچہ سامی پس منظر رکھ�ت ہ�ی تو �ب

ے۔  زبان م�ی تعلیم کا حق حاصل �ہ

سامی زبان م�ی تعلیمNedre Bekkelaget  سکول م�ی یا بطور فاصال�ت تعلیم دی 

ے۔ اگر اوسلو سکول  ے۔ طالبعلموں کو آ�ن جا�ن ےک ل�ی سکول ےس ٹرانسپورٹ مہیا یک جا�ت �ہ جا�ت �ہ

�ت ہوں تو اوسلو سکول یہ تعلیم  ےک کم از کم دس طالبعلم سامی زبان م�ی تعلیم لینا چا�ہ

ے۔  پیش کر سکتا �ہ

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/
sprakopplaring/undervisning-i-samisk

اگر آپ لوگوں کا پس 
ے منظر سامی �ہ

اقلی�ت زبان�ی بول�ن واےل طالبعلم

ے۔ اضا�ن  ے تو اےس نارویجن یا اس یک مادری زبان م�ی اضا�ن تعلیم مل سک�ت �ہ �چ یک مادری زبان نارویجن یا سامی ےک عالوہ کو�ئ اور زبان �ہ اگر آپ ےک �ب

۔ ن قسم�ی ہ�ی تعلیم یک ت�ی

ے۔ ▪ نارویجن زبان یک خصویص تعلیم جس م�ی زیادہ باوسیلہ اور موزوں انداز م�ی نارویجن زبان یک تعلیم دی جا�ت �ہ
ے۔ ن یک تعلیم �ہ ن یک دولسا�ن تعلیم کا مطلب نارویجن اور طالبعلم یک مادری زبان م�ی مضام�ی ▪ مضام�ی

ے۔ ▪ مادری زبان یک تعلیم کا مطلب طالبعلم یک اپ�ن مادری زبان م�ی تعلیم �ہ



سکول یک انتظامیہ اور عملہ
۔ �ت ہ�ی ، سوشل ٹیچر اور AKS ےک رسبراہ بھی ہو ے۔ بالعموم پرنسپل ےک ساتھ ایک نائب پرنسپل، ایک یا ک�ئ تعلیمی انسپیک�ٹ پرنسپل سکول اور AKS ےک ل�ی ذمہ دار �ہ

۔ �ت ہ�ی ے۔ ہر کالس یا گروپ ےک دورسے اساتذہ اور اسسٹنٹ بھی ہو ہر کالس کا ایک رابطہ استاد ہوتا �ہ

۔ اوسلو سکول ےک بارے م�ی
ے۔ �ن واےل سب لوگوں ےک ل�ی سکول مفت �ہ ے کہ اوسلو م�ی ر�ہ ے۔ اس کا مطلب �ہ اوسلو سکول بلدیہ اوسلو ےک تحت �ہ

ے۔ ہمارے عمےل یک تعداد000 15  ےس زیادہ اور طالبعلموں اور اپرنٹسوں )زیرتربیت کاریگروں( یک تعداد000 93  ےس زیادہ �ہ

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning
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