
 

CEC ASL Service – EAL Team / Parents-Carers as Partners / revised October 2022 ① 

Ref. 22-8116-Parents-Carers as partners 

بچو ں کی تعلیم میں حصہ لینا  کی حیثیت سے )ساتھی (پارٹنر زوالدین ۔ دیکھ بھا ل کر نے والو ں  کا  :(3 of 3)  والدین ۔
 دیکھ بھا ل کر نے والو ں کیلئے معلو مات 

 
کی حیثیت سے  آپ  کو یہ حق  حا صل ہے کہ  آپ اپنے  بچے کی تعلیم میں حصہ  والدین ۔ کیئرر )دیکھ بھا ل کر نے واال ( ہو نے 

 لیں۔ گھر اور سکو ل کے درمیا ن  ایک مضبو ط پا رٹنر شپ )شراکت داری (
سے تعلیم کے حصول میں مدد  ملتی ہے  اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے ۔ یہ دیگر فیملیز سے ملنے کا بھی  ایک طریقہ ہو سکتا  ہو نے
 ہے ۔

 

 میں اپنے بچے کی تعلیم میں کیسے حصہ  لے سکتا /سکتی ہو ں ؟ 
گھر پر اپنے بچے سے اُس کے لکھنے پڑھنے اور سکو ل میں  گزرنے والے دن کے  بارے میں بات چیت کریں ۔آپ اپنے گھر میں  

ں اور / یا انگلش میں بات کر سکتے ہیں۔بو لی جانے والی زبان  می • 
جانے والی  معلو مات اور رپورٹس  کو پڑ ھیں اور اپنی آرا ء دیں ۔ سکو ل کی جانب  سے دی • 

 •اگر آپ کو  کو ئی تشویشات ہیں تو سکو ل کے عملے سے  بات کریں ۔
اور  اُس کو مستقبل میں دی کے متعلق  سکو ل میں ہو نے والی تقریبات اور میٹنگز میں شر کت کریں اور اپنے بچے کی ترقی  

ا منصوبہ بنا نے کے بارے میں بات چیت کریں ۔ تعلیم کوالی جانے   • 
ا الت اور نظریات   کو دوسرو ں کے  نے کے بارے میں سوچیں اور اپنے  خی پیرنٹ کو نسل   یا دیگر سکو ل گروپس میں شامل ہو  

 •ساتھ شیئر کریں۔

 

 میں گھر پر اپنے بچے کی تعلیم میں کیسے مدد کر سکتا / سکتی ہو ں ؟ 
بچو ں سے  کہیں کہ وہ آپ کو بتا ئیں کہ اُنہو ں  نے کیا سیکھا ہے ۔ یہ  سب آپ  اپنے گھر پر بو لی جا نے والی زبان  میں یا انگلش  

سکتے ہیں۔ اِس سے اُن کو سیکھنے میں مدد ملتی ہے ، اگر چہ آپ کو  ساریمیں پو چھ   
 با تو ں کی سمجھ نہیں آتی  لیکن پھر بھی  آپ اپنے  بچو ں سے بات چیت کریں ۔ 

کھیلنا    کچھ بچو ں کو ہو م ورک ملتا ہے ۔ یہ ہو م ورک  عملی  طور پر کر نے واال ہو سکتا ہے جیسے کہ  کھا نا پکا نا ، پڑھنا  یا 
کام کو دو بارہ کر نا ۔ پڑھنے لکھنے کی اچھی عادات کو  اپنا نے سے  آپ   یا  سکو ل میں سکھا ئے گئے   

کیلئے زیا دہ خو د مختا ر  ہو  جا ئے گا ۔ اگر  ہو م ورک  کرنے  کے بچے کو  مدد ملے گی اور  وہ  اپنے لکھنے پڑھنے کے کام 
مدد لینے کیلئے بات کریں ۔  میں کو ئی مشکل پیش آئے تو  سکو ل سے  

 

اگر مجھے اپنے بچے کی تعلیم کے بارے میں تشویات ہو ں تو مجھے کیا کر نا  چا ہئے ؟     
کچھ بچو ں کو سکو ل میں اضا فی مدد کی ضرورت ہو تی ہے ۔ یہ مدد جذبا تی، رویے سے متعلق یا سیکھنے کی ضروریات ہو  

کیلئے یا ایک لمبے عر صے کیلئے  ہو سکتی ہے ۔اِس میں ی ہیں۔ یہ اضا فی مدد ایک  کم عر صے سکت  
، جہا ں منا سب ہو ۔سکو لز تشخیص ہو ں کو اضا فی  مشکل کام  کروانا  بھی شامل ہو تا  ہے جو زیا دہ قا بلیت رکھتے  طالبعلمو ں 

والو ں اور  طا لبعلمو ں  سے بات  کریں گے اور بچو ں کی سیکھنے کی ضروریات کا پتہ لگا ئیں گے  اور والدین /دیکھ بھال کرنے
۔گے چیت کریں   

اگر آپ کو کو ئی  تشویش ہے  تو یہ ضروری ہے  کہ آپ  نر سری  یا سکو ل  سے مدد لینے کیلئے بات کریں ۔  اپنے بچے کی بھی  
 حوصلہ افزا ئی کریں کہ وہ مدد کیلئے پو چھے ۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو  آپ جلد از جلد 

سکو لز سپیشلسٹس )ما ہر افراد ( سے مدد لے سکتے ہیں جو آپ کے بچے کی تعلیم   میں مدد دے سکتے ہیں۔ ں ۔عملے سے بات کری  

 

 میں سکو ل کو  کن  مفید کا مو ں کی پیشکش کر سکتا /سکتی ہو ں؟ 
طاقت ، مہا رتیں اور مدد  آپ وقت دے سکتے ہیں، کسی کام میں مدد کر سکتے ہیں، اپنے خیا الت اور   نئے طریقے بتا سکتے ہیں، 

 کی پیشکش کر سکتے ہیں ۔ 
 آپ سکو ل کیلئے کیا کر سکتے ہیں، کو ن سے کا مو ں میں  کیسے حصہ لے سکتے ہیں یہ آپ کے بچے کی عمر پر منحصر ہے :

کال س میں مدد کریں۔ مثال کے طور پر  بچو ں کا سبق سُنیں۔ •  
بچو ں کو سیکھنے میں رہنما ئی کریں۔•  
ے جا نے والے پرا جیکٹس  اور اضا فی نصابی  سر گر میو ں میں مدد کریں ۔ باہر کئ•  
ٹرپس یعنی سیر پر ساتھ جا ئیں۔•  
اپنے تجربو ں اور مہا رتو ں کو دوسرو ں کے ساتھ شیئر کریں، دو سرو ں کو بتا ئیں۔ •  
امتحا نو ں کے وقت مدد کریں۔ •  
پیرنٹ کو نسل  میں شامل ہو ں۔ •  
نے میں مدد کریں۔ اکٹھا کر ز فنڈ •  

ضروریات کے با رے میں  پو چھیں اور بتا ئیں کہ آپ کیا مدد کر سکتے ہیں۔ کی سکو ل   

 
 

: ۔کیئررز کیلئے لیفلٹس )معلو ماتی پرچے ( نیں بو لنے والے والدین  زبا دو  

سکا ٹ لینڈ میں تعلیم •  
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ٹنگ اور تعلیمی قابلیت  تشخیص، رپور •  

 
چھ سکتے ہیں اگر یہ آپ کو ابھی تک نہ ملے ہو ں۔ آپ سکو ل سے اِن کے بارے میں پو   

 
 


