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گ

 بار�ن ہا�
یک کونس
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ن قوان�ی
 ےک قانون م�ی ےط ہے

گ
 ےک درمیان باہیم تعاون کا اصول بار�ن ہا�

گ
:گھر اور بار�ن ہا�

§ سیکشن مقصد§
 گھر ےک ساتھ باہیم تعاون اور افہام و تفہیم ےک ذریےع بچوں یک دیکھ بھال اور 

گ
 بار�ن ہا�

وریات پوری کرے گا اور اییس تعلیم و تربیت کو فروغ دے گا جو ہمہ جہ�ت نشوونما یک  کھیل یک �ن
۔ بنیاد ب�ن

§ سیکشن 4: والدین یک کونسل اور باہیم تعاون یک کمی�ٹ
 م�ی ایک والدین 

گ
 بچوں ےک گھروں ےک ساتھ باہیم تعاون یقی�ن بنا�ن ےک ل�ی ہر بار�ن ہا�

۔
گ

یک کونسل اور ایک باہیم تعاون یک کمی�ٹ ہو یک

کہ   والدین یک کونسل سب بچوں ےک والدین پر مشتمل ہو�ت ہے اور اس کا کام انےک مش�ت
 م�ی اچھا

گ
 اور والدین ےک گروہ ےک درمیان تعاون ےک ذریےع بار�ن ہا�

گ
 مفادات کو فروغ دینا اور بار�ن ہا�

 یک فیس یک زیادہ ےس
گ

 ماحول پیدا کرنا ہے۔ اگر سیکشن 15 ےک ضم�ن ضوابط ےک تحت بار�ن ہا�
زیادہ حد ےط یک گ�ئ ہو تو �ف والدین یک کونسل یہ اس حد ےس اوپر فیس منظور کر سک�ت ہے۔

 باہیم تعاون یک کمی�ٹ ایک مشورہ دی�ن وایل، رابےط پیدا کر�ن وایل اور باہیم ربط  ال�ن 
 کا عملہ  شامل ہو�ت ہ�ی اور

گ
۔ باہیم تعاون یک کمی�ٹ م�ی والدین اور بار�ن ہا�

گ
 وایل انجمن ہو یک

یک ہو سکتا ہے لیکن اس  کا  مالک چاہے تو رسش
گ

 برابر ہو�ت ہے۔ بار�ن ہا�
گ

 دونوں گروہوں یک نمائندیک
۔ ےک نمائندوں یک تعداد دورسے کیس گروپ ےک نمائندوں ےس زیادہ نہ�ی ہو سک�ت

 کا مالک یقی�ن بنا�ئ گا کہ اہم معامالت والدین یک کونسل اور باہیم  تعاون یک 
گ

 بار�ن ہا�
۔ کمی�ٹ ےک سام�ن پیش ک�ی جائ�ی

Foreldreutvalget for barnehager
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FUB ےک مشورے
وع کرنا والدین ےک ل�ی بیھ اور بچوں ےک ل�ی بیھ ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے اور قدر�ت طور  رسش

گ
 بار�ن ہا�

 ےک ل�ی برابر حیثیت
گ

۔ والدین بار�ن ہا� وع ےک عرےص م�ی اپ�ن ب�چ ےک ل�ی فکرمند ہو�ت ہ�ی  پر والدین رسش

 م�ی
گ

وری ہے کہ بار�ن ہا� ۔ یہ ممکن بنا�ن ےک ل�ی �ن
گ

 رکھ�ن واےل اور فعال تعاون کر�ن واےل پارٹ�ن ہوں ےک
 داخےل ےک ساتھ یہ والدین کو والدین یک کونسل اور باہیم تعاون یک کمی�ٹ م�ی ان ےک حقوق اور ذمہ

۔ داریوں ےک بارے م�ی اچیھ معلومات مل�ی

 ےک ل�ی والدین یک کمی�ٹ
گ

۔ ایک فلم والدین یک میٹنگ ،FUB ،بار�ن ہا�  �ن دو معلوما�ت فلم�ی بنا�ئ ہ�ی
 م�ی تربی�ت مقاصد ےس ،SU ،م�ی استعمال یک جا سک�ت ہے اور ایک فلم کو باہیم تعاون یک کمی�ٹ

۔ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ فلم�ی والدین کو اچیھ معلومات مہیا کر�ت ہ�ی

ائط و حاالت اچیھ رسش

وری ہ�ی  والدین یک کونسل اور باہیم تعاون یک کمی�ٹ م�ی کام ےک اچھے حاالت اس مقصد ےک ل�ی �ن

 کہ دلچس�پ اور رسگریم پیدا ہو سےک۔ یہاں ایےس کچھ اقدامات کا ذکر ہے جو کام کو باقاعدہ بنا�ن م�ی

مددگار ہو سک�ت ہ�ی

• والدین یک کونسل اور باہیم تعاون یک کمی�ٹ ےک قواعد و ضوابط
• سال بھر کا رسکلر کیلنڈر جس م�ی مستقل معامالت پر کام ےک ل�ی دن ےط ہوں

• پہیل میٹنگ م�ی پورے سال کا میٹنگ پالن بنایا جا�ئ
 ےک والدین

گ
• یہ خیال رکھنا بہ�ت ہوگا کہ مختلف فورموں م�ی متنوع لوگ شامل ہوں جیےس بار�ن ہا�

، رہائیسش عال�ت اور تجر�ب ےک لحاظ ےس مختلف لوگ 
گ

م�ی ےس دلچسپیوں، پس منظر، وابست�
• میٹنگ ےک اصول

• کیسوں پر کام کا طریقہ:

 کا مالک)  FAU < والدین یک کونسل
گ

)< باہیم تعاون یک کمی�ٹ < بار�ن ہا� والدین یک ورکنگ کمی�ٹ

: انتظامیہ < سیایس انتظایم بورڈ بلدیا�ت بار�ن ہاگر م�ی
: مالک / کمپ�ن / ادارہ پرائیویٹ بار�ن ہاگر م�ی

 شفاف طریق کار اور ایک دورسے پر بھروےس ےک ذریےع باہیم
 تعاون کا اچھا ماحول پیدا کر ےک باہیم تعاون ےک ل�ی اچیھ بنیاد

۔ کیسوں پر کام اور شکایات پر کارروا�ئ ےک اچھے معموالت  ڈال�ی
۔ بنائ�ی

 ایک دورسے ےس کھےل پن اور اعتماد ےک
 ذریےع ایک اچھے باہیم تعاون کا ماحول

۔ ین بنیاد رکھ�ی  بنا کر تعاون یک بہ�ت
 کیسن اور شکایات کو ہینڈل کر�ن  ےک

ل�ی اچھے معموالت قائم کریں۔
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والدین یک کونسل
 کا رسبراہ کیا کرتا ہے

گ
بار�ن ہا�

 ےک والدین کو آگاہ کرتا ہے کہ والدین یک کونسل کیا ہے اور والدین یک کونسل ےک
گ

 رسبراہ بار�ن ہا�
قواعدوضوابط سب والدین ےک علم م�ی التا ہے۔

یک ہو سکتا ہے اور بات چیت ےک ل�ی معامالت پیش کر سکتا ہے تاکہ والدین کو معامےل پر   رسبراہ رسش

بھرپور معلومات مل�ی
 کا مالک یہ یقی�ن بنا�ئ گا کہ اہم معامالت والدین یک کونسل اور باہیم تعاون یک کمی�ٹ ےک

گ
 بار�ن ہا�

سام�ن پیش ک�ی جائ�ی
 میٹنگوں ےک انعقاد ےک ل�ی سہولت پیدا کرنا

والدین یک کونسل کیا کر�ت ہے
 والدین یک کونسل ےک قواعدو ضوابط م�ی ےط ہونا چاہ�ی کہ کونسل یک ذمہ داریاں کیا ہ�ی اور آپ

 م�ی اس کا مینڈیٹ کیا ہے
گ

بار�ن ہا�
SU یک جانب ےس اٹھا�ئ جا�ن واےل کیسوں پر بات چیت کرنا۔ کیس پر بات چیت ےس حاصل ہو�ن وایل 

تک پہنچا�ئ جا�ت ہ�ی SU آراء واپس
 زیادہ ےس زیادہ ےط شدہ فیس ےس اوپر فیس یک منظوری �ف والدین یک کونسل دے سک�ت ہے )بار�ن

 ےک قانون کا سیکشن 15)۔
گ

ہا�

والدین یک کونسل کیا ہے

یک ہو�ت ہ�ی  ےک تمام والدین رسش
گ

قانون ےک تحت الزیم انجمن جس م�ی بار�ن ہا�
SU ےک نمائندے منتخب کر�ن وایل انجمن

 م�ی FAU وہ انجمن جو
گ

ہو تو FAU ےک نمائندے منتخب کر�ت ہے، اگر بار�ن ہا�
۔

گ
کہ مفادات کو فروغ دے یک  ےک تمام بچوں ےک والدین پر مشتمل انجمن جو ان ےک مش�ت

گ
 بار�ن ہا�

 م�ی اچھا ماحول پیدا
گ

 اور والدین ےک گروہ ےک درمیان باہیم تعاون ےک ذریےع بار�ن ہا�
گ

بار�ن ہا�
۔

گ
کر�ن م�ی مددگار ہویک

Foreldreutvalget for barnehager
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باہیم تعاون یک کمی�ٹ
SU کیا ہے

قانون ےک تحت الزیم انجمن جس م�ی عمےل ےک افراد اور والدین یک برابر تعداد ہو�ت ہے
SU مشورے دی�ن اور رابےط پیدا کر�ن وایل اور باہیم ربط ال�ن وایل انجمن ہے

SU ےک نمائندوں کو والدین کیکونسل منتخب کر�ت ہے
SU ےک نمائندوں پر رازداری یک پابندی ہے

SU کیا کر�ت ہے
SU م�ی 

گ
 SU ےک الگ قواعدو ضوابط م�ی ےط ہونا چاہ�ی کہ آپےک بار�ن ہا�

گ
کیا کام کرے یک

اگراف دیکھ�ی  ےک قانون سیکشن 2 کا آخری پ�ی
گ

 کا ساالنہ پالن منظور کر�ت ہے، بار�ن ہا�
گ

بار�ن ہا�
 ےک درمیان تعاون برقرار رکھ�ت ہے

گ
والدین اور بار�ن ہا�

 تدرییس عمےل ےک قاعدے ےس استثناء یک درخواست پر کام کر رہا ہو تو اپ�ن را�ئ دی�ت
گ

 جب بار�ن ہا�
۔  ےک قانون کا سیکشن 3 دیکھ�ی

گ
ہے۔  بار�ن ہا�

 کا رسبراہ کیا کرتا ہے
گ

بار�ن ہا�
 ےک والدین کو آگاہ کرتا ہے کہ

گ
کیا ہے SU رسبراہ بار�ن ہا�

 ےک بارے م�ی SU ےک کام م�ی کیا شامل ہے )اس ےک ل�ی SU ےک ارکان کو تربیت دیتا ہے کہ SU رسبراہ
FUB یک معلوما�ت فلم استعمال یک جا سک�ت ہے(

یک ہوتا ہے اور بالعموم سیکرٹری ےک طور پر کام کرتا ہے رسبراہ رسش

کو معلومات دیتا ہے جیےس SU رسبراہ اہم معامالت م�ی
 ےک مایل حاالت 

گ
- بار�ن ہا�

- بجٹ
- معموالت 

- عمےل یک صورتحال 
- والدین کا رسوے

 اور
گ

ےک قواعدوضوابط اور رسکلر کیلنڈر SU کونےس معامالت پر کارروا�ئ یک جا�ئ یک

م�ی انہ�ی کب رکھنا چاہ�ی
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FAU
FAU کیا ہے

 FAU قانون ےک تحت الزیم انجمن نہ�ی ہے تاہم بہت ےس بار�ن ہاگر FAU بنا�ن کا انتخاب کر�ت ہ�ی
بنا�ن کا فیصلہ کر سک�ت ہے FAU والدین یک کونسل

FAU ےک تمام سیکشنوں ےک نمائندے شامل ہو�ت ہ�ی 
گ

م�ی اک�ث بار�ن ہا�
FAU م�ی اچھا ماحول پیدا کر�ن م�ی مدد 

گ
 اور والدین ےک بیچ اچھے تعاون ےک ذریےع بار�ن ہا�

گ
 بار�ن ہا�
کر�ت ہے

FAU ےک نمائندوں پر رازداری یک پابندی ہے

FAU کیا کر�ت ہے
FAU ےک قواعدو ضوابط م�ی ےط ہونا چاہ�ی کہ FAU م�ی اس 

گ
 یک ذمہ داریاں کیا ہ�ی اور آپےک بار�ن ہا�

کا مینڈیٹ کیا ہے
کہ مفادات کا فروغ ہے اس کا کام والدین ےک مش�ت

گ
تک پہنچا�ت ہے SU یہ والدین ےک رپورٹ ک�ی ہو�ئ معامالت پر کام کر�ت ہے اور انہ�ی آ�

ورت ےک مطابق میٹنگ�ی کر سک�ت ہے ارکان یک خواہش اور �ن

 کا رسبراہ کیا کرتا ہے
گ

بار�ن ہا�

 م�ی
گ

ہے یا نہ�ی FAU رسبراہ والدین یک کونسل کو بتاتا ہے کہ آيا اس بار�ن ہا�

م�ی سہولت پیدا کرتا ہے کہ والدین نمائندے چن سک�ی
ےک قواعدوضوابط ےک بارے م�ی معلومات دیتا ہے FAU والدین کو

گ
قواعدوضوابط م�ی بار�ن ہا�

گ
ےک کام بیان ہوں ےک

FAU  ےک قانون ےک تحت الزیم انجمن نہ�ی ہے۔ اس ل�ی 
گ

 بار�ن ہا�

۔FAU  سب بار�ن ہاگر م�ی نہ�ی ہو�ت

Foreldreutvalget for barnehager
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 آپس م�ی اچھا تعاون اور اچھا مکالمہ SU یہ اہم ہے کہ قواعدوضوابط بنا�ت ہو�ئ
گ

 اور بار�ن ہا�
۔ یہاں ایک مثال دی جا ریہ ہے کہ قواعدوضوابط م�ی کیا شامل ہو سکتا ہے :رکھ�ی

والدین یک کونسل 
گ

۔ والدین یک کونسل گھر اور بار�ن ہا�  ےک سب بچوں ےک والدین اس کونسل ےک رکن ہو�ت ہ�ی
گ

 بار�ن ہا�
 اور بچوں ےک خوش و خرم رہ�ن اور مثبت نشوونما

گ
 ےک درمیان اچھا تعاون پیدا کر�ن ےک ل�ی کام کرے یک

۔ والدین یک کونسل
گ

ےک نمائندوں کو منتخب کر�ت ہے۔ SU پا�ن ےک ل�ی موزوں حاالت بنا�ئ یک

(SU) باہیم تعاون یک کمی�ٹ
 ایک مشورہ دی�ن وایل، رابےط پیدا کر�ن وایل اور باہیم ربط ال�ن وایل انجمن  )SU)باہیم تعاون یک کمی�ٹ

 کا عملہ شامل ہو�ت ہ�ی اور دونوں گروہوں یک
گ

۔ باہیم تعاون یک کمی�ٹ م�ی والدین اور بار�ن ہا�
گ

 ہو یک
یک ہو سکتا ہے لیکن اس ےک نمائندوں یک تعداد  کا مالک چاہے تو رسش

گ
 برابر ہو�ت ہے۔ بار�ن ہا�

گ
 نمائندیک

۔ دورسے کیس گروپ ےک نمائندوں ےس زیادہ نہ�ی ہو سک�ت

انتخاب اور انجمن سازی 
وع ہو�ن پر والدین یک میٹنگ م�ی چنا جاتا ہے۔ SU ن�ئ  کا نیا سال رسش

گ
 پہیل میٹنگ م�ی SU کو بار�ن ہا�

ی چن�ت ہے۔ اپ�ن انجمن سازی کر�ت ہے اور رسبراہ، نائب رسبراہ اور سیکری�ٹ

ذمہ داریاں
SU ےک رسبراہ ےک فرائض یہ ہو سک�ت ہ�ی:

 ےک رسبراہ ےک ساتھ اچھا  SU کیسوں یک فہرست بنا�ن اور
گ

• کو بھیج�ن یک ذمہ داری، بار�ن ہا�
تعاون رکھ�ت ہو�ئ 

• میٹنگوں یک صدارت
 ےک رسبراہ ےک ساتھ رابطہ رکھنا 

گ
 • بار�ن ہا�

 کا مشورہ ہے کہ تمام بار�ن ہاگر والدین
 اور باہیم تعاون یک FUB یک کونسل

کمی�ٹ ےک قواعدوضوابط بنائ�ی
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ی ےک فرائض :نائب رسبراہ اور سیکری�ٹ
• یہ یقی�ن بنانا کہ میٹنگوں یک رپورٹ�ی لکیھ جائ�ی اور والدین ےک علم م�ی ال�ئ جائ�ی 

 ےک رسبراہ کا کردار
گ

بار�ن ہا�
یک ہوتا  SUرسبراہ  یک میٹنگوں م�ی رسش

 ےک سام�ن SU ہے اور اہم معامالت کو
 پیش کر�ن کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ کیسوں

 کو بھیج�ن SU یک فہرست تیار کر�ن اور
 ےک رسبراہ ےک SU ،کا ذمہ دار ہو سکتا ہے

۔ ساتھ اچھا تعاون رکھ�ت ہو�ئ

کمیٹیاں
 چ�ن جا سک�ت ہے )قانون FAU ایک       

 م�ی
گ

 ےک تحت الزیم نہ�ی ہے) اور بار�ن ہا�
FAU یک ذییل کمیٹیاں چ�ن جا سک�ت ہ�ی  
 جو معّینہ فرائض یا منصوبوں ےک ل�ی کام

کریں۔

میٹنگ�ی
 ےک سال ےک دوران           

گ
 SU بار�ن ہا�

۔ اگر والدین/ یک ۔۔۔۔۔ میٹنگ�ی ہو�ت ہ�ی
ورت ہے تو دونوں فریقوں کو میٹنگ بال�ن کا موقع  دیکھ�ی کہ اس ےس زیادہ میٹنگوں یک �ن

گ
 بار�ن ہا�

حاصل ہوتا ہے۔

فرائض
 ےک درمیان اچھے تعاون ےک ل�ی کام کرنا

گ
• گھر اور بار�ن ہا�

 کا ساالنہ پالن منظور کرنا
گ

• بار�ن ہا�
 ےک معامالت پر والدین یک

گ
• موضوعا�ت شاموں اور بار�ن ہا�

بات چیت ےک ل�ی میٹنگوں کا انعقاد 

• اپنا رسکلر کیلنڈر دیکھ�ی
 (FUB تمام SU کمیٹیوں کو مشورہ دی�ت ہے کہ وہ SU ےک کام ےک ل�ی ایک رسکلر کیلنڈر بنائیںجس م�ی 

)ےط ہو کہ کس وقت کونےس معامالت پر کام کیا جا�ئ گا

مایل معامالت
 کا رسبراہ

گ
 ےک آپریشن ےک بارے م�ی معلومات دے گا۔ )یہ رسکلر کیلنڈر کا SU بار�ن ہا�

گ
 کو بار�ن ہا�

)ایک پکا آئٹم ہو سکتا  ہے
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رازداری یک پابندی
 بسلسلہ رازداری یک پابندی، والدین ےک رابطہ افراد )fتا a 13قانون انتظامیہ ےک اصول )سیکشن 13 

 کا قانون سیکشن 20
گ

 یک کمیٹیوں ےک ارکان ےک ل�ی واجب ہ�ی )بار�ن ہا�
گ

) اور بار�ن ہا�

SU م�ی تنازعات
SU ۔ یہ

گ
ی پر توجہ دے یک  ےک سب بچوں یک بہ�ت

گ
 جو بار�ن ہا�

گ
 سب کو اکٹھا کر�ن وایل کمی�ٹ ہو یک

 م�ی اختالف را�ئ اور بحث یک گنجائش ہو۔ اگر اختالف پیدا ہو تو نمائندوں کو اپ�ن SU اہم ہے کہ
۔  SU کا مشورہ ہے کہ FUB توجہ معامالت پر رکھ�ن چاہ�ی اور سب بچوں کو اہمیت دی�ن چاہ�ی

 ےک رسبراہ، یا SU اس بارے م�ی ایک طریق کار بنا�ئ اور ےط کرے کہ
گ

 ےک ارکان ےک SU اور بار�ن ہا�
۔

گ
درمیان، مختلف تنازعات پر کام کر�ن ےک ل�ی کن لوگوں کو شامل کیا جا�ئ گا اور ذمہ داری مےل یک

12



قواعدوضوابط م�ی تبدیلیاں 
 کو تحریری SU سال م�ی ایک بار قواعدوضوابط پر نظرثا�ن یک جا�ت ہے۔ تبدیلیوں یک تجاویز

وری ہوتا ہے۔ والدین یک کونسل یک میٹنگ م�ی تبدیلیوں پر بات چیت یک جا�ت  صورت م�ی دینا �ن
ہے اور  انہ�ی منظور یا نامنظور کیا جاتا ہے۔
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معامالت
 کبیھ کبھار یہ جاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ کونےس معامالت والدین یک کونسل اور کونےس معامالت

SU ۔ ےک تحت آ�ت ہ�ی

 ایک بنیادی اصول یہ ہوسکتا ہے کہ اگر معاملہ �ف آپےک ب�چ کا ہے تو آپ
۔ اگر  ےک رسبراہ ےک ساتھ اس پر بات کر سک�ت ہ�ی

گ
 تدریس ےک انچارج یا بار�ن ہا�

 سمجھا جا سکتا ہو کہ معاملہ ک�ئ بچوں/والدین ےس تعلق رکھتا ہے یا زیادہ اصویل نوعیت کا معاملہ
:م�ی الیا جا سکتا ہےSU /ہے تو اےس والدین یک کونسل

 حالیہ معامالت ےک بارے م�ی والدین کو آگاہ کرے گا۔ ان معامالت ےک ل�ی رسکلر کیلنڈر م�ی دن
گ

 ہا�
اچھا اور باقاعدہ کام SU ےط کر لینا فائدہ مند ہوگا تاکہ

کرے۔

• بجٹ اور اکاؤنٹس
• آپریشن

• اقدار
ن ےک رسوے • صارف�ی

• عملہ
 کا انتظام

گ
• بار�ن ہا�

• کھل�ن ےک اوقات
• گرمیوں یک چھٹیوں م�ی بند رہ�ن واےل بار�ن ہاگر

• عار�ن عمےل کا استعمال
• سائیکوسوشل ماحول

 م�ی حفاظت
گ

• بار�ن ہا�
• تدرییس عمےل ےک متعلق عام قاعدے ےس استثناء پر را�ئ دینا

• ساالنہ پالن کو منظور کرنا

 جن اہم معامالت کا قانون م�ی خاص ذکر ہے، وہ ہ�ی بجٹ، آپریشن اور رق�ب کا استعمال۔

Foreldreutvalget for barnehager
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تجاویز
SU م�ی شامل والدین ےک ل�ی تجاویز:

یک ہوں • دورسوں ےک ساتھ دلچیس ےس رسش
• ڈیجیٹل فولڈر یا کاغذات یک فائل بنا ل�ی جس م�ی آپ

 SU ےک سب کام یک تفصیالت ایک جگہ اکٹیھ رکھ سک�ی 
 ےک ساتھ مل کر والدین یک میٹنگ/ والدین یک شام منعقد کریں

گ
 • بار�ن ہا�

جس م�ی ان موضوعات پر بات چیت ہو جو والدین ےک ل�ی اہم ہ�ی
 ےک رسبراہ ےک SU ےک رسبراہ کو

گ
• SU یک میٹنگوں ےک درمیا�ن عرےص م�ی بار�ن ہا�

۔ اچھا ہو گا کہ پہےل ےس میٹنگ کا ایجنڈا بنایا جا�ئ یع�ن یہ نقاط ےط ہوں کہ آپ لوگ بار�ن  ساتھ اچھا مکالمہ رکھنا چاہ�ی
۔

گ
 ےک اور والدین یک دلچس�پ ےک کن معامالت پر بات کریں ےک

گ
ہا�

 ےک رسبراہ ےک ل�ی تجاویز:
گ

بار�ن ہا�

• کھال ذہن اور بات سن�ن واال روّیہ رکھ�ی
 • ےک بارے م�ی اچیھ معلومات دیں جیےس SU والدین کو والدین یک کونسل اور

 ےک آغاز پر میٹنگ اور والدین یک میٹنگ م�ی
گ

بار�ن ہا�

• SU ےک رسبراہ ےک ساتھ میٹنگوں کا مستقل معمول رکھ�ی
 م�ی والدین

گ
• والدین کو یہ بتا�ن یک دعوت دیں کہ وہ بار�ن ہا�

یک میٹنگوں/موضوعا�ت شاموں م�ی کن موضوعات کو شامل کرنا چاہ�ت ہ�ی
• کو فعال طور پر استعمال کریں SU والدین یک کونسل اور

 ےک مالک ےک ل�ی تجاویز:
گ

بار�ن ہا�
SU یک ہوں • یک میٹنگوں م�ی رسش

• معلومات دیں، دورسوں یک بات سن�ی اور دلچس�پ ل�ی
گ

• بلدیا�ت بار�ن ہاگر م�ی بالعموم ایک سیاستدان SU م�ی مالک یک نمائندیک
۔ کرتا ہے۔ بلدیہ کو ان سیاستدانوں یک شمولیت اور تربیت کا اچھا معمول بنانا چاہ�ی

مواد ےک ل�ی تجاویز
• FUB �ن SU ےک بارے م�ی معلوما�ت فلم�ی بنا�ئ ہ�ی جنہ�ی والدین یک  

میٹنگوں م�ی استعمال کیا جا سکتا ہے
• FUB �ن SU یک میٹنگوں م�ی SU ےک ل�ی بیھ تربی�ت فلم بنا�ئ ہے جےس  

استعمال کیا جا سکتا ہے۔
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 م�ی والدین یک کونسل اور 
گ

بار�ن ہا�
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