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 والدین یک کمی�ٹ برا�ئ بار�ن ہاگر
(FUB) کیا ہے؟ 

 ایک قویم اور (FUB) بار�ن ہاگر ےک ل�ی والدین یک کمی�ٹ

 ےس تعلق رکھ�ن واےل معامالت م�ی
گ

 خودمختار ادارہ اور بار�ن ہا�

وزارت تعلیم کو را�ئ دی�ن وایل کمی�ٹ ہے۔

والدین یک کمی�ٹ برا�ئ بار�ن ہاگر کیا کر�ت ہے؟

 ےک باہیم تعاون ےس متعلق
گ

 یہ کمی�ٹ والدین، عمےل اور رسکاری اداروں کو گھر اور بار�ن ہا�
معامالت م�ی مشورہ اور رہنما�ئ دی�ت ہے۔

 م�ی
گ

 ےک باہیم تعاون ےس بار�ن ہا�
گ

 FUB کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ گھر اور بار�ن ہا�
، معا�ش اور نسیل پس منظر اور اہلیت یک سطح ےس قطع نظر  سب بچوں کو ان ےک سما�ج

ین ممکن پیشکش حاصل ہو۔ بہ�ت
 م�ی

گ
 سب والدین ےک ساتھ اچھے باہیم تعاون ےس بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے یع�ن بار�ن ہا�

انہ�ی زیادہ احساس تحفظ اور اطمینان میّس آتا ہے۔
۔

گ
FUB ےک کام ےس بار�ن ہاگر م�ی والدین ےک حصہ لی�ن اور اثرانداز ہو�ن کو تقویت مےل یک

؟FUB کس طرح مدد کر سک�ت

 م�ی ہ�ی
گ

FUB ان والدین کو مشورہ اور رہنما�ئ دی�ت ہے جن ےک ب�چ بار�ن ہا�

 ےک مالکان یک مدد کر�ت ہے
گ

FUB مفت تربیت اور لیکچرز ےک ذریےع والدین، عمےل اور بار�ن ہا�

 م�ی والدین اور عمےل ےک استعمال ےک ل�ی دیگر مواد
گ

، برورسش اور بار�ن ہا� FUB آپ کو معلوما�ت فلم�ی

تک مفت رسا�ئ دال�ت ہے۔

FUB ےک بارے م�ی مزید

تفصیل پڑھ�ی 
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، انسٹاگرام اور فیس بک   ٹوئ�ٹ

کو فالو کریں۔ FUB جیےس سوشل میڈیا پر

FUB ےک نزدیک اہم ترین معامالت

 ےس تعلق رکھ�ن واےل بہت ےس معامالت پر کام کر�ت ہے اور
گ

 م�ی اور بار�ن ہا�
گ

FUB بار�ن ہا�
 �ن مندرجہ ذیل معامالت کو خاص FUB 2020 تا 2023 یک کمی�ٹ ےک عرےص ےک ل�ی 

:اہمیت دی�ن کا انتخاب کیا ہے

1. عملہ
2. تبدییل ےک مراحل

3. نفسیا�ت و سما�ج ماجول


