
ایکٹویٹ���ی س���کول کیلئے اوس���لو س���ٹینڈرڈ
اوسلو سٹینڈرڈ ان توقعات کی وضاحت کرتا ہے جو طالبعلموں کے سرپرست ایکٹویٹی سکول 
سے رکھ سکتے ہیں۔ یہ سٹینڈرڈ ان سرپرستوں سے کی جانے والی توقعات بھی واضح کرتا 
ہے جن کے بچوں کو یہ پیشکش ملتی ہے۔ سٹینڈرڈ میں چار معامالت شامل ہیں جن کا انتخاب 
ایکٹویٹی س���کول کیلئے فریم ورک پالن اور اوسلو میں س���کول میں پڑھائی کے اوقات کے 
عالوہ دیکھ بھال کی بلدیاتی سکیموں کے معیاری اصول و ضوابط کے پس منظر میں کیا گیا 

ہے۔ اوسلو سٹینڈرڈ یکم اگست2011 سے تمام ایکٹویٹی سکولوں کیلئے مؤثر ہے۔

مواد اور امنگیں
آپ ایکٹویٹی سکول سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟

آپ ایکٹویٹی سکول سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟

ایکٹویٹی سکول آپ سے کیا توقع کر سکتا ہے؟

ایکٹویٹی سکول آپ سے کیا توقع کر سکتا ہے؟

تحفظ، اطمینان اور دیکھ بھال

سکول اور ایکٹویٹی سکول کے مواد اور سرگرمیوں کے بیچ اچھا تسلسل اور تعلق ہو   •
ایکٹویٹی سکول فریم ورک پالن میں ہدف کے طور پر چنے گئے معامالت کے   •

حوالے سے متنوع اور منّظم سرگرمیاں مہیا کرے
آپ کو یہ دیکھنے اور محسوس کرنے کا موقع ملے کہ آپ کے بچے نے ایکٹویٹی   •

سکول میں کیا کیا ہے اور سیکھا ہے۔
آپ کو ایکٹویٹی سکول کے پالن ملیں  •

آپ کو ایکٹویٹی سکول کے مستقل معموالت سے آگاہ کیا جاۓ، حفاظت کے معموالت   •
سے بھی۔

آپ کو کافی وقت پہلے متعلقہ معلومات مل جائیں   •
آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا بچہ ایکٹویٹی سکول میں خوش ہے  •

آپ کو محسوس ہو کہ ایکٹویٹی سکول کا عملہ مہربان اور مدد کرنے واال ہے  •
اگر آپ کے بچے کے سلسلے میں کوئی خاص بات ہو تو آپ سے رابطہ کیا جاۓ  •

آپ خبر رکھیں کہ ایکٹویٹی سکول میں آپ کے بچے کا دن کیسا ہوتا ہے  •

آپ ایکٹویٹی سکول کو اپنے بچے کے بارے میں متعلقہ معلومات دیں  •
آپ ایکٹویٹی سکول کے عملے کے ساتھ احترام سے پیش آئیں  •

آپ خیال رکھیں کہ آپ کا بچہ ایکٹویٹی سکول میں طے شدہ سرگرمیوں کیلئے   •
درست سازوسامان ساتھ لے کر جاۓ

بلدیات���ی محکمۂ تعلیم اوس���لو میں 
ایکٹویٹی سکول کیلئے ذمہ دار ہے۔ 
ایکٹویٹی س���کول ایسی سرگرمیاں 
پیش کرے گا جن س���ے بچوں کو 
تعلیم اور سوشل پہلو سیکھنے میں 
مدد ملے۔ ایکٹویٹی س���کول واضح 
اصول رکھے گا اور مثبت روّیے 

کیلئے تحریک دے گا

ہر سکول ایسے پالن تشکیل دے گا 
جن س���ے اس ایکٹویٹی سکول میں 

دستیاب سرگرمیوں کا علم ہو۔ 
ایکٹویٹی سکول کیلئے فریم ورک 
پالن کی بنیاد پر سکول اپنے پالن 

بناۓ گا۔ 

پرنسپل ایکٹویٹی سکول کا تعلیمی 
اور انتظامی س���ربراہ ہے اور اس 
امر کیلئے ذمہ دار ہے کہ س���کول 
اور ایکٹویٹی سکول طالبعلموں کی 
تعلیمی، سوش���ل اور ذاتی نشوونما 
کیلئے ایک دوس���رے کے س���اتھ 

تعاون کریں۔

اپنے س���کول میں ایکٹویٹی سکول 
کی پیش���کش کے بارے میں مزید 

تفصیل پڑھیں:
www.                    .gs.oslo.noسکول کا نام
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نظم وقاعدہ اور آئندہ کیلئے علم او

آپ ایکٹویٹی سکول سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟

آپ ایکٹویٹی سکول سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟

ایکٹویٹی سکول آپ سے کیا توقع کر سکتا ہے؟

ایکٹویٹی سکول آپ سے کیا توقع کر سکتا ہے؟

باہم بات چیت اور تعاون

ایکٹویٹی سکول، سکول میں نظم و ضبط کے قواعد پر عمل کرے اور یہاں نظم و   •
قا عدہ رہے اور پتہ چلتا ہو کہ کب کیا ہوگا 

آپ کو ایکٹویٹی سکول کے بارے میں اہم اور متعلقہ معلومات سکول کے ویب سائیٹ   •
اور Fronter سے ملیں

آپ کو ایکٹویٹی سکول کھلنے کے اوقات اور چھٹیوں کے پالن کے بارے میں    •
معلومات ملیں

آپ کو ایکٹویٹی سکول میں اہم سرگرمیوں کے بارے میں معلومات ملیں  •
آپ کو معلومات ملیں کہ آپ کا بچہ کن سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے  •

آپ کو FAU اور سکول کی انتظامی کمیٹی کے ذریعے ایکٹویٹی سکول کے مواد پر   •
اثر انداز ہونے کا موقع حاصل ہو

آپ کو میٹنگوں کیلئے دعوت دی جاۓ   •

آپ اپنے بچے کو ایکٹویٹی سکول کے کھلے ہونے کے اوقات میں واپس لے جائیں  •
آپ مقررہ وقت پر فیس ادا کریں  •

آپ ایکٹویٹی سکول کےاصول و ضوابط اور منصوبہ جات کا علم رکھیں  •
آپ چھٹیوں، سرگرمیوں اور دوسرے معامالت میں ایکٹویٹی سکول کے   •

پیغامات کا جواب مقررہ وقت کے اندر اندر دیں۔

آپ ایکٹویٹی سکول کو ان چیزوں کے بارے میں اپنے خیاالت بتائیں جن سے آپ    • 
مطمئن ہیں یا غیر مطمئن ہیں

آپ صارفین کے سروے میں حصہ لیں  •
آپ میٹنگوں اور سوشل پروگراموں میں شریک ہوں  •
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بلدیاتی محکمۂ تعلیم
Strømsveien 102

Pb. 6127 Etterstad, 0602 Oslo
فون: 02180

فیکس: 71 79 65 22

www.ude.oslo.kommune.no
postmottak@ude.oslo.kommune.no


