
 

URDU 

 گھر اور اسکول کے درمیان رابطے کے حوالے سے تجاویز
 

والدین طالب علم کی پچھلی / اسکول کی شراکت داری میں، ہر کسی کے پاس بتانے کے لیئے اہم معلومات ہوتی ہیں۔ گھرانے
معلومات، دلچسپیوں اور ماضی میں ہونے والے فائدوں اور نقصانات سے بخوبی وقف ہوتے ہیں۔ ڻیچر ایک پیشہ ور استاد ہوتا ہے 
جسے حکمت عملیوں، اسکول کی پالیسیوں اور طریقہ کار اور اس کے عالوه طالب علم کی اسکول کی کارکردگی کے بارے میں 

طلباء زیاده تر اس وقت تعلیمی اور سماجی کامیابی حاصل کرتے ہیں جب گھرانے اور اساتذه آپس میں تعاون اور  تا ہے۔بھی علم ہو
معاونت واال رویہ رکھتے ہوئے شراکت دار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اسکول اور گھرانوں کے درمیان پراثر رابطے کو فروغ 

 گئی ہیں: دینے کے لیئے درج ذیل کچھ تجاویز بیان کی
 

 شروع ہوتے ہی رابطہ استوار کرلیںاسکول کے 

دین، آپ وال شروع ہی میں رابطہ کر لینے سے اساتذه، والدین اور طلباء کے درمیان ایک مثبت تعلق استوار ہونے میں مدد ملتی ہے۔ 
ضروریات کے حوالے سے اپنے بچے کے حوالے ہونے والی توقعات، ان کی مضبوطیوں اور خاص دلچسپیوں یا ان کی تعلیمی 

کے  قعاتاور کالس روم کے طریقہ کار اور توکے بارے میں بات چیت کریں۔ اسکول ڻیمیں، اسکول  معلوماتکسی بھی طرح کی 
 بارے میں واضح طور سے بات چیت کرتی ہیں۔

 

 رابطے میں رہیں

(ترقی اور بہتری) کے بارے  ”Glows” and the “Grows“  رکھیں اور طالب علم پر توجہ دیں۔بات چیت کے لیئے دروازه کھال 
 میں بات کریں۔

 

 سنیںبات 

جب لوگ توجہ سے بات سنتے ہیں تو ہر کسی کو اپنا آپ اہم لگتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی جا رہی ہے 
دو طرفہ گفتگو اسکول اور گھرانے کے درمیان ایک کامیاب راستے  ایسیاور اس طرح سے اہم معلومات بھی بانڻی جا سکتی ہیں۔ 

کا کام انجام دیتی ہے۔ مختلف تقطہ نظر کے احترام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ اتفاق بھی کرتے ہیں؛ اصل مقصد اتفاق 
 رائے تک پہنچنا اور طلباء کے فائده کے لیئے آگے بڑھنا ہے۔

 
 ادات اپنائیںرابطے کی اچھی ع 

 بات چیت درج ذیل انداز میں کی جانی چاہیئے: خوش اخالق، پیشہ ورانہ، مختصر اور جامع اور مؤدب۔

 
 کا استعمال کریں "Sandwich Technique" بات چیت کے لیئے

مسئلے  یا مشکالت پر درمیانی حصے میں بات چیت ہمیشہ اپنی بات چیت (زبانی یا تحریری) مثبت انداز میں شروع اور ختم کریں۔ 
 کرنی چاہیئے۔

 
 مسائل کے حل کے حوالے سے اختالفات

شروع ہی میں بات چیت کر لینے سے اکثر اختالفات کو ختم کیا جا سکتا ہے، اگرچہ جب کوئی اختالف پیدا ہو جائے تو اسے فوری 
 پر اثر باہمی ،ایک دوسرے سے رابطہ کر کے مسائل کے حل کے لیئےطور پر حل کر لینا چاہیئے۔ اسکول کا عملہ اور والدین 

 حکمت عملیوں یا عوامل پر اتفاق کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔
 

 ے دوران اور اس کے بعد رجوع کریںبات چیت ک 
ا ے لیئے ذمہ دار ڻھرایا گیگفتگو کے دوران، اس فرد یا افراد کی شناخت اور اس کے بارے میں ریکارڈ کریں جو اس عمل یا کام ک

   ہے اور تمام متعلقین کے ساتھ کام کی پیش قدمی کے حوالے سے وقفے وقفے سے معلومات بانڻنے کے لیئے وقت طے کریں۔ 
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