
 
Ilabekken barnehager ،Sverresborg barnehage  ،Vårres barnehage ،Åsveien skole og ressurssenter   ،

 ےک بچوں ےک والدین اور رسپرستوں ےک نام  Ugla ungdomsskoleاور 
 

 ےک آغاز ےک متعلق معلومات  Tett- på pilotوالدین اور رسپرستوں ےک لیے 
 

، سکول 
ے

  SFO  اور بچوں کو بارنے ہاگ
ے

 میے بہتر موزوں انتظامات مہیا کیے جائیے ےک
 

Ilabekken barnehager ،Sverresborg barnehage  ،Vårres barnehage ،Åsveien skole og ressurssenter   ،

 جس کا عنوان  تجرباتی پروگرام ایک  Ugla ungdomsskoleاور 
ے

۔   Tett på-pilotمیں شامل ہوں ےک  ہے

 

Tett på-piloten    کا باال مقصد موجودہ نظام کو بہتی بنانا ہے جس ےک لیں پیشہ ور افراد، بچوں اور رسپرستوں ےک درمیان جلد

 اور زیادہ قریبی باہیم تعاون استوار کیا جائے گا۔ 

 

Tett på-piloten  سکول اور والدین/رسپرستوں ےک لیں ایک ہمہ جہ ،
ے

نظام  ی  بی امداد بچوں، سکولوں ےک طالبعلموں، بارنے ہاگ

ان   Dagskolen  اور  Skoleteamet ےک صالح کار، (PPT)  آزمائے گا۔ عمال اس کا مطلب یہ ہو گا کہ تعلیم ےک لیں نفسیاتی رسوس

۔  جو اس پروگرام میں شامل ہیں
ے

کا کردار بلدیہ میں دیگر امدادی خدمات     PPTبارنے ہاگر اور سکولوں میں مستقل موجود رہیں ےک

۔  یا قیبے بنا طریقہ یہمہ جہبی   کام کا ےک ضمن میں ربط پیدا کرنا ہو گا تاکہ    جائے

 

، سکول    تعلیم اس پائلٹ پروگرام ےک ذریےع بچوں اور نوجوانوں کو بہتی موزوں  
ے

 اور بارنے ہاگ
ے

اور خصویص تدرییس پیشکش مےل گ

کرنے کا رجحان بڑےھ گا۔ اس آزمائیسی پروگرام میں خصویص تعلییم مدد اور خصویص تدریس    کو شامل  بچوں  میں سب   SFOاور 

۔  ،ےک قانون میں ےط کردہ حق کو محفوظ رکھا گیا ہے 
ے

ورت سمجیھ جائے گ ورت ہے یا ضے  جہاں اس گ ضے

 

PPT  ۔
ے

یک ہو کر پائلٹ پروگرام ےک متعلق مزید معلومات دے گ  والدین گ میٹنگوں میں رسی

 

کترسپرستوں   کت یقیبے بنائے گا۔    گ رسی پائلٹ پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے اور ہر ادارے میں رسبراہ/پرنسپل رسپرستوں گ رسی

۔   اپنے  والدین/رسپرستوں گ حیثیت ےس آپ لوگ اب بیھ 
ے

 یا سکول ےک عمےل یا رسبراہ/پرنسپل ےس یہ رابطہ کریں ےک
ے

 بارنے ہاگ

 

Tett på-piloten  جس ےک ایک قویم پائلٹ پروگرام ہے 
ے

)سماجی   NTNU Samfunnsforskning۔ بعد تحقیق گ جائے گ

اع، تحقیق اور تعلیم پر مطالعات کا نارڈک انسبی ٹیوٹ'تحقیق( اور  نارویجن ڈائریکٹوریٹ برانے تعلیم گ مدد ےس    (NIFU) 'اختی

۔ 
ے

 پائلٹ پروگرام ےک اثرات پر تحقیق کریں ےک

NTNU Samfunnsforskning   ۔ گ طرف ےس آپ کو پائلٹ
ے

 پروگرام ےک تحقیقی حےص ےک متعلق مزید معلومات ملیں گ

 
 


