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 تياری .1
 

رپورٹ کار ڈ پڑهيں۔ اپنے سواالت اور مسائل کے بارے ميں نوٹس بنائيں۔ رپورٹ  بچی  کی/اپنے بچے 
  ايک لسٹ بنائيں۔ُاستاد سے کيا پوچهنا چاہتے ہيں ؟ سے بات کريں۔ آپ بچی/کے بارےميں اپنے بچے

  
  
 سواالت پوچهيں .2
 

رٹ کا جائزہ بچی کی رپو/وقت پر پہنچيں ۔ اپنے سواالت کی فہرست اپنے ساته الئيں۔استاد آپ کے بچے
بچی کی سکول ميں پسند ناپسند کے / بچےگی۔ آپ  اپنے /ام کے نمونے دکهائے گا گی يا ُاس کے ک/لے گا

بارے ميں  ُاستا د کو بتائيں۔ اگر آپ سمجهتے ہيں کہ ہوم ورک بہت زيادہ يا  بہت کم ہے تو ُاس کے بارے 
 ُاستاد کو بتائيں۔ والدين اور ُاستاد کے انٹرويو  سختی سے  صيغہ راز ميں رکهے جاتے ہيں۔ ايسی ذاتی ميں

ہو ں  ُان کے بار ے ميں بچی کی سکول ميں ترقی يا رويہ  پر  اثر انداز ہورہی /معلومات جو آپ کے بچے 
بچی کو / ُاستاد کو آپ کے بچے  ۔ يہ معلومات ) جيسے خاندان ميں بيماری يا مالزمت کی تالش(بات کريں

  سمجهنے ميں مدد کريں گی۔
  

 بچی نے کيا کچه بہتر طور پر کيا؟/ميرے بچے•
 ُاسے آگے بڑهنے کے لئے کونسی صالحيتوں کی ضرورت ہے؟•
 )کونسے مضمون ميں ( کيا ميرے بچے کو اضافی مدد مل رہی ہے؟ •
ے ميرے بچے کو کتنا وقت خرچ آپکی  ہوم ورک کے بارے ميں کيا پاليسی ہے۔ ہوم ورک کے لئ•

 کرنا چاہيئے؟
 بچی دوسرے طلباء کے ساته کس طرح سے رہتا ہے؟/مير ا بچہ•
 کرسکتی ہوں؟/بچی کو گهر پر کس طرح سے مدد کرسکتا /ميں اپنے بچے •
 اگر ميرے کچه مزيد سواالت ہوں تو آپ سے رابطے کا بہترين طريقہ کيا ہے؟•

  
 نے بچے سے بات چيت کرسکيںگفتگو کے نوٹس بنائيں۔ تاکہ آپ اپ      

  
  

 جائزہ .3
 

بچی سے بات کريں ۔ ُاستاد کی بيان کردہ مثبت باتوں پر زور ديں ۔ مسائل ميں بہتری النے کے /اپنے بچے 
جس مدد کی ضرورت ہے اس ميں آپ اور ُاستاد کيسے مدد کرسکتے ہيں۔ ُاس کے بارے ميں بات لئے 
 کريں۔

  

ہوتے ہيں جب رپورٹ والدين اور اساتذہ کے انٹرويو سال ميں دو تين بار سہ ماہی کے اختتام پر ُاس وقت 
۔ جہاں اساتذہ اور والدين کيلئے سکول ميں ہر بچے کی کاميابی ميں مدد کے بارے کارڈ گهر بهيجی جاتی ہے
 منٹ کيلئے۔ اس 15 يا  10تے ہيں۔ يہ مالقات بہت مختصر ہوتی ہے۔  عام طور پر  ميں گفتگو کے مواقع ہو

مختصر مالقات کا بہترين فائدہ ُاٹهانے کيلئے يہ ضروری ہے کہ انٹرويو سے پہلے تيار ی کرليں۔ اگر آپ 
 کو مزيد وقت کی ضرورت ہو تو ايک اور مالقات کا پروگرام طے کرليں۔

Tips:  والدين اور اساتذہ کے انٹرويو کيلئے ہدايات
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بارے ميں  ُاستا د کو بتائيں۔ اگر آپ سمجهتے ہيں کہ ہوم ورک بہت زيادہ يا  بہت کم ہے تو ُاس کے بارے 
 ُاستاد کو بتائيں۔ والدين اور ُاستاد کے انٹرويو  سختی سے  صيغہ راز ميں رکهے جاتے ہيں۔ ايسی ذاتی ميں

ہو ں  ُان کے بار ے ميں بچی کی سکول ميں ترقی يا رويہ  پر  اثر انداز ہورہی /معلومات جو آپ کے بچے 
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 ُاسے آگے بڑهنے کے لئے کونسی صالحيتوں کی ضرورت ہے؟•
 )کونسے مضمون ميں ( کيا ميرے بچے کو اضافی مدد مل رہی ہے؟ •
ے ميرے بچے کو کتنا وقت خرچ آپکی  ہوم ورک کے بارے ميں کيا پاليسی ہے۔ ہوم ورک کے لئ•
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 )کونسے مضمون ميں ( کيا ميرے بچے کو اضافی مدد مل رہی ہے؟ •
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 تياری .1
 

رپورٹ کار ڈ پڑهيں۔ اپنے سواالت اور مسائل کے بارے ميں نوٹس بنائيں۔ رپورٹ  بچی  کی/اپنے بچے 
  ايک لسٹ بنائيں۔ُاستاد سے کيا پوچهنا چاہتے ہيں ؟ سے بات کريں۔ آپ بچی/کے بارےميں اپنے بچے

  
  
 سواالت پوچهيں .2
 

رٹ کا جائزہ بچی کی رپو/وقت پر پہنچيں ۔ اپنے سواالت کی فہرست اپنے ساته الئيں۔استاد آپ کے بچے
بچی کی سکول ميں پسند ناپسند کے / بچےگی۔ آپ  اپنے /ام کے نمونے دکهائے گا گی يا ُاس کے ک/لے گا

بارے ميں  ُاستا د کو بتائيں۔ اگر آپ سمجهتے ہيں کہ ہوم ورک بہت زيادہ يا  بہت کم ہے تو ُاس کے بارے 
 ُاستاد کو بتائيں۔ والدين اور ُاستاد کے انٹرويو  سختی سے  صيغہ راز ميں رکهے جاتے ہيں۔ ايسی ذاتی ميں

ہو ں  ُان کے بار ے ميں بچی کی سکول ميں ترقی يا رويہ  پر  اثر انداز ہورہی /معلومات جو آپ کے بچے 
بچی کو / ُاستاد کو آپ کے بچے  ۔ يہ معلومات ) جيسے خاندان ميں بيماری يا مالزمت کی تالش(بات کريں

  سمجهنے ميں مدد کريں گی۔
  

 بچی نے کيا کچه بہتر طور پر کيا؟/ميرے بچے•
 ُاسے آگے بڑهنے کے لئے کونسی صالحيتوں کی ضرورت ہے؟•
 )کونسے مضمون ميں ( کيا ميرے بچے کو اضافی مدد مل رہی ہے؟ •
ے ميرے بچے کو کتنا وقت خرچ آپکی  ہوم ورک کے بارے ميں کيا پاليسی ہے۔ ہوم ورک کے لئ•

 کرنا چاہيئے؟
 بچی دوسرے طلباء کے ساته کس طرح سے رہتا ہے؟/مير ا بچہ•
 کرسکتی ہوں؟/بچی کو گهر پر کس طرح سے مدد کرسکتا /ميں اپنے بچے •
 اگر ميرے کچه مزيد سواالت ہوں تو آپ سے رابطے کا بہترين طريقہ کيا ہے؟•

  
 نے بچے سے بات چيت کرسکيںگفتگو کے نوٹس بنائيں۔ تاکہ آپ اپ      

  
  

 جائزہ .3
 

بچی سے بات کريں ۔ ُاستاد کی بيان کردہ مثبت باتوں پر زور ديں ۔ مسائل ميں بہتری النے کے /اپنے بچے 
جس مدد کی ضرورت ہے اس ميں آپ اور ُاستاد کيسے مدد کرسکتے ہيں۔ ُاس کے بارے ميں بات لئے 
 کريں۔

  

ہوتے ہيں جب رپورٹ والدين اور اساتذہ کے انٹرويو سال ميں دو تين بار سہ ماہی کے اختتام پر ُاس وقت 
۔ جہاں اساتذہ اور والدين کيلئے سکول ميں ہر بچے کی کاميابی ميں مدد کے بارے کارڈ گهر بهيجی جاتی ہے
 منٹ کيلئے۔ اس 15 يا  10تے ہيں۔ يہ مالقات بہت مختصر ہوتی ہے۔  عام طور پر  ميں گفتگو کے مواقع ہو

مختصر مالقات کا بہترين فائدہ ُاٹهانے کيلئے يہ ضروری ہے کہ انٹرويو سے پہلے تيار ی کرليں۔ اگر آپ 
 کو مزيد وقت کی ضرورت ہو تو ايک اور مالقات کا پروگرام طے کرليں۔

Tips:  والدين اور اساتذہ کے انٹرويو کيلئے ہدايات
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