ہائ اسکول اسٹوڈنٹس سپورٹ فورم کا آغاز

ہائ اسکول میں داخلہ ہونے کے بعد پرائمری اسکول یا سیکنڈری اسکول سے مختلف ماحول میں اپنی پڑھائ
شروع کیا جاے گی-آپ لوگ نیا دوستوں سے ملنے یا نیا سبق پڑھنے کے خاص امید رکھتے ہیں ،مگر اسکول
کے نئ زندگی کے ساتھ پریشانی یا تشویش بھی محسوس کرتے ہوں گے
ضلع اوساکا کے تعلیم کمیٹی  ۲۰۱۴اپریل سے ضلع کے ہر ہائ اسکول کے نیا اسٹوڈنٹس کے لیے " ہائ
اسکول اسٹوڈنٹس سپورٹ فورم " تعارف کر رہا ہے -اس فورم کے ذریعے ہائ اسکول واال اسٹوڈینٹ کے
والدین یا سیکنڈری اسکول والوں کی مدد کے ساتھ اسٹوڈینٹ کے پس منظر یا پڑھای کا حال یا اس کی
ضروریات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں -پھر اس نتیجیے میں ہم اسٹوڈینٹ کا مستقبل یعنی ہائ اسکول
گریجویٹ ہونے کے بعد معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے مناسب راہنمائ یا سہارا دے سکتے ہیں

ہائ اسکول اسٹوڈنٹس سپورٹ فورم ؛ حتریر کا مثال
ہمیشہ اسکول میں ڈپت کیا جاتا تھا چنانچہ ہائ اسکول کی زندگی
کی تشویش کرتا ہے
اسکول میں غیر حاضر ہوتا تھا
کالس میں تحتہ سیاہ کا تحریر اپنے یاداشت کے لیے لیکھنے کی
مدد مل رہا تھا
باہر ملک میں لمبا عرصے کے لیے قیام کرنے کی وجہ سے
جاپانی زبان پڑھنے میں تشویش ہے
معذور ہونے کی وجہ سے خاص سہارا چاہیے

محلہ کے بچوں کا اجتماع میں شرکت کرتا تھا
کرام اسکول یعنی محلہ کے مکتب میں پڑھتا تھا
گریجویٹ کے بعد باہر ملک میں تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے
پڑوسی بچہ کی خوش اخالقی کی تعریف کرتا ہے
گھر کے کام کی مدد خود کرتا ہے

ہر ایک اسٹوڈینٹ کے پڑھائ کا
محول یا پس منظر یا امید بانٹ
لیے جائیں گے

ہر ایک اسٹوڈینٹ کے مسائل اور
ضروریات کا بانٹ لیے جاتے ہیں اور
ان کی صورت حال کے معلومات بھی
حاصل کیے جاتے ہیں

تعلیمی مشورہ کی رہنمائ
پریشانی یا فکر کے وقت دوسروں سے مشورہ کریں اور اپنے مسائل یا دقت کا بانٹ دیں تاکہ ان تشویش ناک حاالت کو بہتر کیے جائیں
گے -اکیال سہنے کے بجائے قابل اعتماد شکص سے مشورہ لینا ضروری ہے

سوکویاکا کیوئکو سودان  [ 24چو بیس گھنٹے کے تعلیمی مشورہ نمبر]
０５７０－０７８３１０

■

)دن کے چوبیس گھنٹے موجود ہے -پھر پی ایچ ایسو یا ائ پی ٹیلیفون نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے(

ضلع اوساکا تعلیم سینٹر
 ：sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jpئ-میل

■

سوکویاکا ہوٹ الئن

０６－６６０７－７３６１
پیر سے جمعہ تک [ چھٹی اور قومی تعطیل کے عالوہ ]

صبح ساڑھے نو بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے

کودومو کاتےئ سودان شیتسو [ بچوں کے گھرانہ زندگی کا مشورہ؛ بد سلوکی کا نشانہ بننے والوں کا سہارا ]
０６－４３９４－８７５４

■

صبح دس بجے سے شام آٹھ بجے پیر ،بدھ ،جمعرات [ چھٹی اور قومی تعطیل کے عالوہ ]

