
center-UU آپ کا مقامی
پتہ، ٹیلی فون، ای میل، اوقات کار اور انٹرنٹ پتہ
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مالزمت ،تعلیم اور رہنمائ کے بارے میں انٹرنٹ پر مرکزی صفحہ 
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زیر تعلیم نوجوان افراد کے لیے مالی امدد کے بارے میں معلومات

Studie og Erhverv نے وزارت تعلیم اور وزارت انٹرگریشن 2007  کے باہمی 

تعاون سے نشر کیا ہے

تعلیم
مستقبل کی چابی

نوجوانوں کے لیے تعلیمی رہنمائ

Urdu



کیوں؟ تعلیم 
والدین محترم 

آپ کے بچے نے سکول کے بعد تعلیم کا انتخاب کرنا ہے ۔ 
ایک انتخاب جو مستقبل کے لیے کافی اہم ہے ۔ تعلیم، 

ایک اچھی مالزمت اور زیادہ تنخواہ کا راستہ ہے

یہ اہم  ہے کہ آپ متحرک ہو کر اپنے بچے کی پشت 
پناہی کریں ۔ آپ کے مشورے آپ کے بچے کے صحیح 

فیصلے میں ممد گار ثابت ہو سکتے ہیں 

انتخاب کے لیے کافی تعلیمات ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے 
۔ مختلف مواقع جاننا اہم ہے ۔ ایک UU-vejleder کے 

اہں آپ معلومات اور عملی مدد حاصل کر سکتے ہیں

”نوجوان راستے پر، تعلیم کے بارے میں معلومات” سے 
معنون کتابچہ دیکھیں ۔ یا www.ug.dk پر جاءیں جہاں 
آپ مالزمتوں اور تعلیمات کے مواقع کے بارے میں پڑھ 

سکتے ہیں

آپ اور آپ کے بچے کے لیے، مقامی UU-center کے 
دروازے رابطے اور ایک مشیر کے ساتھ  گفتگو کے لیے وقت 

لینے کے لیے، ہر وقت کھلے ہیں

خیر اندیش
UU-vejleder آپ کا مقامی

آپ نے کیا کرنا ہے ؟
مختلف مالزمتوں اور تعلیمات کے بارے میں مزید پڑھیں

اپنے بچے کے ساتھ مالزمت اور تعلیم کے بارے میں گفتگو کریں
اپنے بچے کے تعلیمی انتخاب اوراس کے مکمل کرنے کے حوالے سے اس 

کی پشت پناہی کریں
اپنے بچے کی کالس کے استاد اور UU-vejleder سے گفتگو کریں

ھدایاتی گفتگووں اور میٹنگوں میں حصہ لیں
گھر میں سکول کے کام کے لیے سکون اور جگہ مہیا کریں

آپ کہاں مدد حاصل کر سکتے ہیں؟
سکول میں اساتذہ سے

سکول پر UU-vejleder سے
مقامی UU-center سے،پمفلٹ کی پشت پر پتہ دیکھیں
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کیا مطلب ہے؟ کا 
  Ungdommens Uddannelsesvejledning-UU

)نوجوانوں کے لیے تعلیمی رہنمائ(
UU-center ایک مقامی سنٹر جس کی ذمہ داری نوجوانوں کی 

رہنمائ ہے
UU-vejleder ایک فرد جو نوجوانوں اور والدین کو تعلیم اور 

مالزمت کے سلسلے میں رہنمائ دیتا ہے
Uddannelsesbog تعلیمی کتاب، طالب علم کا بیان کہ وہ 

کیسے کام کرتا/ کرتی ہے اور سکول میں کیا صورت حال ہے 
Uddannelsesplan تعلیمی منصوبہ، طالب علم کا تعلیم کے 

انتخاب اور مستقبل کے بارے میں سوچ کے سلسلے میں بیان 
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