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پ*ش لفظ 
کا حق رک<تے C*ں کرنے  تعل*م حاصل  نوجوان  تمام 

                                                         ل*کن نوجوانوں پر شرائط  ب<1 عائد ک1 جاتC 1*ں
نو-ں جماعت کے بعد نوجوانوں کے ل*ے تعل*م حاصل کرنے کے کk مواقع C*ں ۔ اس کتابچے 
 Forlaget Studie og Erhverv  م*ں، جسے وزارت تعل*م اور  وزارت انٹرگر-شن  کے ل*ے
a.s نے تشک*ل دی Cے، نوجوانوں کے ل*ے مختلف  تعل*مات اور حال*M نl مواقع کے بارے م*ں 

پڑPا جا سکتا Cے 
پارل*منٹ نے جون 2007 م*ں کk قوان*ن پاس کC l*ں جو سکول سے نوجوانان تعل*مات تک 
منتقل1 کو  مز-د ب#تراور کشادہ بناتے C*ں اوراس رCنما    ئ1 کو پختM اور باCدف بناتے C*ں جو نوجوان 
اوراس کے والد-ن کو پ*شکش ک1 جاتC 1ے ۔ ا-ک متبدل دسو-ں جماعت، آٹ<و-ں جماعت 
م*ں تعارف1 کورسز، نو-ں اور دسو-ں جماعت سے آگے منتقل1 کو آسان بنانے کے اقدامات،  

mentorordning (ماCر افراد کے ز-ر سا-M نظام)، پ*شM ورانM کورسز اور تعل*مات م*ں تبد-ل1 

 Mے کC kنما    ئ1 کے ذر-عے سے سنج*دہ طر-قے سے اس امر کو مرکز-ت دی گCدف رCاور مز-د با
ز-ادہ نوجوان نوجوانان تعل*مات شروع کر-ں اور اسے اختتام تک پ#نچائ*ں ۔ -M نوجوانوں کا حق 

Cے اور معاشرے ک1 ضرورت Cے
تعل*م حاصل کرنا ضروری Cے ۔ -M کام  ک1 ضمانت فراCم ن#*ں کرتا ل*کن تعل*م  -افتC Mونا 
مالزمت کے ملنے اور ا-ک اچ<1 تنخواہ کے حصول کے امکانات اور مواقع کو واضع طور پر بڑPا د-تا 

Cے ۔ زنگدی م*ں نوجوان فرد ک1 نشو و نما کے حوالے سے ب<1 تعل*م اCم*ت رک<تC 1ے 
نوجوانوں پر شرائط  ب<1 عائد ک1 جاتC 1*ں ۔ ان#وں نے پڑPائ م*ں متحرک Cونا Cوتا Cے 
اور ب<رپور ت*اری کر کے حاضر Cوتا Cے ۔ کچw علم1 شرائط ب<1 مطلوب C*ں جن پر نوجوانوں 
نے پورا اترنا Cوتا Cے اور جن کا خ*ال رک<نا ضروری Cے ۔ا-ک اچ<ا مشورہ -C Mے کے موجودہ 

تعل*م1 مواقع کے بارے م*ں ممکنM حد تک معلومات حاصل ک1 جاۓ

مدد اور س#ارا
انتخاب کے ل*ے کاف1 ز-ادہ  مختلف تعل*مات C*ں ۔ اس ل*ے تعل*م اور کورس کے انتخاب اور 
اکثر اسے مکمل کرنے کے ل*ے نوجوانوں کو مدد اور رCنمائ ک1 ضرورت CوتC 1ے ۔  نوجوانوں 
کے تعل*م1 انتخاب کے سلسلے م*ں والد-ن بڑا اثرو رسوخ رک<تے C*ں اوراس ل*ے والد-ن 

ک1 ح*ث*ت سے اCم Cے کM تعل*م، کورسز اور بازار روزگار سے واقف*ت Cو تا کM اپنے بچے کے 
انتخاب م*ں مدد ک1 جا سکے ۔ -M اCم Cے کM تعل*م1 انتخاب نوجوان ک1 اCل*توں، خواCش اور 
مش*ت ک1 عکاس1 کرے تا کM وہ تعل*م شروع کرنے اور اسے مکمل کرنے کے ل*ے مستعد Cوں 
اپنے بچے ک1 تعل*م کے سلسلے م*ں توقعات رک<نا اCم Cے، اتن1 اونچ1 ن#*ں کM تعل*م اور 
کورس کے چ<وڑنے کا خطرہ Cو اور اتنے کم ب<1 ن#*ں کM نوجوان تعل*م اور کورس م*ں مناسب 

چ*لنج سے دوچار 1C نC Mو 
 -M کتابچM موجودہ کاف1 تعل*مات، کورسز اور مواقع  کے حوالے سے ا-ک عبوری خاکM م#*ا 

کرتا Cے ۔ UU-vejlederne (نوجوانان تعل*مات کے مش*ر) کے \ں اور 
UddannelsesGuiden- www.ug.dkپر مز-د معلومات اور رCنمائ مل سکتC 1ے

خ*ر اند-ش

Bertel Haarder

وز-ر تعل*م 
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ے  ا-ک  اچ<ے مستقبل کے حصول کے ل*
اپنے بچے ک1 مدد کر-ں

تعل*م مالزمت ک1 چابC 1ے ۔ اس ملک م*ں رواج Cے اور توقع ک1 جاتC 1ے کM تمام نوجوان 
تعل*م حاصل کر-ں ۔ تعل*م ا-ک اچ<1 زندگ1 مع کام اوراچ<1 تنخواہ کے امکانات کو بڑPا 
د-تC 1ے تا کM خود کف*ل Cوا جا سکے ۔ تعل*م -M -ق*ن دPان1 کرتC 1ے کM معاشرے م*ں 

باقائدہ ا-ک تعل*م -افتM قوت مالزمت طبقM موجود Cے تا کC Mماری آسودہ حال1 کو برقرار رک<ا 
جا سکے

تعل*م ضروری Cے
مستقل کام کے ل*ے تعل*م اکثر الزمC 1وتC 1ے ۔ سرو-ز سے -M ظاCر Cے کM اگرتعل*م نC Mو 
تو بےروز گار Cونے کا خطرہ ز-ادہ Cو جاتا Cے ۔ اکثر کام تعل*م  کے Cونے کا مطالبM کرتے C*ں، 
کم ازکم ا-ک نوجوانان تعل*م اور کورس اور اکثر اعل1 تعل*مات کا مطالبM ک*ا جاتا Cے ۔ تعل*م 
حاصل کرنے پر لمبا عرصM لگ سکتا Cے اور تگ و دو کا مطالبM ک*ا جاتا Cے ل*کن اس سے Cر فرد 

ک1 نشوونما CوتC 1ےاور دلچسپ1 کا بائث Cے

ً تعل*مات اور مالزمتوں کے شعبے  معاشرے کا Cر شعبM ت*ز رفتار سے ترق1 پز-ر Cے، خصوصا
۔ -عن1 پوری زندگ1  تعل*م  حاصل ک1 جاۓ اور تعل*م  ک1 تجد-د Cوت1 رCے ۔ -عنM- 1 اCم 
Cے کM واقع Cونے وال1 تبد-ل*وں پر نظر Cو اور ان سے واقف*ت Cو ۔ -M اCم Cے کM تعل*م کے 
انتخاب کے سلسلے م*ں دسترس حاصل Cو کM تعل*م  کے مشتماالت اور عناصر ک*ا C*ں اور تعل*م 

کن مالزمتوں کے ل*ے دروازہ ک<ولتC 1ے 

ل*ے Cے تعل*م سب کے 
آج کل تعل*م حاصل کرنے کے اتنے مواقع C*ں کM اتنے مواقع  پ#لے نM ت<ے ۔ کچw تعل*مات 
اور کورسز کتابC 1*ں اور دوسری تعل*مات اور کورسز دستکاری اور عمل1 نوع*ت کے C*ں ۔ 

مختلف لمبائ ک1 تعل*مات اور کورسز C*ں، کچw چ<وٹے اور کچw  لمبے دوران*ے پر مح*ط C*ں 
۔ کاف1 تعل*مات اور کورسز م*ں مختلف درجے C*ں، مثالً پ*شM ورانM  کورس اور تعل*مات م*ں 
ج#اں مختلف اوقات پر فارغ Cوا جا سکتا Cے اور بعد ازاں واپس لوٹ کر تعل*م کو برقرار رک<ا 

جا سکتا Cے

تمام تعل*مات اور کورسز م*ں کتاب1 شرائط C*ں ۔ کتاب1 کورسز م*ں ب#ت ز-ادہ پڑPا اور لک<ا 
جاتا Cے اور دستکاری کورسز م*ں ز-ادہ مرکز-ت عمل1 قابلبتوں پر Cے، ل*کن اس کے ساتw مثالً 
ڈ-نش اور ر-اض1 ج*سے مضام*ن م*ں اچ<1 بن*اد Cون1 چاC*ے ۔ کچw تعل*مات اور کورسز مع 

تنخواہ C*ں اور دوسرے مع  SU کے C*ں
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تعل*م اور مالزمت کے
بارے م*ں رCنمائ

تعل*م اور کورس کے انتخاب کے سلسلے م*ں ا-ک تعل*م1 مش*ر کا استعمال اکثر ا-ک اچ<1 
ترک*ب CوتC 1ے جو تعل*م اور مالزمت ک1 تالش م*ں مدد کر سکے ۔ تعل*م1 مش*ر کو تعل*م 
اور مالزمت کے حوالے سے واقف*ت CوتC 1ے اور ا-ک عبوری خاکC Mوتا Cے اور وہ نوجوان افراد 
ک1 صح*ج تعل*م اور کورس ک1 تالش م*ں مدد کرنے کے قابل C*ں ۔ اس ل*ے مقام1 رانمائ سنٹر 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (نوجوانوں کے ل*ے تعل*م1 رCنمائ) سے 

رابطM کر-ں

مندرجM ز-ل کچw الفاظ C*ں جو رCنمائ کے سلسلے م*ں مستعمل C*ں:

Ungdommens Uddannelsesvejledning :UU (نوجوانوں کے ل*ے تعل*م1 

رCنمائ)
Ungdommens Uddannelsesvejledning :UU-center کے ل*ے ا-ک متبادل لفظ

UU-vejleder: ا-ک ماCر فرد جو نوجوانوں اور والد-ن کو تعل*م اور مالزمت کے سلسلے 

م*ں رCنمائ د-تا Cے
Uddannelsesbog: تعل*م1 کتاب، شاگرد کا ب*ان کM وہ ک*سے کام کرتا/ کرتC 1ے اور 

سکول م*ں ک*ا حاالت C*ں
Uddannelsesplan: تعل*م1 منصوبM، شاگرد کا تعل*م کے انتخاب اور مستقبل کے بارے 

Mم*ں سوچ کے سلسلے م*ں ب*ان اور منصوب
SU: حکومت1 تعل*م1 معاوضM جس کے حصول کے ل*ے 18 سال سے زائد عمر والے افراد 

درخواست دے سکتے C*ں

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

UU کے \ں  25سال ک1 عمر تک تمام نوجوان تعل*م اور مالزمت کے سلسلے م*ں رCنمائ 

حاصل کر سکتے C*ں ۔ UU سکولوں کے باCم1 تعاون کے نت*جے م*ں ا-س1 پ*شکش کرتے C*ں 
جو نوجوانوں کو تعل*م اور کورس کے انتخاب م*ں مدد کرتے C*ں ۔ UU کے ادارے ملک ب<ر 

م*ں، UU سنٹنر ک1 شکل م*ں منظم C*ں

UU-vejleder

ا-ک UU-vejleder ا-ک تعل*م -افتM فرد Cے جو نوجوانوں اور والد-ن کو مالزمت اور تعل*م 
کے سلسلے م*ں رCنمائ د-تا Cے ۔ UU-vejleder مختلف تعل*مات اور کورسز کے بارے م*ں 
معلومات تالش کرنے کے سلسلے م*ں مدد کر سکتا Cے اور اسے معلوم  Cے کM تعل*م حاصل کرنے 
کے ل*ے ک*ا مطلوب Cے ۔ اس مش*ر کے ساتw نوجوان اور والد-ن ان تعل*مات اور کورسز ک1 

نشاند1C کرتے C*ں جو نوجوان ک1 طلب کے مطابق Cوں اور داخلM ممکن Cو

 Mے کC مCب<1 ا M- ے ل*کنC مش*ر تمام تعل*مات اور کورسز کے بارے م*ں واقف*ت رک<تا M-
 www.ug.dk M- ر کر-ں ۔Cوالد-ن اور نوجوان مختلف مواقع ک1 ک<وج م*ں خود دلچسپ1 ظا
پر تالش کے ذر-عے، مختلف تعل*م1 اداروں کے سفر  کرنے -ا الئبر-ری پر دست*اب معلومات کو 

حاصل کرنے کے ذر-عے سے واقع Cو سکتا Cے 

•

•

•

•

•

•

•

•

رCنمائ م*ں  سکول 
سکول م*ں UU-vejleder اور اساتذہ نوجوانوں اور والد-ن ک1 رCنمائ کرتے C*ں

UU-vejleder ذات1 رCنمائ کرتا Cے، -عن1 مش*ر مالزمت اور تعل*م کے بارے م*ں نوجوان 

 سے گفتگو کرتا Cے ۔ طلباء کے Uddannelsesbog ک1 تشک*ل کے عمل م*ں ب<1
UU-vejleder مدد کرتا Cے ۔ نو-ں -ا دسو-ں جماعت م*ں طلباء Uddannelsesbog کو ا-ک 

ذات1 تعل*م1 منصوبے کے ذر-عے سے اختتام تک پ#نچاتے C*ں ۔ تعل*م1 منصوبے م*ں وہ درج 
کرتے C*ں کM ان#وں نے کون س1 تعل*م اور کورس کا انتخاب ک*ا Cے

-M اCم Cے کM والد-ن ان امور م*ں دلچسپ1 ل*ں کM بچے سکول کے دوران*ے م*ں ک*ا سوچتے C*ں 
۔ -M ا-ک اچ<ا طر-قC Mے کUddannelsesbog M اور تعل*م1 منصوبM دونوں کو والد-ن پڑP*ں 
اوراس حوالے سے بچوں سے بات کر-ں ۔ ک*ونکM والد-ن نے تعل*م1 منصوبے پر دستخط کرنے Cوتے 
C*ں اس ل*ے اCم Cے کM وہ اس تعل*م اور کورس کو جانتے Cوں جس کا انتخاب ان کے بچے نے 

سکول کے بعد ک*ا Cے

تعل*م م*ں مصروف عمل نوجوانان  بعد،  کے  سکول 
جب سکول کے بعد نوجوانان تعل*مات  م*ں قدم رک<ا جاتا Cے تو تعل*م1 ادارے کے مش*ر کو 
استعمال م*ں ال-ا جا سکتا Cے ۔ وہ Cر اس پ#لو کے حوالے سے مدد کر سکتے C*ں جس کا تعلق 

تعل*م اور کورس سے Cو

تعل*مات م*ں عدم مصروف عمل نوجوانان  بعد،  سکول کے 
 25سال سے کم عمر رک<نے والے وہ نوجوان جن#وں نے نو-ں -ا دسو-ں جماعت کے بعد سکول 
چ<وڑ د-ا Cے وہ مقامUU-center  1 سے رCنمائ حاصل کر سکتے C*ں ۔ -M مثالً ان نوجوانوں 
کے ل*ے Cے جن#وں نے تعل*م اور کورس شروع ن#*ں ک*ا -ا وہ نوجوان جو ا-ک تعل*م اور کورس م*ں 

مصروف عمل رCے C*ں ل*کن فارغ Cونے سے پ#لے چ<وڑ د-ا Cے

UU-center آپ کا 
اپنے مقامUU-center 1 سے مز-د مدد حاصل کر-ں ۔ پتے اور ٹ*ل1 فون نمبر سکولوں، 

الئبر-ر-وں -ا انٹر نٹ صفحے www.ug.dk پر دست*اب C*ں 
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نوجوانان تعل*مات 
مندرجM ز-ل خاکM سادہ طر-قے سے کچw مثالوں سے -M واضع کرتا Cے کM نو-ں اور دسو-ں 
جماعت کے بعد کون سے مختلف تعل*م1 مواقع C*ں ۔ ت*ر کے نشانوں سے -M ظاCر ک*ا گ*ا 
Cے کM تعل*مات اور کورس کا نت*جM کون سے کام C*ں -ا کون س1 مز-د تعل*مات کے ل*ے 

دروازے ک<ل جاتے C*ں ۔ Cر ا-ک تعل*م اور کورس کے بارے م*ں آئندہ صفحات پر پڑP*ں

اچ<ے دالئل: کرنے کے  تعل*م حاصل 
مالزمت کے ل*ے ز-ادہ اچ<ے مواقع

ز-ادہ تنخواہ
ذات1 نشوو نما
خود اعتمادی

 Mرتب

: تعل*م -ا کورس م*ں آپ کو 
l*Cون1 چاC شCتعل*م حاصل کرنے ک1 خوا

روزانM بروقت آنا Cو گا
سکول کا کام کرنا Cو گا

متحرک Cو کر پڑPائ م*ں حصM ل*نا Cو گا
ذمM داری اٹ<انا اور خود مختار Cونا

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

انتخاب کے ذرائع اور کورس کے  تعل*م 

Uddannelsesbog (چ<ٹ1 سے نو-ں جماعت): رCنماع1 کا ذر-عM جس پر طالب علم 

سکول م*ں کام کرتے C*ں ۔ طلباء ب*ان کرتے C*ں کM وہ کس طرح کام کرتے C*ں اور سکول م*ں 
ک*ا حاالت C*ں ۔ وہ مستقبل کے بارے م*ں اپنے خوابوں کا ب*ان ب<1 کرتے C*ں اوراس تعل*م 

اور کورس کے بارے م*ں جس م*ں داخلے کا وہ سوچ رCے C*ں

 Mا-ک ذات1 منصوب ،M(نو-ں سے دسو-ں جماعت): تعل*م1 منصوب Uddannelsesplan

ج#اں تعل*م کے حوالے سے طالب علم ک1 خواCشات اور انتخاب درج CوتC 1*ں ۔ منصوبے 
م*ں طالب علم  ک1 قابل*توں اور ان Pدا-ات1 سرگرم*وں کا ب*ان Cوتا Cے جس م*ں طالب علم  
نے حصM ل*ا Cوتا Cے ۔ تعل*م1 منصوبM دسو-ں جماعت -ا اس منتخبM نوجوانان تعل*م تک 
طالب علم کے ساتw رCتا Cے ۔ منصوبے پر مش*ر، والد-ن اور طالب علم دستخط کرتے C*ں

ً ا-ک  Erhvervspraktik: پ*شM ورانM پر-کٹ*کل، نو-ں جماعت کے دوران طالب علم عموما

Cفتے -ا اس سے ز-ادہ عرصے کے ل*ےا-ک کمپن1 م*ں کام کرنے ک1 کوشش کرتے C*ں ۔ طلباء 
کو مختلف مالزمتوں م*ں کام کرنے کا موقع ملتا Cے تا کM وہ اندازہ لگا سک*ں کM آ-ا سکول کے بعد 

وہ اس خاص مالزمت م*ں تعل*م حاصل کرنا چاCتے C*ں -ا ن#*ں

Introduktionskurser: تعارف1 کورسز،آٹ<و-ں جماعت کے طلباء ا-ک ت<وڑے عرصے 

کے ل*ے ا-ک -ا ز-ادہ نوجوانان تعل*مات -ا کورسز م*ں حصM لے سکتے C*ں تا کM ان#*ں تعل*م اور 
کورس کے مواقع اور شرائط کا اندازہ Cو سکے*

 Brobygning: منتقل1 کو آسان بنانے کا نظام نو-ں* اور دسو-ں جماعت کا حصC Mے ۔ طلباء 
ا-ک -ا ز-ادہ نوجوانان تعل*مات -ا کورسز ک1 پڑPائ م*ں حصM ل*تے C*ں تا کM ان#*ں اندازہ Cو 
سکے کM وہ تعل*م -ا کورس مکمل کر سکتے C*ں اور ک*ا متعلقM شعبے م*ں تعل*م حاصل کرنا اور 
کام  کرنے ک1 خواCش Cے ۔ ا-ک تعل*م1 ادارے سے دوسرے تعل*م1 ادارے تک منتقل1 کو 
آسان بنانے کا -M عمل erhvervsskole -عن1 پ*شM ورانM سکول -ا کالج م*ں واقع Cو سکتا 

Cے

Mentor: ا-ک بالغ فرد جو تعل*م1 عرصے کے دوران ا-ک نوجوان ک1 مدد کرتا اور رCنمائ 

فراCم کرتا Cے ۔ نو-ں جماعت کے وہ طلباء جن کو نوجوانان تعل*مات -ا کورسز تک منتقل1 کے 
دوران مسئلM پ*دا Cونے کا خطرہ Cو وہ ا-ک mentor ک1 مدد حاصل کر سکتے C*ں جو طالب 

علم ک1 ذات1 اور تعل*م1 مدد کر سکتا Cے* 

*  -کم اگست 2008 سے الگو

مالزمات -ا تعل*م

نو-ں -ا دسو-ں جماعت

مز-د مواقع 
2 سال تک

، رCائش1 سکول،صنعت1  مثالً
 Mوران Mپ*ش (Egu) سکول

تعل*مات اور کورس

پ*شM ورانM تعل*مات 
½5-½1 سال

مثالً مستری، لوCار، نانبائ، 
ال*کٹر-شن، اش*اء ب*چنے کا 
اسسٹنٹ سماج1 اور صحت 

اسسٹنٹ

کالج1 تعل*مات
 3  سال

Stx
Hhx
Htx

Hf (دو سال)
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پ*شM ورانM تعل*مات 
 ،Erhvervsuddannelserne (EUD)

پ*شM ورانM تعل*مات، ان نوجوانوں کے ل*ے 
Cے جو ا-س1 مالزمت چاCتے C*ں ج#اں 
پر-کٹ*کل اور کتاب1 کام کا امتزاج Cو، -عن1 
\ت<وں اور دماغ دونوں کو استعمال ک*ا جاتا 
Cو ۔ کام ٹ<وس نوع*ت کا Cوتا Cے اور اپن1 
تگ و دو کا نت*جM اکثر براہ راست د-ک<ا جا 

سکتا Cے

نو-ں اور دسو-ں جماعت کے بعد نوجوان 
فرد پ*شM ورانM کورس ک1 ابتداء کرسکتا Cے 
۔ -ا تو ا-ک پ*شM ورانM سکول پر، ،ا-ک 

کمپن1 م*ں -ا ا-ک ادرے م*ں ۔ -#اں ا-ک 
شعبے م*ں -ا ا-ک دستکاری Cنر س*ک<ا-ا جاتا Cے  

تمام کورسز بعد م*ں مالزمت فراCم کرنے ک1 طاقت اوراCل*ت رک<تے C*ں ۔ خود مختار Cو کر 
اپنا فرم -ا بسنس شروع ک*ا جا سکتا Cے ۔ اور اگر خواCش Cو تو آگے اعل1 تعل*م حاصل کرنے کے 

ل*ے قدم اٹ<ا-ا جا سکتا Cے

کورسز اور  تعل*مات  مختلف 
انتخاب کے ل*ے ب#ت ز-ادہ اور مختلف تعل*مات اور کورسز موجود C*ں ۔ کورسز وس*ع  شعبوں پر 

حاوی C*ں اور ½1 تا ½5 سالوں پر مح*ط C*ں ۔ -M کچw مثال*ں C*ں:

اگر  transport og logistik -عن1 ٹرانسپورٹ اور نقل و حرکت کے شعبے م*ں تعل*م ک1 
خواCش Cو تو ڈرائ*ور -ا سٹور کے کورس کا انتخاب ک*ا جا سکتا Cے ۔ اگر آالت ٹرانسپورٹ کے 

شعبے م*ں تعل*م ک1 خواCش Cو تو مثالً م*ک*نک -ا  karosserismed -عن1 آالت ٹرانسپورٹ 
کے ڈPانچے کے لو\ر کے کورس کا انتخاب ک*ا جا سکتا Cے

 teknisk isolatør ،عن1 تعم*راور تنص*بات کے شعبے م*ں مثالً مستری- Bygge og anlæg 
-عن1 ٹ*کن*کل آئ سول*ٹر -ا  maskinsnedker -عن1 مش*ن بڑPائ کے ل*ے تعل*م حاصل ک1 جا 

سکتC 1ے

Bygnings- og brugerservice -عن1 تعم*ر اور سروس کے شعبے م*ں سروس اسسٹنٹ، 

سک*ورٹ1 گارڈ -ا ر\ئش1 بلڈنگ کے ٹ*کن*شن ج*س1 مالزمتوں کا انتخاب ک*ا جا سکتا Cے 

اگر جانوروں، پودوں اور قدرت1 ماحول کے شعبے م*ں کام کرنے ک1 خواCش Cو تو مثالً 
anlægsgartner باغ مال1، کسان،skov-og naturtekniker -عن1 جنگل اور قدرت1 ماحول 

کا ٹ*کن*شن ج*س1 مالزمتوں کا انتخاب ک*ا جا سکتا Cے ۔ اگر غذا کے شعبے م*ں کام کرنے ک1 
خواCش Cو تو قصاب،  gastronom -عن1 فن باورچ1 گری کا ماCر -ا نوکر ک1 تعل*م حاصل ک1 

جا سکتC 1ے 

Krop og stil -عن1 جسم اور ف*شن کے شعبے م*ں نائ اور ب*وٹ*شن ک1 تعل*م حاصل ک1 جا 
سکتC 1ے ۔ medie -عن1 ذرائع ابالغ کے شعبے م*ں فلم اور ٹ1 وی پروڈکشن ج*سے شعبوں 

م*ں تعل*م حاصل ک1 جا سکتC 1ے 
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جو نوجوان دکان،آفس -ا کس1 ب*نک م*ں کام کرنے کے خواCش مند C*ں وہ اش*اء ب*چنے کا اسسٹنٹ، 
آفس تعل*م اور اقتصادی تعل*مات ج*س1 مالزمتوں کا انتخاب  کرسکتے C*ں

 Produktion og udvikling-عن1 پروڈکشن اور ترق1 کا شعبM کk تعل*مات کا احاطM کC kوۓ 
Cے،مثالً  finmekaniker -عن1 دق*ق اور چ<وٹ1 اش*اء کا م*ک*نک،  plastmager -عن1 پالسٹک 
ساز اور لو\ر۔ اگر دلچسپ1 بجل1، کنٹرول اور آئ ٹ1 ک1 طرف Cے تو  procesoperatør -عن1 
پراسس آپر-ٹر، datatekniker، -عن1 کمپ*وٹر ٹ*کن*شن، ,  automatiktekniker-عن1 

آٹوم*ک*نک ٹ*کن*شن -ا ال*کٹر-شن کے شعبے م*ں تعل*مات کے مواقع C*ں

جو نوجوان صحت، د-کw ب<ال -ا pædagogik (پڑPانے اور س*ک<انے کے امور) سے دلچسپ1 
رک<تے C*ں تو وہ  social-og sundhedsassistent -عن1 سماج1 اور صحت ک1 اسسٹنٹ -ا
tandklinikassistent  -عن1 دانتوں ک1 کل*نک اسسٹنٹ ک1 تعل*مات کا انتخاب کر سکتے C*ں

Mداخل م*ں  شعبے 
اگست 2008 سے تمام تعل*مات اور کورسز مندرجM ز-ل مشترکM داخل1 شعبوں م*ں منقسم C*ں:

گاڑی، ج#از اور ٹراسپورٹ کے ذرائع
تعم*ر اور تنص*بات
تعم*ر اور سروس

جانوروں، پودوں اور قدرت1 ماحول
جسم اور ف*شن

انسا نوں کے ل*ے خوراک
ذرائع ابالغ پروڈکشن

تجارت
پروڈکشن اور ترق1

بجل1، کنٹرول اور آئ ٹ1
 pædagogik ب<ال اور wصحت، د-ک

ٹرانسپورٹ اور نقل و حرکت

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 kک نے  م*ں  ۔  Cے  Cوت1  کرن1  تالش   Mجگ ک1  پر-کٹ*کل  -#اں  ۔  Cوں  ساز  نل  م*ں 
ت<ا  م*ں  فرم  ا-ک  ل*ے  کے  دوران*ے  ٹ*سٹ  م*ں  ۔   kگ مل   Mجگ کار  آخر  اور  ک1  کوشش   Mجگ
اپنے کام سے  کام کر سکتا ت<ا ۔ آج م*ں  اک*لے  اور  ک*ا کM م*ں الئق ت<ا  ج#اں م*ں نے ثابت 

ب#ت خوش Cوں
خالد،  24 سال

EUD م*ں مصروف عمل

ابتداء کورس ک1 
پ*شM ورانM کورس ک1 ابتداء ت*ن طر-قوں سے Cو سکتC 1ے:

سکول کے ذر-عے سے داخلM ج#اں سکول م*ں بن*ادی دوران*ے سے شروعات ک1 جاتC 1ے
پر-کٹ*کل کے ذر-عے سے داخلM ج#اں سکول م*ں بن*ادی دوران*ے سے شروع Cونے سے پ#لے 

ا-ک کمپن1 م*ں شروعات ک1 جاتC 1ے 
کس1 کمپن1 م*ں نظام  mesterlære -عن1 ماCر فرد کے ز-ر سا-M رہ کر، پ#لے سال مشق 

کروائ جاتC 1ے اور جس کے دوران سکول م*ں ب#ت کم پڑPائ CوتC 1ے

وہ نوجوان جن کے پاس کم ازکم ا-ک سال ک1 تعل*م Cے -ا نو-ں جماعت کے بعد ا-ک سال 
کام کا تجرجC Mے اور وہ pædagogik کے بن*ادی تعل*م1 دوران*ے -ا سماج1 اور صحت ک1 
اسسٹنٹ کے کورس کرنے کے خواCش مند C*ں تو ان افراد کے ل*ے بن*ادی دوران*M اخت*اری Cے 

•

•

•

داخلے ک1 شرائط
بن*ادی دوران*ے م*ں شروع کرنے سے پ#لے قانون سکول کے تحت الزم1 پڑPائ  کے عرصے 

ک1 شرط کو پورا ک*ا Cو ۔ مثالً نو-ں جماعت مکمل کC 1وئ Cو ۔ مرکزی دوران*ے م*ں داخلے کے 
ل*ے بن*ادی دوران*M پاس ک*ا Cو اور ز-ادہ تر کورسز م*ں پر-کٹ*کل جگM ب<1 م#*ا Cو

پابندی پر  داخلے 
کچw پ*شM ورانM تعل*مات اور کورسز م*ں Cر سال طلباء ک1 ا-ک مخصوص تعداد کو داخلM ملتا 
Cے بجز اس کے کM ا-ک کمپن1 کے ساتw تعل*م1 معاCدہ Cو ۔ -عن1 داخلے پر پابندی Cے

کچw کورسز م*ں، مثالً تخل*ق1 ذرائع ابالغ شعبوں م*ں بن*ادی دوران*ے* م*ں 1C، داخلے پر 
پابندی Cے

دوسرے کورسز م*ں، مثالً pædagogik ک1 بن*ادی دوران*ے اور سماج1 اور د-کw ب<ال 
اسسٹنٹ کے کورس  م*ں صرف مرکزی دوران*ے م*ں مخصوص تعداد ک1 تعل*م1 نشست*ں C*ں

* -کم اگست 2008 سے
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اگر متعلقM شعبے م*ں پر-کٹ*کل ک1 جگM م*سر Cو تو پ<ر Cم*شM داخلM مل جاتا Cے

ضمانت تعل*م1 
تمام طلباء حق رک<تے C*ں کM جب ان#وں نے بن*ادی دوران*M مکمل کر ل*ا Cو تو وہ منتخبM داخل1 

شعبے م*ں آگے تعل*م کو برقرار رک<*ں

ل*کن داخل1 شعبوں کے تمام کورسز کے ل*ے آزادنM انتخاب ن#*ں ۔ اگر پر-کٹ*کل ک1 جگM م*سر 
Cو تو ا-سے کورس  شروع کرنے کا حق Cوتا Cے اگرچM داخلے پر پابندی ب<C 1و

پڑPائ
پڑPائ پ*شM ورانM سکولوں م*ں CوتC 1ے

رCنمائ
اگر تعل*م اور کورس کے حوالے سے مسائل Cوں -ا چ<وڑنے کے بارے م*ں سوچا جا ر\ Cو تو  

تعل*م1 اور پ*شM ورانM مش*روں -ا رابطM استاد کو استعمال کرنا اCم Cے

تمام پ*شM ورانM تعل*مات اور کورسز م*ں تعل*م1 اور پ*شM ورانM مش*ر Cوتے C*ں جو طلباء ک1 
مدد کرتے C*ں ۔ کورس کے مکمل کرنے کے سلسلے م*ں جو امور ب<C 1*ں، سکول کے کام، 
پڑPائ ک1 عادات، حاالت وغ*رہ ان سب کے بارے م*ں مشورے اور رCنمائ ملتC 1ے

کس1 وقت ب<1 ا-ک UU-vejleder سے رابطM ک*ا جا سکتا Cے جو کورس کے بارے م*ں تمام 
سواالت کے سلسلے م*ں مدد کر سکتا Cے، مثالً اس بارے م*ں ب<1 کM صح*ح کورس کا انتخاب 

ک*ا گ*ا Cے -ا ن#*ں

استاد  Mرابط
جب پ*شM ورانM کورسز م*ں طالب علم ک1 ح*ث*ت سے ابتداء ک1 جا ۓ تو ا-ک رابطM استاد 
 Mے ۔ رابطC 1 کرتاCے جو پورے دوران*ے کے عرصے م*ں مدد اور پشت پناC منسلک ک*ا جاتا
استاد  کے Cمراہ طالب علم نے ا-ک تعل*م1 منصوبM تشک*ل د-نا Cوتا Cے (صفحM 8 د-ک<*ں) 
منصوبM آئندہ تعل*م1 دوران*ے کو ب*ان کرتا Cے کM وہ کتنے عرصے پر مح*ط Cو اور طالب علم 
نے کون سے مضام*ن کا چناؤ کرنا Cے ۔ ساتw ساتw  منصوبے م*ں تبد-ل1 الئ جاتC 1ے

 Mentor

تعل*م1 دوران*ے کے دوران ا-ک mentor -غ1 تجربM کار رCنما فرد کو منسلک کروانے کا موقع 
Cے 

رCنمائ کا -M نظام ا-ک طرح ک1 مدد اور پشت پناC 1Cے ج#اں ا-ک ز-ادہ تجربM کار بالغ فرد 
ذات1 حاالت اور نشوونما کے سلسلے م*ں ا-ک نوجوان ک1 مدد کرتا Cے اور رCنمائ فراCم کرتا 
Cے ۔ اگر نوجوان کو حاجت Cو تو تمام پ*شM ورانM کورسز م*ں سکول کے مالزم*ن م*ں سے 
ا-ک فرد کو mentor ک1 ح*ث*ت سے منسلک کرنے کا موقع Cے ۔ -M امر کmentor M   ک1 

ضرورت Cے اس کا ذکر مثالً نوجوان کے تعل*م1 منصوبے سے ب<1 واضح Cو سکتا Cے

پر-کٹ*کل از  قبل   /M*دوران کا  ٹر-ننگ 
وہ نوجوان جن ک1 عمر 15 اور 18 سال کے درم*ان Cے اور وہ قانون سکول  کے تحت الزم1 
پڑPائ ک1 شرط کو پورا کرتے C*ں کچw مالزمتوں م*ں ا-ک کمپن1  کے ساتw ت*ن سے چw ماہ 
کے ٹر-ننگ کے دوران*ے  کے ل*ے مع تنخواہ کے تقرری کے ل*ے معاCدہ کر سکتے C*ں ۔ نظام 
ٹر-ننگ کا مقصد -C Mے کM بعد م*ں باقائدہ تعل*م1 معاCدہ تشک*ل پا-ا جاۓ ۔ کمپن1  م*ں 
ا-ک مخصوص شعبے م*ں کام سے نوجوان کو کk کاموں کے بارے م*ں واقف*ت حاصل Cوت1 

Cے 

 Ungdommens دے کے  تشک*ل کے سلسلے م*ںCٹر-ننگ کے دوران*ے کے بارے م*ں معا
Uddannelsesvejledning نوجوانوں ک1 مدد کر سکتا Cے ۔ کچw مالزمتوں م*ں اسے  قبل 

پر-کٹ*کل سے معنون ک*ا جاتا Cے

MانچPتعل*مات کا ڈ
کام  پر-کٹ*کل  اور  تعل*م  کتاب1 

ا-ک پ*شM ورانM کورس ا-ک بن*ادی اور ا-ک مرکزی دوران*ے پر مشتمل Cوتا Cے اور سکول 
اور ا-ک کمپن1 -ا ا-ک ادارے م*ں واقع Cوتا Cے ۔ نوجوان سکول -ا ا-ک کمپن1 م*ں تعل*م 
کا آغاز کر سکتا Cے ۔ تعل*م کا اختتام ا-ک  svendeprøve -عن1 طلب علمانM ٹ*سٹ/  

fagprøve-عن1 شعبM ٹ*سٹ (امتحان) ک1 صورت م*ں Cوتا Cے ۔ تعل*م مطالبM کرتC 1ے 

کM متحرک اور خود مختار ر\ جاۓ ۔ سکول ک1 پڑPائ اور کمپن1 م*ں پر-کٹ*کل مشق کے دوران 
حاضر Cونا اور متحرک Cو کر حصM ل*نM الزمC 1ے

 M*دوران کا  تعل*م  ۔  Cوں  نانبائ  م*ں  آج  ۔  ت<ا   Mن خوش  اتنا  سے  جانے  سکول  م*ں 
نانبائ کے \ں  ا-ک  پر  پر-کٹ*کل طور  ل*ے م*ں  کے  ت*ن سال  ۔  ماہ Cے   wاور سات ت*ن سال 
ب*تانا  وقت  و\ں  اور  مال  موقع  کا  کرنے  چ*ز-ں  کاف1  مج<ے  ل*کن  ت<ا  پرمشقت   M- ۔  ت<ا 

لگا اچ<ا  مج<ے 
Tonni،  25 سال
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اگر نوجوان پر-کٹ*کل مشق کے ل*ے ز-ادہ مستعد Cے تو اکثر کورسز م*ں ا-ک کمپن1 کے 
ساتw تعل*م1 معاCدہ ک*ا جا سکتا Cے اور کورس کا پ#ال حصM و\ں گزارا جا سکتا Cے ۔ اسے 

mesterlære -عن1 ماCر فرد کے ز-ر سا-M کام کرنا ک#ا جاتا Cے ۔ جب نوجوان کو ا-ک کمپن1 

مل جاتC 1ے جو mesterlære کے نظام کے تحت تعل*م1 معاCدہ کے انعقاد  کے ل*ے ت*ار Cے 
 Mے ۔ اس سلسلے م*ں پ*شC نوجوان نے کمپن1 م*ں ک*ا س*ک<نا Mو گا کC ت*ار Mتو تعل*م1 منصوب

ورانM سکول مدد کرے گا

تقر-بًا تمام پ*شM ورانM کورسز م*ں سکول م*ں پڑPائ سے ز-ادہ پر-کٹ*کل کام ک*ا جاتا Cے

M*دوران بن*ادی 
تمام پ*شM ورانM کورسز م*ں سکول کا حصM ا-ک بن*ادی دوران*ے سے شروع Cوتا Cے ج#اں 

کتاب1 پڑPائ اور پر-کٹ*کل کام بدل بدل کرآتے C*ں ۔ بن*ادی دوران*M ا-ک الزم1 حصے اور ا-ک 
 20 ً اخت*اری حصے پر مشتمل Cے ج#اں مضام*ن کا خود چناؤ ک*ا جاتا Cے ۔ بن*ادی دوران*M عموما

Cفتوں پر مح*ط Cوتا Cے 

دوران*ے کردہ  بن*ادی تشک*ل  -عن1   Grundforløbspakker

عام بن*ادی دوران*وں کے عالوہ -کم جنوری 2008 سے سکول خاص بانظم بن*ادی دوران*وں ک1 
پ*شکش کر -ں گے جسے بن*ادی تشک*ل کردہ دوران*ے ک#ا جاتا Cے

بن*ادی تشک*ل کردہ دوران*ے غ*ر واضع طلباء -ا ا-سے طلباء کے ل*ے موزوں اور مخصوص Cو 
سکتے C*ں جن ک1 علم1 بن*اد کمزور Cو ۔ مثالً ا-سے طلباء Cو سکتے C*ں جن#*ں ز-ادہ پائدار 
اورعمران1 حدود ک1 ضرورت Cو اور ساتw ا-س1 پڑPائ درکار Cو جس م*ں انتخاب کے کم 

مواقع Cوں ۔ سکول ا-سے طلباء کو ب<1 بن*ادی تشک*ل کردہ دوران*وں ک1 پ*شکش کر سکتا C*ں 
جن کا معاملM واضع Cے اور جن#وں نے حق*قت پسندانM کورس کا انتخاب ک*ا Cے، مثالً ا-سے 

 Mں -ا لمبے عرصے پر مح*ط پ*ش*C Mے، پ*شگ1 تعل*م -افتC دہCطلباء جن کے پاس تعل*م1 معا
ورانM تجربC Mے

اپنے آپ پر  اور صحت کے اسسٹنٹ ک1 تعل*م حاصل کC 1ے تم  م*ں نے سماج1 
-ق*ن رک<و ۔ تعل*م حاصل کرنا کاف1 محنت کا مطالبM کرتا Cے ۔ روزانM سکول جانا Cوتا Cے 
اور سکول کا کام کافC 1وتا Cے ۔ ل*کن اگر اپنے آپ پر -ق*ن Cو تو کام پورا Cو سکتا Cے

Louise،  21 سال

بن*ادی تشک*ل کردہ دوران*وں کے ذر-عے سے طلباء کو ضرورت ک1 پڑPائ م#*ا ک1 جاتC 1ے 
تا کM وہ ا-ک پ*شM ورانM کورس مکمل کر سک*ں ۔ Cر بن*ادی تشک*ل کردہ دوران*C Mم*شM الزم1 
مضام*ن اور شعبے کے مضام*ن پر مشتمل Cوتا Cے ۔ ان مضام*ن کو قابل*ت کے اCداف ک#ا جاتا 
Cے ۔ عالوہ از-ں Cر بن*ادی تشک*ل کردہ دوران*M مختلف اخت*اری حصوں پر ب<1 مشتمل Cے 

ج#اں، طالب علم علم1 ضرورت کے تحت، مضام*ن کا خود چناؤ کر سکتا Cے

موجودہ بن*ادی دوران*ے آئندہ ب<1 ان طلباء کو پ*ش کl جائ*ں گے جو ذات1 طور پر تشک*ل کردہ 
بن*ادی دوران*ے اور اس کے ز-ادہ اخت*اری مواقع سے مطمئن C*ں

بن*ادی دوران*ے کے دوران طالب علم نے مرکزی دوران*ے کا چناؤ کرنا Cوتا Cے 

M*دوران مرکزی 
مرکزی دوران*M دو دوران*وں پر مشتمل Cے جو بدل بدل کر آتے C*ں، سکول اور کام ک1 جگM پر 
پر-کٹ*کل کے دوران*ے ۔ مرکزی دوران*M شروع کرنے کے ل*ے ا-ک بن*ادی دوران*M پاس ک*ا Cو اور 

 (Mتعل*م1 منصوب) وC Mندہ کے \ں پر-کٹ*کل ک1 جگPا-ک منظور شدہ کمپن1/مالزمت د

کورس کا اختتام ا-ک امتحان/ طالب علمانM ٹ*سٹ /شعبM ٹ*سٹ پر Cوتا Cے

-کٹ*کل پر
پ*شM ورانM سکول ک1 جگM حاصل کرنے م*ں مدد کرتا Cے اور متحرک Cو کر خود ب<1 پر-کٹ*کل 

ک1 جگM تالش کرنا CوتC 1ے 

پر-کٹ*کل ک1 جگM حاصل کرنا Cم*شM آسان ن#*ں Cوتا ۔ اس کے ل*ے نوجوان مستعد Cو،صبر 
کرے اور پر-کٹ*کل ک1 جگM کے ل*ے سفر کرنے کے ل*ے ت*ار Cو ۔ -M اCم Cے کM ام*د کو  کب<1 
ب<1 قربان نM ک*ا جا ۓ ۔ اگر تفر-ح1 اوقات م*ں کام ک*ا Cو تو -M فائدہ مند ثابت Cو سکتا Cے 
۔ اگر مثبت Cو کر ،متالشC 1و کراورا-ک اچ<ا تاثر چ<وڑنے ک1 کوشش ک1 جاۓ تو ز-ادہ ام*د 
 1Cکے حصول کے ل*ے مدد اور پشت پنا Mو ۔ والد-ن پر-کٹ*کل ک1 جگC کام*اب1 حاصل Mے کC
کر-ں ۔ دوستوں،لواحق*ن اور باق1 خاندان کو استعمال کر-ں، ممکن Cے کM وہ کس1 کو جانتے 

Cوں

پر-کٹ*کل م*ں  سکول 
اگر پر-کٹ*کل ک1 جگM نM ملے تو کچw کورسز م*ں سکول پر 1C پر-کٹ*کل ک1 جاتC 1ے
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-عن1 پر-کٹ*کل اور عمل1 حصM کس1 کمپن1 کے بجاۓ پ*شM ورانM سکول م*ں Cوتا Cے ۔ سکول 
م*ں 1C پر-کٹ*کل  کرنے سے قبل متحرک Cو کر ظاCر ک*ا جاۓ کM پر-کٹ*کل ک1 جگM حاصل 

کرنے ک1 کوشش ک1 گC kے

تقس*م اور مع*ار ک1  ل*ول 
ز-ادہ  پ*شM ورانM کورسز ل*ول م*ں منقسم C*ں جس سے ا-ک ل*ول پر کورس کو اختتام  کرنے 
کے ز-ادہ مواقع C*ں ۔ Cر ل*ول پرختم کردہ کورس بازار روزگار م*ں مختلف مالزمتوں ک1 طرف 

رخ کرتا Cے ۔ Cر ل*ول آئندہ ل*ول کے ل*ے داخلM م#*ا کرتا Cے 

وہ نوجوان جن ک1 علم1 بن*اد اچ<C 1ے ان#*ں ا-ک مضمون کو اونچے ل*ول پر پڑPنے کا موقع  
م#*ا Cے ۔ اگر آئندہ تعل*م کے ل*ے ضروری Cو تو ا-ک مضمون کو دوسرے سے بدلM جا سکتا 

Cے 

کورسز  Mوران  Mذات1 پ*ش
کچw طلباء کو ا-ک ذات1 پ*شM ورانM کورس ک1 پ*شکش ک1 جا سکتC 1ے ۔ -M ا-ک ا-سا کورس 
Cے جو ا-ک -ا ز-ادہ مختلف پ*شM ورانM کورسز کے اجزا پر مشتمل Cوتا Cے اور سکول م*ں 

پڑPائ اورا-ک کمپن1 م*ں پر-کٹ*کل اس کا حصC Mے ۔ سکول ا-ک کمپن1 کے Cمراہ کورس ک1 
تشک*ل کرتا Cے

کم عرصے کے ل*ے پ*شM ورانM کورسز
کم عرصے کے ل*ے پ*شM ورانM کورسز ب<1 موجود C*ں ۔ ان کا ڈPانچM ب<1 باق1 کورسز ک1 
طرح بن*ادی اور مرکزی دوران*ے پر مشتمل Cوتا Cے ۔ ل*کن مرکزی دوران*M کم عرصے پر مح*ط 
Cوتا Cے (1 سے ½1 سال) ۔  Mesterlære کے نظام کے تحت ب<1 کم عرصے کے ل*ے 

پ*شM ورانM کورسز ل*ے جا سکتے C*ں

SU تنخواہ اور 
ا-ک پ*شM ورانM سکول،ا-ک کمپن1 م*ں -ا ا-ک ادارے م*ں کورس کا آغاز Cو سکتا Cے ۔ اگر 
ا-ک کمپن1 م*ں -ا ا-ک ادارے م*ں کورس کا آغاز ک*ا جاۓ تو پورے کورس کے دوران تنخواہ 
ملتC 1ے ۔ اگر سکول م*ں کورس کا آغاز Cو  تو SU  کے ل*ے درخواست دی جا سکتC 1ے اور 

مرکزی دوران*ے کے آغاز م*ں تنخواہ ملے گ1

وہ نوجوان جن ک1 عمر 18 سال Cو گC kے وہ موجودہ قوان*ن کے تحت SU  کے ل*ے درخواست 
دے سکتے C*ں

 Mعن1 سکول م*ں پر-کٹ*کل کا معاوض-skolepraktikydelse  سکول م*ں پر-کٹ*کل کے دوران
ملتا Cے

کالج1 تعل*مات
کالج1 تعل*مات ان طلباء کے ل*ے Cے جو آگے اعل1 تعل*م حاصل کرنا چاCتے C*ں ۔ تعل*مات 

-C M*ں:
Stx سٹوڈنڈ امتحان  (3 سال)

Hhx اعل1 تجارت1 امتحان (3 سال)

Htx اعل1 ٹ*کن*کل امتحان (3 سال)

Hf اعل1 ت*اری کے ل*ے امتحان (2 سال)

ت*اری ل*ے  تعل*م کے  اعل1  آگے 
کالج1 تعل*مات نوجوانوں کو آگے، مثالً -ون*ورسٹ*وں، س*م*نارز اور نرسوں کے تعل*م1 اداروں 
م*ں، اعل1 تعل*م کے ل*ے ت*ار کرتے C*ں ۔ کام کرنے اورعلم حاصل کرنے کے مختلف طر-قM کار 

س*ک<اۓ جاتے C*ں ۔ کالج1 تعل*مات م*ں ز-ادہ سکول کے کام کے ل*ے ت*ار رCنا چاC*ے

کا کام  سکول 
تعل*م کے دوران طلباء نے کچw بڑے تحر-ری پراج*کٹس د-نے Cوتے C*ں روزانM سکول کا کام  
کرنے ک1 توقع کرن1 چاC*ے ۔ والد-ن اس کے ل*ے ت*ار Cوں کM ان کے بچوں کو گ<ر م*ں سکول 

کے کام کے ل*ے وقت اور سکون درکار Cے

•

•

•

•

پڑPائ
 Mم حصCائ کا ا-ک اPں جو پڑ*C وتےC ائ کے عالوہ کالج1 تعل*مات م*ں تعل*م1 سفرPعام پڑ
C*ں ۔ -#اں مثالً باCم1 تعاون کرنا س*ک<ا جاتا Cے ۔ عالوہ از-ں سب طلباء کے ل*ے مشترک 

تقر-بًات CوتC 1*ں مثالً ت<*ئ*ٹرٹور، عجائب گ<ر جانا اور مروجM ل*کچرز
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م*ن مضا
کالج1 تعل*مات کچw  الزم1 مضام*ن، تعل*م1 الئنوں اور اخت*اری اور چناؤ کے مضام*ن پر 
مشتمل Cے ۔ مضام*ن مختلف C*ںاور ان کا انحصار منتخبM کالج1 الئن پر Cے ۔ پڑPائ اور 

امتحان مختلف ل*ولز پر Cوتے C*ں

داخلے ک1 شرائط
 stx ,hhx-ا htxم*ں داخلے کے ل*ے مندرجM ز-ل شرائط C*ں:

سکول سے نو-ں -ا دسو-ں جماعت فارغ کC 1و -ا اس ک1 مثل تعل*م حاصل کC 1و
نو-ں -ا دسو-ں جماعت کے بعد 1C داخلے ک1 درخواست کC 1و

سکول کے الزم1 اختتام1 امتحانات د-ے Cوں*
دو سے چار سال کے عرصے کے ل*ے فر-نچ -ا جرمن زبان م*ں امتحان کے ل*ے ت*اری ک1 تعل*م 

وصول کC 1و ۔ اور اگر مضمون چنا گ*ا ت<ا تو اس مضمون م*ں ٹ*سٹ د-ا Cو
ا-ک منظور شدہ تعل*م1 منصوبC Mو

اگر اساتذہ اور مش*ر طالب علم کے بارے م*ں شک م*ں Cوں کM وہ تعل*م کو مکمل کر سکتا Cے 
تو وہ طالب علم کو ا-ک داخلM ٹ*سٹ کے ل*ے نام زد کر سکتے C*ں ۔ ٹ*سٹ اس سکول م*ں واقع 

Cوتا Cے ج#اں درخواست دی Cو

مش*ر تعل*م1 
تمام کالج1 تعل*مات م*ں تعل*م1 مش*ر Cوتے C*ں جو طلباء کو سکول کے کام، تعل*م1 عادات 

وغ*رہ کے بارے م*ں مشورے اور رCنما ئ م#*ا کر سکتے C*ں

اگر تعل*م کے دوران مسائل پ*دا Cوں -ا چ<وڑنے کے بارے سوچا جا ر\ Cو تو  تعل*م1 مش*روں 
کو استعمال کرنا اCم Cے

•

•

•

•

•

ٹ*سٹز: اختتام1  بعد سکول م*ں  نو-ں جماعت کے   *

ڈ-نش م*ں دو ٹ*سٹز، تحر-ری اور زبان1
مضام*ن ر-اض1، انگر-زی اور ف*زکس/ ک*مسٹری م*ں ا-ک ا-ک ٹ*سٹ

انگر-زی، ع*سائ*ت سے واقف*ت،تار-خ، معاشرت1 معلوم، جغراف*M،ح*ات*ات1 سائنس کے مضام*ن، اور فر-نچ -ا جرمن 
کے پ*شکش کردہ مضام*ن م*ں قرعM کے ذر-عے دو مضام*ن م*ں ٹ*سٹز

ٹ*سٹز: م*ں  بعد سکول  کے  دسو-ں جماعت 

دسو-ں جماعت ڈ-نش، ر-اض1، انگر-زی، فر-نچ اور ف*زکس/ ک*مسٹری کے مضام*ن م*ں ٹ*سٹز سے فارغ ک1 جا سکتC 1ے
کچw مضام*ن م*ں نو-ں جماعت کے ل*ول پر ٹ*سٹز د-نے کا انتخاب ک*ا جا سکتا Cے

•

•

•

•
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Hhx (اعل1 تجارت1 امتحان)

 ً Hhx ان نوجوانوں کے ل*ے Cے جو تجارت اور زبان م*ں دلچسپ1 رک<تے C*ں ۔ Hhx خصوصا

تجارت1 شعبوں م*ں مالزمت کے ل*ے داخلM م#*ا کرتا Cے ۔ تعل*م کے بعد اعل1 تعل*م کے ل*ے 
آگے درخواست دی جا سکتC 1ے 

Hhx ا-ک آدPے سال کے بن*ادی دوران*ے اور ½2 سال کے ا-ک منتخبM تعل*م1 الئن کے 

دوران*ے پر مشتمل Cے

M*دوران بن*ادی 
بن*ادی دوران*M تمام طلباء کے ل*ے مشترک Cوتا Cے ۔ -#اں کk مضام*ن اور کام کے طر-قM کار 

سے تعارف Cوتا Cے جو بعد م*ں تعل*م م*ں استعمال Cوتے C*ں

الئن تعل*م1 
بن*ادی دوران*ے کے بعد ا-ک تعل*م1 الئن کا انتخاب کرنا Cوتا Cے جو  ½2 سال پر مح*ط Cوت1 
Cے ۔ تعل*م1 الئن ت*ن مضام*ن پر مشتمل CوتC 1ے ۔ مضام*ن کا آپس م*ں ربط Cوتا Cے 
اور -M اس علم1 الئن ک1 نشاند1C کرتے C*ں جس کارنگ اوراثر اختتام1 امتحان پر چ<ا-ا Cوا 
Cوتا Cے ۔  جو طلباء ا-ک 1C الئن کا انتخاب کرتے C*ں وہ ا-ک 1C جماعت م*ں جاتے C*ں 
۔ تجارت1 کالج ک1 تعل*م1 الئنوں کا رخ اقتصاد-ات، مارک*ٹنگ اور ب*ن االقوام1 معامالت ک1 

طرف Cوتا Cے 

م*ن مضا
تعل*م1 الئن م*ں موجود مضام*ن کے عالوہ الزم1 مضام*ن پڑPاۓ جاتے C*ں مثالً ڈ-نش 
زبان،تار-خ،انگر-زی، ر-اض1 ،  معاشرت1 معلوم، ڈ-نش کے عالوہ دوسری زبان،مارک*ٹنگ، 

کمپن1 مال*ات، قانون اقتصاد-ات و تجارت، حال*M تار-خ اور ب*ن االقوام1 اقتصاد-ات ۔ اخت*اری 
اور منتخبM مضام*ن م*ں ب<1 پڑPا-ا جاتا Cے، مثالً کپم*وٹر، فلسفM اور مال*ات  

داخلے ک1 شرائط
صفحM 20 پر کالج1 تعل*مات کے پ*راگرف کے تحت د-ک<*ں

Stx (سٹوڈنڈ امتحان)  
 

Stx تار-خ، ت#ذ-ب، سائنس اور معاشرت1 علوم ج*سے مضام*ن م*ں ا-ک وس*ع واقف*ت کا 

بائث Cے اور ا-ک اعل1 تعل*م کے انتخاب کا پ*ش منظر Cے

تعل*م ا-ک عام کالج1 تعل*م Cے جو ا-ک آدPے سال کے بن*ادی دوران*ے اور ½2 سال کے ا-ک 
منتخبM تعل*م1 الئن پر مشتمل Cے

M*دوران بن*ادی 
بن*ادی دوران*M تمام طلباء کے ل*ے مشترک Cوتا Cے ۔ -#اں کk مضام*ن اور کام کے طر-قM کار 

سے تعارف Cوتا Cے جو بعد م*ں کالج م*ں استعمال Cوتے C*ں

الئن تعل*م1 
بن*ادی دوران*ے کے بعد ا-ک تعل*م1 الئن کا انتخاب کرنا Cوتا Cے جو  ½2 سال پر مح*ط Cوت1 
Cے ۔ تعل*م1 الئن ت*ن مضام*ن پر مشتمل CوتC 1ے ۔ مضام*ن کا آپس م*ں ربط Cوتا Cے 
اور -M اس علم1 الئن ک1 نشاند1C کرتے C*ں جس کارنگ اوراثر اختتام1 امتحان پر چ<ا-ا 
Cوا Cوتا Cے ۔  جو طلباء ا-ک 1C الئن کا انتخاب کرتے C*ں وہ ا-ک 1C جماعت م*ں جاتے 
C*ں ۔ کالجوں کے ماب*ن تعل*م1 الئنوں م*ں فرق Cو سکتا Cے ل*کن -M سب مضام*ن سائنس، 

معاشرت1 سائنسز -ا زبان کے شعبوں کے تحت آتے C*ں

م*ن مضا
تعل*م1 الئن م*ں موجودہ مضام*ن کے عالوہ الزم1 مضام*ن م*ں پڑPا-ا جاتا Cے مثالً ڈ-نش 
زبان،تار-خ،انگر-زی، ر-اض1 ، ف*زکس، مذCب، معاشرت1 معلوم،-ونان1 ت#ذ-ب اور تار-خ 
سے شناسائ، سپورٹس، اور ڈ-نش کے عالوہ دوسری زبان ۔ ا-ک تخل*ق1 مضمون ب<C 1و 

ج*سے موس*ق1 -ا آرٹ اور ان کے ساتw ح*ات*ات1 سائنس، ک*مسٹری اور جغراف*M کے مضام*ن 
م*ں  سے کم ازکم دو مضام*ن Cوں

اخت*اری مضام*ن م*ں ب<1 پڑPا-ا جاتا Cے، مثالً  medie -عن1 ذرائع ابالغ کے شعبے کے 
مضام*ن

داخلے ک1 شرائط
صفحM 20 پر کالج1 تعل*مات کے پ*راگرف کے تحت د-ک<*ں

ب#ت  رCجان  م*را  الواقع  ف1  ل*کن  Cے  جانا  کالج  نے  م*ں   Mک ت<ا  -ق*ن  تو  مج<ے 
اس  ۔  ت<ا  طرف  ک1  شعبوں  کے  مارک*ٹنگ  اور  ا-کسپورٹ   Mک Cے  ممکن  اور  تجارت  ز-ادہ 
hhx اور تجارت1 سکول کا انتخاب ک*ا ۔ آج م*ں اس ف*صلے سے  stx ک1 جگM م*ں نے  ل*ے 

خوش Cوں
21 سال   ، Amalie
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ے امتحان)   Hf (اعل1 ت*اری کے ل*

Hf ان نوجوانوں کے ل*ے Cے جو وس*ع کتاب1 تعل*م 

 Hf ں ۔*C ش مندCائ اور تحر-ری کام کے خواPمع پڑ
دوسری کالج1 تعل*مات ک1 طرح آگے اعل1 تعل*م کے 
ً ت<وڑے  ل*ے داخلM م#*ا کرتا Cے ل*کن اس کا رخ خصوصا
اور اوسط عرصے ک1 تعل*مات اور کورسز ک1 طرف Cے

Hf دو سالوں پر مح*ط Cے

مضام*ن الزم1 
تمام افراد نے مثالً ڈ-نش زبان،انگر-زی،ر-اض1، 

سپورٹس اور ا-ک عمل1/ موس*قل مضمون، مثالً ڈ-زائن 
-ا موس*ق1، م*ں پڑPائ حاصل کرنC 1وتC 1ے ۔ اس 
کے ساتw  دو مضام*ن کے گروپ، ت#ذ-ب اور معاشرت1 
علوم (تار-خ، مذCب اور معاشرت1 علوم) اور سائنس 

(ح*ات*ات1 سائنس، جغراف*M اور ک*مسٹری)

مضام*ن   Mاورنمنتخب اخت*اری 
چارمختلف مضام*ن تک کا انتخاب کرنا Cوتا Cے جن#*ں آئندہ مز-د اونچے ل*ول پر پڑPنے ک1 

خواCش Cو

داخلے ک1 شرائط
مندرجM ز-ل شرائط C*ں:

دسو-ں جماعت کو ڈ-نش، ر-اض1،انگر-زی کے مضام*ن م*ں ٹ*سٹز سے فارغ ک*ا Cو 
نو-ں -ا دسو-ں جماعت سے ف*زکس/ ک*مسٹری کے مضمون م*ں ٹ*سٹ سے فارغ ک*ا Cو 
دو سے چار سال کے ل*ے فر-نچ -ا جرمن زبان کے مضمون م*ں ٹ*سٹ کے ل*ے ت*اری کے 

مقصد کے ل*ے پڑPائ حاصل کC 1و اور قرعM اندازی کے بعد نو-ں جماعت کا ٹ*سٹ د-ا Cو -ا 
دسو-ں جماعت کا ٹ*سٹ د-ا Cو 

دسو-ں جماعت کے فور� بعد داخلے کے ل*ے درخواست دی Cو
ا-ک منظور شدہ تعل*م1 منصوبM پاس Cو

Hf بڑے افراد کے ل*ے 

حاالنکM سکول چ<وڑے کk سال Cو گC lوں پ<ر ب<1 ا-ک مضمون پڑPنے کے ل*ے Hf ل*نے 
کا موقع Cے ۔ ا-ک ا-ک مضمون لے کر ان#*ں اک<ٹے ا-ک پورے Hf کے امتحان اور ڈگری ک1 

شکل د-نے سے -M ممکن Cو جاتا Cے

•

•

•

•

•

Htx (اعل1 ٹ*کن*کل امتحان)  

Htx  ان نوجوانوں کے ل*ے Cے جو ٹ*کن*ک اور سائنس م*ں دلچسپ1 رک<تے C*ں ۔ تعل*م 

ً پ*شM ورانM شعبے  م*ں تقرری -ا آگے اعل1 تعل*م کے حصول کے ل*ے داخلM م#*ا کرت1  خصوصا
Cے  

Htx ا-ک آدPے سال کے ا-ک بن*ادی دوران*ے اور ½2 سال کے منتخبM تعل*م1 الئن کے 

دوران*ے پر مشتمل Cے

M*دوران بن*ادی 
بن*ادی دوران*M تمام طلباء کے ل*ے مشترک Cوتا Cے ۔ -#اں کk مضام*ن اور کام کے طر-قM کار 

سے تعارف Cوتا Cے جو بعد م*ں تعل*م م*ں استعمال Cوتے C*ں

الئن تعل*م1 
بن*ادی دوران*ے کے بعد ا-ک تعل*م1 الئن کا انتخاب کرنا Cوتا Cے جو  ½2 سال پر مح*ط Cوت1 
Cے ۔ تعل*م1 الئن ت*ن مضام*ن پر مشتمل CوتC 1ے ۔ مضام*ن کا آپس م*ں ربط Cوتا Cے 
اور -M اس علم1 الئن ک1 نشاند1C کرتے C*ں جس کارنگ اوراثر اختتام1 امتحان پر چ<ا-ا Cوا 
Cوتا Cے ۔  جو طلباء ا-ک 1C الئن کا انتخاب کرتے C*ں وہ ا-ک 1C جماعت م*ں جاتے C*ں ۔ 
ٹ*کن*کل کالج ک1 تعل*م1 الئنوں کا رخ سائنس، ٹ*کنالوج1 ،مواصالت اور صحت  ک1 طرف Cے 

م*ن مضا
تعل*م1 الئن م*ں موجود مضام*ن کے عالوہ الزم1 مضام*ن پڑPاۓ جاتے C*ں مثالً ڈ-نش 

زبان،انگر-زی،ر-اض1، ٹ*کن*ک کے مضام*ن، ٹ*کنالوج1، ٹ*کنالوج1 ک1 تار-خ، مواصالت/ آئ 
ٹ1، معاشرت1 علوم ،ف*زکس،ک*مسٹری اورح*ات*ات1 سائنس اخت*اری اور منتخبM مضام*ن م*ں 
ب<1 ا-ک منتخبM ل*ول پر پڑPا-ا جاتا Cے، مثالً پ*شM ورانM اقتصاد-ات،پروگر-منگ اور فر-نچ

داخلے ک1 شرائط
صفحM 20 پر کالج1 تعل*مات کے پ*راگرف کے تحت د-ک<*ں
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 مز-د مواقع
دسو-ں جماعت

دسو-ں جماعت ا-ک اخت*اری سکول کا سال Cوتا Cے جو بعد م*ں ا-ک نوجوانان تعل*م شروع 
کرنے کا موقع فراCم کرتا Cے 

پڑPائ ان نوجوانوں کے ل*ے Cے جن#*ں سکول کے بعد اپنے علم1 مع*ار کو پختM کرنے ک1 
ضرورت Cے اور ان نوجوانوں کے ل*ے Cے جو نوجوانان تعل*م  کے انتخاب کے سلسلے م*ں بے 

-ق*ن1 کا شکار C*ں

دسو-ں جماعت کے طلباء نے متحرک Cو کر پڑPائ م*ں حصM ل*نا Cوتا Cے اور وہ اس ف*صلے 
م*ں شر-ک Cوتے C*ں کM کالس م*ں ک*ا Cونا Cے

پڑPائ
دسو-ں جماعت ا-ک الزم1 دوران*ے اورا-ک اخت*اری دوران*ے پر مشتمل Cے ج#اں مضمام*ن کا 

خود چناؤ ک*ا جاتا Cے

الزم1 دوران*M ڈ-نش،انگر-زی اور ر-اض1 کے مضام*ن پر مشتمل Cے ۔ اس کے عالوہ ا-ک 
منتخبM الزم1 پراج*کٹ Cوتا Cے جو تعل*م اور مالزمت کے بارے م*ں Cوتا Cے ۔ اس پراج*کٹ 

کا تعل*م1 منصوبے سے تعلق Cونا چاC*ے

منتخبM دوران*ے کے مضام*ن م*ں سکول سے سکول فرق Cو سکتا Cے، -M مضام*ن مثالً 
سپورٹس،معاشرت1 علوم، سائنس ، ٹ*کنالوج1 اور مواصالت -ا اپنا بسنس استوار کرنے کے بارے 

م*ں مضمون Cو سکتے C*ں

اتن1 اچ<1 نM ت<1 ۔ اس ک1 جگM م*ں  ل*کن م*ری ڈ-نش  کالج جانا چاCتا ت<ا  م*ں 
htx، ٹ*کن*کل کالج شروع ک*ا ۔ -M مشکل ت<ا  نے دسو-ں جماعت شروع ک1 اور اس کے بعد 
کوپن  م*ں  اور آج  گ*ا  Cو  پاس  م*ں  ل*کن  ۔  ن#*ں ت<ے  اونچ1  نمبر  م*ں م*رے  امتحان  اور 

Cوں پڑPتا  ف*زکس  م*ں  -ون*ورسٹ1  C*گن 
22 سال   ،Erkan

بنانا آسان  منتقل1 
تمام طلباء ک1 منتقل1 آسان بنانے کے ل*ے دو Cفتوں کا دوران*M م#*ا ک*ا جاۓ ج#اں وہ ا-ک 

 Mفتوں تک رضاکارانC ل*ں ۔ عالوہ از-ں اس عرصے کو چار Mائ م*ں حصPنوجوانان تعل*م ک1 پڑ
طور پر بڑPا-ا جا سکتا Cے 

پر-کٹ*کل کرنا اور کمپن1 د-ک<نے کے ل*ے جانے کے مواقع ب<C 1*ں ۔ صفحM 8 پر مز-د پڑP*ں
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Efterskole (ر\ئش1 سکول)

کاف1 افراد اپنے قدموں پر ک<ڑا Cونے کے ل*ے اور اپنے آپ کو ب#تر جاننے کے ل*ے 
efterskole پر جانے کا انتخاب کرتے C*ں

 Efterskole ان طلباء کے ل*ے Cے جن ک1 عمر-ں 14 اور 18 کے درم*ان C*ں ۔ طلباء سکول 
پر 1C رCتے C*ں ل*کن کچw وی کنڈز م*ں گ<ر جا-ا جا سکتا Cے 

پڑPائ
پڑPائ کا مع*ار،ل*ول اور مشتماالت سکول ک1 آٹ<و-ں سے دسو-ں جماعت ک1 مثل Cے ۔ اکثر 
efterskole  م*ں طلباء نو-ں -ا دسو-ں جماعت کے ل*ول پر ٹ*سٹز دے سکتے C*ں ۔ پڑPائ 

اگست م*ں شرو ع CوتC 1ے اور جون م*ں اختتام تک پ#نچتC 1ے، ج*سے سکولوں م*ں Cوتا 
Cے

پورے ملک م*ں  C efterskole*ں ۔ اکثر efterskole ک1 اپن1 شناخت اور خاص عاالمات 
CوتC 1*ں، نظر-ات -ا علم1 حوالے سے، مثالً مندرجM ز-ل امور کے سلسلے م*ں:

ورزش اور سپورٹس
قدرت1 ماحول اور ماحول*ات

زبان اور ت#ذ-ب
موس*ق1، ت<*ئ*ٹر اور آرٹ

گ<ر-لو کام اور غذا
خاص پڑPائ

کچw سکول ان طلباء کے ل*ے خاص پڑPائ ک1 پکشکش کرتے C*ں جن#*ں عام پڑPائ م*ں مشکل 
Cے

www.efterskole.dk پر efterskole ک1 ف#رست د-ک<1 جا سکتC 1ے 

•

•

•

•

•

•

ٹ*سٹز اختتام1 
دسو-ں جماعت کے اختتام پر نو-ں -ا دسو-ں جماعت کے ل*ول پر امتحانات د-نے کا انتخاب ک*ا 

جا سکتا Cے 

Mمنصوج تعل*م1 
 M- ے ۔C بناتا Mاپنا تعل*م1 منصوب wکے سات (UU-vejleder) طالب علم گ<راور سکول

منصوبM دسو-ں جماعت کے بعد صح*ح تعل*م اور کورس کے انتخاب کے ل*ے اچ<1 بن*اد فراCم 
کرتا Cے

دسو-ں جماعت کk جگ#وں پر پڑ1P جا سکتC 1ے، مثالً ا-ک سکول م*ں، دسو-ں جماعت کے 
سنٹر م*ں،پروئ*وٹ سکول م*ں -ا ا-ک efterskole (ر\ئش1 سکول) م*ں
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صنعت1 سکول پر ا-ک دوران*ے کے 1/3 حصے کو دوسرے سکولوں پر پڑPائ کے طور پر 
استعمال ک*ا جا سکتا Cے ۔ مثالً VUC پر عام مضام*ن م*ں پڑPائ -ا پ*شM ورانM سکول م*ں 
بن*ادی دوران*ے کا جزوی حصM ۔ جو طلباء صنعت1 سکول م*ں سکول کے دوران*ے پر ت*ن ماہ سے 
ً دو سے پانچ Cفتوں کے ا-ک ا-سے مشترک دوران*ے کو  ز-ادہ وقت لگاتے C*ں ان#*ں عموما
شامل کرنا Cوتا Cے جو آگے ا-ک قابل*ت فراCم کرنے وال1 تعل*م م*ں منظورشدہ  تصور Cو ۔ 
جو طلباء حصM لے رCے C*ں وہ Cر شروع کC lوۓ آدPے سال کے دوران*ے م*ں چار Cفتوں کے 

ل*ے پر-کٹ*کل کر سکتے C*ں 

ان شعبوں م*ں دستکاری جگ#وں پر پر-کٹ*کل کام سے معنون Cے:  پڑPائ ک1 بن*اد مثالً

درخت اور دPات
ٹ*کسٹائل اور ڈ-زائن

کچن اور کنٹ*ن
مال1 کا کام اور زراعت
آٹ1 اور مواصالت

موس*قل/ تخل*ق1 مضام*ن

تنخواہ
صنعت1 سکول پر  skoleydelse-عن1 سکول معاوضM ملتا Cے

داخلے ک1 شرائط
صنعت1 سکول ان 25 سال سے کم عمر رک<نے والے طلباء کو پڑPائ ک1 پکشکش کرتا Cے 
جن#وں نے آگے ا-ک قابل*ت فراCم کرنے وال1 تعل*م -ا کورس مکمل ن#*ں ک*ا اور جو ف1 
الحال اس طرح ک1 تعل*م شروع کرنے ک1 ح*ث*ت م*ں ن#*ں -ا جن#وں نے ا-ک نوجوانان 

تعل*م کو منقطع ک*ا Cے
نو-ں جماعت کو فارغ ک*ا Cو -ا دوسرے طر-ق سے الزم1 پڑPائ ک1 شق کو پورا ک*ا Cو

 M-نے تجز Ungdommens Ungdomsvejledning صنعت1 سکول م*ں ابتداء سے پ#لے
کرنا Cوتا Cے کM درخواست کنندہ صنعت1 سکول کے اCداف گروپ م*ں Cے -ا ن#*ں

اگر جگC Mو تو سال م*ں کس1 وقت ب<1 ابتداء ک1 جا سکتC 1ے اور ز-ادہ سے ز-ادہ ا-ک سال 
و\ں گزارا جا سکتا Cے داخلے ک1 درخواست متعلقM صنعت1 سکول سے ک*ا جاۓ

www.produktionsskoler.dk  پر صنعت1 سکولوں ک1 ف#رست د-ک<1 جا سکتC 1ے

•

•

•

•

•

•

•

•

Produktionsskole (صنعت1 سکول)

صنعت1 سکول ان نوجوانوں کے ل*ے Cے جو اب<1 ا-ک آگے قابل*ت فراCم کرنے وال1 نوجوانان 
تعل*م شروع کرنے کے ل*ے ت*ار ن#*ں ۔ -M سکول ا-ک ا-س1 پڑPائ ک1 پ*شکش کرتا Cے جس 
ک1 بن*اد پر-کٹ*کل کام اور صنعت پر Cے ۔ پڑPائ ک1 تشک*ل ذات1 بن*ادوں پر ک1 جاتC 1ے

پڑPائ کا مقصد نوجوانوں ک1 ذات1 نشوونما کو پختM کرنا Cے اور ا-ک تعل*م کو مکمل کرنے اور 
کام حاصل کرنے کے مواقع کو ب#تر بنانا Cے ۔ صنعت1 سکول پر نوجوان ا-س1 قابل*ب*ں حاصل کرتا 
Cے جو اسے آگے قابل*ت فراCم کرنے ک1 نوجوانان تعل*مات اور کورس کو مکمل کرنے م*ں ممد 

ثابت Cوں

پڑPائ
پڑPائ ک1 سرگرم*اں مختلف دستکاری جگ#وں کے ارد گرد گومتC 1*ں ج#اں پر-کٹ*کل کام اوراس 
کا حل کتاب1 پڑPائ کے ساتw مشترک Cوتا Cے ۔ عالوہ از-ں سکول عام مضام*ن م*ں پڑPائ ک1 
پ*شکش کرتے C*ں تا کM طلباء ا-ک نوجوانان تعل*م اور کورس شروع کرنے کے ل*ے ت*ار Cوں
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امور مال1 
 Mے اور سکول کے دورا-نے م*ں سکول معاوضC 1پر-کٹ*کل کے دورا-نے م*ں طلباء کو تنخواہ ملت

ملتا Cے 

Egu کے بعد

ا-ک فارغ شدہ egu کورس آگے پ*شM ورانM قابل*ت فراCم کرتا Cے اور آگے ا-ک مجموع1 
پ*شM ورانM کورس  کرنے کا موقع د-تا Cے ج#اں کچw  مضام*ن دوبارہ ن#*ں پڑPنے پڑتے 

داخلے ک1 شرائط
نو-ں جماعت سے فارغ Cو
عمر 30 سال سے کم Cو

ز-ر تعل*م نC Mو اور نM صنعت1 سکول کے سکول دوران*ے م*ں Cو
ز-ر مالزمت نC Mو

ً ا-ک آگے قابل*ت فراCم کرنے وال1 دوسری تعل*م -ا کورس مکمل کرنے ک1 ح*ث*ت م*ں  فورا
نC Mو

 داخلے ک1 درخواست Ungdommens Ungdomsvejledning سے رجوع کرنے کے 
ذر-عے سے Cو سکتC 1ے 

ے خاص تعل*مات  نوجوانوں کے ل*
مخصوص ضرور-ات کے حامل نوجوان کو سکول کے بعد ت*ن سالM نوجوانان تعل*م ک1 پ*شکش 
ک1 جاتC 1ے ۔ تعل*م کا رخ ان نوجوانوں کے طرف Cے جن ک1 نشوو نما م*ں خلل Cے اور ان 

نوجوانوں کے ل*ے جو دوسری نوجوانان تعل*مات اور کورس مکمل ن#*ں کر سکتے 

تعل*م اس طرح تشک*ل دی جاتC 1ے کM وہ فردا فردا نوجوان ک1 قابل*وں اور دلچسپ*وں کے 
مطابق Cو ۔ تعل*م شروع کرتے وقت عمر25  سال سے کم Cو

مقصد نوجوان ک1 ذات1 نشوونما کو اب<ارنا Cے اور ا-ک خود مختار اور متحرک زندگ1 کے مواقع 
کو ب#تر بنانا Cے

UU-vejleder کے ذر-عے تعل*م م*ں داخلC Mوتا Cے 

ے تعل*مات بڑی عمر م*ں آنے والے نوجوانوں کے ل*
بڑی عمر م*ں آنے والے نوجوانوں کے ل*ے، -عن1 نوجوان جو 14سال -ا اس سے زائد عمر 
م*ں ڈنمارک آئ*ں، خاص پ*شکش*ں C*ں ۔ عام مضام*ن پڑPاۓ جاتے C*ں (مثالً VUC -ا 

sprogskole-عن1 زبان سکول م*ں)، ل*کن ڈ-نش زبان پر ز-ادہ زور د-ا جاتا Cے

•

•

•

•

•

•

Erhversgrunduddannelse- egu

(بن*ادی پ*شM ورانM تعل*مات اور کورس)
Erhvervsuddannelsen (egu) ان طلباء کے ل*ے پ*شکش Cے جن ک1 عمر 30 سے کم 

Cے اور جو ف1 الحال آگے ا-ک قابل*ت فراCم کرنے وال1 تعل*م -ا کورس مکمل کرنے ک1 ح*ث*ت 
م*ں ن#*ں ۔ پڑPائ فرد� فرد� تشک*ل دی جاتC 1ے

پڑPائ  کے دوران*ے ک1 بن*اد اوالً پر-کٹ*کل نوع*ت کC 1ے اور پڑPائ اور پر-کٹ*کل کام  کے بدل 
ً دو سالوں پر مح*ط Cوتا Cے ل*کن  بدل کر آنے والے  دوران*وں پر مشتمل Cے ۔ کورس عموما

خاص اوقات م*ں اسے مز-د ا-ک سال کے پر-کٹ*کل کام سے بڑPا-ا جا سکتا Cے 

سکول کے دوران*ے20 سےC  40فتوں پر مح*ط Cوتے C*ں اور پ*شM ورانM کورس ک1 پڑPائ کے 
حصوں پر مشتمل Cوتے C*ں

ا-ک مش*ر کے ساتw نوجوان اپنا کورس تشک*ل د-تا Cے ۔ مش*ر پورے کورس کے دوران نوجوان 
کےاس معن1 م*ں ساتC wوتا Cے کM وہ مسائل کے وقت مدد کرتا Cے 

-کٹ*کل پر
پر-کٹ*کل کے دورا-نے ا-ک -ا زائد کمپن*وں م*ں، -ا ا-ک ٹ*کن*کل سکول م*ں دستکاری جگM پر، 

ا-ک صنعت1 سکول -ا اس ک1 مثل جگM پر، واقع Cوتے C*ں

پ*شM ورانM شعبے مندرجM ز-ل Cو سکتے C*ں:
آوٹو اور دPات
دکان اور آفس
کچن اور کنٹ*ن

تعم*ر اور تغص*بات
Pædagogik اور د-کw ب<ال

ضرورت پر مز-د مدد اور پڑPائ کے مواقع C*ں

•

•

•

•

•
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عمل1 معلومات
درخواست

نو-ں اور دسو-ں جماعت کے طلباء سال م*ں ا-ک بار نوجوانان تعل*مات کے ل*ے داخلے ک1 
درخواست دے سکتے C*ں داخل1 فارم خود ال-ا جا سکتا Cے -ا www.optagelse.dk پر پر ک*ا 

جا سکتا Cے

درخواست 15 مارچ سے پ#لے پ#لے اس سکول م*ں دی جاۓ ج#اں طالب علم جا ر\ Cے ۔ 
سکول درخواست اور طالب علم  کے تعل*م1 منصوبے کو اس جگM ب<*ج د-تا Cے ج#اں طالب 

ً داخلے ک1 ز-ادہ خواCش رک<تا Cے  علم ترج*حا

وہ طلباء جو نو-ں اور دسو-ں جماعت م*ں ن#*ں جاتے وہ  www.optagelse.dk پر داخل1 
ً داخلے ک1 ز-ادہ خواCش رک<تے C*ں  فارم کو پر کر-ں اور اس سکول کو ب<*ج*ں ج#اں وہ ترج*حا

۔ سال م*ں کس1 وقت ب<1 درخواست دی جا سکتC 1ے

 اگر egu، صنعت1 سکول -ا خاص نوجوانان تعل*مات  کے ل*ے درخواست د-نC 1و تو ا-ک 
UU-vejleder سے رابطM ک*ا جا ۓ ۔ مقامUU-center 1 پر -ا UU-vejleder کے پاس 

داخل1 فارم پر کرنے کے ل*ے مدد مل سکتC 1ے 

اگر پ*شM ورانM سکول جانے ک1 خواCش Cو تو مطلوبM سکول سے، داخلے سے پ#لے براہ راست 
رجوع ک*ا جاۓ 

امور مال1 
نوجوانان تعل*مات م*ں پڑPائ مفت Cے ۔ ل*کن گ<ر-لو کام اورس*الئ       کے سکول اس اصول سے 
مستثنا C*ں ۔ تمام نوجوانان تعل*مات م*ں طلباء نے مثالً لغات، ک*لکول*ٹر اور کاغذ کے ل*ے خود 

اخرجات اٹ<انے Cوتے C*ں

SU

 18سال ک1 عمر سے حکومت1 تعل*م1 معاوضے (SU) ک1 درخواست ک1 جا سکتC 1ے ۔ رقم 
ک1 مقدار کاا نحصار والد-ن ک1 آمدن1 پر Cے اور اس امر پر کM ر\ءش والد-ن کے ساتC  wے 
-ا الگ Cے ۔ SU کے ذر-عے خاص کم سود پر قرصM ل*ا جا سکتا Cے ۔ -M غ*رڈ-نش ش#ر-ت 
رک<نے والوں افراد کے ل*ے ب<C 1ے جو مستقل طور پر ڈنمارک م*ں ر\ئش رک<تے C*ں 

 Husholdnings- og håndarbejdsskole 

(گ<ر-لو کام اورس*الئ  وغ*رہ     کا سکول) 
-M سکول ک<انا پکانے، گ<ر-لو کام، ذات1 د-کw ب<ال، کپڑوں ک1 اقسام سے واقف*ت، س*الئ، 
رنگت وغ*رہ  کے مضام*ن پڑPاتا Cے ۔ عام سکول کے مضام*ن م*ں ب<1 پڑPا-ا جاتا Cے

گ<ر-لو کام اورس*الئ وغ*رہ       کے سکول پرائ*وٹ سکول C*ں ج#اں ف*س ادا کرنC 1وتC 1ے ۔ 
حکومت اور بلد-M دونوں مال1 مدد د-تے C*ں

www.hus-haand.dk پر مز-د پڑP*ں

Ungdomsskole (سکول براۓ نوجوانان)

Ungdomsskole ان نوجوان افراد کے ل*ے ا-ک رضاکارانM پ*شکش Cے جو مز-د س*ک<نا 

چاCتے C*ں ۔ پڑPائ دن اور شام کے وقت CوتC 1ے اور کچw اوقات م*ں ا-ک اختتام1 ٹ*سٹ 
سے فارغ Cوا جا سکتا Cے ۔ کچw جگ#وں پر  (25سال ک1 عمر تک) ڈ-نش زبان م*ں مز-د 

پڑPائ حاصل ک1 جا سکتC 1ے

پڑPائ م*ں حصM ل*نا مفت Cے

اپنے مقام1  ل*ے  جاننے کے  بارے م*ں مز-د  اقامت1 عالقے م*ں موجودہ پ*شکشوں کے   اپنے 
UU-center سے رابطM کر-ں

م*ں Cم*شM ٹ*کن*ک کے شعبے کے بارے م*ں گرو-دہ ت<ا اس ل*ے م*ں نے پراسس 
آپر-ٹر کے کورس کرنے کا انتخاب ک*ا ان#ماک اور ز-ادہ نظم سے کام کرنا -1C M م*را وصف 

اور ک*مسٹری سے ب#ت خوش ت<1 Cے ۔ سکول م*ں م*ں ف*زکس 

Daniela، 20 سال 
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ل*کن ان#وں نے کچw شرائط پورے کرنے Cوتے C*ں ۔ www.su.dk پر مز-د پڑP*ں

ٹرانسپورٹ
جن نوجوانان تعل*مات م*ں تنخواہ ن#*ں ملت1 و\ں ٹرانسپورٹ کے ل*ے مال1 مدد ک1 

درخواست ک1 جا سکتC 1ے ۔ مز-د معلومات تعل*م1 ادارے سے حاصل کر-ں

www.ug.dk پر مالزمت اور تعل*مات کے بارے م*ں مز-د پڑP*ں



پر راستے  نوجوان 
نوجوان اور ان کے والد6ن کے ل.ے تعل.م کے بارے م.ں معلومات

نو6ں اور دسو6ں جماعت کے بعد نوجوانوں کے ل.ے تعل.م حاصل  کرنے کے ک; مواقع 8.ں 
 Cتعل.مات، کالج Eوران Eمختصر اور اکثر تعل.مات کے بارے م.ں بتاتا 8ے ۔ پ.ش Eکتابچ E6 ۔

تعل.مات، egu، صنعتC سکول وغ.رہ کے بارے م.ں پڑN.ں اور مثالً مالC امور اور درخواست کے 
بارے م.ں عملC معلومات حاصل کر6ں

UU-vejleder کے مش.ر مز6د معلومات اور ر8نمائ دے سکتے 8.ں

Studie og Erhverv نے وزارت تعل.م اور وزارت انٹرگر6شن کے با8مC تعاون سے نشر ک.ا 8ے   

کتابچwww.vejledningsviden.dk   E پر “Værktøjer for vejledere“ کے تحت 
بCY دست.اب 8ے 

Urdu


