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 نپال يکشنا ئڻی يکيوا کيشنيجوا کے يورنڻاوا
)Education Equity Action Plan( 

کو سمجهنا: والدين کيلئے حقائق نامہ 

کہ  نابنا يقينی کو تباس ا
می اعو کے يورنڻاوا

لے او  چلنے سے يہماسر
ر وا فنصاا ميں منظا تعليمی

ی دبنيا يکا )Equity( یرانديماا
يل ذ جہرمند کہ جيسے ۔ہے مقصد

صل حا یبلندسر ۔ہے متعين ميں
ہ شد يدتجد يکا کيلئے تعليم ميں يورنڻاوا :ناکر

۔)ء2014( تربصا

ظر،  بنيادی اصول کا حصہ ہےکہ پس منيہ ايک
ظر، ہر طالبعلم کو طع ناتی حاالت سے قشناخت يا ذ

   ۔ ہيئےچا لنام قعمو کا بیمياکا پر رطو تعليمی روا تیاذ

مل اعو متما کے ترصاب کی ترازو کيلئے تعليم
ط بومر بهی )Equity( یرانديماا روا فنصاا ميں
و  حفال کرلے سے لحصو کے یبلندسر ،ہے
د ماعتا کے ماعو پر منظا تعليمی روا غوفر کےدبہبو
ک زنا کابےتجر کے ءلباط يہ ۔تکنےکر فہضاا ميں

ر وا لبعلمطا ہر کے يورنڻاوا يہ روا ،ہے حصہ
۔ ہے کزمر کا معز ےرہما کيلئے بیمياکا کیبچے

: نپال يکشنا ئڻیيکيوا کيشنيجوا
خت شنا نپال يکشنا ئڻیيکيوا کيشنيجوا کا يورڻانوا

، کسلو یزمتياا روا ،ہے تاکرراہمو ستہار کيلئے
 ں سوالک روا ںلوسکوا روا ںڻووکار ميں منظا تعليمی

ء طلبا متما بہمنصو يہ ۔ہے تاکر ختم کو تعصب سے
و  حفال کی نا روا نےکر دمد پر رطو بہتر کی
ی کليد کچه ۔گاےکر دمد کی ترازو کيلئےدبہبو

ر وا نےهاپڑ  :ہيں ملشا يلذ جہرمند ميں لفعاا

کی  ںيقوطر يسےا ،بصان کيلئے نيتوزمو فتیاثق
ينٹ پيئرکے ںنڻيوکميو عمتنو جو ناکر ختشنا

 Parent[ )سيز ئیآ پی( ںميڻيوک مينٹلونوا
Involvement Committees (PICs)[ ر وا

ئی افزا صلہحو کیلينے حصہ ميں نسلزکو لسکوا
کو دافرارو پيشہ لےاو نےهاپڑ روا ،ںہو تےکر
ڻيں وکار کيلئے ںپووگرلےاو داتعد کم روا يناد غوفر
۔ نابنا يقينی کو ممات  نا ،ناکر رود

حکمت  تعليمی لہمشموروا ئڻیيکيوا کی ترازو
لہ سا تين يہ ،يعےرذ کے فہضاا ميں ء9002 عملی
سے  لسا تعليمی کے ء81 – ء7102 جو ،بہمنصو

ميں  سا کيلئے عمل پر نپال يکشنا ،ہے تاہو عوشر
، عملے کےڈربو ،نسپلزپر  ،ہتذساا ،ينلداو ،ءاطلب
م کاکر مل تهسا کے ںورليڈ نڻیکميو روا ،سڻيزڻر
کے  يورنڻاوا ،ہم کر مل کڻهےا ۔ہے ملشا ناکر

بہتر  کو لحوما کےنےکر صلحا تعليم ميں ںلوسکوا
لبعلم طا روا بچے ہر جو ہيں سکتے کهر یرجا نابنا

م کا سے ںحيتوصال یرپو کیسيکهنے کے نا ميں
پر  رطو شیمعا ،بننے بامياک پر رطو تیاذ ،لينے

لے او نےکر مکاسے یمستعد روا بننے روآربا
۔  ہےاتکراپيد بہجذ و شجو کيلئےبننے یشہر

ميں  سمجهنے کو صدمقا گئے ئيےد ميں نپال يکشنا
ڻی ايجوکيشن ايکيوئمدد کيلئے، وزارت تعليم نے 

 Education Equity Secretariat)( يٹريڻرسيک
هنے نداب پل پر ںفوشگا يٹيڻرسيکر ۔ہے ياد تشکيل

ئل ساو ،ںليسيوپا نئی کيلئے ءلباط کے يورنڻاوا روا
کے  صدامق حقيقی روا ،تبانتخاا ميں ماگروپر روا
کو  تاومسا معد ميں لحصو کے بیامياک يعےرذ
د مد کو ءلباط متما جو گاےکر ماک کيلئے نےکررود
۔    گاےد

http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/excellent.html


ہميں بتاتے ہيں کہ جب ہم تهوڑی 
تعداد والے شفاف کاموں پر توجہ 

ديتے ہيں، تو ہميں اپنے مقاصد 
تجربات  

حاصل کرنے ميں زيادہ کاميابی ملتی ہے، اور ہم 
اپنی تاثيرکا بہتر طور پر مطالعہ کرنےکے قابل 

ہوتے ہيں۔ اونڻاريوکا ايجوکيشن ايکيوئڻی ايکشن پالن 
مخصوص اعمال کے ساته چار جگہوں کو متعين 

کرتا ہے جو تعليمی نظام ميں متواتر نا انصافی سے 
نبڻنے ميں ہماری مدد کريں گی – يہ تمام طالبعلم کی 

فالح و بہبود اورکاميابی کے حصول کے مقصد 
کيلئے ہوگا۔ 

•پالن ميں عمل کی جگہيں:  
 ضابطہ اسکول اور کالس کےکمرے ميں

 بناناکہ اسکول – اس بات کو يقينیاعمال 
مام ضابطہ اعمال تاورکالس کے کمرے کے

طلباء اور عملےکے تنوع کی عکاسی کرتے ہيں 
طلباء اور ان کا جواب فراہم کرتے ہيں، تاکہ تمام 

کی ضروريات اور حقائق کی عکاسی کی جائے۔ 
طريقہ، تعليمی شراکت کا ايک اس کے حصول 

کام ميونڻيوں کےساته دين اور کطلباء، والداروں، 
کا مشاہدہ کاوڻوں کرنا ہوگا تاکہ کسی قسم کی ر

کيا جاسکے جو ہمارے نظام ميں اور انہيں دور 
کام طلباء تشکيل پا چکی ہيں تاکہ اور زيادہ 

کيلئے، کالج کيلئے، اپرنڻس شپ کيلئے يا 
يونيورسڻی کيلئے اپنے منتخب کردہ راستوں کے 

مطابق عمل اور انہيں حاصل کر سکيں۔  
•

شپ، نظم و ضبط اورہيومن ريسورسزکے ليڈر
 بنانا کہ – اس بات کو يقينیضابطہ اعمال 

اونڻاريو کے اسکولوں ميں اساتذہ، عملے اور 
کا تنوع ان کے طلباء ميں ان اسکول سسڻم ليڈرز

کی بهرتی، مالزمت اور اساتذہ کے فروغ اور 
کا اسکول اور سسڻم ليڈرز کے ذريعے تنوع 

مثال ان کی ساالنہ عکاس ہے۔ اس کی ايک 
رپورڻوں کے استعمال کے ذريعے ميڻنگ 

اپنی ترقی کی رپورٹ ايکيوئڻی کے مقاصد ميں 
کيلئے ڈائريکڻرز کی ضرورت ہے۔ 

•
 –نا، اس کی تکميل اور رپورڻنگ ڻا اکڻها کرڈي
کا ڈيڻا اکڻها کرنا اور اس ماجی اعداد و شمارکا س

تجزيہ کرنا اس بات کا زيادہ شفاف فہم و ادراک 
اونڻاريو کے طلباء اور عملہ کون گاکہ عطاکرے 

ہيں، جو ہمارے اسکول اور سسڻم ليڈرزکو اس 
کاوڻيں سائی کی رطلباء کی رگا کہ وہ  بنائےقابل

ڈيڻا دور کر سکيں۔ زيادہ صحيح طور پر 
گا جس ميں کيا جائےها ضاکارانہ طور پر اکڻر

رف نسل اور عقائد شامل ہوں گے، بلکہ نہ ص
ذہب، جنسی رخ بندی اور جنس بهی شامل م

گا کہ  بنائےہوگی۔ ايکشن پالن اس بات کو يقينی
ڈيڻا اکڻها کرنےکے عمل کی صف بندی تعليمی 

 جاتی ہے اور وہ اسکول بورڈ شعبہ بهر ميں کی
ڈيڻا کو مقامی کے تجزيہ ميں مدد فراہم کرتا ہے۔ 

کيا جائے گا۔ مال فيصلےکرنے ميں استع
•

–  اس بات کو يقينی يلی  کی تبدقافت يمی ثعلت
طلباء بنانا کہ سسڻم ليڈرز، اساتذہ، عملہ اور 

دينے اور اسے قائم ليات کو تشکيل ايسی ماحو
رکهنےکيلئے پرعزم رہتے ہيں جو منصفانہ اور 

مشمولہ تعليمی نظام ميں مدد دے۔ اس بات کو 
اونڻاريو کے  بنانا ضروری شرط ہےکہ يقينی

کا تمام طلباء محسوس کريں کہ وہ تعليمی نظام 
 جاتا ہے اور وہ کياحصہ ہيں، ان کا احترام 

کام کے ايک مياب ہونےکے قابل ہيں۔ اس کا
لينا شامل ہے حصے کے طور پر ايک جائزہ 

هانچوں، پاليسيوں، تاکہ وزارت تعليم کے ڈ
طہ اعمال ميں موجودکسی ضابپروگراموں اور 

کيا بهی عدم مساوات کی شناخت اور ان کا ازالہ 
جائے۔ 

آگے کا راستہ:
رف جانے طمانداری کی اونڻاريوکے انصاف اور اي
طلباء اور ماياں اساتذہ، والے راستے کو ہزاروں ن

گا۔  جاتا رہے کيادين کی شراکت سے سپورٹ وال
ها چکے ہيں، قدامات اڻجبکہ ہم اکڻهے مل کر عظيم ا

اب واضح طور پر مزيد کام کرنا ہے۔  

طلباء ميابی، طلباء کی کا بنانا کہ اس بات کو يقينی
مايہ سے ہبود، اور عوامی سرفالح و باور عملےکی 

مادکو فروغ چلنے والے اسکول کے نظام ميں اعت
 بنياد مانداری ايک ضروریدينےکيلئے انصاف اور اي

 )Achieving Excellence( لحصو کا یبلندسر ۔ہے
صارت ہے جو تعليمی نظام کو تعليمی ايک پرعزم ب

طلباء کو سند فضيلت کيلئے ايک مياب کاطور پر 
لچک رکهنے والے اور مشغول، ديتی ہے، جو چيلنج 

ماد اور اہليت رکهنے والے شہری ہيں۔ ہمدرد، پراعت

اس بات کے بارے ميں مزيد معلومات کيلئے کہ 
مائے سے چلنے والے وزارت تعليم عوامی سر

مانداری کو کيسے اسکولوں ميں انصاف اور اي
فروغ دے رہی ہے، اس ويب سائٹ پر جائيں:   

ontario.ca/educationequity
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