
 ا سکالرشپ ہمبرگ( geireiseiD)ڈیسٹر ویگ 

 

 بچے اور والدین ایک ساتھ حصول تعلیم کی راہ پر
 

ڈیسٹر ویگ ا سکالرشپ جرمنی میں اپنی نوعیت کا پہال خاندانی ا سکالرشپ ہے ، جس میں کہ با 

اور  صالحیت بچے اسیکنڈری اسکول تک کی تعلیم کا سفر اپنے والدین کے ہمراہ طے کرتے ہیں۔ لسانی

سماجی وجوہات کبھی کبھار والدین کے لیے یہ کام مشکل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی راہنمائی 

ڈیسٹر ویگ ا سکالرشپ ہمبرگ یہاں سے . ایسے کریں، جیسے کہ وہ حقیقت میں کرنا چاہتے بھی ہوں

 شروعات کرتا ہے اور بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی مضبوط بناتا ہے۔

 

و سال کی مدت کے دوران ا سکالرشپ ہولڈر لڑکے اور لڑکیاں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ہمراہ د

ہمبرگ میں اپنی تعلیم و ثقافت کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔عجائب گھروں ، الئبریروں اور 

لیے  یونیورسٹی کی سیر وسیاحت اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ تعلیمی چھٹیوں کے دوران تدریس کے

لسانیات، سائنس و ٹیکنا لوجی، ادب اور میڈیا ، تھیٹر ، آرٹ و موسیقی کے کورسز شامل کیے جاتے ہیں۔ 

تعلیمی مواد کی خریداری کے لیے مالی امداد بھی ا سکالرشپ کا جزو ہے۔اس کے متوازی والدین کو 

ریئر میں بہتر طریقہ بھی علمی طور پر مضبوط بنایا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کی اسکول کے کی

سے رہنمائی کر سکیں۔وہ ہمبرگ کے تعلیمی نظام کے متعلق واقفیت حاصل کرتے ہیں اور یہ جاننے 

لگتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خود کو اسکول کے اندر اور باہر مصروف رکھ سکتے ہیں۔جو خاندان 

 دانی پیٹنٹ مل جاتا ہے۔اس کی خواہش رکھتے ہوں، انہیں رابطے کے پارٹنر کے طور بال معاوضہ خان

 

 خاندان کی اپنی قوت کا استعمال
 

اچھے خاندانی تعلقات اور مشترکہ سرگرمیاں بچوں کی نشونما پر مثبت اثر رکھتے ہیں۔ والدین، جو 

سماجی زندگی میں فعال طور پر حصہ لیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رول ماڈل 

بچوں کی مدد کرنے سے خاص طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بچے اپنی  ہیں۔اپنے گھرمیں دلچسپی سے

 پوری تعلیمی صالحیت کو استعمال میں ال سکتے ہیں۔اس طرح ہم نئی راہوں پر چل پڑتے ہیں۔
 

 

 ڈیسٹر ویگ ا سکالرشپ ہمبرگ
 

 بچوں کی اپنے اسکول کی تعلیم کے لیے اچھے ٹیلنٹ کا حصول ممکن کرتا ہے۔               

 والدین کو اپنے بچوں کی بہترین رہنمائی کو ممکن کرنے کے قابل کرتا ہے۔   

مختلف ثقافتی حلقے اور زندگی کے مختلف سیاق و سباق رکھنے والے لوگوں کوایک جگہ پر    

 اکٹھا کرتا ہے۔

 دور و نزدیک کے شہر کے لوگوں کومالنے کے لیے پل کا کام کرتا ہے۔   

کی پٹریاٹک سوسائٹی نے اپنی شریک کمپنی کے  5671ا جا رہا ہے۔اس ا سکالرشپ کو ٹیست کی

فاؤنڈیشن پولی ٹیکنیکل سوسائٹی ڈیسٹر ویگ اسکالرشپ پروگرام کو : تصورات کو اپنی بنیاد بنایا

نے ترتیب دیا۔ وہ یہ فیملی ا سکالرشپ اس سے قبل تین مرتبہ چال چکے ہیں۔اس کے  فرینکفرٹ ام مین

بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، ان میں درس و تدریس میں بڑھ : نتائج کافی حد تک متاثر کن ہیں

سے  چڑھ کر حصہ لینے کاقوی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔والدین اپنے بچوں کی پڑھائی کے دوران بہتر طریقہ

رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ خود زیادہ جدو جہد کرتے ہیں اور اسکول کے اندر اور باہر کے ماحول میں 

 کام میں پورے شوق سے شریک ہوتے ہیں۔



 
 چھ بنیادی اراکین

 

 اکیڈمی میں روز مرہ کی مصروفیت
 

ور تفریحی مواقع جات اسکالر اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ہمبرگ میں تعلیمی ، ثقافتی ا

کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں ، خاص طور پر عجائب گھروں ، الئبریروں اور یونیورسٹی ، 

 باغات ، چڑیا گھر اور ہمبرگ کے ساحل سمندر کے سیرو سیاحت کے پروگرامز میں۔
 

 تعطیالت کے دوران کورسز
 

و ٹیکنا لوجی، ادب اور میڈیا ، تھیٹر ، تعلیمی چھٹیوں کے دوران عمر کی مناسبت سے لسانیات، سائنس 

 آرٹ و موسیقی کے کورسز بچوں میں تحقیق کا شوق پیدا کرتے ہیں۔
 

 بچوں اور والدین کا اکٹھے اجتماعات
 

ہمبرگ کے تعلیمی نظام کے متعلق ، تعلیم و تربیت سے متعلق اور اجتماعی زندگی کے تفکرات کے 

و شنید کے اجتماعات۔اسکالر شپ ہولڈر لڑکے اور لڑکیوں  متعلق سوچ و بچار کے لیے والدین کی گفت

کو معلمہ کے ذریعہ سے متوازی طور پر لسانی معاونت حاصل ہوتی ہے اور وہ اکیڈمی کے کورسز کی 

ابتدائی اور آ خری تیاری کرواتے ہیں ۔ دو تجربہ کار معلم اس مدت میں بہن بھائیوں کی دیکھ بھال پر 

 مامور ہوتے ہیں ۔
 

 ت کے اوقاتمالقا
 

 اسکول سے متعلق ہر قسم کے معامالت کے بارے میں انفرادی مشورہ جات اور معاونت۔

 

 تعلیمی فنڈ
 

 766والدین اپنے بچوں کے لیے ہر سا ل کسی مخصوص تعلیمی اقدام اور مقصد کے حصول کی خاطر 

کی کتابوں  یورو تک کی رقم کی مدد کے کے لیے درخواست کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر کورس

 اور دوسرے اسباب کے لیے، کورسز یا اضافی تعلیم و تربیت کے معلم کی فیس ادا کرنے کے لیے۔

 خاندانی پیٹنٹ 
 

جو خاندان اس کی خواہش رکھتے ہوں، انہیں رابطے کے پارٹنر کے طور بال معاوضہ خاندانی پیٹنٹ 

میں معاونت کرتا ہے، مثال کے طور  مل جاتا ہے۔ خاندانی پیٹنٹ اس فیملی کو ان کے بچوں کی رفاقت

پر ہوم ورک کرنے میں مدد کرتا ہے یا والدین کی اسکول کے معامالت میں دفاتر میں بات چیت کرنے 

 میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔

 

 ہم بچوں اور ان کے والدین کو قوت دیتے ہیں
 

سے مدت دو سال کے لیے  51/0650رام پہلی مرتبہ تعلیمی سال ڈیسٹر ویگ اسکالرشپ ہمبرگ پروگ

پرائمری اسکول کی کالس چہارم میں کچھ وقت کے لیے اس پروگام میں شریک دس اسکولز میں جاری 

 کیا جائے گا۔ 

بچوں کا انتخاب کیا جائے گا، جو اسکول کی تعلیمی قابلیت کا اعٰلی معیار رکھتے ہوں، جن کے لیے  51

 ول کی اسکینڈری تعلیم جاری رکھنای نظام میں اسکلسانی یا سماجی وجوہات کی بنا پر جرمن تعلیم

 دشوار ہو۔

وہ تمام والدین جو کہ اس لیے تیار ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی راہ میں رہنمائی کریں گے اور وہ 



 خود ان کی معاونت کی خواہش بھی رکھتے ہوں ۔

ذہ اور والدین کے اجتماعی کام پروگرام میں شریک دس اسکو لز ہمبرگ ایسٹ میں واقع ہیں۔ان کو اسات

کے تجربات ہیں اور وہ ضلعی عالقہ کے متعلق سواالت اور موضوعات سے متعلق سننے کے لیے 

 ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔

کالسز کے معلم حضرات بچوں کی اسکالرشپ کی اہلیت کے بارے میں اپنی تجویز دیں گے۔ فیملی کے 

خصوسی قابلیت کی " د ایک غیر جانبدار جیوری ساتھ سلیکشن کمیشن کی شخصی بات چیت کے بع

کی شراکت میں اسکالرز کے انتخاب کا فیصلہ دے گی۔ڈیسٹر ویگ اسکالرشپ " مشاورت کے مرکز 

ہمبرگ کا جائیزہ لیا جائے گا اوریہ ایک سائنٹیفک ایڈوائزری کونسل کی پیشہ ورانہ معاونت میں کام 

 کرے گی۔

 

 آ پ سے رابطہ کے لیے
 

 ہیڈ پروجیکٹ کی
 

 ، ہیڈ آف دی پروجیکٹ فیملی اور اسکول کی کنسلٹنٹ ، اور( uasereehei iieerhC)کرسٹیانا مٹالؤ 

، پروجیکٹ معاون، جیوریسٹ،جس نے اپنے ہم جماعت ( rishaer  iihires)ابراہیم ایوزڈے میر 

 لوگوں کے ساتھ مل کر ایک فرم کی بنیاد رکھی۔
 

 تعلیم اور مشاورت کے لیے
 

، آرٹ کی معلمہ، فیملی کی  (ne eMd ed nlU neU rl  klrlU) کارمن فان دیر میدناولریکا 

 منظم کنسلٹینٹ اور

 ، بیچلر آف آرٹس، فن تعلیم اور سائیکالوجی (edUdU AMrendU)کانان اکڈوگان 

 بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے
 

 بچوں کی نگہداشت کی معاون (eMGlaed Llr)الئیلہ گیڈک 
 

 لیے معلومات رابطہ کے
 

ea etiedUl kliiedC ( کریسٹیانا مٹالؤ)  

n eelMieleil eU ( پروجیکٹ ہیڈ محترمہ)  

42  81 05 73 - 525  : nlelleU (فون نمبر)  

  81 37 328   -  5837   :e keoe (موبائل فون نمبر)  

rl.nltleetladli-edi eeietlal@nliiedC  

 
:  طباعت    rl.Md eUrltnd eieik.iii     :فوٹو گرافی اور کمپوزیشَن 

rl.r ClMileilU.iii 

 

 بچے کیا سیکھتے ہیں، جب وہ سب ایک جگہ

 ، رواداری اور].....[ مل کربیٹھتے ہیں

 انسانیت کا سبق

 

 5151نے بطور ینگ معلم کے   (heltil iln  Areeea; 8385  -  8133)  ڈیسٹر ویگایڈولف 



میں فیکٹریوں میں مزدور بچوں کے مصائب کو دیکھا ۔اس نے اس وقت سے تمام بچوں کے تعلیم  

 کے حقوق اور اسکول کی الزمی ذمہ داری کے لیے جدوجہد شروع کی۔

 

 فیملیز کا اظہاررائے یسٹر ویگڈ

 

ہمارے لیے ہم بہت زیادہ اور لمبے وقت کے لیے کام کرتے ہیں۔ اکثرو بیشترہماری کمائی ہوئی رقم 

ڈیسٹر ناکافی ہوتی ہے۔ ان حاالت میں انسان خود کو روز مرہ کی زندگی میں بندھا ہوا محسوس کرتا ہے۔

 ایک باپ        اسکالرشپ کے ذریعہ سے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ نئی حوصلہ افزائی ملے گی۔  ویگ
 

امید کی نئی کرن روشن اسکالرشپ سے خوش ہو رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے  ڈیسٹر ویگمیں 

 ایک ماں             ہوئی ہو۔
 

اسکالرشپ کے کام میں شرکت چاہتا ہوں، کیونکہ میں مزید سیکھنا چاہتا ہوں۔میں  ڈیسٹر ویگ میں

دلچسپ چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور ہمیشہ وہ نہیں کرنا چاہتا، جو مجھے اس سے قبل آتا 

 ایک بچہ                               بورنگ کام ہو کر رہ گیا ہے۔  ہے، کیونکہ یہ میرے لیے ایک


