
یک تعلییم نظام ےک بارے میں معلوماتحکومت   باسک  

حکومت یک تعلییم نظام یک خصوصیات باسک

 میں تمام طالب علموں ےک ساتھ ہونا ہے اور ان کو مہارت اور آالت ےک ساتھ لیس ہے جو ان  
ی
تعلییم نظام کا بنیادی مقصد ان ےک ذاتی ترق

ے  . اس وجہ ےس تعلیم لوگوں یک انضمام اور خودمختاری کو کو فعال اور ذمہ دار شہری ےک طور پر معاشر میں حصہ لینے یک اجازت دیتا ہے
. سکولنگ  ے یک تعلیم ےک دوشےمرحےل  سال( 3ابتداتے )  سال یک عمر ےک درمیان الزیم ہے اور  16اور  6حاصل کرنے ےک لئے اہم عنرص ہے بچی 

  . ےس آزاد ہے 

سائیکلکنڈرگارٹن تعلیم  پہال  0 ےس 3 سال   

 نرشی تعلیم 3 ےس 6 سال

 پرائمری تعلیم 6 ےس 12 سال

 الزیم ثانوی تعلیم 12 ےس 16 سال

. سال یک عمر میں اندراج کیا جاتا ہے  2فیصد ےس زائد بچوں کو  90ہماری کمیونٹی میں 

، جو اس شہر میں  Euskadiتعلییم نظام  باسک ےک خود مختار کمیونٹی میں رہنے واےل تمام بچوں ےک لئے تعلیم کا حق یک ضمانت دیتا ہے
 .  میں کوتے اسکول نہیں ہے

ی
 اگر ان ےک عالق

ی
 جہاں وہ رہنی ہیں یا قریب ترین مرکز میں اسکول میں جائیں ےک

ی
 اسکول یک جگہ دی جائے یک



 نئے خاندانوں ےک لئے ہماری کمیونٹی میں 

. دونوں شکاری زبانیں ہیں  کیا اور ہسپانوی دونوں کا مطالعہ حکومت ےک خود مختار کمیونٹی ےک اسکولوں میں باسک باسک جاتا ہے
. تمام صورتوں میں ، تعلییم مراکز اس بات یک ہر مرکز اس یک زبان یک ترجماتے ےک مطابق تعلیم یک زباتے اور لساتے  ماڈل کو پیش کرتا ہے

 کہ بنیادی تعلیم ےک اختتام پر دونوں شکاری زبانوں میں عبور حاصل ہو 
ی

 . ضمانت دے یک

 . ے ماڈل میں چار سال ےس انگریزی یک تعلیم بیھ شامل ہے تیں
یشن  یک  ےس رجسٹی

ی
مدت )فروری( میں لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں ےک لئے تعلییم مرکز اور لساتے ماڈل کا انتخاب کرنی ہیں  باقاعدیک

 اعداد و شمار ےک مطابق: 

میں  2018-2019سالہ طالب  3
 ،  A٪ ماڈل 3داخل ہونے ، 

% ماڈل81اور  Bماڈل  %16  
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کچھ شعبہ   
Euskara   زبان میں

جاتا ہے اور  سکھایا 
 دوہرسی

میں  ہسپانوی زبان
)عام طور پر، 

ریاضے اورپڑھنا اور 
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تعلییم نظام یک تنظیم چارٹ باسک
، جو انہیں بکیورچرٹ یا کاروباری  الزیم ثانوی تعلیم پاس کرنے واےل طلباء "الزیم سیکنڈری تعلیم میں گریجویٹ" کا عنوان حاصل کرنی ہیں

 . طلباء جو ڈگری حاصل نہیں کرنی شکاری شٹیفیکیشن اور ریاسٹی صداقت ےک ساتھ  تربیت ےک چالوں کا مطالعہ کرنے یک اجازت دیتا ہے
سالہ طالب علم کو بنیادی کاروباری تربیت )دو کورسوں یک  15الزیم ثانوی تعلیم ےک تیرسے مرحےل میں  ایک شٹیفیکیشن وصول کرے گا. 

. اس ےک عالوہ، شہ ور مدت( ےک پی
ی

سال یک عمر ےس آپ بالغ تعلیم ےک مراکز میں "الزیم ثانوی  18انہ تربیٹی کورس تک رساتے حاصل ہو یک
 .
ی
تعلیم میں گریجویٹ" ےک عنوان حاصل کرنے کا اختیار حاصل کریں ےک

 کالج

ہاتے اسکول

 داخلہ ٹیسٹ

سال 18-16  

سال 16-12  

سال 12-6  

سال 6-3  

سال 3-0  

الزیم ثانوی تعلیم

پرائمری تعلیم

 کنڈرگارٹن تعلیم

 ایف ت  ہاتے ڈگری

ایف ت  مڈل  
گریڈ

ایف تی بنیادی

ٹ
یک مارکی

مزدوروں 



 طلباء کا داخلہ 

ے  . وہ مرکز  میں توثیق یک درخواست دے سکتہے ہے اگر یہ متعلقہ بیں جو طالب علم اپنے ملک میں ابتداتے الزیم تعلیم مکمل کرچکا ہے
ائط کو پوری کرے سےک.ا س م وری ہے کہ ہاتے اسٹیٹ )باسکاالقوایم معاہدوں یک شر ، ضے گورنمنٹ ےک ذییل وفد( میں   عائنہ ےک لئے
 یک جاے. 

ی
 دستاویزات ےک ساتھ اور فیس یک ادائیگ

یشن ےک  بارے میں معلومات رجسٹی

تمام لوگ مرکزی اسکول میں جا 
سکئی ہیں جو ایڈریس ان ےک پر 

قریب ہو ا،جہاں پر ان کو 
یشن یک معلومات فراہم یک رجسٹی

. آپ یہ معلومات عالقاتے 
ی

جاے یک
مجلسوں ےک ہر تاریخے عالقہ یک 

ہیں تعلیم  ےس بیھ  لئے سکئی 

یشن کا عمل  طور پر فروری ےک )عامرجسٹی
 مہینے 

ہے ہوتا ) میں
یشن الزیم ثانوی اور عام طور پر رجسٹی

پرائمری تعلیم  ےک داخےل فروری میں 
. آپ زیادہ ےس زیادہ بارہ    کھولیں ہونی ہے

یشن . رجسٹی مراکز کا انتخاب کرسکئی ہیں
 کو مرکز میں کیا جا سکتا ہے 

یشن یک جا "مرکز ی اسکول میں رجسٹی
سکٹی ہے ، تعلییم عالقاتے وفد میں یا  

کیس بیھ کمپیوٹر ےس؛ رجسٹی کرنا
وری ہے درخواست اور دستاویزات  ضے

وری   ڈیجیٹل شکل میں فراہم کرنا ضے
یشن کا شٹیفکیٹ، : خانداتے رجسٹی ہے

 رہائیسر پرمٹ، پاسپورٹ یک
اف یشن اعٹی ایک بار یک اصطالح رجسٹی

 یک فہرست میں شائع یک گٹے ہو. 

یشن کا عمل ائط میں رجسٹی عام شر

باہر ےس آئے واےل سب خاندانوں ےک  
عام اندراج کیس بیھ  تعلییم یا  لئے

 ےک  مرکز میں یک جا 
ی

عالقاتے نمائندیک
. آپ کو ضف متعلقہ  سکٹی ہے

 فارم بھرنا ہوگا. 
سکولنگ آف عالقاتے کمیشن آپ  
یک درخواست کا تجزیہ کرےل گا ےک 
آپ ےک بیٹا یا بیٹی کو کس اسکول 

جانا چاہنے یا نہیں ؟ 



کیلنڈر
 

وع ہوتا ہے اور جون میں ختم ہوتا ہے  ےکستمٹی  .آغاز میں شر

ے مدتیں  یکچھٹی   :  تیں ہیں
کرسمس : دسمٹی میں  

،  مقدس ہفتہ: مارچ یا اپریل میں
تک.  جون ےک آخر ےس ستمٹی ےک آغاز  موسم گرما: 

 . اس ےک عالوہ، ہر مرکز ےک کام ےک شیڈول پر منحرص ہے
 

، دن گھنئی   5دن روزانہ  ایک پرائمری طالب علم یک   مرکز میں رہنی ہیں
 . ےک ساتھ وقفے  ایک کھائے ےک ےک ساتھ، صبح ےک بجی دوپہر ےک تقسیم

 
ے
 . ہے  ملئی گھنئی   6سیکنڈری طالب علموں کو ق

 ان گھنٹوں میں  . ہونی ہیں  میں تقسیم دوپہر  اور بعض ماریان سیشن جو  
 
ی
تی ہے اگر  ہو  توسیع  میں  اس شیڈول  . شامل ہیں  تفری    ح مدت باق

کالسوں ےک آغاز ےس صبح   . اسکول میں رہتا ہے  ےک لئے  طالب علم کھائے 
 :  دوپہر ےک طلبا تک حتیم طور پر. رہنماتے ےک گھنئی

اور پرائمری  نرشی سیکنڈری   
 صبح 12:00 - 09:00 13:00 - 09:00
 شام 17:00 - 15:00 17:00 - 15:00

. ترتیب ایک تدرییس مرکز یک

 وچنا کا   بنیادی الفاظ
لوگوں ےک انچارج یک تشکیل میں مینجمنٹ مرکز  مینجمنٹ ٹیم: 

 ، ی )ڈائریکٹی ی( سیکریٹی آف سٹڈیز اور سیکریٹی
. وہ طلبا ےک تدریس : ہیڈ ٹیچر  یہ مرکز ےک تمام اساتذہ ےس بنا ہے

 . اور سیکھنے ےک عمل ےک بارے میں فیصلہ کرنی ہیں 
طالب علموں ےک ذمہ  تمام میں  ںو کالس  کہ  جو  استاد  ئں اس ٹیوٹر: 

. یہ عام طور پر وہ شخص ہے جو خاندان ےس متعلق اور   دار ہے
ذمہ دار  کا   ان ےک چارج میں ہر طالب علم ےک سیکھنے ےک عمل 

 . ہوتا ہے 
(:(AMPAماؤں اور باپ یک ایسویس ایشن 

  عام طور پر غٹں نصاتی  . بنایا گیا ہے  ےک لئے  تعلیم خانداتے   مرکز  یہ
کھیلوں اور ثقافٹی شگرمیاں تنظیموں اور ماؤں ےک ایسویس 
: والدین اور ماؤں ےک قیام  ایشن کو منظم کرنے ےک لئے ذمہ دار ہے
ےک ساتھ طالب علموں ےک ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ شگرمیاں 

کت یک جاتی ہے  . اگرچہ رضاکارانہ طور پر شر ، یہ بیھ شامل ہیں
ےک نمائندوں ےک  AMPAبہت اہم ہے کہ نئے آئے وایل خاندان 

قریب ہو، اپنے آپ کو مطلع کریں اور، حد تک جتٹے جلدی 
 .  ممکن ہو، شگرمیوں میں حصہ لیں

  میں  یادہ ےس زیادہ
ی

)OMR(: آرگن نمائندیک
کاء اسکول بورڈ  یا  کت    تمام شر تعلییم کمیونٹی ےک اسٹیٹس میں شر

، طالب علموں اور غٹں کرنی  : )والدین، اساتذہ، رہنماتے ہیں
 ےک سب ےس تنظیم وہ تدریس عمےل(. یہ

ی
 ہے جہاں مرکز یک زندیک

.اہم پہلوؤں کا فیصلہ کیا جاتا ہے 

اوقات



معلوماتدوشی 

 

 اسکالرشپ
ے ہونے ےک باوجود، دریس   وری ہو تو تدریس ےک مطمیے اگر ضے

، اسکول ےک مواد اور کھائے  . ان   کتابیں کو ادا کیا جانا چاہنے
، ہر   میں خاندانوں یک مدد کرنے ےک لئے

ی
اخراجات یک ادائیگ

، جےس  سال مایل امداد ےک لئے ایک فنڈ بنائے جائی ہیں
 .  اسکالرشپ کہنی ہیں

 :  مندرجہ ذیل امداد پر غور کیا جاتا ہے
 کا   کھائے   سامان یک فراہیم اور  ےک اسکول ، دریس کتابیں 
 بندوبست

.  ہوتا جمع  عام طور پر اکتوبر ےک مہینے میں  فنڈ یہ  اس  ہے
 جاتی  یکاسکالرشپ یک معلومات اور پروسیسنگ اس مرکز میں  

.  ہے جہاں طالب علم مطالعہ کرنی  ے وطن ہے ےک   تاہم، تارکیں
 اس اسکول میں شمولیت اختیار کر سکئی ہیں  بیھعلم  طالب

 ہیں اسکالرشپ ےک لئے درخواست دے سکئی   بیھ بعد میں  اور 

 بیھکمرہ شوس   یکایک کھائے   ےکاسکول  مراکز میں 

، . موجود ہے   مینو تمام طالب علموں ےک لئے ایک یہ ہے

ہے اگرچہ کچھ کھائے ےک لئے  ہوتا دستیاب  خصوض مینو 

 طٹی یا دیگر وجوہات یک اجازت نہیں ہے 

اختتام پر  یہ اییس شگرمیاں ہیں جو اسکول ےک دن ےک
. ان میں ایک کھیلنا، کھییل یا ثقافٹی کردار ہوتا  ہوتی   ہیں

ہے اور عام طور پر ماؤں اور والدین یک مرکز یک ایسویس 
. زیادہ تر وقت غٹں  ایشن ےک ذریعہ منظم ہونی ہیں

یک میں حصہ لینے ےک لئے فیس چارج   نصاتی شگرمیوں
.جاتی ہے 

، تعلییم مراکز ان ےک اییس صورتوں میں جہاں  وری ہے ضے
 پاس ترجمہ یک خدمت ہوسکٹی ہے 
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