
Stafettlogg - 
؟ در   اصل کیا ہے

Stafettloggen اک کار  ا آپ ےک بچے یک مدد کرنے ےک / ک ہے جو اس صورت میں آپ کو بہتر تفصیل مہیا کرتا ہے جب آپ کا ڈیجیٹل وسیلہشتر

 لیں کئی ادارے مل کر کام کر رہے ہوں۔

Stafettloggen  ؟  کو کیوں استعمال کیا جائے
Stafettloggen   اک کار آسان بنانا ہے یا جب /سکول ےک درمیان اشتر

ے
ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کئی پیشہ ور  اسےک کا مقصد گھر اور بارنے ہاگ

۔   بیھ کارکنوں ےک ساتھ مل کر  لیں   Stafettloggenکام کرنا ہو تو آسانے رہئر ہے واضح کرتا ہے کہ آپ لوگ مل کر کونےس چیلنج دور کرنے ےک 

 اور 
ے

۔ کام کریں ےک لیں آپس میں اتفاق کیا ہے لیں ایک شخص ذمہ دار ہوتا ہے اور نتائج  آپ نے کن اقدامات ےک  لیں ایک   یک جانچہر اقدام ےک  ےک 

۔   تاری    خ مقرر ہونر ہے

Stafettloggen   ؟  کس طرح کام کرتا ہے
Stafettloggen  جب آپ ں اور ید رضامندیتب قائم کیا جاتا ہے جب آپ لوگ Stafettlogg شخص    متعلقہ بنوانا چاہتر ہوں۔ یہ / گھرانے

۔ وہ سب لوگ   Stafettloggen یک ملکیت ہوتا ہے اور ویہ ےط کرتا ہے کہ کون اےس دیکھ سےک گا۔ نیٹ پر الگ ان کرنا پڑتا ہے لیں انتر دیکھتے ےک 

۔  جنہیں یہ دیکھتے یک اجازت ہو، اپئے بینک آنی ڈی ےک ذریےع الگ ان کرنر ہیں

Stafettloggen  ۔ جو پیشہ ور فرد مسلسل رابےط میں ہو آپ لوگوں اور متعلقہ اداروں ےک ساتھ باہیم تعاون یک میٹنگوں میں بنایا جاتا ہے

/طالبعلم/نوجوان ےک ساتھ زیادہ قریئی کام کرتا ہو، اےس  ۔   «stafettholder» اور جو بچے آپ کا مستقل   Stafettholderenکا کردار ملتا ہے

باہیم تعاون یک میٹنگوں یک   Stafettholderenلکھے گا۔ میں  Stafettloggenرابطہ شخص ہے اور ویہ باہیم تعاون میں ربط رکھے گا اور 

لیں  لوگ  کو استعمال کرے گا۔ آپ   Stafettloggenدعوت دیتے اور میٹنگوں میں آپ لوگ جن باتوں پر متفق ہونی ہوں، ان کا ریکارڈ رکھتے ےک 

۔ Stafettloggenجب چاہیں   میں الگ ان کر سکیر ہیں اور دیکھ سکیر ہیں کہ آپ لوگوں نے کن باتوں پراتقاق کیا ہے

 سواالت
 یا سکول ےس رابطہ کریں یا نی دیل یک خدمات ےس رابطہ   بارے میں کونی ےک  Stafettloggen ذہن میں اگر آپ ےک 

ے
سوال ہے تو اپتے بارنے ہاگ

۔ ےک ب Stafettloggenپرtrygg oppvekst (BTI) En  ۔کریں  ارے میں مزید پڑھ سکیر ہیں

 

 

https://www.vestre-toten.kommune.no/helse-og-omsorg/helse-og-omsorg-vestre-toten-kommune/bti-handlingsveileder/

