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ور کس سکول میں عیسائیت مذہب کا مضمون چند اہم ابتدائ سوالوں کے ساتھ منسلک ہے.جیسے کہ کہاں،کیسے ا
لچسپ لئے؟جن کی وجہ جاننا نہائت ضروری ہے.عیسائ مذہب کی اس جماعت میں آپکے بچوں کےلئے متاثرکن اور د

ور عیسائ مذہب کی دلچسپ دنیا دریافت کر سکتے ہیں ا تحقیقی اعمال میں مداخلت کی سہولت ہے.جس میں وه
الوه یہ اسکے ساتھ ہی مذہبی،دنیاوی اور مخالفین(غیر مذاہب)کے نظریات کی مفاہمت بہی کر سکتے ہیں اس کے ع

GODکہ اپنے اور مختلف ثقافتوں کے نظریات سے جب وه  کو  خدا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس لفظ کے مفہوم
ےہیں؟خدا ان کےلئے کیا ھے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟بہی سمجہت  

آپ اپنے اہل خانہ میں عیسائ مذہب سے متعلقہ بہت سارے دلچسپ اور معلومات بڑھانے والے موضوعات اور 
اتذه ہر تجربات پر اپنے بچوں سے گفتگو کر کے بہت خوش ہوں گے.جماعت میں بچوں کی مدد کےلئے ان کے اس

سے رابطہ کرنے پر آپکے بچوں کی خوشی سے راہنمائ کرتے ہیں. وقت وہاں موجود ہینجو ان  
 قانونی بنیادیں:

علیمی معیار *تعلیمی اداروں میں مذہب کا مضمون ایک تعلیمی مینڈیٹ کی حیثیت رکہتا ہے.سرکاری سکولوں میں یہ ت
اگہر کی اور گرج سے ایک عام مضمون ہےجو کہ عیسائیت مذہب کے فقہ کیتہولک کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے

 رضامندی سے تعلیمی اداروں میں جاری کیا جاتا ہے.
ں جو اس فقہ کیتہولک) کے مضمون اور جماعت میں وه بچے/طلباء بہی شمولیئت کر سکتے ہی-*اس مذہب(عیسائی 

کا  زودگیفقہ یا مذہب سے تعلق نھیں رکہتے.اس جماعت میں ان کی شمولیئت باقی ہم جماعت بچوں/طلباء کیساتھ اف
ی ہے.اعث بنتی ہےاور ان کےلئے ایک باہمی بھائ چاره اور امن پسندی کا ماحول پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتب  

 *ساءوتھ تیرول مذہب کے مضمون کی جماعت کو ترک کرنے کی بہی اجازت دیتا ہے.جیسےکہ
 بعض والدین کی رضامندی اسی میں ھے اور جس کی معلومات تمام بچوں کو دی جاتی ہے.

کتی مذہب کے اس مضمون کو ترک کرنے کی اجازت صرف ایک تحریری صورت میں ایک فارم پر کر کے لی جا س*
 ہے.اس کے بارے میں اطالع سکول کے آغاز کے دنوں میں سکول میں دینا نہائیت ضروری ھے.جہاں ایک بارآپ

پ دوباره بجائے اس ے کہ آ اس مضمون کو ترک کرنے کا فیصلہ کرچکے تو وه پورے تعلیمی سال تک جاری رہےگا
تیاب ھیں).سیکرٹری آفس میں جا کر خود اہنا فیصلہ تبدیل کریں.(پر کرنے کیلئے فارم سیکرٹری آفس میں دس  

 *تمام وه طلباء اس مضمون میں حصہ نہیں لیتے ان کےلئے چند رعایات ہیں جیسے کہ:
.ایک متبادل پیشکش میں شمولیئت کی1  
ستاد کی نگرانی میں کام کرنے کی.خود مختاری کیساتھ کسی ا2  
.یا پھر اس وقت میں جب جماعت ہو رہی ہو تعلیمی ادارے کو چھوڑ دینے کی3  

ن کی طرح *عیسائ مزھب(کیتھولک فقہ) کے مضمون کے مارکس(نمبر) کی تشخیص بہی باقی طلباء اور باقی مضامی
کہتا یعنی ونے کیلئے خاص اہمیئت نہیں رکی جائے گی.تضاد صرف اس بات میں ہے کہ یہ مضمون سند یافتہ/پاس ہ

ن میں پاس/فیل ہونا ضروری نہیںپاس ہونے کیلئے یا اگلی کالس میں پروگریس کیلئے اس مضمو  
. 
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