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FinanceMission کے ہیروز 
FinanceMission Heroes 

 معاشی خواندگی کی تربیت بذریعہ کھیل
 
 

 معزز والدین
 

سال کے لوگوں کی ایک چوتھائی سے زیاده تعداد ایسے گھرانوں میں رہتی ہے جہاں ادائیگی میں  24سے  18سوئڻزر لینڈ میں 
یہ ضروری ہے کہ وه چھوڻی عمر میں پیسے سے بچانے کے لیے  مبتال ہونےکوتاہی ہو رہی ہے۔* نوجوانوں کو قرضے میں 

ری سکول کے طلباء اور طالبات میں معاشی خواندگی کو ذمہ داری سے خرچ کرنا سیکھ جائیں۔ اس لیے نئے نصاب میں سیکنڈ
 کو فروغ دینے کو شامل کیا گیا ہے۔

 
کے تعاون سے ایک ڈجیڻل ایجوکیشن  Swiss Cantonal Banksنے  SER اور LCHڻیچرز کی ایسوسی ایشنز اس لیے 

 کی ہے۔تخلیق  FinanceMission Heroesگیم 
 

FinanceMission Heroes ھیل ہی نہیں بلکہ ایک سنجیده تعلیمی کھیل ہے جس کو مختلف ماہرین نے مل کر صرف ایک ک
 پیسے اور ذاتی ضرورتوں سے سوچ سمجھ کر نمڻنے کی تربیت دی جاتی ہے۔کے ذریعے تخلیق کیا ہے۔ اس 

 
 FinanceMissionطلباء اور طالبات کو کالس میں گیم کھیلنے کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ اس موقع پر لہذا 

Heroes  حصول کے وقت اور بعد کے ئے فیصلوں کی جانچ کرنےکے متعلق کیے گانہیں بجٹ بنانے، خریداری سے ،
 ہے۔کی تربیت ملتی خرچے کے ساتھ اور بہت سی چیزوں 

 
کی تربیتی  FinanceMissionحصے پر محیط ہے۔ سے بذات خود تربیت کے وقت کے ایک بہت چھوڻے اس کا کھیلنا تاہم 

اپنی روزمره کا اطالق طلباء اور طالبات گیم میں حاصل کرده تجربے کے ذریعے پیشکش میں ورک شیڻس بھی شامل ہیں جن 
پر دیکھی جا سکتی ہیں، خصوصاً  www.financemission.chہیں۔ مزید معلومات ہماری ویب سائیٹ پر کر سکتے زندگی 

 میں۔ http://www.financemission.ch/faqسوال و جواب کے سیکشن 
 

 میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ Best of Swiss Appsمیں  2016نے  FinanceMission Heroesہاں یہ یاد رہے: 
 
ہمیں بہت خوشی ہو گی کہ اگر آپ کا بچہ/کی بچی بھی تربیت کے اس موقع سے فائده اڻھا کر اس کے نتیجے میں اپنی معاشی 

 بہتر کر سکے۔خواندگی کو 
 

 بصد خلوص
Association FinanceMission 

 
 

Beat W. Zemp Samuel Rohrbach 
 
 

  LCHرکن کے بورڈ  صدر کے 
 H SERصدر کے  
 

 
 فیڈرل سڻیڻیسڻیکل آفس کا سروے *
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