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رن الِءاٻسڀني ....... بهتر ۽ محفوظ زندگي   
 
 

بهتر ۽ محفوظ زندگي جوون الِء ۽ ميمبرن پروجيڪٽ اسٽاف ۽ ٻارن جي ڪلب جي اڳواڻن 
 تابچو.ڪ رهنما جوتربيتي سيشن منعقد ڪرائڻ مهارتون متعلق، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُچونڊ، ترجمو ۽ ترتيب: انڊس ريسورس سينٽر 
 

مينيوئو  توان ينيو   Teacher Guide for Childrenهوي موواا انٽرنيوٽ توان 
 آهي. 
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 جا طريقا: بهتر ۽ محفوظ زندگي گذارڻ
جيڪوي هوص توحتمند  وود زنودگي  رويا ۽ ڄاڻ جو مجموعو آهوي، اهڙا طريقا ، گذارڻ جا بهتر زندگي 

الِء ضروري هوندا آهن. مطلب ته، جسماني تحت، ذهني ۽ جذباتي روين بابت هر هوص مواڻهو يوي  گذارڻ 
قسم جي مودا يوي جوذباتي  يوا سوماجي  ن ود زندگي گذارڻ الِء مدا جي ضرورت پوند ي آهي. ه۽  بهتر

مدا سڏيو ويندو آهي. بهتر ۽ محفوظ زنودگي  گوذارڻ جوا طريقوا سوٺيا وکنودن يوي انهون بابوت ڄواڻ  اتو  
 ڪرڻ جو موقعو فراهم ڪن ٿا. 

 

 بهترين ۽ محفوظ زندگي
 ندگي گذارڻ الِء ضروري آهن.اهڙي ڄاڻ ۽ طريقا جيڪي  ود ۽ تحتمند ز

 

 سماجي مدا
 حتمند زندگي الِء ارڪار هجي ٿي.ها مدا جيڪا  ود ۽ تا
 

 سيشن شروع ڪرڻ يان پهريان:
ترتيبوار هجڻ الزمي آهي انهي سان توهان ۾  ووا اعتموااي استعمال هيٺ ايندن شين جو مڪم  تياري ۽ 
ڳالهوه ٻولهوه ڪرڻوي آهوي. سومجهي وکوو توه ي سيشون ۾ يويي پڙهو جن بابت توهان  فحناچي ٿي. انهن ت

يي ڏسو ۽ ڪهاڻي ڌيان سان سمجهي وکو ۽ بهتر آهي ته هص ٻه افعا  نتوهان يي ڪرڻو ڇا آهي. تصوير
جموو۽ ۽ تيوواري طووور اڳووواس ريهرسوو  ڪجووي. هوون رهنمووائي ڪتووابچي ۾ چووورس  وواني انوودر بنوود اهووم 

 ا.سمجائڻ ۾ مداگار ٿيند ٰ  اڻيون يي لفظن جو ذ يرو ۽ معنيهسمج
 

 سيشن شروع ڪرڻ وقت:
 -ڪاريو ۽ گذري  سيشن بابت سوال ڪريو جهڙوڪ :ييسڀني شريص ٻارن يي 

 
  اسان گذري  سيشن ۾ ڇا سٺياسين؟ 

 توهان پنهنجي گهر ڀاتين يي سيشن بابت ڇا ٻڌائيندا؟ 

 ڇا توهان پنهنجي هم ڪ۽سي ٻارن يي ان بابت ٻڌائيندو؟ 

 
 سيشن اوران:

  ياا ريو:
سوان ڳالهوه ٻولهوه ڪريوو . شوريص ٻوارن الِء وقوت ريوو توه ڀوري ٻوولي ۽ شائستگي  ير، تاف سٿ آهستگي

جيئن اهي توهان يان سوال ڪري سوگهن. جيڪوڏهن ڪونهن تصووير يوا بوورک توي لٺيو  ڪوا ڪونهن 
 ڳالهه يي ٻارن يي سمجهڻ ۾ ڏييائي ٿئي ته توهان پاڻ وري سمجهايو ته اها ڇا آهي ، يا ڇا لٺي  آهي.
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 :ام تيسيشن جي ا تت
 ي سگهجن ٿا. ئهيٺيان سوال يا نقطا چ

  ون سٺيون؟شي 02توهان اڄ گهٽ ۾ گهٽ ڪهڙيون 

 توهان يي سڀ يان وڌيص ڇا ڪرڻ ۾ مزو آيو؟ 

 توهان پنهنجي گهر ڀاتين يي ڇا ٻڌائيندو؟ 

 . گروپ جي ڪجهه ٻارن يي چئو ته اهي پنهنجا جواب ڪ۽س ۾ ُٻڌائين 

  03عام چهورو  02 وشي ڀريو چهرو  01ن تي نشان ڏيو جڳهيون چونڊي انه 03فرد يا زمين تي 
۽ شريص ٻارن يي چئو ته سيشن متعلق جيڪي هوو محسووس ڪون ٿوا توه انهوي  غمگين چهرو.

 ڍو پٿر انهي نشان اندر رين.نناائري ۾ اچي وڃڻ يا ٻي تورت ۾ ڪا ڪاکي يا ڪو 

 

 .ٻارن جو ٿورا مڃيو جو اهو توهان جي سيشن ۾ شريص ٿيا 

 
 دي متعلق:نبوقت جي پا

  تي شروع ڪيو وقت تي  تم ڪيو.وقت 

   آهي  يڌيان توهان ڏپَص ريو ته شريص ٻارن جو مڪم 

  ُهرائي سگهو ٿاجيڪڏهن ٻارن يي ڪا سرگرمي پسند آهي ته اها بعد جي ڪنهن سيشن ۾ ا 

  .ڪ۽س روم/ يا سيشن واري جڳهه تاف سٿري ريو 

 هدايتون ڏيويا  حشريص ٻارن يي گروپ ۾ آڻڻ وقت چٽي نموني تشري. 

 

 رهنما ڪتابچي ۾ شام  طريقا
 :اهم پيغام

 
ُ
قطا آهن. هي پيغام انهن سيشن /ڳالهه ٻولهه جي موثر  ۽تو آهون. اهوو هر سيشن جا اهم پيغام يا ن

ٻارن يي ان ڳالهه بابت ياا اهاني ڪرائيندو ته اهي ڪهڙن روين بابت سٺيا آهن يا انهن يي ڪيوئن 
ا نقطا بار بار ُاهرايو توهان اهوم پيغوامن يوي گيوت جوي توورت ۾ يواا پيش اچڻ گهرجي. اهم پيغام  ي

 ت جي تورت ۾ ياا ڪرائي سگهو ٿا. وان گهٽ آواز ۽ وڏي آواز جي تفاڪرايو يا وري توه
 

 تصويرون 
تصوير اهڙي نموني سان جهلي بيهو جو سڀ ٻا ر ڏسي سگهن . ٻارن يي ايترو وقت ڏيو جوو هوو تصووير يوي 

 . جيڪڏهن ٻارن يي ڪا تصوير سمجهه ۾ نه اچي ته انهي يي ٻڌايو.  ڌيان سان ڏسي سگهن
 
 

 تصويري ڪهاڻيون
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ڪهاڻين ۾ ٻارن جي الچسپي وڌندي آهي ۽ اهي سيشن ۾ مزو پيودا ڪنوديون  آهون. ڪهواڻيون اڳوواس 
مڪم  طور سمجهي ۽ پڙهي وکو، انهوي يوان اج جوو اهوي سيشون اوران اسوتعمال ڪريوو. پهورين تصووير 

ئن سڀ ٻار ڏسي سگهن. ڪجهه ڪهاڻين الِء تصوويرون نوه آهون،  انهون يوي ٻوڌائڻ الِء اڳوواس ڏيٺايو ته جي
 رهرس  ڪري وکو ۽ يا ته جيئن سيشن اوران ُسٺي نموني ُٻڌائي سگهو .

 

 ناٽص/رول پلي
ڪهاڻين جي ا تتام تي شريص ٻارن يي ان متعلق رول پلي يعني ننوڍنو ناٽوص ڪرائوي سوگهجي ٿوو. ان 

ا وکندن موضوع تي وڌيوص سومجهه پيودا ٿينودي. انهوي ڳالهوه جوو ڌيوان ريوو توه ناٽوص سان انهن يي سٺي
 ڪرڻ الِء مناسب جڳهه موجوا هجي

 

  Visuals ionتصور ڪرڻ:  
. اهوي تصور ڪرڻ ان يي چئبو اهي جڏهن اسين پنهنجون اييون بند ڪري ذههن ۾ ڪا تصوير کاهينودا آهيوون 

نهنجا ا سوا سومجهي ڪرڻ ذريعي اسان پ رصوير به کهي سگهي ٿي. تصويا ڪا نئين ت نٿيو نبه ٿي سگه گيريونياا
يوون بنود سگهندا آهيون ۽ اهي اسان فيصله سازي ۾ مداگار ٿيندا آهن. شريص ٻارن يي چئو ته آرام سان ويهي، اي

يرون ۽ ڪن آهستگي ۽  نرمي سوان ڳالهوايو  تڪوڙ نوه ڪريوو شوريص ٻوارن يوي وقوت ڏيوو توه هوو پنهنجوون تصوو
ذهن ۾ آڻي سگهن.  ونييااگير  

 

 Drawing اڪو کاهڻ 
ٻارن الِء مزيدار سرگرمي هوندي آهي . انهي سان ان ڳالهه ۾ مدا ملندي آهي توه هوو  Drawing اڪا کاهڻ يعني 
 ڇا ِسٺي رهيا آهن. 

 

 ياا ريو:
 پڇو . )ڪجهه سوال سيشن جي  وال سان موجوا آهون، پور توهوان پنهنجوي طووري  بوه  الننڍا ۽ واضع سو

 سگهو ٿا. پڇي 

 .اهڙي قسم جي زبان ۽ لفظ استعمال ڪيو جيڪا ٻار آرام سان سمجهي سگهن 

  سوال سڄي ڪ۽س روم يان پڇو . ڪجهه گهڙين جي وقفي يان پوِء ڪو هص يا ٻه ٻوار چونوڊي انهون
 يان جواب معلوم ڪريو. ان طريقي سان سڀ ٻار جواب ياا ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا. 

 و. مختلف ٻارن يان مختلف سوال ڪري 

 .ٻارن يي نالن سان پُڪاريو، سوالن جوابن وقت 

 .ُسٺن روين ۽ سٺن  يالن تي ٻارن جي تعريف ڪريو 

  .منفي  يالن بابت سوال ڪري ۽ پوِء رهنمائي ڪريو 

 .هي جو وڏي آواز ۾ رن ڪئي وڃي
ُ
 ان ڳالهه جو  يال ڪريو ته ٻار هٿ مٿي ڪن ٿا بجاِء ا

  .گروپ جا اتول کاهيو 

 اق نه ڪيوذٻارن جي جملن تي م 

  ٻارن جي جملن يي غلط نه چئو بلڪي چئو ته مان توهان جي راِء سمجهان ٿو، پر توهان ان بابت سوچيو
 آهي ته 

  .جيڪڏهن ڪو ٻار سيشن ۾  شرارت يا  ل  پيدا ڪري ٿو ته ان سان الڳ ان معاملي تي ڳالهايو 
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 .شريص ٻارن جا ناال ياا ريو ۽ انهن يي نالي سان پڪاريو 

  سٺيا جو ما ول پيدا ڪيوهص محفوظ 

 متايو ته سوال ڪن ، ڳالهائين ۽ پنهنجا رايا ونڊينشريص ٻارن يي ه 

 ڌيان سان ٻارن جون ڳالهيون ُٻڌو 

  .جيڪڏهن ڪو ٻار ُارست جواب نه به ڏي ٿو ته ان يي ڳالهائڻ جو پورو موقعو ڏيو 

  .هلڪي ڦلڪي مزاج ۽ راندين واريون سرگرميون استعمال ڪريو 

 
 
 

: مان ڇا محسوس ڪندو آهيان؟  01سيشن 
 نهنجا ا ساسمُ 

 
 اهم پيغام: اسان ڇا مان  ود ٿيندا آهيون

 
 سرگرمي تعارف:

 سهولتڪار چوندو ته : 01
  اڄ اسان پنهنجي طبيعت يا ا ساسن بابت ڳالهائينداسين ته اسان ڪيئن محسوس ڪندا آهيون؟ مثوال

 ڏنا وڃن.

 هر هص ماڻهو ڪجهه نه ڪجهه محسوس ڪندو آهي؟ 

 وشي محسوس ڪندا آهيون. اسان  

  .اسان ڏک محسوس ڪندا آهيون 

 اهو سمجهڻ ته اسان سٺو ڪڏهن محسوس ڪندا آهيون يا  ود ڪيڏي مه  ٿيندا آهيون 

 

 سهولتڪار پُڇندو: 02
 اڄ توهان ڪيئن ٿا محسوس ڪيو؟ 

 

 ( پڇا ڪندو ته1سهولتڪار تصوير ڏيٺاري )تصوير سيشن  03
  اچي؟ )جواب جو انتظار ڪريو(توهان يي هن تصوير ۾ ڇا ٿو نظر 

 ٻار ڇا ڪري رهيا آهن؟ 

  .توهان ڇا ٿا سمجهو، تصوير ۾ ٻار ڇا محسوس ڪري رهيا هوندا 

 جود ، غمگين ، محفوظ يا االسو وکندي .پُرمثال: 
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 سهولتڪار چوندو: 04
 اسان يي  ود رهڻ الِء ُسٺو سوچڻ الزمي هوندو آهي 

 پوندو ڪرڻو ۽ ريڻو اسان يي پنهنجي ذهن ۽ جسم يي سٺو محسوس 

  اسان يي سٺو محسوس ڪرڻ الِء ڪجهه بنيااي شين جي ضرورت پوندي آهي. جهوڙوڪ تواف يواڌو
 پيتو، گهر، سٺي، ننڊ ۽ راند روند.

  اسان يي گهر ڀاٿين ، ِمٽن مائٽن ۽ اوستن جي ضرورت هوندي آهي 

 اسان يي راند روند ۽ تفريح جي به ضرورت هوندي آهي 

 ريقن سان محسوس ڪندا آهيوناسان يي سڀئي مختلف ط 
ُ
 اراي. ڪيڏي مه   ود ته ڪيڏي مه  ڏ

  اهي سڀ گهڙيون ۽ ا ساس عام شيُء هونديون آهن 

  جيڏي مه  اسان  ود هوندا آهيون ته اسان پنهنجي جسم ۽ ذهن  ۾ سٺو محسو س ڪندا آهيون 

 

 :ندوڇسهولتڪار پُ 
 توهان ڇا ۾  وشي محسوس ڪندا آهيو؟ 

  اهم پيغام پڙهيو 

  ۽ پيرن سان ساز وڄايوهٿن 

  اهم پيغام پڙهو ۽ وڄايو 

 اهم پيغام پڙهو 

  اهم پيغامن يي گاني وانگر ڳايو 

  اهم پيغام پڙهو 

 

 ڪهاڻي ۽ ڳالهه ٻولهه 03سرگرمي 
 ڀولڙي ۽ مڇي جي تصوير سان ڪهاڻي ٻڌايو  .1

 تصوير ڏيٺاريو .2

 :ندوڇسهولتڪار پُ  .3
  توهان هن تصوير مان ڇا ٿا ڏسو 

  ؟ر ۾ي رهيو آهي تصويٿڇا 

 ؟اڇا! هاڻي ڀ۽ ڇا ٿيندو  

 

 ڀولڙي ۽ مڇي وارين تصويرن جا ڪارک ڏيٺاريندي ڪهاڻي ٻڌايو:  .4
   .  ڀولڙي پاڻي ۾ وڃڻ نه پي چاهيو .......... ڀولڙي واهه جي ڪپ تي ويهي ڪيلو پي ياڌو .

 ، مڇي پاڻي ۾ ڪري پئي آهيشايد ته  چيائينڀولڙي واهه ۾ هص مڇي يي ترندي ڏکو ۽ سو
 ڙي يي  بر نه هئي ته مڇي پاڻي ۾ ئي رهندي آهي.پر ڀول 

 .مري وئي  ڪنديٿ۽ ڦ مڇي ٽپا ڏيندي ...... ۽ ........... ڀولڙي مڇي يي پاڻي مان ٻاهر ڪڍيو
 

 .ان جي ڪير مدا ڪري............................... ڪندو رهيو ته  نرنيو و۽ ڀولڙ.................... 
 

 ڇندوسهولتڪار پُ 
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 ي؟ئمڇي ترندي ڪيئن محسوس ڪيو پ ٻڌايو ته 

 توهان هن ڪهاڻي مان ڇا سٺيو؟ 

 
 سهولتڪار چوندو؛
 سان الڳا پي  آهن ناسان جا رويا اسان جي ضرورتن ۽ ا ساس 

 هر ماڻهو جون پنهنجون ضرورتون ۽ ا ساس آهن 

  جيڪڏهن اسان ڪنهن جوي مودا ڪورڻ چواهيون ٿوا توه اسوان يوي انهون جوي ضورورت ۽
 ا ساسن جي ڄاڻ هجي .

 اسان يي  ود رهڻ  الِء ياڌو، آرام ۽ پيار جي ضرورت آهي 

  .اسان يي پنهنجي ۽ ٻين ضرورتن ۽ ا ساسن جي ڄاڻ هجڻ ضرورت آهي 
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 02سيشن 
 ڪاريي رابط ۽ موثر بهترين

 
 ٿيو ته پنهنجي استاا سان ڳالهايوپريشان     :اهم پيغام

 
 

 01سرگرمي 
 سهولتڪار پڇندو :

 ؟ڪاري جو مطلب ڇا آهي يڳالهه ٻولهه ڪنداسين هص سٺي رابطڪاري بابت  يڄ اسان رابطا 

 ؟ڪاري جو مطلب آهي ته اسان پنهنجون ڳالهيون ۽ ا سا ٻين يي ڪيئن ٻڌايون يرابط  

  پنهنجن ا ساسن جي باري ۾ ٻڌائڻ سٺي ڳالهه آهي 

  اسان جا استاا اسان جي مدا ڪري سگهن ٿا  جڏهن اسان پنهنجي ا ساسن جي باري ۾ ٻڌايون 

 

 سهولتڪار پڇندو:
 ؟ ڪو ٻيو طريقو رابطا ڪاري جوڇا توهان يي  بر آهي  

 

  . جي تصوير ڏيٺاريو 02سيشن  :تصوير تي ڳالهه ٻولهه  02سرگرمي 
 سهولتڪار پڇندو: 

 توهان هن تصوير ۾ ڇا ٿا ڏسو؟ 

 هي ڪٿي آهن
ُ
 ا

 هي ڇا ٻيا محسوس ڪن
ُ
  ؟ا

 

 سهولتڪار چوندو
 يون ٿا ۽ پيار ڪيون ٿا انهن سان ا ساسن جي ڳالهه ڪندي  وشوي ڪ اعتبار پُختو جن ماڻهن تي اسان

 ٿئي ٿي. 

  محفووظ  ڪنودي توهوان نوه گهيرايوو ۽ پواڻ يوي ٻولهوه ڳالهوهجونهن سوان يقين جو مطلوب آهوي اعتبار يا
  سمجهو. 

 ي توجي ٻين ماڻهن سان ڳالهه ٻولهه ڪري سگهو ٿا . جونهن ٺ توهان پنهنجي والدين، استاا ، اوست ۽ ڳو
 يي يقين هجي اوهان

  بهتر رابطا ڪاري جو مطلب اهي ٻڌڻ  ۽ڳالهائڻ 

 ي سان ان جي ڳالهه ٻڌو.ٻڌڻ جو مطلب آهي ڪو ٻيو ڳالهائي ته اوهان  اموش. 
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 سهولتڪار چوندو
  ُن ٿي سگهون ٿا. دڌناسان هص سٺا ڳالهائيندن ۽ ٻ 

  اسان يي رابطاڪاري جا اتول  بر هجڻ ضروري آهن 

 سهولتڪاري چوندو:
 بهتر ڳالهه ٻولهه جا ڪجهه اتول آهن.  

  ڳالهايوپنهنجي اوست سان  ڪنهن  اموشي واري جڳهه تي وڃو ۽ 

 ؟غور سان ٻڌڻ بهتر رابطي ڪاري الِء ضروري آهي پنهنجي اوست يي..........  غور سان ٻڌو 

 

 :سهولتڪار اهم پيغام پڙهندو
 .جڏهن مايوس ٿيو ته پنهنجي استاا سان ڳالهه ٻولهه ڪيو 

 م پيغام پڙهو. اه 

 هٿن ۽ پيرن سان ساز وڄايو 

 اهم پيغام پڙهو ۽ وڄايو 

 .اهم پيغام پڙهو 

  اهم پيغامن يي گاني وانگر ڳايو 

  .اهم پيغام پڙهو 

 

 ڪهاڻي ۽ ڳالهه ٻولهه 03سرگرمي 
 هي ڪهاڻي ٻڌايو. )سارا ڳالهائڻ چاهي ٿي(   
 

۾ وئي . هن پنهنجي ماُء سان ڳالهائڻ پوي چواهيو  سارا ڏک ۾ پنهنجن گهر وارن ۽ اوستن يي ياا پي ڪيو هو رڌڻي
 پر ان جي ماُء رڌ پچاُء پي ڪيو.

 
سارا پنهنجي وڏي ڀاُء رشيد ڏانهن وئي۽ چيائين ته مون يي ڏک آهي پر رشيد به نه ٻڌو جڏهن سوارا ڳالهوائي ورتوو توه 

 رشيد پڇيو سارا توهان ڇا چيو؟
 

اُء ٻنهي ان جي ڳالهه نه ٻڌي سارا جڏهن اسڪول پهتي توه ان جوي پوِء سارا وڏي ڏک ۾ هئي ڇو ته سارا جي امڙ ۽ ڀ
 ِمس نازيا ِيس مايوس ڏکو  ۽ ان سان ويهي پڇيائين ته ڇا مسئلو آهي ؟ 

 
 رييائين پوِء سارا پاڻ يي سٺو محسوس ڪيو مس نازيا سارا جي سڄي ڳالهه غور سان ٻڌي ۽ ان جي هٿ تي هٿ 

 

 سهولتڪار پڇندو:
 ڻي مان ڇا سٺيو؟توهان هن ڪها ٻارو!

 

 سهولتڪار چوندو :
 

 ٻڌڻ سٺي ڳالهه آهي 



10 

 

 مايوس هجون .پريشان يا اسان پنهنجي استاا سان ڳالهائي سگهون ٿا جڏهن اسان 
 

 گڏجي ڪم ڪرڻ.  04سرگرمي 
  گروپن ۾ ورهايو . 02ٻارن يي 

  ٻارن جي مدا ڪيو جيڪي سمجهي نه سگهن 

 

 کرائنگ کهرائڻ.  05سرگرمي 
 ن ۾ ورهايوگروپ 4ٻارن يي 

 هر هص يي چئو ته هص ڪراار ڪهاڻي مان يڻي
 سارا 
 رشيد

 سارا جي امڙ
 مس نازيا

 
 کاهن.يا کرائنگ  اڪو  ڏيو ته هو ڪهاڻي جو ۽ پنا  ۽مارڪر  ٻارن يي هدايتون 

 ري. اڪو پيش ڪ پوِء ڪنهن به هص گروپ يي چئو ته هو ڪهاڻي جو 
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 03سيشن 
 ڻاسڪول وڃتعليم ۽ 

 
 ٻار ۽ نوجوان يي اسڪول وڃڻ جو  ق آهي.اهم پيغام : هر 

 

 01سرگرمي 
 تعارف

 . سهولتڪار چوندو:1
 .اڄ اسڪول وڃڻ بابت ڳالهائينداسين 
 .اسڪول وڃڻ هر ٻار جو  ق آهي 
  اسان يي سڀ  ق ملڻ يپن.ته آهيون پيدا ٿيا اسان جڏهن يان 
 .اسڪول وڃڻ هر ٻار جو  ق آهي 
 .اسان يي محفوظ جڳهه تي رهڻ جو  ق آهي 
 جو  ق آهي. پيئڻ ان يي گهر ۽ يائڻاس 

 

 . سهولتڪار پڇندو:2
 ڇا توهان يي  بر آهي اڃا ٻيا به اسان جا  ق آهن؟

 رهڻ جو  ق، تحت، ڳالهائڻ جو  ق ۾ جو  ق، گهر پيوئڻ مثال طور: يائڻ
 

 تصوير تي ڳالهه ٻولههجي  3سيشن : 2سرگرمي 
 . سهولتڪار پڇندو:2
 توهان هن تصوير ۾ ڇا ٿا ڏسو؟ 
 هن تصوير ۾ ڇا ڪري رهيا آهن؟ ٻار 
 ٻار ڇا محسوس ڪري رهيا آهن؟ 
 تصوير ۾ مختلف ٻار ڪهڙا آهن؟ 
 ڪهڙا ٻار هن تصوير ۾ ناهن؟ 
 ٻار اسڪول ڇو نه پيا وڃن؟ 

 

 ار چوندو:ڪ. سهولت3
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 هر ٻار يي اسڪول وڃڻ جو  ق آهي. 
 پر ڪجهه ٻار اسڪول نه ويندا آهن.

هي اسڪول نٿا وڃي سگهن.نه ٿا ڏئي سگهن  سجيڪي ٻار اسڪول جي في
ُ
 ا

 بيمار ٻار اسڪول نه ويندا آهن.
هي به اسڪول نه ويندا آهن.

ُ
 جن ٻارن يي اسڪول پري آهي ا

 اهي ٻار جيڪي گهر ۾ ڪم ڪن ٿا ۽ اسڪول نه ٿا وڃن.
 

 . اهم پيغام پڙهو:4
 هر ٻار يي اسڪول وڃڻ جو  ق آهي.

 

 :. اهم پيغام پڙهو5
 . هٿن ۽ پيرن سان ساز وڃايو.6
 . اهم پيغام پڙهيو ۽ وڃايو.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 04 :سيشن
 اسڪول ۽ تحفظ

 
 اهم پيغام

 تشدا قاب  قبول نه آهي.ٻارن تي گهر يا ڳوٺ ۾  ،اسڪول
 

 . تعارف 1سرگرمي 
 

 سهولتڪار چوندو:
 اسان جو مطلب اسڪول ۾ ٻار جو تحفظ. 

 توهان يي  بر آهي ته تحفظ ڇا آهي؟
 ي اسان محفوظ هجون.تحفظ جو مطلب آه

 تحفظ جو مطلب آهي جڏهن اسان ڪو به  وف محسوس نه ڪيون.
 اسان پاڻ يي اسڪول ۾ محفوظ سمجهون.

 
 سهولتڪار پڇندو:

 توهان اسڪول ۾ ڪيئن محسوس ڪري رهيا آهيو؟
 

 تصوير تي ڳالهه ٻولههجي  4سيشن . 2سرگرمي 
 

 سهولتڪار پڇندو:
 توهان هن تصوير ۾ ڇا ٿا ڏسو.

 ڪري رهيا آهن؟ٻار ڇا 
 ٻار ڪيئن محسوس ڪري رهيا آهن؟

 

 سهولتڪار چوندو:
 .سڀني اسڪولن جا ڪجهه اتول آهن جن تي استاا عم  ڪندا 
 .اهي اتول ٻارن يي محفوظ رين ٿا 
 .هص اتول استاا الِء اهو آهي ته ٻارن يي مار نه ڏيندو 
 .استاا ٻارن يي ڪڏهن به ذهني يا جسماني مار نه ٿو ڏئي سگهي 
 ن ڪو استاا توهان يي ڪا به تڪليف پهچائي ته ڪنهن وڏي يي ٻڌايو.جيڪڏه 
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 . اهم پيغام پڙهو:4
 اسڪول گهر يا ڳوٺ ۾ تشدا قاب  قبول نه آهي.

 اهم پيغام پڙهو.
 هٿن ۽ پيرن سان ساز وڄايو.

 اهم پيغام پڙهو ۽ وڄايو.
 اهم پيغام پڙهو.
 گاني وانگر ڳايو.اهم پيغامن يي 
 اهم پيغام پڙهو.

 

 03گرمي سر
 ڪهاڻي ۽ ڳالهه ٻولهه

 
 )جاويد جي تڪليف( ڪهاڻي جي تصوير استعمال ڪريو.

 جاويد ۽ ان جا گهر وارا پنهنجو ڳوٺ ڇڏي لڏي پري هليا ويا.
اهي هص ننڍي ڪمري ۾ رهندا هئا. جويد جي پيُء يي ڪابه نوڪري ناهي ۽ انهن وس ايترا پئسوا بوه نواهن جوو 

 هو ٽي وقت جي ماني يائي سگهن.
ويد جو پيُء هميشه ڪاون ۾ هوندو هو. جاويد جڏهن به اسڪول مان واپس ايندو هو ته ان جو پيُء جاويد يوي جا

 ماريوندو هو. اڪثر ايئن ٿيندو رهندو هو.
هص ڀيري جاويد اسڪول ۾ ڪنڊ تي ويٺو هو هص ننڍو ٻار اتي آيو ته جاويد ان ٻار يي ماريو ۽ چيائين ته هتان 

 يان پري ٿي وڃ.
 يي ماريندي ڏکو ۽ پڇيائين ته جاويد توهان ايئن ڇو ڪيو. جاويد پنهنجي گهر جو مسئلو ٻڌايو.اويد يي ٻار استاا ج

پوِء استاا سمجهايو جيڪڏهن تويي ڪاون هئي ته توهان ٻار يي نه مواريو هوا. توهوان فوٽ بوال رانود ۽ بوال يوي لوت 
 هڻو.

 ٿيو.  ود۽ پوِء جاويد فٽ بال راند ييڏي 
 

 :سهولتڪار پڇندو
 ٻارو: هاڻي ٻڌايو ته جاويد ٻار يي ڇو ماريو؟

 
 سهولتڪار چوندو:

 .جاويد ڪاون ۽ ڏک ۾ هو 
 .جاويد پنهنجو گهر ڇڏي ُچڪو هو 
 .هو پنهنجي پيُء جي مارڻ تي ڪاوني  هو 
 .ان ڪاون جي ڪري جاويد ٻار يي ماريو 

 
 سهولتڪار پڇندو:

 اسان جاويد جي مدا ڪيئن ڪري سگهون ٿا.
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 سهولتڪار چوندو:

 .جاويد جون ڳالهيون ٻڌون ۽ ان سان راند ييڏون 
 .جاويد جي مدا ڪريون ته جيئن هو پنهنجا مسئ۽    ڪري سگهي 
 .استاا ان يي ٻڌي مدا ڪري 

 

 گڏجي ڪم ڪرڻ   04سرگرمي  
 ٻارن يي ٻن گروپن ۾ ورهايو 

 ٻارن يي چئو ته هو ڪهاڻي ٻڌائن 

 .انهن ٻارن جي مدا ڪيو جيڪي سمجهي نه سگهيا آهن 

 

 ڪرڻ  کرائنگ 05رگرمي س
 گروپن ۾ ورهايو  04ٻارن يي  .1
 هر ٻار يي هص ڪراار ڏيو ته هو ياڪو ڪري  .2

 جاويد
 جاويد جو پيُء

 جاويد جو استاا 
 ننڊو ٻار

  ان متعلق کرائنگ کاهين. ٻارن يي هدايتون ڏيو ته هو  .3
 پيش ڪن  کرائنگڪنهن به هص گروپ يي چئو ته هو سڀني جي سامهون  .4

 

 نجي اسڪول بابت ڳالهه ٻولههپنه 06سرگرمي 
 ٻارن يي چار گروپن ۾ ورهايو .1
 ٻار ن يي چئو ته هو گروپ ۾ پنهنجي تحفظ بابت ڳالهه ٻولهه ڪن .2

 ٻارن يان پڇو ته هو اسڪول ۾ محفوظ ڪيئن رهي سگهن ٿا  .3

 ٻارن يان پڇو ته ڪهڙيون شيون اسڪول يي غير محفوظ ڪن ٿيون  .4

 
 

 اهم پيغام پڙهو:
 تشدا قاب  قبول ناهي .  اسڪول ، گهر ۽ ڳوٺ ۾

 اهم پيغام يي گاني وانگر ڳايو 
 اهم پيغام پڙهو ۽ ڳالهايو
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 05سيشن
 وئڻ.ڌهٿ تابڻ سان 

 
 

 تابڻ سان هٿ ڌوئڻ  اهم پيغام :
 

 تعارف  01ي مرگسر
 

 سهولتڪار چوندو.
  اڄ پاڻ هٿ ڌوئڻ بابت ڳالهائينداسين 

 .اسان يي پنهنجا هٿ تابڻ سان ڌوئڻ يپن 

 جا هٿ تاف هوندا آهن ته اسان يي جراثيم بيمار نه ڪندا. جڏهن اسان 

  جڏهن اسان جا هٿ ڌوت  هوندا ته اسان بيمار نه ٿينداسين 

  سٺوناچو ته گڏجي هٿ ڌوئڻ 

 

 سهولتڪار پڇندو:
 ڌوت  آهن  ٿڇا اوهان جا ه 

 

 ههتصوير تي ڳالهه ٻول 02سرگرمي 
 جي تصوير ڏيٺاريو  05سيشن .1

 

 سهولتڪار پڇندو .2
 ان هن تصوير ۾ ڇا ٿا ڏسو ؟ توه 
 ڇوڪري ڇا ڪري رهي آهي؟  
 ڇوڪرو ڇا ڪري پيو؟  

 

 اهم پيغام پڙهو.  .3
 ئڻ گهرجنتاف پاڻي ۽ تابڻ سان هٿ ڌو 

 
 هٿن ۽ پيرن سان ساز وڃايو .4

 اهم پيغام ڳايو.  
 
 



17 

 

 
 

 ڪهاڻي ۽ ڳالهه ٻولهه  03سرگرمي 
 
 ڏيٺاري ڪهاڻي پڙهو. هص ٻا ر جيڪو جنهن ڪڏهن به هٿ نه ڌوتا تصوير  .1
 ڏيٺاريو.  01تصوير  .2
 سهولتڪار پڇندو. .3

 هن تصوير ۾ ڇا پيو ٿئي  
 هاڻي ڇا ٿيندو 

 ڏيٺاريندي ڪهاڻي پڙهندو  02تصوير  .4

 سهولتڪار وري  پڇندو  .5
 وري تصوير ڏيٺاريو .6
 
 ڏيٺاريندي ڪهاڻي پڙهندو  01هاڻي تصوير  .7

 
عابد پٺوين يوي  ناري تي مٽي سان راند ڪندو آهي ۽چندر واهه جي ڪهن ٻئي گڏجي راند ڪندا آ ۽ عابد اسلم

 پاڻي ۾ ڏسندو آهي. 
بک ۾ هٿ نه ڌوتا ۽ ماني ياڌي. پر عاات يوي اسلم ي ِارم ٻنهي اوستن ڱي ماني يائڻ الِء سڏ ڪيو. اجي ااسلم 

 وڌيص بک هئي ته تاف پاڻي ۽ تابڻ سان هٿ ڌوتا پوِء ٻنهي گڏجي ماني ياڌي.
 
ن ٿيووو ۽ هووو بيمووار ٿووي پيووو، ۽ هووو بووار روپيووٽ ۾ مووجووي اسوولم ڏيٺارينوود ي ڪهوواڻي پڙهووو پوووِء  03ير تصووو .9

 ي ويو. ئبار ليٽرين ۾ پ 
جي مودا ڪئوي. ان جوا هوٿ ۽ مونهن  اسلمڏيٺاريندي ڪهاڻي پڙهو ارم ۽ عابد ٻنهي گڏجي  04تصوير  .10

يوي  اسولم الِء توا ف پواڻي ڏنوو . عابوديي پئڻ  اسلمتاف پاڻي ۽ تابڻ سان ڌوتا ۽ مٽي به الٿي . ۽ ٻنهي 
چيو ته توهان ماني يائڻ يان پهرين هٿ نه ڌوتا ته مٽوي واري جوراثيم توهوان جوي پيوٽ ۾ هليوا ويوا ان الِء 

 توهان بيمار ٿي ويا آهن .
 ڏيٺاريندي ڪهاڻي پڙهو.  05تصوير  .11

و  ڪوڏهن بوه بيموار نوه عابد هميشه ماني يائڻ يوان پهورين پنهنجوا هوٿ توابڻ سوان ڌوئنودو آهوي توه هو 
 ٿيو ۽ عابد ليٽرين استعمال ڪرڻ يانپوِء نه تاف پاڻي ۽ تابڻ سان هٿ ڌوئندو آهي.  

ميشه ماني يائڻ يان پهرين ۽ ليٽرين استعمال ڪرڻ  يوانپوِء تواف عدو ڪيو ته  صو هوا اسلمبعد ۾ 
 پاڻي ۽ تابڻ سان هٿ ڌوئندو 

 ندو ڇسهولتڪار پ . 12
 بيمار ڇو ٿيو؟  اسلم 

 سهولتڪار ٻڌائيندو. 13
 ماني يائڻ يان پهرين تابڻ ۽ تاف پاڻي سان هٿ ڌوتا . اسلم 
هميشووه موواني يووائڻ يووان پهوورين ۽ ليٽوورين اسووتعمال  ڪوورن يووانپوِء توواف پوواڻي ۽ تووابڻ سووان هووٿ ڌوئووڻ  
 گهرجي 
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 گڏجي ڪم ڪرڻ  04سرگرمي 
 گروپن ۾ ورهايو  02ٻارن يي  .1
 ٻارن يان ڪهاڻي پڇيو  .2

 ا ڪيو جيڪي سمجهي نه سگهياانهن ٻارن جي مد .3

 

 ڪرڻ )رول پلي( اڪو  05سرگرمي 
 ٻارن جا ٽي گروپ کاهيو  .1
 اڪي الِء ڪراار ڏيو  ٻارن يي  .2

 عابد  
 اسلم 
 ِارم  

 اڪو پيش ڪن  ٻارن جي گروپن يي هدايتون ڏيو ته هو ڪهاڻي جو  .3
 اڪو پيش ڪن  ڪنهن به هص گروپ يي چئو ته هو ڪهاڻي جو  .4
 

 هٿ ڌوئڻ جو مظاهرو  06سرگرمي 
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 پن؟ي يي تاف پاڻي ۽ تابڻ سان هٿ ڌوئڻ سڀني 
 

 سهولتڪار چوندو  .4
 ا ۽  ٿووٿووا .  اسووان ڪيتوورين ئووي شووين تووي هووٿ لڳووايون  نتوورن ئووي موواڻهن سووان هووٿ م۽يوووروزانووو اسووان ڪي

 ڪيترائي جراثيم هٿن يي لڳن ٿا. 

  جراثيم ماڻهو يي بيمار ڪن ٿا 

  هص ئي طريقو آهي جراثيم  تم ڪرڻ جو تاف پاڻي ۽ تابڻ سان هٿ ڌوئڻ 

  تابڻ سان هٿ ڌوئڻ هص تفائي جي سٺي عاات آهي 

 پهرين ۽ ليٽرين استعمال ڪرڻ يان پوِء تاف پاڻي ۽ تابڻ سان هٿ ضرور ڌوئجو  هميشه ماني يائڻ يان 

  تفائي جو مقصد آهي ته اسان جراثيم يان پاڪ  ۽ تحتمند هجون 

  پڙهو.اهم پيغام 

  تاف پاڻي ۽ تابڻ سان هٿ ڌوئڻ گهرجي 
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