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 گھر پرس�کھنا: 
ابتدائئ سطح پر س�کھ�ن � بار� منی 

رز � ل�ی معلومات   والدین اورکی�ئ
 
 

مںی ہوتا �� تو ہم کہ�ت ہںی کہ وە ابتدائئ در�ب پر   P1نر�ی �ا اسکول مںی    ،جب آپ کا بچہ س�کھ�ن � ابتدائئ مرکز 
۔  ۔ بعد مںی ب� چند ا�ک ب��   س�کھ ر�ا �� اہل خانہ  ہر ب�� � س�کھ�ن کا کچھ حصہ  اس در�ب پر س�کھ سک�ت ہںی
احساسات اور  ، � جسم اس، ہر بچہ منفرد اور خصو� ہوتا �� یہ کہ  اور  � بار� مںی ہوتا �� اور دوستیوں 

وں � د�کھ بھال کرنا اور �سند  ن تعل�م  تعلقات، جن� صحت اور نگہداشیت    یہ شعبہ جس کو ہم  ہمارا  ۔زندە چ�ی
۔ کہ�ت ہںی   صحت اور تندرسیت � بار� مںی س�کھ�ن � متعلق ��

 
آپ � ب�� �   س�کھ�ن � ابتدائئ مرکز، نر�ی �ا اسکول مںی  ۔آپ اپ�ن ب�� � پہ� اور سب � اہم استاد ہنی 

رز اور    ہوتا  مںی مدد دی�ن � ل�ئ مل کر کام کر�ن کا موقع موجود  عم� � ل�ئ آپ � ب�� کو سکھا�ن  ساتھ والدین/کی�ئ
۔ ��  ، والدین  ان اس � بعد آ�ن وا� صفحات مںی ہم جائزە لی�ت ہںی کہ آپ کس ط�ح س�کھ�ن � تائ�د کرسک�ت ہںی

۔ � کچھ حوا� ب� موجود ہںی جن �   پوچھا گ�ا �� کہ وە اپ�ن ب�� � تعل�م � تائ�د � ل�ی ک�ا کچھ کر�ت ہںی
 

۔ ا�� اوقات آ�ت   جب ب�� ابتدائئ سطح پر س�کھ ر�� ہوں تو ہم 'الئق تدر�س لمحات'' � بار� مںی سوچ�ت ہںی
�ں محض  ن ، چ�ی  � سام�ن آ جائت  ہںی جب ہم الز� طور پر س�کھ�ن � معامالت � منص��ہ بندی نہںی کر�ت

�
اتفاقا

۔  جب بات صحت اور صحت مند ہو�ن � بار�   اور ب�� کو س�کھ�ن مںی مدد دی�ن کا ا�ک موقع م�� ہو جاتا ��
۔  یہاں  مںی س�کھ�ن � ہو تو یہ سوچ�ن کا ا�ک اچھا ط��قہ �� کہ آپ گھر مںی س�کھ�ن � کس ط�ح مدد کرسک�ت ہںی

�ں دی گیئ ہںی  ن �ں واضح نوع�ت � ہںی  ان مںی � -پر کچھ چ�ی ن انجام   روزمرە بن�ادوں پر آپ ان کو   لہذا  کچھ چ�ی
۔   دے ، ہم ان کا تذکرە �ف اس وجہ � کر�ت ہںی کہ وە اسکول مںی ہمںی س�کھ�ن مںی مدد دییت ہںی

گ
 ر�� ہوں �

 کن�ب اور دوسیت � بار� منی س�کھنا۔ 
 اہل خانہ � بار� منی بات چ�ت کرنا۔  •

جب آپ  ان � عمرمںی �شوونما پا ر�� تھ� اور ق��ب �ا دور � رشتہ  � بار� مںی  دور ب�� آپ � اس 
۔ آپ ا�ک خاندائن پورڻ��ٹ، خاندائن شجرە �سب �ا  داروں � بار� مںی کہان�اں سننا چاہ�ت ہںی
۔  کس  آپ اس بار� مںی بات کرسک�ت ہںی کہ ہمار� تمام کن�ب  ف�م�/س�ل�ن گ�لری بنا�ن کا آغاز کرسک�ت ہںی

۔  بچوں کو ہر وقت �اد دالنا ممکن �� کہ ان � کون پ�ارکرتا �� اور کون ان � د�کھ   ط�ح مختلف ہو�ت ہںی
۔   بھال کرتا �� اور کون ان � مدد � ل�ی موجود ��

۔  • ہو�ئ  دوسیت � بار� منی بات چ�ت کر�ت
� مںی گھر � افراد � � کر پڑ  � اندر گھر والدین اپ�ن ب�� کو   وسیوں اور مقا� پ� گرو�س �ا  اور معا�ش

۔دے دو�� بچوں � مل�ن اور کھ�ل�ن مںی مدد   تککلبوں  حاصل کرنا اور    � ل�ی گنجا�شکھ�ل�ن  سک�ت ہںی
�ں –��  ہوتا  حل کرنا بچوں � ل�ی اچھا  دشوار�اںدو�وں � ساتھ چل�ن مںی حائل  ن کرنا  ج�سا کہ چ�ی �ا   شی�ئ

والدین ب� کہہ سک�ت ہںی کہ وە مہ��ائن   ۔ہو   ان � ساتھ اچھا نہرو�ہ  ک� ا�� ب�� � ساتھ کھ�لناجس کا 
۔  ا� اور تعاون د�کھ کر کت�ن خوش ہںی  اور اش�ت

 
�ری � حاصل کر سک�ت ہںی  ، د�گر کتابںی آپ مقا� الئ�ب ا�ر ان �   –اسکول مںی ہمار� پاس چندکتابںی موجود ہںی

ہم�شہ خود � مطالعہ ک��ں تو آپ ف�صلہ کرسک�ت ہںی کہ آ�ا وە آپ   ۔ پاس نہ ہوں تو وە آپ � ل�ئ آرڈر کر سک�ت ہںی 
۔ !  � گھر � ل�ئ ڻھ�ک ہںی �ا نہںی  لطف اڻھائںی
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  [The Family Book by Todd Parr]ڻام پار  از  فم�� بک
ہمںی جو محبت اپ�ن خاندانوں اور ان مںی موجود مختلف اقسام � ل�ئ محسوس ہوئت �� ف�م� بک اس � �اد  

۔    دالئت ��
 

ن  ، ف�مل�ی ن ، ف�مل�ی ن   [Families, Families, Families! by Suzanne Lang]از سوزان لینگف�مل�ی
۔ چھو�ٹ اور بڑ� خاندانوں � اندر پائئ جا�ن وا�   ا�ر آپ ا�ک دو�� � محبت کر�ت ہںی تو آپ ا�ک کنبہ ہںی

�ان تالش ک��ں۔ ن  محبت � اس جشن مںی بیوقوف جانوروں � خاندانوں کا ا�ک مکمل م�ی
 

:گود لی�ن اور کنبوں � بار� منی ا�ک کتاب  ازمصنف ڻڈ پار۔   ہم ا�ک دو�� � ساتھ تعلق رکھ�ت ہنی
[We belong together: a book about adoption and families by Todd Parr] 

۔ ا�ک کن�ب � �شک�ل  ۔  � بہت � مختلف ط���ت ہںی  اس کو �ف محبت چاہ�ی
 

؟  از سانڈرا لی��نس۔دو�ارە � شادی کر�ن اورن�ئ کن�ب � بار� منی ا�ک کہائن  ک�ا آپ ڻ��نکل گا�ت ہنی
[Do you sing twinkle? A story about remarriage and new family by Sandra Levins] 

بہت � جذبات اور سواالت بچوں کو جن کا سامنادو�ارە � شادی اور مخلوط کب�ن � ا�ڈجسٹ کر�ت وقت ہوتا �� یہ  
۔    کتاب ان پر بحث کرئت ��

۔م�، ماما اور منی  ن  [Mommy, Mama and Me by Leslea Newman]از ل�سلیہ نیومںی
ت اور شب بخ�ی کا بوسہ لی�ن تک، اس � کوئئ  آنکھ َمچو� � � کر لباس ز�ب تن کر�ن تک، پھر غسل کا وق 

۔  حد نہںی �� کہ ا�ک محبت کر�ن واال کنبہ مل کر ک�ا کرسکتا ��
 

؟ � دوست بننا چاہ�ت ہنی   [Do you want to be my friend? By Eric Carle]از ار�ک کارل ک�ا آپ م�ی
  � ۔اس کالسک کہائن مںی ا�ک چھوڻا سا چ��ا پوچھتا �� کہ ک�ا آپ م�ی  دوست بننا چاہ�ت ہںی

 
  مصنف ع� ر�ڈفورڈ۔  وە لڑکا جس �ن اپ�ن اردگرد ا�ک دیوار تعم�ی � ت�

[The boy who built a wall around himself by Ali Redford] 
۔ اس � پ�چھ� ا� مضبو� اور ز�ادە تحفظ کا   لڑ� �ن اپ�ن آپ کو محفوظ رکھ�ن � ل�ئ ا�ک دیوار بنائئ

 پھر کوئئ ہمدرد ساتھ آ گ�ا…  ہوا۔احساس 

 :  د�گر والدین � طرف � ک� جا�ن وا� چند ا�ک باتںی یہ ہںی

"ہمارا ا�ک بڑا کنبہ �� لہذا ہم  اس � سام�ن ا��� اوقات خاندان � افراد � نام لی�ت ہںی تا�ہ اس بات کو  
۔ �قیین بنا�ا جاس� کہ اس کو معلوم ہو کہ اس � داد، چچا، ماموں، کز   نز  کون ہںی

 
ی    ی اس وقت � چند ا�ک تصاو�ر د�کھںی ہںی جب م�ی � والد جو کہ اس � دادا ہںی �ن اپین اور م�ی "م�ی

۔    عمر   اور ان � عمر اتین � ت� جتین  �� � � بی�ٹ ی اور م�ی ل�ئ ا�ک تف��ــــح ت�؛   آج م�ی یہ ہم سب � 
� والد � بار� مںی   � بی�ٹ کو اپ�ن ور�� اور م�ی � دہائئ � ف�شن کا مذاق    1980معلوم ہوا اور مںی �ن  م�ی

 اڑا�ا! 

 
 ہر ب�� � منفرد اور �ب مثال ہو�ن � بار� منی س�کھنا۔ 

 

•  !  ہم سب منفرد ہنی
جب آپ چ�ٹ (آن الئن بات چ�ت) کر�ت ہںی اور مل کر کھ�ل�ت ہںی تو اپ�ن ب�� کو �اد دالئںی کہ وە کت�ن اہم  

۔  وں � بار� مںی بات کرسک�ت ہںی جن مںی وە مہارت رکتھ�  اور �ب مثال ہںی ن ، ان � ہوںآپ ان تمام چ�ی
۔ ن آپ ک��سند �� آپ انہںی اس بار� مںی غور کر�ن   اپین منفرد خصوص�ات اور ان � بار� مںی جس چ�ی

�ں ہںی جو ان � بھائیوں، بہنوں، کزنز �ا دوستوں کو  ن  � ترغ�ب ب� دے سک�ت ہںی کہ وە کون � چ�ی
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۔   منفرد اور �ب مثال بنائت ہںی
 

 ۔لڑکا �ا لڑ� ہونا •
مںی بچوں � حوصلہ افزائئ � جائت �� کہ وە جس � ساتھ ر�نا    P1ابتدائئ سالوں � ترت�ب مںی اور اسکول � اندر 

، اس قسم � لڑ� �ا لڑ� � ساتھ جو وە بننا چاہ�ت ہوں۔  �ا لڑ�  لوگوں کو ا��� اوقات ک� لڑ� چاہ�ت ہوں خوش ر�ںی
۔ اسکول    –� کوئئ کام کر�ن �ا اس کو �سند کر�ن � جو توقع ہوئت �� اس پر کیئ ا�ک ب�� پورا اتر�ت ہںی  جبکہ د�گر نہںی

۔  مںی ہم تمام 
گ

گھر پر آپ اپ�ن ب�� � حوصلہ افزائئ   بچوں � ساتھ ا�ک ج�سا سلوک کر�ن � بھر پور کوشش ک��ں �
� پہننا اور اپین �سند � کام کرنا، گھ��لو کام کاج  کرسک�ت ہںی کہ وە ک�ا بننا چاہت ٹ ، ہر ط�ح � کھلونوں � کھ�لنا، ک�پ ا ��

لڑ� اور لڑک�اں جب وە چاہںی انہںی دوست بنا�ن �   بانٹنا اور دو�� بچوں � عزت کرنا س�کھنا خواە وە کوئئ ب� ہوں۔
ش�ت � بار� مںی بات نہ کرنا ب� حق�قت مںی مددگار ثابت  ترغ�ب دینا جبکہ ان � گرل ف��نڈ / بوا�ئ ف��نڈ � طور پر ر 

 ہوتا ��  
 

۔
گ

:  یہ کتابںی گھر مںی س�کھ�ن مںی مدد فراہم ک��ں � �ری � ان � بار� مںی پوچھںی  اپین مقا� الئ�ب
 

� بار� منی سب کچھ ن اور انتھیہ سی��کنگم�ی  ۔ ڈییب م�ک کیںن
[All about Me by Debbie Mackinnon and Anthea Sieveking] 

۔   ب�� نام � کر، گنیت کر �، در�افت اور موازنہ کر� اپ�ن جسم اور اپ�ن بار� مںی جان�ت ہںی

ٹ اینڈ ئپ  ن اینڈ �، ک�ی   [Colin and Lee, Carrot and Pea by Morag Hood]مصنف مور�گ ہوڈ کولنی
�ن ط��قہ! بچوں کو انفراد�ت، دوسیت ... اور  �اں منا�ن مںی مدد دی�ن کا بہ�ت ن  س�ب

 
 از ت� سالزانو   منی تم � بال�ل ا� ط�ح پ�ار کرتا ہوں جس ط�ح تم ہو 

[I love you just the way you are by Tammi Salzano] 
نگ اور نہا�ن  معموالت انجام دی�ت ہںی ج�سا کہ ڈر�سنگ، پڑھنا، پینٹ  پہچا�ن ا�ک ماں اور بیڻا اپ�ن روزمرە � جا�ن 

 کا وقت۔ 

  [It’s okay to be different by Todd Parr]از ڻڈ پار مختلف ہونا ڻھ�ک �� 
۔ د�گر والدین �   بااعتماد، روشن رنگ اور مزاحیہ مناظر، سب � سب قبول�ت، تفہ�م اور اعتماد � متعلق ہںی

 :  طرف � ک� جا�ن وا� چند ا�ک باتںی یہ ہںی 

۔" -وە ا�� لڑ� بن جا�ئ جس � اپین س�چ ہو  "مںی چاہیت ہوں کہ   وە جو چا�� بن جا�ئ
 

، مخلوط جن� دوست�اں بہت عام    5ابتدائئ پرائمری اسکول تک  سال � کم عمر � بچوں � ل�ئ
۔  "۔  ہوئت ہںی �ن دوست ہو�ت ہںی  وە محض بہ�ت

 
اوقات ان لوگوں � طرف اشارە کرتا �� جو ان لوگوں � ا بیڻا ا���  مںی اس   "م�ی

گ
�   جن کو اس �ن اپین زند�

۔ مختلف ہو�ت ہںی اس �ن حال � مںی کہا 'د�کھو ماں اس خاتون کا �ف ا�ک � بازو   قبل د�کھا ہوتا ��
'۔ ، چند ا�ک لوگوں کا �ف ا�ک � �� ۔  بازو   مںی �ن بال تجسس کہا �ب ہاں ہم سب مختلف ہںی  ہوتا ��

، بال�ل اس ج�� الد � بال نہم� � بال بھور� ہںی اور و  ۔" ںی ہںی  باتںی
 

 ان � اجسام � بار� منی س�کھنا 
:    P1اسکول � ابتدائئ تعل�م اور  ۔جو الفاظ ہم استعمال کر�ت ہنی  •

گ
مںی ہم یہ الفاظ استعمال ک��ں �

، چوتڑ� اور �ستان کا �ا (نپل)۔ ہم یہ اس ل�ئ کر�ت ہںی کہ ا�ر بچوں � پاس   عضو تناسل، اندام نہائن
۔درست ا ۔  لفاظ ہوں تو اس کا مطلب �� ہم سب ا�ک دو�� کو سمجھ�ت ہںی  یہ انہںی محفوظ رکھتا ��

۔ مندە نہںی ہونا چاہ�ئ ، انہںی ان � بار� مںی �ش  اور وە جان�ت ہںی کہ یہ محض ان � جسم � ح� ہںی
ورت ہو تو آپ یہ الفاظ استعمال   کرسک�ت  جب آپ کو ان � ن�ب حصوں � بار� مںی بات کر�ن � �ن
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۔ ، ہم لفظ ولوا کا استعمال کر�ت ہںی کیونکہ یہ ان � اعضاء � اس ح�   ہںی (�ف وضاحت کر�ن � ل�ئ
)۔� طرف ہوتااندام نہائن تھوڑا سا اندر   -� ل�ئ صحیح لفظ �� جو لڑ� د�کھ سکیت ��   �� 

•  ! ا �� ا جسم م�ی ۔ یہ ا�ک بڑا پ�غام �� جس کو ہم بچوں تک پہنچانا  م�ی ب�� س�کھ سک�ت ہںی کہ   چاہ�ت ہںی
۔  نہ بتائںی کہ ا�   گھر مںی آپ یہ �قیین بناسک�ت ہںی کہ آپ اپ�ن ب�� کو یہ چھوا جانا ان کا اپنا انتخاب ��

!  –کا بوسہ دینا �� �ا ک� � گھڻ�ن پر بیڻھ جانا ��    ک� کو الوداع ہو�ن  آپ اپ�ن ب��   وە ف�صلہ کرسکتا ��
مگاە کو چھوتا �� �ا چھو�ن � کوشش کرتا �� تو   سک�ت ہںی کہکو واضح پ�غام ب� دے  ا�ر کوئئ شخص اس � �ش

ن �بار� مںی پ��شائن مںی مبتال نہںی ہو گا۔   وە آپ کو بتاسکتا �� اور وە کب� ب� ا�� چ�ی
۔ • اس  � ل�ی جب آپ کا بچہ ب�ت الخال مںی جاتا �� �ا غسل کرتا �� �ا شاور لیتا �� تو اس   باتھ روم منی

۔ آپ �ن   بار� مںی سوچ�ن � ترغ�ب دی�ن � مواقع موجود ہو�ت ہںی کہ وە غور کر� کہ پرائی��ٹ ک�ا ��
شا�د پتلون � اصول � بار� مںی سنا ہوگا، بچوں کو بتا�ن کا یہ ا�ک ط��قہ �� کہ ان � پتلون ان � ن�ب  

۔ ، جب تک کہ آپ کو مدد فراہم نہ کرئن   حصوں کا احاطہ کرئت �� ن پڑ� ب�� آزادانہ طور پر ز�ادە کام  ن�ی
۔ وع کر سک�ت ہںی � پہن سک�ت   کر�ن �ش ٹ ، ک�پ ، اپ�ن ہاتھ دھو سک�ت ہںی وە باتھ روم کا دروازە بند کرسک�ت ہںی

۔   ہںی
 

۔
گ

:  یہ کتابںی گھر مںی س�کھ�ن مںی مدد فراہم ک��ں � �ری � ان � بار� مںی پوچھںی  اپین مقا� الئ�ب
 

ا جسم:   (بورڈ بک) از ف�ل�� بکز اسبورن و�ری فسٹ ورڈز  م�ی
[My body: Usborne Very First Words Board Book by Felicity Books)] 

�ں ہم کرسک�ت ہںی اور ہمار� جسم کو صحت مند ر��ن �   ن �، جو چ�ی ٹ اس مںی جسم � اعضاء � نام، حواس، ک�پ
۔   ورت ہوئت �� وە شامل ہںی وں � �ن ن  ل�ئ جن چ�ی

 
ن سواالت اڻھائنی اور جوابات دیں � جسم � بار� منی سنسین خ�ی  از کییٹ ڈینس۔  م�ی

[Lift the flap Questions and Answers about my body by Katie Daynes] 
سواالت � جوابات دی�ن مںی مدد دی�ن � ل�ئ دلچسپ اور    � جسم � متعلق ہر قسمچھو�ٹ بچوں � یہ کتاب 

۔  معلومائت خا�وں � بھری پڑی ��
 

ا جسم ��  ن  یہ م�ی  [It’s my Body by Lory Freeman]از لوری فری مںی
۔    درازی دستچھو�ٹ بچوں کو سکھا�ن وا� کتاب کہ   کو کس ط�ح  روکنا ��

 
ن   آپ کا جسم آپ � مل��ت ��    [Your body belongs to you by Cornelia Spelman]از کارن�ل�ا اسپ�لمںی

س�د� سادە ز�ان مںی مصنف �ن وضاحت � �� کہ ب�� دوستانہ انداز مںی گ� مل�ن �ا بوسہ لی�ن � انکار کر سک�ت  
 � دوست ہوں۔ہںی یہاں تک کہ ا�ر وە ک� � پ�ار ب� کر�ت ہوں اور اب ب� ان 

 
ی مل��ت ��  ا جسم م�ی  از ڈ�مار گ�سلر� � پاؤں تک م�ی

[My Body belongs to Me from My Head to My Toes by Dagmar Geisler] 
د کر�ن � بار� مںی بچوں کو اعتماد فراہم کرئت �� اور   جسم کو دو�وں کا ہاتھ لگا�ن � اجازت دی�ن �ا مس�ت

۔  ن حاالت مںی اپین آواز بلند کر�ن � بار� مںی مدد دییت ��
�
 بچوں کو َپ��شان ک

 
:  د�گر والدین �  طرف � ک� جا�ن وا� چند ا�ک باتںی یہ ہںی

 
۔ اوقات"ہم ا���  جب وە غسل خا�ن   جسمائن اعضاء اور ن�ب ح� کو�� ہںی � بار� مںی بات کر�ت ہںی

۔"  وع ہو جاتا ��  ہو�ت ہںی تو یہ �ش
گ

 مںی نن�
 

۔"   "مںی ان الفاظ کا استعمال کروں گا جو انہںی سکھا�ئ گ�ئ ہںی
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 بار� منی س�کھنا �� اور انتخاب کرنا جذبات � 

؟ •    –گھر پر آپ احساسات � بار� مںی سوال اور بات چ�ت کر سک�ت ہںی  آپ ک�سا محسوس کر ر�� ہنی
ہو بل�ہ اس وقت ب� جب وە تھوڑا پ��شان  �ا �ب �قیین کا شکار  و خرم جب آپ کا بچہ پرتجسس �ا خوش

ن کا احساس کیوں  ہو۔ ا�ک ب�� � پاس یہ وضاحت کر�ن � ل�ئ تمام الفاظ نہںی ہوسک�ت کہ ا� ک� چ�ی
، ل�کن آپ اس بات � �شاند� کر�ن مںی ان � مدد کرسک�ت ہںی کہ مختلف حاالت مںی اس � جسم   ��

۔مںی (�ا پ�ٹ مںی  احساسات کو پہچاننا اور بات چ�ت � حوصلہ افزائئ کرنا   ) کس ط�ح محسوس ہوتا ��
 اب اور مستقبل مںی حق�قت مںی مددگار ثابت ہوگا۔ 

ابتدائئ تعل�م اور اسکول مںی ہم بچوں کو ان سب بالغوں �   قابل بھروسہ بالغ افراد � بار� منی جاننا۔ •
ن �  بار� مںی جان�ن مںی مدد دی�ت ہںی جو  ان � مدد  اور معاونت کر�ت ہںی اور ا�ر وە ک� وقت ک� چ�ی

۔   خ�االت کا اظہار اس بار� مںی  گھر پر آپ   پ��شان �ا متفکر ہو جائںی تو ان کو کون مدد فراہم کر سکتا ��
 � وا�ستہ د�گ کرسک�ت ہںی کہ

گ
ر بالغوں  آپ اپ�ن ب�� � مدد � ل�ی ہم�شہ کس ط�ح موجود ر��ت ہںی اور اس � زند�

 جو اس � محبت اور اس � د�کھ بھال کر�ت ہوں۔  ب� اس � مدد کر سک�ت ہںی   � پہچان کر�ن مںی 
 

۔
گ

:  یہ کتابںی گھر مںی س�کھ�ن مںی مدد فراہم ک��ں � �ری � ان � بار� مںی پوچھںی  اپین مقا� الئ�ب
 

/منی پ��شان  /منی خوفزدە ہوتا ہوں/مجھ� دکھ ہوتا �� ن  ہوں   مجھ� غصہ آتا ��  تمام کتابںی برائںی
[I feel angry/I feel frightened/I feel sad/ I’m worried are all books by Brain Moses] 

۔   احساسات کا جائزە ا�ک پرم�ت اور �س� بخش انداز مںی   ا�� یہ کتابںی  موس�س �ن تح��ر � ہںی
۔   لییت ہںی

 
اہٹ:  ک�ٹ � بڑی گھ�ب ۔  � ن�ئ ط���ت س�کھ�ن � متعلق ا�ک کہائن  سکون  لڻل می�ئ ن ن او��ن  ۔ ازجںی

[Little Meerkat’s Big Panic: A story about learning new ways to feel calm by Jane Evans] 
فَتہ رنگ اسڻوری بک شو�ن � بھر پور   

�
سال � عمر � بچوں کو متجسس محسوس کر�ت وقت   2-6یہ ا�ک َشگ

۔    اپ�ن بدن اور دماغ کو پرسکون بنا�ن � آسان ط���ت بتائت ��
 

  [The Huge Bag of Worries by Virgina Ironside]از ورجین�ا آئرن سائ�ڈ۔ دی ہی�ج ب�گ آف وور�ز 
، اس �  !  -پ��شائن اس کا تعاقب کرئت ��  جیین جب ب� جائت �� ل�کن اس � نائن   نی� رنگ � ا�ک بڑ� تھی� مںی

۔  ۔   مدد کر سکیت ��  جو کب� کبھار اپین پ��شانیوں مںی مبتال ر��ت ہںی
گ

� 
گ

 یہ کہائن ان تمام بچوں کو پرکشش ل�
 

ن دن � بہت � رنگنی  [My many coloured days by Dr Seuss]از ڈا��ٹ سیؤس۔  م�ی
ن دنوں مںی کت�ن ط��قوں � بدلتا ہوں'۔  کہ مںی رنگںی

گ
ان ہوں � ڈا��ٹ سیؤس قاری کو بہت � مختلف   'آپ ح�ی

۔   ک�فی�ات � گزر�ت ہو�ئ سفر پر � جائت ��
 

' ی زامازنگ۔  'نہ کا مطلب نہ �� ن سینڈرز اور چ�ی  از جینںی
[No Means No! by Jayneen Sanders and Cherie Zamazing] 

' ا�ک بااخت�ار چھوئٹ � ب�پ � بار� مںی بچوں � تص��روں پر مبین کتاب �� جو کہ تمام   نہ کا مطلب نہ ��
۔  معامالت پر ا�ک بہت � پختہ اور واضح را�ئ رکھیت ��

 
ن اور ِنک مالینڈ اولیورجو کہ چھوڻا ل�کن طاقتور تھا  از مارا برگ مںی

[Oliver who was small but mighty by Mara Bergman and Nick Maland] 
۔   اولیور چھوڻا �� ل�کن اس � خواہش �� کہ وە ط��ل قد اور طاقت ور ہوتا۔  یہ کہائن آپ � خوف پر قابو پا�ن � بار� مںی ��

 
  ، وں � بار� مںی ف�صلہ نہںی کرتا، بل�ہ یہ د�کھ�ن � ل�ئ کہ معامالت کس طرف کا رخ کر�ت ہںی ن "وە بڑی چ�ی

۔"  خود اپ�ن   ف�ص� کرتا ��
 

ہوں کہ   دییت "جب انتخاب اور ف�ص� کر�ن مںی مدد کر�ن � بات آئت �� تو مںی ہم�شہ اپ�ن بی�ٹ کو سمجھا
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، �عین  ا�ر وە ک� رشتہ دار   اس کا جسم ن�ب �� اور �ف وە � ف�صلہ کر� گا کہ کون ا� چھو سکتا ��
۔کو الوداع کہنا، َبَغل گ�ی ہونا �ا بوسہ دینا     نہںی چاہتاتو کوئئ بات نہںی

گ
اور   مںی اس پر ز�ردسیت نہںی کروں �

 مںی ک� کو ب� اس � 
گ

ہوں کہ نہ کہنا   مںی ا� کہنا چاہیت  ۔س�چ بدل�ن � کوشش نہںی کر�ن دوں �
"۔  ، ک� بالغ شخص کونہ کہنا مناسب �� اور بالغ افراد ہم�شہ درست نہںی ہو�ت  ہم�شہ درست ہوتا ��

وں ن  � د�کھ بھال کرنا س�کھنا   جاندار چ�ی

وں � د�کھ بھال کرنا۔ • ن ،   جاندار چ�ی �وں � �شوونما اور د�کھ بھال کرسک�ت ہںی ن گھر پر آپ پودوں �ا س�ب
ن پالتو جانور ب� پال سک�ت ہںی جن �  د�کھ بھا مںی چند ا�ک ذمہ دار�اں ب�� ادا کر سک�ت   ل � سلس�ن�ی

 ہوں۔

ح ہوتا �� اور ماں � رحم مںی بچہ کی� �شوونما پاتا �� � بار�  اسکول مںی حمل کا آغاز کس ط�  حمل.  •
۔ 

گ
� استعمال ک��ں  ا�ک کتابںی  چند  دی گیئ  مںی  ذ�ل  ل�ئ   � بات کر�ن  �ا   مںی  مںی  �ا کن�ب  اندر   � گھر 

بات   اور  مل�ن   � ن  خواتںی حاملہ  بچوں کو  ساتھ   � م��د  دوستوں  وە  ؛  ہںی سک�ت  مل  مواقع   � چ�ت کر�ن 
 !

گ
گھر مںی حمل، ن�ئ بھائیوں �ا بہنوں �ا کزنز � آمد � ساتھ حمل � دوران   معلومات � ِدلدادە اورمتجسس ہوں �

۔  فتوں � بار� مںی جان�ن � بہت سار� مواقع موجود ہو�ت ہںی  ہو�ن وا� پ��ش
؟ • ورت ہوئت �� ن � �ن کن ہم  ا�رچہ وە بذات خود بہت � کمسن ہو�ت ہںی ل�  کمسن بچوں کو کس چ�ی

وں � بار� مںی س�کھںی جوا�ک ب�� کو صحت مند، خوش و خرم اور   ن چاہ�ت ہںی کہ ب�� ان تمام چ�ی
۔ تج��ات   � ل�ی اپ�ن ا�ک بار پھر، آپ اپ�ن ب�� کو س�کھ�ن مںی مدد دی�ن  محفوظ ر��ن � ل�ی درکار ہوئت ہںی

۔ ن �ن ان  آپ اس بار� مںی بات کر سک�ت ہںی کہ وە کس ط�  استعمال کر سک�ت ہںی ح کا بچہ �� اور کس چ�ی
، خوش و خرم اور محفوظ رکھ�ن مںی مدد فراہم �۔ ، صحت مند ر��ن ا�ر آس پاس   کو سکون بخش�ن

ور�ات کو پہچان�ن اور   چھو�ٹ بھائئ �ا بہنںی �ا کزنز موجود ہںی تو اپ�ن ب�� کو م�وف عمل ک��ں اور اس � �ن
 ان کا جواب دی�ن مںی مدد دیں۔

 
۔یہ کتابںی گ

گ
:  ھر پر س�کھ�ن مںی مدد فراہم ک��ں � �ری � ان � بار� مںی پوچھںی  اپین مقا� الئ�ب

 
  [I want a pet by Lauren Child]از لورن چائلڈ۔مجھ� ا�ک پالتو جانور چاہ�ی 

  
گ

پالتو جانور � بار� مںی ا�ک نوجوان راوی جتنا ز�ادە مایوس ہوتا �� اس � تجاو�ز اتین � �ب ڈھن�
! ہوئت   ہںی

 
 از جیین و�لس اور ڻوئن راس۔  جب منی بچہ تھا تو ک�ا لگتا تھا؟

[What Did I look Like When I Was a Baby? By Jeanne Willis and Tony Ross] 
ن � بار� مںی ا�ک مزاحیہ اور قابل رسائئ انداز مںی چھان   یہ کتاب خاندائن خصلتوں اور جی�ن

۔  ن کرئت ��  بںی
 

وم۔منی �ن کی� آغاز ک�ا؟   از مائک میننگ اور برڻہ گرا�س�ٹ
[How did I Begin? by Mick Manning and Brita Granstrom] 

 � حقائق کا ا�ک ُپرجوش اور دوستانہ تعارف جو حمل ڻھہر�ن � لم� � � کر ا�ک ب��  
گ

چھو�ٹ بچوں � ل�ئ زند�
 � ا�ک نیئ کہائن پر 

گ
۔  � پ�دا�ش تک � زند�  نظر رکھ�ت ہںی

 
  [Before you were born by Jennifer Davis]از جین�فر ڈیوس۔آپ � پ�دا�ش � قبل 

۔   یہ خوش کن جد�د کتاب حمل � بار� مںی ��
 

؟    [How the babies are made? By Alastair Smith]۔از ال�س�ٹ اسمتھ لفٹبچوں � تخلیق کس ط�ح ہوئت ��
۔ صفحات � تہہ پلٹ کر د�کھںی    کہ بچہ جی� جی� �شوونما حاصل کرتا �� بڑا ہوتا جاتا ��

 
  [Now We Have a Baby by Lois Rock]از لو�س را�۔ ہمار� پاس اب ا�ک بچہ �� 

 اور کن�ب پر پڑ�ن وا� اثرات � ل�ی ت�ار کرنا۔ 
گ

 ا�ک کمسن ب�� کو ا�ک ننھ� ب�� � وجہ � ان � زند�
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، ا�جوک�شن اسکاٹ لینڈ، اسکا�ش  ن  این ایچ ا�س بورڈز، لوکل اتھارڻ�ی
ا�یت تعاون � ذر��۔گورنم تعلقات، جن� صحت اور نگہداشیت  نٹ اور ت��� شع�ب � ا�جنسیوں � �ش

 تعل�م

 

 

اب   بییٹ  ی  بییٹ �ن  سال � ��    3"م�ی ی  م�ی انتظار کر ر� ہوں  پ�دا�ش کا  ب�� �  ت���  جبکہ مںی 
، عام طور پر جب وە غسل خا�ن  مںی   وع کردی�ئ ہںی جسم � اعضاء � بار� مںی سواالت پوچھ�ن �ش

۔  � بدل�ت د�کھیت �� ٹ یہ بال�ل � ا�ک نیئ تبد�� �� اور ہم   ہوئت �� �ا ماں �ا باپ کو شاور لی�ت �ا ک�پ
"۔ ہر نام    کو عرف�ت � بجا�ئ اس کا صحیح نام دے ر�� ہںی
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