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 گھر پرس�کھنا: 
دو�� در�ب منی س�کھ�ن � بار� منی 

رز � ل�ئ معلومات   والدین اورکی�ئ
 
 

۔ P7�ا P5 ، P6جب آپ کا بچہ چند ا�ک بچوں   مںی ہوتا �� تو ہم کہ�ت ہںی کہ وە دو�� در�ب مںی س�کھ ر�ا ��
۔� ل�ئ اس سطح پر س�کھنا اس � قبل �ا بعد مںی ب�  اسکول مںی ہمار� س�کھ�ن کا ا�ک حصہ   ہوسکتا ��

، حمل، پ�دا�ش  ، ان � اجسام اور  حمل ڻھہر�ن ، �شوونما پا�ن ر بن�ن � اور  تعلقات، محفوظ ر��ن والدین/کی�ئ
۔ تعلقات، جن� صحت    صحت اور تندرسیت � بار� مںی س�کھ�ن � متعلق ہمار� اس شع�ب کو بار� منی ��
۔ تعل�م کاور نگہداشیت    ہ�ت ہںی

 
 � دوران اس کو س�کھ�ن مںی   ۔� پہ� اور سب � اہم استاد ہنی  ب�� آپ اپ�ن 

گ
آپ � ب�� � اسکول مںی موجود�

۔ رز اور اسکولوں � ل�ئ مل کر کام کر�ن کا موقع موجود ہوتا �� اس � بعد آ�ن وا�   مدد دی�ن � ل�ئ والدین/کی�ئ
جن والدین �   ۔ہںی کہ آپ کس ط�ح � س�کھ�ن � تائ�د کرسک�ت ہںی صفحات پر ہم اس بات کا جائزە لی�ت 

درخواست � گیئ ت� ان � طرف � ب� چند ا�ک تجاو�ز فراہم � گیئ ہںی کہ وە اپ�ن ب�� � تعل�م � حما�ت ک�ل�ئ  
۔   ک�ا کر�ت ہںی

 
 تعلقات � بار� منی س�کھنا 

۔ ان مںی �   �ں جنہںی آپ روزمرە بن�ادوں پر انجام دے ر�� ہو�ت  گھر پر آپ یہ کام انجام دے سک�ت ہںی ن چند ا�ک چ�ی
ہںی بال�ل واضح ہںی ۔ ہم ان کا تذکرە �ف اس ل�ی کر�ت ہںی کہ وە اسکول مںی س�کھ�ن � عمل مںی مدد فراہم  

۔   کریت ہںی

•  ! کو �اد  جب آپ چ�ٹ (آن الئن بات چ�ت) کر�ت ہںی اور مل کر کھ�ل�ت ہںی تو اپ�ن ب��   ہم سب منفرد ہنی
۔ وں � بار� مںی بات ک��ں جن مںی وە مہارت رکھ�ت   دالئںی کہ وە کت�ن اہم اور �ب مثال ہںی ن ان تمام چ�ی

�ں جو آپ کو �سند ہوں۔ ن آپ انہںی اس بار� مںی غور کر�ن � ترغ�ب ب� دے   ہوں اور ان � وە چ�ی
�ں ہںی جو ان � بھائیوں، بہنوں، کزنز �ا  ن دوستوں کو منفرد اور �ب مثال بنایت  سک�ت ہںی کہ وە کون � چ�ی

۔   ہںی
اس عمر مںی ہمار� ب�� کچھ ز�ادە خودمختار ہو�ن لگ�ت ہںی اور ان � ل�ی   دوست بنانا اور دوست رکھنا •

۔ ۔  ان � دوست�اں ز�ادە اہم ہوجایت ہںی  اس کا یہ مطلب ب� �� کہ 'ناموافق نتائج' ز�ادە عام ہوجا�ت ہںی
لہ افزایئ کرسک�ت ہںی کہ وە دو�وں � دوسیت کر�، نرم سلوک کر� اور بحث  گھر پر آپ اپ�ن ب�� � حوص 

ل�کن جب آپ � ب�� کو ک�   مباحثہ مںی الجھ�ن اور شکست � دوچار نہ ہو�ن � پوری کوشش کر�۔
تو آپ �ف بات کر�ن اور ان � مدد کر�ن پر وقت �ف کر سک�ت    در��ش ہو دوست � ساتھ کویئ مسئلہ 

�ن ط��قہ معلوم ک�ا جاسکتا �� ہںی جس �  اس مںی یہ د�کھ�ن � ل�ی کہ آ�ا ہم   –مسئ� کو حل کر�ن کا بہ�ت
۔   ب� مدد کر سک�ت ہںی اسکول مںی ک� � بات کرنا ب� شامل ہو سکتا ��

اسکول مںی ہم بچوں � حوصلہ افزایئ کر�ت ہںی کہ وە جس ک� � ساتھ ب� ہوں  لڑکا �ا لڑ� ہونا۔ •
، جس لڑ� �ا لڑ� � ساتھ وە ر�نا چاہ�ت ہوں۔خوش   اسکول مںی ہم تمام بچوں � ساتھ �کساں  ر�ںی

۔
گ

گھر پر آپ اپ�ن ب�� � حوصلہ افزایئ کرسک�ت ہںی کہ وە جو کچھ   سلوک کر�ن � پوری کوشش ک��ں �
، گھ��لو کام کاج مںی مدد دے، اور آپ اس � مدد ک��ں کہ وە د و�� بچوں � خواە  ب� بننا چاہتا ہو ب�ن

 وە کویئ ب� ہوں عزت کرنا س�کھ�۔ 

اس عمر مںی بچوں کو بوا�ئ ف��نڈ / گرل ف��نڈز رکھ�ن � ل�ئ پہ� � کچھ   ۔محبت � بھر پور تعلقات •
۔ ک�ا آپ �ن اب�   آپ �ن پہ� � ک� کو اپ�ن ب�� � پوچھ�ت ہو�ئ سنا ہوگا:  دباؤ محسوس ہوسکتا ��

؟  تک کویئ بوا�ئ ف��نڈ /  یہ لڑکیوں اور لڑکوں � ساتھ محض دوسیت کر�ن � راە پرچل  گرل ف��نڈ بنا�ا ��
۔  ہمںی معلوم �� کہ اسکول مںی بلوغت � ابتدایئ مرحلوں کا مطلب یہ �� کہ ب�� اپ�ن اندر   سک�ت ہںی

، ل�کن یہ ب� اچھا ہ ، جو کہ �قینا درست �� وع کردی�ت ہںی وگا کہ  دو�وں � ل�ئ احساسات پ�دا کرنا �ش
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ا�ر ہم اسکول اور گھر مںی بچوں کو �ف بچوں � � حیث�ت � د�کھںی وە ا�ک دو�� � ساتھ  
جب ہم اسکول � اندر تعلق   کھلںی اور لطف اندوز ہوں اور تعلق داری مںی کویئ دباؤ قبول نہ ک��ں۔

اد کر�ن اور یہ تصور  داری � بار� مںی س�کھ�ت ہںی تو اس کا مقصد نوجوان افراد کو اپ�ن آپ پر اعتم
فراہم کرنا  ہوتا �� کہ جب وە بڑ� ہوکر ک� تعلق � ل�ی ت�ار ہوجا�ت ہںی تو یہ تعلق اس کر�ن مںی مدد 

ام دے اوران � د�کھ بھال کر�۔   شخص � ساتھ ہونا چاہ�ئ جو ان کو عزت و اح�ت

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

۔   پین بییٹ � ساتھ دوست�اں کر�ن مںی �ن ا" محسوس کریت ہوں کہ اس � سطح پر   � بار�مںی بات � ��
۔ ان حاالت � بار� مںی ب� بات �   بات کرنا اور اس کو اس � دوستوں � ساتھ منسل� کرنا مددگار ��

 ہوسکیت ت�"۔جہاں ا� مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان � نمڻ�ن مںی اس � مدد �  
 

  ! ی گرل ف��نڈ نہںی ��  “’"وە لڑکیوں � ساتھ بہت � فراخ دل �� اور کہتا �� کہ 'وە' م�ی
 

۔   وں � بار� مںی بہت ز�ادە دباؤ ہوتا �� ن ڑکیوں پر ان � وزن ج�� چ�ی
�
اور   مخت� اسکرٹ۔  "نو ُعَمر ل

، جی� وە  ۔" لڑ� ، ان کا رو�ہ  اتراہٹ � بھرا ہونا چاہ�ی  مردوں � ط�ح بات کر�ت ہںی
 

۔ ۔ "اسکول مںی رو�ی اور تج��ات منظر عام پر آ جا�ت ہںی
گ

مںی چاہتا ہوں کہ   آپ کو اس � بات کرین ہو�
�شک�ل مںی مدد دوں کہ   وە دوستیوں � بار� مںی بات کر� اور تج��ات کو سنبھال�ن کا ط��قہ س�کھ�۔ 

 اخت�ار کر�"۔  مںی چاہتا ہوں کہ وە صحیح راە وە کون ہوگا۔

 
 محفوظ ر��ن � بار� منی س�کھنا 

 

، ان � جذبات کو پہچاننا اور   اس دور مںی س�کھ�ن کا ا�ک اہم شعبہ اپ�ن بچوں کو حفاظت � ر��ن مںی مدد دینا ��
ورت در��ش ہو تو وە   کہ ا�ر انہںی بات کر�ن �ا مدد لی�ن � �ن کس  ان پر اعتماد کرنا �� اور اس بات کو �اد رکھنا ��

:  � پاس جا کر بات ک��ں۔  گھر پر آپ ان مںی � چند ا�ک کام کر�ن � بار� مںی س�چ سک�ت ہںی

اس دور مںی نوجوان افراد اپنا ز�ادە تر وقت ہوم   سوشل م�ڈ�ا اور آن الئن محفوظ اور ہوش�ار ر�نا۔ •
، گ�مز کھ�ل�ت  ، دوستوں � ساتھ چیٹنگ [آن الئن گپ شپ] کر�ت ہو�ئ ہو�ئ �ا یو ڻیوب  ورک کر�ت ہو�ئ

۔ پر   مقامک� ہونا  گھ��رآپ اس بار� مںی بات کرسک�ت ہںی کہ آن الئن  د�کھ�ت ہو�ئ آن الئن گزار�ت ہںی
ورت ، اور آپ جہاں ب� ہوں آپ کو اپین حفاظت � �ن ۔ ہویت  ہو�ن � ط�ح �� آپ اپ�ن ب�� کو یہ   ��

ن کو  بات س�کھ�ن مںی مدد دےسک�ت ہںی کہ انہںی کو��  معلومات شی�ئ نہںی کرین ہںی اور ا�ر وە ک� چ�ی
۔  جب ہم اسکول مںی اس بار�   سن کر �ا د�کھ کر پ��شان ہو جائںی تو آپ � ساتھ بات کر سک�ت ہںی

 کہ آپ ان کو اپ�ن ب�� � ساتھ  
گ

 اور تج��ز ک��ں �
گ

�ں بتائںی � ن  تو ہم آپ کو چند ا�ک چ�ی
گ

مںی س�کھںی �
 ف�م� کو آن الئن محفوظ ر��ن � بار� مںی س�کھ�ن مںی مدد مل س�۔ مل�ر د�کھںی تا�ہ آپ � 

، سمجھ�ن اور   محفوظ اور غ�ی محفوظ محسوس کرنا۔ • اس عمر مںی بچوں کو ان � جذبات کو پہچان�ن
۔ ہم بچوں کو ا�� احساسات کو پہچان�ن مںی جنہںی وە اپ�ن جسم مںی   اعتماد کر�ن مںی مدد دی جاسکیت ��

ہںی مدد دے سک�ت ہںی (مثال � طور پر پ�ٹ � گ��ڑ) اور ان � دما�ن ک�ف�ت (جب آپ کو  محسوس کر�ت  
)۔ آپ اپ�ن ب�� � اس � جذبات � بار� مںی پوچھ سک�ت ہںی کہ   علم ہو کہ کویئ بات درست نہںی ��

۔  ، ناخوش، پ��شان �ا خوفزدە ہو تو ا�ک�ا محسوس ہوتا �� ا�ئ  جب وە گھ�ب
۔مختلف قسم � ز�ادیت  • ہم سب اپ�ن بچوں � ل�ی    اور الپروایئ جس کا ک� ب�� کو سامنا ہو سکتا ��

۔  جو کہ   بھالیئ چاہ�ت ہںی اور انہںی �ب فکر رکھنا چاہ�ت ہںی
گ

اسکول مںی ہم ز�ادیت � بار� مںی س�کھںی �
۔ ںی کہ ب��  ہم یہ اس ل�ئ کر�ت ہںی کیونکہ ہم چاہ�ت ہ جسماین �ا جن� ز�ادیت �ا الپروا� ہوسکیت ��

۔ ، اور ا�ر ا�سا ہو تو ک� ب�� کو کب� ب� قصور وار نہںی ڻھہرانا چاہ�ئ �ں غلط ہںی ن  سمجھ لںی کہ یہ چ�ی
آپ اپ�ن   –گھر پر یٹ وی د�کھ�ت �ا ک� کتاب کا مطالعہ کر�ت وقت اس قسم � حاالت سام�ن آ سک�ت ہںی  

ہ ہر ب�� کومحفوظ ر��ن اور  د�کھ بھال ک�ی  ب�� � بات کر � انھںی یہ سمجھ�ن مںی مدد دے سک�ت ہںی ک
۔  جا�ن کا حق حاصل ��
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۔ • رضامندی کا مطلب ک� � کویئ کام کر�ن � اجازت طلب کرنا ��   رضامندی � ہماری ک�ا مراد ��
رضامندی � بار� مںی جان�ن � بچوں کو یہ سمجھ�ن مںی مدد ملیت �� کہ وە اپ�ن جسم � مال�   ۔

۔  تو آپ � ساتھ کچھ معلومات   ہںی
گ

جب ہم اسکول مںی رضامندی � بار� مںی س�کھ ر�� ہوں �
، ل�کن بن�ادی طور پر گھر 

گ
وں �  شی�ئ ک��ں � ن ب� س�کھ�ن �عمل مںی بچوں � کہا جا سکتا �� کہ وە چ�ی

 ں۔ ل�ی  اجازت طلب ک��ں اور ہاں �ا نہ مںی جواب موصول ہو�ن پر اس کو سمجھںی اور قبول ک��
۔ • جا سک�ت ہنی آپ نہ �ف اپ�ن ب�� � سب � پہ� اور اہم استاد ہںی   وە کس � پاس مدد اور تائ�د � ل�ئ

۔  اسکول مںی ہم نوجوانوں کو ان بالغ افراد � بار� مںی   بل�ہ آپ ان � سب � اہم مددگار ب� ہںی
 جن پر انھںی اعتماد ہو اور ا�ر ان کا کویئ سوال �ا 

گ
آپ   -خدشہ ہو تو ان � پاس جا سکںی  سوچ�ن کا کہںی �

۔  آپ اپ�ن ب�� کو کہہ سک�ت ہںی کہ وە اسکول � ان بالغ افراد � بار� مںی بات   گھ����ــ� یہ کام کرسک�ت ہںی
۔ اورجن کو وە �سند کرتا ��  چ�ت کر� جن پر اس کو  بھروسہ ��

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

� اندر اتین سمجھداری  �� کہ مںی  اس بات کو �قیین بناؤں کہ مںی وە کام کر   "مجھ� نہںی لگتا کہ م�ی
۔"    ر� ہوں جو مجھ� اپ�ن ب�� کو محفوظ رکھ�ن � ل�ی کرنا چاہ�ی

 
ل�ئ کہ�ت ہںی کیونکہ ان � دوست  ، وە ف�س بک �  ہںی ڻیبلٹ پر موجود  ۔  ب�  "ب��  ا�ر آپ   اس پر ہںی

، آپ دو�� کمر� مںی ہو�ت ہںی تو آپ کو کویئ اشارە  کمر� مںی   بند کردی�ت ہںی آ�ت ہںی تو وە صفحہ 
 نہںی ملتا۔  

 
"مںی اس � غنڈە گردی � بار� مںی بات کرتا ہوں تا�ہ وە یہ سمجھ س� کہ وە کس ط�ح سلوک کرنا  

۔"   �سند کرتا �� اور ا� دو�� لوگوں � ساتھ کس ط�ح سلوک کرنا چاہ�ئ
 

ہوں کہ ک�ا صحیح �� اور ک�ا غلط �� اور وە لوگوں � ساتھ ب� ا�سا � سلوک   ر�ا ا� تعل�م دے"مںی 
۔"  کر� ج�سا سلوک وە اپ�ن ساتھ چاہتا  �� 

 
 �ن اور اجسام � بار� منی س�کھنا �شوونما پا

 
ی  –جب تک ب�� پرائمری اسکول � آخری سالوں تک پہنچ�ت ہںی ان � جسم مںی تبد�ل�اں آیت ر�یت ہںی  ن �  وە ت�ی

ہ ۔ساتھ �شوونما پا ر�� گھر پر آپ اپ�ن بچوں �  رازداری اور خود مختاری � تقاضوں اور بلوغت � ساتھ   و�ت ہںی
 

گ
 تبد�لیوں اور مضبوط احساسات دونوں � ساتھ۔ جسماین   –رونما ہو�ن وا� تبد�لیوں � نمڻںی �

وں � بار� مںی جان�ن � بات آیت �� تو ہم آپ � چاہ�ت ہںی کہ آپ ان باتوں � بار� مںی   ن جب گھر پر ان چ�ی
۔ کب� سوچںی جن کو کب�   ا�� اوقات آ�ت ہںی جب ہم الز� طور پر س�کھ�ن �   'الئق تدر�س لمحات' کہ�ت ہںی

 � سام�ن آ جایت اور ب�� کو س�کھ�ن مںی مدد دی�ن کا ا�ک موقع  منص��ہ بندی نہںی 
�
�ں محض اتفاقا ن ، چ�ی  کر�ت ہںی

۔ ۔  م�� ہو جاتا ��  چند ا�ک تجاو�ز یہ ہںی

• '! ا �� ا جسم م�ی ا�، غسل �ا شاور کرتا �� تو   رازداری اور 'م�ی ، ت�ی جب آپ کا بچہ ب�ت الخال مںی جاتا ��
۔اس � ل�ی سوچ�ن � ترغ�ب �  جب تک کہ آپ � ل�ی مدد   مواقع موجود ہو�ت ہںی کہ پرائی��ٹ ک�ا ��

۔  گھر مںی شا�د بہت وقت ہوگا جہاں آپ اپ�ن ب�� کو   کرنا الز� نہ ہوں ب�� آزادانہ طور پر کام کرسک�ت ہںی
، بچوں کو سکھا�ا جا سکتا �� کہ  ر�ن پر  چھوا جانا ان � مان کو یہ �اد دالئںی کہ وە اپ�ن جسم کا مال� ��

۔  مگاە � بار� مںی پوچھنا �ا چھونا نہںی چاہ�ئ  منح� �� اور یہ کہ ک� کو ب� ان � �ش
۔ • ہنی تبد�ل ہو�ت  ط�ح  �شونما � ساتھ کس  ان �  لڑکیوں � جسم  اور  اس کا   لڑکوں  مںی  اسکول 

بلوغت ۔   مطلب  ہںی بدل�ت  ط�ح  احساسات کس  �شمول   �� جاننا  مںی  بار�  جسماین   �  ب��  تمام 
، سونگھ�ن � حس،  تب د�لیوں � بار� مںی س�کھ�ت ہںی ج�سا کہ ان � بالوں، جلد، جسم � شکل، سی�ن

۔  ہم ذایت حفظان صحت � بار� مںی   ماہواری (ح�ض)، عضو تناسل اور احتالم � ساتھ ک�ا ہوتا ��

http://www.rshp.scot/
mailto:admin@rshp.scot
http://www.rshp.scot/


rshp www.rshp.scot 
admin@rshp.scot 

۔  2019ا�ست  / /  www.rshp.scotفرمائںی م��د معلومات � ل�ئ مالحظہ  عل� وسائل // تمام مواد تعل�� مقاصد � ل�ئ ��

، ا�جوک�شن  ن  اسکاٹ لینڈ، اسکا�شاین ایچ ا�س بورڈز، لوکل اتھارڻ�ی
ا�یت تعاون � ذر��۔    تعلقات، جن� صحت اور نگہداشیت   گورنمنٹ اور ت��� شع�ب � ا�جنسیوں � �ش

 تعل�م 

 

 

۔
گ

،   بات ک��ں � وں � بار� مںی بات کرنا الجھاؤ کا سبب بن سکتا �� ن ہم سمجھ�ت ہںی کہ گھر پر کچھ چ�ی
۔ل�کن اسکول مںی ہم یہ  

گ
یہ سب باتںی بن�ادی ا�ساین  کام انتہایئ حق�قت �سندانہ انداز � ک��ں �

 !  �شوونما � بار� مںی ہںی اور ہم سب اس کا سامنا کر�ت ہںی
جب ہم اسکول   'جن� تعلق پ�دا کرنا 'ک�ا ہوتا �� اور مانع حمل اور کنڈوم � بار� منی معلومات۔ •

۔   مںی جن� تعلقات � بار� مںی بات کر�ت ہںی  ہم   تو اس � وضاحت بہت بن�ادی ط��قوں � � جایت ��
۔  چونکہ آپ کو   بالغ افراد � درم�ان محبت بھر� تعلق کو جن� عمل � ح� � طور پر س�کھ�ت ہںی
۔ وں � بار� مںی سواالت کر�ت ہںی اس ل�ی ہم ا�سا کر�ت ہںی ن ہم ا�ک بار پھر یہ   معلوم ہو گا کہ ب�� ان چ�ی

وں � بار� مںی سن�ت ہںی اور ہم  ب� وضاحت کر�ت ہ ن ںی کہ مانع حمل اور کنڈوم ک�ا ہںی کیونکہ ب�� ان چ�ی
س�کھ�ن � �گرمیوں کو انجام دی�ن �   درست اور بن�ادی معلومات ہوں۔ ، چاہ�ت ہںی کہ ان � پاس اچ�

، تا�ہ آپ اس بار� مںی غور کر سکںی کہ آپ گھر 
گ

ا� ک��ں � پر اس �    قبل ہم آپ � ساتھ ان کا اش�ت
۔ 

گ
 بار� مںی کس ط�ح بات کرنا چاہںی �

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

۔"  وں � بار� مںی بات کر ر�� ہںی جس ط�ح وە واقع ہویت ہںی ن  "ہم �ف ان چ�ی

، ہم چاہ�ت ہںی  "وە اپ�ن جسم پر بالوں � بار� مںی سواالت پوچھ�ت � لہذا آپ کو ا�ماندرا ہونا   چاہ�ی
۔  '۔  کہ وە ان تبد�لیوں � خوش ر�ںی ، یہ ا�ک مختلف �سل �� ورت ��  آپ کو بات کر�ن � �ن

۔  ہم اس بار�   "گھر پر ہم تول�دی اعضاء � بار� مںی واضح ہو�ت ہںی لہذا انہںی بچگانہ نام نہںی دی�ت
۔ مںی بات کر�ت ہںی کہ جب اس کا عضو تناسل کھڑا ہوجاتا�� تو ا�سا   ہم ک� ب� سوال کا   کیوں ہوتا ��

۔ "   جواب ا�مانداری � ساتھ ل�کن عمر کو ذہن مںی رکھ کر دی�ت ہںی

 
ی بییٹ ہر قدم پر   ل�ی حمل اور پ�دا�ش � بار� مںی ف�صلہ ہوتا تھا تو م�ی "جب ز�ادە ب�� پ�دا کر�ن � 

 "!  موجود ہویت ت� اس ل�ی وە اس بار� مںی بخویب جانیت ہںی

 
ر ہو�ن � بار� منی س�کھنا حمل ڻھہر ، حمل ، پ�دا�ش اور والدین/کی�ئ  �ن

 

۔   کی� تخلیق پایت �� اور حمل اور پ�دا�ش ک�ا ہو�ت ہںی
گ

جب وە چھو�ٹ ہو�ت   اسکول مںی ب�� س�کھ�ت ہںی کہ زند�
 � بار� مںی بات

گ
کر�ن � ل�ی    ہںی تو ہم پودوں اور جانوروں � بار� مںی بات کر�ت ہںی اور یہ سلسلہ ا�ساین زند�

۔  بڑھتا ��
گ

، وە واقعتا آ� یہ کر�ت ہںی کہ ب�� متجسس ہو�ت ہںی جاننا چاہ�ت ہںی لہذا راستبازی � کام لینا   ˝ہم اس ل�ئ
۔ ۔ بہت اچھا ہوتا �� چند ا�ک عمدە کتابنی واق�  گھر مںی یہ کام کی� ک��ں اس � بار� مںی چند ا�ک آراء یہ ہںی

۔منی موجود ہنی جو اس گفتگو م  اس � بعد آ�ن وا� ُب� لسٹ کو چ�ک ک��ں۔ نی مدد دییت ہنی

؟ • اسکول مںی ہم اس بار� مںی سادە الفاظ مںی جن� عمل اور مانع   بچوں � تخلیق کس ط�ح ہویت ��
۔  کہ ب�� کس ط�ح  پ�دا ہو�ت ہںی

گ
اس سبق پر کام کر�ن � قبل ہم  حمل � وضاحت کر�ت ہو�ئ بات ک��ں �

 جو ہم استعمال کر�ت ہںی تا�ہ آپ گھر پر اس کو س�کھ�ن مںی  
گ

ا� ک��ں � پاور�وائنٹ اور ان الفاظ کا اش�ت
۔   مدد دے سکںی

۔۔حمل •  کہ ماں � رحم مںی بچہ کی� �شوونما پاتا ��
گ

گھر   اسکول مںی ہم اس � بار� مںی بات ک��ں �
ن � مل�ن اور بات چ�ت کر�ن � مواقع مل  � اندر �ا کن�ب مںی �ا دوستوں � ساتھ بچوں کو حاملہ خو  اتںی

 !
گ

؛ وە م��د معلومات حاصل کر�ن � ِدلدادە اورمتجسس ہوں � ن�ئ بھائیوں �ا بہنوں �ا کزنز � آمد   سک�ت ہںی
۔  �ن مواقع مل�ت ہںی فتوں � بار� مںی جان�ن � بہ�ت  � ساتھ گھر مںی حمل � دوران ہو�ن وا� پ��ش

؟ب�� ک • اسکول � اندر نوزائ�دە ب�� � پ�دا�ش � ت�اری اور رحم � باہر والدە �   س ط�ح پ�دا ہو�ت ہنی
۔

گ
� س�کھںی  مںی  بار�   � نکل�ن   � نہاین  پ�دا�ش  اندام   � بھائیوں  بہن  �ا  ب��  اپ�ن  آپ  مںی  گھر 
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۔  چند ا�ک تصاو�ر موجود   ہوسکتا �� کہ آپ � پاس شی�ئ کر�ن � ل�ئ پہ� �  � بار� مںی بات کرسک�ت ہںی
 ہوں۔

۔ •
گ

ا�رچہ وە بذات خود بہت کم عمر ہو�ت  والدین ہونا اور�ہ سوچنا کہ وە کس قسم � والدین ہوں �
وں � بار� مںی س�کھںی جو ب�� کو صحت مند،   ن ہںی ل�کن ہم چاہ�ت ہںی کہ ب�� اسکول مںی ان تمام چ�ی

۔ درکار خوش و خرم اور محفوظ ر��ن � ل�ی  والدین بن�ن � بار� مںی س�کھ�ن � نوجوانوں کو یہ   ہویت ہںی
۔  آپ اپ�ن ذایت تج��ات کو اپ�ن ب�� � س�کھ�ن � عمل مںی   سمجھ�ن مںی مدد ملیت �� کہ یہ ا�ک اہم کام ��

مدد دی�ن � ل�ی استعمال کر سک�ت ہںی تا�ہ وە اس بات کو سمجھ اور جان سکںی کہ ان � ا�ک بچہ ہو�ن  
۔ � ل�کر اب تک آ  پ سب کام ان� � ل�ی انجام دے ر�� ہںی

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

۔ مثال � طور پر ک�ا ہمںی کام مختلف ط���ت �   "ہم ان � پوچھ�ت ہںی کہ ہم بحیث�ت والدین کی� ہںی
؟ ۔ کرنا چاہ�ئ کہ ہمار� ب�� اچھ� والدین بن�ن کا    ہم چاہ�ت ہںی  انہںی اپین را�ئ � اظہار کا حق حاصل ��

۔ ، وە سخیت ب� نہںی کر سک�ت ط قائم نہںی کر سک�ت
�
،  لہذاوە آزادانہ �سل وە جان�ت ہںی کہ   ط��قہ سمجھںی

۔"  ، وە شا�ستہ ہںی  ک�سا طرز عمل اپنانا ��
 

مںی ک�ا   کس ط�ح � جنم د�ا تھا اور ب�� � پ�دا�ش  مواقع آ�ت ہںی ج�سا کہ مںی �ن ب�� کو "جب ا�� 
ا�رچہ عمر �   -کچھ حائل تھا تو مںی گفتگو � دوران ہم�شہ سچا اور فعال طرز عمل اپنایت ہوں 

 مناسبت �۔" 

 
 سن�ن اور بول�ن � اہم�ت 

 

۔ ورت پڑیت �� اس ط�ح � لمحات مںی آپ کا بچہ   بعض اوقات آپ کو درست وقت پر درست مقام پر ر��ن � �ن
 کہ جس ط�ح انہںی آپ کو کچھ بتا�ن �ا پوچھ�ن  ا�� جذبات کا اظہار کر�  

گ
، شا�د یوں ل�

گ
گا جن � آپ آ�اە ہوں �

۔ ورت �� �ا ہوسکتا �� کہ اچانک � سوال سام�ن آ جا�ئ اس مںی کویئ شک نہںی کہ کب� کب� والدین �ا   � �ن
۔ ر ہونا مشکل ہوسکتا �� ۔  ل�کن جب ب� آپ � ہو س� گفتگو، گ�م �ا ب�ڈ ڻائم بک کی�ئ  � ل�ی دست�اب ر�ںی

 
۔ � پاس �ا گھر � د�گر افراد � پاس   "یہ مسائل پر بات کر�ن � متعلق �� وە جانتا �� کہ وە م�ی

 مںی �ن ا� بتا�ا �� کہ کویئ ا�سا موض�ع نہںی �� جس پر بات نہ ہو سکیت ہو۔"  –آسکتا �� 

 
 مل کرمطالعہ کر�ن وا� کتب 

�ری � حاصل کر سک�ت ہںی اسکول مںی ہمار� پاس  ، د�گر کتابںی آپ مقا� الئ�ب ا�ر ان �   –چندکتابںی موجود ہںی
۔  !  پاس نہ ہوں تو وە آپ � ل�ئ آرڈر کر سک�ت ہںی  لطف اڻھائںی

 
۔   ان لڑکوں � کہان�اں جو مختلف ہو�ن � ہمت رکھ�ت ہنی

[Stories for boys who dare to be different Ben Brooks] 
) �  6-198-78747-1-978س (آیئ ا�س یب اینبن بروک  ن لڑکوں (جو مشہور ہو�ئ اور ات�ن مشہور مرد نہںی ت انگ�ی )۔ح�ی

 س�� کہان�اں جنہوں �ن دن�ا کو بدل ڈاال۔ 
 

 با�ن لڑکیوں � ل�ئ گڈ نائٹ کہان�اں
[Goodnight stories for rebel girls Elena Favilli and Francesca Cavallo] 

ن (کچھ مشہور اور  5-98600-141-0-978ور فرا�س�سکا کیوالو (آیئ ا�س یب اینالینا فیو� ا )۔پوری دن�ا � بہادر خواتںی
) � کہان�اں۔   کچھ اتین مشہور نہںی
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؟ � ساتھ ک�ا ہو ر�ا ��  � حقائق)  م�ی

گ
 (گرلز ا�ڈ�شن) (زند�

[What’s Happening to me? (Girls Edition) (Facts of Life) Susan Meredith 
ڈیتھ ( ن � بلوغت � بار� مںی ا�ک حساس، مفصل اور ر�نما  )۔  9780746069950آیئ ا�س یب این:   سوسن م�ی خواتںی

،  9معلومایت کتابچہ۔ یہ کتاب نو عمر لڑکیوں (
گ

یہ موجودە  سال � ز�ادە عمر) اور ان � والدین دونوں � ل�ی انمول ثابت ہو�
تف��ــــح ، َرسایئ َپذير اور  � اہم موضوعات پر بحث کریت �� ج�سا کہ جسماین تبد�لیوں � � کر عم� امور تک؛ باعث  دور 

 مستند۔ 
 

؟  � حقائق)  مجھ� ک�ا ہو ر�ا ��
گ

 (لڑکوں کا ا�ڈ�شن) (زند�
[What’s Happening to me? (Boys Edition) (Facts of Life) Alex Frith 

�  +) جنھںی یہ کتاب م9� ل�ئ ا�ک دوست َپرَور کتاب (عمر    لڑکوں۔)9780746076637آیئ ا�س یب این ال�کس ف��تھ (
 اور یہ ان � جسم مںی رونما ہو�ن وا� تبد�لیوں � بار� مںی کم  

گ
 انہںی بہت سار� سواالت � جوابات ملںی �

گ
�

۔ دے پ��شان ہو�ن مںی مدد 
گ

� 
 

۔  [It’s perfectly normal Robie E. Harris and Michael Emberley]یہ بال�ل معمول � بات ��
� (رویب ای۔ حارث اور مائ�کل  ۔جسماین تبد��، �شوونما، جن� تعلقات )5-62610-763-0-978آیئ ا�س یب این ام�ب

 + سال � عمر � بچوں � ل�ئ ا�ک کتاب۔ 10اور جن� صحت � متعلق 
 

 � متعلق حقائق: 
گ

 [Usborne facts of Life: Growing up by Susan Meredith]�شوونما پانا زند�
�ڈیتھ [  ؟۔)(4-3142-7460-0این   آیئ ا�س یب ) سوسن م�ی � ساتھ ک�ا ہو ر�ا �� ؟ م�ی ا جسم کیوں بدل ر�ا ��  م�ی

؟ ، جسم � تبد�� اور جن� تعلقات � متعلق ا�ک کتاب۔  مجھ� کیوں مختلف ہو�ن کا احساس ہوتا ��  جواین
 

؟ ذایت حفظان صحت؟ � ساتھ ک�ا تعلق ��  اس کا م�ی
[Personal Hygiene?  What’s that got to do with me? By Pat Crissey] 

وری مہارتںی   )۔5-796-84310-1-978پ�ٹ ک��س� (آیئ ا�س یب این ، �ن ذایت حفظان صحت کا تعارف کروایت ��
 � ل�ئ اچ� عادات تج��ز کریت �� 

گ
بدبودار سا�سوں � ل�کر گندے ناخنوں تک، بدبودار بغلںی   -سکھایت �� اور زند�

 اور بہت کچھ۔ 
 

  [Let’s Talk about Sex by Robie E. Harris]بار� منی بات کر�ت ہنی آئ�ی جنس � 
س (آیئ ا�س یب این  ا�ک ا�� کتاب جو نوعمر اور ن�ئ ن�ئ جوان ہو�ن والوں کو  ۔ )9-174-84428-1-978رایب ای ہ�ی

۔  ورت ��  طبع ۔ منک�المزاج اور خوش  بتایت �� کہ انہںی جن� تعلقات � بار� مںی ک�ا جان�ن � �ن
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