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 اسکول منی س�کھنا: 
ابتدائئ سطح پر س�کھ�ن � بار� منی والدین اور  

رز � ل�ئ معلومات۔   کی�ئ
مںی ہوتا �� تو ہم کہ�ت ہںی کہ وە ابتدائئ سطح پر   P1جب آپ کا بچہ س�کھ�ن � ابتدائئ مرکز نر�ی �ا اسکول مںی  

۔ ۔ س�کھ ر�� ہںی اہل  ہر ب�� � س�کھ�ن کا کچھ حصہ  چند ا�ک بچوں � ل�ئ اس سطح پر س�کھنا بعد مںی آسکتا ��
احساسات اور  ، ان � جسم، ہر بچہ منفرد اور خصو� ہوتا �� � بار� مںی ہوتا �� یہ کہ خانہ اور دوستیوں 

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

 :  ہںی وە یہ ہںی

 :  ںی � بات ہو تو ب�� س�کھ�ت ہ  خاندانوں اور دوستیوںجب 
، اور وە لوگ جو بچوں � ل�ئ اہم ہو�ت ہںی وە انہںی د�کھ بھال اور   • کہ ہمار� تمام کن�ب مختلف ہو�ت ہںی

۔   محبت دی�ت ہںی
، ا�ک   •

گ
، یہ سوچنا کہ وە دو�� بچوں � ساتھ کی� ر�ںی � دوسیت کی� ک��ں اور کی� برقرار رکھںی

 
گ

ا� ک��ں �  اور اش�ت
گ

، تعاون ک��ں �
گ

اس مںی ذائت خلوت � بار� مںی س�کھنا اور   ۔ساتھ کھ�لںی �
۔  ام کرنا کہ دو�ا شخص ک�سا محسوس کر ر�ا ��  اس بات � پہچان اور اح�ت

 ہمدردی � اہم�ت � بار� مںی اور دو�وں � ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا۔  •

 :  تو ب�� س�کھ�ت ہںی بچہ منفرد اور خصو� ہو جب ہر 
۔ یہ کہ لوگ غ�ی معمو� اور  •  منفرد ہںی
۔  • ن مماثلت اور فرق � بار� مںی  ان � گروپ مںی بچوں � مابںی
۔  •  اس بات کو سمجھنا کہ ک� شخص � ساتھ فرق � بن�اد پر برا سلوک کرنا ڻھ�ک نہںی ��

 :  � بار�مںی بات ہوئت �� تو ب�� س�کھ�ت ہںی ان � اجسام  جب 
۔   اور ان � جسم � وە -ان � جسم � کچھ حصوں � نام   •  ح� ن�ب ہو�ت ہںی
وری ��  •  ہاتھ دھو�ن اور دانت صاف کر�ن � بار� مںی س�کھنا۔  -صفائئ رکھنا اور یہ کیوں �ن

 :   � ہوتو ب�� س�کھ�ت ہںی جذبات اور انتخاب جب بات 
اپ�ن احساسات کو پہچاننا اور ان کا اظہار کرنا �شمول اس � کہ جب وە محفوظ �ا غ�ی محفوظ،  •

۔خو�ش �ا غم   محسوس کرسکںی
، اعتماد کا مقصد   • ان بالغ افراد � �شاند� کرنا جن � پاس ا�ر انہںی کوئئ سوال �ا پ��شائن ہو تو جا سکںی

 متعارف کرنا۔  

وں � د�کھ بھال  جب  ن  :  � بات ہو ت���� س�کھ�ت ہںی ان � اور د�گر زندە چ�ی
۔  • �ں کہاں � آئت ہںی ن  زندە چ�ی
 ور�ات۔ پودوں، جانوروں اور بچوں � �ن  •
وں �ا نرسوں � ط�ح ان � مدد   • یہ کہ و�اں پ�شہ ور افراد موجود ہںی جو نر�ی � عم�، اساتذە، ڈا��ٹ

۔   اور د�کھ بھال کر�ت ہںی

؟   ہم اسکول منی کی� س�کھ�ت ہنی
۔ �  وە واق� اس مںی دلچسیپ رکھ�ت ہںی کہ لوگ ان � کی� تعلقات رکھ�ت ہںی اور ان � جسم  ب�� متجسس ہںی

۔ ، بال شبہ ب�� اپین د�کھ  ل�ی ا�رچہ آپ � ب�� �   بار� مںی کی� س�کھ�ت ہںی وری �� مرکز �ا اسکول مںی س�کھنا �ن
رز پر بہت ز�ادە    � اقدار س�کھ�ن � بار� مںی اپ�ن والدین اور کی�ئ

گ
بھال، محبت و نگہداشت، طرز عمل اور زند�

۔ �ں گفتگو   ابتدائئ سطح پر س�کھ�ن وا�  انحصار کر�ت ہںی ن بچوں � ل�ئ مل کر س�کھ�ن � متعلق ہماری بہت � چ�ی
ڈرائنگ اور کہانیوں � کتابوں کا استعمال کر� گا تا کہ   کر�ن اور کھ�ل�ن � بار� مںی ہںی لہذا عملہ گفتگو، کھ�لوں،

� آپ  صحت اور تندرسیت � بار� مںی س�کھ�ن مںی مدد دی جا س�۔ ہمار� ز�ر استعمال اس قو� وسی� 
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 :   years/-https://rshp.scot/earlyس�کھ�ن � �گرمیوں � بار� مںی م��د معلومات حاصل کرسک�ت ہںی
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