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 اسکول منی س�کھنا: 
 ت��ی اور چوت� سطح پر س�کھ�ن � بار� 

رز � ل�ئ معلومات   منی والدین اور کی�ئ
جب نوجوان افراد ثانوی اسکول � پہ�، دو�� اور ت��ی سال مںی ہو�ت ہںی تو ان مںی � ز�ادە تر اس در�ب پر  

۔س�کھ ر�� ہو�ت ہںی جس کو ہم ت��ا �ا  اسکول � اندر دو درجات پر س�کھ�ن کا مطلب یہ ��   چوتھا درجہ کہ�ت ہںی
۔ �ن انداز فکر ک�ا ��  کہ استاد ف�صلہ کرسکتا �� کہ کالس �ا انفرادی طور پر ک� نوجوان � ل�ی بہ�ت

 
ن س�کھ�ن � مستف �د ہو  اس بات کا امکان ہوسکتا �� کہ آپ کا بچہ دو�� در�ب � ابتداء مںی چند ا�ک مضامںی

۔   –س�  ت��� اور چوتھ� در�ب � درم�ان فرق   اس بار� مںی آپ � ب�� کا استاد آپ � بات چ�ت کرسکتا ��
۔   یہ �� کہ چوتھ� در�ب پر س�کھ�ن � عمل � دوران چند ا�ک موضوعات کو ذرا مفصل انداز مںی پ�ش ک�ا جاتا ��

 
، �شوونما، تعلقاتنوجوان افراد � ساتھ اسکول � اندر ہماری تعل�م و ت���ت کا ا�ک حصہ  ان �  ، سالمیت

۔جنس اور جن� حیث�ت اور اجسام، جذبایت بہبود، جنس، باحیث�ت والدین  صحت اور تندرسیت   � بار� مںی ��
۔ تعلقات، جن� صحت اور نگہداشیت   � بار� مںی س�کھ�ن � متعلق ہمار� اس شع�ب کو ہم جن   تعل�م کہ�ت ہںی

 : وں � بار� مںی س�کھ�ت ہںی وە یہ ہںی ن  اہم چ�ی

 :  جب تعلقات � بات ہویت �� تو نوجوان افراد ان � بار� منی س�کھ�ت ہنی
 محبت بھر� تعلقات اور دو�وں � طرف راغب ہونا۔  •
 تعلقات کو کام�اب بنانا۔  •
ام کرنا  •  بالمشافہ اور آن الئن تعلقات۔ –اور ہمدرد ہو�ن � اہم�ت  دو�وں کا اح�ت

 :  جب بات محفوظ ر��ن � متعلق ہویت �� تو نوجوان افراد ان � بار� منی س�کھ�ت ہنی
 سوشل م�ڈ�ا اور آن الئن محفوظ اور ہوش�ار ر�نا۔ •
۔ •  رضامندی � ہماری ک�ا مراد ��
استحصال، پارڻ�ن کو ز�ر �سلط النا، ج�ب و �شدد پر غور  جن� م�الن، جن�   –تعلقات مںی بدسلو�  •

 کرنا۔ 
۔   –فحا�ش  •  یہ ک�ا �� اور اس � ک�ا نقصان ہوتا ��
 جن� طور پر منتقل ہو�ن واال انف�کشن (ا�س ئٹ آئ)۔ •
۔  •  وە �شمول جن� صحت � خدمات � کس � پاس مدد اور حما�ت � ل�ی جاسک�ت ہںی

 :   جسم � بار� منی س�کھ�ن � ہو تو نوجوان افراد ان � بار� منی س�کھ�ت ہنی جب بات �شوونما پا�ن اور اپ�ن 
اس     –بلوغت اور لڑکیوں اور لڑکوں � اجسام اور جذبات جوں جوں وە بڑ� ہو�ت ہںی کس ط�ح تبد�ل ہو�ت ہںی  •

۔   مںی ح�ض (ماہواری) اور مشت زئن شامل ہںی

 :  افراد ان � بار� منی س�کھ�ت ہنی  جب بات جذبایت فالح و بہبود � ہو تو  نوجوانوں
 جذبائت محسوس کرنا۔  •
 اپین اور دو�وں � د�کھ بھال کرنا۔  •
 جسمائن نقش اور نوجوانوں پر دباؤ۔ •

 :  جب بات صنف � ہو تو نوجوان افراد ان � بار� منی س�کھ�ت ہنی 
 صنف � متعلق دق�انو� تصورات۔ •
 مساوات۔ •
۔ کہ وە ک� ب� ط�ح کا لڑکا �ا  •  لڑ� بن سک�ت ہںی جو وە بننا چاہ�ت ہںی
 �سوان�ت۔ •
 جن� طور پر ہراساں کرنا۔  •
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 :  جب بات والدین/د�کھ بھال کر�ن واال بن�ن � ہو تو نوجوانوں افراد ان � بار� منی س�کھ�ت ہنی 
۔ والدین بننا اور�ہ سوچنا کہ وە کس  •

گ
 قسم � والدین ہوں �

۔   •  کو کی� بدل دییت ��
گ

 ا�ک ب�� � پ�دا�ش والدین � زند�
�ں جن مںی بچوں اور اطفال � ت���ت اور کھ�ل کود � اہم�ت   • ن بچوں � �شوونما � بار� مںی اہم چ�ی

۔  شامل ��
 

 :  جب جنس اور جنسی�ت � بات � جایت �� تو نوجوان ان � بار� منی س�کھ�ت ہنی 
 مندی � عمر۔رضا •
۔  •  جوان افراد جن� تعلقات قائم کر�ن � بار� مںی دباؤ محسوس کرسک�ت ہںی
۔  •  یہ کہ کچھ لوگ ہم جنس پرست، دوجنس�ی �ا ڻرا�سجینڈر ہو�ت ہںی
 یہ کہ جن� عمل ا�سا ہونا چاہ�ی جو خوشگوار ہو۔ •
 حاملہ ہونا، مانع حمل اور کنڈوم۔ •
۔   •  جب ہم ا�سان � جن� عمل � بار� مںی بات کر�ت ہںی تو ہمارا مطلب ک�ا ہوتا ��
 جن� حقوق کا خ�ال۔  •

 
؟   ہم اسکول منی کی� س�کھ�ت ہنی

۔ وە واق� اس مںی دلچسیپ رکھ�ت ہںی کہ لوگ ان � کی� تعلقات رکھ�ت   اس عمر مںی نوجوان متجسس ہو�ت ہںی
، تعلقات � بار� مںی سوچ�ت ہ ۔ ا�رچہ نوجوان ہںی ، جن� تعلق اور اپ�ن جسموں � بار� مںی غور کر�ت ہںی ںی

رز پر ب� بہت   وری �� وە اپ�ن والدین اور کی�ئ افراد ز�ادە خود مختار ہو�ت جار�� ہںی اور اسکول مںی س�کھنا �ن
 �  ز�ادە انحصار کر�ت ہںی کہ وە ان � د�کھ بھال ک��ں، ان � ساتھ محبت اور چاہت � پ�ش آئ 

گ
 اور زند�

گ
ںی �

۔ 
گ

اسکول مںی ہم صحت اور تندرسیت � بار� مںی س�کھ�ن �   طرز عمل اور اقدار س�کھ�ن مںی ان � مدد ک��ں �
۔ 

گ
 ل�ئ گفتگو اور آن الئن مواد کا استعمال ک��ں �
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