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 گھر پرس�کھنا: 
رز � ل�ی پہ� در�� پر  والدین اور کی�ئ

 س�کھ�ن � متعلق تجاو�ز۔ 
 
 

۔  P4�ا    P2، P3جب آپ کا بچہ   چند ا�ک ب�� اس   مںی ہوتا �� تو ہم کہ�ت ہںی کہ وە پہ� سطح پر س�کھ ر�ا ��
۔ ، ان �  اسکول مںی ہمار� س�کھ�ن کا ا�ک حصہ  در�ب پر بعد مںی ب� س�کھ سک�ت ہںی تعلقات، �شوونما پا�ن

۔    ب�� � کہاین اور جس کو ہم  اجسام صحت اور تندرسیت � بار� مںی س�کھ�ن   کہہ سک�ت ہںی � بار� مںی ہوتا ��
۔ تعلقات، جن� صحت اور نگہداشیت  � متعلق ہمار� اس شع�ب کو  تعل�م کہ�ت ہںی

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

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 � درخواست �  صفحات پر ہم یہ در�افت کر�ت ہںی کہ آپ کس ط�ح � س�کھ�ن � تائ�د   کرسک�ت ہںی

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  گیئ ت�
 ۔

 
 تعلقات � بار� مںی س�کھنا 

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

۔   کریت ہںی
•  ! 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   ہم سب منفرد ہںی

۔دالئںی کہ وە کت�ن ا وں � بار� مںی بات ک��ں جن مںی وە مہارت رکھ�ت ہوں  ہم 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 سک�ت ہںی   اور ان � وە چ�ی

�ں ہںی جو ان � بھائیوں، بہنوں، کزنز �ا دوستوں کو منفرد اور �ب مثا ن ۔ کہ وە کون � چ�ی  ل بنایت ہںی
اور نزد�ک اور دور دراز � رشتہ   � �شوونما � متعلقب�� آپ   اہل خانہ � بار� مںی بات چ�ت کرنا۔ •

۔  چھو�ٹ خاندان اس بات � خوش ہو سک�ت ہںی کہ وە کت�ن   داروں � بار� مںی کہان�اں سننا �سند کر�ت ہںی
۔ ۔ آپ ا�ک خانداین پورڻ��ٹ، خانداین شجرە �سب �ا  ق��ب ہںی  ف�م�/س�ل�ن گ�لری بنا�ن کا آغاز کرسک�ت ہںی

اسکول مںی ہم بچوں کو ان سب� بالغوں � بار� مںی  قابل بھروسہ بالغ افراد � بار� مںی جاننا۔  •
ن � پ��شان �ا   جان�ن مںی مدد دی�ت ہںی جو ان � مدد اور تائ�د کر�ت ہںی اور ا�ر وە کب� ک� چ�ی

۔ فکرمند ہو جائںی تو وە ان کو   � وا�ستہ گھر �    مدد فراہم کر سک�ت ہںی
گ

ہم آپ � ب�� � زند�
د�گر بالغ افراد � بار� مںی ب� بات کر سک�ت ہںی جو ان � محبت کر�ت اور ان � د�کھ بھال کر�ت  

۔    ہںی
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   لوگوں کو ا��� اوقات ک� لڑ� �ا لڑ� � کویئ   ر�ںی
۔    –کام کر�ن �ا اس کو �سند کر�ن � جو توقع ہویت �� اس پر کیئ ا�ک ب�� پورا اتر�ت ہںی  جبکہ د�گر نہںی

۔ اسکول مںی ہم بچوں � ساتھ ا�ک ج�سا سلوک کر�ن � بھر پور کوشش ک��
گ

گھر پر آپ اپ�ن ب�� �   ں �
، گھ��لو کام کاج مںی مدد دے، اور آپ اس   حوصلہ افزایئ کرسک�ت ہںی کہ وە جو کچھ ب� بننا چاہتا ہو ب�ن

 � مدد ک��ں کہ وە دو�� بچوں � خواە وە کویئ ب� ہوں عزت کرنا س�کھ�۔ 

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

�ا �س پر  "جو  ن ج� ہم یٹ وی  … کویئ ا�� چ�ی ن� موقع م� ہم واضح بات ج�ت � فائدە اڻھا�ت ہںی
۔"   د�کھںی اور استعمال ک��ں ہںی
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  ، ، لہذا معامالت بدل چ� ہںی ، دونوں فٹ بال � ت���ت لی�ت ہںی "لڑ� لڑکیوں � ساتھ اسٹ�کرز بدل�ت ہںی
۔"  ن ��  یہ امر باعث �سکںی

 
۔  ۔ پہ� پہل تو وە   "ہماری طرف � کویئ دباؤ نہںی �� ہم ا� رقص کر�ن � ترغ�ب دی�ت ہںی

۔ "  مندە ہوتا تھال�کن ہم �ن ا� �س� دی کہ ا�� کویئ بات نہںی ��  �ش
 

۔"  "مںی اس � کہتا ہوں کہ لڑک�اں سب کچھ کر سکیت ہںی
 

ک� مشہور شخص � بار� مںی بات کر ر�ا  ا�ل �ب یب یٹ اس وقت سام�ن آ�ا جب اسکول مںی کویئ آد�  “
۔ مںی �ن انھںی بتا�ا کہ 'ہم جنس پرستوں' کا ک�ا مطلب �� اور ہم �ن ان   تھا کہ وە ہم جنس پرست ��

، ان کا خ�ال   / لڑک�اں جو لڑکیوں کو �سند کر�ت ہںی لڑکوں � بار� مںی بات چ�ت � جو لڑ� �سند کر�ت ہںی
ن استعمال نہ کر�ن  � بار�  نہںی تھا کہ اس مںی کویئ عج�ب   بات �� لہذا ہم �ن اس لفظ کو بطور ت��ںی

 مںی بات �۔ 

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

 
 

۔ ا�� اوقات آ�ت ہںی جب ہم الز� طور پر س�کھ�ن   اسکول مںی ہم 'الئق تدر�س لمحات' � بار� مںی بات کر�ت ہںی
 � سام�ن آ جایت اور ب�� کو س�کھ�ن مںی مدد دی�ن کا ا�ک  � معامالت � منص��ہ بندی نہںی ک

�
�ں محض اتفاقا ن ، چ�ی ر�ت

۔ جب �شوونما اور ان � جسم � بار� مںی س�کھ�ن � بات ہو تو اس بار� مںی سوچ�ن کا   موقع م�� ہو جاتا ��
۔  ۔  ا�ک اچھا ط��قہ یہ �� کہ آپ غور ک��ں کہ گھر پر س�کھ�ن مںی کس ط�ح مدد کرسک�ت ہںی  چند ا�ک تجاو�ز یہ ہںی

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

ور بوسہ دینا �� �ا جا کر ک� � گھڻ�ن پر بیڻھا جانا ��  بتائںی کہ اس �ن ک� کو خدا حافظ   کہ�ت وقت �ن
–  ! آپ اپ�ن ب�� کو یہ واضح پ�غام ب� دے سک�ت ہںی کہ ا�ر کویئ شخص ان �   ف�صلہ وە خود کر سکتا ��

مگاە کو چھوتا �� �ا چھو�ن � کوشش کرتا �� تو وە آپ کو اس بار� مںی بتاسک�ت ہںی اور وە کب� ب�   �ش
۔ 

گ
وں � بار� مںی مشکل مںی نہںی پ��ں � ن  اس ط�ح � چ�ی

•  . جب آپ کا بچہ ب�ت الخال مںی جاتا �� �ا غسل کرتا �� �ا شاور لیتا �� تو اس کو اس بار�   باتھ روم مںی
۔ جب تک   مںی سوچ�ن � ترغ�ب دی�ن � مواقع موجود ہو�ت ہںی کہ وە غور کر� کہ پرائی��ٹ ک�ا ہوتا ��

۔کہ آپ � ل�ی مد ، اپ�ن   د کرنا الز� نہ ہوں ب�� آزادانہ طور پر کام کرسک�ت ہںی وە درواز� بند کرسک�ت ہںی
۔  � پہن سک�ت ہںی ٹ ، ک�پ  ہاتھ دھو سک�ت ہںی

،   ۔جو الفاظ ہم استعمال کر�ت ہںی  • : عضو تناسل، اندام نہاین
گ

اسکول مںی ہم یہ الفاظ استعمال ک��ں �
ل�ئ کر�ت ہںی کہ ا�ر بچوں � پاس درست الفاظ ہوں تو اس کا  ہم یہ اس   چوتڑ� اور �ستان کا �ا (نپل)۔

۔ ۔  مطلب �� ہم سب ا�ک دو�� کو سمجھ�ت ہںی اور وە جان�ت ہںی کہ یہ   یہ انہںی محفوظ رکھتا ��
۔ مندە نہںی ہونا چاہ�ئ ، انہںی ان � بار� مںی �ش جب آپ کو ان � ن�ب   محض ان � جسم � ح� ہںی

۔ حصوں � بار� مںی بات کر ورت ہو تو آپ یہ الفاظ استعمال کرسک�ت ہںی (�ف برا�ئ  �ن � �ن
وضاحت، ہم اندام نہاین کا لفظ اس ل�ی استعمال کر�ت ہںی کیونکہ یہ ان � اعضاء � اس ح� � ل�ئ  

)۔  –صحیح لفظ �� جس کو لڑ� د�کھ سکیت ��   اندام نہاین اندر کا حصہ ��
۔  اس ط�ح � � بار� مںی اصول۔ ز�ر جامہ   •  ب�� ن�ب حصوں � بار� مںی جاننا �سند کر�ت ہںی

rule/-safe/undwear-children-abuse/keeping-https://www.nspcc.org.uk/preventing 

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

۔   "ہم �ن اپین بییٹ � جسماین اعضاء اورا�ک لڑ� اور ا�ک لڑ� � درم�ان فرق � بار� مںی بات � ��
ل�گ تو مجھ� محسوس ہوا کہ ا�ر وە سواالت پوچھ ر� �� تو وە جوابات � ل�ئ   جب وە سواالت کر�ن
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۔"   ت�ار ��
 

ە۔ ’مںی �ن  "وە متبادل ناموں � بار� مںی  ‘ پھول، ون�، و� وغ�ی جان�ت ہںی جنہںی استعمال ک�ا جاتا ��
�ــــح االعضا � ل�ئ صحیح اصطالحات   ہم�شہ یہ بات �قیین بنایئ �� کہ’اندام نہاین ‘‘ عضو تناسل ’ � ��ش

 استعمال ہوں۔ 
 

۔  5وە “ ۔ "   وە چناؤ کر سکتا �� کہ اس کو ک�ا  سال کا �� اور وە عضو تناسل کانام جانتا��  کہنا ��
 

 "مںی �ن اسکول � الفاظ استعمال کر�ن کا ف�صلہ ک�ا کیونکہ مںی اس کو الجھانا نہںی چاہتا تھا۔" 
 

ن �   ە � متعلق ک� ب� چ�ی منا� �� کیونکہ جب مںی جسم  وغ�ی � ل�ئ قدر� �ش "ماں � طور پر یہ م�ی
گ�ا �� کہ مںی جو کچھ کہہ ر�  بات کریت ہوں تو مںی ا�ک ن�ب شخص ہوں ل�کن مجھ� یہ احساس ہو  

ہوں اس بار� مںی مجھ� واضح اور پر اعتماد ہونا پڑ� گا اور مںی اس � جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ  
 اس � دماغ مںی �� وە مجھ تک پہنچ س�۔" 

 
۔ مںی اسکولوں � اس کام �   "وە یہ بات اسکول � س�کھ�ت ہںی کہ ان � محفوظ جگہ ز�ر جامہ ��

 "۔ خوش ہوں

 
 کا آغاز، حم

گ
 ل اور پ�دا�ش � بار� مںی س�کھنا ا�ساین زند�

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

ہم پودوں اور   اسکول مںی ب�� س�کھ�ت ہںی کہ زند�
 � بار� مںی بات ک

گ
، اور ظاہر �� اس کا مطلب ا�ساین زند� ۔ جانوروں � بار� مںی بات کر� ا�سا کر�ت ہںی  رنا ��

، وە واقعتا یہ کر�ت ہںی کہ ب�� متجسس ہو�ت ہںی جاننا چاہ�ت ہںی لہذا راستبازی � کام لینا بہت اچھا   ˝ہم اس ل�ئ
۔  :  ہوتا �� ؟ شا�د آپ � پہ� � پوچھا جا چکا �� گھر مںی اس � بار� مںی بات  ل�کن چھو�ٹ ب�� کہاں � آ�ت ہںی

۔چ�ت کر�ن اور جان�ن � ل�ی چند ا�ک تجاو  چند ا�ک عمدە کتابںی واق� مںی موجود ہںی جو اس گفتگو مںی   �ز ہںی
۔  اس � بعد آ�ن وا� ُب� لسٹ کو چ�ک ک��ں۔  مدد دییت ہںی

اسکول مںی ہم اس بار� مںی سادە الفاظ مںی جن� عمل اور مانع  ؟  � تخلیق کس ط�ح ہویت �� بچوں   •
 کہ ب�� کس  

گ
۔ حمل � وضاحت کر�ت ہو�ئ بات ک��ں � وع کر�ن � قبل   ط�ح  پ�دا ہو�ت ہںی اس سبق کو �ش

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

ا� ک��ں � ہم پاور�وائنٹ اور ان الفاظ کا اش�ت
۔    مںی 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 سک�ت   اندر �ا کن�ب مںی �ا دوستوں � ساتھ بچوں کو حاملہ خواتںی

 !
گ

؛ وە م��د معلومات � ِدلدادە اورمتجسس ہوں � گھر مںی حمل، ن�ئ بھائیوں �ا بہنوں �ا کزنز � آمد �   ہںی
فتوں � بار� مںی جان�ن � ۔ ساتھ حمل � دوران ہو�ن وا� پ��ش   بہت سار� مواقع موجود ہو�ت ہںی

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

گ
گھر پر آپ اپ�ن ب�� � پ�دا�ش �ا بہن بھائیوں � پ�دا�ش �   اندام نہاین � نکل�ن � بار� مںی س�کھںی �

۔بار� مںی بات کرسک�ت   ل�ئ پہ� � چند ا�ک تصاو�ر موجود   ہںی ہوسکتا �� کہ آپ � پاس شی�ئ کر�ن � 
 ہوں۔

؟ • ورت ہویت �� ن � �ن بچوں کو کس چ�ی ہم   کمسن  ل�کن  ہںی  بہت کم عمر ہو�ت  بذات خود  وە  ا�رچہ 
وں � بار� مںی س�کھںی جو ب�� کو صحت مند، خوش و خرم اور   ن چاہ�ت ہںی کہ ب�� اسکول مںی ان تمام چ�ی

ل�ی   ۔   درکار محفوظ ر��ن �  اپنا تج��ہ   ہویت ہںی ل�ی  اپ�ن ب�� کو س�کھ�ن مںی مدد دی�ن �  بار پھر، آپ  ا�ک 
۔ ن �ن   استعمال کر سک�ت ہںی   اس آپ اس بار� مںی بات کر سک�ت ہںی کہ وە کس ط�ح کا بچہ �� اور کس چ�ی

، خوش و خرم اور محفوظ رکھ�ن مںی مدد ف ، صحت مند ر��ن  راہم �۔ کو سکون بخش�ن

 :  د�گر والدین � طرف � ک� جا�ن وا� چند ا�ک باتںی یہ ہںی
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، ا�جوک�شن اسکاٹ لینڈ،  ن  اسکا�شاین ایچ ا�س بورڈز، لوکل اتھارڻ�ی
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"جب مںی حاملہ ت� تو مںی �ن اس کتاب کو استعمال کر�ت ہو�ئ افزا�ش �سل اور حمل � بار� مںی  
 بہت ز�ادە وضاحت � ت�۔"

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

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

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

 �۔" 

 
 سن�ن اور بول�ن � اہم�ت 

 

۔  ورت پڑیت �� اس ط�ح �   ج�سا کہ آپ کو معلوم ہو گا بعض اوقات آپ کو درست وقت پر درست جگہ ر��ن � �ن
 کہ جس ط�ح انہںی آپ  

گ
، شا�د یوں ل�

گ
لمحات مںی آپ کا بچہ ا�� جذبات کا اظہار کر� گا جن � آپ آ�اە ہوں �

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

۔   دست�اب ر�ںی
 

۔ � پاس �ا گھر � د�گر افراد � پاس  وە جانتا �� کہ و  "یہ مسائل پر بات کر�ن � متعلق �� ە 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  ، د�گر کتابںی آپ مقا� الئ�ب ا�ر ان �   –اسکول مںی ہمار� پاس چندکتابںی موجود ہںی
۔  پاس !  نہ ہوں تو وە آپ � ل�ئ آرڈر کر سک�ت ہںی  لطف اڻھائںی

 
� جسم � بار� مںی سواالت اڻھائںی اور جوابات دیں  م�ی

[Lift the flap Questions and Answers about my Body] 
) کتاب مںی متعدد ۔ )9781409562108آیئ ا�س یب این کییٹ ڈینس ( سوالوں �  اس لفٹ دی فل�پ (اوراق پلڻںی

؟' 'مجھ�   جوابات موجود ہںی جو متجسس ب�� اپ�ن جسموں � بار� مںی  کر�ت ہںی �شمول 'مجھ � ک�� بو آیت ��
؟' ن � ڈ�ار آتا �� ؟' کس چ�ی ورت ہویت �� ؟' اور بہت کچھ۔  'مجھ� کیوں اپ�ن ہاتھ دھو�ن � �ن  'خون کیوں �خ ��

 
  [Your body belong to you]آپ کا جسم آپ � مل��ت �� 

س�د� سادە ز�ان مںی مصنف �ن وضاحت � �� کہ ب��   )۔5-9473-8075-0-978کورن�ال اسپ�لمان (آیئ ا�س یب این 
دوستانہ انداز مںی گ� مل�ن �ا بوسہ لی�ن � انکار کر سک�ت ہںی یہاں تک کہ ا�ر وە ک� � پ�ار ب� کر�ت ہوں اور دوسیت  

۔ ڻ�کسٹ اور تص����ں بچوں کو  ہو۔ب�   مثبت اور جارحانہ انداز۔  �اد دالیت ہںی کہ ان � جذبات اہم�ت رکھ�ت ہںی
 

ٹ اینڈ یپ  ن اینڈ �، ک�ی   [Colin and Lee, Carrot and Pea]کولںی
�ن  ۔ )1509808949آیئ ا�س یب این مور�گ ہوڈ  ( �اں منا�ن مںی مدد دی�ن کا بہ�ت ن بچوں کو انفراد�ت ، دوسیت ... اور س�ب

 ط��قہ! 
 

  [Miles is the boss of his body]مائ�لز از دی بوس آف ہز باڈی
اس � چھیٹ سالگرە � موقع پر مائلز کا جوش  ۔ )0989407136 آیئ ا�س یب اینکاؤن�ٹ اور اییب شلر (  -اسمانتھہ کرڻزمان 

،  و خروش اس وقت مدھم پڑ ک�ا جب اس �ن اپ�ن آپ کو اپین ف�م� � ا�ک ن�ک ن�ت شخص � طرف �   گھو�� کھا�ت
!  جب مائلز �ن کہا کہ وە   ، اڻھا�ت اور گدگدی کر�ت ہو�ئ پا�ا اور ف�صلہ ک�ا کہ �س اب بہت ہو گ�ا �� بھینچ کر گ� لگا�ت

ام ک�ا۔   "اپ�ن جسم کا مال�" �� تو اس � پور�کن�ب �ن اس � ذایت حدود � حما�ت اور اح�ت
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  [Who’s in a Family]کون �� مںی  ف�م� 
؟۔ )1883672139 آیئ ا�س یب اینکاچ (رابرٹ اس ، ل�کن ف�م� کون لوگ ہو�ت ہںی یہ وە لوگ   ف�م� اہم�ت رکھیت ��

 ! تص��روں � اس کتاب � اندر کویئ پ�ش ِبيین نہںی کہ گیئ کہ ف�م� کو   ہںی جو آپ � سب � ز�ادە پ�ار کر�ت ہںی
۔ یہاں تک کہ بچوں � �سند�دە ن ا�ک ف�م� بنایت �� جانوروں � کچھ خاندانوں کو ب� اتنا � وقت د�ا   کو�� چ�ی

۔   جاتا ��
 

 !   [!Families, Families, Families]کن�� ، کن�� ، کن��
۔۔ )9780552572927 آیئ ا�س یب این سوز�ن لینگ (  ا�ر آپ ا�ک دو�� � محبت کر�ت ہںی تو آپ ا�ک کنبہ ہںی

بت � اس جشن مںی بیوقوف جانوروں � خاندانوں کا ا�ک مکمل  چھو�ٹ اور بڑ� خاندانوں � اندر پایئ جا�ن وا� مح
�ان کو تالش ک��ں۔  ن  م�ی

 
  [The Huge Bang of Worries]دی ہی�ج ب�گ آف وور�ز 

، اس � پ��شاین اس کا تعاقب کریت �� ۔  )0340903171 آیئ ا�س یب اینورجین�ا آئر�سائڈ (    -جیین جب ب� جایت ��
! نی� رنگ � ا�ک بڑ� تھی�  ل�کن اپین مدد � ل�ی وە کس کو �   جیین �ن ف�صلہ کر ل�ا �� کہ انہںی جانا پڑ� گا۔ مںی

؟  جو کب� کبھار اپین � پ��شانیوں کا   سکیت ��
گ

� 
گ

یہ ا�ک مزاحیہ اور اطمینان بخش کہاین ان تمام بچوں کو اچ� ل�
۔   شکار ر��ت ہںی

 
  [!I’m a Girl]مںی ا�ک لڑ� ہوں! 

ن  ن اور مضبوط  ۔ )1408857006اسماع�ل (آیئ ا�س یب این  �اسمںی ، وە برجستہ، ت�ی اس کتاب مںی جو لڑ� جیتنا �سند کریت ��
۔ جب وە ک� ا�� لڑ� � مالقات کریت �� جو شہزادی کا لباس پہننا اور گ��وں � کھ�لنا �سند کرتا �� تو ان   ہونا �سند کریت ��

۔ دونوں کو فوری طور پر پتا چل جاتا ��  ک، وسیع اور مختلف قسم � ہںی کون کہتا �� کہ گالیب لڑکیوں    کہ ان � دلچسپ�اں مش�ت
؟   � ل�ئ �� اور ن�ال لڑکوں � ل�ئ ��

 
ن دن � بہت � رنگںی   [My many coloured days]م�ی

) سیوس  اینڈا��ٹ  یب  ا�س  مںی کت�ن  ۔)0099266598  آیئ  دنوں  ن  رنگںی مںی   کہ 
گ

� ہوں  ان  ح�ی بدلتا  'آپ  ط��قوں � 
ن � بار� مںی آہستہ اور   ہوں۔ ہوسکتا �� کہ چند ا�ک دن آپ ر�چھ � ط�ح بھورا محسوس ک��ں۔ آپ کوک� چ�ی

ل�کن پھر ا�ک پی� رنگ کا دن آتا �� اور وە ب�! آپ کو م�وف، بھن بھنا�ن وا� مک� �   کم حقائق محسوس ہوں۔
'۔ ۔    ڈا��ٹ سیؤس قاری کو بہت � ط�ح لگتا ��  مختلف ک�فی�ات � گزر�ت ہو�ئ سفر پر � جایت ��

 
 !   [!No Means No]نہ کا مطلب نہ ��

ی زامازنگ (آیئ ا�س یب این   ن سینڈرز اور چ�ی ' بچوں � تص��روں پر مبین    )۔1925089223جینںی 'نہ کا مطلب نہ ��
ور پر اپ�ن جسم اور ذایت حدود و  ا�ک چھویٹ � با اخت�ار ب�پ � بار� مںی ا�ک کتاب جو کہ تمام مسائل، خاص ط

۔   قیود � بار� مںی ا�ک واضح اورمضبوط را�ئ رکھیت ��

  [Friends]دوست
 ا�ک دفعہ کا ذکر �� کہ دو دوست تھ� جو ہم�شہ ساتھ ر��ت تھ� ... ۔(0399172068) آیئ ا�س یب اینایرک کارل (

�ب قابو ہوکر اس � جستجو پر روانہ ہوتا �� جو ا� ا�ک  وە   اس کا دوست چال گ�ا۔ ل�کن ا�ک دن، لڑکا بال�ل تنہا تھا۔
، ا�ک ط��ل پہاڑ � او�ر، ا�ک وسیع م�دان اور تار�ک سایہ دار جنگل � اندر �۔ ن �د ندی � اس پار � جایت ��  ت�ی

ادلوں پر  آخر کار اپ�ن محبوب دوست � ساتھ دو�ارە مل�ن � قبل وە ستاروں بھر� آسمانوں � نی�� سوتا �� اور ب
۔  �ت ہو�ئ خواب د�کھتا ��  ت�ی

 
  [The boy who built a wall around himself ] وە لڑکا جس �ن اپ�ن اردگرد ا�ک دیوار تعم�ی � ت�

۔۔ )1849056838 آیئ ا�س یب این  ع� ر�ڈفورڈ ( اس �   لڑ� �ن اپ�ن آپ کو محفوظ رکھ�ن � ل�ئ ا�ک دیوار بنایئ
سال � عمر � بچوں � ل�ئ    9تا  4ادە تحفظ کا احساس ہوا۔ پھر کویئ ہمدرد ساتھ آ گ�ا۔ پ�چھ� ا� مضبو� اور ز�

، ہل� رنگ � تص��روں وا� یہ کتاب یہ بتا�ن � ل�ئ ا�ک آسان استعارە استعمال کریت �� کہ وە ب�� جو کہ   ل�� گیئ
۔ صد� �ا تکل�ف دە تج��ات � گزر�ت ہںی وە اپ�ن اور دو�� لوگوں � د یہ بچوں کو   رم�ان رکاوڻںی کھڑی کرسک�ت ہںی

۔ 
گ

 ان � جذبات در�افت کر�ن اور راب� � ترغ�ب دی�ن مںی مدد دے �
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  [The invisible Boy]غ�ی مریئ لڑکا 
ن � ملو۔ ۔ )9781582464503 آیئ ا�س یب این  ڻرڈی لڈو�گ ( کب� ب� کویئ شخص اس �   غ�ی مریئ لڑ� برائںی

۔  ،ا اور نہ � ا� اپ�ن گروپ، کھ�لطرف دھ�ان نہںی دیت یہاں تک کہ   �ا سالگرە � تق��ب مںی شامل کر�ن کا سوچتا ��
۔ ن پہنچتا �� تو برائن سب � پہال لڑکا ہوتا �� جوا� خوش آمد�د   کالس مںی ا�ک ن�ا بچہ آتا �� جب ن�ا لڑکا جسںٹ

ن مل کر کالس پروج�کٹ پر کام کر�ت  ۔ اور جب برائن اور جسںٹ ۔   کہتا �� یہ   ہںی تو برائن کو ا�ک تابنا� راستہ مل جاتا ��
دھ�� � کہاین بتایت �� کہ کس ط�ح � چھویٹ چھویٹ حرکات بچوں کو م�وف عمل کر�ن مںی مدد دییت ہںی اور  

۔   انہںی پھل�ن پھول�ن کا موقع دییت ہںی

  [Kindness Starts with you]ہمدردی کا آغاز آپ �ہوتا �� 
 � دوران م�ڈی � تقل�د ک��ں، جہاں ۔ )1775183319 آیئ ا�س یب این ج�کولن اسڻگ (

گ
اسکول مںی اس � موجود�

 ! کھ�ل مںی سب کو شامل کر � ُجھو� کا رخ بدل�ن   آپ کا بچہ س�کھ جا�ئ گا کہ شفقت پھ�النا کتنا آسان ہوسکتا ��
کہ احسان کا کویئ ب� عمل،   -تک  چا�� وە کتنا � چھوڻا کیوں نہ ہو، کب� ضائع نہںی  کہانیوں � یہ کتاب بتایت ��

۔   ہوتا ��
 

 [What Did I look like When I Was a Baby]جب مںی ب�پ ت� ک�� لگیت ت�؟ 
ن ول�س اور ڻوین راس (آیئ ا�س یب این  ؛ لنگور اپین ماں � پوچھ�ت   )۔2106 184270جںی مائ�کل اپین ماں � پوچھتا ��

۔ ہںی اور د�گر تمام ج ۔  انور اپین ماں � پوچھ�ت ہںی ن اور اطمینان بخش ہوتا ��
�
 ہر معام� مںی اس کا جواب  ُخوش ک

۔ ن کریت �� ن � بار� مںی ا�ک مزاحیہ اور قابل رسایئ انداز مںی چھان بںی خ��صورت   یہ کتاب خانداین خصلتوں اور جی�ن
۔   ب�ی لط�فوں � لطف اندوز ہو ر�� ہںی

 
  [?How did I begin]مںی �ن کی� آغاز ک�ا؟

وم (آیئ ا�س یب این   � حقائق کا تعارف  4-5661-7496-0-978مک منیننگ اور برڻا گرا�س�ٹ
گ

)۔چھو�ٹ بچوں � ل�ئ زند�
۔   جو کہ حمل ڻھہر�ن � � کر ب�� � والدت تک � کہاین � تقل�د کرتا ��

 
  [Before you were born]آپ � پ�دا�ش � پہ�

ت اور جد�د کتاب �� جو کہ ماں  ۔  )0761112006 �س یب این آیئ اجین�فر ڈیوس ( حمل � بار� مںی یہ ا�ک  ُپر ُمَ�َّ
وع ہو کر اس �   اور ب�� � بار� مںی ا�ک متوازی کہاین ب�ان کریت �� جو کہ ب�� � دل � دھڑکن � تھرتھراہٹ � �ش

۔   پہ� ناقابل فراموش مالقات تک چلیت ��

؟بچوں � تخلیق کس ط�ح ہ   [?How are babies made]ویت ��
۔در�افت ک��ں کہ ا�ک بچہ اپین ماں � پ�ٹ مںی کس ط�ح تخلیق  (0746025025)آیئ ا�س یب این ال�سٹی�ئ اسمیتھ (

۔  ۔ صفحات � تہہ پلٹ کر د�کھںی کہ بچہ جی� جی� �شوونما حاصل کرتا �� بڑا ہوتا جاتا ��  پاتا ��
 

  [Now We Have a Baby]ہمار� پاس اب ا�ک بچہ �� 
۔۔)48855 07459 آیئ ا�س یب این  لو�س را� ( اس بار� مںی سوچ�ن � ل�ئ بہت   آپ � کن�ب مںی ا�ک ن�ا بچہ ��

  
گ

�ں ہںی اور آپ کو بہت کچھ س�کھنا پڑ� گا۔ ا�ک کمسن ب�� کو ا�ک ننھ� ب�� � وجہ � اس � زند� ن ساری اہم چ�ی
 کرنا۔ اور کن�ب پر پڑ�ن وا� اثرات � ل�ی ت�ار  

 
۔   [Stories for boys who dare to be different]ان لڑکوں � کہان�اں جو مختلف ہو�ن � ہمت رکھ�ت ہںی

)   )۔6-198-78747-1-978 بن بروکس (آیئ ا�س یب این  ن لڑکوں (جو مشہور ہو�ئ اور ات�ن مشہور مرد نہںی ت انگ�ی ح�ی
 � س�پ کہان�اں جنہوں �ن دن�ا کو بدل ڈاال۔ 

 
  [Goodnight stories for rebel girls]لڑکیوں � ل�ئ گڈ نائٹ کہان�اںبا�ن 

ن � کہان�اں۔5-98600-141-0-978 آیئ ا�س یب این ا�لینا فی��� اور فرا�س�سکہ کاوالو (  ) دن�ا بھر � بہادر خواتںی
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