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 اسکول منی س�کھنا: 
 پہ�والوں � ل�ئ    د�کھ بھال کر�ن والدین اور  

 بار� منی معلومات منی س�کھ�ن �  در�� 
۔  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 اس سطح پر ہم جن اہم   تعل�م کہ�ت ہںی
 : وں � بار� مںی س�کھ�ت ہںی وە یہ ہںی ن  چ�ی

 :  ہنی جب تعلقات � بات ہویت �� تو ب�� ان � بار� منی س�کھ�ت 
۔ • ن انہںی منفرد بنایت ��  کو�� چ�ی
۔  • ، اور ہمار� تمام کن�ب کس ط�ح مختلف ہو�ت ہںی  کب�ن
جی� اساتذە، اسکول مںی معاون عملہ �ا   –مختلف بالغ افراد جو بچوں � د�کھ بھال کر سک�ت ہںی   •

 طیب عملہ۔
 دوست بنانا اور دوست رکھنا۔  •
 کہ وە ک� ب� ط�ح کا لڑکا �ا لڑ� ہوسک�ت ہںی جو وە بننا چاہ�ت ہوں۔ ا�ک لڑکا اور ا�ک لڑ� ہو�ن � نا� اور یہ   •
؟ • ن ہمںی مختلف (تن�ع) بنایت �� ن لوگوں کو �کساں بنایت �� اور ک�ا چ�ی  ک�ا چ�ی
ام اور ہمدرد ہو�ن � اہم�ت۔  •  دو�وں � ل�ئ اح�ت

 :  جب بات �شوونما پا�ن اور ان � جسم � بار� منی ہو تو ب�� س�کھ�ت ہنی 
 تخابات اور ف�ص� کرنا۔ ان •
 اپ�ن جسم � د�کھ بھال کرنا اوراس کو صاف ستھرا رکھنا۔  •
۔  •  جب ان � �شوونما ہویت �� توان � جسموں مںی کس ط�ح تبد�� رونما ہویت ��
؛ ہم ان � ل�ی عضو تناسل،    • ان � جسم � کچھ حصوں � نام اور جسم � وە ح� ن�ب ہو�ت ہںی

۔  ، چوتڑ� اور �ستان کا �ا (نپل) � الفاظ استعمال کر�ت ہںی  اندام نہاین
۔  •  ان � جسم � ح� ن�ب ہو�ت ہںی
۔  •  دو�� لوگوں کو ان � جسم � ن�ب حصوں کو ہاتھ نہںی لگانا چاہ�ئ
(مثال � طور  کو�سا ط • رزعمل لوگوں � سام�ن درست ہوتا �� اور کو�سا خلوت مںی درست ہوتا ��

 ۔پر باتھ روم � نکل�ن � قبل پتلون او�ر کرنا)

 کا آغاز کی� ہوتا �� تو ب�� حمل اور پ�دا�ش � بار� منی س�کھ�ت ہنی 
گ

 :  جب بات یہ ہو کہ ا�ساین زند�
•  � 

گ
 ادوار۔پودوں اور جانوروں � زند�

 بچہ کی� تخلیق پاتا �� (تصور)۔ •
۔ •  حمل اور بچہ کی� پ�دا ہوتا ��
ورت �� اور ب�� � د�کھ بھال کی� ک��ں۔ • ن � �ن  ب�� کو کس چ�ی

؟   ہم اسکول منی کی� س�کھ�ت ہنی
۔  �  وە واق� اس مںی دلچسیپ رکھ�ت ہںی کہ لوگ کی� اپ�ن اجسام اور بچوں  اس عمر مںی ب�� متجسس ہو�ت ہںی

۔  وری ��  بار� مںی س�کھ�ت ہںی رز پر ب� بہت ز�ادە   ل�کن ا�رچہ اسکول مںی س�کھنا �ن وە اپ�ن والدین اور کی�ئ
 � طرز عمل 

گ
 اور زند�

گ
انحصار کر�ت ہںی کہ وە ان � د�کھ بھال ک��ں، ان � ساتھ محبت اور چاہت � پ�ش آئںی �

۔
گ

� بچوں � ل�ئ س�کھ�ن کا ا�ک بہت بڑا حصہ بات چ�ت کر�ن اور  اس عمر   اور اقدار س�کھ�ن مںی ان � مدد ک��ں �
۔ اسکول مںی ہم صحت اور تندرسیت � بار� مںی س�کھ�ن مںی مدد  � ل�ئ گفتگو،   دی�ن  کھ�ل�ن � بار� مںی ہوتا ��

۔
گ

�  ہمار� ز�ر استعمال اس قو� وسی� � آپ س�کھ�ن   کھ�ل، ڈرائنگ اور کہاین � کتابںی استعمال ک��ں �
 :   level/-https://rshp.scot/first�گرمیوں � بار� مںی م��د معلومات حاصل کرسک�ت ہںی

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

	جب تعلقات کی بات ہوتی ہے تو بچے ان کے بارے میں سیکھتے ہیں :
	جب بات نشوونما پانے اور ان کے جسم کے بارے میں ہو تو بچے سیکھتے ہیں :
	جب بات یہ ہو کہ انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے تو بچے حمل اور پیدائش کے بارے میں سیکھتے ہیں :
	ہم اسکول میں کیسے سیکھتے ہیں؟

