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جب اسکول نے اپنا ارلی وارننگ سسٹم (ای ڈبلیو ایس) اور ایک افزودگی پروگرام، یو ایس اے آئی ڈی کے ترک اسکول کی روک تھام پائلٹ 
(ایس ڈی پی پی) پروگرام کا نفاذ رشوع کیا تو پرے کوکی لور سکنڈری اسکول کے والدین-استاذ اسوسی ایشن (پی ٹی اے) نے طلباء کے 

ترک اسکول کی روک تھام میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ سوس سین، پرے کوکی کے ڈپیوٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے. سوس سین، پرے کوکی کے 
نائب ڈائریکٹر کا کہنا ہے:

”کمیونٹی اور پی ٹی اے ممربان کے دوروں کے بعد بہت سارے طلباء نے واپس اسکول کا رخ کیا ہے اور وہ اکرث و بیشرت 
غیر حارضی کے بعد یا یہاں تک کہ [اسکول کی تعلیم چھوڑ دینے کے بعد] بھی باقاعدہ اسکول آرہے ہیں“۔

کمبوڈیا میں ہر لور سکنڈری اسکول کے پاس ایک پی ٹی اے ہے جس میں متعدد طریقوں سے اسکول کی حامیت کرنے کے لۓ اسکول کے 
نائب ڈائریکٹر، کمیون کاونسل کے ممربان، گاؤں کے رسبراہ اور کمیونٹی کے منائندگان شامل ہیں۔ پی ٹی اے خاص طور سے اسکول کے 
بنیادی ڈھانچہ، سڑک کی تعمیر کے لۓ پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور اسکول کی میٹنگوں میں رشکت کرتا ہے۔ تاہم، ای ڈبلیو ایس اور افزودگی 

پروگرام کے رشوع ہونے تک، پی ٹی اے بہت ہی شاذ و نادر طور پر ترک اسکول کا مسئلہ سمبھالتا تھا۔

ایس ڈی پی پی اسٹاف نے ای ڈبلیو ایس، غیر نصابی رسگرمیوں اور طلباء کو ترک تعلیم سے روکنے کے طریقہ کا نفاذ کرتے ہوئے چھہ 
صوبوں کے 215 مقررہ اسکولوں میں پی ٹی اے ممربان کو تربیت فراہم کی۔ ٹریننگ کے ذریعہ ان کو ان والدین کے گھر کا دورہ کرنے 
کے لۓ تیار کیا گیا جن کے بچے اکرث اسکول سے غیر حارض رہتے ہیں، انہیں اسکول کے ترک اسکول کے منفی اثرات کے بارے میں بیداری 
پیدا کرنے کے لۓ کمیونٹی میٹنگ کرنے کے لۓ تیار کیا گیا، اور اسکول سے جڑے رہنے میں بچوں کی مدد کرنے کی خاطر کمیونٹی وسائل 
کو منظم کرنے کے لۓ تیار کیا گیا۔ پرے کوکی لور سکنڈری اسکول میں موجود پی ٹی اے کے ممربان نے اس جوکھم کی زد میں آنے والے 

طلباء کے گھروں کا دورہ کیا اور سال میں تین یا تین سے زیادہ بار کمیونٹی میٹنگوں کی قیادت کی۔ ”پرے کوکی کے پی ٹی اے صدر 
اوم سیک کا کہنا ہے کہ ”میں خوشی کے ساتھ طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ واپس اسکول جائیں“، ”کیونکہ ان کی طرح مجھے 

پڑھنے کا موقع نہیں مال“۔

اکرث و بیشرت غیر حارضی طلباء کے ترک تعلیم کی پیشن گوئی کرتی ہے۔ جب اسکول طلباء کی غیر حارضی کی اطالع دیتا ہے تو پرے کوکی 
کے پی ٹی اے ممربان ان طلباء کے گھر جاتے ہیں اور وہ مسئلہ کے بارے میں والدین اور طلباء سے بات کرتے ہیں اور اس کا حل تالش 
کرتے ہیں۔ سوم رونگ کو ترک تعلیم سے روکنے کے لۓ پی ٹی اے نے ایک سائیکل خریدنے کے لۓ رقم اکٹھا کیا، کیونکہ وہ اسکول اور 

تعلیمی مواد سے بہت درد رہتی تھی۔ اس نے سوم رونگ کی قابلیت اور اسکول میں ٹھہراؤ کی خواہش کو بدل دیا:
”میں پابندی کے ساتھ اور وقت پر اسکول جاتی ہوں کیونکہ مجھے میری کمیونٹی میں پی ٹی اے کی طرف سے سائیکل 

ملی ہے۔ مجھے سائیکل ملنے سے پہلے، میں تعلیم چھوڑ چکی تھی کیونکہ اسکول جانے کے لۓ گاؤں کی 7 کیلومیٹر 
سڑکیں پیدل طے کرنا میرے لۓ مشکل تھا“۔

اب رونگ کا اسکول چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ”مجھے پڑھائی بہت پسند ہے، اور میں ایک استاذ بننے کے لۓ اپنی پڑھائی کے 
حصول کی پابند ہوں“۔

یہ کامیابی کی رصف ایک کہانی ہے جو کمبوڈیا میں اسکولوں اور کمیونٹیز کے ساتھ ایس ڈی پی پی کے کام سے حاصل ہوئی ہے۔  مزید 
اہم بات یہ ہے کہ کنٹرول گروپ اسکولوں کے مقابلے رصف 13 فیصد اس جوکھم میں مبتال ایسے طلباء تھے جنہوں نے دو سالوں میں ای 

ڈبلیو ایس  ے استعامل سے اسکولوں سے تعلیمی سلسلہ ۔     منقطع کیا۔ اس کے عالوہ، ایس ڈی پی پی کی تحقیق نے یہ ظاہر کیا کہ 
جوکھم میں مبتال 50 فیصد طلباء یا تقریبا 4000 طلباء دو سالوں میں اسکول چھوڑ چکے ہوتے اگر ایس ڈی پی پی نہیں ہوا ہوتا۔

کمبوڈین طلباء کے لۓ ایک درخشاں مستقبل



”میں پابندی کے ساتھ اور وقت پر اسکول جاتی ہوں کیونکہ مجھے میری کمیونٹی میں پی ٹی 
اے کی طرف سے سائیکل ملی ہے۔ مجھے سائیکل ملنے سے پہلے، میں تعلیم چھوڑ چکی تھی 
کیونکہ اسکول جانے کے لۓ گاؤں کی 7 کیلومیٹر سڑکیں پیدل طے کرنا میرے لۓ مشکل تھا“۔
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2
3
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حارضی نگرانی      

طرز عمل پر نظر رکھنا      
کورس ورک کی نگرانی      

کاروائی 2: ایک بچے کے موافق کالس روم تیار کرنا    

کاروائی 3: گھر والوں کے ساتھ مواصالت    
والدین کو تحریری مواصالت      

والدین/رسپرستوں کو فون کالیں      
گھر کے دورے      

گھر کے دوروں کا پروٹوکول      
گھر دورہ کے بارے میں تبادلہ خیال کا ٹول: فیملی جرنل      

کاروائی 4: کیس مینجمنٹ    
ایک کیس مینجمنٹ ٹیم میں کس کو ہونا چاہئے؟      

کیس مینجمنٹ میٹنگوں میں کیس مینجمنٹ ٹیمیں کیا تبادلہ خیال کرتی ہیں؟      
جوکھ میں مبتال بچوں سے متعلق ماہانہ وار کیس مینجمنٹ تبادلہ خیال کے رہنام اصول      

یونٹ 7: کمیونٹیز کے ساتھ رشاکت داری قائم کرنا  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
کامیابی کی کہانی: کمیونٹی چیمپیئنز اسکول اور خاندان کے درمیان فاصلہ ختم کرتے ہیں    

کمیونٹیز کیسے شامل ہو سکتی ہیں؟    
کاروائی 1: اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق کمیٹی اور ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیاں    

اسکول سے وابستگی کی ایک کمیٹی کیوں ہو؟      
اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق کمیٹی میں کس کو رہنا چاہئے؟      

اسکول سے وابستگی کی کمیٹی کیا کرتی ہے؟      
اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق کمیٹی کے ساتھ کام کرنے کا چیلینج      

کاروائی 2: حامیت، بیداری پیدا کرنا اور رابطہ بڑھانا    
کمیونٹی میٹنگیں اور اوپن ہاوسیز      
اسکول سے وابستگی کا گیم بورڈ      

والدین کا کتابچہ      
صوتی پیغامات      

پوسٹر      
کاروائی 3: ریپ راونڈ رسوسیز کا کمیونٹی پرویژن    

کاورائی 4: جواب دہی    

اکائی 8: ایک ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے کے لیے اسکولوں اور کمیونٹی کو تیار کرنا۔. . . 177
کامیابی کی کہانی:  پی ٹی اے ترک اسکول کی روک تھام کی واقفیت میں کس طرح قیادت کرتا ہےپی ٹی اے ترک اسکول کی روک تھام کی واقفیت میں کس طرح قیادت کرتا ہے    

ای ڈبلیو ایس تربیت کا جائزہ    

تربیت کا مقصد    
اپنے تربیتی پروگرام کی منصوبہ بندی کرنا    

اسکول کی ٹیمیں تشکیل دینا    
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تربیتی پروگرام ڈیزائن اور ڈھانچہ    
تربیتی پروگرام کا شیڈول اور جگہ    

تربیتی پروگرام کا مواد تیار کرنے والے اور تربیت کار    
تربیتی پروگرام کے مواد اور مشموالت کی تیاری    

اپنے ای ڈبلیو ایس تربیت کاروں کی تربیت    
اپنی اسکول مبنی ای ڈبلیو ایس ٹیموں کی تربیت کرنا    

اپنا تربیتی ایجنڈا متعین کرنا      
تربیت کے طریقہ کار\      

یونٹ 9:  اپنے قبل از وقت انتباہی نظام کا نظم، نگرانی اور برقراری  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
کامیابی کی کہانی: طلباء کامیاب ہونے کے لیے مدد حاصل کرتے ہیں    

اپنے ای ڈبلیو ایس کا نظم کرنا اور حامیت کرنا    
ایک دو سطحی ای ڈبلیو ایس انتظامی ڈھانچہ    

پہلی سطح: اسکول-سطح کا ای ڈبلیو ایس مینجمنٹ    
دورسی سطح: اسکول نیٹ ورک ای ڈبلیو ایس مینجمنٹ    

اپنے ای ڈبلیو ایس کی نگرانی    
کرثت    

نگرانی کے ٹولز اور طریقے کار    
اپنے ای ڈبلیو ایس کو مستحکم کرنا    
احرتام اور اعتامد قائم کریں      

بات چیت کو جاری رکھیں۔—کھلی بات چیت اور شفافیت کا استعامل کریں۔      
ای ڈبلیو ایس کی تبدیلی سے خوف زدہ نہ ہوں۔—اگر یہ کام نہیں کررہا ہے تو اس کو ایڈجسٹ کریں۔      

مدت نفاذ میں اپنے اشارہ کاروں کا دوبارہ دورہ کریں اور رضورت کے مطابق ان کی نظر ثانی کریں۔      
ایک مختلف سطحی انٹروینشن کے ردعمل کا استعامل طالب علم کے جوکھم کی سطح کا پتہ لگائے اور گریڈ سطح کے لحاظ سے الگ ہو۔       

کرثت سے اسکور دیں اور درجہ بندی کریں۔      
نگرانی رضوری ہے۔      

ای ڈبلیو ایس کو اساتذہ، طلباء، گھر والوں اور کمیونٹی کے لیڈران پر جربا نافذ نہ کریں۔      
ان کی کامیابیوں کو عام کریں۔      

ایک ای ڈبلیو ایس کمیونٹی تشکیل دیں۔      
اختتام    

ڈجیٹل ضمیمہ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بیک کور کے اندر

 نوٹ: اس گائیڈ میں استعامل کی گئی اکرث تصاویر اور خاکے مختلف ایس ڈی پی پی ماملک میں ٹیموں کے ذریعہ تیار کیے گئے مواد سے لیے گئے ہیں۔ ان کا ترجمہ نہیں کیا
 گیا ہے اور ان کو انھیں زبانوں میں فراہم کیا گیا ہے جن میں انھیں تیار کیا گیا تھا۔ نیز، اس گائیڈ کے پچھلے کور پر یو ایس بی/ڈی وی ڈی ڈرائیو پر ڈجیٹل ضمیمہ میں متام مواد

رصف انگریزی میں دستیاب ہیں۔
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اسکول چھوڑنا بین االقوامی طور پر تعلیمی نظام کا ایک مسئلہ ہے۔ جب نوجوان اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنے کنبہ، 
کمیونٹیز اور اپنے ماملک کی سامجی اور معاشی ترقی میں حصہ لینے کے لۓ پوری طرح تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کے لۓ اپنی 

مخفی صالحیت تک پہنچنا اگرناممکن نہیں بناتا ہے تو مشکل رضور بنا دیتا ہے۔ صدر اوباما نے صاف صاف کہا کہ ترک تعلیم ”رصف اپنا 
ہی ساتھ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ملک کا بھی ساتھ چھوڑنا ہے۔“

ریاستہائے متحدہ ایجنسی برائے بین االقوامی ترقی (یوایس اے آئی ڈی) ایشیا میں ترک اسکول کے مسئلہ کا ازالہ کرنے کے لۓ ثبوت پر 
مبنی طریقے تالش کرنا چاہتا تھا، جہاں ترک اسکول میں اضافہ ہورہا ہو۔ ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق پائلٹ پروگرام (ایس ڈی پی 

پی) ایک مستعمل تحقیقی پروگرام تھا، جو کمبوڈیا، انڈیا، تزاکستان اور ٹیمور-لیسٹے میں 2010 سے 2015 تک نافذ کیا گیا تا کہ 
بچوں اور نوجوانوں کو ترک اسکول سے روکنے کے لۓ مؤثر طریقوں کی پہچان کی جا سکے۔

اس بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لۓ کہ پہلے کونسے طریقے آزمائے گئے تھے اور کیا کامیابی ملی، ایک لیٹریچر کا تجزیہ کیا گیا 
جس میں ان تدابیر کی پہچان کی گئی جن کی سختی سے تخمینہ کیا گیا تھا، کم الگت والی تھیں اور ترقی پذیر ماملک میں استعامل کے 

لۓ اپنائی جا سکتی تھیں۔  ایس ڈی پی پی نے بھی ان امکان، پالیسیوں، عوامل اور حاالت کو بہرت طور پر سمجھنے کے لۓ جنہوں نے ترک 
اسکول پر اثر ڈاال، ہر ملک میں ترک اسکول کے رجحان، پالیسی اور صورت حال کا تجزیہ کیا۔

ان معلومات کے ساتھ، ایس ڈی پی پی نے چار ماملک میں وزارت تعلیم کے ساتھ ملکر نظریاتی اور عملی طریقے کار تیار کیا، رہنامئی کی 
اور ٹسٹ کیا جس نے ابتدائی اور ثانوی اسکولوں میں ترک اسکول میں کمی کے وعدہ کو پورا کیا۔  دو قسم کے طریقے کار تیار کئے گئے۔  

پہال، ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال طلباء کی پہچان کرنے، نگرانی کرنے اور حامیت کرنے کے لۓ ہر ملک میں ابتدائی وارننگ نظام 
کا استعامل کیا گیا۔  دورسا، سبھی طلباء کے لۓ اور خاص طور پر ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال طلباء کے لۓ اسکول کو مزید جاذب، 
بامقصد اور نتیجہ خیز بنانے کے لۓ تدابیر اپنائی گئیں جن میں شامل ہیں غیر نصابی رسگرمیاں، ٹیوشن اور کمپیوٹر خواندگی پروگرام۔  

بذریعہ قرعہ اندازی ٹرائل کا استعامل کرتے ہوئے، ایس ڈی پی پی نے ترک اسکول پر پڑنے والے اثر اور متعلقہ نتائج کی پیامئش کرنے کے 
لۓ 897 اسکولوں، 2,87,000 طلباء کے ریکارڈ، 17,000 اساتذہ کے ریکارڈ، 41,000 طلباء کے انٹرویو اور 11,000 اساتذہ 

کے انٹرویو سے ڈیٹا جمع کیا۔

دو سال کے نفاذ کے بعد، اثرات کے تخمینہ کے نتائج سے پتہ چال کہ تدابیر حاصل نہ کرنے والے کنٹرول اسکولوں کے مقابلے تدابیر حاصل 
کرنے والے عالج اسکولوں میں ایس ڈی پی پی کی تدابیر نے مختلف ماملک میں اعدادوشامر کے طور پر ترک اسکول پر یا ترک اسکول سے 
متعلق عمل پر گہرا اثر ڈاال۔ کمبوڈیا اور ٹیمور لیسٹے میں، مجموعی طور پر یا ضمنی گروپوں کے درمیان ترک اسکول میں کمی آئی؛ انڈیا، 
تزاکستان اور ٹیمور لیسٹے میں، حارضی میں سدھار ہوا اور طلباء کی پابندی میں اضافہ ہوا؛ اور کمبوڈیا اور تزاکستان میں اگلی سائیکل کی 

طرف منتقلی میں اضافہ ہوا۔

ایس ڈی پی پی کے نتائج ترک اسکول کے مسئلہ کو حل کرنے میں وزارت تعلیم، بین االقوامی ترقی تنظیموں اور نظام اسکول کی مدد 
کر سکتے ہیں۔  یو ایس اے آئی ڈی نے خوشی کے ساتھ ان دو ایس ڈی پی پی پروگرامنگ گائڈ فراہم کی ہیں جو ترک اسکول میں کمی 
کے لۓ بہرتین عمل، ماڈل اور پروگرام کی جانکاری حاصل کرنے اور فروغ دینے میں اہم تعاون پیش کرتا ہے۔  قبل از وقت وارننگ سسٹم 

پروگرامنگ گائڈ اور افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائڈ، ایس ڈی پی پی کی تجربہ کی بنیاد پر ان تدابیر کی تیاری اور نفاذ سے متعلق 
رہنامئی کے ”طریقہ کار“ پیش کرتا ہے۔ ہم اپنے صارفین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے سیاق کے مطابق تدابیر کو اپنائیں۔ گائڈ 
عربی، انگریزی، فرانسیسی، ہندی، کھمیر، پرتگالی، روسی، ہسپانوی، تاجک، ٹیٹم اور اردو دستیاب ہیں اور وسائل کے ایک وسیع ڈیجٹل 

ملحقہ پر مشتمل ہے (انگریزی میں رصف)۔

مقدمہ
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یو ایس اے آئی ڈی کے ان اسٹاف کو خصوصی شکریہ جنہوں نے ایس ڈی پی پی پروگرام کو اس کے اختتام تک سپورٹ کیا: 

یو ایس اے آئی ڈی / واشنگٹن سی او آر اور سی او: 
ریبیکا ایڈمس (سابقہ) سینرئ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ افرس، ایشیا بیورو
کریس کپاسی-کارنیل ایجوکیشن ڈیولپمنٹ افرس، مرشق وسطی بیورو

ایرک برگتھولڈ، سیئرن ایسٹ ایشیا ڈیموکریسی اور ڈیولپمنٹ مشیر کار، ایشیا بیورو
لورا پیروٹ، اقتصادی ترقی اور تعلیمی پروگرام کا تجزیہ کار، ایشیا بیورو

میگھن میٹرن، انتظامیہ کا معاون، مرشق وسطی بیورو
گوینڈولین ریفین، برانچ چیف/کنٹراکٹنگ افرس، ایم/او اے اے

یو ایس اے آئی ڈی / کمبوڈیا:
ریبیکا بلیک (مشن ڈائریکٹر)

سینگ ہینگ (ڈیولپمنٹ تعاون کا ماہر - تعل3یم)

یو ایس اے آئی ڈی / انڈیا:
جون بیڈ (مشن ڈائریکٹر)

مدھو رنجن (سینرئ ایجوکیشن اسپیشلسٹ)

یو ایس اے آئی ڈی / تجاکستان:
کیٹی میکڈونالڈ (مشن ڈائریکٹر)

موجودا نابیوا (ایجوکیشن مینجمنٹ اسپیشلسٹ افرس)

یو ایس اے آئی ڈی / ٹیمور لیسٹے:
جون سینگ (مشن ڈائریکٹر)

میلکا ببتستا (ای ایکس او)
فالویا ڈا سلوا (اقتصادی ترقی پروگرام)

میں ایس ڈی پی پی پروگرام کے نفاذ اور دو پروگرامنگ گائڈ کے لۓ کریئیٹیو اسوسی ایٹ انٹرنیشنل اور اس کے پارٹرنس میتھیمیٹیکا پالیسی 
ریرسچ، اسکول-ٹو-اسکول انٹرنیشنل، کمپوچین اکشن برائے پرامئری ایجوکیشن (کے اے پی ای)، کویسٹ االئنس اور کیرئ انٹرنیشنل کو بھی 

منظوری دینا چاہتا ہوں۔ 

یوایس اے آئی ڈی کو امید ہے کہ یہ گائڈ دنیا بھر میں معلمین کو اس قابل بنائے گا کہ وہ طلباء کو اسکول سے منسلک رکھنے کے لۓ اپنی 
کوششوں کو بہرت بناسکے۔

جناتھن اسٹیورس، یو ایس اے آئی ڈی
معاون انتظامیہ

بیورو برائے ایشیا
جوالئی 2015
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گزشتہ دو دہائی سے، بنیادی تعلیم تک بچوں کی رسائی قومی اور بین االقوامی تعلیمی ترقی کی کوششوں کا اہم نقطہ ارتکاز رہا ہے۔ تاہم، 
زیادہ سے زیادہ بچوں کا اسکول میں اندراج ہوتا ہے لیکن وہ اسے مکمل نہیں کرپاتے ہیں، اس لۓ ترک اسکول ترقی یافتہ اور ترقی پذیر 

دونوں ماملک میں ایک بڑا تعلیمی چیلینج ثابت ہوا ہے۔  اگرچہ ترک اسکول کا طریقہ ہر ملک میں مختلف ہے، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے: کم 
تعلیم یافتہ اور مالزمت نہ کرسکنے والے نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ۔  بنیادی تعلیم تک رسائی کو بہرت بنانے کے لۓ ترک اسکول میں 

کمی بے حد رضوری ہے۔ بہت سارے ماملک میں، جہاں رشح اندراج بہت زیادہ رہا ہے، اسکول چھوڑنے والے بچوں کی ایک بڑی تعداد 
پہلے اسکول جا چکی ہے۔

ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق پائلٹ پروگرام (ایس ڈی پی پی) ایک پانچ سالہ مختلف املاملک پروگرام ہے، جس کو یو۔ایس ایجنسی 
برائے بین االقوامی ترقی (یوایس اے آئی ڈی) کے ذریعہ مالی امداد فراہم کیا جارہا ہے، تا کہ ابتدائی اور ثانوی اسکول سے طلباء کے ترک 

تعلیم میں کمی الئی جا سکے۔ اس کا مقصد ہے چار مقررہ ماملک میں ترک اسکول کی روک تھام کی تدابیر کی تاثیر کی رہنامئی کے ذریعہ 
اور ٹسٹ کے ذریعہ طلباء کے ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق یوایس اے آئی ڈی مشن اور ایشیا اور مرشق وسطی کے ماملک میں 

ثبوت پر مبنی پروگرامنگ رہنامئی فراہم کرنا: کمبوڈیا، انڈیا، تزاکستان اور ٹیمور لیسٹے۔

ایس ڈی پی پی کا ہدف ہے ایک مستعمل تحقیقی طریقہ کار کے ذریعہ ترک اسکول کی روک تھام پروگرام سے متعلق جانکاری کو بہرت سے 
بہرت بنانا۔ 2010 میں رشوع کردہ ایک تین مرحلہ طریقے کار میں اس نے:

1. یو۔ایس میں اور ترقی پذیر ماملک میں ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق مؤثر ترین کاروائیوں کی پہچان کی؛ 
2. ترک اسکول کو متاثر کرنے والے عوامل اور حاالت کو سمجھنے کے لۓ ہر ملک میں رجحانات کا تجزیہ کیا اور ان گروپوں، گریڈ اور / یا 

جغرافیائی ایریا کی نشان دہی کی جن پر ترک اسکول کا بہت شدید اثرا پڑا ہے اور مقررہ گروپ کے حاالت کا تجزیہ کیا؛ اور
3. جوکھم میں مبتال طلباء کو اسکولوں سے منسلک رکھنے کے لۓ تدابیر تیار کیں اور نافذ کیا، اور قرعہ اندازی سے کنٹرول ہونے والے 

ٹرائل استعامل کرکے اور مقداری اور معیاری طریقوں کو مرکب کرکے پائلٹ پروجیکٹ انٹروینشن کی تاثیر اور نقل پذیری کا تخمینہ کیا اس 
بارے میں جدید معلومات فراہم کرنے کے لۓ کہ کونسا ترک اسکول کی روک تھام الئحہ عمل مؤثر ہے۔

افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائڈ افزودگی پروگراموں کی ڈیزائن اور نفاذ سے متعلق ایس ڈی پی پی کے کام پر مبنی ہے جس میں 2012 
سے 2014 تک دو اسکولی سالوں کے دوران ٹیوشن اور غیر نصابی رسگرمیاں شامل کی گئیں۔ اگرچہ ہر ایک افزودگی پروگرام اس طرح تیار 

کیا گیا کہ وہ انفرادی طور پر ہر ملک کے لۓ موزوں ہو، لیکن انہوں نے ایک عام ڈھانچے کا خیال رکھا ہے:
•  جوکھم میں مبتال طلباء کی پہچان اور ملی جلی رسگرمیوں میں رشکت کے لۓ ان کی حوصلہ افزائی؛

•  جوکھم میں مبتال طلباء کی رضوریات کو پورا کرنے کے لۓ اسکولوں کی گنجائش کو بہرت بنانا؛ اور
•  اسکول، کمیونٹی اور جوکھم میں مبتال طلباء کے والدین کے درمیان رشاکت داریاں تخلیق کرنا اور مستحکم کرنا۔

یہ گائڈ اس بارے میں ایس ڈی پی پی کے تجربات اور اسباق پر مبنی ہے کہ کیسے مؤثر ٹیوشن اور غیر نصابی رسگرمیوں کا ڈھانچہ تخلیق 
کیا جائے، تیار کیا جائے اور نافذ کیا جائے۔ اس کا مقصد ہے ان تعلیمی منصوبہ کاروں، پروگرام تیار کاروں اور نفاذ کاروں کو عملی رہنامئی 

فراہم کرنا جو ابتدائی اور ثانوی اسکولوں سے ترک تعلیم کو کم کرنا چاہتے ہیں۔

ایس ڈی پی پی کو کریئیٹیو اسوسی ایٹ انٹرنیشنل، انکارپوریشن نے انٹرنیشنل پارٹرنس میتھیمیٹیکا اور اسکول-ٹو-اسکول بین االقوامی اور 
مقامی پارٹرنس کے اے پی ای (کمبوڈیا)، کویسٹ (انڈیا) اور کیرئ (ٹیمور لیسٹے) کے ساتھ ملکر نافذ کیا۔

دیباچہ
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ابتدائی نظام انتباہ کی پروگرامنگ گائیڈ ریاستہائے متحدہ میں ترک اسکول کی روک تھام کا منصوبہ (ایس ڈی پی پی) پروگرام ٹیم اور چار 
پائلٹ ماملک کے اجتامعی کام کا نتیجہ ہے۔ ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ کو تیار کرنے اور الگو کرنے میں مندرجہ ذیل لوگوں نے اہم 

کردار ادا کیا ہے۔  

(کریئیٹیو اسوسی ایٹس) کیرن تیتجین            
(کریئیٹیو اسوسی ایٹس) ڈیانے پروتی              
(کریئیٹیو اسوسی ایٹس) رجنی رشیسٹھا           

ٹام ونٹیمگلیا            (کریئیٹیو اسوسی ایٹس)
(کریئیٹیو اسوسی ایٹس، معاون) لوری برش                 

(کمپوچین ایکشن برائے بنیادی تعلیم) کوسل چیا                 
(کمپوچین ایکشن برائے بنیادی تعلیم) سوتھیرا اوک             
(کمپوچین ایکشن برائے بنیادی تعلیم) فرین کوئے                 
(کمپوچین ایکشن برائے بنیادی تعلیم) تھا چیا                    

(کمپوچین ایکشن برائے بنیادی تعلیم)       - کم لیانگ کم             
(کمپوچین ایکشن برائے بنیادی تعلیم) کیرول ولیمس           
(کمپوچین ایکشن برائے بنیادی تعلیم) راتھا لورک                

(کیو یو ای ایس ٹی االئنس) آکاش سیٹھی                
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس) امیتابھ ناتھ                
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس) نیہا پارتی                    
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس) سلگنا چودھری     
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس) ویر ناراین                 

(کیو یو ای ایس ٹی االئنس، معاون) چینت کپور            
(کیو یو ای ایس ٹی االئنس، معاون) انورادھا ڈے                

(کریئیٹیو اسوسی ایٹس) گلگنچامو نامئووا امیربیکونا         
(کریئیٹیو اسوسی ایٹس) سیورا عبدونزارووا
(کریئیٹیو اسوسی ایٹس) وینڈی کارمین
(کریئیٹیو اسوسی ایٹس) زرینہ بازیدووا

(سی اے آر ای انٹرنیشنل) لوٹے رینالٹ
(سی اے آر ای انٹرنیشنل) نکول سیبل
(سی اے آر ای انٹرنیشنل) لورینا ایکوینو
(سی اے آر ای انٹرنیشنل) شعیب دانش
(سی اے آر ای انٹرنیشنل) مارٹن کینٹر

یہ پروگرامنگ گائیڈ ایرک رسٹن کی حامیت کے ساتھ، کیرن تیتجین، ڈیانے پروتی اور نک ہوئکسٹرا کے ذریعہ تیار کیا گیا تھا۔ 
شکیل ملک نے پروڈکشن کی رہنامئی کی۔

ہم کمبوڈیا، بھارت، تاجکستان اور تیمور لیستے میں 507 اسکولوں کے ڈائریکٹرز، اساتذہ، اور کمیونٹی کے اراکین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے 
ہیں جنھوں نے 2012 سے 2015 تک ابتدائی نظام انتباہ کو الگو کرنے کے لیے ایس ڈی پی پی ٹیم کے ساتھ کام کیا۔

تشکر
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ABC

CA

CBO

CFTL

CMM

EFA

EMIS

EWS

FRS

GPE

INGO

LOI

MDG

MONEE

NGO

OVC

PTA

SDPP

SES

SMC

SSC

UNICEF

USAID

اے بی سی حارضی، طرزعمل، کورس ورک
سی اے مسلسل تشخیص

سی بی او کمیونٹی منحرص تنظیم
سی ایف ٹی ایل بچہ پرور تدریس اور آموزش کے طریقہ کار

سی ایم ایم کیس مینجمنٹ میٹنگ
ای ایف اے سب کے لیے تعلیم

ای ایم آئی ایس تعلیم انتظام کا معلوماتی نظام
ای ڈبلیو ایس ابتدائی نظام انتباہ

ایف آر ایس پہلی جوابی حکمت عملی
جی پی ای تعلیم کے لیے عاملی رشاکت داری
آئی این جی او بین االقوامی غیر رسکاری ادارہ

ای`ل او آئی تعلیم کی زبان
ایم ڈی جی ملینیم ترقی ہدف

ایم او این ای ای مرشقی یورپ کی نگرانی - ایک یو این آئی سی ای ایف 
پروجیکٹ

این جی او غیر رسکاری ادارہ
او وی سی یتیم اور کمزور بچے

پی ٹی اے والدین استاد اسوسی ایشن
ایس ڈی پی پی ترک اسکول کی روک تھام کا منصوبہ

ایس ای ایس سامجی معاشی حالت
ایس ایم سی اسکول انتظامیہ کمیٹی

ایس ایس سی اسکول میں ٹھہریں کمیٹی
یو این آئی سی ای ایف اقوام متحدہ بین االقوامی بچوں کے فنڈ

یو ایس اے آئی ڈی ریاستہائے متحدہ ایجنسی برائے بین االقوامی ترقی

ایجازات و مخففات



01 02 03

04 05 06

07 08

ایک ابتدائی انتباہ پروگرام تیار کرنے کے اقدام

اپنے ملک میں ترک اسکول 
کو سمجھنا

ترک تحصیل کے خطرے کی زد میں آنے 
والے طلباء کی شناخت کرنا

07 آپ کے ابتدائی نظام انتباہ کو الگو 
کرنے کے لیے اسکولوں اور کمیونٹیز کو 

تیار کرنا

اپنے ابتدائی نظام انتباہ کو منظم کرنا، 
نگرانی کرنا اور برقرار رکھنا

خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی 
حامیت کے لیے پہلی جوابی حکمت 

عملیاں تیار کرنا

کمیونٹیز کے ساتھ رشاکت تیار کرنا

کب اور کہاں ابتدائی نظام انتباہ کا استعامل 
کرنے کا تعین

آپ کا ابتدائی نظام انتباہ ڈیزائن کرنے کے 
لیے اپنی ٹیم تیار کرنا
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ابتدائی نظام انتباہ کا 
تعارف

ترک اسکول کی روک تھام
قبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ

یونٹ 1:
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تعارف
ترک اسکول دنیا بھر میں ایک ابھرتا ہوا مسئلہ ہے۔  بہت سے 
ماملک میں، اسکول ترک کرنے والے بچوں کی تعداد ان بچوں 

سے زیادہ ہے جنہوں نے کبھی اسکول میں اپنا اندراج نہیں 
کروایا۔  تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ایک واحد واقعہ کے بجائے 

ترک اسکول ایک ایسا عمل ہے جو کئی سال چل سکتا ہے۔  یہ 
درحقیقت بچے کے اسکول چھوڑنے سے بہت پہلے رشوع ہوتا 

ہے۔  تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ترک اسکول کے پیشن 
گوئی کاروں پر مبنی کچھ ایسی انتباہی عالمات ہیں جو اشارہ 
کرتے ہیں کہ طلباء ترک اسکول کے جوکھم میں ہیں۔  انتباہی 
عالمات پر توجہ دینے اور ان انتباہی عالمات کی رساغ لگانے 

سے اسکولوں کے لۓ ان طلباء کی پہچان کرنا ممکن ہو سکتا ہے 
جو ترک اسکول کے جوکھم کی زد میں ہیں اس سے پہلے کہ یہ 

حقیقت میں واقع ہو اور اسکول انہیں ترک اسکول سے روکنے کے 
لۓ تیار کردہ مقررہ تدابیر فراہم کر سکتے ہیں۔

ایک قبل از وقت انتباہی سسٹم (ای ڈبلیو ایس) ان طلباء کی 
نشاندہی کرنے اور رساغ لگانے کے لۓ ایک منظم طریقے کار 

کی پیش کرتا ہے جو ترک اسکول کے جوکھم کی زد میں ہے اور 
انتباہی پروگرام کے تئیں ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔  ای ڈبلیو ایس 

ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس میں ترک اسکول کے پیشن بینی کرنے 
والے اہم افراد کا استعامل کیا جاتا ہے۔  اس کے نتیجے میں، ای 

ڈبلیو ایس اسکول کے اہلکار اور والدین کو متنبہ کر سکتا ہے کہ 
کچھ مخصوص طلباء ترک اسکول کے جوکھم کی زد میں ہے۔ ای 

ڈبلیو ایس اسکول کے اسٹاف کو قبل از وقت ردعمل کا الئحہ 
عمل تیار کرنے کا بھی اہل بنا سکتا ہے جن کا استعامل مخصوص 

طریقے سے جوکھم میں مبتال طلباء کی حامیت کے لۓ کیا جا 
سکتا ہے تا کہ وہ اسکول سے وابستہ رہیں۔  اس گائڈ سے ملحق 

افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائڈ (جو اس گائڈ کے آخر میں 
ڈیجٹل ضمیمہ میں موجود ہے)، آپ کو ٹیوشن اور غیر نصابی 

پروگرام کی انجام دہی کے الئق بنانے سے متعلق معلومات فراہم 
کرتا ہے جو ترک اسکول کی روک تھام میں آپ کی مدد کر سکتے 

ہیں۔

ای ڈبلیو ایس پروگرامنگ گائڈ چار رہنامء ماملک میں ایس ڈی پی 
پی کی رسگرمیوں کے تجربہ پر مبنی ہے: کمبوڈیا، انڈیا، تزاکستان 
اور ٹیمور لیسٹے۔  ان میں سے ہر ملک نے اپنے یہاں ترک اسکول 
کو بڑھاوا دینے والے منفرد عوامل کی بنیاد پر ایک ای ڈبلیو ایس 

ڈیزائن کیا ہے اور نافذ کیا ہے۔  یہ گائڈ آپ کے ملک میں تعلیمی 
قائدین کو آپ کے پورے تعلیمی نظام میں اسکولوں کے اندر قبل 
از وقت وارننگ سسٹم کو نا فذ کرنے، استعامل کرنے، نگرانی کرنے 
اور جاری رکھنے کا اہل بنانے کے لۓ مرحلہ وار ہدایات فراہم کرتا 

ہے۔  اس گائڈ میں مناسب اقدام متعارف کرائے گئے ہیں:

قدم 1: ترک اسکول کو سمجھنا• 
قدم 2: ایک ای ڈبلیو ایس استعامل کرنا• 
قدم 3: رشوع کرنا• 
قدم 4: ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال طلباء کی پہچان • 
کرنا
قدم 5: ترک اسکول کا پہال ردعمل• 
قدم 6: رشاکت داری قائم کرنا• 
قدم 7: اسکولوں اور کمیونیٹیوں کو تیار کرنا• 
قدم 8: اپنے ای ڈبلیو ایس کی حامیت کرنا اور پائیدار بنانا۔• 

یہ گائڈ کس کے لۓ ہے؟
یہ پروگرام گائڈ ان تعلیمی منصوبہ کاروں اور پروگرام کے تخلیق 

کاروں اور نفاذ کاروں کے لۓ ہے جو ایک ای ڈبلیو ایس تیار 
کرکے اور اس کو عمل میں الکر طلباء کو ترک اسکول سے روکنا 

چاہتے ہیں۔  یہ ایک آزمودہ، منظم ڈھانچہ اور توضیحی وسائل 
فراہم کرتا ہے۔  اگرچہ یہ گائڈ اسکولی سطح اور کمیونیٹی سطح 

پر جوکھم میں مبتال طلباء کی حامیت کے لۓ طریقہ کار کی 
وضاحت کرتا ہے، لیکن یہ اسکول کے اہلکار اور کمیونٹی کے 

ممربان کے لۓ نہیں ہے۔ یہ ایک ملک سے مخصوص ای ڈبلیو 
ایس ڈیزائن کرنے اور اسکول کے اہلکار اور کمیونٹی کے لیڈران 

کو اپنے اسکولوں اور کمیونیٹیوں میں اسے نافذ کرنے کی تربیت 
دینے کے طریقے سے واقف کرانے کے لۓ وزارت تعلیم، نظام 

تعلیم، اور قومی اور بین االقوامی غیر رسکاری تنظیموں (آئی این 

ابتدائی نظام انتباہ کا تعارف
ترک تحصیل کے خطرے کی زد میں آنے والے اور ترک تحصیل کرنے والے طلباء کی تعداد میں عاملی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے۔ ترقی پذیر 

اور ترقی یافتہ ماملک میں ترک اسکول کرنے میں طلباء کی مدد کرنے والے عنارص میں مامثلت پائی جاتی ہے۔ جبکہ یہ ایک مستقل مسئلہ 
ہے، ہم ترک اسکول سے طلباء کو روکنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ میں یہ پہلی اکائی ترک اسکول 

کے مسئلہ کو متعارف کرتی ہے اور یہ کہ کس طرح ایک ای ڈبلیو ایس اسکولوں اور اسکولی نظام کو ترک تحصیل کم کرنے کے قابل بنا 
سکتا ہے۔ تعارف اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ گائیڈ کس کے لیے ہے، گائیڈ کیا ہے، گائیڈ کا استعامل کیسے کیا جا سکتا ہے اور 

گائیڈ کے بنیادی مواد کیا ہیں۔ تعارف ساتھی افزودگی کے پروگرام کی پروگرامنگ گائیڈ کے تعارف پر ختم ہوتا ہے۔
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جی او/این جی او) کو علیحدہ علیحدہ مفصلہ تفصیالت فراہم کرتا 
ہے۔

گائڈ کیا ہے؟
یہ گائڈ آٹھ یونٹ پر مرتب ہے۔ ہر یونٹ ایک ای ڈبلیو ایس کی 

ڈیزائننگ، طریقہ عمل اور نگرانی کے بارے میں معلومات فراہم 
کرتی ہے۔ چونکہ آپ اس گائڈ کو پڑھ رہے ہیں اس لۓ اس بات کا 

امکان ہے کہ آپ ایسے طریقوں کی تالش میں دلچسپی رکھتے ہوں 
جن کے ذریعہ آپ کے تعلیمی نظام کے اندر ترک اسکول میں کمی 

الئی جائے اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ آیا کوئی ای ڈبلیو ایس اس 
کی تکمیل میں آپ کی مدد کرے گا۔ گائڈ میں موجود ان میں سے 

ہر یونٹ میں پس منظر کی معلومات، رسگرمیاں، سواالت اور غور 
کرنے کے لۓ عملی ہدایات شامل ہیں تا کہ آپ ایک ای ڈبلیو ایس 

ڈیزائن کرسکے، استعامل کرسکے اور نگرانی کرسکے۔

یہ گائڈ کیسے مفید ہو سکتی ہے؟
اس گائڈ کے اندر یہ سمجھنے میں آپ کی مدد کرنے کے لۓ 

بیک گراؤنڈ معلومات شامل ہیں کہ آپ کو اپنی ای ڈبلیو ایس 
ڈیزائن ٹیم تشکیل دینے کے لۓ، اپنے ترک اسکول کے پیش بینی 
کاروں کی شناخت کے لۓ اور ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال 
طلباء کی مدد کرنے کی خاطر اسکول اور کمیونٹی کی سطح کے 

سازوسامان اور پہال ردعمل الئحمہ تیار کرنے کے لۓ کس چیز کی 
رضورت ہے۔ یہ آپ کو ایک ایسے طریقے کار سے روبرو کراتا ہے 
جس کی رشوعات ترک اسکول کے بارے میں تبادلہ خیال کے اہم 

نقاط سے ہوتی ہے، جس میں یہ متعین کیا جاتا ہے کہ ایک قبل از 
وقت انتباہی نظام کیا ہے اور کیوں اہم ہے، ترک اسکول سے متعلق 
ملک کے مخصوص پیش بین کاروں پر مبنی آپ اپنا ای ڈبلیو ایس 
کیسے تیار کریں، اور آخر میں یہ کہ آپ اپنے اسکول اور کمیونٹی 

ای ڈبلیو ایس ٹیمیں کیسے منتخب کریں اور انہیں تربیت دیں۔ 
منصوبہ بندی اور ڈیزائن کے آالت اور تین ایس ڈی پی پی کے 

رہنام ماملک کی توضیحی مثالیں جو اس گائڈ میں شامل ہیں، کا 
استعامل مجوزہ رشاکتی رسگرمیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ چار ایس 
ڈی پی پی ماملک میں چلنے والے رہنام ای ڈبلیو ایس کے اچھے 

عمل اور اسباق کی بنیاد پر ہر یونٹ میں ہدایات شامل ہیں۔
اس گائڈ میں کیا ہے؟ 

یہ گائڈ ایک جامع پیکیج ہے جس میں منصوبہ بندی آالت کی قابل 
ترمیم کاپیاں ہیں، ٹیمپلیٹ اور ٹریننگ مٹیریل ہیں جو پچھلے کور کے 

اندرونی حصہ سے ملحق اور ایس ڈی پی پی ویب سائٹ پر موجود 
ایک ڈی وی ڈی اور یو ایس بی ڈرائیو میں ڈیجٹل ضمینہ کے طور پر 

دستیاب ہیں: 
http://schooldropoutprevention.com/. ان 

وسائل میں شامل ہیں:
ترک اسکول سے متعلق پس منظر کی معلومات  • 
اہم اصطالحات کی تعریف  • 
منصوبہ بندی ٹولز  • 
معلومات جمع کرنے کا طریقہ کار اور پروٹوکول  • 
ٹریننگ کے ایجنڈے• 
ایس ڈی پی پی رپورٹیں  • 
ایس ڈی پی پی ترک اسکول کٹ کی مثالیں  • 
ایس ڈی پی پی مستحقین کی گواہیاں  • 
ایس ڈی پی پی ویڈیو۔  • 

اگرچہ آپ کو کسی ای ڈبلیو ایس کے نفاذ کے لۓ کمپوٹر یا 
انٹرنیٹ تک رسائی کی رضورت نہیں ہے، لیکن گائڈ میں ایسے 
مشورے شامل ہیں کہ اپنے ای ڈبلیو ایس کی نگرانی کرنے کے 

لۓ آپ کمپوٹر، ٹیبلیٹ اور موبائل فون کا استعامل کیسے کر 
سکتے ہیں۔

یہ پروگرامنگ گائڈ اور ملحقہ افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائڈ 
11 زبانوں میں دستیاب ہیں:  عربی، انگریزی، فرانسیسی، ہندی، 

کھمیری، پرتگالی، روسی، ہسپانوی، تجکستانی، ٹیوٹم اور اردو۔  
گائڈ کی کاپیاں، سبھی ایس ڈی پی پی رپورٹ اور قابل ترمیم 
http://  :آالت ایس ڈی پی پی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں

     .schooldropoutprevention.com

ایس ڈی پی پی نے ایک ای-لرننگ پورٹل بھی تیار کیا ہے جو کہ 
http://schooldropoutprevention.com/ پر 

دستیاب ہے، جس کو کمپوٹر، ٹیبلیٹ اور موبائل فون کے ذریعہ 
استعامل کیا جا سکتا ہے، یہ ترک اسکول کی روک تھام کے موقع 
میں دلچسپی رکھنے والے اساتذہ، انتظامیہ، والدین اور طلباء کو 

اس قابل بناتا ہے کہ وہ مشق اور ای-لرننگ وسائل کی رشاکت 
کے توسط سے ایک دورسے کے ساتھ میل جول بڑھائیں۔ یہ 

ترک اسکول، افزودگی پروگرام اور ای ڈبلیوایس سے متعلق اضافی 
وسائل تک بھی رسائی فراہم کرے گا۔

ملحقہ افزودگی پروگرام پروگرامنک گائڈ کیا ہے؟ 
افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائڈ اس ای ڈبلیو ایس گائڈ کا ضمینہ 

ہے (ڈیجٹل ضمینہ مالحظہ فرمائیں)۔  ای افزودگی گائڈ کا 
استعامل ترک اسکول کی روک تھام ٹیم کے ذریعہ ای ڈبلیو ایس 
کے نفاذ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔  افزودگی گائڈ اسکولوں اور 
تعلیمی نظاموں کو طلباء کو ترک اسکول سے روکنے میں مدد 
کے لۓ افزودگی پروگرام اور ٹیوشن اور/یا غیر نصابی رسگرمیاں 

نافذ کرنے کے قابل بناسکتی ہے۔ افزودگی گائڈ انڈیا، تاجیکستان 
اور ٹیمور لیسٹے میں ایس ڈی پی پی کی رسگرمیوں کے تجربات 
پر مبنی ہے۔  ہر ملک نے اپنے یہاں ترک اسکول کو بڑھاوا دینے 
والے منفرد عوامل کی بنیاد پر افزودگی پروگرام ڈیزائن کئے ہیں 

اور نافذ کئے ہیں۔  یہ گائڈ آپ کے مکمل تعلیمی نظام کے اندر 
اسکولوں میں افزودگی پروگراموں کو نافذ کرنے، استعامل کرنے اور 

پائیدار بنانے کی خاطر آپ کے ملک میں تعلیمی لیڈران کو اہل 
بنانے کے لۓ مرحلہ وار ہدایات فراہم کرتی ہے۔

افزودگی گائڈ کو آٹھ یونٹ میں مرتب کیا گیا ہے جو افزودگی 
پروگراموں ڈیزائن کرنے، چالنے اور نگرانی کرنے کے بارے میں 
معلومات فراہم کرتی ہے۔ چونکہ آپ اس گائڈ کو پڑھ رہے ہیں 

اس لۓ اس بات کا امکان ہے کہ آپ ایسے طریقوں کی تالش میں 
دلچسپی رکھتے ہوں جن کے ذریعہ آپ کے تعلیمی نظام کے 

اندر ترک اسکول میں کمی الئی جائے اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ 
آیا کوئی افزودگی پروگرام اس کی تکمیل میں آپ کی مدد کرے 
گا۔ ان میں سے ہر اکائی میں پس منظر کی معلومات، رسگرمیاں، 
سواالت اور غور کرنے کے لۓ عملی ہدایات شامل ہیں تا کہ آپ 

اپنے افزودگی پروگراموں کو ڈیزائن کرسکے، استعامل کرسکے اور 
نگرانی کرسکے۔  افزودگی گائڈ کی ایک ڈیجٹل کاپی اس گائڈ کے 

آخر میں ڈیجٹل ضمیمہ میں دستیاب ہے۔
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ترک اسکول کو 
سمجھنا

ترک اسکول کی روک تھام
قبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ

رک اسکول کی روک تھامترک اسکول کی روک تھام
ڈقبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ

ترک اسکول کی روک تھامترک اسکول کی روک تھامترک اسکول کی روک تھامترک اسکول کی روک تھامترک اسکول کی روک تھامترک اسکول کی روک تھامترک اسکول کی روک تھام
قبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈقبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈقبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈقبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈقبل از وقت انتباہی نظامقبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈقبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ

یونٹ 2:
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ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

ترک اسکول کو سمجھنا
ترک تحصیل ایک عاملی مسئلہ ہے۔ جب کہ اسکول جانے کی عمر کے بچوں کی زیادہ فیصد پرامئری اور سیکنڈری اسکول میں داخل ہوتی 

ہے، ایک بڑا فیصد اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے چھوڑ دیتا ہے۔  ہر بار جب کوئی طالب علم ترک اسکول کرتا ہے، تو تعلیم کی وزارتیں، 
خاندان اور خود طالب علم اپنی کی گئی رسمایہ کاری کی مکمل واپسی کا احساس کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ترک تحصیل کرنے والوں کے 

لیے روزگار اور ذریعہ معاش کے اختیارات کم ہو جاتے ہیں اور اپنی کمیونٹی اور ملک کی فالح و بہبود میں تعاون کرنے کی ان کی صالحیت 
میں کمی آ جاتی ہے۔  طالب علم کی خصوصیات اور خاندان کے حاالت سے لے کر فراہم کی گئی اسکولنگ اور کمیونٹی کے ماحول تک، 

ترک تحصیل کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں اور بہت سے عنارص اس کا سبب ہو سکتے ہیں۔  یہ اکائی ترک تحصیل کی ایک تعریف، 
ترک تحصیل کو متاثر کرنے والے عنارص اور حاالت کو سمجھنے کے لیے ایک فریم ورک، ترک تحصیل کی وجوہات پر تحقیقی نتائج کا ایک 

خالصہ، اور ترک تحصیل کی روک تھام کے لیے تدابیر کا ایک مخترص جائزہ فراہم کرتا ہے۔ 

ترک اسکول کیوں اہم ہے؟
ترک اسکول کی روک تھام بین االقوامی تعلیم سے متعلق مسائل 

کا ایک نیا توجہ کا مرکز ہے۔ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران، تعلیم 
کی حصولیابی کو بہرت بنانے کے لۓ اسکول تک بچوں کی رسائی 
اور حال ہی میں تعلیم کی کوالٹی کے ساتھ ہدایت، میٹیریل اور 

وسائل میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ حال ہی 
میں ترک اسکول اور تکرار کی روک تھام کی کوششوں پر توجہ 

منتقل ہو گئی ہے۔  اگرچہ ترقی پذیر ماملک میں ترک اسکول سے 
متعلق تحقیق ذمہ داری کے ساتھ اسکول چھوڑنے والے طلباء کا 
خاکہ بیان کرتی ہے، لیکن ترک اسکول کی روک تھام کے کامیاب 

طریقوں سے متعلق بہت کم ہی ثبوت دستیاب ہیں۔

طلباء مختلف وجوہات کی بنا پر اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 
اپنی اسکولی تعلیم کے دوران مختلف اوقات میں بھی اسکول 

چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ یا وقت سے قطع نظر، طلباء، ان کے گھر 
والے، کمیونٹیز اور ایک ملک کو ترک اسکول کی بہت زیادہ 

قیمت چکانی پڑنی ہے۔ جب طلباء اسکول چھوڑتے ہیں تو وزارت 
تعلیم ان طلباء کی تعلیم پر کی گئی اپنی رسمایہ کاری کے متوقع 
منافع سے مایوس ہو جاتی ہے جو اسکول مکمل نہیں کرتے ہیں۔ 

گھروالے، جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لۓ اکرث 
و بیشرت قربانی دی ہے انہیں اپنی رسمایہ کاری کا مکمل فائدہ 

حاصل نہیں ہوتا۔ جب طلباء اسکول چھوڑدیتے ہیں تو یاتو بغیر 
مہارت یا بغیر سند کے اسکول چھوڑتے ہیں اور اس طرح ان کی 

مثر آوری کم سے کم ہوجاتی ہے، آمدنی کی ممکنہ کامئی اور 
مالزمت کا موقع کم سے کم ہو جاتا ہے۔  جب بڑی تعداد میں 

طلباء اسکول چھوڑتے ہیں تو اپنی کمیونیٹیز اور سامج کی فالح و 
بہبود میں ان کا تعاون بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے۔

تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ترک اسکول کے مندرجہ ذیل اثرات ہوتے 
ہیں:
زندگی بھر کی کامئی میں بہت حد تک کمی آجاتی ہے؛ • 
بے روزگاری کی سطح بڑھ جاتی ہے؛ • 
قانونی رسگرمیوں میں رشکت کی رشح میں اضافہ؛• 
منشیات کے استعامل کی رشح میں اضافہ ہو جاتا ہے؛• 
صحت کی خرابی؛ •• 
جارحانہ اور تشدد آمیز رویے میں اضافہ؛ • 
شہری رسگرمیوں میں اور ووٹنگ میں رشکت کی سطح میں کمی • 
گھر والے زیادہ عدم استحکام کے شکار ہوجاتے ہیں؛ اور • 
ان کے بچوں کی رشح تعلیم میں کمی۔• 

تحقیق بہت واضح ہے۔  کسی فرد کی نجی زندگی کے تقریبا ہر 
پہلو میں، چیزیں اس وقت بڑی حد تک زیادہ مشکل ہوتی ہیں یا 

کم نتیجہ خیز ہوتی ہیں جب بنیادی تعلیم مکمل نہ ہوئی ہو۔ منفی 
اثرات دنیا کے سبھی خطے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔  بین االقوامی 
پیٹرن یہ بھی دکھاتا ہے کہ طلباء جتنا ہی کم سال اسکول سے وابستہ 
رہتے ہیں اور جتنی ہی جلدی وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں، منفی اثرات 

اتنا ہی زیادہ ہوتے ہیں۔

ترک اسکول کیا ہے؟
ترک اسکول کی تعریف اور اس کی پیامئش کا طریقہ ہر ملک میں 
الگ الگ ہے۔ کچھ ماملک میں، یہ تسلیم کرنا بھی تنازعہ کا سبب 

ہو سکتا ہے کہ ترک اسکول کا کوئی وجود بھی ہے۔ ترک اسکول کی 
تعریف اور پیامئش کے طریقے پر اتفاق رائے کے اس فقدان کے 



صفحہ 20           اکائی 2

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی

باوجود، کچھ ایسی عام تعریفات ہیں جن کے دائرے میں مباحثے 
کو مرتب کیا جاتا ہے۔

ترک اسکول کی تعریف مندرجہ ذیل ہو سکتی ہے:
 سابقہ اسکولی سال کے دوران کسی بھی وقت داخلہ لینے • 

واال کوئی طالب علم جس نے موجودہ اسکولی سال میں 
داخلہ نہ لیا ہو - گریڈ کے درمیان ترک اسکول؛

 ایک ایسا طالب علم جو اسکولی سال کی رشوع میں یا • 
درمیان میں داخلہ لے، لیکن اس کو مکمل نہ کرپائیں - 

گریڈ کے اندر ترک اسکول؛ اور
 ایک طالب علم جو بنیادی تعلیم کا ایک دورہ مکمل کرتا • 

ہے (مثال، پرامئری اسکول)، لیکن اگلے دورے میں داخلہ 
نہیں لے پاتا ہے (مثال لور سکنڈری اسکول) - ایک غیر-

ٹرانزیشن ترک اسکول
ترک اسکول سے متعلق ڈیٹا کی ایک جانچ دکھاتی ہے کہ ترک 

اسکول کے عارضی اور مستقل پیٹرن ہیں۔

عارضی ترک اسکول ان طلباء کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اسکول 
سے اپنا نام واپس لے چکے ہیں لیکن کسی وقت دوبارہ داخلہ لے 

سکتے ہیں۔ اس میں شامل ہیں:

کبھی کبھار ترک اسکول:کبھی کبھار ترک اسکول:  وہ طلباء جو عارضی اقتصادی رضوریات، 
بیامری یا دیگر غیر متوقع واقعات کی وجہ سے اسکول جانا چھوڑ 
دیتے ہیں انہیں ایک قلیل مدتی یا ”کبھی کبھار ترک اسکول“ کے 

زمرے میں رکھا جاتا ہے۔  یہ قسم کا ترک اسکول غیر مسلسل 
حارضی سے جڑا ہے اور یہ کالس ورک اور کم پڑھائی سے الگ ہے۔

واقعاتی ترک اسکول: ”واقعاتی ترک اسکول“ طلباء کی زندگیوں 
میں ایک یا ایک سے زیادہ اہم واقعات کا ایک ردعمل ہوتا ہے۔ اس 
قسم کا ترک اسکول ملبی مدت تک چلتا ہے۔ اس میں شامل ہے گھر 

والوں کی نقل مکانی یا والدین میں سے کسی ایک کی یا دونوں 
کی موت یا گھر کے دیگر فرد کو صدمہ پہنچنا جیسے کہ مزمن 
عاللت اور بے روزگاری۔ اسکول میں پیش آنے والے واقعات میں 

شامل ہو سکتا ہے طلباء کے درمیان اور طلباء و اساتذہ کے درمیان 
تنازعہ جس کے نتیجے میں عارضی ترک اسکول واقع ہوتا ہے۔

اگرچہ عارضی ترک اسکول اس بات کا اشارہ کرتا ہےکہ طالب علم 
واپس اسکول جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں اسکول سے طویل 

مدتی اخراج ہو سکتا ہے۔ یہ مستقل ترک اسکول کے امکان کو 

بڑھاوا دیتا ہے، کیونکہ واپس ہونے واال طالب علم کی عمر اکرث 
آخری گریڈ سے زیادہ ہو جاتی ہے جس میں وہ داخل تھا، سبق 
میں پیچھے ہو جاتا ہے، ہم جولیوں اور اسکولی عمل سے اس کا 
تعلق منقطع ہو جاتا ہے، یا شادی یا پیسہ کامنے کے لۓ اسکول 

چھوڑنے کا اس پر شدید سامجی اور معاشی دباؤ پڑ جاتا ہے۔

مستقل ترک اسکول اس وقت ہوتا ہے جب اسکول سے اخراج کے 
بعد دوبارہ داخلہ نہیں ہوتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ آیا ترک 
اسکول گریڈ میں واقع ہوا ہے، گریڈ کے درمیان میں واقع ہوا ہے یا 
غیر-ٹرانزیشن ترک اسکول ہے۔ اس زمرے میں موجود ترک اسکول 

کے دو گروپ ہیں - غیر تصفیہ شدہ اور تصفیہ شدہ ترک اسکول:

”غیر تصفیہ شدہ ترک اسکول“ والے عام طور پر وہ طلباء ہوتے 
ہیں جو اسکول نہیں جاتے ہیں اور دورہ مکمل کرنے کے لۓ واپس 

اسکول جانے کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ اسکول واپس جانے سے 
متعلق ان بچوں کے پاس موجود مسائل ان کی حوصلہ شنکی کے 
لۓ کافی ہوتے ہیں۔ انہیں اکرث کسی ایک گریڈ میں زیادہ عرصہ 

تک رہنے اور چھوٹے بچوں کے ساتھ کالس کرنے میں رشم آتی ہے 
اور وہ اس بات سے محتاط رہتے ہیں کہ چھوٹے طلباء انہیں تنگ 
کر سکتے ہیں۔ وہ - اور ان کے گھروالے - ان فوائد کے بارے میں 
سواالت بھی کر سکتے ہیں جو انہیں اسکول میں واپس جانے سے 
حاصل ہونگے، خاص طور پر اگر انہیں لگتا ہے کہ گریجویٹنگ یا 

دورہ مکمل کرنے کے ان کے امکانات کم ہیں۔

”تصفیہ شدہ ترک اسکول“ والے وہ طلباء ہیں جو کسی روزی 
روٹی یا پیشہ میں قدم جام چکے ہیں۔ یہ بچے اپنے گھر والوں 

کے ساتھ کام کررہے ہیں، مالزمت کررہے ہیں یا کوئی تجارت 
سیکھ رہے ہیں۔ واپس اسکول نہ جانے کا ان کا فیصلہ مزید تعلیم 

کی قدر سے متعلق ان کی ادراک کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ بچے 
جن کے لۓ ’ترک اسکول‘ مستقل ہے وہ اکرث ترین اس وقت زیادہ 

عمر کے ہوتے ہیں جب وہ پرامئری اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں۔

اس کے برعکس، داخلہ میں اضافہ کرنے کے لۓ کئے گئے دو 
دہائی کے کام سے پیدا ہونے والی کامیابی کے ساتھ ترک اسکول 

میں بھی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ زیادہ غیر محفوظ آبادی تک 
اسکولنگ کے ذریعہ پہنچا جاتا ہے۔ موجودہ تعلیم سب کے لۓ 

(ای ایف اے) اور میلینیم ڈیولپمنٹ گول کوششیں جن کی توجہ 
کا مرکز ہے سبھی بچوں کو اسکول میں النا اور انہیں اسکول سے 

وابستہ رکھنا، اس میں اتنی پیش رفت نہیں ہورہی ہے جتنی کہ 
2000 داکر ای ایف اے اجالس میں امید کی گئی تھی۔ 

”میں بہت خوش ہوں کہ میں نے بنیادی تعلیم کے 9 سال مکمل کرلۓ ہیں اور ۔۔۔ میں مستقبل میں ایک انجنرئ بننے کے لۓ کاربند ہوں“، یہ کہنا 
ہے ایم ویبول، جو کمبوڈیا کے شامل مغربی صوبہ کے بینٹے مینچے کا ایک گریڈ 10 کا طالب علم ہے۔ ایک سال پہلے، قبل از وقت وارننگ سسٹم 

کے ذریعہ ویبول کی نشاندہی ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال طالب علم کے طور پر کی گئی۔ اس کے والد، ہیو این، بہت خوش ہیں کہ ان کے 
بچے کی کارکردگی کو درست کرنے کے لۓ اسکول میں اسے اس طرح کا تعاون حاصل ہوا۔  وہ کہتے ہیں، ”چونکہ میرے پاس ایک محدود تعلیم ہے، 
اس لۓ مجھے رصف ادنی درجہ کا کام ملتا ہے اور میں زیادہ کامئی نہیں کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے لڑکے کو زیادہ مواقع حاصل ہوں“۔

تعلیم ایک بہرت مستقبل کے خواب کو ممکن بناتی ہے
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ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

2015 ای ایف اے گلوبل مانیٹرنگ رپورٹ (یونیسکو، 2015، 

پی 101) میں یہ پایا گیا ہے کہ اگرچہ کسی ایسے گروپ میں 
جو پرامئری اسکول کے آخری گریڈ تک پہنچ جائے ان بچوں کے 

فیصد میں سن 2000 سے مجموعی طور پر اضافہ ہوا ہے، 
لیکن ادنی اور متوسط آمدنی والے ماملک سے حاصل ہونے والے 
ڈیٹا یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ طلباء جو اسکول رشوع کرتے ہیں اور 
اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں ان کے فیصد میں بہت ہی کم تبدیلی 

آئی ہے۔ درحقیقت، پرامئری اسکول کی رشح تکمیل سب-سہارن 
افریقہ (58 فیصد) اور جنوبی اور مغربی ایشیا (64 فیصد) 

میں اچانک رک گئی ہے۔ 32 ماملک میں، زیادہ تر سب-سہارن 
افریقہ میں، 20 فیصد بچے پرامئری اسکول کے آخری گریڈ کی 
تکمیل سے پہلے اسکول چھوڑ دیں گے۔  گروپ تجزیہ کی بنیاد 

پر، 106 میں سے رصف 13 ہی ماملک کے پاس 97 ایسے 
بچے ہونگے جو اسکول میں داخل ہونگے اور آخری گریڈ تک 
پہنچیں گے۔  مزید فکر کی بات یہ حقیقت ہے کہ رجحانات 

دکھاتے ہیں کہ گزشتہ چار برسوں میں پیش رفت میں بڑی کمی 
آئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے بین االقوامی تنازعہ۔

وہ کونسے سے عوامل اور حاالت ہیں جو ترک 
اسکول کا سبب بنتے ہیں؟

ترک اسکول کو سمجھنے کے لۓ ایک بنیادی ساخت
ایس ڈی پی پی کے ذریعہ کی گئی تحقیق اس بات کو اجاگر کرتی 

ہے کہ مختلف عوامل، حاالت اور خصوصیات ساتھ ملکر طلباء 
کے ترک اسکول پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان عوامل کو چار حلقوں 

میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: انفرادی، فیملی، اسکول اور کمیونٹی۔ 
چاروں حلقوں کے درمیان باہمی تعامل اس بات کو اجاگر کرتا 
ہے کہ وہ طلباء جو اسکول چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنی زندگیوں 

میں مختلف سطحوں پر اور مختلف اوقات میں واقع ہونے والے 
مختلف عوامل کا سامنا کرتے ہیں۔

ان حلقوں کے ذیلی اجزاء ہیں وہ پالیسیاں، عمل، کاروائیاں جن کو 
تعلیمی نظام تعلیمی رشکت کی حامیت کرنے کے لۓ یا -اس کے 

برعکس - اس کی مخالفت کرنے کے لۓ نافذ کرتا ہے۔

1. . انفرادی حلقہ:انفرادی حلقہ: 
نیچے موجود فیگر 1 انفرادی سطح یا ان خصوصیات کی توضیح 

کرتا ہے جو ہر طالب علم کے لۓ منفرد ہوتی ہیں۔ اگرچہ مالی 
مسائل کسی طالب علم کے تعلیمی فیصلوں میں سب سے زیادہ 

اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں لیکن اسکول جانے کی نجی 
خواہشات اور تحریک - وہ حصہ جو گھر والوں اور اسکولوں سے 
متاثر ہے - بھی اس بات کا پتہ لگانے کے لۓ بہت اہم ہیں کہ آیا 

طالب علم اسکول سے وابستہ رہتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ مختلف 
عوامل ہیں جن کا طلباء سامنا کرتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے 

یا مالزمت کی ذمہ داریوں کی طرف سے، اپنے نقطہ نظر کے تئیں 
اور اس بارے میں اپنی امیدوں کے تئیں کہ وہ اپنی ان زندگیوں 
میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو یا تو اسکول جاری رکھنے سے 

یا ترک اسکول سے متاثر ہیں۔

2. گھریلو حلقہ: 
وہ اثرات نجی سطح کے عوامل کے ساتھ قریب سے جڑے ہیں 

جو گھریلو سطح پر واقع ہوتے ہیں۔  ثقافت کی بنیاد پر، یہ اثرات 
انفرادی خاندان کے آگے بھی جا سکتے ہیں۔  زیادہ تر معامالت 

میں، والدین کسی بچے کی اسکولی تعلیم کے بارے میں فیصلے 
لیتے ہیں۔  کچھ معامالت میں، گھر کے یا کنبہ کے دیگر ممربان 

فیصلہ لیں گے، خاص طور سے ان یتیموں یا بچوں کی صورت میں 
جو اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں۔  

اس کے باجود، فیصلے واجب التعمیل ہوتے ہیں اور جو راستہ ان 
کے لۓ ان کے والدین کے ذریعہ متعین ہوگیا ہو اس کے عالوہ بچے 

کسی اور راستہ کی پیروی کرنے پر بہت کم ہی توجہ  یتے ہیں ۔

نیچے موجود فیگر 2 میں وہ عوامل پیش کئے گئے ہیں جن کا 
تعلق ترک اسکول

 یا اسکول سے وابستگی کے بارے میں کسی طالب علم کے فیصلے 
پر فیملی کے اثر و رسوخ سے ہے۔ 

کچھ معامالت میں، گھر والے حقیقت میں یہ چاہ سکتے ہیں کہ 
بچہ اسکول میں ہی رہے لیکن شدید مالی رضوریات انہیں ترک 
اسکول تک پہنچا دیتی ہیں۔  گھر والوں کی اقتصادی حالت، بے 

روزگاری، سپورٹ کرنے اور تعلیم دینے کے لۓ بچوں کی بڑ ی 
تعداد، اور عدم استحکام کی صورت پیدا کرنے والے عوامل جیسے 
کہ واحد والدین والے گھرانے اور ترک وطن کسی بچے کو اسکول 

میں رکھنے کی استطاعت کو کمزور کر دیتے ہیں۔  ان صورت 
حال میں، آپ عارضی اور کبھی کبھار ترک اسکول کا پیٹرن دیکھ 

سکتے ہیں، ایسی کسی صورت حال میں، بچہ سال کے کچھ مہینے 
اسکول میں حارضی دے سکتا ہے جب تک کہ حاالت اس کو ترک 

اسکول پر مجبور نہ کردیں۔ لیکن جب حالت بدل جاتی ہے اور 
حاالت اسکول میں رشکت کے لۓ مزید سازگار ہو جاتے ہیں تو 

بچہ موجودہ تعلیمی اسکولی سال کے دوران بعد میں کسی وقت 
اسکول میں دوبارہ داخلہ لیتا ہے۔

دیگر گھریلو عوامل بھی ترک اسکول کے امکان میں اضافہ کر 
سکتے ہیں۔  و سکتا ہے کہ کنبہ میں تعلیم کی اہمیت کی روایت 
یا قدر نہ ہو۔  ہو سکتا ہے کہ پہلے گھر والوں کو نسل یا ذات کی 
وجہ سے اسکولی تعلیم سے الگ کیا جا چکا ہو۔  انہوں نے خود 

کبھی حارضی نہیں دی ہوگی یا اسکول سے ان کا رابطہ کم رہا ہوگا 
یا وابستگی کم رہی ہوگی۔  اگرچہ انہوں نے اپنے بچوں کا داخلہ 

کرا دیا ہو لیکن تعلیم ان کی زندگی یا روزی روٹی میں کوئی بڑا 
معنی نہیں رکھتی ہو۔ ان حاالت میں، اس بات کا امکان کم ہے کہ 

بچہ کسی اسکول میں داخلہ لے، اگرچہ موقع ہاتھ آئے۔

3. اسکول حلقہ: 
گھر والے ہی رصف ایسے عوامل نہیں ہیں جو تعلیم کے فیصلوں پر 

اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اسکول سے جڑے عوامل، جیسا کہ نیجے 
فیگر 3 میں دکھایا گیا ہے، بھی بڑی حد تک اس بات پر اثر انداز 
ہو سکتے ہیں ہے کہ آیا بچہ اسکول سے وابستہ رہے یا نہ رہے۔ 

اسکول سطح پر غور کی جانے والی چیزوں میں مندرجہ ذیل شامل 
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ہیں:
 اسکول کی ظاہری شکل و شباہت، اسکول کی سالمتی، اور • 

لڑکیوں کے لۓ علیحدہ باتھ روم کی دستیابی؛ 
اسکول اور طلباء کے گھروں کے درمیان دوری؛ • 
الئربیریوں یا دیگر سہولیات کی دستیابی؛ • 
استاذ کی غیر حارضی کی سطح؛ اور • 
اسکول میں وسائل تک رسائی۔• 

گھر والے اپنے بچوں کے لۓ تعلیمی فیصلے لیتے وقت اسکولی 
عوامل پر بھی غور کرتے ہیں۔  کچھ اہم عوامل میں شامل ہیں:

تعلیم کی کوالٹی اور مناسبت:  یا تعلیم کی کوالٹی مناسب • 
ہے اور / یا یہ والدین کی امیدوں کے مطابق ہے؟  کیا بچے کو وہ 

مہارت حاصل ہورہی ہے جو اسکول سے امید کی جاتی ہے؟  یا 
تعلیم کے پروگرام سے مستقبل کے مواقع پیدا ہوتے ہیں - یاتو 
مزید تعلیم یا کامئی کی قابلیت؟ کیا تعلیم کی زبان طلباء کی 

کارکردگی اور تعلیم سے وابستگی میں رکاوٹ ہے اور کیا والدین 
کے لۓ یہ قابل قدر ہے یا اس کو خارج کر چکے ہیں؟

معاون، خوشنامں اور محفوظ ماحول: کیا اسکول ایک محفوظ • 
جگہ ہے؟ کیا اساتذہ طلباء کے ساتھ احرتام اور شفقت کا برتاؤ 

کرتے ہیں؟ کیا ٹیچر طلباء کے ساتھ مساوی برتاؤ کرتے ہیں؟ کیا 
کچھ طلباء کو نظر انداز کردیا جاتا ہے یا ان کو حقیر سمجھا جاتا 

ہے؟ کیا ٹیچر طلباء کی پٹائی کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں؟ کیا 
دیگر طلباء سالمتی یا بہبود کے لۓ کوئی خطرہ پیدا کرتے ہیں؟ 

2A خاکہ

 اثر
لقہ

ی ح
راد

انف

انفرادی پس منظر خصوصیات
اندراج میں اعلی عمر (گریڈ کے 

لیے زائد عمر)
معذوری کی موجودگی/جنس

مسلسل بیامری

ابتدائی بالغ ذمہ داریاں
معاشی

/ موقع الگت/ روزگار
شادی/ والدیت

سامجی رویے، اقدار اور طرزعمل
اعلی جوکھم ساتھی گروپ/سامجی 

طرزعمل
چھوڑنے والوں کی تعریف

اسکول کارکردگی
گریڈ کے لیے برقراری/ادنی کامیابی

زیادہ عمر

اسکول کے تئیں کم وابستگی/کم تعلیمی توقعاتناقص حارضی
دلچسپی کی کمی

اسکول کا طرزعمل
بدسلوکی/جرم

تیفورصم ںیم لوکسا
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ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

کیا سبھی طلباء کو مساوی طور پر تعلیم میں رشکت کی اجازت 
ہے یا کچھ کو صالحیت یا ان کے جنس، ذات اور نسل کی وجہ 

سے باہر کردیا جاتا ہے؟

کمیونٹی حلقہ: 
اگرچہ طلباء اور ان کے گھر والے ترک اسکول سے متعلق فیصلے 

لینے کے اصل مالک ہیں، لیکن طلباء کی زندگیاں ان کی وسیع 
کمیونٹی کے سیاق سے جڑی ہوئی ہیں۔ فیگر 4 میں ایسے متعدد 

کمیونٹی عوامل پیش کئے گئے ہیں جو ترک اسکول یا اسکول 
سے وابستگی کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال، تہذیبی 

اصول اکرث معذور لڑکیوں یا بچوں کے اسکول میں داخلہ لینے یا 

اسکول سے وابستہ رہنے کے مواقع کو سخت محدود کر سکتے 
ہیں۔ تنازعہ اور ماحولیاتی بحران اسکول میں حارضی کو مشکل 
بنا سکتے ہیں یا خطرناک بھی بنا سکتے ہیں۔ علیحدہ اور دیہی 

کمیونٹیوں میں رہنے سے طلباء پابندی کے ساتھ اسکول نہیں جا 
سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی ناقص ہو سکتی 

ہے اور آخرکار انہیں اسکول چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔ 
دیگر عوامل میں شامل ہے خراب موسمیاتی حاالت جیسے کہ 

سیالب اور چٹانوں کا پھسلنا، سخت برف باری یا شدید گرمی جو 
اسکول کی آمد و رفت کو خطرناک بنا سکتا ہے اور کبھی کبھی 

ناممکن بھی بنا سکتا ے۔

2B خاکہ

 اثر
لقہ

ن ح
ندا

خا

خاندان پس منظر خصوصیات
ناقص/ادنی سامجی معاشی 

حالت
دونوں قدرتی والدین کے والدین کی کم تعلیمی سطحنسل/ذات/زبان اقلیت

ساتھ نہ رہنا

بہن بھائیوں کی ایک بڑی بے روزگار والدین
تعداد، خاص طور پر 5 سال 

کی عمر سے کم

خاندانی رکاوٹ (مثال کے 
طور پرطالق، موت)

اعلی خاندانی نقل و حرکت

خاندانی مرصوفیت/تعلیم کے تئیں وابستگی
بہن بھائیوں کا ترک تحصیل 

کرنا
تعلیم کو کم اہمیت دی گئیاسکول کے ساتھ کم رابطہ

2C خاکہ

 اثر
لقہ

ا ح
ل ک

کو
اس

ساخت
زیادہ اندراج کم آمدنی اور اقلیت کی اعلی 

مرکوزیت
بہت زیادہ دوری/بہت کم 

اسکول

سہولیات (مثال بیت الخال) اور 
مواد کی کمی

پرامئری کے بعد اسکولوں 
کی کمی

کام
غیر محفوظ (مثال گینگ، ادنی اسکولی ”معیار“

جسامنی سزا)
تدریس کا ادنی معیار/استاد 

کی اعلی غیر حارضی
تعلیم میں کمی یا سختی

اسکول میں بالغوں کے ساتھ 
تعلق کی کمی

تعلیم کی زبان بچہ کی مادری زبان 
نہیں ہے

مطابقت یا نصاب کی کمی
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5. ترک اسکول کو متاثر کرنے والی پالیسیاں
چار اصل حلقوں کے عالوہ، اس بات پر بھی رضور غور کیا جانا 

چاہئے کہ حکومت کی پالیسیاں کیسے اسکول چھوڑنے یا نہ 
چھوڑنے کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ پالیسیاں یا 

تو ترک اسکول کو کم کرنے یا اس میں اضافہ کرنے کا کام کر 
سکتی ہیں۔ مثال، الزمی تعلیم - خاص طور سے اگر اس کے لۓ 

اسکالرشپ یا سبسڈی (مراعات) کی فراہمی ہو - طلباء کو اسکول 
سے وابستہ رکھ سکتی ہے، جبکہ اسکول کیلنڈر کو اس طرح سیٹ 

کرنا کہ فصل کی کٹائی کے وقت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو طلباء 
کی غیر حارضی بڑھا سکتی ہے جس کے نتیجے میں ترک اسکول 

ہوتا ہے۔

 2E تعلیم کی پالیسیاں پانچ اصل گروپوں میں تقسیم ہیں: (خاکہ
مالحظہ فرمائيں):

 تعلیم کے قانونی عنارص ایسے پارامیٹر مقرر کرتے ہیں جن • 
کے دائرے میں اسکولی تعلیم انجام دی جاتی ہے، تعلیمی 

نظام کیا فراہم کرے گا، گھر والوں سے کس طرح کے تعاون 
کی امید کی جاتی ہے، اور کن ضوابط پر اسکول اور طلباء 

دونوں عمل کریں گے۔
 اسکول کی سہولیات کا تعلق مادی ڈھانچے سے ہے، ان کا • 

داخلہ اور خصوصیات دونوں سے۔
 استاذ مینجمنٹ یہ دیکھ ریکھ کی جاتی ہے کہ ٹیچروں • 

کو کیسے تربیت دی جائے، بھرتی کیا جائے اور تعیینات 
کیا جائے، ان کے پیشہ وارانہ اور تعلیمی برتاؤ اور نصابی 

پالیسیوں کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے جن کے دائرے میں وہ 
کام کرتے ہیں۔ 

 اسکول کی معاونت خدمات وہ پالیسیاں/پروگرام ہیں جو • 
اسکول میں طلباء کی رشکت کو بہرت بنانے کے لۓ پیش کئے 

جاتے ہیں۔
 ثقافتی عمل کے مسائل کا ازالہ رسکاری پالیسیوں یا قانون • 

کے ذریعہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ شادی کی قانونی عمر، 
حاالنکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اکرث و بیشرت رسکاری ضوابط کی 

اطاعت نہ کریں۔ 

ترقی پذیر ماملک میں ترک اسکول کی وجوہات
ترقی پذیر ماملک میں، ترک اسکول عام طور پر سکنڈری (ثانوی) 

اسکول میں واقع ہوتا ہے۔ اگرچہ ترقی یافتہ ماملک میں بچوں کی 
بڑی تعداد سکنڈری اسکول مکمل کرلیتے ہیں، لیکن ترک اسکول 
کی رشح میں اضافہ ہورہا ہے، خاص طور سے رہاستہائے متحدہ 
(یوایس) میں۔ ترقی یافتہ ماملک میں ترک اسکول کی سب سے 

بڑی وجہ پانچ زمروں میں آتی ہیں:
•  زندگی کے واقعات: ترک اسکول کے لۓ طلباء کے فیصلے ایسی 

چیزوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جو اسکول کے باہر واقع 
ہوتے ہیں جیسے کہ حمل، قید ہونا، گھر والوں کو تعاون دینے 

کے لۓ کام کرنے کی رضورت۔
•  تعاون کا فقدان: وہ گھر والے جو تعلیم کی قیمت کا اندازہ 

نہیں کرپاتے ہیں یا جن کو تعلیمی کامیابی کی بہت زیادہ 
متنا نہیں ہوتی ہے وہ درکار مالی اور جذباتی تعاون روک لیتے 

ہیں، اور تعلیم کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو اس نتیجے 
سے جوڑ سکتے ہیں کہ طلباء کو اسکول میں رہنے یا تعلیم 

حاصل کرنے کا مقصد نظر نہیں آرہا ہے۔
 بتدریج ترک اسکول: اسکول کے ساتھ مایوسی اور بوریت یا • 

اس کی مناسبت اور افادیت کو دیکھنے میں ناکامی کی وجہ 
سے طلباء جیسے ہی اسکول چھوڑنے کی قانونی عمر تک 

پہنچتے ہیں اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔
 اسکول سے اخراج: اسکول پرارسار طریقے سے یا اعالنیہ طور • 

پر خود ان طلباء کی اسکول چھوڑنے کی حوصلہ افزائی کر 
سکتے ہیں جو مشکل ہیں، خطرناک ہیں یا اسکول کی کامیابی 
کے لۓ نقصان دہ ہیں، جیسے کہ کم پسندیدہ اسکولوں میں 

منتقلی کا بندوبست کرنا یا کورس میں حد سے زیادہ فیل 
ہونے، غیر حارضی یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اسکول کی 

فہرست سے نام غائب کردینا۔
 کامیاب نہ ہونا: وہ طلباء جو مختلف وجوہات کی بنا پر • 

اسکول میں مستقل ناکامی کا سامنا کرتے ہیں - ناقص تعلیمی 
تعاون، سامجی-جذباتی رضوریات کا پورا نہ ہونا- وہ آخرکار 
اسکول چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پڑھائی میں مزید 

پیچھے ہو جاتے ہیں۔
اگرچہ کچھ ہی ایسی تحقیقات ہیں جن کے اندر ترقی پذیر 

کمیونٹی کا حلقہ اثر
2D خاکہ

دیہیشہری/بستی کا عالقہ غریب، اقلیت، غیر ملکی پیدائش، واحد والدین، کم 
تعلیم کے ساتھ والدین کی بڑی تعداد

تنازعہ کی موجودگی، ہنگامی، سیاسی 
طور پر نازک

گرزگاہ کے طریقوں کا روایتی تصور جو 
اسکول میں رکاوٹ ڈالتا ہے
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ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

ترک اسکول کو متاثر کرنے والی پالیسیاں

• الزمی تعلیم
• مفت تعلیم

• اسکول رشوع کرنے کی عمر
• بچوں کے حقوق

• اسکول ٹیوشن اور / یا فیس
• ٹیوشن کے مراعات/اسکالرشپ

• یونیفارم کی رضوریات
• نصابی کتاب کی فراہمی

• امتحانات
• خودبخود ترقی/برقراری

• کوٹا
• دوروں (سائیکل) کے لۓ عمر کی حد

• کالس سائز
• کلینڈر (تعلیمی اسکولی سال)

• نقل و حمل
• اسکول ٹرانسفر

قانونی سیاق
• رسائی اور لڑکیوں کے مطابقت سہولیات

• کواٹر/ہاسٹل
• اسکول کی دوری 

اسکول کی سہولیات

• ضابطہ اخالق
• جسامنی سزا

• بچہ کے مطابق اسکول
• تعلیم کی زبان

• نصاب
• پیشہ وارانہ ترقی

استاذ کی بھرتی، ٹریننگ اور پیشہ وارانہ 
طرزعمل

• خصوصی کالس/ٹیوشن
• غیر نصابی رسگرمیاں
• کمیونٹی کی رشکت

• اسکول کا کھانا

اسکول کی معاونت خدمات

• شادی کی عمر
• حمل

• مرحلہ حیات میں تبدیلی کے رسوم

ثقافتی عمل

2E خاکہ

ماملک میں ترک اسکول کی وجوہات پرگفتگو کی جاتی ہے، لیکن 
وجوہات بڑی تک حد ایک ہی ہیں، اگرچہ ان کی شدت کی سطح 

الگ الگ ہے۔ ابتدائی (پرامئری) سطح پر، تحقیق ظاہر کرتی ہے 
کہ وہ طلباء جن کو کم کامیابی حاصل ہوتی ہے، جو ایک ہی گریڈ 

میں کئی بار رہ چکے ہیں، جن کی عمر بہت زیادہ ہے، اکرث و 
بیشرت غیر حارض رہتے ہیں یا ان کا تعلق غریب گھرانے سے ہے ان 
کے ترک اسکول کا زیادہ امکان ہے۔ تعلیم کے تئیں ساتھیوں کا اثر 
و رسوخ یا گھر والوں کا عہد، ترک اسکول سے جڑے دیگر عوامل؛ 

ایسا نہیں لگتا ہے کہ چھوٹے بچوں میں یہ کوئی بڑے عوامل 
ہیں۔ لیکن جب کسی طالب علم کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے یا وہ 

اونچے گریڈس میں چال جاتا ہے تو یہ اور اضافی عوامل، جیسے 
کہ بلوغت کی ابتدائی ذمہ داریاں اور تعلیم کے ساتھ گھر والوں 

کی وابستگی، مزید اہم ہو جاتے ہیں۔

غریب ماملک میں ترک اسکول کے رپورٹ کردہ سب سے عام 
عوامل ہیں طالب علم کی امتیازی خصوصیات، فیملی کے حاالت 

اور طالب علم کے طرزعمل۔ ان میں شامل ہے:
کامیابی کی کمی• 
ایک ہی گریڈ میں بار بار رہنا• 
زیادہ غیر حارضی• 

گریڈ کے حساب سے عمر میں زیادتی• 
اسکول سے کم وابستگی یا دلچسپی کا فقدان• 
معذوری یا اکرث و بیشرت بیامر پڑنا• 
فیملی کی سامجی-اقتصادی رتبہ میں کمی (آمدنی، تعلیم)• 
اسکول سے دوری• 
جنس۔• 

خاص طور پر، ترقی پذیر ماملک میں ترک اسکول سے متعلق 
لیٹریچر میں ایک بڑے عامل کا غلبہ ہے: طلباء کی اقتصادی/مالی 

حالت۔ گھر کی غربت بچوں کو وقت سے پہلے اسکول چھوڑنے 
پر مجبور کردیتی ہے کیونکہ انہیں پیسہ کامنے، گھر پر یا گھریلو 
کاروبار میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں تعاون کرنے کی رضورت 
پڑتی ہے، یا وہ اسکول سے جڑے اخراجات کی ادائیگی کے قابل 

نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ فیس/ٹیوشن، کتابیں/پڑھائی لکھائی کی 
چیزیں، یونیفارم وغیرہ۔ 

اگرچہ معاشی/مالی عوامل پرامئری اور سکنڈری طلباء کے لۓ 
ترک اسکول کی اولین سبب ہوسکتے ہیں، لیکن ایس ڈی پی پی 

تحقیق اشارہ کرتی ہے کہ اسکول اور تعلیم سے جڑے عوامل بھی 
ترک اسکول کا ایک بڑا سبب ہیں۔ چار ایس ڈی پی پی ماملک 
میں تقریبا 2,500 جوکھم میں مبتال اور اسکول ترک کرنے 
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والے طلباء کے ساتھ مندرجہ ذیل دو گراف، فیگر 1 اور فیگر 2، 
2011 میں لئے گئے انٹرویو کے جواب پیش کرتے ہیں۔

ایک طرف جہاں ایس ڈی پی پی مطالعات میں اقتصادی عوامل کو 
ترک اسکول کا سب سے بڑا سبب مانا گیا ہے، وہی اسکولی عوامل 

کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جن میں شامل ہیں: کم منرب، امتحانات 
میں فیل ہونا، اسباق میں پیچھے رہ جانا، ناقص تعلیم، بدسلوک 

ٹیچر، اسکول کو ناپسند کرنا، غیر محفوظ ماحول، اور اسکول 
چھوڑنے کا تقاضہ کیا جانا۔

 ہم ترک اسکول کو کیسے روک سکتے ہیں؟ 

ترک اسکول کی روک تھام کی بہت ساری کوششیں کی گئیں جن 
میں کچھ کامیاب ہوئیں اور کچھ ناکام۔ ترک اسکول کی تدابیر 

سے متعلق لیٹریچر کا 2011 ایس ڈی پی پی جائزہ انہیں پانچ 
زمروں میں بانٹتا ہے، ان میں سے ہر ایک کا تعلق ایک مختلف 

قسم کے مسئلہ سے ہے:
 تعلیمی تدابیر براہ راست طلباء کی کارکردگی سے متعلق • 

مسائل کو حل کرتی ہیں اور اس کے لۓ ایسا نصاب تیار کیا 
جاتا ہے جو طلباء کی رضوریات کو اچھی طرح سے پورا 

کرے، کالس کے باہر تعلیمی ٹیوشن فراہم کیا جاتا ہے، یا 
اسپیشل کالس شامل کی جاتی ہیں (مثال کمپیوٹر کے تعاون 

سے تعلیم، مسئلہ حل کرنے والی مہارتیں)۔ 
 مالی تدابیر کے ذریعہ اسکول کی الگت کے بوجھ کو ہلکا • 

کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اسکول میں تعلیم جاری 
رکھنے والے طلباء کے لۓ دستیاب کسی موقع سے متعلق 

الگت کو پورا کیا جاتا ہے اس کے بجائے کہ گھر میں مدد کی 
جائے یا کام کرکے پیسہ کامنے میں مدد کی جائے۔

 صحت کی تدابیر اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ بچے زیادہ • 

سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ صحت کے 
ایسے مسائل سے جوجھ رہے ہیں جو تعلیم پر توجہ مرکوز 

کرنے کی ان کی قابلیت کو کم کردے یا غیر حارضی کا سبب 
بنیں، اس لۓ وہ اپنے بچوں کے لۓ ٹیکے، کیڑے مار دوا یا 

کھانا فراہم کر سکتے ہیں۔ 
 نجی/سامجی تدابیر کے ذریعہ اس طرزفکر، اقدار یا نجی • 

حاالت میں سدھار الیا جاتا ہے جو تکنک کے استعامل 
سے حصول تعلیم کے راستے میں آڑے آتے ہیں جیسے کہ 

انٹینسیو کیس مینجمنٹ، کاونسلنک، ہم جولیوں کی اجتامعی 
گفتگو، گھر والوں تک پہنچ، تربیتی پروگرام یا اسکول اسٹاف 

کے ذریعہ نگرانی۔ 
 انتظامی تدابیر میں تبدیلی سے متعلق پالیسیاں جو ان طلباء • 

کے ساتھ مداخلت کرتی نظر آتی ہیں جو اسکول جا رہے ہیں، 
ترقی کررہے ہیں یا اسکول کی تعلیم مکمل کررہے ہیں، ادارہ 

جاتی پالیسیاں جیسے کہ اسکول کا لچکدار شیڈول کہ اس 
میں اسکول سے دوری کا خیال رکھا جائے یا بارش کے موسم 

کا خیال رکھا جائے، خود بخود ترقی، پرامئری اسکول میں 
بچوں کی مادری زبان کو تعلیم کی زبان کی طور پر استعامل 
کرنا، یا والدین-استاذ گروپ کو اسکول کی حارضی اور کوالٹی 

چیک کرنے کا اختیار دینا۔
نیچے موجود ٹیبل 1 میں تدبیر کی قسم اور وہ جوکھم جن کا یہ 
ازالہ کرتی ہے ان کے مطابق تدابیر کی مثالیں فراہم کی گئی ہیں۔ 

اگرچہ جائزہ لی گئی کچھ تدابیر میں ترک اسکول میں کمی سے 
متعلق معتدل کامیابی کی اطالع دی گئی ہے - یا زیادہ کرثت سے 
ترک اسکول سے متعلق برتاؤ، جیسے کہ حارضی - کچھ تدابیر کی 
کڑی جانچ کی گئیں یا تخمینہ لگایا گیا، اس لۓ ان کا اثر کا ظاہری 

طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ خاص طور پر ان تدابیر کے 

خطرے کی زد میں آنے والے طلباء
ترک تحصیل کا سبب بننے والے سب سے زیادہ عام عنارص
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ایس ڈی پی پی ماملک میں ترک تحصیل کا سبب بننے والے چار اہم عنارص

اقتصادی تعلیمی اسکول پسند نہیں تھا بیامری

بھارت کمبوڈیا تیمور لیستے تاجکستان
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بارے میں سچ ہے جن کا نفاذ ترقی پزیر ماملک میں کیا گیا ہے۔

اس کے باجود، کچھ عام مشاہدات کئے جا سکتے ہیں۔ 
 چونکہ ترک اسکول اکرث مختلف اور باہم متعلق عوامل کی • 

وجہ سے ہوتے ہیں اس لۓ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ کارگر 
پروگرام وہ پروگرام ہیں جن میں مختلف حلقوں کے جوکھم کا 

ازالہ کرنے کے لۓ مختلف زمروں کی مرکب تدابیر استعامل 
کی جاتی ہیں۔

 پروگرام کا ہدف زیادہ جوکھم میں مبتال بچوں کے گروپ پر • 
ہو سکتا ہے - جیسے کہ نچلی ذاتی والے گھرانوں کی لڑکیاں 

اور بچے - لیکن تدابیر کا ہدف حقیقت میں وہ حاالت یا برتاؤ 
ہونے چاہئے جو ترک اسکول پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ 

اسکولی اخراجات کی ادائیگی کی نااہلی یا ناقص حارضی۔
 چونکہ ترک اسکول ایک عمل ہے، کوئی واحد واقعہ نہیں • 

 اکسیس، ٹرانزیشن اور اکویٹی سے متعلق تحقیق پر 
یونیورسٹی آف سسیکس کنسٹوریم نے متعدد یک 

موضوعی رسالے شائع کئے ہیں جن میں ترک اسکول 
کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے - خاص طور سے 
مختلف سائیکل (دورہ) میں منتقلی - اور ترقی پذیر 
ماملک میں ترک اسکول کے محرکات کی تحقیق کی 
گئی ہے جو مندرجہ ذیل سائٹ پر آن الئن دستیاب 

ہیں: 
 /http://www.create-rpc.org

مستقبل کے مطالعہ کے لیے

ترک تحصیل کرنے واال بچہ
ترک تحصیل کے لیے بچوں کی سب سے زیادہ عام وجوہات
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اقتصادی تعلیمی اسکول پسند نہیں تھا بیامری

تاجکستانتیمور لیستےکمبوڈیابھارت
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جوکھم کے عوامل کا حلقہ اثر تدبیر کی قسم

:2H ٹیبل

فرد

تعلیمیانفرادی بیک گراونڈ خصوصیات
صحت

نجی/سامجی

مالیبلوغت کی ابتدائی ذمہ داریاں
انتظامی

نجی/سامجیسامجی نقطہ نظر، اقدار اور طرزعمل

تعلیمیاسکول کی کارکردگی

مالیاسکول سے وابستگی
نجی/سامجی

اسکول کا طرزعمل

فیملی

نجی/سامجی

تعلیمیفیملی بیک گراونڈ کی خصوصیات
مالی

نجی/سامجی

نجی/سامجیتعلیم سے گھر والوں کی وابستگی

انتظامیانتظام

عملی

لڑکیوں کے لۓ ٹیوشن
کیڑا مارنا

معذور بچہ کی حامیت

اسکالرشپ
اسکول میں بچہ کی نگہداشت

نگرانی کرنا

ایک کلینڈر سال میں دو سالوں کا نصاب

نقد ٹرانسفر
کاونسلنگ

کسی معاملہ کی قریب سے نگرانی

بلوغت کا خواندگی پروگرام
گھر والوں کے لۓ کھانا

خدمات کا حوالہ

پی ٹی اے کو مضبوط کرنا

اسکول کی سہولیات بہرت بنانا

بچے کی مادری زبان میں تعلیم دیں انتظامی

کوئی میل کھاتی ہوئی تدبیر نہیں؛ عوامل کو کسی بھی تدبیر کے سیاق کے طور پر قبول کیا جانا چاہئے

اسکول

کمیونٹی:

ہے، اور اس کے وقوع میں وقت لگتا ہے جو طلباء کے اسکول کے 
ابتدائی دور میں ہی رشوع ہو سکتا ہے، اس سے منٹنے کا ابتدائی 
عمل ہے مقصود گریڈ کے مطابق کاروائی کی جائے، تدابیر جتنی 

ہی کامیاب ہوگی اتنی ہی طلباء کی وابستگی اسکول سے بڑھے 
گی۔

 مالی تدابیر کا استعامل کرتے ہوئے ترک اسکول کے اقتصادی • 
اسباب کا ازالہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔

 نقد ٹرانسفر، مراعات اور اسکالرشپ پروگرام کے حارضی اور • 
اسکول سے وابستگی پر عام طور پر مثبت نتائج واقع ہوتے ہیں۔ 

 تاہم، ان میں زیادہ الگت ہے اور اس کے لۓ اکرث باہر سے مالی کی • 
فراہمی کی رضورت ہوتی ہے۔ 

 اگرچہ اس بات کا کم امکان ہے کہ سختی کے ساتھ تخمینہ لگایا • 

گیا ہے، لیکن مختلف تعلیمی اور نجی/سامجی تدابیر نے ترک 
اسکول سے جڑے مسائل کا ازالہ کرنے اور ترک اسکول کو کم 

کرنے میں کچھ اثر دکھایا ہے۔
 تعلیمی تعاون میں شامل ہے براہ راست تعلیم؛ کالس کے باہر • 

ٹیوشن، افزودگی رسگرمیاں اور مزید تعاملی اور رشاکتی، بچے 
کے مطابق تعلیمی الئحہ عمل۔ 

 اس میں کالس روم کے اندر تعلیمی تجربہ کو بہرت بنانے کے لۓ • 
ایک کیس مینجمنٹ طریقہ کار کا استعامل بھی شامل ہیے۔ 

 نجی/سامجی تعاون طلباء، ان والدین / رسپرستوں اور اسکول • 
کے اہلکار کے نقطہ نگاہ کو بہرت میں مدد کرتا ہے۔

 ان میں سے کچھ تدابیر بہت کم وسائل اور بہت کم الگت والی • 
ہو سکتی ہے، اس لۓ اگر ترک اسکول کی تدابیر کے لۓ وسائل 



ترک اسکول کو سمجھنا          اکائی 29

ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

اختتامیے
1 وٹارو، فرینک، ڈینس الروک، مائیکل جانوز، اور رچرڈ ای۔ ٹریمبلے۔ ”منفی سامجی تجربات اور ترک اسکول۔“ تعلیمی نفسیات، جلد 21، منرب 

2، 2001۔ ادایر، وی۔سی۔ (2001)۔ ”“غربت اور  تعلیم کا (شکستہ) وعدہ۔““ ہارورڈ ایجوکیشنل ریویو، 71 (2)، پی پی۔ 239-217۔

3 بونیا، کارا (2007)۔ بریف 3: ترک تحصیل کیا ہے؟““ ترک تحصیل کی روک تھام – ہائی اسکول گریجویشن کی رشح کو بہرت بنانے کے لیے 
حکمت عملی۔ سنٹر برائے چائلڈ و فیملی پالیسی ڈیوک یونیورسٹی۔ پی پی۔ 17-14۔

4 (اگست 2010)۔ جنوبی گھانا میں ترک تحصیل کی اقسام۔ سی آر ای اے ٹی ای۔ سباتیز، آر؛ اکیمپونگ، کے؛ ویسٹربوک، جے۔ اور ہنٹ، 
ایف۔ (2010)۔ ترک اسکول: منونے، وجوہات، تبدیلیاں اور پالیسیاں۔ یو این ای ایس سی او۔

5 (اننگا، 2010) (سیباتیز، اکیمپونگ، ویسٹربوک، اور ہنٹ، 2010)

6 (یو این ای ایس سی او، 2015، پی۔ 27) (سیباتیز، اکیمپونگ، ویسٹربوک، اور ہنٹ، 2010) (لیون اور لٹل، 2010)

7 (رابرٹ بلفانز (ما 2007)۔ آپ کی کمیونٹی اپنے ترک تحصیل کا بحران ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے: عملی تحقیق سے حاصل شدہ 
آموزش۔ سی ایس او ایس اسکولوں کا مرکز برائے سامجی تنظیم۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی۔

8 ریکارڈو سیباتیز، کوامے اکیمپونگ، جو ویسٹربوک اور فرانسس ہنٹ۔ (2010)۔ ترک اسکول: منونے، وجوہات، تبدیلیاں اور پالیسیاں۔ یو این ای 
ایس سی او۔ برش، لوری، جینیفر شین، رجنی رشیسٹھا، کیرن تیتجن۔ ترک اسکول کی روک تھام کا پائلٹ: لٹریچر کا جائزہ۔ تخلیقی ایسوسی ایٹس 

بین االقوامی۔ تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی۔ واشنگٹن ڈی سی۔ 2011۔
9 مل، ایس۔اے۔؛ رمربگر، آر۔ڈبلیو۔ (2008)۔ طلباء ترک اسکول کیوں کرتے ہیں: 25 سالہ تحقیق کا ایک جائزہ۔ کیلیفورنیا ترک تحصیل 

تحقیقی پروجیکٹ۔
10 برش، لوری، جینیفر شین، رجنی رشیسٹھا، کیرن تیتجن۔ ترک اسکول کی روک تھام کا پائلٹ: لٹریچر کا جائزہ۔ تخلیقی ایسوسی ایٹس بین 

االقوامی۔ تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی۔ واشنگٹن ڈی سی۔ 2011۔
11 برش، لوری، جینیفر شین، رجنی رشیسٹھا، کیرن تیتجن۔ ترک اسکول کی روک تھام کا پائلٹ: لٹریچر کا جائزہ۔ تخلیقی ایسوسی ایٹس بین 

االقوامی۔ تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی۔ واشنگٹن ڈی سی۔ 2011۔
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ایک ای ڈبلیو ایس کیا ہے اور 
اسے کب استعامل کیا جانا 

چاہیے

ترک اسکول کی روک تھام
قبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ

اکائی 3:



BACKSIDE OF TAB
(Don’t print this note)



تیمور لیستے میں سنسان دیہی اسکولوں میں طلباء کے لیے ان کی حارضی برقرار رکھنے اور تعلیم جاری رکھنے کے لیے بہت سے عوامل چیلنجز 
پیدا کرتے ہیں۔ محنتی ہونے اور اچھے گریڈ حاصل کرنے کے باوجود، برنارڈینا* نے اسکول چھوڑنے کی رضورت محسوس کی کیونکہ اسے اپنے 

کالس کے لیے بڑی عمر کا ہونے میں رشم محسوس ہوتی تھی۔
ایس ڈی پی پی کے ابتدائی انتباہ اور نظام نے اس کی صورتحال کی ابتدائی واقفیت میں اہم کردار ادا کیا اور اسکول میں لوگوں نے اس کے 

فیصلہ پر نظر ثانی کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی: ”میں نے دیکھا کہ غیر نصابی رسگرمیوں کے دوران، برنارڈینا ہمیشہ اپنے دوستوں 
کے ساتھ سخت محنت کرتی تھی۔ میں نے ہمیشہ محنت کے ساتھ پڑھائی کرنے اور اسکول میں بنے رہنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی اور 

حامیت کی۔“
کمیونٹی گروپ کے اراکین جو طالب علم کی ترک تحصیل کو کم کرنے کے لیے اسکول کے ساتھ کام کرتے ہیں—ایک گروپ جس میں خود اس 

کے والد شامل ہیں—جو ایک دورسی سطح پر کام کرتے تھے۔ برنارڈینا کے والد، اگوسٹینو، نے یہ نوٹ کیا کہ کس طرح اجتامعی کارروائی مثبت 
نتائج ال سکتی ہے:

”میں بہت اداس تھا کیونکہ میں خود ایک کمیونٹی گروپ کا رکن ہوں، لیکن میں نے ایک حل تالش کرنے کے لیے اساتذہ اور دورسے رضاکاروں 
کے ساتھ کام کیا۔“

برنارڈینا خود قبول کرتی ہیں کہ اسکول کی رسگرمیوں، اور اس سے ملنے والے فائدوں کا ناغہ کرنے سے وہ اداس ہوتی تھی: ”جب میں نے اپنے 
گھر سے دیکھا کہ میرے متام دوست اسکول جا رہے ہیں، میں اداس ہو گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوبارہ کوشش کرنے کی رضورت 

ہے۔ میں نے اپنے استاد سے اس کام کی وضاحت کرنے کے لیے کہا جو مجھ سے چھوٹ گیا تھا، اور ان دوستوں کو تالش کیا جو اسے مکمل کرنے 
میں میری مدد کر سکتے تھے۔“

اس باہمی اور اجتامعی طریقہ کار نے کام کیا۔ برنارڈینا اسکول میں واپس آ گئی، چھٹی گریڈ پاس کیا اور پری-سیکنڈری اسکول میں پیش قدمی 
کی۔ یہ کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب وہ آسانی سے تعلیم چھوڑ سکتی تھی۔ اب وہ سادگی سے اپنی امیدوں کا اظہار کرتی ہے: ”میں 

پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہوں، یونیورسٹی جانے کے لیے، اور ایک پولیس افرس بننے کے لیے۔“

*اس کا اصلی نام نہیں ہے۔ تحفظ اطفال کی پالیسی کے حصہ کے طور پر عوامی رپورٹوں میں نابالغوں کی شناخت نہیں کی جاتی ہے۔

ابتدائی نظام انتباہ: ترک تحصیل کی روک تھام کے لیے ایک 
اسکول-کمیونٹی طریقہ کار
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ایک ای ڈبلیو ایس کیا ہے اور اسے کب استعامل کیا جانا چاہیے
ترک اسکول وقت کے ساتھ ہونے واال ایک عمل ہے۔ یہ شاذ و نادر ہی ایک واحد واقعہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ طلباء عالمات انتباہ کی منائش 

کرتے ہیں کہ انھیں دشواریوں کا سامنا ہے جس کے نتیجے میں وہ ترک تحصیل کر سکتے ہیں۔ ایک ابتدائی نظام انتباہ (ای ڈبلیو ایس) 
طرزعمل کے منفی منونے کو قابو کرنے کے لیے ایک فریم ورک کا استعامل کرتا ہے—غیر حارضی، علیحدہ یا خلل انگیز طرزعمل، کمزور 

تعلیمی کارکردگی—جو طلباء کو ترک تحصیل کے خطرے میں ال کھڑا کرتا ہے اور ایک عمل جو خطرے کی زد میں آنے والے طالب علم کی 
حامیت کے لیے رسگرمیوں کو متحرک کرتا ہے اور ترک تحصیل کے دھارے کو روکتا ہے۔  ایک ای ڈبلیو ایس اسکولوں، خاندانوں اور کمیونٹی 
کی طرف سے ایک ساتھ کام کرتے ہوئے اسکول میں الگو کیا جاتا ہے۔ اکائی 2 ایک ای ڈبلیو ایس سے آپ کو متعارف کراتا ہے، وضاحت کرتا 
ہے کہ یہ کیا ہے (اور یہ کیا نہیں ہے)، اور بتاتا ہے کہ کیا آپ کو اس کی رضورت ہے اور کب اس کا استعامل کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو ایک ای 
ڈبلیو ایس کے مختلف عنارص اور معلومات کی قسم کی طرف رہنامئی کرتا ہے جنھیں آپ کو اپنے ذاتی ابتدائی نظام انتباہ کی ڈیزائن میں 

جمع کرنے کی رضورت ہوگی۔ 

 ایک ابتدائی نظام انتباہ (ای ڈبلیو ایس) اسکول کے اہلکاروں کو
 ترک اسکول کے خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی آسانی
 سے شناخت کرنے کے قابل بنانے کے لیے ایک فریم ورک اور

 منظم عمل کا استعامل کرتا ہے اور خطرے کی زد میں آنے والے
 طلباء کو اسکول چھوڑنے کی روک تھام میں حامیت کے لیے پہلی

جوابی حکمت عملی کا ایک سیٹ فراہم کرتا ہے۔

 ایس ڈی پی پی پروگرام میں حصہ لینے والے چار ماملک میں سے
 ہر ایک نے، اپنے ملک کے مطابق ایک ای ڈبلیو ایس تیار کیا ہے۔

 اگرچہ اس کی تعمیر اور الگو کرنے کے بنیادی فریم ورک اور عمل
 ایک ہی تھے، ہر ملک نے اپنے ملک میں ترک اسکول پر اثر انداز

 ہونے والے منفرد عنارص کے موافق ایک ای ڈبلیو ایس ڈیزائن کیا۔
 چاروں ماملک میں مقصود گریڈ مختلف تھے، ترک اسکول پر اثر
 انداز ہونے والے بعض عنارص مختلف تھے، اور حامیتی رسگرمیاں
 مختلف تھیں۔ لیکن نتیجہ ایک ہی تھا: ای ڈبلیو ایس نے فوری

 طور پر اسکول اہلکار کو ترک تحصیل کے خطرے کی زد میں
 آنے والے طلباء کی شناخت کرنے اور—والدین اور کمیونٹی کی

 رشاکت کے ساتھ کام کر کے—انھیں اسکول میں بنے رہنے کے لیے
حامیت فراہم کرنے کے قابل بنایا۔

 اس اکائی میں ہم آپ کو ایک ابتدائی نظام انتباہ (ای ڈبلیو ایس)
 کے مبادیات سے متعارف کراتے ہیں۔ ہم ہر ملک میں ای ڈبلیو

 ایس تیار کرنے کے لیے استعامل کیے جانے والے عمل کا اشرتاک
 کرتے ہیں۔ ہم عاملی سطح پر اور خاص طور پر آپ کے ملک میں

 ترک اسکول کی ان کی سمجھ کو مضبوط بنانا جانتے ہیں۔ اور
 آخر میں، ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ایک ای ڈبلیو ایس کو ڈیزائن

 کرنے کے لیے بنیادی ای ڈبلیو ایس فریم ورک کو کس طرح

 استعامل کرنا ہے جو آپ کے ملک میں ترک اسکول سے منٹنے کے
لیے مؤثر ہو۔

ای ڈبلیو ایس کا مقصد کیا ہے؟
 ای ڈبلیو ایس وزارت تعلیم کے مقامی تعلیمی حکام کی نگرانی
 کے ساتھ، والدین اور کمیونٹی اراکین کے ساتھ اشرتاک میں اسکول
 میں الگو کیا جانے واال ایک نظام ہے۔ یہ ایک فریم ورک اور عمل
 دونوں ہے جو ترک اسکول کے خطرے کی زد میں آنے والے طلباء
 کی شناخت اور حامیت کے لیے اسکول اور کمیونٹی میں آسانی
سے دستیاب معلومات اور وسائل کا استعامل کرتا ہے۔

 ایک ای ڈبلیو ایس نسبتا کم الگت کا اور ‘‘قابل کارروائی’’ ہوتا ہے
 :کیونکہ

 الگو کرنے کے لیے خصوصی آالت اور اعلی مہارت کی سطحوں • 
کی رضورت نہیں ہوتی؛

 اسے موجودہ اسکولی اہلکار کے ذریعہ الگو کیا جاتا ہے (پی • 
ٹی اے اور/یا کمیونٹی گروپ کی مدد کے ساتھ)؛ اور 

 اساتذہ کو پہلے سے تفویض کردہ فرائض اور کاموں کے اندر • 
فٹ بیٹھتا ہے، جیسے کہ طلباء سے باخرب رہنا اور ریکارڈ رکھنا۔

 ایک ای ڈبلیو ایس کی بنیاد وہ پیش بین ہوتے ہیں جنھیں خطرے
 کی زد میں آنے والے طلباء کی نشاندہی کے لیے استعامل کیا جاتا

 ہے۔ ایک ای ڈبلیو ایس کی کامیابی کا مرکز خطرے کی زد میں
 آنے والے طلباء کے لیے ایک حفاظتی جال تیار کرنے کے لیے لیے
 ان پیش بین سے منسلک اشارہ کار کی نگرانی اور باخرب رہنے کی
 اسکول کے اہلکاروں کی طرف سے کی جانے والی پر عزم کوشش
 ہے۔ ایک ای ڈبلیو ایس اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ ترک

 اسکول کی روک تھام کرنا رصف اسکول کی واحد ذمہ داری نہیں
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 ہے۔ یہ ایک ساتھ کام کر رہے خاندانوں، اسکولوں اور کمیونٹیز
کی طرف سے ایک اجتامعی کوشش کا مطالبہ کرتا ہے۔

 ترک اسکول اکرث و بیشرت وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے ہونے
 واال ایک عمل ہے۔ طلباء اثنائے راہ عالمات انتباہ کی منائش کرتے
 ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انھیں دشواریوں کا سامنا ہے جس
 کے نتیجے میں وہ ترک اسکول کر سکتے ہیں۔ اکرث خطرے کی
 زد میں آنے والے طلباء—اکرث غیر حارض، زیر کارکردگی، اور غیر

 رشاکتی—اپنے اساتذہ اور دورسے طلباء کی نظر سے پوشیدہ
 ہو جاتے ہیں، اور کالس روم میں کوئی ان کی طرف دھیان نہیں

 دیتا۔  بعض اوقات خطرے کی زد میں آنے والے طلباء اساتذہ اور
 کالس ساتھی کے لیے ناقابل برداشت بن جاتے ہیں، معاندانہ اور
 جارحانہ طرزعمل کی منائش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں سزا،

 کالس میں جاری رہنے کے بارے میں حوصلہ شکنی، علیحدگی یا
 حتی کہ اخراج عمل میں آتا ہے۔ دونوں صورتوں میں، طالب علم

باآلخر ناکام ہو جاتا ہے اور اسکول چھوڑ دیتا ہے۔

 ایک ترک تحصیل کی روک تھام کا ای ڈبلیو ایس ان انتباہی
 عالمات--طالب علم کے طرزعمل کے قابل شناخت منونے جیسے
 کہ بڑھتی ہوئی غیر حارضی، ناقص کارکردگی، دلچسپی کی کمی،
 عدم مشغولیت اور برے طرزعمل--کو خطرے کی زد میں آنے
 والے طلباء کی نشاندہی کے لیے پیش بین کے طور پر استعامل

 کرتا ہے۔ جب خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی نشاندہی ہو
 جاتی ہے، تو ای ڈبلیو ایس طلباء کے ترک تحصیل کے دھارے کو

 تبدیل کرنے کے لیے اسکول اہلکاروں، خاندانوں اور کمیونٹیز کو
 جلد از جلد حامیتی رسگرمیاں رشوع کرنے کے قابل بناتا ہے۔

ایک ای ڈبلیو ایس کیا ہے؟
 :اکرث ابتدائی نظام انتباہ کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہوتی ہیں

وہ پیش بین جو ترک اسکول میں تعاون کرتے ہیں۔  •

•  ترک اسکول کے لیے طالب علم کے خطرے کی فوری شناخت 

جو حامیتی اقدام کے نظام کا باعث ہوتے ہیں۔
•  خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی حامیت کے لیے پہلی 

جوابی حکمت عملی (ایف آر ایس) کا ایک مجموعہ۔
خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی مسلسل نگرانی۔  •

•  بچوں کو اسکول میں برقرار رکھنے کے عمل میں رشاکت دار 

کے طور پر والدین/رسپرستوں تک رسائی۔
•  بیداری میں اضافہ اور خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی 

ریلی حامیت کے لیے کمیونٹی کو متحرک کرنا۔

 ایک ای ڈبلیو ایس اسکول اور کمیونٹی کے ذریعہ کیے جانے والے
 تین اہم عنارص پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے عنرص کے عالوہ، افعال

 کو ایک لکیری فیشن میں الگو نہیں کیا گیا ہے پہلے پہال اور پھر
 دورسا؛ بلکہ، زیادہ مؤثر ہونے کے لیے انھیں ایک ہی وقت میں

انجام دیا جاتا ہے۔ ذیل میں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔

عنرص 1: خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی شناخت 
کرنا

 یہ عنرص ایک کامل فریم ورک پر مشتمل ہوتا ہے جو ان طلباء
 کی فوری شناخت کے لیے اشارہ کار کا استعامل کرتا ہے جو ان
 عالمات کی منائش کرتے ہیں کہ وہ ترک تحصیل کر سکتے ہیں۔

 یہ فریم ورک ترک اسکول کے لیے ادنی سے اعلی جوکھم کی

 سطحوں کی وضاحت کرنے کے لیے ہر ایک اشارہ کار کے لیے ایک
0 تا 2 رسخی کا استعامل کرتا ہے۔

ایک ای ڈبلیو ایس کا پہال عنرص تین افعال پر مشتمل ہوتا ہے۔
•  فعل 1: ان پیش بین کی شناخت کریں جو طلباء کے خطرے 

کی زد میں ہونے کی انتباہی عالمات ہیں اور فریم ورک تیار 
کریں۔ 

•  فعل 2: ہر اشارہ کار کے لیے جوکھم کی سطحوں کی وضاحت 

یا پیامنہ بندی کریں جو اس بات کا اشارہ کرتی ہوں کہ کیا 
طلباء ترک اسکول کے لیے ادنی (0)، معتدل (1) یا اعلی 

جوکھم (2) میں ہیں۔ 
•  فعل 3: تعلیمی اسکول سال کے رشوع میں ایک کالس روم 

میں ہر طالب علم کی گنتی کریں۔ پھر ان کے اسکور کی بنیاد 
پر قائم شدہ ادنی، معتدل اور اعلی جوکھم کی سطحوں میں 
طلباء کی درجہ بندی کریں۔ ۔(اسکور کی عددی رینج اشارہ 

کار کی تعداد پر منحرص ہے۔)

عنرص 1 کو الگو کرنے میں کون شامل ہے؟
 ای ڈبلیو ایس کی اپلیکیشن کی گنجائش پر انحصار کرتے ہوئے،

 ای ڈبلیو ایس مینیجرز کی طرف سے پیش بین کے ایک سیٹ کی
 وضاحت کی جا سکتی ہے—چاہے وہ ایک پروجیکٹ، اسکولوں کا

 گروپ، یا ایک تعلیمی نظام ہو—جو ترک تحصیل کو متاثر کرنے
 والے عنارص اور اسٹاک ہولڈرز کی رائے کے بارے میں معلومات پر

 مبنی ہوں۔

 طالب علم کے شناختی اعامل اسکول میں واقع ہوتے ہیں۔ کالس
 روم اساتذہ—عام طور پر حارضی لینے کے لیے ذمہ دار ہوم روم

 اساتذہ--اپنے کالس روم میں طلباء کا اسکور اور درجہ بندی کرتے
 ہیں اور کیس انتظام میٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ سبجیکٹ ایریا

 کے اساتذہ خطرے کی زد میں آنے والے طلباء سے باخرب رہنے کے
 لیے استعامل ہونے والی معلومات فراہم کرتے ہیں اور اگر رضورت

 ہو، کیس انتظام میٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ اسکول کے ڈائریکٹر یا
 ڈپٹی ڈائریکٹر اسکول میں مقصود گریڈ کے متام طلباء کے اسکور

 اور درجہ بندی کے لیے تاریخ کا تعین کرتے، اور کیس انتظام
 میٹنگ کو شیڈول کرتے اور حصہ لیتے ہیں۔ وہ ای ڈبلیو ایس کو

 الگو کرنے کے عمل کی نگرانی بھی کرتے ہیں اور متام رضوری افعال
 باقاعدگی اور مناسب طور سے انجام دیے جانے کو یقینی بناتے

ہیں۔ وہ معیاری کنٹرول فراہم کرتے ہیں۔

ایک ای ڈبلیو ایس کا عنرص ایک ای ڈبلیو ایس کا عنرص 1 کیوں اہم ہے؟ کیوں اہم ہے؟
 سال کے آغاز میں طلباء کی اسکورنگ اور درجہ بندی اسکول کے
 اہلکاروں کو ترک تحصیل کی اہم انتباہی عالمات کی منائش کرنے

 والے طلباء کی شناخت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسکولی سال کے
 آغاز میں ان کی شناخت کرنے کے مطلب ہے خطرے کی زد میں
 آنے والے طلباء کو اسکولی سال کی ابتدا میں ہی مسئلہ کے مزید
 بگڑنے سے پہلے ان کی کارکردگی کو بہرت بنانے، ان کی مرصوفیت

 کی نگرانی کرنے اور ان کے حارضی کے منونوں کی پیروی کرنے کے
 لیے رضوری حامیت فراہم کی گئی ہے جو اس امکان میں اضافہ

 کرتا ہے کہ طالب علم کامیابی کے ساتھ گریڈ مکمل کرے گا۔ جب
 اسکول کے اہلکار خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کو حامیت
 فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تو اس بات کا امکان کم

‘‘ہوتا ہے کہ طالب علم کو ‘‘نظر انداز کر دیا جائے گا۔
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عنرص 2: پہلی جوابی حکمت عملی
 یباوج یلہپ--رصنع ارسود اک سیا ویلبڈ یا کیا

 اتوہ لمتشم رپ لاعفا راچ--(سیا رآ فیا) یلمع تمکح
۔ےہ

•  فعل 1: تعلیمی سال کے دوران ہر ایک خطرے کی زد میں 

آنے والے طالب علم کے لیے پیش بین/انتباہی عالمت کے اشارہ 
کار (مثال کے طور پر حارضی، گریڈ، طرزعمل رپورٹ) سے 

باخرب رہیں اور نگرانی کریں۔ 
•  فعل 2: کالس روم میں بچہ پرور تدریسی اور آموزشی حکمت 

عملی الگو کریں جو خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کے تئیں 
خصوصی توجہ کے ساتھ، متام طلباء کے لیے زیادہ حامیتی اور 

شمولی علمی ماحول تیار کرتا ہے۔ 
•  فعل 3: بچہ کی حارضی، کارکردگی، اور طرزعمل کے بارے 

میں ان کے والدین/رسپرستوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ یہ 
بات چیت نوٹس/پوسٹ کارڈ/خطوط کا استعامل کرتے ہوئے 
کالز سے لے کر تحریری پیغامات (ان والدین کے لیے عالمات 

جو پڑھ نہیں سکتے) اور باآلخر گھریلو دورے تک پیش رفت 
کرتی ہے۔ گھر کا دورہ اس بارے میں مزید جاننے کہ طالب 

علم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور والدین/رسپرست کا ان پٹ 
حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ صورتحال کو تبدیل کرنے 

کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ 
 فعل 4: خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی حامیت کے • 

لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس بارے میں منصوبہ بنانے کے لیے 
اہم اساتذہ اور اسکول کے ڈائریکٹر/ڈپٹی ڈائریکٹر کو شامل 

کرتے ہوئے، ماہانہ کیس انتظام (سی ایم) میٹنگ کی میزبانی 
کریں۔ سی ایم میٹنگ کو مطلع کرنے اور رشکاء کو اس بارے 
میں زیادہ جامع سمجھ حاصل کرنے میں مدد کے لیے کہ ہر 
ایک خطرے کی زد میں آنے والے طالب علم کے ساتھ کیا ہو 

رہا ہے اور طالب علم کی بہرت حامیت کے لیے کیا کیا جا سکتا 
ہے ٹریک اور نگرانی کی جا رہی معلومات کا استعامل کرتا ہے۔

 عنرص 2 کو الگو کرنے میں کون شامل ہے؟ پہلی جوابی حکمت
 عملی وہ رسگرمیاں ہیں جنھیں جلد از جلد رشوع کیا جاتا ہے جب

 عنرص 1 میں خطرے کی زد میں آنے والے طالب علم کی نشاندہی
 ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اکرث ایف آر ایس افعال کالس روم یا ہوم روم

 اساتذہ کے ذریعہ انجام دی جاتی ہیں، ایک اسکول میں متام اساتذہ
 سے تدریسی اور تدریسی/آموزشی طریقوں کا استعامل کرنے

 ای ڈبلیو ایس کے پیش بین ترک تحصیل کی انتباہی عالمات
 ہیں۔ ترک تحصیل کے ساتھ بہت سے عنارص وابستہ ہوتے ہیں

:لیکن ایک اچھے پیش بین کو ان معیاروں پر پورا ترنا چاہیے

•   طلباء کے طرزعمل حارضی، کارکردگی، یا عوامل کے   

منونے بناتے ہیں جو ترک تحصیل پر اثر انداز ہونے والے 
اسباب اور عنارص کے پہلے قابل مشاہدہ توضیحات ہیں۔

•   قابل عمل—دورسے الفاظ میں بنیادی وجوہات میں   

طرزعمل اور بیعانہ میں تبدیلی کرنے کے لیے اس بارے 
میں کچھ کیا جا سکتا ہے۔

•   آسانی سے قابل پیامئش--کسی طالب علم کے بارے   

میں معلومات جسے اسکولی سطح پر اساتذہ کے ذریعہ 
وقت کے ساتھ آسانی سے ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ 

•   کسی طالب علم کے بارے میں بار بار، باقاعدہ اور   

مسلسل معلومات فراہم کرتا ہے۔

 ترک تحصیل کی پیش بینی کو اکرث ترک تحصیل کرنے والے
 طلباء کی لگاؤ کی خصوصیات کے ساتھ گڈمڈ نہیں کرنا

 چاہیے، جیسے کہ لڑکیاں، ناقص گھرانوں، یا ادنی ذات کے
 خاندانوں کے بچے۔ جبکہ یہ طلباء ایک ترک تحصیل پروگرام

 کا مرکز توجہ بن سکتے ہیں، ان میں سے متام ترک اسکول
 نہیں کریں گے۔ اس کے بجائے یہ انفرادی طالب علم کے قابل
 مشاہدہ رویے اور طرزعمل ہوتے ہیں جو ترک تحصیل کی پیش

بینی کرتے ہیں۔

ایک اچھا پیش بین کیا ہے؟



صفحہ 36          اکائی 3

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی

 کی توقع کی جاتی ہے جو خطرے کی زد میں آنے والے طلباء
 کے لیے موزوں ہوں۔ متام اساتذہ کو رضورت کے مطابق، سی ایم

 میٹنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ والدین کے ساتھ بات چیت کرنے اور
 گھریلو دوروں کے لیے جانے یا بندوبست کرنے کے لیے اسکول کے

 ڈائریکٹر/ڈپٹی اسکول ڈائریکٹر کی طرف سے کالس روم/ہوم روم
اساتذہ کی حامیت کی جاتی ہے۔

 ایک ای ڈبلیو ایس کا یہ عنرص 2 کیوں اہم ہے؟ تحقیق سے یہ
 ثابت ہوتا ہے کہ جب اساتذہ اس بارے میں گفتگو کے لیے اکٹھا

 ہوتے ہیں کہ جدوجہد کرنے والے طلباء کی کس طرح حامیت کی
 جائے، تو یہ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہر مہینے میں رصف

 ایک بار اس بارے میں بات کرنے کے لیے میٹنگ کرنا کہ ہر ایک
 خطرے کی زد میں آنے والے طالب علم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے

 ایک اہم فرق ال سکتا ہے کہ طلباء کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جا
 رہا ہے اور وہ کس طرح ردعمل کرتے ہیں۔ مؤثر ہونے کے لیے،

 تاہم، گفتگو کو خطرے کی زد میں آنے والے طالب علم کے بارے
 میں درست اور موجودہ معلومات پر مشتمل ہونا چاہیے، جو کالس

 روم/ہوم روم استاد کی طرف سے اکٹھا کی گئی ہو۔ طالب علم
 کی حامیت کے لیے سی ایم میٹنگ کو افعال پر توجہ مرکوز کرنا
 چاہیے۔ پھر والدین/رسپرستوں کو معلومات سے آگاہ کیا جاتا ہے

 یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ اس بات سے واقف ہوں کہ کیا ہو رہا
ہے اور ان کے بچہ کے لیے ان کی حامیت حاصل کی جا سکے۔

 ہم جانتے ہیں کہ خاندان بچہ کی اسکولنگ کے محور ہوتے ہیں۔
 وہ اسکول میں رہنے یا چھوڑنے کے فیصلوں میں اہم کردار ادا

 کرتے ہیں۔ رسگرمیاں گھر میں بھی واقع ہوتی ہیں جو اس بات کی
 حامیت یا مخالفت کر سکتی ہیں کہ ایک طالب علم اسکول میں

 کتنا بہرت کرتا ہے اور آیا وہ رشکت کرتا ہے، اسکول کو پسند کرتا ہے
 اور اسکول میں برقرار رہتا ہے۔ اسکولوں اور خاندانوں کے درمیان
 رشاکت داری کو مضبوط بنانا خطرے کی زد میں آنے والے طلباء

کے لیے کسی بھی حامیت کے نظام کا مرکز ہے۔

عنرص 3: کمیونٹی کی مرصوفیت
 تیرسا عنرص—کمیونٹی کی مرصوفیت—چار افعال پر مشتمل ہوتا

ہے۔
•  فعل 1: ۔‘‘اسکول میں ٹھہریں‘‘ کمیٹیاں تشکیل دیں جو ترک 

اسکول کی اہمیت کے بارے میں وکالت اور بیداری مہم انجام 
دی سکتی ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا 

ہے، ساتھ ہی ساتھ بعض ایف آر ایس رسگرمیوں کی حامیت کر 
سکتی ہیں۔ 

•  فعل 2: ترک تحصیل کے بارے میں والدین کی بیداری بڑھانے 

اور اسکول سے تعلقات کی تعمیر کے لیے رابطے کی رسگرمیوں 
میں شامل ہوں جیسے کہ کمیونٹی میٹنگ بشمول اوپن ہاؤس، 

اور وائس میل پیغامات۔
•  فعل 3: خطرے کی زد میں آنے والے طلباء حفاظتی حامیت 

کی خدمات اور ان کی کمیونٹی میں ترک اسکول کو کم کرنے 
کی رسگرمیوں کے لیے لیوریج حامیت فراہم کرنے کے لیے 

کمیونٹی گروپ (جیسے کہ ایس ایم سی، پی ٹی اے، گاؤں 
کونسل، این جی او/سی بی او، مقامی کاروبار) کی شناخت 

کریں اور ان کے ساتھ اشرتاک کریں۔ 

 فعل 4: ایسی رسگرمیوں میں مشغول ہوں جو ای ڈبلیو • 
ایس کے مؤثر نفاذ کے لیے احتساب کے کلچر کو فروغ دیں 

(اسکول کے اہلکار، خاندان، کمیونٹی)۔

ایک ای ڈبلیو ایس کا عنرص 3 الگو کرنے میں کون شامل ہے؟ یہ 
عنرص اسکول کے اہلکار، خاندانوں اور وسیع تر کمیونٹی کے مابین 

رشاکت داری کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ابتدائی 
طور پر، کمیونٹی رشاکت اسکول کے اہلکار اور کمیونٹی کے 

رہنامؤں کے درمیاں تشکیل دیا جاتا ہے۔ تاہم، جو ان رسگرمیوں 
مشغول ہو جاتا ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ کمیونٹی گروپ کے 
طور پر ظاہر ہو سکتا ہے، بشمول والدین، جو وکالت، نگرانی اور 

حامیت کی رسگرمیوں میں زیادہ شامل ہو جاتے ہیں۔

ایک ای ڈبلیو ایس کا یہ عنرص 3 کیوں اہم ہے؟
ترک اسکول کو کم کرنا نہ تو خاندان اور نہ ہی اسکول کی تنہا 
ذمہ داری ہے۔ کیونکہ ترک اسکول سے کمیونٹی میں دور رس 

اثرات مرتب ہوتے ہیں، مسئلہ کو حل کرنے میں وسیع تر کمیونٹی 
کو بھی شامل کرنا رضوری ہے۔ شامل ہونے کے لیے مختلف اسٹاک 
ہولڈرس کی وجوہات مختلف ہیں۔ وہ ترک تحصیل کے مسائل کو 

حل کرنے کے لیے نہ رصف ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، 
بلکہ افرادی قوت اور وسائل کو متاثر بھی کرتے ہیں۔ باآلخر، ترک 

اسکول کو کرم کرنے کے مؤثر اقدامات یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 
ایک مکمل رشاکت داری قائم کی جائے۔

آپ کیسے جانتے ہیں کہ آپ کو ایک ای ڈبلیو ایس کی رضورت 
ہے؟

بہت سے ماملک متام طلباء کو اسکول میں برقرار رکھنے کے لیے 
جدوجہد کرتے ہیں، پھر بھی ترک تحصیل کرنے والے طل.باء کی 

تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تشویشناک اعداد و شامر کے باوجود، 
اکرث ترک تحصیل کے مسئلہ کے سائز یا طول و عرض کے بارے 

میں بہت کم علم ہوتا ہے۔

 پرے کوکی لوئر سیکنڈری اسکول میں والدین-استاد ایسوسی
 ایشن (پی ٹی اے) ترک اسکول کی روک تھام میں ایک فعال

 کھالڑی بن چکا ہے جب سے اسکول نے ای ڈبلیو ایس کو
 الگو کرنا رشوع کیا ہے۔ سوس سین، پرے کوکی کے ڈپٹی

 ڈائریکٹر وضاحت کرتے ہیں: ۔‘‘کمیونٹی اور پی ٹی اے اراکین
 کے ذریعہ گھریلو دوروں کے بعد، طلباء کی ایک بڑی تعداد

 اسکول میں واپس آئی ہے جو بار بار کی غیر حارضی کے
 بعد باقاعدگی سے رشکت کر رہے ہیں۔۔۔ وہ کمیونٹی میں

 رہتے ہیں اس لیے وہ اپنی کمیونٹی میں طلباء کے بارے میں
‘‘سمجھتے ہیں۔

پی ٹی اے کامیابی کی کلید ہیں
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ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

ایک ای ڈبلیو ایس کو ڈیزائن کرنے کا عمل اس بارے میں مکاملہ 
کو فروغ دینے کے لیے ایک طاقتور قوت کے طور پر کام کرتا 

ہے کہ ترک اسکول کیا ہے، ترک اسکول کی سطح کیا ہے، اور وہ 
عنارص کیا ہیں جو ترک اسکول کا سبب بنتے ہیں۔ یہ مکاملہ سوال 

کھڑا کرتا ہے کہ ‘‘میرے ملک/خطہ یا کمیونٹی میں ترک اسکول 
کی حد اور نوعیت کیا ہے؟’’

تین سواالت کے جواب دیے جانے چاہیے:
کیا آپ کے ملک میں ترک اسکول کا مسئلہ ہے؟. 1
 کیا ایسی پالیسیاں اور طرز عمل موجود ہیں جو طلباء کو . 2

اسکول میں برقرار رکھنے کے خالف مخالفت کرتی ہیں؟ 
 کیا اسکول، گھر اور کمیونٹی میں ایسے رویے اور طرز عمل . 3

پائے جاتے ہیں جو ترک اسکول میں تعاون کرتے ہیں؟

 اس سوال کے جواب اکرث دستیاب ڈاٹا میں پائے جا سکتے ہیں کہ
 کیا آپ کو ایک ای ڈبلیو ایس کی رضورت ہے اور آپ کے ملک

 میں ترک تحصیل کی نوعیت کیا ہے۔ ایک ای ڈبلیو ایس ڈیزائن
 کرنے کے لیے اپنے ملک ڈاٹا جمع کرنے اور اجتامعی طور پر

 تجزیہ کرنے کا عمل ترک تحصیل کی حد اور متعلقہ عنارص پر
 روشنی ڈالتا ہے جو اسکول چھوڑنے کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے
 ہیں۔ یہ خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی حامیت کے لیے

 مداخلت اور حکمت عملی پر فیصلے لینے کے لیے فریم ورک کے
طور پر بھی کام کرتا ہے۔

ڈاٹا اور معلومات کس طرح جمع کریں جن کی ایک ای 
ڈبلیو ایس کو ڈیزائن کرنے میں آپ کو رضورت ہوگی؟

 ترک اسکول کا مسئلہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رصف اسکول
 میں ہوتا ہے۔ اسے علیحدگی میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہمیشہ

 کچھ متعلقہ عنارص موجود ہوتے ہیں جو ترک تحصیل کے فیصلہ
 میں تعاون کرتے ہیں۔ ابتدائی اسکول انخال طالب علم، خاندان،

 اسکول، اور کمیونٹی کے درمیان ایک پیچیدہ تعامل پر مبنی ہوتا
 ہے۔ اپنے ملک میں ترک اسکول کے مسئلہ کو سمجھنے کے لیے

 آپ کو اس پیچیدہ تعلق پر رضور غور کرنا چاہیے۔ اپنے ملک میں
 ترک اسکول کے درجہ کو سمجھنے میں آپ کی بہرت مدد کے لیے

 آپ مختلف رسگرمیاں کر سکتے ہیں۔ تین قسم کے تجزیے اہم
 ہیں: ترک تحصیل پر اثر انداز ہونے والے عنارص اور حاالت کا ایک
 ترک تحصیل رجحان تجزیہ، ایک پالیسی تجزیہ اور ایک مواقعاتی

تجزیہ۔
رجحان تجزیہ

 ترک تحصیل کے رجحانوں کا ایک تجزیہ یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ
 آیا ترک تحصیل آپ کے ملک یا خطہ میں ایک مسئلہ ہے اور ترک
 تحصیل کے ذریعہ سب سے زیادہ شدید طور پر متاثر جغرافیائی

 محل وقوع اور آبادی کی شناخت کر سکتا ہے۔ اسے چکر اور
 گریڈ کی شناخت کے لیے بھی استعامل کیا جا سکتا ہے جہاں ترک

اسکول سب سے زیادہ شدید ہو۔

 ایک رجحان تجزیہ کا مقصد مندرجہ ذیل سواالت کے جواب دینا
:ہے
قومی سطح پر ترک تحصیل کی رشح کیا ہے؟• 
کس چکر میں سب سے زیادہ ترک تحصیل ہوتی ہے؟• 
کس بنیادی تعلیمی گریڈ میں سب سے زیادہ ترک تحصیل • 

ہوتی ہے؟
کون سے جغرافیائی عالقہ(عالقے) میں سب سے زیادہ ترک • 

تحصیل ہے؟
 کون سے آبادی گروپ (جنس، نسل، زبان اور مذہبی گروپ) • 

ترک تحصیل سے سب سے زیادہ شدید طور پر شکار ہیں؟

 ایک رجحان تجزیہ میں آپ چار کلسٹر میں منقسم 20 اشارہ
 کار کا استعامل کرتے ہوئے، اپنے ملک کی تعلیمی کارکردگی کی
 جانچ کرتے ہیں: بنیادی اشارہ کار، ترک تحصیل کے ‘‘پیش بین’’،
 طلباء کے لیے متعلقہ اشارہ کار، اور تعلیم کی فراہمی کے اشارہ
 کار۔ عام طور پر، آپ یہ معلومات قومی تعلیمی معلومات کے
 نظام سے حاصل کر سکتے ہیں، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ متام 20

 اشارہ کار پر ڈاٹا دستیاب نہ ہو یا زیادہ سے زیادہ تجزیہ کے لیے
 علیحدہ ہو۔ پھر آپ یہ تعین کرنے کے لیے کہ کہاں ترک تحصیل

 سب سے زیادہ مقبول ہے اشارہ کار کا موازنہ، مقابلہ اور جامع

 ایک ای ڈبلیو ایس کیا ہے یہ سمجھنا اہم ہے۔ ایک ای ڈبلیو ایس کیا نہیں ہے یہ سمجھنا اتنا ہی اہم ہے۔ کچھ افراد، خاص طور پر اسکول کے اہلکار،
اس کے مقصد کی غلط فہمی کی بنیاد پر ایک ایک ڈبلیو ایس کا استعامل کرنے میں تذبذب کا شکار ہو سکتے ہیں۔

ایک ای ڈبلیو ایس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ:
• سب سے زیادہ ہوشیار یا سب سے زیادہ باصالحیت طلباء کی شناخت کے لیے ان کی درجہ بندی کریں۔ 

• انھیں یا ان کے خاندانوں کو رشمسار کرنے کے لیے طلباء کی شناخت کریں۔  

•  ۔‘‘خطرے کی زد میں’’ کے بطور شناخت کیے گئے طلباء کو رسوا کریں۔ نام سے فرق پڑتا ہے! انھیں مرکوز بچہ (جیسے ایس ڈی پی پی نے   

بھارت میں کیا تھا) یا اس طرح سے بالئیں جو انھیں منفی طور پر کوئی نام نہ دیتا ہو۔ 
• ان والدین/رسپرستوں کی شناخت کریں جو ‘‘اچھا کام’’ نہیں کر رہے ہیں۔   

• اسکول کے اہلکار کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔   

• ان اسکولوں کی نگرانی یا شناخت کے لیے وزارت کے حکام کو معلومات فراہم کریں جو ‘‘اچھا کام’’ نہیں کر رہے ہیں۔   

• اسکول کے اہلکار یا والدین/رسپرستوں کو غیر رضوری کام سے جوڑیں۔   

• پہلے سے ترک تحصیل کر چکے طلباء کو اسکول میں واپس الئیں۔  

ایک ای ڈبلیو ایس کیا نہیں ہے
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 درجہ بندی کریں۔ مندرجہ ذیل جدول 2 میں 20 اشارہ کار کی
 فہرست دی گئی ہے جنھیں جامع درجہ بندی کے لیے چار گروپ

میں تقسیم کیا گیا ہے۔

پالیسی کا تجزیہ
پالیسیاں—اور جو پروگرام وہ پیدا کرتی ہیں—وہ اسکول چھوڑنے 
کے فیصلوں پر ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ستم ظریفی یہ 

ہے کہ، پالیسیاں ہمیشہ ترک اسکول کو کم نہیں کرتیں۔ بدقسمتی 
سے، بعض صورتوں میں، پالیسیاں غیر ارادی طور پر اسے بدتر بنا 

سکتی ہیں۔ ترک اسکول اور تعلیمی پالیسیوں کے درمیان تعلق 
کو بہرت طور پر سمجھنے کے لیے، آپ اپنے ملک کی پالیسیوں 

اور متعلقہ پروگراموں کی ایک فہرست کو منظم کر سکتے ہیں 
یہ جاننے کے لیے کہ وہ کس طرح ترک اسکول کے فیصلوں پر 

اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ اکرث دستاویزات اور معلومات کے 
ثانوی ذرائع کا جائزہ لینے کے ذریعہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ 

شعبے کا تجزیہ، ملک کی حکمت عملی، وغیرہ۔ کسی ملک کی 
پالیسیوں اور پروگراموں کی فہرست نہ رصف تعلیم کا تناظر قائم 

کرتی ہے بلکہ یہ معلومات بھی فراہم کرتی ہے جو خطرے کی زد 
میں آنے والے طلباء کی حامیت کے لیے مداخلت کے بارے میں 

فیصلے کرنے میں مفید ہو سکتی ہے۔

عام طور پر، پالیسیاں تعلیم کے قانونی تناظر کا احاطہ کرتی 
ہیں (مثال کے طور پر، مفت اور الزمی تعلیم کے لیے رضوریات، 
خطرے کی زد میں آنے والے بچوں اور لڑکیوں کے لیے خدمات، 

اسکولی کیلنڈر اور کالس کے سائز)، اسکول کی سہولیات (مثال 
کے طور پی، قابل رسائی اور خاتون پرور)، استاد کی بھرتی، 

تربیت، اور کالس روم میں طرزعمل (مثال کے طور پر، اقلیتوں 
یا عورتوں کی خصوصی بھرتی، مادری زبان کا استعامل)، بنیادی 

تعلیم کے عالوہ اسکول میں پیش کردہ حامیت کی خدمات (مثال 
کے طور پر، برج کورس، صحت خدمات، کھانے)، اور ثقافتی 

مشورہ:پالیسیوں کے بارے میں سیکھنا جب رپورٹس دستیاب نہ ہوں

 جب پالیسیوں اور پروگراموں کے بارے میں رسمی رپورٹ یا کاغذات دستیاب نہ ہوں، تو اپنے ملک میں
 پالیسیوں اور پروگراموں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ وزارت کے حکام، فنڈنگ یا الگو کرنے والی

ایجنسی کے حکام، اور مقامی تعلیمی ماہرین سے مالقات کر سکتے ہیں۔
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طریقے جو ترک تحصیل کی وجہ بن سکتے ہیں (مثال کے طور پر، 
کم عمر میں شادی)۔ ۔(ترک اسکول کو متاثر کرنے والی پالیسیوں 

کی ایک زیادہ جامع توضیحی فہرست کے لیے اکائی 1 میں 
صفحہ xxx مالحظہ کریں۔)

مواقعاتی تجزیہ
 ایک مواقعاتی تجزیہ ترک اسکول پر اثر انداز ہونے والے یا اس

 کی وجہ بننے والے عنارص اور حاالت کا جائزہ لینے کے لیے ایک
 (xxx جامع نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ اکائی 1 (صفحہ

 میں بحث کی گئی ہے، یہ عنارص متعدد ڈومین--بچہ، خاندان،
 اسکول، اور کمیونٹی--میں شامل ہیں جو ایک دورسے کے ساتھ

 تعامل کرتے ہیں۔ مقامی اور قومی سطح پر پالیسیاں ان متام ‘‘اثر
 و رسوخ کے ڈومین’’ کی بنیاد ہیں۔ ایک ساتھ مل کر، پالیسی

 ماحول اور عنارص اور بچہ، خاندان، اسکول اور کمیونٹی ڈومین
میں حاالت ترک اسکول کی حرکیات پیدا کرتے ہیں۔

 ذیل میں خاکہ 1 ایس ڈی پی پی کے لیے استعامل کیا گیا
 تصوراتی فریم ورک پیش کرتا ہے۔ یہ چار ڈومین اور ان کے مواد

 کو ظاہر کرتا ہے، اس ممکنہ عنرص کی عکاسی کرتے ہوئے جو
 آپ کے ملک، خطہ یا ماحول میں ترک تحصیل کو متاثر کر سکتا

 ہے۔ خاکہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ہر حلقہ اثر سابقہ پر تعمیر
 کرتا ہے، تیزی کے ساتھ اثرات کے معاملہ میں زیادہ پیچیدگی کا
 اضافہ کرتے ہوئے جو اسکول میں بنے رہنے اور چھوڑنے پر اثر

 انداز ہوتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، ترک اسکول کو کم کرنے کی
 کوششوں کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے متعدد ڈومین،

 تہوں میں متعدد عنارص کو حل کرنا رضوری ہے۔ جو حاالت کا
 تجزیہ آپ انجام دیتے ہیں ان سے آپ کو یہ تصور ملنا چاہیے کہ
 ترک تحصیل کے فیصلے میں متعدد عنارص کتنا مضبوط کردار ادا

کر سکتے ہیں۔

بچہ کی ایک  کہ  ہے  کرتا  یہ وضاحت  باکس  ٹکسٹ  باال   مندرجہ 
 زندگی میں ترک تحصیل کتنا پیچیدہ ہے۔ عنارص اور حاالت کا یہ

ایک رجحان تجزیہ منعقد کرنے کے لیے اشارہ کار کی فہرست*

:3A3 جدول

گریڈ اور چکر میں اندراج کیے گئے طلباء کی مطلق تعداد۔گریڈ اور چکر کے ذریعہ اندراج

منرب اشارہ کار تعریف 

 گریڈ اور چکر کے ذریعہ ترک
تحصیل کی رشح

 ایک دیے گئے اسکولی سال میں دیے گئے گریڈ میں اندراج کیے گئے ایک گروہ سے طلباء کا تناسب جو اب
ذیل کے اسکول میں داخل نہیں ہیں۔

 گریڈ اور چکر کے ذریعہ
پروموشن کی رشح

 ایک دیے گئے گریڈ میں اندراج کیے گئے ایک گروہ سے طلباء کا تناسب جو بعد کے اسکولی سال میں اگلے
گریڈ میں پڑھتے ہیں۔

 اک ہورگ کیا ےک ءابلط ےئگ ےیک جاردنا ںیم ڈیرگ ےلہپ ےک رکچ ےئگ ےید کیاچکر کے ذریعہ بقا کی رشح
۔ےہ عقوت یک ےنچنہپ ںیم ڈیرگ رتاوتم ےک نج دصیف

 ایک دیے گئے اسکولی سال میں تعلیم کی ایک اعلی سطح کے پہلے گریڈ میں داخل کیے گئے طلباء کی تعدادچکر سے چکر تک منتقلی کی رشح
 گزشتہ سال میں ادنی سطح کے حتمی گریڈ میں داخل کیے گئے طلباء کی تعداد کے فیصد کے طور پر اظہار

کرتی ہے۔

 چکر اور/یا گریڈ کے ذریعہ عمر
مخصوص اندراج کی رشح

 تعلیم کی سطح سے قطع نظر، داخل کیے گئے ایک مخصوص واحد عمر کا اندراج، ایک ہی عمر کی آبادی کے
ایک فیصد کے طور پر۔

 گریڈ اور چکر کے ذریعہ تکرار
کی رشح

 ایک دیے گئے اسکولی سال میں ایک دیے گئے گریڈ میں داخل کیے گئے ایک گروہ سے شاگردوں کا تناسب جو
اگلے اسکولی سال میں یکساں گریڈ میں پڑھتے ہیں۔

 ایک دیے گئے سال میں پرامئری اسکول کے آخری سال سے کامیابی کے ساتھ تکمیل کرنے یا گریجویٹ ہونےچکر کے ذریعہ تکمیل کی رشح
والے طلباء کی کل تعداد سے آبادی میں رسکاری گریجویشن کی عمر کے بچوں کی کل تعداد کا تناسب۔

گروپ A: بنیادی اشارہ کار

گروپ B: ترک تحصیل کے ‘‘پیش بین’’ کے اشارہ کار
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ہے ایک  سے  میں  وجوہات  بنیادی  ان  جال  ہوا  بنا  سے   مضبوطی 
لیے تعلیم  جس کی وجہ سے ایک ای ڈبلیو ایس ڈیزائن ٹیم کے 
 اور اسکولنگ کے تجربات کے بارے میں مختلف قسم کے ڈاٹا کو
بھی اور گریڈ میں  انھیں مختلف چکر   دریافت کرنا رضوری ہے۔ 
 ترک اسکول کی جانچ کرنا چاہیے کیونکہ جب ایک طالب علم بڑا
 ہوتا ہے تو ترک اسکول کی وجوہات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ
 ذہن میں رکھیں، کہ ان متعلقہ عنارص میں سے اکرث ایک خطہ سے
 دورسے میں ڈرامائی طور پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ وہ کمیونٹی
ای اپنے  ہوئے،  دیکھتے  کو  اس  ہیں۔  ہو سکتے  مختلف  بھی   میں 
جگہ طرح  کس  کو  تبدیلی  گئی  پائی  میں  ڈیزائن  کی  ایس   ڈبلیو 

دیں گے؟

 مندرجہ ذیل دو پوسٹر دو ایس ڈی پی پی ماملک میں تیار کیے
 گئے ای ڈبلیو ایس کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال خاکہ

 2 بھارت کے آنند شالہ (پرلطف آموزش کی جگہ) پروگرام کی
 ہے۔ دورسی مثال خاکہ 3 کمبوڈیا کی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ
 سکتے ہیں، دونوں ابتدائی نظام انتباہ ترک تحصیل کے خطرے

 کی زد میں آنے والے بچوں کی حامیت میں اسکولوں اور کمیونٹی
 کی مدد کے لیے یکساں فریم ورک اور عمل کا استعامل کرتے

ہیں۔

 اگلی اکائی میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح اپنا خود کا
ای ڈبلیو ایس تیار کریں۔

ایک رجحان تجزیہ منعقد کرنے کے لیے اشارہ کار کی فہرست*

جدول 3A: - جاری

منرب اشارہ کار تعریف 

 چکر اور فراہم کنندہ کی طرف
سے اسکول

اسکولوں کی تعداد

 چکر اور فراہم کنندہ کی طرف
سے اساتذہ

اساتذہ کی تعداد

 چکر کی طرف سے طالب علم:
استاد تناسب

ایک دیے گئے اسکولی سال میں تعلیم کی ایک مخصوص سطح پر فی استاد طلباء کی اوسط تعداد۔

رسکاری پرامئری اسکول کی عمر کی رینج میں آنے والے بچے جن کا اندراج یا تو بنیادی یا ثانوی اسکولوں میں اسکول کے باہر کے بچے
نہیں کیا گیا ہے۔

یکساں عمر کے گروپ میں آبادی کے ذریعہ تقسیم کیے گئے 15 سے 24 سال کی عمر کے افراد کی تعداد نوجوانوں کی رشح خواندگی
جو اپنی روزمرہ کی زندگی پر ایک مخترص سادہ بیان پڑھ، لکھ اور سمجھ سکتے ہوں۔

گروپ C: طلباء کے لیے متعلقہ اشارہ کار

گروپ B: ترک تحصیل کے اشارہ کار ”“پیش بین““

چکر کے ذریعہ صنفی 
مساوات کا انڈیکس

ایک دیے گئے اشارہ کار کے خاتون-تا-مرد اقدار۔

چکر کی طرف سے 
طالب علم: کالس روم

ایک دیے گئے اسکولی سال میں تعلیم کی ایک مخصوص سطح پر فی کالس روم طلباء کی اوسط تعداد۔

 چکر کی طرف سے ٹکسٹ بک:
طالب علم

ایک دیے گئے اسکولی سال میں تعلیم کی ایک مخصوص سطح پر فی طالب علم ٹکسٹ بک کی اوسط تعداد۔

کلو میٹر میں اسکول سے اوسط فاصلہاسکول سے فاصلہ

چکر کے ذریعہ خالص 
اندراج کی رشح

یکساں آبادی کے ایک فیصد کے طور پر ظاہر کیے گئے تعلیم کی ایک دی گئی سطح کے لیے رسکاری عمر کے 
گروپ کا اندراج۔

چکر کے ذریعہ 
مجموعی اندراج تناسب

عمر سے قطع نظر، ایک دیے گئے اسکولی سال میں تعلیم کی یکساں سطح کے مطابق اہل رسکاری اسکولی 
عمر کی آبادی کے ایک فیصد کے طور پر اظہار کیے گئے، تعلیم کی ایک مخصوص سطح میں مکمل اندراج۔

پہلے گریڈ کی انٹیک 
کی رشح (خالص)

بنیادی تعلیم کے پہلے گریڈ میں داخل ہونے والے جو پرامئری اسکول میں داخلے کی رسکاری عمر کے ہیں 
انھیں یکساں عمر کی آبادی کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔
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:3B4 خاکہ
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:اس پر غور کریں
 ایک سولہ سال کا لڑکا—اپنے خاندان میں سب سے بڑا بچہ—اپنے لوئر سیکنڈری اسکولنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اب گریڈ 8

 میں ہے۔ اپنے والد کے کام کے لیے بار بار کی نقل مکانی کی وجہ سے ایک غیر مستحکم گھریلو ماحول کے باوجود، اس نے اپنے
 اسکول کے کام میں بہرت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک مضبوط طالب علم نہیں ہے۔ وہ فیل نہیں ہو رہا ہے، وہ کالس میں

 رکاوٹ نہیں ڈالتا، لیکن وہ شاذ و نادر ہی رضاکارانہ طور پر کالس میں سوال یا جواب کرتا ہے۔ اس کے اساتذہ اس پر زیادہ توجہ
 نہیں دیتے۔ اس کے پاس اپنے کالس ساتھی کے ساتھ گھومنے کا وقت نہیں ہے؛ اس کے عالوہ وہ انھیں اچھی طرح سے نہیں جانتا
 کیونکہ اس کے خاندان کو اکرث نقل مکانی کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ خاندان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تعلیم رضوری ہے، شدید مالی
 رضورت اور گھر کے کام کاج کے ساتھ مدد کرنے اور پودے لگانے اور فصل کی کٹائی کے دوران موسمی کام تالش کرنے میں اس
 کی مدد کی رضورت انھیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ اسے کچھ وقت کے لیے اسکول میں رشکت کو روکنا ہوگا۔ اسے

 امید ہے کہ وہ اسکولی سال کے بعد میں واپس آنے کے قابل ہوگا، لیکن اس کی بار بار اور طویل غیر حارضی نے اسے اس کی تعلیم
 میں پیچھے ڈال دیا ہے اور اسے ڈر ہے کہ اسے ایک اور گریڈ دہرانا پڑ سکتا ہے۔ اب وہ اپنے گریڈ میں سب سے بڑی عمر کے

طالب علم میں سے ایک ہے۔

:عکاسی کریں اور جواب دیں
آپ کے خیال میں اس طالب علم کے لیے کون سے عنارص یا اثرات زیادہ اہم ہیں؟• 
 آپ ان کے بارے میں جو جانتے ہیں اس کے مطابق، آپ کے خیال میں ایک ای ڈبلیو ایس کے لیے ترک تحصیل کے پیش بین کیا • 

ہوں گے؟ ۔(اشارہ: طرزعمل، قابل عمل، آسانی سے قابل پیامئش)
آپ اپنی حامیت کس حلقہ اثر میں مرکوز کریں گے؟• 
آپ کس قسم کی پہلی جوابی حکمت عملی تجویز کریں گے؟• 

ایک ترک تحصیل کا عمل میں آنا: آپ کیا کریں گے؟
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3C خاکہ

ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق پائلٹ پروگرام
تعلیمکا حق ایکٹتعلیمکوہربچہکا حق بناتاہے، ہمیں اس بات کویقینی بنانا ہےکہبچہ:

اسکوملیںسیکھتاہےاسکولکےساتھ ملوث ہوتاہےہوتاہےاسکوملیںرہتاہےہےکہبچہ:
طالب علم کوبہرت طور پرسمجھنےمیں• 
طلباء کواسکوملیںبرقراررکھنےکےلیےحامیتیحکمتعملیتیارکرنےمیں • 
طلباء کو مرصوف رکھنے اور ان کیآموزشمیںاضافہکرنےمیں• 

آنندشالہابتدائی نظام انتباہ 
استاد کی مدد کرتاہے:

آنندشالہکے عنارص
رہنا

طالب علم سےباخرب ربرہنافوکس بچہ شناخت
ردعملسےباخ

ٹریکنگکیبنیادپربچہکیحامیتکےلی
ےایکجوابیمنصوبہبنائیں

توجہ طلب عالقوںکینشاندہ
یکےلیےباقاعدہبنیادپر طلباء 

سےباخربرہیں

اسکولی سطح کےڈاٹاکا استعامل 
کرتےہوئےخطرےکی زد 

میںآنےوالے طلباء کیشناختکرنا
آنندشالہابتدائی نظام انتباہکوگریڈ: IIIV ،IIV ،IV ،V میں الگو کیا جائے گا۔

جوابی حکمت عملی مہم، مسلسل اور جامع تشخیص (سی سی ای) اور والدین استاد میٹنگ (پی ٹی اے) سے متعلق 
اسکولی عمل کے مؤثر نفاذ میں حامیت کرے گا

آنندشالہ کےاسٹاک 
ہولڈرس

اسکولی نظامکمیونٹیوالدینہیڈماسٹراستاد

اگرآپکےکوئیسواالتہیںیاآنندشالہنمونہکوبہرت طور 
پرسمجھناچاہتےہیں، تو اپنےمقامیآنندشالہسفیرسے

رابطہکریںیاہمیںکالکریں: 

کالکےلیےکوئیقیمتالگونہیںہوتی
67/77701266970

اسکولٹولکٹمیںمندرجہذیل عنارص ہیں:
اسکول کتابچہ: اساتذہ اور ہیڈماسٹر کے لیے ابتدائی نظام انتباہ عمل اور 

نفاذ گائیڈ
عمل پوسٹر: عمل اور تربیتی امداد کاجائزہ

ایچایمڈائری: ہیڈماسٹروںکواپنیذمہداریاںبہرت طور پر منظم کرنےمیں مدد 
کےلیےایکڈائری

والدینکیمرصوفیتکاپوسٹر: والدین استاد میٹنگکےلیےایک امداد

CHILD
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3D خاکہ

تعلیمکا قانون تعلیمکوہربچہکا حق بناتاہے، ہمیں اس بات کویقینی بنانا ہےکہبچہ:

اسکوملیںسیکھتاہے اسکولکےساتھ ملوث ہوتاہے اسکوملیںرہتاہے

 طالب علم کوبہرت طور پرسمجھتاہے

 طلباء کواسکوملیںبرقراررکھنےکےلیےحامیتیحکمتعملیتیارکرتاہے

 طلباء کو مرصوف رکھتاہے اور ان کیآموزشمیںاضافہکرتاہے

ابتدائی
 نظام انتباہ

ایڈبلیوایسکے4 اہم 
عنارص

6 اشارہ کار کا استعامل کرتے 
ہوئے طالب علم کے خطرے 
کی زد میں ہونے کی حالت 

اور اسکورنگ کی شناخت کرنا 
جو غیر حارضی، کورس کی 

کارکردگی اور طرزعمل (اے، 
بی، سی) کے عالوہ زیادہ عمر 
اور اسکول سےدوری پر توجہ 

مرکوز کرتا ہے

بچہپرور عالج، کیس انتظام 
اور تعلیمکیاہمیتکیبڑھتیہوئی
کمیونٹیکیبیداریکیشکلمیںف

الو-اپحامیتفراہمکریں

ہوم روم استاد کی طرف 
سےاےبیسیسےباقاعدہباخربرہنا

اگر طالب علم غیر حارض ہےیا 
ناقص کارکردگیرکھتاہے تو خط، 

فون یادورہکےذریعہوالدین/
رسپرستوںکےساتھابتدائی بات 

چیتکےذریعہپہال جواب
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ےیماتتخا

http://smhp.psych.ucla.edu/gf/case_mgmt_gt/Case_ 1 ہان، اینڈریو؛ آرون، پال؛ کنگسلے، کرس (2012)۔ تعلیمی نقوش۔
Management_with_At-risk_Youth.pdf

2 واٹرمین، آر؛ ہیری، بی۔ (2008)۔ ”انگریزی زبان کے طلباء کے اسکول اور والدین کے درمیان اشرتاک بنانا: رکاوٹوں سے گزرنا، مواقع تیار کرنا۔“ ثقافتی طور پر جواب دہ تعلیمی 
نظام: سب کے لیے تعلیم۔

برج لینڈ، جے۔؛ بلفونز، آر۔؛ مورے، ایل۔؛ فرائنٹ، آر۔ (2010)۔ ”اپنی آواز بلند کرنا: ہائی اسکول ترک تحصیل کی وباء کو ختم کرنے میں مدد کے لیے طلباء، اساتذہ اور والدین کو 
مشغول رکھنا۔“ بلدیاتی مہم، واشنگٹن، ڈی۔سی۔

3 برش، لوری؛ شین، جینیفر؛ رشیسٹھا، رجنی؛ تیتجن، کیرن۔ مئی 2011۔ لٹریچر کا جائزہ۔ تخلیقی ایسوسی ایٹس۔

4 برش، لوری؛ شین، جینیفر؛ رشیسٹھا، رجنی؛ تیتجن، کیرن۔ مئی 2011۔ لٹریچر کا جائزہ۔ تخلیقی ایسوسی ایٹس۔
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رشوعات کرنا
اکائی 4:

ترک اسکول کی روک تھام
قبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ
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سویتا ایک مثالی طالب علم ہے جو اچھے منرب حاصل کرتی ہے اور بہار کے سمستی پور ضلع میں، رسائے رنجن میں یو ایم اسکول بھوجپور 
میں باقاعدگی کے ساتھ کالسوں میں رشکت کرتی ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔

سات بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور گھر پر اکیلی لڑکی ہونے کے طور پر، سویتا مویشیوں کو چارہ دینے اور خاندان کے لیے کھانا 
پکانے کے لیے ذمہ دار تھی۔ جبکہ اس کے والد گاؤں کے باہر اور اس کی ماں گھر کے باہر کام کرتی تھی، سویتا اکرث گھر کے کاموں کو پورا 

کرنے کی وجہ سے اسکول کا ناغہ کر دیتی تھی۔
اسے سب سے زیادہ یہ بات پریشان کرتی تھی کہ 14 سال کی عمر میں، وہ اپنے گریڈ 5 کے کالس ساتھیوں کے مقابلہ میں بہت بڑی 

تھی۔ وہ خود کے بارے میں فکرمند محسوس کرتی تھی اور اسکول کے ایک کونے میں بیٹھتی تھی، دورسوں سے دور، بے دلی سے اپنا سبق 
کرتے ہوئے۔ گھر میں کام کے مطالبات اور اسکول میں کم حوصلگی کا مجموعہ اس کے گرتے ہوئے گریڈ اور خراب حارضی کا سبب بنا۔
جب اس کے اسکول میں ابتدائی نظام انتباہ متعارف کیا گیا، تو اس کی خراب حارضی اور اسکول کے کام کی وجہ سے سویتا کی شناخت 

ایک ”مرکوز بچہ“—ترک تحصیل کے خطرے کی زد میں—کے طور پر کی گئی۔ اس نے اس کا پرامئری اسکول مکمل کرنے میں اس کی مدد 
کرنے کی خواہش کے لیے اقدامات کو متحرک کیا۔ سب سے پہلے، اس کے اساتذہ اور مقامی کمیونٹی ”چیمپیئنز“ نے گھر پر سویتا کی 

صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے اس کی ماں سے مالقات کی۔ مالقات کے دوران انھوں نے اس کی ماں کے ساتھ سویتا کے گھریلو کام 
کی ذمہ داریوں پر گفتگو کی۔ بہت زیادہ قائل کرنے کے بعد، سویتا کی ماں

ای ڈبلیو ایس کا ”باخرب رہیں اور متحرک کریں“ نقطہ 
نظر طلباء کی کامیابی کے امکان کو بڑھاتا ہے



اس رشط پر اسے باقاعدگی کے ساتھ اسکول بھیجنے پر راضی ہوئیں کہ وہ ایک شیڈول کے مطابق ابھی بھی گھر کے کام میں مدد کرے 
گی۔ انھوں نے حارضی کا ایک سادہ جرنل دیا جسے سویتا اور اس کی ماں ایک ساتھ بھر سکتی تھیں۔

اس کے بعد سویتا کے اساتذہ نے اسکول میں اس کی حارضی، طرزعمل اور کالس کارکردگی کی نگرانی کی اور اس بات پر خصوصی توجہ 
مرکوز کی کہ وہ کیسا کر رہی ہے۔ اساتذہ نے سویتا کو کمرے میں سب سے سامنے رکھا، اسے کالس کی بات چیت میں مدعو کیا، اور اپنے 

کالس ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ انھوں نے سویتا کو غیر نصابی رسگرمیوں میں حصہ لینے کے 
لیے بھی مدعو کیا، اور اسے خصوصی ذمہ داریاں دیں جیسے کہ ہر نشست کے بعد مواد تقسیم کرنا اور جمع کرنا۔ 

جلد ہی، سویتا نے کالس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے لیے اعتامد حاصل کر لیا، جس کے نتیجے میں باآلخر اس نے بڑی عمر کا 
ہونےکے بارے میں اپنی رکاوٹوں پر قابو پا لیا۔ اس کی حارضی باقاعدہ ہو گئی، اس کا اسکول کا کام بہرت ہو گیا، اور حتی کہ اس نے کالس 

کے بعد پیشکش کی جانے والی کھیل کی رسگرمیوں میں بھی حصہ لینا رشوع کر دیا۔
جبکہ اسکول میں سویتا کی نگرانی اور حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی، ایک استاد اور کمیونٹی چیمپینئ نے یہ یقینی بنانے کے لیے اس کے 

گھر کا دورہ کرنا جاری رکھا کہ اس کے والدین سویتا کی تعلیم میں مرصوف ہیں اور اس کی پیش رفت سے واقف ہیں۔ سویتا اور اس کی 
ماں نے اسکول میں ایک اوپن ہاؤس میں رشکت کی، جہاں سویتا کے آرٹ اور کالس کے کام کی منائش کی گئی تھی۔ اس دن، اسکول نے 

سویتا کو کالس میں حصہ لینے کی ہمت کا مظاہرہ کرنے اور باقاعدگی کے ساتھ اسکول میں حارض ہونے کی کوشش کے لیے ایک تحفہ پیش 
کیا۔ اس کے اسکول کی طرف سے اس عالمتی تعریف نے نہ رصف سویتا کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ اس کی ماں کو فخر سے بھر دیا۔ وہ 

اسکول اور اپنی کمیونٹی کے لیے ایک مثال بن گئی۔
اب سویتا چھٹی گریڈ میں ہے اور باقاعدگی کے ساتھ اسکول میں حارض ہوتی ہے۔



صفحہ 49

ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

رشوعات کرنا
اپنے ابتدائی نظام انتباہ (ای ڈبلیو ایس) کا ڈیزائن النچ کرنے کے لیے آپ کو اپنی ای ڈبلیو ایس ڈیزائن ٹیم کو ایک ساتھ النے، اپنے 

جغرافیائی مرکوز عالقہ میں ترک تحصیل کی ایک مکمل سمجھ تیار کرنے، اور جن اسکولوں کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 
خیال کو ”فروخت“ کرنے کی رضورت ہوگی۔ یہ اکائی آپ کی ٹیم کے انتخاب اور واقفیت کے ذریعہ آپ کی رہنامئی سے رشوع ہوتی ہے۔  
پھر یہ اپنی ڈیزائن کو منظم کرنے کے لیے آپ کے لیے رضوری مختلف تجزیوں پر گفتگو کرتا ہے اور مشورہ فراہم کرتا ہے۔ یہ آپ کے ای 

ڈبلیو ایس کو تعلیمی اہلکار، اسکولوں اور کمیونٹی کے لیے متعارف کرانے کی رہنامئی پر مشتمل ہے۔

اکائی 2 میں، ہم نے ایک ابتدائی نظام انتباہ کا ایک جائزہ پیش 
کیا تھا—یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ہے اور اس کی رضورت کب پڑتی 

ہے۔ آپ نے سیکھا کہ ایک ای ڈبلیو ایس ایک فریم ورک اور عمل 
دونوں ہے جو اسکول اہلکار کو پہلی جوابی حکمت عملی متحرک 
کرنے کے لیے خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی شناخت اور 

خاندان اور کمیونٹی کو متام طلباء کو اسکول میں برقرار رکھنے 
میں حامیت کے قابل بناتا ہے۔

اکائی 3 میں، ہم آپ کو رہنامئی فراہم کریں گے کہ کس طرح 
اپنا ای ڈبلیو ایس تیار کریں۔ ایسا کرنے کے لیے، آپ کو رضورت 

ہوگی:
 ایسے 4 سے 8 لوگوں کی ایک ٹیم جو آپ کے ملک کی • 

تعلیم کے بارے میں اچھی طرح باخرب ہوں؛
 آپ کے ملک یا خطہ میں تعلیم کے بارے میں ڈاٹا تک • 

رسائی؛ اور 
ایک کمپیوٹر اور ممکنہ طور پر انٹرنیٹ۔ • 
 ۔(نوٹ کریں کہ ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے کے لیے ایک • 

کمپیوٹر یا انٹرنیٹ تک رسائی رضوری نہیں ہے۔)

اپنا ای ڈبلیو ایس تیار کرنے کے عمل میں ڈاٹا کا جائزہ لینے، ترک 
اسکول کے پیش بین اور محرکات کی شناخت کرنے، اور خطرے 

کی زد میں آنے والے طلباء سے باخرب رہنے کے مخصوص اشارہ 
کار تیار کرنے، اور اپنی رسخی تیار کرنے، اور خطرے کی سطح 

کے لیے ان کی درجہ بندی کرنے میں ایک سے چار ہفتوں کا وقت 
لگنا چاہیے۔ آپ کی ٹیم کو پہلی جوابی حکمت عملی تیار کرنے 
اور ممکنہ رسگرمیوں کی تجویز پیش کرنے کی رضورت ہوگی جن 
میں شامل ہو کر کمیونٹی کے رہنام خطرے کی زد میں آنے والے 

طلباء کی حامیت کر سکتے ہیں۔

اپنی ای ڈبلیو ایس ڈیزائن کی ٹیم تیار کرنا
ایک ای ڈبلیو ایس بنانے کا پہال قدم 4 سے 8 لوگوں کا ایک گروپ 
منتخب کرنا ہے جو آپ کی ای ڈبلیو ایس ڈیزائن کی ٹیم ہوگی۔ ان 
کا کام ملک میں ترک اسکول کی بہرت سمجھ کے لیے اسکولنگ کے 
بارے میں ڈاٹا کے مجموعوں اور مشاہدوں کو جمع کرنا اور جائزہ 

لینا ہے۔ ٹیم کے کچھ اراکین ایسے افراد ہونے چاہیے جو ڈاٹا کے 
ساتھ کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہوں اور جو مقداری و معیاری ڈاٹا 

کا تجزیہ کرنا جانتے ہوں۔

ایک ای ڈبلیو ایس ٹیم کے آٹھ بنیادی کام ہیں۔
 ترک تحصیل کے رجحان کا ڈاٹا جمع کرنا اور جائزہ لینا جو آپ . 1

کے ملک میں اندراج، برقراری اور حصہ لینے کے بارے میں 
معلومات فراہم کرتا ہے۔ 

 ڈاٹا کا استعامل ایسے مقام، چکر اور گریڈ کی شناخت کے لیے . 2
کریں جہاں ترک تحصیل سب سے زیادہ شدید ہو یا اس عالقہ 
میں اس کی جہتوں کو سمجھنے کے لیے کریں جہاں آپ کر 

رہے ہیں۔ 
 مقصود مقام، چکر اور گریڈ میں ترک اسکول کو متحرک کرنے . 3

والے اہم عنارص کی شناخت کے لیے پالیسی اور مواقعاتی 
تجزیہ کی معلومات اور ڈاٹا کا استعامل کریں۔ 

 ۔4 سے 6 اشارہ کار تیار کریں (ہم 6 کی سفارش کرتے ہیں) . 4
جو ترک اسکول کے اچھے پیش بین ہوں۔ ۔(یاد رکھیں، ایک 
اچھا پیش بین ایک طرزعمل ہوتا ہے جو ایک منونہ پیش کرتا 
ہے جسے آسانی سے، فوری طور پر اور مسلسل پیامئش کر 
سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہو جسے تبدیل کیا جا سکے—

دورسے الفاظ میں، یہ قابل عمل ہو۔)
ہر اشارہ کار کے لیے ایک رسخی (کارکردگی کا معیار) تیار . 5
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کریں۔ 
ہر رسخی کی 0 سے 2 خطرے کی سطح کے لیے درجہ . 6

بندی کریں۔
 خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی حامیت کے لیے پہلی . 7

جوابی حکمت عملی تیار کریں۔ 
 بیداری پیدا کرنے کے لیے کمیونٹی کو متحرک کرنے، اسکول . 8

میں رہنے کی وکالت کرنے اور اسکول میں طلباء کے برقرار 
رہنے کی حامیت فراہم کرنے کے لیے ممکنہ افعال کا ایک 

مینو تیار کریں۔

ایک ای ڈبلیو ایس بنانا اور الگو کرنا تعلیم میں کام کرنے والے 
دورسے اہم اسٹاک ہولڈرز کے ساتھ ایک مشرتکہ رسگرمی ہونا 

چاہیے۔ ڈیزائن کے عمل میں دورسوں کو شامل کرنا بہت اہم ہے۔ 
آپ کو مندرجہ ذیل پر غور کرنے کی رضورت ہے:

آپ وزارت کو کس طرح شامل کرتے ہیں؟ ان کی شمولیت سے 
بہت سے فوائد ہیں۔ رشوع سے ہی ملکیت کے ان کے احساس 
کی تعمیر خاص طور پر اہم ہے کیونکہ باآلخر وہ ایک ای ڈبلیو 

ایس کو الگو کرنے، آگے بڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے ذمہ دار 
ہوں گے۔ لیکن ان کی شمولیت میں ایک منظوری کے عمل سے 

گزرنے کی رضورت پڑ سکتی ہے جس میں وقت لگ سکتا ہے۔ ان 
کی رشکت کو یقینی بنانے اور رسکاری اسکولوں میں کام کرنے کے 
لیے وزارت سے اجازت حاصل کرنے کے لیے کافی وقت کی اجازت 

دینے کو یقینی بنائیں۔

تعلیم میں کام کرنے والے دیگر گروپ کے لیے آپ کیا کردار 
چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو ان کی مالی یا سیاسی حامیت کی رضورت 
ہے؟ کیا ایک ای ڈبلیو ایس بنانے، الگو کرنے اور نگرانی کرنے کے 

لیے آپ کو ان کے افرادی قوت کی رضورت ہے؟ کیا جغرافیائی 
مقامات میں کام کرنے والے ایسے گروپ موجود ہیں (جو آپ 

نہیں ہیں) جنھیں آپ ای ڈبلیو ایس میں شامل کرنا چاہیں گے؟ کیا 
استاد پیشہ ورانہ تنظیمیں یا انجمن موجود ہیں جن کی اس عمل 

میں ایک آواز ہونا چاہیے؟

کیا آپ کے ملک میں تعلیمی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں—جیسے 
کہ سب کے لیے تعلیم (ای ایف اے) یا تعلیم کے لیے عاملی 

رشاکت (جی پی ای) کمیٹی--جن کی حامیت اور رشکت فائدہ مند 
ہوگی؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ گروپ اکرث ان پالیسیوں 
کو ترتیب دینے اور پروگرام قائم کرنے میں مدد کرتے ہیں جن کا 
کسی نہ کسی طرح سے ترک تحصیل پر اثر انداز ہونے کا امکان 

ہے۔ ان کی رشکت ای ڈبلیو ایس کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا 
کرنے میں مدد کر سکتی ہے، یا تو حامیتی پالیسیوں کے ذریعہ یا 

ان پروگرام کے ذریعہ جو اپنے اصول اور طریقہ کار شامل کرتے 

ہیں۔

کیا ایسے افراد ہیں جو ڈاٹا کا تجزیہ یا ترشیح کرنے میں مددگار 
ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر، منصوبہ بندی، استاد کی تیاری 

یا اسکول کی نگرانی میں ملوث وزارت تعلیم کا عملہ ڈاٹا کی 
بصیرت، اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ اسکول کے طرزعمل اور 

طریقہ کار پر مشورہ فراہم کر سکتے ہیں جس پر ای ڈبلیو ایس 
کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک وسیع تر سامعین کے لیے ای 
ڈبلیو ایس کے بارے میں معلومات کی تشہیر کرنے کے لیے بھی 

مفید ہو سکتے ہیں۔

کیا شعبہ میں کام کرنے والے ایسے افراد موجود ہیں جو کام کے 
لیے پہچان اور اعتامدیت التے ہیں؟ اگرچہ آپ ایسے لوگوں کی 
رشکت نہیں چاہتے ہیں جو اپنے ذاتی ایجنڈا کے ساتھ عمل کو 

راستے سے بھٹکا سکتے ہیں، ماہرین کے طور پر پہلے سے تسلیم 
شدہ افراد اس کام میں بڑی اعتامدیت التے ہیں جو آپ کرنے کی 

کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، ان کے ایسے لوگوں کے 
ساتھ رابطہ ہیں جو اجازت حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں 
یا الگو کرنے کے عمل کے دوران مدد کی پیشکش کر سکتے ہیں۔

کیا آپ ترقی کے عمل میں اسکول اہلکار کو شامل کرنا چاہتے ہیں؟ 
وہ گفتگو میں تجربہ کو شامل کرتے ہیں جو ای ڈبلیو ایس ڈیزائن 
کی توثیق کر سکتا ہے۔ اسکول اور کمیونٹی کی سطح پر کیا چیز 
قابل عمل اور قابل کارروائی ہے اس پروہ بیش قیمت گفتگو بھی 

کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انھیں شامل کرتے ہیں، تو ان کی رشکت کو 
اس طرح سے تشکیل دینا اہم ہے کہ وہ دیگر ٹیم کے اراکین کی 

طرف سے خوف یا خطرہ نہ محسوس کریں۔ یہ خاص طور پر اس 
وقت حساس ہو سکتا ہے جب ڈیزائن ٹیم میں وزارت کی طرف 

سے دیگر ایسے افراد ہوں جو تعلیمی نظام میں ‘‘اعلی درجہ’’ پر 
ہوں۔

اپنی ٹیم کو متعارف کرانا
اگرچہ آپ کے ذریعہ تشکیل دی گئی ٹیم تعلیم کے میدان میں 
وسیع تجربہ رکھتی ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ ترک اسکول کے بارے 
میں بہت زیادہ علم نہ رکھتے ہوں۔ یہ غیر معمولی نہیں ہوگا۔ 
سب سے پہلے اور منایاں طور پر، یہ اہم ہے کہ ٹیم یہ محسوس 

کرے کہ ترک اسکول کو وسیع پیامنے پر اور اپنے ملک میں 
سمجھنا انھیں ان پیش بین کی شناخت کے قابل بناتا ہے جس پر 
ای ڈبلیو ایس کی بنیاد ہوگی۔ جبکہ ان کا علم کے ساتھ آنے کا 

امکان ہے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ ترک تحصیل کے بارے 
میں پہلے سے سوچے ہوئے خیاالت کے ساتھ آئیں جو درست ہو 

سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔
جب ٹیم ای ڈبلیو ایس ڈیزائن رشوع کرتی ہے تو تین بنیادی 

سواالت کے جواب دینے ہوتے ہیں:
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مشورہ: بہرت فٹ کے لیے متفق ہونا
قبولیت جتنی زیادہ وسیع تر ہوگی، اسکول اور کمیونٹی میں ای ڈبلیو ایس ڈیزائن کا ‘‘فٹ’’ اتنا ہی بہرت ہوگا، اور 

اس طرح ای ڈبلیو ایس ڈیزائن کے الگو کیے جانے کا امکان زیادہ ہے۔

ترک اسکول کا سبب کیا بنتا ہے؟. 1
 ترک اسکول کرنا فرد، خاندان، اور کمیونٹی کو، معاشی، . 2

سامجی اور سیاسی طور پر کس طرح متاثر کرتا ہے؟
وہ کچھ تدابیر کیا ہیں جو ترک اسکول کو کم کرتے ہیں؟. 3

فوری طور پر ای ڈبلیو ایس ڈیزائن کا عمل رشوع کرنے کے لیے، 
اپنی ٹیم کے لیے واقفیت فراہم کریں۔ ٹیم کو واقف کرانے کے 

لیے—آپ متعدد رسگرمیاں—یا ان کا ایک مجموعہ کر سکتے ہیَں
 ایک تیاری کا پیکج تشکیل دیں جو: ترک تحصیل کے • 

رجحانوں اور ترک اسکول میں مدد کرنے والے عنارص کا 
خالصہ بیان کرتا ہو؛ اور وضاحت کرتا ہے کہ ای ڈبلیو ایس 

کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے۔ دورسے ماملک سے ای ڈبلیو ایس 
کی مثالیں شامل کریں اور ترک اسکول کو کم کرنے کے کچھ 

خیاالت شامل کریں۔
 ترک اسکول کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ایک روزہ • 

ورکشاپ کی میزبانی کریں۔ ۔(ایس ڈی پی پی پاور پوائنٹ 
پیشکش اکائی 3 کے ڈجیٹل ضمیمہ میں شامل ہیں جنھیں 
ایک ورکشاپ میں احاطہ کرنے کے لیے اہم نکات کے ایک 

ٹیمپلیٹ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ انھیں آپ کے 
استعامل کے لیے آسانی کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔) 

اپنی ڈیزائن ٹیم کے اراکین کے عالوہ ورکشاپ میں آپ دیگر 
رشکاء کو شامل کر سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس 

کا اشرتاک کرنے اور دلچسپی پیدا کرنے اور ممکنہ طور پر 
دورسوں کی طرف سے قبولیت کا بہرتین موقع فراہم کرتا ہے۔

 ایک اسکول اور کمیونٹی کے لیے ایک روزہ دورہ منعقد • 
کریں۔ ٹیم کے اراکین اسکول کے اہلکار، کمیونٹی رہنامؤں، 
طلباء (اگر کافی بڑے ہوں) اور والدین/رسپرستوں کے ساتھ 
ترک اسکول کے مسئلہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ 

اگر آپ کی ٹیم کے اراکین کو اسکول میں کام کرنے کا بہت 
زیادہ تجربہ نہیں ہے تو یہ خاص طور پر ایک مفید رسگرمی 
ہو سکتی ہے۔ وہ ایسے مفروضات ال سکتے ہیں جو ایک ای 

ڈبلیو ایس بنانے کے عمل میں فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ ترک 
اسکول کی حقیقت کے ساتھ جدوجہد کرنے والے لوگوں سے 

صورتحال کے بارے میں جاننے کا موقع حاصل کرنا ڈیزائن 
کے عمل کے لیے ایک اچھا پس منظر ہے۔ جگہ کا دورہ ان 

کی سمجھ میں اضافہ کرے گا اور زمینی سطح پر چیزوں کو 
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دیکھنا ان کی وابستگی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ڈیزائن کے 
کام کے لیے اسٹیج موزوں بنانے کے لیے ورکشاپ میں ایس 

ڈی پی پی ویڈیو (ڈی وی ڈی اور یو ایس بی پر مشتمل) 
کا استعامل کریں۔ یہ ویڈیو چار ایس ڈی پی پی پائلٹ 

ماملک میں ترک اسکول کا ایک جامع جائزہ پیش کرتا ہے جو 
دورسے ماملک میں بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔

ای ڈبلیو ایس ڈیزائن کے مراحل کیا ہیں؟
ترک اسکول عام طور پر کسی مخصوص خطہ، شہری یا دیہی 

مقام یا کسی مخصوص گروپ تک محدود نہیں ہے۔  تاہم، کچھ 
جگہوں، چکر اور/یا گریڈ میں مسئلہ زیادہ شدیدی ہو سکتا ہے۔ 

اس وقت تک آپ کے ذہن میں پہلے ہی کوئی عالقہ آ گیا ہوگا 
جہاں آپ اپنا ای ڈبلیو ایس الگو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب بھی 
آپ کو ترک اسکول کی حد کی ایک بہرت سمجھ حاصل کرنے کی 

رضورت ہے۔

ترک تحصیل کے دائرہ کار اور وسعت کا اندازہ کرنا
اس سے پہلے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، تاہم، آپ کے پاس ڈاٹا 
ہونا رضوری ہے۔ گزشتہ صفحہ پر ٹکسٹ باکس، ‘‘آپ اپنے ترک 

تحصیل کے رجحان کا ڈاٹا کیسے اور کہاں سے حاصل کرتے 
ہیں؟’’، ڈاٹا کے ذرائع تجویز کرتا ہے اور ڈاٹا کے مجموعہ کے 

ساتھ ویب سائٹس کے لنکس فراہم کرتا ہے جو قابل اعتامد اور 
عام طور پر تازہ ترین ہوتے ہیں۔ تاہم، رشوع کرنے کے لیے پہلی 

جگہ آپ کی اپنی وزارت کا ای ایم آئی ایس ڈاٹا سیٹ ہے۔

قابل عمل پیش بین کی ترقی کے لیے یہ سمجھ رضوری ہے۔ آپ 
کی ای ڈبلیو ایس ڈیزائن ٹیم ایسا اسی وقت کر سکتی ہے جب 
ان کے پاس ترک اسکول کی گنجائش اور ان کی مدد کرنے والے 

حاالت کی زمینی سمجھ ہو۔ پہال مرحلہ اپنے مقصود عالقہ (یعنی 
قومی، عالقائی یا ضلعی سطح) میں ترک تحصیل کے رجحانوں کی 

شناخت کے لیے ایک رجحان تجزیہ کرنا ہے۔

ایک رجحان تجزیہ جہاں ترک تحصیل سب سے زیادہ شدید ہو 
وہاں جغرافیائی عالقہ، چکر، اور، باآلخر، گریڈ کو منتخب کرنے 

کے لیے ایک جامع درجہ بندی کا استعامل کرتا ہے۔ چونکہ 
کوئی واحد ‘‘ترک تحصیل’’ کے اشارہ کار موجود نہیں ہیں، قائم 
مقام اشارہ کار کا موازنہ اور عکاسی کرنا ترک تحصیل کی ایک 

 x پر جدول x اچھی تصویر فراہم کرتا ہے (اکائی 1 میں صفحہ
دیکھیں)۔ جامع درجہ بندی کا استعامل کرنے کے لیے، آپ ہر 

ایک قائم مقام اشارہ کار کے لیے ایک عددی قدر تفویض کرتے 
اور پھر نتائج کا اوسط نکالتے ہیں۔ یہ عمل ترک اسکول کے ‘‘کب 

اور کہاں’’ کی ایک تصویر تشکیل دینے کے لیے آپ کو متعدد 
متغیر کو جمع کرنے اور اوسط نکالنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن 
ذہن میں رکھیں، آپ کو اس بات کی شناخت کے لیے ایک بھرپور 

مطالعہ کرنے کی رضورت نہیں ہے کی سب سے زیادہ شدید 
مسئلہ کہاں ہے۔ اس صفحہ پر ٹکسٹ باکس میں ‘‘ایک رجحان 

تجزیہ کے فوری اقدامات’’ میں شناخت کرنے کا ایک  طریقہ۔

 آپ اپنے ترک تحصیل کے رجحان کا ڈاٹا کیسے اور
کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟

:کیسے
ثانوی ذرائع کا جائزہ لیں• 
اہم خرب رساں کے ساتھ بات چیت کریں• 
ایک رسوے انجام دیں• 

:کہاں
ایم او ای تعلیم انتظام کا معلوماتی نظام (ای ایم • 

آئی ایس)؟ یا دورسے قومی ڈاٹا بیس
عاملی بینک تعلیم کے اعداد و شامر • 

(EdStats)
عاملی ترقی کے اشارہ کار• 
یو این آئی سی ای ایف کے ٹرانس منی اشارہ کار• 
آبادیاتی اور صحت رسوے (ڈی ایچ ایس)• 
متعدد اشارہ کار کلسٹر رسوے• 
 •http:// تعلیم کے لیے عاملی رشاکت

www.globalpartnership.org/
developing-countries

دنیا کے بچوں کی یو این آئی سی ای ایف ریاست• 
/http://www.unicef.org/sowc 

یو این آئی سی ای ایف کی ملکی نقشہ سازی • 
کی تشخیص

یہاں تک کہ اگر آپ زیادہ شدید ترک اسکول کے جغرافیائی مقام 
کے لیے ایک درجہ بندی کے عمل کے ذریعہ جانے کے بجائے 

مخصوص خطہ کو نشانہ بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، تب بھی آپ 
کو چکر اور گریڈ پر مطابقت کرنے کی رضورت ہوگی جو طالب 

علم کے ترک تحصیل کو کم کرنے کا بہرتین موقع فراہم کرتا ہے۔ 
جامع درجہ بندی آپ کو تبدیلی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے 

اپنے وسائل—لوگ، وقت اور پیسہ کا بہرت استعامل کرنے کی 
اجازت دیتا ہے۔ ۔(اس پروگرام گائیڈ کے ساتھ شامل ڈی وی ڈی/
یو ایس بی ڈرائیو پر چار ایس ڈی پی پی ماملک کے لیے رجحان 
تجزیہ کی رپورٹ مالحظہ کریں۔ ایک رجحان تجزیہ کس طرح 

انجام دینا ہے اس کی ایک زیادہ تفصیلی وضاحت اکائی 3 فولڈر 
میں ڈجیٹل ضمیمہ میں پائی جا سکتی ہے)

مقداری ڈاٹا کا ایک رجحان تجزیہ آپ کو اپنے ترک تحصیل کے 
مسئلہ کی گنجائش کی رصف ایک جزوی سمجھ فراہم کرے گا۔ 
ترک اسکول کے مسئلہ کی مدد کرنے والے عنارص اور حاالت کو 

زیادہ مکمل طور پر سمجھنے کے لیے، آپ کو ایک مواقعاتی 
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تجزیہ انجام دینے کے ذریعہ معیاری ڈاٹا کو جمع کرنے اور 
تجزیہ کرنے کی بھی رضورت ہوگی۔

آپ کے ملک میں ترک تحصیل پر اثر انداز ہونے والے عنارص 
کی شناخت اور سمجھ

ایک مواقعاتی تجزیہ آپ کو ترک اسکول پر اثر انداز ہونے والے 
اور مدد کرنے والے سامجی، اقتصادی اور ثقافتی عنارص اور حاالت 

کو بہرت طور پر سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ ایک رجحان تجزیہ 
ترک اسکول کے کب اور کہاں کی شناخت کرنے میں مدد کرتا 

ہے۔ ایک مواقعاتی تجزیہ ترک اسکول کے ‘‘کیسے، کیوں اور تو 
کیا ہوا؟’’ پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ آپ کو اپنے ای ڈبلیو ایس 
کے لیے استعامل کرنے والے پیش بین اور اشارہ کار کے انتخاب 

اور جوابی تدابیر تیار کرنے میں ای ڈبلیو ایس ڈیزائن ٹیم کی 
رہنامئی کے لیے معلومات فراہم کرتا ہے جو ترک اسکول میں مدد 

کرنے والے عنارص کے مرکب سے منٹتا ہے۔

ایک مواقعاتی تجزیہ میں خطاب کیے جانے کی رضورت والے 
بنیادی سواالت ہیں:

 خطرے کی زد میں آنے والے طلباء، ترک تحصیل اور ان کے • 
خاندانوں کی خصوصیات کیا ہیں؟

 اسکولنگ کے لیے خواہشات اور رائے کے ساتھ خطرے کی زد • 

میں آنے والے طلباء کے ربات کیا ہیں؟
اسکول میں بچوں کی حامیت کے لیے کیا کیا گیا ہے؟• 
ترک تحصیل کے اسباب کے لیے لوگ کیا وجوہات پیش کرتے • 
ہیں؟
اسکول ترک تحصیل کو کس طرح دیکھتا اور اس سے کس • 

طرح منٹتا ہے؟
کون سے کمیونٹی عنارص ترک تحصیل کو متاثر کرتے ہیں؟• 
ترک تحصیل کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟• 
کون سی پالیسیاں اور پروگرام ترک تحصیل کو متاثر کرتے • 
ہیں؟

ایک مواقعاتی تجزیہ ترک اسکول کی ایک زیادہ جامع اور کلی 
تصویر تیار کرنے کے لیے انفرادی طالب علم کی خصوصیات، 

گھر، اسکول اور کمیونٹی کے عنارص اور ماحول پر غور کرتا ہے۔ 
یہ طلباء (خطرے کی زد میں آنے والے، ساتھ ہی ساتھ ترک 

تحصیل کرنے والے)، ان کے والدین/رسپرست، اسکول کے اہلکار 
اور کمیونٹی کے رہنامؤں اور عالقائی/ضلعی تعلیمی افرسوں 
کے متعدد نقطہ نظر پر غور کرتا ہے اس بات کو بہرت طور پر 

سمجھنے کے لیے کہ ان کے خیال میں کیا چیز مسئلہ کی مدد 
کرتی ہے، اور اس سے منٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ۔(ایک 
مواقعاتی تجزیہ میں غور کرنے کے لیے سواالت کی مثالوں کے 
لیے اکائی 3 میں ڈجیٹل ضمیمہ مالحظہ کریں۔) مندرجہ باال 

ٹکسٹ باکس میں ایک مواقعاتی تجزیہ کے لیے فوری اقدامات کا 
خاکہ پیش کیا گیا ہے۔

اگرچہ مواقعاتی تجزیہ ترک اسکول کے بارے میں بیش قیمتی 
زمینی معلومات فراہم کرتا ہے، اسے انجام دینے کے لیے کافی 

وقت، افرادی قوت اور رقم لگ سکتی ہے۔ اکرث صورتوں میں ہو 
سکتا ہے اس کام کے لیے آپ کے پاس وسائل نہ ہوں۔ ۔(ایس ڈی 

پی پی کے مواقعاتی تجزیہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 
اگلے صفحہ پر جدول مالحظہ کریں۔)

اگر ایک مواقعاتی تجزیہ کے لیے بنیادی ڈاٹا جمع کرنا ممکن نہ 
ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟

 موجودہ اسٹڈیز اور رپورٹوں کا جائزہ لیں۔ اکرث ترقیاتی . 1
رشاکت داروں—بشمول یو ایس اے آئی ڈی، یو این آئی 

سی ای ایف، عاملی بینک اور آئی این جی او—اور مقامی 
یونیورسٹیوں کے پاس ایسی رپورٹ یا خالصہ ہوتے ہیں جو 

ترک اسکول کے کیسے اور کیوں کو بہرت طور پر سمجھنے کے 
لیے کافی معلومات فراہم کرتے ہیں۔

 ترک تحصیل پر آپ کے ملک یا مرکزی توجہ کے عالقہ میں . 2
انٹرویو کے ماہرین اور اہم خرب رساں (یا اسکول تک رسائی اور 
تعلیمی رشکت)۔ زیادہ مؤثر طریقے سے، ان خرب رساںوں کے 

گروپ کے ساتھ نصف یا پورے دن کی میٹنگ کی میزبانی 
کریں تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کے مشاہدوں کو سن سکیں اور 

ردعمل کر سکیں۔ گفتگو کو منظم کرنے کے لیے اکائی 2 

ایک رجحان تجزیہ کرنے کے لیے فوری اقدامات
 اسکول چکر اور ہر چکر کے اندر گریڈ کی تعداد • 

کی شناخت کریں۔
 دستیاب ڈاٹا بیس کی وضاحت کریں، ان میں • 

مشتمل ڈاٹا اور وہ کس انتظامی سطح پر جاتے ہیں
 متام بنیادی تعلیم کے چکر (پرامئری سے لے کر • 

سیکنڈری اسکول، نہ کہ پری-اسکول) ڈاٹا اکٹھا 
کریں۔

 جن ڈاٹا بیس کو آپ استعامل کر رہے ہیں ان کے • 
لیے تصدیق اور/یا تعریف حاصل کریں تاکہ آپ 

اپنے ڈاٹا کے مجموعہ میں مختلف حالتوں پر غور 
کر سکتے ہیں

 ہر اشارہ کار کے لیے علیحدہ جدول پر کریں اور • 
ڈاٹا کو علیحدہ کریں

 رسکاری اسکولوں پر معلومات فراہم کریں (اگر • 
رسکاری اور نجی اسکولوں کے لیے ڈاٹا دستیاب ہے)

 ترک تحصیل کے ہاٹ اسپاٹ مقام کا تعین کرنے کے • 
لیے ڈاٹا کا جائزہ لیں اور تجزیہ کریں
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میں فراہم کردہ ترک اسکول کا فریم ورک استعامل کریں۔
 جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس کی توثیق کے لیے ایک یا . 3

دو اسکول کمیونٹی میں ایک یا دو روزہ چھوٹا مطالع منعقد 
کریں۔ اسکول اور کمیونٹی کی سطح پر مختلف اسٹاک 

ہولڈرز—ای ڈبلیو ایس کے یا تو ممکنہ مستفید یا الگو کرنے 
والے—کے ساتھ علیحدہ مرکزی توجہ کے گروپ کی میزبانی 

کرنا قیمتی معلومات فراہم کر سکتا ہے۔

 ویلبڈ یا یک پآ ایک ۔ںیرک کیچ ےیل ےک ھجمس
 ویلبڈ یا کیا ہک ‘‘ےہ یتھجمس’’ میٹ نئازیڈ سیا

 ےیل ےک ےنرک ہناہب ہی ںیھنا ؟ےہ ایک سیا
 ےیل ےک مارگورپ نژیو یلیٹ یموق کیا ہک ںیہک
 اہر اج ایل ویورٹنا اک نا ںیم ےراب ےک لوکسا کرت

 ۔ےہ
 وہ ترک تحصیل کی وجوہات کے بارے میں رپورٹر کو کیا • 

بتائیں گے اور ترک اسکول سے منٹنے کے لیے یہ کیوں اہم 
ہے؟

ترک تحصیل کے پیش بین کے طور پر وہ کیا تجویز کریں گے؟• 
 مقامی اسکول میں اس کے لیے حامیت حاصل کرنے کے لیے • 

وہ ایک ای ڈبلیو ایس کو کیسے بیان کریں گے؟
 اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا ای ڈبلیو ایس اس بارے میں • 

وزارت کو مطلع کرنے کے لیے ایک ‘‘رپورٹنگ ٹول’’ ہوگا کہ 
اساتذہ اپنے کالس روم میں کیا کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح 

جواب دیں گے؟

تعلیم کے حکام، اسکولوں اور کمیونٹی کے لیے ایک ای 
ڈبلیو ایس متعارف کرنا

آپ اپنے ای ڈبلیو ایس کی ڈیزائن رشوع کرنے کے لیے ٹھیک 
راستے پر ہیں! اب آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی رضورت ہے کہ آپ 
ٹھیک طور پر کن اور کتنے اسکولوں کے ساتھ کام کرنے جا رہے 
ہیں۔ اگر آپ کے رجحان تجزیہ سے یہ انکشاف ہوا تھا کہ ایک 
مخصوص اسکول چکر میں ترک تحصیل سب سے زیادہ شدید ہے، 
تو آپ اس چکر میں متام گریڈ پر ای ڈبلیو ایس کی توجہ مرکوز 
کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ نے پایا کہ ایک گریڈ کو سب سے زیادہ 
شدت سے ترک تحصیل کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو آپ کو اس گریڈ 
پر توجہ مرکوز کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ چار ماملک میں سے ہر 
ایک میں ایس ڈی پی پی کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ دائیں طرف 
کا ٹکسٹ باکس ایس ڈی پی پی کے مقصود گریڈ کا موازنہ کرتا 
ہے۔ ایس ڈی پی پی کے مقصود چکر اور گریڈ

کمبوڈیا: لوئر سیکنڈری اسکول (گریڈ 7، 8 اور 9)• 
بھارت: گریڈ 5 (پرامئری)• 
تاجکستان: گریڈ 9 (لوئر سیکنڈری)• 
تیمور لیستے: اپر پرامئری اسکول (گریڈ 4، 5 اور 6)• 

آپ ان اسکولوں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں جہاں آپ ایک ای 
ڈبلیو ایس قائم کریں گے؟ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ 

ایک مواقعاتی تجزیہ کے لیے فوری اقدامات
 خطرے کی زد میں آنے والے طلباء، ترک تحصیل • 

کرنے والوں، ان کے والدین، اسکول کے اہلکار، 
ایک مقامی تعلیمی افرس، اور کمیونٹی کے اراکین 

کا انٹرویو لینے کے لیے مسدود سوالنامہ تیار 
کریں۔

 جواب دینے والے کی خصوصیات، اسکول • 
چھوڑنے کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے والے 

عنارص، اسکولنگ کے بارے میں رویے اور 
توقعات/خواہشات یا ترک تحصیل سے منٹنے 

کے طریقوں، اور اسکول کو زیادہ معنی خیز، 
دلچسپ اور پرکشش بنانے کے طریقوں پر تجاویز 

کے بارے میں جاننے کے لیے بنیادی سواالت کا 
استعامل کریں

 آپ کے مقصود عالقہ میں شامل ہر انتظامی • 
مقامات پر 10 کی تعداد تک اسکولی کمیونٹی 

کو منتخب کریں
 پانچ افراد کی ٹیم ہر اسکول میں دو دنوں تک • 

ڈاٹا جمع کرے

اپنے مقصود عالقہ میں متام اسکولوں میں ای ڈبلیو ایس متعارف 
کرانا چاہتے ہیں۔ جن اسکولوں کے ساتھ آپ رشوعات کریں ان 

کی تعداد کے بارے میں حقیقت پسند بنیں۔ یاد رکھیں اسکول 
کمیونٹی میں ایک ای ڈبلیو ایس متعارف کرانے میں آپ کی 

ابتدائی کامیابی دورسے اسکولوں سے قبولیت حاصل کرنے اور 
وزارت اور دورسی ایجنسیوں کی مسلسل حامیت حاصل کرنے کے 

لیے اہم ہے۔

اسکول کے انتخاب کے لیے مندرجہ ذیل معیار پر غور کریں:
 کیا اسکول کے اہلکار اور کمیونٹی کے رہنام پروگرام میں حصہ • 

لینے کے لیے تیار ہیں؟
 انتظامی تحفظات کیا ہیں؟ اسکول میں کیا ہو رہا ہے اس بات • 

کی نگرانی کے لیے مسلسل دورے، رضوری وسائل فراہم 
کرنے، تربیتی ورکشاپ تک آسان رسائی حاصل کرنے، وغیرہ 

کے لیے رضوری کوشش کی سطح کیا ہے؟
 کیا شہری اور دیہی اسکولوں کے درمیان ترک تحصیل کے • 

منونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا ایک دورسے کے مقابلے میں 
ای ڈبلیو ایس سے زیادہ فائدہ حاصل کرے گا؟

 کیا آپ کے وسائل—رقم اور عملہ—ایک ای ڈبلیو ایس کو • 
الگو کرنے اور حامیت کرنے کے لیے محدود ہیں؟ آپ مؤثر 

طور پر کتنے اسکولوں کی حامیت کر سکتے ہیں؟
 اگر ایک سے زیادہ عالقائی/ضلعی تعلیمی دفرت ہیں—کیا ان • 
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ولA4جدول ج

جدول 1: ایس ڈی پی پی کے مواقعاتی تجزیہ سے سیکھنا

چار ایس ڈی پی پی ماملک میں زبردست اختالفات کے باوجود—آبادیاتی، جغرافیائی، سیاسی، سامجی، اور ثقافتی—چار 
مواقعاتی تجزیوں کے نتائج نے مسلسل جوابات اور منونے ظاہر کیے ہیں۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ نتائج زیادہ تر دیگر 
ماملک میں منایاں طور پر مختلف ہوں گے، سوائے ان کے جو انتہائی غیر مستحکم ہیں اور تنازعہ سے گھرے ہیں جو شاید 

منایاں طور پر مختلف نتائج پیش کریں گے۔
ایس ڈی پی پی کے مواقعاتی تجزیہ نے خطرے کی زد میں آنے والے طلباء، ترک تحصیل کرنے والوں اور ان کے خاندانوں 
کی خصوصیات، اسکولنگ (اور اساتذہ کی طرف سے عالج) کے ساتھ بچوں کے تجربہ، اسکول میں والدین کے ذریعہ اپنے 

بچوں کی حامیت کرنے، اور ترک تحصیل کے لیے وجوہات کی بچوں اور ان کے والدین کی وضاحت اور اس سے منٹنے کے لیے 
تجاویز کی جانچ پڑتال کی۔

نتائج میں شامل ہیں:

طالب علم کی خصوصیات
• متام چاروں ماملک میں اقتصادی حاالت بے حد ناقص تھے، اگرچہ وہاں عارضی بھوک کے نسبتا کم ثبوت موجود تھے۔

• اسکولوں میں استعامل کی جانے والی گھریلو زبان (ایل 1) اور تعلیم کی زبان (ایل او آئی) کے درمیان مطابقت کی کمی 
تھی۔

• طلباء کو اکرث قریبی اسکول کے لیے طویل سفر کرنا پڑتا تھا۔

اسکولنگ کے لیے طلباء کے تجربے، رائے اور خواہشات
•  طلباء کو اپنے اسکول کا کام مکمل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا (اکرث ماملک میں خودکار پروموشن کی 

پالیسیاں تھیں لہذا گریڈ دہرانے کے نسبتا کم ثبوت موجود تھے)۔
• طلباء کی اعلی فیصد نے اپنے ہوم ورک اسائنمنٹ کو مکمل نہیں کیا۔

•  بیامری (خاص طور پر لڑکیوں کے لیے)، گھریلو ذمہ داریوں (لڑکیوں کے لیے گھریلو کام کاج، لڑکوں کے لیے کھیتی کی 
رسگرمیاں) کی وجہ سے غیر حارضی کا فیصد بہت زیادہ تھا، مناسب کپڑے یا اسکول کی فراہمی کی کمی تھی، اور 

اسکول کے معیار کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے مسائل تھے، جیسے کہ خراب کارکردگی، حوصلہ شکنی اور اسکول میں 
دلچسپی کی کمی۔

• اکرث دورسے خاندان کے اراکین میں ترک تحصیل کی تاریخ پائی گئی۔

•  اگرچہ طلباء نے عام طور پر محسوس کیا کہ اساتذہ انھیں پسند کرتے ہیں انھوں نے عوامی طور پر استاد کے جسامنی 
سزا کے استعامل کی شکایت کی ان کی تنقید کرنا

اسکولنگ کے لیے والدانہ حامیت
•  اپنے بچوں کی حامیت (ہوم ورک میں مدد کرنا، اساتذہ کے ساتھ مالقات کرنا، وقت پر اسکول پہنچنے کے لیے گھر سے 

نکلنے کو یقینی بنانا، وغیرہ) کے لیے والدین کی مرصوفیت کی ادنی سطح۔
• لڑکوں کی اسکولنگ میں والدین کی زیادہ دلچسپی

ترک اسکول سے منٹنے کے طریقوں پر تجاویز
• مالی حامیت

• تعلیمی حامیت (تدریس، افزودگی کی رسگرمیاں، تعلیم کے زیادہ متعلقہ کورس)

• اسکول کو زیادہ دوستانہ اور پرکشش بنائیں

۔*برش اور تیتجین، ترک اسکول کی روک تھام کے پائلٹ پروگرام کا مواقعاتی تجزیہ، 2015
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میں سے ایک اپنے اسکولوں میں دورسے سے زیادہ ای ڈبلیو 
ایس کا حامی ہے؟

وزارت اور ذیلی قومی تعلیم کے دفرت کی اجازت آپ کے کام 
کے حاالت کو دیکھتے ہوئے، آپ نے رسکاری اسکولوں میں کام 

کرنے اور ای ڈبلیو ایس متعارف کرانے کے لیے وزارت تعلیم سے 
پہلے ہی اجازت حاصل کر چکے ہوں گے۔ لیکن اگر نہیں، اب آپ 

کو ایسا رضور کرنا چاہیے۔ ۔[یہ یکساں معاملہ ہے اگر آپ غیر 
رسکاری اسکولوں کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کے 

پاس گورننگ اہلکار کی اجازت ہونا رضوری ہے۔]اگرچہ ہو سکتا ہے 
آپ نے اپنی ڈیزائن ٹیم میں وزارت یا گورننگ ادارے سے منائندوں 

کو شامل کیا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو جاری رہنے کی 
اجازت ہے۔

پہال مرحلہ آپ کے ذریعہ شناخت کیے گئے ترک تحصیل کے 
مسئلہ، جس عالقہ اور چکر/گریڈ پر آپ توجہ مرکوز کرنا چاہتے 
ہیں، اور ایک ای ڈبلیو ایس کے جواز کی وضاحت کرنے کے لیے 
مرکزی وزارت یا قومی اہلکار کے ساتھ مالقات کرنا ہے۔ مخترص 

طور پر پیشکش آپ کے نتائج کا خالصہ پیش کرتی ہے۔  رجحانات 
اور مواقعاتی تجزیہ پر آپ کی ای ڈبلیو ایس ٹیم کے ذریعہ تیار 
کیے گئے مواد کا استعامل کریں۔ اکائی 2 میں اشرتاک کیے گئے 

ایک ای ڈبلیو ایس کو بیان کرنے والے ایس ڈی پی پی مواد کو 
اپنائیں یا خود اپنا مخترص کتابچہ تیار کریں۔ ایس ڈی پی پی نے 

ہر ملک کے لیے ایک دو طرفہ حقائق نامہ، اور تدابیر، بشمول ای 
ڈبلیو ایس کے بارے میں ایک مخترص وضاحت تیار کیا ہے جو 
ترک اسکول کے رجحانات اور وجوہات کا خالصہ پیش کرتا ہے۔ 

آپ کے کتابچہ میں ان لوگوں کی طرف سے کامیابی کی کہانیاں 
اور تصدیق بھی شامل ہو سکتی ہے جو پہلے ہی ایک ای ڈبلیو 

ایس استعامل کر چکے ہیں۔ ڈجیٹل ضمیمہ کے اکائی 3 میں ایک 
منونہ کتابچہ شامل ہے۔ آپ کے کتابچہ کو ان معلومات کا اشرتاک 
کرنا چاہیے جن کی انھیں کردار اور ذمہ داریوں اور ای ڈبلیو ایس 
کو الگو کرنے کے لیے رضوری چیزوں کی شناخت کرنے میں بھی 

رضورت ہوگی۔ رضوری چیزوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 
اس صفحہ پر ٹکسٹ باکس مالحظہ کریں۔

ایک ای ڈبلیو ایس کے لیے رضوری وسائل پر سواالت اٹھنے کا 
امکان ہے (مندرجہ باال ٹکسٹ باکس مالحظہ کریں)۔ جوابات ای 

ڈبلیو ایس کے آپ کے حتمی ڈیزائن اور آپ کے کام کے حاالت پر 
منحرص ہوں گے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک فنڈنگ ایجنسی 
یا ترقی کے منصوبے کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ وسائل فراہم 

کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اکرث وسائل—اسکول کے اہلکار کے 
سوا—ہو سکتا ہے پہلے ہی وزارت کی طرف سے فراہم کیے جا 

چکے ہوں، جیسے کہ اسٹیشرنی اور سفر۔ چونکہ ای ڈبلیو ایس 

مشورہ: اپنے ای ڈبلیو ایس کے لیے کم سے کم دو 
گریڈ منتخب کریں

اپنے وسائل، ٹائم فریم، اور دورسے پہلوؤں پر انحصار 
کرتے ہوئے، اپنے ای ڈبلیو ایس میں ایک سے زیادہ گریڈ 

شامل کرنے پر غور کریں۔ یہ باہمی تعاون تیار کرنے 
میں مدد کرتا ہے اور اسکولوں اور کمیونٹی کو ترک 

تحصیل کو ایک گریڈ کے مسئلہ سے زیادہ کے طور پر 
دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیں، وقت کے ساتھ 

ترک تحصیل مجموعی اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔

الگو کرنا بنیادی طور پر اسکول اور کمیونٹی کی افرادی قوت پر 
انحصار کرتا ہے اور اسکول کے معموالت میں شامل ہوتا ہے، اس 

میں نسبتا کم الگت آتی ہے۔

دائیں طرف کا ٹکسٹ باکس ان اقدامات کی شناخت کرتا ہے جن 
پر اپنے ای ڈبلیو ایس کی ڈیزائن میں آپ کو عمل کرنا چاہیے اور 

اسکول اور کمیونٹی کی رشکت کی شناخت اور انھیں شامل کرنا 
چاہیے۔

جب مرکزی وزارت کی اجازت حاصل ہو جائے—اور وزارت کی طرف 
سے ایک خط میں دستاویز کیا جا چکا ہو—تو جن اسکولوں کے 

ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں ان تک پہنچتے ہوئے کامنڈ کے سلسلہ 
میں ملوث ہر ایک ذیلی قومی اتھارٹی سے رابطہ کریں۔ ہم مشورہ 

دیتے ہیں کہ آپ نتائج اور ای ڈبلیو ایس کے بارے میں مطلع کرنے 
کے لیے ہر گروپ کے ساتھ ذاتی طور پر مالقات کریں؛ انھیں واقف 

کرائیں کہ آپ کو وزارت اور دیگر اعلی اہلکار کی اجازت حاصل 
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مشورہ: تھوڑے سے رشوع کریں اور پھر پھیالئیں
اگر آپ اسکولوں کی ایک بڑی تعداد میں ایک ای ڈبلیو ایس الگو کرنا چاہتے ہیں، دو سے تین سال کی مدت میں مرحلہ وار 
اضافی اسکولوں کو شامل کرنے پر غور کریں۔ الگو کرنے کے آئندہ سالوں میں اسکول اہلکار اور کمیونٹی کے نئے گروہ کی 

تربیت میں آپ ان اسکول کے اہلکار اور کمیونٹی کے اراکین کا استعامل کر سکتے ہیں جنھوں نے مدد کرنے کے لیے ایک مثالی 
کام کیا ہے۔ ایک ای ڈبلیو ایس استعامل کرنے کا ان کا تجربہ دورسے اسکولوں اور کمیونٹی کو ای ڈبلیو ایس الگو کرنے کے 

لیے قائل کرنے کی کوششوں میں انتہائی طاقتور ہو سکتا ہے۔

ای ڈبلیو ایس الگو کرنے کے لیے وسائل

 کالس روم/ہوم روم استاد خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی شناخت کرنے، ریکارڈ رکھنے، کالس میں حامیت فراہم • 
کرنے اور گھریلو دورے کرنے کے لیے ۔

اسکول کے ڈائریکٹر ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے اور کیس انتظام میٹنگ کی نگرانی کرنے کے لیے۔• 
اساتذہ کا ماہانہ کیس انتظام میٹنگ میں حصہ لینا• 
کمیونٹی کے اراکین حامیت اور/یا گھریلو دوروں کے لیے۔• 
 دستورالعمل کے ساتھ ای ڈبلیو ایس اسکول کٹ، مواد، پوسٹر، کتابچہ، اور اسکورنگ، والدین کو خطوط بھیجنے کا • 

ریکارڈ رکھنے کے لیے اسٹیشرنی۔
اساتذہ کی طرف سے گھریلو دوروں کے لیے ٹرانسپورٹ االؤنس• 
اسکول یا کلسٹر کی سطح پر اسکول کے ڈائریکٹر، اساتذہ اور پی ٹی اے کے لیے تربیت۔• 
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ہو گئی ہے؛ اور آگے بڑھنے کے لیے ان کی اجازت طلب کریں۔ 
آپ کو اسکول کے اہلکار کے ساتھ مالقات کرنے اور اسکول کے 

منتظمین کو یہ اطالع دینے کے لیے کہ وہ اس پروگرام میں حصہ 
لے سکتے ہیں آپ کو وزارت کی طرف سے حاصل اختیار کا خط 

اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔

اسکولوں اور کمیونٹی کے لیے ای ڈبلیو ایس متعارف کرانا ایک 
اچھا پہال قدم ہر اسکول کے اسکول ڈائریکٹر/منتظم کو خطوط 
بھیجنا ہے۔ اس خط میں، آپ کو اپنے منصوبے کا مخترص خاکہ 

پیش کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مالقات کرنے کی درخواست کرنا 
چاہیے۔ جن اسکولوں کے ساتھ آپ کام کرنے کی خواہش رکھتے 
ہیں ان کی تعداد کی بنیاد پر، آپ یا تو گروپ میٹنگ یا انفرادی 

اسکولی مقام کا دورہ یا دونوں شیڈول کر سکتے ہیں۔

ایک گروپ میٹنگ کے لیے اسکول کے ڈائریکٹرز کو ایک انتظام 
ی اکائی میں ایک ساتھ النا انھیں ای ڈبلیو ایس کے ساتھ واقف 
کرانے کے لیے ایک مؤثر پہال قدم ہے۔ آپ کو انھیں ترک تحصیل 
کے بارے میں گفتگو میں بھی شامل کرنا چاہیے—وہ کس طرح 
اس کی وضاحت کرتے ہیں، آیا ان کے اسکولوں میں یہ ایک مسئلہ 
ہے، وجوہات کیا ہیں، ان کے اسکول اس سے کیسے منٹتے ہیں، 
اور ان کے خیال میں کون سے طلباء ترک تحصیل کے خطرے کی 
زد میں ہیں۔ یہ ایک ای ڈبلیو ایس کو بیان کرنے کے لیے اسٹیج 

موزوں بناتا ہے اور اس کے مقصد کی وضاحت کرتا ہے۔ اگر آپ 
کے پاس وسائل ہیں، بشمول ہر اسکول کے لیے ایک ہوم روم استاد 
اور کمیونٹی یا پی ٹی اے رہنام تو یہ انفرادی اسکول دوروں کے 
لیے اسٹیج موزوں بنانے میں فائدہ مند ہوگا۔ کوشش اور ایک ای 
ڈبلیو ایس کی اسکول اور کمیونٹی کی ذمہ داریوں کی سطح کے 
بارے میں بہت واضح رہیں، اور ان اسکولوں کی شناخت کریں 
جو ایک ای ڈبلیو ایس کی پیروی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ 
اسکول کے ڈائریکٹر یا اسکول کے وفد کو کتابچہ یا وضاحتی مواد 
فراہم کریں جو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اشرتاک کر سکتے ہیں۔

ان اسکولوں کا دورہ کرنے کے لیے شیڈول بنائیں جنھوں نے 
دلچسپی کا اظہار کیا ہے یا جن کے ساتھ آپ کام کرنے کا ارادہ 

رکھتے ہیں۔ اسکول کے دوروں کا مقصد بڑی اسکول کمیونٹی 
کی رشکت کے لیے درخواست کرنا اور ایک دستخط شدہ رشکت 

معاہدہ حاصل کرنا ہے۔ ۔(ڈجیٹل ضمیمہ میں اکائی 3 فولڈر 
میں ایک رشکت فارم کا منونہ مالحظہ کریں) اسکول کے ڈائریکٹر 
کے ساتھ ایک میٹنگ کی درخواست کرنے، مقصود گریڈ/چکر کے 
اساتذہ، کمیونٹی رہنامؤں اور پی ٹی اے/ایس ایم سی رسبراہوں 
کے ساتھ ان کی رشکت کے بارے میں بات کرنے کے لیے انھیں 

ایک خط بھیجیں۔ اپنے خط میں بہت واضح رہیں کہ آپ ایک ہی 
وقت میں اسکول کے اہلکار اور کمیونٹی کے منائندوں کے ساتھ 

ای ڈبلیو ایس متعارف کرانا اور رشکت کی درخواست کرنا

جگہ اور اسکولوں کی تعداد کا فیصلہ کریں. 1
مرکزی اور ذیلی قومی حکام کی طرف سے اسکولوں میں ای ڈبلیو ایس متعارف کرانے کی اجازت حاصل کریں۔. 2
اسکولوں کو خطوط بھیجیں. 3
ابتدائی ہدایات کے مواد اور کتابچہ تیار کریں. 4
تربیتی مواد اور اسکول کٹ تیار کریں. 5
تربیت کاروں کی خدمات حاصل کریں اور تربیت دیں. 6
ایک میٹنگ میں مدعو کرتے ہوئے منتخب اسکولوں کو خطوط بھیجیں. 7
اسکول کے منائندوں کے ساتھ میٹنگ کی میزبانی کریں اور/یا ای ڈبلیو ایس میں دلچسپی رکھنے والے اسکولوں کے اسکول . 8

اور کمیونٹی کا دورہ کریں
ایک رشکت معاہدہ پر دستخط کریں. 9

تربیت کی تاریخ متعین کریں. 10
تربیت/رشکاء کا نام حاصل کرنے کے بارے میں اسکول/کمیونٹی سے رابطہ کریں. 11
تربیت کے لیے الجسٹکس کا انتظام کریں. 12
اسکولوں/کمیونٹی کو ای ڈبلیو ایس تربیت کے بارے میں معلومات بھیجیں. 13
ای ڈبلیو ایس تربیتی ورکشاپ میں رشکت کی تصدیق کے لیے فون کال کی پیروی کریں. 14
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مالقات کرنا چاہیں گے۔ خط پہنچنے کی تصدیق کے لیے ٹیلی 
فون کال کے ذریعہ پیروی کریں۔ ان کے ساتھ اپنے ابتدائی رابطہ 
میں، یہاں تک کہ اسکول کے دورے سے پہلے، اگر وہ حصہ لینے 
پر رضامند ہوتے ہیں تو کوشش کی سطح اور اسکول اور کمیونٹی 

کی ذمہ داریوں کے بارے میں بہت واضح رہیں۔

ایک ای ڈبلیو ایس کا مخترص جائزہ پیش کرنے کی منصوبہ بندی 
کریں، یہ کس طرح کام کرتا ہے اور ان کے اسکول اور کمیونٹی 

میں ای ڈبلیو ایس الگو کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ آپ کے ذریعہ تیار 
کیے گائے ای ڈبلیو ایس کتابچہ کو استعامل کریں یا اپنائیں۔ ایس 

ڈی پی پی نے پایا کہ ایسے گروپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے 
جہاں کچھ رشکاء ناخواندہ تھے انھیں ایک توضیحی فلپ چارٹ 

سائز پوسٹر میں تبدیل کرنا فائدہ مند تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس 
میٹنگ میں پہلی بار بہت سے رشکاء نے اس بات پر غور کیا ہو 

کہ ترک تحصیل ایک مسئلہ ہے، کی چیز دراصل ترک تحصیل کو 
تشکیل دیتی ہے، اور طالب علم، اسکول اور کمیونٹی پر اس کے 

اثرات کیا ہیں۔

اسکول کا دورہ آپ کو ان اسکولوں اور کمیونٹی میں ترک اسکول 
کے بارے میں سواالت پوچھنے کی بھی اجازت دے گا۔ یہ 

اسکول کے اہلکار اور کمیونٹی کے رہنامؤں کو خطرے کی زد میں 
آنے والے طلباء کی حامیت پر اپنی رائے کا اشرتاک کرنے کا ایک 
موقع فراہم کرتا ہے۔ جو کچھ آپ دوروں سے سیکھتے ہیں اسے 

ای ڈبلیو ایس کی ڈیزائن میں اور، بعد میں، تربیتی ورکشاپ میں 
شامل کیا جا سکتا ہے۔

مندرجہ ذیل جدول 1 ایک سائٹ کیپچر ٹول کے لیے ایک 
ٹیمپلیٹ ہے جس میں مختلف رشکاء کے تبرصوں کے لیے علیحدہ 

سیل شامل ہیں۔ چونکہ ان کی رائے منایاں طور پر مختلف ہو 
سکتی ہیں ان کے انفرادی نقطہ نظر کو جاننا بہت اہم ہے۔

اسکول دوروں کا آخری کام جن اسکولوں اور کمیونٹی رہنامؤں کے 
ساتھ آپ میٹنگ کر رہے ہیں انھیں یہ وضاحت کرنا ہے کہ انھیں 

ایک ای ڈبلیو ایس اسکول ٹیم تشکیل دینے کی رضورت ہوگی۔ 
ای ڈبلیو ایس اسکول ٹیم میں اسکول کے اہلکار اور کمیونٹی کے 

رہنامؤں دونوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ ای ڈبلیو ایس تربیت 
فراہم کیے جانے سے پہلے ٹیم تشکیل دیے جانے کی رضورت ہے 
کیونکہ ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والے 
لوگوں کو تربیت میں حصہ لینے کی رضورت ہے۔ آپ کو ہدایات 

فراہم کرنا چاہیے کہ ان کی ای ڈبلیو ایس اسکول ٹیم کے لیے 
کون ایک اچھا رکن ہوگا۔ یاد رکھیں آپ کی کمیٹی میں مردوں اور 
عورتوں دونوں کو شامل ہونا چاہیے! انھیں معیار کا جائزہ لینے کے 

لیے وقت لینے اور سواالت پوچھنے کی اجازت دیں۔ ۔(کون ایک 
اچھا کمیونٹی رکن بنے گا اس بارے میں ہدایات آپ کے کتابچہ 

میں شامل کی جا سکتی ہے۔ اس صفحہ پر موجود ٹکسٹ باکس 
ایک اچھے کمیونٹی رکن کے لیے خصوصیات کی شناخت کرتا 

ہے۔)

اپنے دورے کے دوران ایک اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیم پر اسکول 
اور کمیونٹی کے اراکین کے لیے رضوری ای ڈبلیو ایس تربیت 

پر گفتگو کریں۔ اسکول کے اہلکار کے لیے ابتدائی تربیت میں 
اسکول کے ڈائریکٹر/ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیے تربیت کے ایک اضافی 

دن کے ساتھ کم از کم تین دن لگتے ہیں۔ کمیونٹی کی تربیت 
میں کم از کم دو دن لگتے ہیں۔

ای ڈبلیو ایس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے ان کی رضامندی 
کی دستاویز سازی کرتے ہوئے اسکول اور کمیونٹی سے ایک 

تحریری معاہدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ معاہدہ کو اس 
بات کی وضاحت کرنا چاہیے کہ اسکولوں اور کمیونٹی کے کردار 

اور ذمہ داریوں کیا ہیں اور ان کی کوشش کی متوقع سطح کیا 
ہے۔ مثالی طور پر، تربیت کی رشوعات سے پہلے معاہدہ مکمل 

ہونا چاہیے۔ ۔(ڈجیٹل ضمیمہ کے اکائی 3 میں ایک توضیحی 
رشکت کا معاہدہ شامل ہے۔)

اگرایک اسکول یا کمیونٹی حصہ لینا چاہتا ہے لیکن دورسا 
نہیں لینا چاہتا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

کیا ایک اسکول کمیونٹی کی حامیت کے بغیر ایک ای ڈبلیو ایس 
الگو کر سکتا ہے؟ اگرچہ ایک اسکول خطرے کی زد میں آنے 
والے طلباء کی شناخت کر سکتا اور ان سے باخرب رہ سکتا ہے 

اور کچھ پہلی جوابی حکمت عملی الگو کر سکتا ہے، لیکن ان 
کی کوششوں سے بہرت نتائج کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسکول 

مشورہ: معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک ٹول تیار 
کریں

ایک اسکول دورہ کیپچر ٹول جو کچھ آپ نے سیکھا 
ہے اسے ایک معیاری دستاویز کی شکل میں النے کی 
اجازت دیتا ہے۔ دورہ اس بات کی مواصلت میں ایک 

اہم پہال قدم ہے کہ اسکول اور کمیونٹی کے حاالت 
اور رائے اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کو منایاں کرتا 
ہے کہ ای ڈبلیو ایس رشاکت، معلومات کے تبادلے اور 

اشرتاک سے تیار کیا جاتا ہے۔
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:4B جدول

اسکول دورہ کیپچر ٹول

ترک اسکول کے اشاروں پر خیاالت/تناظر: آپ کے خیال میں ترک اسکول کیا ہے؟ کیا یہ آپ کے اسکول/کمیونٹی میں ایک 
مسئلہ ہے؟ کیوں/کیوں نہیں؟ ۔(اگر وہ ہاں کہتے ہیں) آپ کے خیال میں آپ کے اسکول/کمیونٹی میں ترک اسکول کی وجوہات 

کیا ہیں؟ آپ کے اسکول/کمیونٹی میں ترک اسکول سے منٹنا کس کی ذمہ داری ہے؟

اسکول:                                                                                           تاریخ:

سہولت کار:                              

رشکاء:

  اسکول ڈائریکٹر

  درجہ (#      )   /  استاد ______

  پی ٹی اے

  ایس ایم سی

# والدین ______   مائیں (#      ) 
# باپ ______    

گریڈ______   طلباء (#      ) 
# لڑکے ______    

# لڑکیاں ______    

  دیگر __________________________

ممکنہ چھان بین: 

ترک اسکول کیا ہے؟ کیا یہ آپ کے اسکول/کمیونٹی میں موجود ہے؟
طالب علم/والدین کمیونٹی  اسکول کے اہلکار   

تدابیر/حکمت عملی اشارے آپ کے خیال میں وہ ممکنہ چیزیں کیا ہیں جنھیں آپ کی کمیونٹی میں طلباء کے ذریعہ ترک 
اسکول کی روک تھام کے لیے کیا جا سکتا ہے؟

طالب علم/والدین کمیونٹی  اسکول کے اہلکار   

اگر آپ کے اسکول اور کمیونٹی کو ترک اسکول سے منٹنے کے ایک پروگرام میں حصہ لینے کا موقع ملے تو کیا آپ اس میں 
دلچسپی لیں گے؟ کیوں/کیوں نہیں؟

طالب علم/والدین کمیونٹی  اسکول کے اہلکار   
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ایک اچھا کمیونٹی رہنام وہ ہے جو:
کمیونٹی میں معروف ہو• 
قابل احرتام ہو• 
کمیونٹی میں پہلے سے ہی امدادی رسگرمیوں میں ملوث ہو• 
ایک موجودہ کمیونٹی تنظیم (شہری، مذہبی، وغیرہ) کا منائندہ ہو• 
اپنے وقت اور/یا پیسے سے اچھے کاموں کی حامیت میں دلچسپی رکھتا ہو• 
پی ٹی اے یا ایس ایم سی جیسی ایک موجودہ اسکول کمیٹی پر• 
ایک ای ڈبلیو ایس میں دلچسپی رکھتا ہو• 
ایک مدت کے دوران اپنے وقت کی پابندی کرنے کے قابل ہو• 
کمیونٹی میں خاندانوں کے ثقافت/مذہب، وغیرہ کے تئیں حساس ہو• 

میں طلباء کی حارضی اور رشکت پر اثر انداز ہونے والے اکرث 
فیصلے والدین کے ذریعہ اور گھر میں کیے جاتے ہیں۔ ایک 
ای ڈبلیو ایس میں افرادی قوت اور نگرانی کی رضورت ہوتی 

ہے جسے کمیونٹی کے ذریعہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔

کیا ایک کمیونٹی اسکول کی رشکت کے بغیر ترک اسکول سے 
منٹ سکتی ہے؟ اسکول میں بچوں کو برقرار رکھنے کے لیے 
کمیونٹیز ایک وسیع جال تیار کر سکتے ہیں۔ وہ حامیت اور 
خدمات فراہم کر سکتے ہیں، جیسے اسکول غذائی پروگرام۔ 
لیکن طلباء کی اسکورنگ اور خطرے کی زد میں آنے والے 

طلباء سے باخرب رہنے سے اسکول اہلکار کو حاصل ہونے 
والی معلومات کے بغیر ترک اسکول کرنے کے سب سے 

زیادہ خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی شناخت کرنا 
اور نشانہ بنانا انتہائی مشکل ہوگا۔ نہ ہی کمیونٹی کے پاس 
اسکول پر مبنی مضبوط عنارص جیسے کہ اساتذہ اور ان کے 
طلباء کے درمیان تعامل کو تبدیل کرنے کی زیادہ قوت ہوتی 

ہے۔ ایک زیادہ بچہ پرور کالس روم—ای ڈبلیو ایس پہلی 
جوابی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ—کا فقدان ہوگا۔ 

اسکول میں، خطرے کی زد میں آنے والے طلباء اکرث نظر 
انداز کیا جاتا ہے، اور وہ اسکول کو غیر دلچسپ اور یہاں تک 

کہ خطرناک محسوس کر سکتے ہیں۔ ان طلباء کی حامیت 

کرنے اور اسکول کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک استقبالی ماحول 
کو فروغ دینا بہت اہم ہے۔ اسکول اہلکار کی رشکت کے بغیر، بہت 
سی پہلی جوابی حکمت عملی انجام نہیں پائیں گی۔ نہ ہی والدین 

کے ساتھ ان کے بچہ کے بارے میں کوئی براہ راست بات چیت عمل 
میں آئے گی۔

اسکولی سطح کے ڈاٹا سے باخرب رہنا اور اپنے کالس روم میں بچہ 
پرور تدریسی حکمت عملی کا استعامل کرنے کے لیے اساتذہ کی 

حوصلہ افزائی کرنا خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی حامیت 
کے لیے ایک اچھی رشوعات ہے۔ لیکن اگر کمیونٹی والدین کے ساتھ 

مشورہ: تربیت جلد از جلد شیڈول کریں
اسکول رشوع ہونے کے کم از کم ایک مہینہ پہلے اور 

اسکول کے دورے کے دو مہینوں کے اندر ای ڈبلیو 
ایس کے لیے تربیت کا انعقاد کرنے کی منصوبہ بندی 
کریں۔  یاد رکھیں، آپ ان کی دلچسپی کو برقرار رکھنا 

اور قوت رفتار کو جاری رکھنا چاہتے ہیں!
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کام کرنے کے لیے اسکولوں کی حامیت کرنے پر رضامند نہیں ہوتی ہے تو پروگرام 
کو ایک حقیقی فرق النے کے لیے جدوجہد کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور طلباء کو 
اسکور کرنے اور درجہ بندی کرنے اور ان کی کارکردگی کی نگرانی کرنے، اور 

خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی آموزش کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے 
اسکولوں کی رشکت کے بغیر، کمیونٹیز خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کو 

مقصود حامیت فراہم کرنے کے لیے سخت مشکل میں ہوں گی۔

لہذا، اگر وہ اپنی رشکت کے بارے میں ایک معاہدہ پر نہیں پہنچ سکتیں، تو 
اگر آپ کے پاس دورسے اسکول اور کمیونٹیز ہیں جو حصہ لینا چاہتے ہیں، اس 

بات کی انتہائی سفارش کی جاتی ہے کہ آپ ایک متبادل جگہ کا انتخاب 
کریں۔ اگر الگو کرنے کے پہلے سال کے بعد آپ بعد کے سالوں میں ایک 

مرحلہ وار پروگرام میں اسکولوں کے ایک نئے گروہ متعارف کراتے ہیں، 
تو آپ رشکت کے بارے میں ایک معاہدہ پر نہ پہنچ سکنے والے اسکولوں 

اور کمیونٹی کو، شامل ہونے کے ایک اور موقع کی پیشکش کر سکتے 
ہیں۔ پہلے سال کے بعد، آپ کے پاس شہادت نامے اور اسکول اہلکار اور 

کمیونٹی رہنام ہوں گے کو ای ڈبلیو ایس کو انھیں فروخت کرنے میں مدد 
کر سکتے ہیں جو لوگ اپنے اسکول اور کمیونٹی میں ایک الگو کرنے پر غور 

کر رہے ہیں۔
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مشورہ: لوگوں کو ایک ساتھ مل کر بات کرنے اور سوچنے کا وقت دیں
اگر اسکول یا کمیونٹی کی طرف سے حصہ لینے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس ہو، تو آپ یہ مشورہ دے 

سکتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد وہ رشکت کے بارے میں آپس میں مشورہ کر لیں۔ انھیں بتائیں کہ 
ان کے حتمی فیصلے کے لیے آپ ایک ہفتہ کے اندر واپس کال کریں گے۔ کتابچہ ان کے پاس چھوڑ دیں۔ 
یاد رکھیں، ای ڈبلیو ایس صحیح معنوں میں رصف اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے اگر دونوں گروپ اس کے 

کام کرنے کے لیے مرصوف عمل ہوں۔ انھیں مل کر کام کرنا چاہیے—ایک رشاکت ہونا رضوری ہے!
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جوکھم میں مبتال طلباء 
کی نشاندہی

یونٹ 5:

ترک اسکول کی روک تھام
قبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ



BACKSIDE OF TAB
(Don’t print this note)



اگرچہ امید اور مارجونا تاجکستان کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں اور مختلف اسکولوں میں رشکت کرتے ہیں، دونوں گریڈ 9 کے طلباء 
میں بہت سی باتیں مشرتک ہیں۔ وہ دونوں اپنے خاندانوں کی مدد کرنے کے لیے کام کرتے تھے، جو مسلسل غیر حارضی اور اسکول میں 

ناقص کارکردگی کا سبب بنا۔ اچھا کرنے یا اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے انھیں اپنے والدین سے بہت کم حوصلہ افزائی ملتی تھی۔
روزانہ امید کو ایک مشکل انتخاب کا سامنا کرنا ہوتا تھا: کام کے لیے جاؤ یا اسکول جاؤ۔ اپنے گھر میں سب سے بڑا مرد ہونے کے طور پر، 
اور اپنے خاندان کے لیے فراہم کرنے کے لیے ذمہ دار تھا۔ وہ عام طور پر کام کا انتخاب کرتا تھا۔ جتنا زیادہ امید اسکول سے ناغہ کرتا تھا 
اس کے گریڈ اتنے ہی خراب ہوتے گئے اور اتنا ہی زیادہ وہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ ”میں گھر کے مسائل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔۔۔آپ میرا 

خاندان کیا کھائے گا۔“
مارجونا پر بھی گھر کی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ گھر کے کام کام اور موسمی کھیتی کے کاموں میں مدد کرتی تھی اور اسکول کا ناغہ کرتی 

تھی۔ اس کے والدین بھی، اس کی اسکولنگ کے بارے میں متضاد جذبات رکھتے تھے۔ سچ کہیں، تو اسے گھر پر رہنے پر کوئی اعرتاض نہیں 
تھا۔ ”اسکول اتنا دلچسپ نہیں ہے، شاید مجھے اس کی رضورت نہیں ہے،“ اس نے کہا۔

لیکن امید اور مارجونا کی کہانیاں ترک تحصیل پر ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک ہوم روم استاد تھا جس نے ترک اسکول 
کی روک تھام کے پائلٹ پروگرام کی تربیت میں حصہ لیا تھا اور یہ سیکھا تھا کہ ترک تحصیل کے خطرے کی زد میں آنے کے ایک اہم اشارہ 
کار کے طور پر طالب علم کی غیر حارضیوں سے باخرب رہنا اہم تھا۔ جب ان کے ہوم روم اساتذہ نے دیکھا کہ وہ اسکول کا ناغہ کر رہے ہیں، 
تو یہ جاننے کے لیے کہ گھر پر کیا ہو رہا ہے انھوں نے ان کے والدین سے مالقات کی اور باقاعدہ حارضی کی اہمیت کے بارے میں ان سے 

بات کی۔
امید اور مارجونا کے ہوم روم اساتذہ نے ایک شیڈیول تیار کرنے کے لیے ان کے والدین کے ساتھ کام کیا جو انھیں اسکول اور کام میں رشکت 
کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ انھوں نے اپنے بچوں کے اسکول کے کام میں مدد کے لیے انھیں آسان حکمت عملیاں فراہم کیں۔ اسکول میں، ان 

کے ہوم روم اساتذہ نے ان کی پیش رفت پر خصوصی توجہ دی، ان کی حارضی کو ٹریک کیا، ان کے دورسے اساتذہ کے ساتھ حامیت کی 
منصوبہ بندی تیار کی، اور اگر ان کی حارضی یا گریڈ نیچے آنا رشوع ہوئے تو ان کے والدین سے رابطہ کیا۔

امید اور مارجونا کی حارضی اور کارکردگی میں بہرتی آئی۔ آج، دونوں طلباء نے اپنے اسکول کے کام میں اتنا بہرت کیا ہے کہ وہ ثانوی اسکول 
مکمل کرنے کے ٹریک پر ہیں۔ مارجونا نے ایک نرسنگ کی ڈگری پر اپنی نگاہیں جام لی ہیں۔ اور امید کی ماں اب اسے اسکول جانے اور 

اپنی تعلیم جاری رکھنے پر زور دیتی ہے۔

ای ڈبلیو ایس حفاظتی جال ترک تحصیل سے پہلے خطرے کی 
زد میں آنے والے طلباء کو تھام لیتا ہے
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ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال طلباء کی پہچان کرنا
ایک ابتدائی نظام انتباہ کا مقصد ان طلباء کے لیے مقصود حامیت فراہم کرنا ہے جو یہ عالمات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ترک اسکول کر سکتے 
ہیں۔ لیکن آپ ان کی شناخت کیسے کرتے ہیں؟ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالب علم کے ایسے قابل شناخت طرزعمل ہوتے ہیں جو ترک 

تحصیل کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ اکائی 5 اپنے ای ڈبلیو ایس کو قائم کرنے میں سب سے زیادہ اہم اقدامات میں سے ایک میں آپ کی 
رہنامئی کرتا ہے—ترک اسکول کے خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی شناخت کرنا۔ یہ ترک تحصیل کے ”اے بی سی“ پیش بین سے 

آپ کو متعارف کراتا ہے—حارضی، طرزعمل اور کورس ورک—اور دکھاتا ہے کہ آپ خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کا اسکور اور درجہ 
بندی کرنے کے لیے ان کا اور دیگر سیاق و سباق کی رو سے مخصوص پیش بین کا استعامل کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر طلباء کی ایک بے 

قابو تعداد خطرے کی زد میں پائی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ اکائی 5 مکمل اور جزوی عالج اختیارات کی تجویز کرتا ہے اور آپ کو کچھ آسان 
فیصلہ قوانین کی طرف رہنامئی کرتا ہے۔ اس میں ترک تحصیل کے پیش بین اور اشارہ کار کی مثالیں اور اسکورنگ/درجہ بندی فارم شامل 

ہیں۔    

سابقہ یونٹ میں ہم نے اس بارے میں تبادلہ خیال کیا کہ آپ 
اپنی ای ڈبلیو ایس ڈیزائن ٹیم کیسے تشکیل دیں۔ ہم نے ان 

معلومات کو جمع کرنے کے مختلف طریقوں کی بھی وضاحت 
کی جن کی رضورت آپ کو ترک اسکول کو سمجھنے کے لۓ ہے۔ 

اب تک آپ نے اس بارے میں کچھ ابتدائی فیصلے کئے ہیں کہ 
آپ اپنے ای ڈبلیو ایس، سائیکل اور گریڈ (گریڈوں) کو کہاں نافذ 

کریں اور آپ کتنے اسکولوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے 
ان اسکول-کمیونٹیز کی نشاندہی کرلی ہے جن کے ساتھ آپ کام 

کریں گے اور رشکت کے معاہدے حاصل کر لۓ ہیں۔

اب آپ ای ڈبلیو ایس ڈیزائن عمل کے ایک سب سے دلچسپ 
حصہ میں شامل ہونے کے لۓ تیار ہیں! آپ اپنے پیش بین کاروں 

اور اشارہ کاروں کی نشاندہی کرنے کے لۓ, اپنی رسخیاں مقرر 
کرنے کے لۓ اور جوکھم کی سطحوں کی نشاندہی کے لۓ تیار 
ہیں۔ جب آپ ان اقدام پر عمل کریں گے تو ای ڈبلیو ایس کے 
اس ڈھانچہ روبرو ہو جائیں گے جس کا استعامل اساتذہ اپنے 

طلباء کو اسکور دینے اور درجہ بندی کرنے کے لۓ کریں گے ترک 
اسکول کے جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی کرنے کے لۓ۔ 

اگر چہ آپ کی ای ڈبلیو ایس ڈیزائن ٹیم ہو سکتا ہے کہ اساتذہ 
کو طلباء کی نشاندہی اور درجہ بندی کی ٹریننگ دینے میں براہ 

راست شامل نہ ہو، لیکن پیش بین کاروں اور اشارہ کاروں کو 
مؤثر طریقے سے انتخاب اور نشاندہی کے لۓ اور ترک اسکول کے 

جوکھم کی سطح کے نقطہ آغاز کو سمجھنے کے لۓ انہیں یہ 

سمجھنے کی رضورت ہے کہ طریقہ کار کیسے کام کرتا ہے۔

اس یونٹ میں شامل ایس ڈی پی پی ٹولز آپ کی ٹیم کی ان کے 
ایس ڈبلیو ایس تیار کرنے میں مدد کرنے کے لۓ مثال اور تصویری 
ٹیمپلیٹ کا کام کرتے ہیں۔ کچھ صورتوں میں، ایس ڈی پی پی کی 

مثالیں پیش کی جاتی ہیں (بغیر احتیاط کے) جو کہ پائلٹ کے نفاذ 
کے دوران دشوارکن ثابت ہوئیں۔ ان مزید دشوارکن پیش بین کاروں 

اور اشارہ کاروں کی جانچ سے آپ کی ای ڈبلیو ایس ڈیزائن ٹیم 
کو غیر متوقع خطرات سے بچنے اور حاصل کردہ اسباق سے فائدہ 

حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ ایس ڈی پی پی کے تجربہ کی 
بنیاد پر بہرتین عمل کے لۓ مشورے فراہم کئے جاتے ہیں۔ آپ کی 

رسمایہ کاری کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تبدیلی واقع ہوتی ہے!

طلباء کی نشاندہی اور نگرانی کے لۓ اہم نکات
رشوع میں، ہم جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی کے بارے میں 

کچھ اہم نکات مقرر کریں گے اور ان کا جائزہ لیں گے۔ اس عمل 
کو اسکورنگ اور درجہ بندی کہا جاتا ہے۔

 نشاندہی اور درجہ بندی منتخب گریڈوں کے طلباء کی • 
جامعت کے لۓ ہر دو سال میں ایک بار ہوتی ہے۔ کسی گروہ 

میں داخل ہونے والے ٹرانسفر طلباء کی درجہ بندی رصف اسی 
وقت کی جائے گی جب ان کے گریڈ میں موجود طلباء کی 

پہلے ہی نشاندہی اور درجہ بندی کی جا چکی ہو۔
 اگر گریڈ کی ایک رینج ای ڈبلیو ایس کو الگو کر رہی ہے، مثال • 



 طلباء کے تئیں ایک ای ڈبلیو ایس تبدیلی طرزفکر
کا قیام

ایک ایس ڈی پی پی ملک میں، ای ڈبلیو ایس کے استعامل 
سے پہلے، ایک ریاستی سطح کے تعلیمی ڈائریکٹر نے دعوی 
کیا کہ سبھی اسکول طلباء کی حارضی سے متعلق معلومات 

جمع کرتے ہیں۔ انہوں نے غبار آلود بلیک بورڈ کے کونے 
میں چھوٹا باکس کی طرف اشارہ کیا جس میں روزانہ طلباء 

کی حارضی نوٹ کی جاتی ہے-اس دن وہاں کتنے طلباء تھے-
نہ کہ کونسے طلباء غیر حارض تھے۔ اور، رصف یہی نہیں 
کہ معلومات غیر درست تھیں، بلکہ طلباء کے ریکارڈ بک 

میں طلباء کے ناموں کے بغل میں موجود الئنیں خالی تھیں۔ 
ناتو ڈائریکٹر اور ناہی کالس روم اساتذہ یہ سمجھ سکیں کہ 
یہ معلومات کیوں اہم تھیں جب تک کہ انہوں نے ای ڈبلیو 
ایس کو نافذ کرنا رشوع نہ کردیا اور اس کی وجہ سے پیدا 

ہونے والے فرق کا انہوں نے مشاہدہ کیا۔

صفحہ 68          اکائی 5

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی

کے طور پر گریڈ 6-4، تو ہر سال گریڈ 4 میں داخل ہونے 
والے طلبا کو ٹریک کرنے کے بعد اسکول کے پہلے ماہ کے 

لیے اسکور کیا جاتا ہے۔
 کسی اسکول کے مقررہ گریڈوں میں موجود طلباء کی • 

اسکورنگ اور درجہ بندی جب ہو جائے تو طلباء دو سالوں 
تک اپنے ”جوکھم کی سطح“ کو قائم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ 

سے ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں کا جوکھم میں متبال 
طلباء پر استعامل کرنے کے لۓ کافی وقت مل جاتا ہے۔ اس 

کی وجہ سے وہ طلباء جن میں ترک اسکول کی انتباہی عالمات 
نظر آرہے ہوں اور وہ جن کی ابتدائی نشاندہی کے دوران 

جوکھم کی نشاندہی نہیں کی گئی ہو انہیں ابتدائی ردعمل کی 
حکمت عملیوں سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔

 کسی اسکول میں مقصود گریڈ (گریڈوں) کے سبھی طلباء کی • 
نشاندہی اور درجہ بندی ایک ہی وقت میں ہوتی ہے۔

 مقصود گریڈ (گریڈوں) میں اسکول اہلکار اپنے کالس روم میں • 
اسکورنگ اور درجہ بندی انجام دیتے ہیں۔

 ہر طالب علم کو اپنے ای ڈبلیو ایس میں ہر اشارہ کار کے لۓ • 
2-0 کے درمیان اسکول ملتا ہے۔ اگر آپ کے ای ڈبلیو ایس 

میں 6 اشارہ کار ہو تو کسی طالب علم کا کل اسکول 0-12 
کے درمیان ہو سکتا ہے۔

 یہ مجموعی اسکور، یقینا، آپ کے ذریعہ استعامل ہونے والے • 
اشارہ کار کی تعداد پر انحصار کرتا ہے

 وہ طلباء جن کی نشاندہی جوکھم میں مبتال طلباء کے طور پر • 
کی جاتی ہے ان کا یہ اسٹیٹس سال بھر رہتا ہے (اگر ای ڈبلیو 
ایس رصف ایک گریڈ میں کام کریے) اور اگلے گریڈ میں (اگر 
ای ڈبلیو ایس متعدد گریڈوں میں طلباء کی ایک جامعت کے 

لۓ کام کرے)، اگرچہ ان کی حارضی، برتاؤ، کورس ورک یا دیگر 
اشارہ کار جس کی نگرانی ہورہی ہے اس میں سدھار آجائے۔

 جوکھم کی سطح کے نقطہ آغاز جو اس بات کا تعین کرتے ہیں • 
کہ کب ایک طالب علم ادنی، معتدل یا شدید جوکھم میں ہے 

ان کا تعین ای ڈبلیو ایس ڈیزائن ٹیم کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ 
وہ ایک اسکولی سطح کا فیصلہ نہیں ہیں۔

کسی کالس روم میں طلباء کی اسکورنگ اور پھر درجہ بندی 
اسکولوں کو ان طلباء کو ہدف بنانے کے قابل بناتی ہے جو ترک 

اسکول کے شدید ترین جوکھم میں ہوں اور جوکھم میں مبتال 
طلباء کو اضافی تعاون فراہم کرنے کے لۓ اساتذہ کے وقت کو 

مزید مؤثر طریقے سے استعامل کے قابل بناتی ہے۔

آپ طلباء کی نشاندہی اور درجہ بندی کیوں کرتے ہیں؟
اسکورنگ اور درجہ بندی ایک عمل ہے جو اسکول کے اہلکار کو 

یہ متعین کرنے کے قابل بناتی ہے کہ طلباء کس حد تک ترک 
اسکول کے جوکھم میں مبتال ہیں۔ یہ اس اصول پر مبنی ہے کہ 

ترک اسکول ایک ایسا عمل ہے جو کسی بچےک کی اسکولی 
تعلیم کے دوران بہت پہلے ہی رشوع ہو جاتا ہے اور اس میں ترک 

اسکول سے پہلے قابل مشاہدہ انتباہی عالمات شامل ہوتی ہیں۔

ان پیش بینوں-یا غیر وابستگی اور ناکامی کی انتباہی عالمات- کی 
بنیاد پر ایک نشاندہی نظام کا استعامل اساتذہ کو ان طلباء کی 

نشاندہی کرنے کے قابل بناتا ہے جو جوکھم برتاؤ کا اظہار کرتے 
ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ان کی نگرانی کرنے کے قابل بناتا ہے۔ 
طلباء کی اسکورنگ سے انہیں ترک اسکول سے روکنے کے تعاون 
میں تیزی بھی آتی ہے۔ یہ ”ٹریک اور ٹریگر“ سسٹم اسکولوں کو 
اور کمیونٹیوں کو ان طلباء پر قلیل وسائل استعامل کرنے کے قابل 

بناتا ہے جو شدید جوکھم میں مبتال ہوں۔

ترک اسکول کی انتباہی عالمات پر مبنی جوکھم کی کوئی عام یا 
معروف سطح نہیں ہے۔ جوکھم کی سطحوں کی نشاندہی مقامی 

سیاق، دستیاب وسائل اور ان طلباء کے فیصد کی بنیاد پر کی 
جاتی ہے جو جوکھم کی زد میں ہوتے ہیں اور انہیں تعاون کی 

رضورت ہوتی ہے۔

ترک اسکول کے پیش بینوں کا انتخاب کرنا
پیش بین کیا ہے؟ اشارہ کار کیا ہے؟

ای ڈبلیو ایس ترک اسکول کے پیش بینوں اور محرکات پر مبنی 
ہوتا ہے۔ اشارہ کار ایسے مخصوص طریقے ہیں جن کے ذریعہ 

ان پیش بینوں کے بارے میں معلومات کا پتہ لگایا جاتا ہے اور 
نگرانی کی جاتی ہے۔ پیش بین اور اشارہ کار ترک اسکول سے 

متعلق طلباء کے منفی برتاؤ کا اندراج کرتے ہیں۔

اگرچہ یہ بہت سی ایسی قسم کا ڈیٹا ہے جس کو تعلیم اور 
اسکولنگ کی کوالٹی اور اثر کا تعین کرنے کے لۓ جمع کیا جاتا 
ہے اور جائزہ لیا جاتا ہے، لیکن بہت کم ہی ڈیٹا اس بارے میں 

معلومات فراہم کرتے ہیں کسی واحد طالب علم کے ساتھ کیا 
ہورہا ہے۔ یہ رصف اسکولی سطح پر ہوتا ہے جہاں یہ معلومات 

دستیاب ہوں۔



ہروشم ۓل ےک ہذتاسا وہ ساسحا اک یراوگشوخ وک ءابلط یھبس ہک ۓل ےک ےنانب ینیقی وک تاب سا
ایک شیڈول شائع کریں اور اس کی پابندی کریں۔• 
کالس روم کے ضوابط چسپاں کریں۔• 
مختلف قسم کے طریقہ تعلیم استعامل کریں۔• 
سبھی طلباء کو اس چیز میں ایک لیڈر بننے کا موقع دیں جس میں وہ اچھے ہیں۔• 
ساتھیوں کے ساتھ رشاکت کی حوصلہ افزائی کریں۔• 
طلباء کو خاموش رہنے، کام رشوع کرنے اور میٹیریل کو الگ رکھنے کی ”ہدایت“ دینے کے لۓ اشارات کا استعامل کریں۔• 
جب طلباء کام کررہے ہوں تو ان دشواری کے بارے میں پوچھیں۔• 
کسی بھی طرح کے مسائل کے بارے میں اکیلے میں طلباء سے بات کریں۔• 
جب کوئی طالب علم برتاو یا تعلیم سے متعلق کوئی ہدف کو پورا کرلے تو مخصوص، مقررہ مثبت قوت محرکہ استعامل • 

کریں۔

مشورہ: طلبا اور خاندانوں کو بدنام نہ کریں
یاد رکھیں کہ جوکھم میں مبتال طلباء اور ان کے گھر والوں کی نشاندہی کا تحفظ ہونا چاہئے اور وہ خفیہ طریقے سے کی جانی چاہئے۔ 

آپ طلباء اور ان کے گھر والوں کو مزید بدنامی سے یا انہیں ایک ایسی صورت حال سے بچانا چاہتے ہیں جس میں اسکول سے مزید 
علیحدگی کا جوکھم ہے۔ مثال، انڈیا میں ان کی نشاندہی ”جوکھم میں مبتال طلباء“ کے بجائے ”فوکس طلباء“ کے طور پر کی گئی۔ ”ٹارگیٹ 

طلباء“ ایک دورسی اصطالح ہے جس کا استعامل کیا جا سکتا ہے جس میں کوئی بدنامی نہیں ہے۔ سبھی طلباء کو خوشگواری کا احساس 
دالنے کے طریقوں کے بارے میں مندرجہ ذیل ٹیکسٹ باکس مالحظہ فرمائیں۔
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بدقسمتی سے، اگرچہ بہت سے تعلیمی نظام اس بات کا تقاضہ 
کرتے ہیں کہ اسکول طالب علم کے بارے میں بنیادی ڈیٹا جمع 

کریں (مثال حارضی، گریڈ/منربات)، لیکن اسکول-اور ذمہ دار 
اہلکار-ہمیشہ حسب معمول اور درست طریقے سے ہر طالب 

علم کے بارے میں ڈیٹا جمع نہیں کرتے ہیں۔ مثال، اگرچہ اساتذہ 
روزانہ حارضی لے سکتے ہیں، لیکن اکرث و بیشرت رصف ان طلباء 

کی تعداد کی جانکاری ہوتی ہے جو اس دن کالس روم میں ہوتے 
ہیں، نہ کہ کسی واحد طالب علم کی پہچان اور اندراج کیا جاتا 

ہے جو کہ غیر حارض ہو۔ مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لۓ، 
جمع کئے جانے والے ڈیٹا کا واحد طالب علم کے برتاؤ پر مبنی 

ہونا رضوری ہے۔

ای ڈبلیو ایس کے لیے اشارہ کار تیار کرتے وقت ایک اہم پہلو 
غور کرنے کے لیے یہ ہے کہ کس طرح استاد کی موضوعیت اور 
طرزعمل طالب علم کے طرزعمل کو متاثر کرتا ہے۔ ایس ڈی پی 
پی نے مواقعاتی تجزیہ سے سیکھا ہے کہ متام چار ماملک میں 

اساتذہ طلبا کے بارے میں مضبوط رائے رکھتے تھے - اگرچہ طلبا 
ہمیشہ اس سے واقف نہیں ہوتے تھے۔ تاہم، ای ڈبلیو ایس کے 

لیے خطرے کے عنارص کی پیش بینی کے لیے، آپ کے بہرت طور 
پر تعین کے گئے اشارہ کار میں اسکورنگ کے عمل میں استاد کے 

تعصب کا امکان کم ہے۔

ای ڈبلیو ایس اسکولوں میں جو کچھ واقع ہوتا ہے اس میں تبدیلی 
التا ہے۔ ایک ای ڈبلیو ایس وہ ڈھانچہ فراہم کرتا ہے جس کا 

استعامل اساتذہ اپنے طلباء کے بارے میں معلومات جمع کرنے، 
تحریری کرنے اور تجزیہ کرنے کے لۓ کرتے ہیں۔ طلباء کے ڈیٹا 

کی جمع کاری، تحریر اور تجزیہ کا یہ عمل جوکھم میں مبتال 
طلباء کے لۓ تعلیم اور تعلم میں سدھار کرنے اور اسکول کے 

ساتھ طلباء کی وابستگی کو بہرت بنانے کے لۓ ایک پلیٹ فارم کا 
کام کرتا ہے۔

ترک اسکول کے لۓ بہرتین پیش بین کیا ہیں؟
دنیا بھر میں-ترک اسکول کا تسلیم شدہ اے بی سی-جوکہ 

مندرجہ ذیل فیگر میں مذکور ہے، ترک اسکول کے جوکھم میں 
مبتال طلباء کے لۓ اچھے پیش بین کی ایک مثال ہے۔ اے بی 

سی-جس کا مطلب ہے حارضی، برتاؤ اور کورس ورک-طلباء کے 



ایک ای ڈبلیو ایس پیش بین اور ایک اشارہ کار کے 
درمیان کیا فرق ہے؟

 پیش بین وہ عوامل یا ”آزاد خصوصیات“ہیں جو کسی نتیجے کا
 قریبی سبب ہوتے ہیں۔ اچھے پیش بین وہ عوامل ہیں جن کا

 مطلوبہ نتیجے کے ساتھ نہ رصف گہرا تعلق یا ربط ہوتا ہے بلکہ
 ان میں شدید سببیت ہوتی ہے جس کو نتیجے سے منسوب کیا جا

 سکتا ہے۔ مثال، تحقیق میں برتاؤ کے ایسے منونوں کی نشاندہی
 کی گئی ہے جن میں ترک اسکول کو اثر انداز کرنے کا شدید امکان

ہوتا ہے۔

 شیپ کیا ےسیک ہک ںیہ ےتہک ےسا راک ہراشا
 یک شئامیپ یک سا روا ےہ اتاج ایک نیعتم نیب

۔ےہ یتاج

 لسلسم نکیل ،ےہ نیب شیپ کیا یرضاح ریغ ،الثم
 ہراشا شئامیپ لباق کیا انہر رضاح ریغ کت ںوند ود

 اک یئاوراک روا ںیہ ےترک ررقم فدہ وج ےہ راک
۔ںیہ ےتنب ببس
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ان برتاؤ پر توجہ مرکوز کرتا ہے جن کا ترک اسکول سے گہرا ربط 
ہے۔

ان میں سے ہر پیش بین کا دورسوں کے ساتھ رابطہ ہے: ایک بچہ 
جتنا ہی اسکول ناغہ کرے گا/کرے گی اس کی تعلیم میں اچھی 
کارکردگی کے مظاہرے کا امکان اتنا ہی کم ہوگا؛ وہ جتنا ہی کم 

کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا/کرے گی، اس کا حوصلہ اتنا ہی 
ٹوٹے گا اور اسکول اور اپنے کالس ساتھیوں سے الگ ہوتا جائے 
گا؛ اسکول سے اس کی وابستگی جتنی ہی کم ہوگی، اس بات کا 

اتنا ہی امکان ہے کہ وہ اسکول ناغہ کرے گا/کرے گی۔۔۔اور یہ 
دورہ اسی طرح جاری رہے گا۔

اے بی سی عام طور پر ایک ای ڈبلیو ایس کا مرکزی حصہ ہیں 
کیونکہ وہ ان معلومات کی منائندگی کرتے ہیں جن کا مسلسل اور 

آسانی کے ساتھ پتہ لگایا جا سکتا ہے اور نگرانی کی جا سکتی 
ہے۔ زیادہ تر تعلیمی نظام اور اسکول اس بات کا تقاضہ کرتے 

ہیں کہ اساتذہ اپنے ریگولر فرائض منصبی کے حصہ کے طور پر 
ان میں سے کچھ معلومات جمع کریں اور ریکارڈ کریں۔ (اس پر 
مزید تفصیل کے ساتھ اس یونٹ میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔) 
اے بی سی ترک اسکول کے لۓ اہم پیش بینوں میں سے تین کو 
یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ اس جملے کی سادگی ایک 

فرد کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے ترک اسکول 
کے بارے میں تبادلہ خیال مرتب کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔

ان میں سے ہر پیش بین کو آسانی کے ساتھ ایسے اشارہ کار میں 
بدال جا سکتا ہے جن کی پیامئش کی جا سکے، جن کے لۓ عام 

طور پر ڈیٹا موجود ہوتا ہے اور آسانی سے جمع کیا جا سکتا ہے، 

اور اس برتاؤ کی منائندگی کرتا ہے جس کو ادنی درجے کے جوکھم 
میں بدال جا سکتا ہے۔

بہت سے صورتوں میں اسکول کے اہلکار یہ سوال کر سکتے ہیں 
حارضی کی نگرانی کرنا کیوں اہم ہے۔ ہر طالب علم کے لۓ روزانہ 
کی حارضی کے ریکارڈ رکھنے کی رضورت سے متعلق تبادلہ خیال 

کرنے کے بعد اسکول اسٹاف کو عام طور پر یہ بات سمجھ میں 
آجاتی ہے کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے۔ تحقیق میں یہ بار بار دکھایا گیا 

ہے کہ اگر کوئی طالب علم اسکولی ایام کا 10 فیصد بھی ناغہ 
کردے تو وہ شاید فیل ہو سکتا/سکتی ہے اور اس بات کا زیادہ 

امکان ہے وہ اسکول چھوڑ سکتا/سکتی ہے۔ یہ بات کوئی معنی 
نہیں رکھتی کہ آیا غیر حارضی کا کوئی عذر ہے یا نہیں۔ معنی یہ 

بات رکھتی ہے کہ اہم وقت میں ناغہ کیا گیا۔

یہ کم واضح ہو سکتا ہے کہ کیوں برتاؤ کی نگرانی تقریبا مساوی 
طور پر اتنا ہی اہم ہے۔ کالس روم کے برتاؤ-آیا کوئی طالب علم 
متوجہ ہے-اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے طلباء کیا 

سیکھ رہے ہیں۔ (برتاؤ سے متعلق ایس ڈی پی پی کے صورتحالی 
تجزیہ کی دریافتوں کے لۓ مندرجہ ذیل صفحہ پر فیگر 1 مالحظہ 

فرمائیں۔) اسکول میں طلباء کی موجودگی کے دوران انہیں جو 
کچھ بھی واقع ہوتا ہے وہ اس بات پر اثر انداز ہوگا کہ وہ کتنے 
وابستہ اور متوجہ ہیں۔ ان کا برتاؤ-تخریبی، رشاکتی نہیں، غیر 

دلچسپ/اکتایا ہوا، مایوس اور یہاں تک کہ خوف زدہ-تعلیم سے 
متعلق ان کی وابستگی اور لگاؤ کا ایک اشارہ کار ہے۔ اسکول کے 
اہلکار کو اس سے باخرب کرنا اور طلباء کے برتاؤ کی شناخت کرنے 

اور نگرانی کرنے کے لۓ ان میں صالحیت پیدا کرنا ترک اسکول کے 
راستے پر گامزن طلباء کی نشاندہی میں مدد کر سکتا ہے۔ اور ساتھ 

ہی، یہ استاذ کو کالس روم یا اسکول کی رسگرمیوں سے طلباء کو 
جوڑ کر تعلیم سے متعلق ان کی دلچسپی اور اسکول کے تئیں ان 

کے لطف میں اضافہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ کورس ورک میں ناقص 
کارکردگی اکرث ناقص حارضی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ طلباء کے منفی 
برتاؤ میں بھی اضافہ کر سکتی ہے۔ ترک اسکول سے متعلق تحقیق 

یہ دکھاتا ہے کہ وہ طلباء جو کورسوں میں فیل ہو جاتے ہیں یا 
گریڈوں کو دہراتے ہیں ان میں قبل از وقت ترک اسکول کا زیادہ 

امکان ہوتا ہے۔

The ABCs 
of School Dropout

Attendance
Behavior
Coursework

ترک تحصیل کی اے بی سی
* حارضی

* طرزعمل
* کورس ورک



آپ پیش بینوں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟
ایک ای ڈبلیو ایس سسٹم کی بنیاد 6-3 اصل پیش بینوں اور 

متعلقہ اشارہ کاروں پر رکھی جاتی ہے جن کا استعامل طلباء کی 
نشاندہی اور درجہ بندی کرنے کے لۓ ہوتا ہے۔ ثبوت پر مبنی اور 
قابل عمل تینوں اے بی سی پیش بینوں کو آپ کے ای ڈبلیو ایس 

میں شامل ہونا چاہئے۔

بہرت سے بہرت پیش بینوں کا انتخاب کرنا اور انہیں اشارہ کاروں 
میں تبدیلی کرنا ای ڈبلیو ایس ڈیزائن عمل میں ایک سب سے اہم 

رسگرمی ہے۔ جن کرائٹیریا پر آپ کو غور کرنا چاہئے وہ مندرجہ 
ذیل ہیں۔

ایک پیش بین کو چاہئے کہ:
 طالب علم کا ایک ایسا برتاؤ ہو جس کا ترک اسکول سے شدید • 

لگاؤ ہو (نا کہ کوئی امتیازی خصوصیت جیسے کہ کسی 
طالب علم کو کوئی معذوری ہے)؛

ایک قابل عمل ردعمل ہو؛• 
 ایک ایسا عمل ہو جوکہ قابل استطاعت ہو اور معاشی/مالی • 

طور پر قابل عمل/پائیدار ہو؛ اور
 ایک ایسا برتاؤ ہو جس کا ایک طالب علم بار بار اظہار کرے، • 

وقت کے ساتھ ساتھ ایک منونہ تخلیق کرنا۔
ایک اشارہ کار کو چاہئے کہ:

 وہ ہر انفرادی (طالب علم) کی سطحوں کے بارے میں • 
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رسگرمی: ایک اچھا اشارہ کار منتخب کرنا
جوکھم کے سبھی عوامل اچھے پیش بین نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں کہ جوکھم کے کچھ عوامل ایک ”اچھے“ پیش 

بین کے کرائٹیریا کو پورا کرتے ہیں جبکہ دیگر پورا نہیں کرتے ہیں۔ جوکھم کے عوامل کا جائزہ لیں اور تبادلہ 
خیال کریں۔ جوکھم کے کونسے سے عوامل ایک اچھے پیش بین کے کرائٹیریا کو پورا کرتے ہیں؟



خاکہ 5B – ایس ڈی پی پی مواقعاتی تجزیہ نتائج: طالب علم کے طرزعمل کے مسائل

کمبوڈیا: برتاؤ کے مسائل کی اطالع دینے والے طلباء اور والدین/رسپرستوں کا فیصد

80 60 40 20 0

اسکول کے ضوابط کو توڑا
16%

لڑائی کی/دھونس جامیا

نافرمانی کی/گستاخی کی

کالس میں دخل اندازی کی

33%

33%

33%

دیگر طلباء کے ذریعہ پریشان کیا گیا

50%

67%

33%

اسکول چھوڑنے والے 
طلباء کے والدین/

رسپرست

اسکول چھوڑ چکے 
طلباء

جوکھم میں مبتال 
طلباء

جوکھم میں مبتال طلباء 
کے والدین/رسپرست

16%

17%

17%

فیگر 5A: – طلباء کے برتاؤ سے متعلق ایس ڈی پی پی کے صورتحالی تجزیہ کی دریافتیں۔ ایس ڈی پی پی کے صورتحالی تجزیہ کی دریافت:

تاجیکستان: برتاؤ کے مسائل کی اطالع دینے والے طلباء کا فیصد

30 25 20 15 10 5 0

5.6%

10.1%

28.5%

9.4%

4.3%

19.3%

18.5%

17.3%

معطل/خارج

اساتذہ کے ساتھ تنازعات

اسکول میں مصیبت میں پڑ گیا

اسکول کے ضوابط کو توڑا

اسکول چھوڑ چکا بچہ

ترک اسکول کے جوکھم میں
 مبتال طالب علم
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معلومات پر مبنی ہو؛
 وہ ڈیٹا استعامل کرے جو اسکول میں دستیاب ہو، اور اسکول • 

کے دفرتی ریکارڈ پر مبنی ہو (اگر ممکن ہو)؛
پتہ لگایا جانا/نگرانی کرنا ممکن ہو؛• 
غیر امتیازی، قابل بھروسہ ڈیٹا پر مبنی ہو؛• 
برتاؤ کے قابل مشاہدہ منونوں پر مبنی ہو؛ اور• 
 کچھ ایسا ہو جس کی نگرانی ملبی مدت تک کی سکتی ہو-نا • 

کہ رصف طلباء کی نشاندہی اور درجہ کی جا سکے۔

پیش بین عام طور پر ان عوامل پر مبنی ہوتے ہیں جن کا تعلق 
ترک اسکول سے ہو۔ مندرجہ ذیل ٹیبل 2 میں ان عوامل کی 

فہرست ہے جو ریاستہائے متحدہ میں جمع کردہ ڈیٹا سے حاصل 
کئے گئے ہیں۔ عوامل ماملک میں بالکل ملتے جلتے ہیں، بشمول 

ترقی پذیر ماملک۔ ٹیبل میں ”1“ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ 
جائزہ لیا گیا ایک مطالعہ میں پایا گیا کہ اس سطح کے گریڈ میں 

جوکھم کا عامل کا ترک اسکول سے شدید تعلق ہے۔ ایک * اس 
بات کا اشارہ کرتا ہے جائزہ کردہ دو یا دو سے زیادہ مطالعات 

میں پایا گیا ہے کہ اس سطح کے گریڈ میں جوکھم کا عامل کا ترک 
اسکول سے شدید تعلق ہے۔

ترک اسکول پالننگ ٹول (نیچے ٹیبل 3) اپنے پیش بینوں کے 
انتخاب کا عمل رشوع کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ای 
ڈبلیو ایس پالننگ ٹول ان پیش بینوں اور اشارہ کاروں کا جائزہ 

لینے اور ان کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے میں آپ کی رہنامئی 
کرتا ہے جن کا استعامل آپ اپنے ای ڈبلیو ایس کے لۓ کر سکتے 

ہیں۔ امکانات تو بہت سارے ہیں لیکن کچھ ہی ایسے ہیں جو 
دورسوں کے مقابلے اچھا کام کریں گے۔ آپ اپنے ای ڈبلیو ایس 

کے ڈیزائن کے پورے مرحلے میں ٹول کا استعامل کر سکتے ہیں۔ 
پورے ڈیزائن عمل کے دوران آپ کو پیش بینوں اور اشارہ کاروں 

پر متعدد بار نظر ثانی کرنے کی امید کرنی چاہئے۔ ٹول کوئی 
”فائنل پروڈکٹ“ نہیں ہے۔ اس کے بجائے، یہ ان اہم نکات کے 

اندراج کا ایک ڈھانچہ فراہم کرتا ہے جو اس وقت آپ کے تبادلہ 
خیال میں منایاں ہوتے ہیں جب آپ کا کام آگے بڑھتا ہے۔

پیش بینوں اور اشارہ کاروں سے متعلق آپ کا تبادلہ خیال کے 
دوران آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ ان کا استعامل کیسے 

ہوگا، ان کی پیامئش کیسے ہوگی، اور مقصود برتاؤ میں تبدیلی 
النے کے لۓ ایک حکمت عمل کا استعامل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ 
پالننگ ٹول فیصلے کے ان اہم نکات کا اندراج کرنے کے لۓ رصف 

ایک طریقہ ہے، جن پر آپ کو عمل کے دوران بعد میں واپس آنے 
کی رضورت پڑ سکتی ہے۔

غور کریں کہ ایک مخصوص پیش بین (یا ترک اسکول کے محرک) 
کتنا اہم ہوتا ہے جب آپ کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ 

آخرکار فہرست شدہ اشارہ کاروں میں سے 6-3 اشارہ کار منتخب 
کریں گے، لیکن آپ کو اس بھی زیادہ اشارہ کار کی نشاندہی کرنے 

اور ان پر تبادلہ خیال کرنے کی رضورت ہے اس بات کو یقینی 
بنانے کے لۓ کہ آپ نے ایسے اشارہ کار منتخب کئے ہیں جو 

بہرتین پیش بین اور اشارہ ثابت ہونگے۔ آرام سے یہ تبادلہ خیال 
کریں۔

ایس ڈی پی پی نے ترک اسکول کی امکان کی نشاندہی کرنے کے 
لۓ ہر ملک میں چھہ اشارہ کاروں کا استعامل کیا۔ لیکن تعداد 

کوئی مقررہ اور حتمی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ ایک ای ڈبلیو ایس 
رصف طلباء کے ترک اسکول کے اے بی سی پر مبنی ہو سکتا 

ہے، لیکن ایک یا دو مزید اشارہ کار کا استعامل مزید معلومات 
فراہم کرتا ہے اور ترک اسکول پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا 

ایک وسیع تناظر فراہم کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لۓ کہ آپ جوکھم 

:5C ڻیبل

ترک اسکول پیش بین اور تصویری اشارہ کار

پیش بین

حارضی

برتاؤ

کورس ورک

اشارہ کار

ٹارگیٹ مہینے میں غیر حارضی کے دن کی تعداد
ٹارگیٹ مہینے میں غیر حارضی کے مسلسل دنوں کی تعداد

دیری سے اسکول آنے یا قبل از وقت اسکول سے چلے جانے کے دنوں کی تعداد

دیا گیا ہوم ورک وقت پر پیش کیا گیا اور مکمل کیا گیا
گروپ رسگرمیوں میں رشکت

سابقہ سال کے فائنل سہ ماہی میں عبارت خوانی/زبان اور / یا ریاضی میں سہ ماہی منربات
ہوم ورک اسائنمنٹس جو صحیح ہیں

پیش بین عام طور پر ان عوامل پر مبنی ہوتے ہیں جن کا تعلق ترک اسکول سے ہو۔
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:5D ڻیبل

rانفرادی بیک گراونڈ خصوصیات
تعلیمی معذوری یا جذباتی خرابی ہے 1 1  

بالغ کی ابتدائی ذمہ داریاں
کام کے گھنٹوں کی زیادہ تعداد * 1  
والدیت *   

سامجی طرزفکر، اقدار، برتاؤ
زیادہ جوکھم واال ساتھیوں کا گروپ  1 *  
زیادہ جوکھم واال سامجی برتاؤ 1 *  
اسکول کے باہر سامجی طور پر زیادہ فعال   1 

اسکول کی کارکردگی
کم حصولیابی * * * 
گریڈ میں برقراری/ زیادہ عمر * * * 

اسکول سے وابستگی
ناقص حارضی * * * 
ادنی تعلیمی توقعات * *  
کوشش کا فقدان 1 1  
اسکول کے ساتھ کم وابستگی * 1  
کوئی غیر نصابی رشکت نہیں * 1  

اسکول میں برتاؤ
غلط برتاؤ * 1 1 
ابتدائی جارحیت  1 1 

فیملی بیک گراونڈ خصوصیات
ادنی سامجی و معاشی حیثیت * * * 
گھر والوں کا زیادہ نقل و حرکت  *  
والدین کی تعلیمی سطح میں کمی * 1 1 
سگے بہن بھائیوں کی بڑی تعداد 1  1 
دونوں اصل والدین کے ساتھ نہیں رہ رہا/رہی ہے * 1 1 
گھر میں انتشار 1   

نگل/یگتسباو یک ںولاو رھگ ںیئت ےک میلعت
ادنی تعلیمی توقعات  *  
سگا بھائی بہن نے اسکول چھوڑا ہے 1 1  
اسکول کے ساتھ کم رابطہ  *  
اسکول کے بارے میں گفتگو کا فقدان 1 *  

اسکولی سطح کے ذریعہ جوکھم کے اہم عوامل (رصف ریاستہائے متحدہ)

گریڈس 8-6جوکھم کا عامل گریڈس کے5-گریڈس 9-12
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میں مبتال طالب علم کا تعاون کررہے ہیں آپ کو کافی معلومات 
جمع کرنے کی رضورت ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اسکول کے 

اہلکار ایک ای ڈبلیو ایس کو ایک بوجھ سمجھیں۔ ذہن میں یہ بات 
رکھیں کہ ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں کو رشوع کرنے کے 

لۓ اساتذہ کو ان اشارہ کاروں پر نظر رکھنے کی رضورت ہوگی جن 
کو آپ منتخب کرتے ہیں، جیسا کہ یونٹ 5 میں تبادلہ خیال کیا 

گیا ہے۔ اس کی وجہ سے تدبیر میں کسل مندی واقع ہو سکتی ہے 
اور آخر کار مکمل رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے عالوہ، اگر 

کسی اشارہ کار کے لۓ ڈیٹا حاصل کرنا اور تحریر کرنا پیچیدہ ہو تو 

اساتذہ اس کو جمع کرنا اور ریکارڈ کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ اگرچہ 
وزارت کی طرف سے کچھ ڈیٹا جمع کرنے کا تقاضہ ہو سکتا ہے، 

لیکن ایس ڈی پی پی کو معلوم ہوا کہ کچھ اساتذہ یہ نہیں کرتے 
ہیں اور / یا ریکارڈ دھیان سے جمع نہیں کیا جاتا یا جائزہ نہیں 

لیا جاتا ہے۔

پیش بینوں اور اشارہ کاروں کے بارے میں اپنا تبادلہ خیال میں 
مدد حاصل کرنے کے لۓ، ٹیبل 4 کا جائزہ لیں، جو ان پیش بینوں 

اور اشارہ کاروں کی منائندگی کرتا ہے جن کا استعامل چار ایس ڈی 
پی پی ماملک میں کیا گیا، اور ان کی افادیت کے بارے میں کچھ 
اسباق سیکھے گئے۔ اچھے پیش بین اور اشارہ کاروں کے کرائٹیریا 

کے بارے میں آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے اس کی بنیاد پر، 
آپ کو ان میں سے کونسا دشوارکن لگتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے 
کہ کوئی پیش بین یا اشارہ کار دشوار کن تھا- تو کیوں؟ اگر آپ 

کو لگتا ہے کہ ان دشوارکن پیش بینوں میں سے ایک آپ کے ملک 
میں کام کر سکتا ہے تو آپ اشارہ کار میں کیسے ترمیم کر کے 

اس کو کام کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں؟ جب آپ کا تبادلہ خیال 
مکمل ہو جائے تو چار ایس ڈی پی پی ماملک سے حاصل کردہ 

اسباق کے ساتھ مکمل کردہ ٹیبل کے ورژن کا جائزہ لیں۔

جب آپ تبادلہ خیال کریں تو پالننگ ٹول پر اشارہ کار لکھیں 
(ٹیبل 3)۔ جتنا آپ استعامل کریں گے اس سے زیادہ تبادلہ خیال 
کریں اور نشاندہی کریں اور پھر ان کی درجہ بندی کرکے اس بات 
کو یقینی بنائیں کہ آپ بہرتین اشارہ کا انتخاب کررہے ہیں۔ اچھے 

اشارہ کاروں کے کرائٹیریا یاد رکھیں۔

چونکہ ایس ڈی پی پی ماملک اثرات کے ایک مطالعہ میں رشکت 

کالس روم میں طرزعمل سے باخرب رہنا 
کیوں اہم ہے؟

ترک اسکول کی طرف ایک خطرے کی زد میں آنے والے 
طالب علم کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے حارضی میں 
تبدیلی سب سے زیادہ اہم طرزرعمل ہے۔ تحقیق سے 

ظاہر ہوتا ہے کہ اسکولی سال میں 10 فیصد سے زیادہ 
کا ناغہ عام طور پر تعلیم کے تئیں واقفیت کی کمی کی 

وجہ سے طالب علم کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ طلبا 
کے لیے ان باتوں کو سیکھنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے 

جس سے وہ واقف نہیں ہوتے۔
لیکن رصف کالس روم میں بیٹھنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ 

طلبا کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ اسکول میں ہوتے ہیں 
-  وہ کتنی اچھی کارکردگی کرتے ہیں اور سیکھنے کی 
رسگرمیوں میں ان کی مشغولیت کا معیار-ترک اسکول 
کے لیے خطرے کی سطح کو کم کرنے میں ایک اہم 

عنرص ہے۔ 
اس بات سے باخرب رہنا کہ خطرے کی زد میں آنے والے 

طلبا کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں جب وہ 
اسکول میں ہوتے ہیں یکساں طور پر اہم ہے۔ یہ طلبا 

کو بہرت کارکردگی کرنے اور اسکول میں زیادہ لطف 
اندوز ہونے میں طلبا کی مدد کے لیے اساتذہ کو قیمتی 

معلومات فراہم کرتا ہے۔

مشورہ: سمجھدار پیش بین اور اشارہ کار
 اپنے پیش بینوں کا انتخاب کرتے وقت اور اپنے اشارہ کار • 

متعین کرتے وقت، یاد رکھیں کہ نادانستہ طور پر کوئی ایسا 
پیغام نہ بھیجیں کہ طالب علم نے کوئی غلطی کی ہے۔ 

 ہر پیش بین میں مختلف اشارہ کار ہو سکتے ہیں، لیکن تعداد • 
میں کمی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ زیادہ اشارہ کار کا 

مطلب ہے استاذ کے لۓ زیادہ ڈیٹا جمع کرنا۔
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جاری

ٹیبل 5E: ایس ڈی پی پی کا تجربہ: پیش بین کا انتخاب کرنے اور اشارہ کار منتخب کے بہرتین عمل

جاری

رضی کی
ش بین ہے؛ روزانہ حا

رضی ترک اسکول کا ایک سب سے بہرت پی
 حا

 ترتیب پر نظر رکھنا، بشمول دیری سے آنا اور جلدی جانا، لگن کی کمی کا
اظہار اور تعلیم پر توجہ کا فقدان

ش بین
س ڈی پی پی پی

ای

یہ اشارہ کار ترک اسکول سے کس طرح متعلق ہے؟
اشارہ کار کا تعین کیسے کیا گیا؟

کیا اشارہ کار نے کام کیا؟
حاصل کردہ اسباق

رضی
اسکول کے آخری مہینے کے لۓ سابقہ سال کی حا

رضی کے سابقہ 3 ہفتے
حا

دیر سے آنا

جلد چلے جانا

 
•

رضی کا استعامل کرنا عام طور پر روز مرہ کا معمول نہیں ہے 
 سابقہ سال کی حا

رضی کی نگرانی کرتا ہے؛ معترب طریقے سے 
جو انفرادی طالب علم کی غیر حا

 منونوں کا پتہ نہیں لگا سکتا
•

 موجودہ سال کے تین ہفتوں نے کام کیا لیکن چار ہفتے بہرت ہوگا۔
•

 دیر سے پہنچنا اور وقت سے پہلے چلے جانا کارآمد معلومات فراہم کرتا ہے 
لیکن معلومات جمع کرنا انتہائی مشقت کا کام ہے

حاشیائی
                  

ہاںہاںہاں

 برتاؤ کا استعامل ان طلباء کی نشاندہی کے لۓ ہو سکتا ہے جو اسکول میں
 دلچسپی نہیں لیتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں اور / یا غصہ ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم

 کے لۓ انکشافی وقت (اکسپوزر ٹائم) کا ایک مظہر ہو سکتا ہے-اگر کوئی
 طالب علم غیر متوجہ یا غیر وابستہ ہے تو شاید اسے تعلیم سے فائدہ حاصل

 نہیں ہورہا ہے اور اسکول میں رہنے سے تعلیم میں بہت کم ہی اضافہ ہوتا
ہے۔

رشکت کرنے واال/
رسگرمیوں میں دلچسپی لینے واال/والی، 

متوجہ: تعلیمی 
 والی ہے، ہوم ورک مکمل کرتا/کرتی ہے، دیگر طلباء کے ساتھ مثبت میل جول
 بڑھاتا/بڑھاتی ہے، استاذ (اساتذہ) اور دیگر طلباء کا احرتام کرتا/کرتی ہے اور

کالس روم اور تعلیمی مواد کا احرتام کرتا/کرتی ہے وغیرہ۔

رسگرمیوں میں دلچسپی
 غیر متوجہ: خیاالت میں گم ہوتا/ہوتی ہے، تعلیمی 

ے طلباء
رشکت نہیں کرتا/کرتی ہے، سوتا/سوتی ہے، دورس

 نہیں لیتا/لیتی ہے، 
 کے ساتھ میل جول نہیں بڑھاتا/بڑھاتی ہے، اسکول کے سازوسامان/درسی
کتابیں نہیں التی/التی ہے، دیر سے پہنچتا/پہنچتی ہے، جلد چال جاتا ہے/

چلی جاتی ہے، وغیرہ۔

س جامتا/جامتی ہے، جب استاذ بات
 تخریبی: جارح ہے، استاذ/طلباء پر دھون

ے
ش کررہے ہوں تو دورس

ے کرنے کی کوش
 کررہا ہو یا طلباء اپنے اسباق پور

 طلباء سے بات کرتا/کرتی ہے، طلباء کے ساتھ بدمتیزی کرتا/کرتی ہے، اسکول
کے امالک کو نقصان پہنچاتا/پہنچاتی ہے، وغیرہ۔

ہاں
 

•
 قابل مشاہدہ برتاؤ کی عام درجہ بندی کے باجود اشارہ کار جانبدار ہوتا ہے

•
ے میں (متوجہ، غیر متوجہ، تخریبی) طالب علم کے 

 ٹریننگ کے دوران ہر زمر
ے میں مکمل تبادلہ خیال کرنے کے لۓ کافی وقت دینے 

خصوصیت کے بار
 سے جانبداری میں کمی آئے گی

•
س 

ش کرنے کی خاطر کی
 جن ماملک میں وابستگی اور تعلیم کی پیامئ

مینجمنٹ کے لۓ برتاؤ کی نگرانی کی گئی، وہاں اس کو مزید کار آمد اشارہ کار 
پایا گیا؛ یہ اس بات کا مشورہ دیتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اساتذہ برتاؤ میں 

 ترمیم کرکے طلباء کے تعلیمی نتائج میں بہرتی ال سکتے ہیں
•

اسکولی سال کے دوران اسکورنگ اور باخربی/نگرانی کے لۓ مؤثر
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ص کیوں نہ ہوں؛ زبان
 کورس ورک: منربات تعلیم کا مظہر ہوتے ہیں اگرچہ ناق

 اور ریاضی اعلی درجے کی جانکاری ہے کیونکہ اعلی تعلیم تک رسائی کی
فراہمی میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے

ش بین
س ڈی پی پی پی

ای

یہ اشارہ کار ترک اسکول سے کس طرح متعلق ہے؟
اشارہ کار کا تعین کیسے کیا گیا؟

کیا اشارہ کار نے کام کیا؟
حاصل کردہ اسباق

سابقہ سمسٹر/سہ ماہی امتحان کے نتائج

سابقہ مہینے کے امتحان کے نتائج

سابقہ سمسٹر/سہ ماہی زبان اور ریاضی کا اوسط

 زبان اور ریاضی کے لۓ سابقہ سمسٹر/سہ ماہی کے منربات کی نگرانی گئی اور
علیحدہ اشارہ کار کے طور پر اس کی نشاندہی کی گئی

ے)
 استاذ کے ذریعہ کی جانے والی تخمینی کاروائیاں/مسلسل تخمینہ (سی ا

کا پہال مہینہ

 
•

 منربات کی اوسط کاری سے اقدامات میں اضافہ ہوا، حسابی غلطی کے 
رشوط

 ساتھ م
•

 منونہ کا پتہ لگانے کے لۓ متعدد قسم کا ڈیٹا فراہم نہیں کیا
•

 علیحدہ اشارہ کار کے طور پر اسکورنگ اور نگرانی مزید ڈیٹا فراہم کرتی 
 ہے لیکن منونہ کا پتہ لگانے کے لۓ متعدد قسم کا کافی ڈیٹا نہیں

•
 اسکول کا پہال مہینہ کے لۓ مسلسل اسیسمنٹ (تخمینہ) کا استعامل اچھا 

 اشارہ کار ہے
•

ے بہرتین کام کرتا ہے لیکن ایک مزید باضاطہ تخمینہ جیسا معترب 
 سی ا

ص طور سے 
س مینجمنٹ کے لۓ مؤثر ہوتا ہے خا

ے کی
نہیں ہو سکتا؛ سی ا

اس وقت اگر دو سے زیادہ سبجیکٹوں کی نگرانی جائے

ےہ کیھٹ

ےہ کیھٹ

ںیہن

ںاہےہ کیھٹ

گریڈ کے لۓ اوسط: ترک اسکول کا محرک
گریڈ کے لۓ صحیح عمر

گریڈ کے لۓ ایک سال کا اوسط

گریڈ کے لۓ دو یا زیادہ سالوں کا اوسط

ںیہن
 

•
 قابل عمل نہیں

•
 معلومات درست ہو سکتی ہیں

•
 خود سے اطالع دی

•
س کا پتہ لگایا جا سکے اور نگرانی کی جا سکے

 ایک ایسا منونہ نہیں ج
•

طالب علم کی خصوصیت نہ کہ کوئی برتاؤ

ہوم ورک
ش کرتا/کرتی ہے

ہمیشہ ہوم ورک پی

ش کرتا/کرتی ہے
عام طور پر ہوم ورک پی

ش نہیں کرتا/کرتی
ہوم ورک کبھی پی

ےہ کیھٹ
 

•
 اسکول سے دلچسپی اور وابستگی کے لۓ محدود مظہر

•
ے میں 

 اپنے ہوم ورک کی درستگی کے ساتھ اس کو مرکب کرنے سے اس بار
ایک بہرت تصویر حاصل ہوتی ہے کہ طالب علم کے ساتھ کیا ہورہا ہے

جدول 5E – جاری
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یراج – 5E لودج

ص طور سے اسکولنگ سسٹم
 اسکول کی دوری: ترک اسکول سے جڑا ہوا خا

ص طور سے لڑکیوں کے لۓ
میں زیادہ، خا

ش بین
س ڈی پی پی پی

ای

س طرح متعلق ہے؟
یہ اشارہ کار ترک اسکول سے ک

اشارہ کار کا تعین کیسے کیا گیا؟
کیا اشارہ کار نے کام کیا؟

حاصل کردہ اسباق

اسکول سے 5 کیلو میٹر کی دوری پر رہتا/رہتی ہے

اسکول سے 10-5 کیلو میٹر کی دوری پر رہتا/رہتی ہے

اسکول سے 10 سے زیادہ کیلو میٹر کی دوری پر رہتا/رہتی ہے

 
•

 ایک معاشی یا مالی طور پر پائیدار طریقے سے طالب علم کی سطح پر قابل عمل 
 (استطاعت) نہیں

•
 ایک طالب علم کا برتاؤ نہیں

•
 تعاون/عوامی بیداری کے ساتھ ازالہ کیا جا سکتا ہے

•
 دوریوں کا تخمینہ لگانے میں مسلسل استعامل نہیں کیا گیا؛ غیر درست 

رشوط
معلومات اور غیر درست حساب کے ساتھ م

نہیں

 گریڈ 9 کے بعد اسکولی تعلیم کے پالن گریڈ 9 مکمل نہ کرنے اور گریڈ 9
س کا مظہر

سے منتقل ہونے والی لڑکیوں سے متعلق جن
اسکولی تعلیم کو جاری رکھنے سے متعلق منصوبہ نہیں بناتا

اسکولی تعلیم کو جاری رکھنے سے متعلق غیر یقینی

اسکولی تعلیم کو جاری رکھنے کی منصوبہ بندی

نہیں
 

•
 خود سے اطالع دی

•
رسگرمیاں فیصلوں میں تبدیلی کے لۓ استعامل کی جائیں

 قابل عمل اگر 
•

رسپرستوں کے ساتھ لۓ گئے کسی باخرب 
ش ہو سکتی ہے اور والدین/

 ایک خواہ
فیصلہ کی عکاسی نہیں کرتا

 کام کی ذمہ داریاں: تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے معاشی غیر استحکام
 کی وجہ سے اور گھر کی مالی اور / یا گھریلوں ذمہ داریوں میں بچہ کے
رضورت کی وجہ سے طلباء اسکول ناغہ کردیتے ہیں اور آخرکار

 تعاون کی 
اسکول چھوڑ دیتے ہیں

 کام کی قسم: کوئی نہیں؛ گھریلو/ باہری غیر خطرناک؛ سبھی قسم کے کام
بشمول خطرناک اور موسمیاتی کام لگاتار 15-10 دن

وقت کی مقدار: 2-1 گھنٹے؛ 4-2 گھنٹے؛ +4 گھنٹے باقاعدگی کے ساتھ

رشکت کو متاثر کرتا ہے: منرب ایک مہینہ میں 5-2 دن؛ اکرث/
رضی/

اسکول میں حا
باقاعدگی کے ساتھ

نہیں
 

•
ے اقدام؛ اسکورنگ عمل میں فیصلہ کے نکات کے ساتھ حساب کرنے 

 بہت سار
 میں پیچیدہ

•
 درست معلومات جمع کرنے میں دشواری

•
 خود اطالع کاری غیر معترب اور غیر جانبدار ہوتی ہے

•
 کاروائی کرنے میں دشواری جب تک کہ امداد فراہم نہ کیا جائے جو کہ مالی طور 

پر وقت کے ساتھ برقرار رکھنا دشوار ہوتا ہے

رسپرستوں خواندگی: ترک اسکول سے جڑی ہے کیونکہ ناخواندہ
 والدین/ 

 والدین اپنے بچوں کی اسکولی تعلیم میں کم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں؛
 اسکول کے کام میں بچوں کی مدد نہیں کر سکتے؛ گھر والوں ناخواندگی

غربت میں اضافہ کرتی ہے جو کہ ترک اسکول کا ایک محرک ہے

دونوں والدین پڑھ سکتے ہوں

والدین میں سے کوئی ایک پڑھ سکتا ہو

والدین میں سے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا

نہیں
 

•
 کسی طالب علم کا برتاؤ نہیں

•
 آسانی سے قابل عمل نہیں ہے

•
 وقت کے ساتھ معلومات فراہم نہیں کرتا جو اسکولی سال کے دوران باخربی/نگرانی 

کے لۓ کارآمد ہوں
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وٹیبل 5F: ای ڈبلیو ایس پالننگ ٹول پ یس یو ب ی یبل
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کررہے تھے، اس لۓ وہ اس وقت اپنے پیش بینوں اور اشارہ کاروں 
میں تبدیلی کرنے اور ترمیم کرنے کے قابل نہیں تھے جب انہیں 

احساس ہوا کہ وہ دشوارکن ہیں۔ لیکن آپ اپنے والے میں تبدیلی 
ال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اشارہ کار اتنے 
کارآمد نہیں ہیں جتنا کہ آپ نے سوچا تھا تو ان میں ترمیم کریں 
یا انہیں چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دورسا اشارہ کار 
بہرت ہو سکتا ہے تو اشارہ کار کو بدل دیں! اور اگر آپ اس بات کا 
تعین کرتے ہیں کہ آپ اس اشارہ کے استعامل کے بغیر اپنا ہدف 

پورا کر سکتے ہیں تو اس کو شامل نہ کریں! اساتذہ سے معلومات 
جمع کرنے اور ان کی نگرانی کرنے کو کیوں کہیں اگر اس سے 

کوئی فائدہ نہیں ہے؟

جوکھم کا پیامنہ/سطحیں مقرر کرنا
2-0 ایک نشان کے ساتھ ہر اشارہ کار کے جوکھم کی سطحوں 

کی پیامنہ بندی کی جانی چاہئے، جہاں 0 کم جوکھم، 1 معتدل 
جوکھم اور 2 شدید جوکھم کی منائندگی کرتا ہے۔ مقصود گریڈوں 

میں ہر طالب علم کی نشاندہی ہر اشارہ کار پر کی جانی چاہئے۔ 
ہر طالب علم کا مکمل اسکور ترک اسکول سے متعلق ان کے 

جوکھم کی انفرادی سطح کی عکاسی کرتا ہے۔ اپنے جوکھم کی 
سطحوں کی بنیاد پر تعاون کی نگرانی کرنے اور فراہم کرنے کے 

لۓ آپ کو اسکول کے اہلکار -خاص طور سے استاذ-کی کوشش کی 
سطح پر غور کرنا چاہئے۔ کیا پیامنہ بندی انہیں ختم کردے گی 
جن کو کوئی جوکھم یا کم سے کم جوکھم الحق ہے؟ کیا پیامنہ 

بندی کسی استاذ کے لۓ تعاون کرنے کی خاطر بہت زیادہ طلباء 
کی شناخت کرے گی؟ کیا پیامنہ بندی میں وہ طلباء چھوٹ 

جائیں گے جو جوکھم کی زد میں ہیں اور انہیں تعاون کی رضورت 
ہے؟

درست طریقے سے اشارہ کاروں (0، 1 اور 2) کو بیان کرنا اور 
تعین کرنا اور جوکھم کی مقررہ سطحیں (بہت کم، معتدل یا 
شدید) بہت اہم ہے۔ سبھی اسکولوں میں اسکورنگ عمل کے 

دوران آسان اور مستقل استعامل کے لۓ ہر اشارہ کار کی خاطر 
2-0 کے تعین کے لۓ ترشیحات/کوالیفائر واضح طور پر متعین 
ہونی چاہئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جوکھم کی سطح سے ان طلباء 

کی نشاندہی کی جائے جو جوکھم میں زد میں ہیں تاکہ انہیں قبل 
از وقت تعاون فراہم کیا جا سکے، لیکن وقت اور ان وسائل کو 

بھی دھیان میں رکھیں جو ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں کے 
نفاذ کے لۓ دستیاب ہیں۔ ایس ڈی پی پی نے استاذ کے بوجھ اور 

جوکھم میں مبتال طلباء کی بڑی تعداد کے مسائل کو حل کرنے 
کے لۓ مکمل اور جزوی عالج کا استعامل کیا۔

اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے اسکول ہو سکتے ہیں جہاں 
طلباء کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو شدید جوکھم میں 

مبتال کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے، جن کو تعاون فراہم کرنا 
اسکول کی استطاعت سے باہر ہے تو مکمل یا جزوی عالج کے لۓ 
ایک ٹائرڈ ریسپانس سسٹم (سطحی ردعمل نظام) کے استعامل پر 
غور کریں۔ سطحی ردعمل نظام ان طلباء کو ایک مختلف سطح 
کا تعاون فراہم کرتا ہے جو معتدل جوکھم میں ہیں، استاذ کو اس 
قابل بناتا ہے کہ وہ ان طلباء کو مزید تعاون فراہم کر سکے جو 

شدید جوکھم کی زد میں ہیں۔ سطحی ردعمل نظام معتدل جوکھم 
والے طلباء کا پتہ لگاتا ہے اور ان کے والدین/رسپرستوں کو غیر 

حارضی سے مطلع کرتا ہے، وغیرہ۔ لیکن معتدل جوکھم والے 
طلباء کو وہ مکمل تعاون حاصل نہیں ہوگا جو شدید جوکھم والے 
طلباء کو فراہم کیا جاتا ہے۔ سطحی ردعمل نظام سے متعلق ایک 

مزید مکمل تبادلہ خیال آگے اس یونٹ میں ہے۔

درجہ بندی مشتمل ہے ان سبھی طلباء کے مکمل اسکور 0-12 
پر مبنی ان کی فہرست کاری پر (ان پیش بین/اشارہ کاروں کی 

تعداد پر منحرص جن کا استعامل آپ کرتے ہیں)۔ سب سے 
زیادہ اسکور والے طلباء کو فہرست میں سب سے اوپر رکھا جاتا 

مشورہ:  ایس ڈی پی پی آزمائشی اسکورنگ
ایس ڈی پی پی نے اس بات کا تعین کرنے کی خاطر 

کہ آیا زیادہ طلباء کے لۓ اشارہ کاروں کے ڈیٹا 
دستیاب ہیں، ایک ملک کے 8-5 اسکولوں میں 

آزمائشی اسکورنگ انجام دیا۔ آزمائشی اسکورنگ کا 
استعامل اسکورنگ کی تقسیم کا جائزہ لینے کے لۓ 
بھی کیا گیا تا کہ مقررہ نقطہ حدود اور جوکھم کے 

نقطہ آغاز کی سطحیں مقرر کی جا سکیں۔ دو ایسی 
وجوہات ہیں کہ مقررہ نقطہ حدود کا فیصلہ انفرادی 

اسکولوں کے ذریعہ نہیں کیا جانا چاہئے: استقامت 
اس بات کا تخمینہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گی 
آپ کے پیش بین پورے اسکولوں میں مجموعی طور 

پر کتنے اچھے کام کررہے ہیں، اور اسکول جوکھم میں 
مبتال طلباء کی نشاندہی کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں 

نہیں لگتا ہے کہ ترک اسکول ایک مسئلہ ہے، وہ مکمل 
طور پر ترک اسکول کے جوکھم کو نہیں سمجھتے ہیں، 

اور / یا وہ جوکھم میں مبتال طلباء کو ابتدائی ردعمل 
کی حکمت عملیوں کی نگرانی اور فراہمی کے بوجھ 

کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔
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بوجھ کی نگرانی کم کرنا
 انڈیا میں ایس ڈی پی پی نے دوپہر بعد کی حارضی
 کی نگرانی کرنے کا بھی فیصلہ کیا اس بات کو یقینی

 بنانے کے لۓ طلباء دو پہر کے مفت کھانا کے بعد واپس
 آکر اسکول کا دن مکمل کریں۔ اساتذہ کو محسوس ہوا

 کہ، صبح کی حارضی پہلے ہی لئے جا چکنے کے بعد
 ایسا کرنا بہت دشوار کن ہے۔ حل یہ تھا کہ دوپہر کی

 حارضی لینے کے لۓ کالس کے مانیٹر کو تفویض کیا
 جائے۔ جوکھم میں مبتال طلباء کو کالس روم مانیٹرس کے
 طور پر شامل کیا گیا، تا کہ ان طلباء کو کالسیز مکمل دن

 تک رہنے کی تحریک حاصل ہو جو خاص طور سے دن
کا کھانا کھانے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔
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ہے۔ ایک انفرادی طالب علم جتنا زیادہ اسکور حاصل کرتا ہے، 
جوکھم اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ مثال، آپ مندرجہ ذیل نقطہ آغاز 
کی بنیاد پر اپنی مقررہ حد قائم کر سکتے ہیں: بہت کم/0-3، 

معتدل/7-4 اور شدید/12-8۔ درجہ بندی کی ایک مزید مکمل 
وضاحت اور ایک درجہ بندی شیٹ کی مثال آگے اس یونٹ میں 

فراہم کی گئی ہے۔

یہ بہت اہم ہے کہ جوکھم کی سطحیں (نقطہ آغاز) آپکے ای 
ڈبلیو ایس نیٹ ورک کے سبھی اسکولوں میں یکساں ہونگی۔ ای 
ڈبلیو ایس ڈیزائن ٹیم کو اس بات کا تعین کرنا چاہئے کہ جوکھم 

کی تینوں سطحوں کے لۓ مقرر نقطہ حدود کہاں ہے۔ جیسا 
کہ مندرجہ ذیل ٹیکسٹ باکس بتاتا ہے کہ اپنے اشارہ کاروں کے 

استعامل سے ایک آزمائشی اسکورنگ رضور کرلیں۔ اس سے پہلے 
کہ آپ کوئی اشارہ کار چنیں، یا کوئی طریقہ کار تیار کریں اور 

اسے جمع کرنے کے لۓ اس کی ترتیب بندی کریں، آپ کو اس بات 
کو یقینی بنانے کی رضورت ہے کہ اشارہ کار ڈیٹا دستیاب ہو۔

آپ نے پہلے ہی ایس ڈی پی پی کے اشارہ کاروں کا جائزہ لے لیا 
ہے۔ آپ نے کچھ ایسے مسائل کا تبادلہ خیال کیا ہے جو اس وقت 
اجاگر ہوئیں جب پائلٹ ماملک اپنے ای ڈبلیو ایس کو نافذ کررہے 
تھے۔ آپ کو اس بارے میں کچھ جانکاری ہوگی کہ بہرت کام کرنے 

کے لۓ ان میں کیسے ترمیم کی جا سکتی ہے۔ آیئے ترک اسکول 
کے انتباہی نشانات کی ”تثلیث“ پر ایک گہری نظر ڈالیں-حارضی، 

برتاؤ اور کورس ورک-تا کہ اسکورنگ کی پیچیدگی سے متعلق 

اور اس بارے میں ایک بہرت سمجھ حاصل ہو سکے کہ یہ کتنے 
اچھے طریقے سے اس طالب علم کی نشاندہی کرسکتا ہے جو ترک 

اسکول کے جوکھم میں ہے۔

حارضی
چونکہ حارضی کی ترتیب ترک اسکول کے ایک پیش بین کے 

طور پر مرکزی کردار ادا کرتی ہے، اس لۓ حارضی کی دھیان سے 
نگرانی کرنا بہت اہم ہے۔ اگر چہ اساتذہ سے امید کی جاتی ہے 
کہ وہ غیر حارضیوں کو ریکارڈ کریں، لیکن اکرث و بیشرت وہ ایسا 

نہیں کرتے ہیں۔ جب اسکول کے اہلکار سمجھ جاتے ہیں کہ ایک 
طالب علم کے روز مرہ کی حارضی ترتیب کی باقاعدگی کے ساتھ 
نگرانی کرنا کتنا اہم ہے، تو وہ ایسا کرنے اور بوجھ کو ہلکا کرنے 
کے لۓ الئحہ عمل اپنانے کے لۓ مکمل طور پر آمادہ ہوتے ہیں۔ 

(ٹیکسٹ باکس دیکھیں۔)

کارآمد بنانے کے لۓ، ریکارڈ میں طالب علم کی انفرادی حارضی 
اندراج کیا جانا چاہئے۔ رصف ان طلباء کی تعداد نوٹ کرنا جو 
وہاں ہیں (اگرچہ صنف کے لحاظ سے اس کا تجزیہ کیا جائے) 

ایک ای ڈبلیو ایس کے لۓ کارآمد نہیں ہوگا۔ استاذ کے لۓ یہ جاننا 
رضوری ہے کہ کونسے طلباء حارض ہیں اور کونسے حارض نہیں 

ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ کیس مینجمنٹ کے لۓ کسی 
طالب علم کے اسکورنگ عمل یا نگرانی میں اس بات کی کوئی 

اہمیت نہیں ہے کہ غیر حارضی کا کوئی ”عذر“ ہے یا کوئی ”عذر“ 
نہیں ہے، کیونکہ حارضی ترک اسکول کے ایک محرک کے حیثیت 



5G خاکہ

سابقہ تعلیمی سال کی حارضی
اس ورک شیٹ کا استعامل یہ حساب لگانے کے لۓ کریں کہ طالب علم نے 

جنوری اور فروری کے بیچ کتنے فیصد دن اسکول میں حارضی دی

طالب علم کا نام
جنوری کی 

حارضی
فروری کی 

100مکملحارضی

مکمل 
دن کا وہ اسکولی دن

فیصد جس 
میں طالب 

علم اسکول گیا
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
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مشورہ: ہر ایس ڈی پی پی ملک میں، ٹرییننگ سیشن کے دوران وضاحت/کوالیفائرس سے متعلق اساتذہ سے تبادلہ خیال کیا گیا اور ان کے انپٹ کی بنیاد 
پر ان میں ترمیم کی گئی۔ محل وقوع یا سائیکل/گریڈ (گریڈوں) کی بنیاد پر ٹیبل میں بھی ترمیم کی گئی۔ تاہم، مجموعی رسخی کو نہیں بدال گیا۔

مشورہ: اگرچہ اس بات کی صاف وضاحت ہے کہ تینوں زمروں میں قابل مشاہدہ برتاؤ کیا ہیں، اگر آپ اس بارے میں ایک مضبوط تبادلہ خیال میں شامل 
ہونے کے لۓ کہ طالب علم کا برتاؤ ”کیسا دکھائی دیتا ہے“ اپنی ٹریننگ میں معقول وقت نہیں دیتے ہیں تو اس کے اسکور کے لۓ (اور جاری نگرانی کے 

لۓ) اس کا استعامل کرنا دشواری کا سبب ہو سکتا ہے۔ اپنے ٹریننگ میں کردار کی ادائیگی اور حاالت کا جائزہ کی شمولیت اساتذہ کو اشارہ کار کے بارے 
میں تبادلہ خیال کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے مزید مستحکم طریقے فراہم کرتی ہے کہ اساتذہ کو ہر برتاؤ کے زمرے کے بارے میں ایک عام 
سمجھ ہو۔ مختلف اسکول کے اہلکار کو گروپ میں ساتھ ملکر کام کرنے کے لۓ کہنے سے بات چیت میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے، چونکہ طالب علم 

کے رابطہ اور وابستگی میں ہلکے اخالفات پر اسکول کے محل وقوع اثر انداز ہو سکتا ہے (شہری/دیہی، ڈیموگرافکس وغیرہ)۔ جوکھم کی سطحیں جتنی 
توضیحی ہوتی ہیں یہ ٹول اسکورنگ اور کیس مینجمنٹ کے لۓ اتنا ہی بہرت ہوتا ہے۔

مشورہ: اگر اسکول اہلکار آپ کی ای ڈبلیو ایس ڈیزائن ٹیم میں منائندگی نہیں کر رہا ہے تو اسکول اہلکار سے رسخیوں کے تعین کے بارے میں ان پٹ 
طلب کریں۔
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اساتذہ کے لۓ یہ سمجھنا اہم ہے کہ حارضی کی نگرانی کرنا 
رصف اسکورنگ کے مقصد کے لۓ ہے۔ ابتدائی ردعمل کی حکمت 

عملیوں کو استعامل کرنے کے لۓ انہیں حارضی کی نگرانی اور 
ریکارڈ جاری رکھنا چاہئے، جس کے بارے میں یونٹ 5 میں 

تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ نگرانی اور کیس مینجمنٹ پورے اسکولی 
سال چلتی رہتی ہے۔ چونکہ اسکول ہمیشہ روزانہ انفرادی حارضی 

کی نگرانی نہیں کرتے ہیں، اس لۓ اساتذہ کے استعامل کے لۓ 
خود آپ کی اپنی حارضی نگرانی شیٹ تیار کرنا شاید رضوری 

ہوگا۔ تیار کرنے کے لۓ یہ منونہ فارم ہیں۔ حارضی نگرانی شیٹ 
کا استعامل اسکول پہنچنے میں تاخیر یا اسکول سے قبل از وقت 
روانگی اور ان برتاؤ کو تحریر کرنے کے لۓ کیا جاتا ہے جو بڑی 
حد تک طالب علم کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ترک 

اسکول کا سبب بنتے ہیں۔

حارضی کی نگرانی کرنے کے لۓ عددی ویلو کا استعامل کیا جا 
سکتا ہے (0=کوئی غیر حارضی نہیں، 1=غیر حارض، 2=تاخیر 
یا قبل از وقت روانگی)۔ مندرجہ ذیل عالمات ایک دورسا فوری 

قابل دید طریقہ فراہم کرتا ہے جو حارضی کی ترتیب کا پتہ لگانا 
آسان بناتا ہے۔ پورا دن غیر حارض تھا/تھی دیر سے پہنچا/پہنچی 

دیر سے پہنچا/پہنچی/جلدی چال گیا/چلی گئی جلدی چال گیا/
چلی گئی

آپ جو بھی طریقہ استعامل کریں اس کے لۓ رضوری ہے کہ وہ 
مسلسل معلومات کا اندراج کرے اور آسانی کے ساتھ معلومات 

پہنچائے۔ حارضی کی ترتیب کو اندراج کرنے کے لۓ نظام پر مبنی 
طریقہ اس بات کی نگرانی کو آسان بناتا ہے کہ ایک اسکول کے 
اندر اور پورے اسکولوں میں جوکھم میں مبتال طلباء کے ساتھ 

سے ناغہ کردہ تعلیمی وقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اگرچہ غیر حارضی 
کا کوئی عذر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں نوٹ کرنے کا تعلق 
اسکورنگ/نگرانی کے عمل نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے سے اساتذہ 

کو طلباء کی حارضی کی ترتیب کو بہرت طریقے سے سمجھنے میں 
مدد مل سکتی ہے۔ ان وجوہات کو سمجھنا کہ ایک طالب علم 

کیوں اسکول ناغہ کررہا ہے کیس مینجمنٹ اور ریپ راونڈ سپورٹ 
کے لۓ مفید معلومات ہو سکتا ہے۔ اسکورنگ عمل کے لۓ مختلف 

طریقوں سے حارضی کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔

یو۔ایس میں، پہلے مہینے کی حارضی کو اس بات کا ایک فیصلہ 
کن اشارہ کار مانا جاتا ہے کہ ایک طالب علم پرامئری گریڈوں میں 

کتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا اور اسکول سے وابستہ 
ہوگا، اور سکنڈری گریڈوں میں یہ ترک اسکول کا ایک اشارہ کار 
ہے۔ تاہم، کچھ ماملک میں، اسکولی سال کے آغاز میں کنفیوژن 

مسلط ہوتا ہے-کالسیں آہستہ آہستہ رشوع ہوتی ہیں، کتابیں 
دستیاب نہیں ہوتی ہیں، اور طالب علم اور استاذ کی موجودگی 

میں اتار و چڑھاؤ ہوتا ہے۔ آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ 
مثال، کچھ ماملک میں، ایس ڈی پی پی نے سابقہ اسکولی سال کی 
آخری سہ ماہی کی حارضی استعامل کیا، جو طلباء کے ریکارڈ سے 
نکالی گئی۔ دیگر ماملک میں، اس نے دورسے مہینے کی حارضی 

استعامل کیا، اس سمجھوتہ کے ساتھ کہ جوکھم میں مبتال طالب 
علم کی پہچان میں ایک مہینہ دیری ہوئی۔

اسکورنگ کے لۓ حارضی کا حساب کتاب کرنے کے دو طریقے 
ہیں۔ پہال طریقہ ہے اسکول کے پہلے مہینے میں ایک طالب علم 
نے جتنے دن ناغہ کئے ہیں اس کا فیصد۔  فیصد اس بات کی ایک 
بہرت تصویر فراہم کر سکتا ہے کہ غیر حارضی کا مسئلہ کتنا شدید 

ہے۔ لیکن فیصد کا حساب لگانے سے اسکورنگ کے عمل میں 
ایک اور قدم کا اضافہ ہو جاتا ہے، جو اس کو مزید پیچیدہ اور 

بنا دیتا ہے اور حساب میں گڑبڑی کا امکان پیدا دیتا ہے جس کی 
وجہ سے نتائج میں گڑبڑی پیدا ہو سکتی ہے۔ حارضی کی نگرانی 
کا دورسا طریقہ ہے اسکول کے پہلے مہینے میں ناغہ کردہ دنوں 
کی تعداد کو نوٹ کرنا۔ بعد واال یہ طریقہ اس مفروضہ پر مبنی 

ہے کہ ای ڈبلیو ایس استعامل کرنے والے سبھی اسکول کھلے رہیں 
گے اور اتنے ہی دن چلیں گے، ایک ایسی حالت جو ہمیشہ نہیں 

رہتی۔ انڈیا مں ایس ڈی پی پی کے ذریعہ استعامل ہونے والی ایک 
حارضی اسکورنگ شیٹ کی ایک مثال کے لۓ ٹیبل 5 دیکھیں۔

پورے دن غیر حارض دیر سے آئے

دیر سے آئے/جلدی چلے گئےجلدی چلے گئے



5H خاکہ

طالب علم کا برتاؤ

طالب علم کالس میں توجہ دیتا/
دیتی ہے

ٹاسک پر
ہدایات کی تعمیل کرتا/کرتی ہے

فعال رشکت
کوئی تخریبی برتاؤ نہیں

تیار
وقت پر آتا/آتی ہے/وقت سے 

پہلے جاتا/جاتی نہیں ہے

تعلیم کے دوران توجہ نہیں دیتا/دیتی 
ہے/خیاالت میں گم رہتا/رہتی ہے/

سوتا/سوتی ہے
بہت رشمیال/رشمیلی ہے، یہاں تک کہ 

خالی وقت میں بھی گوشہ نشینی 
اختیار کرلیتا/لیتی ہے

اسائنمنٹ نہیں کرتا/کرتی ہے
جواب نہیں دیتا/دیتی ہے/کوئی 

سواالت نہیں پوچھتا/پوچھتی ہے
گروپ رسگرمیوں میں شامل نہیں ہوتا/

ہوتی ہے

کالس میں دیر سے آتا/آتی ہے
استاذ کی اجازت کے بغیر کالس کے 

اندر باہر جاتا/جاتی ہے
چھوٹے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ 

بیٹھتا/بیٹھتی ہے
درسی کتابیں اور کاپیاں نہیں التا/التی ہے۔

کالس کے دوران دیگر طلباء کی 
کتابوں میں پڑھتا/پڑھتی ہے۔

کالس کے دوران زور سے بات کرتا/
کرتی ہے، دیگر طلباء سے بات کرتا/

کرتی ہے
چاک/کاغذ پھینکتا/پھینکتی ہے

اپنی باری کے عالوہ بات کرتا/کرتی ہے،
تسلط قائم کرتا/کرتی/کرتی ہے

جگہ کے لۓ دورسے طلباء کو دھکا 
دیتا/دیتی ہے

دیگر طلباء کا مزاق اڑاتا/اڑاتی/نام 
پکارتا/پکارتی ہے

دیگر طلباء کو مارتا/مارتی ہے/دھونس 
جامتا/جامتی ہے

اسکول کی امالک کو برباد کرتا/کرتی 
ہے/خراب کرتا/کرتی ہے

برتاؤ تعلیمی رسگرمیوں کے ساتھ 
طالب علم کی وابستگی کو متاثر 

کرتا ہے

برتاؤ دیگر طالب علم کی وابستگی 
اور تعلیم کو متاثر کرتا ہے

اس حوالہ ٹیبل کا استعامل اس بات کی نشاندہی کرنے کے لۓ کریں کہ 
طلباء کے ذریعہ کس قسم کے برتاؤ کا اظہار کیا جاتا ہے
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ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ



صفحہ 86          اکائی 5

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی

5I خاکہ

ایس ڈی پی پی کا تجربہ: استاذ کی کاروائیاں اور طالب علم کے ادراک

طالب علم کالس روم میں جس چیز کا بھی سامنا کرتے ہیں اس کا اثر طالب علم کے برتاؤ پر پڑتا ہے۔ اگر کسی طالب علم کو 
آرام محسوس ہو اور کوئی خطرہ محسوس نہ ہو تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ تعلیمی عمل سے وابستہ ہو، کالس میں 
رشکت کرے، اور استاذ اور کالس ساتھیوں دونوں کا تعاون کرے۔ بچہ موافق اسکول کے لۓ ایک ناگزیر شے ہے ایک سازگار 

اور مشفقانہ ماحول۔ وہ اساتذہ جو اپنے طلباء کا خیال رکھتے ہیں اور مسلسل پیغام بھیجتے ہیں ان کے طلباء کی تعداد 
مثبت برتاؤ کا اظہار کر سکتی ہے۔ وہ اساتذہ جو ایک تناؤ یا خوف کی فضاء قائم کرتے ہیں وہ کچھ طلباء-خاص طور سے غیر 

محفوظ-کو تعلیمی عمل سے الگ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گوشہ نشینی اپنا سکتے ہیں یا غلط برتاؤ کر سکتے 
ہیں۔

چاروں ایس ڈی پی پی ماملک میں، جوکھم میں مبتال طلباء اور ترک اسکول والے طلباء کو زیادہ تر یہ احساس تھا کہ ان کے 
اساتذہ انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے خواہاں ہیں۔ تاہم، جب آپ ان کے ردعمل کا تجزیہ کرنا رشوع کریں گے 
تو ایک کم مثبت تصویر ابھر کر سامنے آئے گی۔ تین ماملک میں، جسامنی سزا کے استعامل کی بہت زیادہ اطالعات ملیں۔ 

طلباء کو لگتا تھا کہ وہ طلباء جنہوں نے غلط جواب دیا انہیں ناقص گریڈ ملتے ہیں یا ناقص گریڈ والوں کے ساتھ سخت برتاؤ 
کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو لگتا تھا کہ صنف کی بنیاد پر اساتذہ غیر امتیازی سلوک کرتے ہیں اور ان کے فائدہ کے لۓ کام نہیں 

کرتے۔

 ہک ایک سوسحم ےن تیرثکا یک ہذتاسا ںیم کلامم ںوراچ ۔یئگ یک قیدصت ہعیرذ ےک ہذتاسا کت دح ھچک یک کاردا نا
 ۔ںیہ ےہررک رہاظم اک یگدرکراک یھچا روا ںیہ دنب راک رپ میلعت ینپا وج انرک زوکرم ہجوت رپ ءابلط نا ےہ ماک اک نا

 انرک ہمتاخ اک لوکسا کرت ںیم ںولوکسا ےک نا ہک ایگ اھچوپ ہی بج ۔اھت ہیرظن ہی اک ہذتاسا دصیف 90 ،ںیم ایڈوبمک
 ہک ےھت ےتچوس ہذتاسا دصیف 87 ،ںیم ناتسکیجات ۔نیدلاو :ےھت ںاسکی ابیرقت باوج وت ےہ یراد ہمذ یک سک

۔اھت اننام اسیا اک ہذتاسا دصیف 100 ںیم ایڈنا روا ،ںیہ راد ہمذ نیدلاو

 اساتذہ ان حاالت سے بے پرواہ نہیں تھے جن کی وجہ سے طلباء اسکول چھوڑنے پر مجبور تھے لیکن ان کے اندر جوکھم میں مبتال طلباء کے تئیں ذمہ
 داری کا احساس نہیں تھا اور ان کا طرز فکر یہ تھا کہ اسکولی تعلیم ان طلباء کے لۓ ہے جو کامیاب ہو سکتے ہیں-اور کچھ طلباء ہرگز کامیاب نہیں

 ہونگے یا ان کی مدد کرنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ انہیں اس بات کی واضح سمجھ نہیں تھی کہ کس وجہ سے طلباء ترک اسکول پر مجبور ہوتے
 ہیں، وہ یہ نہیں سمجھا سکتے ہیں تھے کہ ”ترک اسکول“ کیا ہے، اور ان کے پاس اس بارے میں بہت کم ہی جانکاری تھی کہ اس کی روک تھام کیسے

کرنا ہے۔

کمبوڈیا
        ڈی او      اے آر

33 فیصد

12 فیصد

87 فیصد

10 فیصد

10 فیصد

10 فیصد

6 فیصد+

44 فیصد

50 فیصد

89 فیصد

47 فیصد

37 فیصد

35 فیصد

23 فیصد

49 فیصد

53 فیصد

78 فیصد

36 فیصد

33 فیصد

30 فیصد

22 فیصد

13 فیصد

88 فیصد

18 فیصد

16 فیصد

17 فیصد

9 فیصد

تاجیکستان
        ڈی او          اے آر

        50 فیصد

32 فیصد  41 فیصد  

83 فیصد  78 فیصد  

فیصد 45 +فیصد 37

+ فیصد 38 + فیصد 42

فیصد 40 +فیصد 35

فیصد 35 +فیصد 28

ٹیمور لیسٹے
        ڈی او          اے آر
فیصد 68  فیصد 71 

فیصد 43  فیصد 54 

فیصد 93  فیصد 89 

 

فیصد 27  فیصد 28 

فیصد 25  فیصد 24 

+فیصد 23  فیصد 20 

فیصد 19 فیصد 17 

اساتذہ ۔۔۔۔
  

رسعام ان کی تنقید کی

جسامنی سزا استعامل کیا

انہیں پسند کیا

لڑکیوں نے محسوس کیا۔۔۔

لڑکوں کی زیادہ مدد کی جاتی ہے

لڑکے لڑکیوں سے اسامرٹ ہوتے ہیں

لڑکوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں

لڑکوں سے زیادہ تنقید کی

(لوکسا کرات=وا یڈ ؛التبم ںیم مھکوج=رآ ےا)



کیا ہورہا ہے۔ یہ نفاذ کی فرض شناسی کی پیامئش کو بھی آسان 
بناتا ہے۔

برتاؤ
کالس روم میں رومناں ہونے والے برتاؤ کا استعامل چاروں ایس ڈی 

پی پی ماملک میں کیا گیا، کیونکہ برتاؤ سے متعلق مسائل ترک 
اسکول کے جوکھم میں مبتال طلباء کے درمیان واضح تھے۔ طلباء 

کی وابستگی کے تین ایسے زمروں کی بنیاد پر رسخی تیار کی گئی 
جنہوں نے ان کی تعلیم کے حصول کے موقع کو متاثر کیا۔ ایک 
طالب علم کو ایک 0 اسکور حاصل ہوا اگر وہ تعلیمی رسگرمیوں 

کے ساتھ پوری طرح وابستہ تھا/تھی۔ طالب علم کو 1 اسکور 
حاصل ہوا اگر اس نے تعلیم میں دلچسپی نہیں لی اور ایسے غیر 

متوجہ برتاؤ کا اظہار کیا جس نے منفی طور پر اس کی تعلیم 
کو متاثر کیا۔ ایک طالب علم کو 2 اسکور حاصل ہوا اگر اس کے 

برتاؤ نے خود اس کی تعلیم کو متاثر کیا اور دیگر طلباء کی تعلیم 
اور / یا استاذ کی ہدایت کو متاثر کیا۔

آپ برتاؤ کے لۓ ایک مختلف ڈھانچہ تخلیق کرنے کا فیصلہ کر 
سکتے ہیں، خاص طور سے اگر غور کرنے کے لۓ مزید انتباہی 

مسائل ہوں، جیسے کہ گینگ ممربشپ، قبل از وقت حمل، 
منشیات کا استعامل یا مجرمانہ رسگرمیوں میں شمولیت۔ حارضی 

آپ کیا سوچتے ہیں؟
 رانا ایک دیہی اسکول میں گریڈ 6 میں ہے۔ اگرچہ وہ نہایت رشمیلی ہے اور کالس میں کھل کر بات کرنے سے ہچکچاتی ہے،
 لیکن وہ ہمیشہ وقت پر اسکول پہنچتی ہے، پوری طرح تیار رہتی ہے اور اپنے ہوم ورک اسائنمنٹس پر دھیان دیتی ہے۔ کبھی

 کبھار وہ اپنا ہاتھ اٹھائے گی یا کالس روم کی کسی رسگرمی میں قیادت کرنے کے لۓ کہے گی، لیکن عام طور پر وہ گروپ
 رسگرمیوں میں ایک بہت ہی غیر فعال کردار اپنا کر مطمنئ محسوس ہوتی ہے، اکرث اپنے گروپ کے دیگر طلباء سے الگ ہی

 بیٹھتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے کہ گروپ میں موجود دیگر افراد کیا کررہے ہیں۔ وہ نرم مزاج ہے، دورسے طلباء کا احرتام کرتی
ہے اور بلیک بورڈ صاف کرنے میں مدد کرنے کے لۓ اسکول کے بعد رکتی ہے اور فرش پر جھاڑو لگاتی ہے۔

 آپ رانا کے برتاؤ کو کیسے اسکور دیں گے؟ اس اشارہ کار کی بنیاد پر، کیا آپ اس کو ایک جوکھم میں مبتال بچی کے طور پر
 اسکور دیں گے؟ طالب علم کا برتاؤ شاذ و نادر ہی طور پر آسانی سے اور مکمل طور پر جوکھم کے تین زمروں میں سے ایک

میں آتا ہے-ایک طالب علم ان زمروں میں سے کسی برتاؤ کا اظہار کر سکتا ہے۔
 طالب علم کے ”قابل مشاہدہ“ برتاؤ جو ان اشارہ کار کا تعین کرتے ہیں چار قسم کے اقدامات کے ارد گرد گھومتے ہیں: استاذ

 اور دیگر طلباء کے ساتھ میل جول (بشمول ”مندرجہ ذیل“ کالس روم اور اسکول کے ضوابط)؛ ہوم ورک کی تیاری اور ہوم ورک
 کی طرف توجہ/ہوم ورک کی تکمیل؛ تعلیمی رسگرمیوں میں رشکت؛ اور افراد اور اسکول کے امالک کا پاس و لحاظ۔ آپ کی
 رائے میں، کیا ان سبھی کی پیامئش اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ کسی طالب علم کو کتنا زیادہ ترک اسکول کے جوکھم

میں دالتے ہیں؟

کی طرح، برتاؤ اکسپوزر وقت کی ایک دورسی ”شکل“ ہے۔ رصف 
کسی کالس روم میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم حاصل 

ہورہی ہے۔ اسی وجہ سے برتاؤ، کورس گریڈ/منربات کے ساتھ 
ساتھ، اس بارے میں ایک اچھی جانکاری فراہم کرتا ہے طالب علم 

کی کارکردگی کے ساتھ کیا ہورہا ہے۔

ذہن میں یہ بات رکھیں کہ طالب علم کا برتاؤ (اور حارضی اور 
کورس کی کارکردگی) کا اس طریقے کے ساتھ گہرا ربط ہے کہ 
ایک طالب علم تعلیمی/علمی رسگرمیوں کے ساتھ کیسے جڑتا 

ہے۔ (مندرجہ ذیل صفحہ پر استاذ کی کاروائیوں اور طالب علم 
کے ادراک سے متعلق ایس ڈی پی پی کی دریافتوں پر ٹیکسٹ 

باکس مالحظہ فرمائیں۔) نیچے ٹیبل 6 میں طالب علم کے برتاؤ 
کے زمروں کا جائزہ لیں۔ آپ پائیں گے کہ جوکھم کی ہر سطح 
کے تحت کچھ ایسی وضاحت/کوالیفائرس ہیں جو یہ بتاتے ہیں 

کہ متوجہ، غیر متوجہ یا تخریبی ”کیسے دکھائی دیتے ہیں۔“ 
چونکہ ہر طالب علم کے برتاؤ کو اسکور دینے کی خاطر اساتذہ 

کے لۓ طالب علم کے قابل مشاہدہ برتاؤ کا استعامل رضوری ہے، 
اس لۓ ٹیبل کا غیر جانبداری معلومات پر مبنی ہونا رضوری ہے 
نہ کہ کسی طالب علم کے بارے میں کسی استاذ کی ”رائے“ یا 

”احساس“ پر۔
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5J خاکہ

سابقہ سال کے کورس کی کارکردگی
اس ورک شیٹ کا استعامل میتھ اور ہندی میں اسکور کے فیصد کا 

اوسط نکالنے کے لۓ کریں

طالب علم کا نام

سابقہ سال کے 
میتھ کے منربات

سابقہ سال کے 
منربات کا مکملہندی کے منربات

فیصد 100 200

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
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کیا آپ کے ملک میں اساتذہ کے استعامل کے لۓ برتاؤ ایک آسان 
اشارہ کار ہوگا؟ آپ وضاحتوں کو اس بات کی بہرت عکاس بنانے 
کے لۓ کہ آپ کے ملک میں کالس روموں کے اندر کیا ہوتا ہے 

کیسے 1 اور 2 کے لۓ وضاحتوں میں ترمیم کریں گے؟ یاد رکھیں 
کہ اگر آپ اس ڈھانچے کا استعامل کرتے ہیں تو آپ وضاحتوں 

میں ترمیم کر سکتے ہیں لیکن 2-0 اسکور کے لۓ متوجہ، غیر 
متوجہ یا تخریبی کے زمرے کو بدلنا نہیں چاہئے کیونکہ وہ کوئی 

جوکھم نہیں/کم جوکھم سے شدید جوکھم تک برتاؤ کی رفتار کو 
اندراج کرتے ہیں۔

مندرجہ ذیل ٹیکسٹ باکس ہمیں رانا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 
آپ اس کے برتاؤ کو کیا اسکور دیں گے؟ اس سے پہلے کہ آپ 

ایک گروپ کی حیثیت سے اس بارے میں تبادلہ خیال کریں، اس 
بارے میں آپ خود فیصلہ لیں کہ رانا کے برتاؤ کو کیسے اسکور 
دینا چاہئے۔ اس کے اسکور کے لۓ اپنا جواز تحریر کرلیں۔ جب 
آپ یہ کرلیں تو اپنے اسکور سے آپ کی دائیں جانب بیٹھے فرد 

کو مطلع کریں۔ جب آپ میں سے دو افراد اس اتفاق پر پہنچ 
جائیں کہ اس کا اسکور کیا ہونا چاہئے، تو اپنی دائیں جانب 

موجود جوڑے کے ساتھ اپنے اسکور پر تبادلہ خیال کریں۔ کیا آپ 
اس بات سے متفق ہیں کہ اس کا اسکور کیا ہونا چاہئے؟ کیا کسی 

کا جواز درست ہے؟

یاد رکھیں کہ برتاؤ کے درمیان انتہائی باریک فرق ہو سکتا ہے۔ 
سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ برتاؤ کو اسکور دیں تو یہ 

ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس ایک عام سمجھ ہو اور اس بارے 
میں ایک گروپ کے طور پر اتفاق قائم کریں کہ کونسا اسکور 

دیا جانا چاہئے، کیونکہ وقت کے ساتھ برتاؤ کی نگرانی میں پیش 
رفت حاصل ہوتی ہے، کوئی پیش رفت حاصل نہیں ہوتی ہے یا 

حالت مزید بدتر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہو جاتا 
ہے جو اس بات کی پیامئش کرتا ہے کہ آیا آپ میں فرق پیدا ہورہا 

ہے یا نہیں۔ کسی کالس روم میں طلباء کی اسکورنگ سے پہلے 
ایک اسکول گروپ کی حیثیت سے ایسا کرتے وقت اس بارے میں 

ایک اتفاق قائم کریں کہ ہر اسکور ”کیسا دکھائی دے“۔

کورس ورک:
اے بی سی کا فریق ثالث، طلباء کا کورس ورک، اہم ہے-خاص 

طور سے زبان اور / یا ریاضی میں۔ کچھ ایس ڈی پی پی ماملک 
میں، دو سبجیکٹوں کے اسکور کا اوسط نکاال گیا۔ دیگر میں، 

ہر سبجیکٹ کو علیحدہ طور پر اسکور دیا گیا لیکن ایک اشارہ 
کار مانا گیا۔ اساتذہ سے اسکورنگ کی تکمیل کا حساب کرنے کا 
تقاضہ کرنا دشواری میں اضافہ کرتا ہے اور غیر درست اسکورنگ 

کے جوکھم میں اضافہ کرتا ہے۔ چونکہ تعلیم کی زبان (ایل او 
آئی) طلباء کے لۓ جوکھم کا ایک اہم عامل ہے-خاص طور سے 

ابتدائی گریڈوں میں-اس لۓ رصف ایل او آئی کی نگرانی اور 

اسکورنگ کے ذریعہ کام کو آسان کرنا اسکورنگ کو مزید آسان 
بناتا ہے۔ تاہم، جب کوئی طالب علم اونچے گریڈوں میں داخل 

ہوتا ہے تو زبان کے عالوہ کسی اور چیز کی نگرانی قدر میں 
اضافہ کرتی ہے۔

نیچے ٹیبل 7 اس بات کی ایک مثال ہے کہ کیسے انڈیا میں ایس 
ڈی پی پی نے طلباء کے گریڈ/منربات کی اسکورنگ میں اساتذہ 

کی رہنامئی کی۔

طلباء کے فیصد کا حساب لگانے کے بعد انہوں نے طلباء کے 
کورس ورک ٹیبل کا استعامل ہر طالب علم کے فیصد کو ریکارڈ 
کرنے کے لۓ کیا اور جوکھم کا تعین کرنے کے لۓ مندرجہ ذیل 

درجہ بندیوں کا استعامل کیا:
0 اگر فیصد 61 یا اس سے زیادہ تھا• 
1 اگر فیصد 60-51 تھا• 
2 اگر فیصد 50 یا اس سے کم تھا۔• 

کیا آپ کو لگتا ہے کہ طلباء کے کورس ورک میں ایک قابل مشاہدہ 
منونے کی نشاندہی کرنے کے لۓ یہ ایک اچھا اشارہ کار ہے؟ آپ 

کیسے اس میں ترمیم کرکے اپنے ای ڈبلیو ایس کے لۓ اسے مزید 
مناسب بنا سکتے ہیں؟

اگرچہ دو سبجیکٹوں کا ایک رسرسی جائزہ طلباء کو اسکور دینے 
کے لۓ، طویل مدت تک طلباء کے منونوں کی نگرانی کرنے کے لۓ 

اور ایک کیس مینجمنٹ طریقہ کار نافذ کرنے کے لۓ کافی ہے، 

اسکورنگ اور نگرانی کے درمیان کیا فرق ہے؟
 اسکورنگ کے لۓ کسی مخصوص وقت کے ڈیٹا کی

 رضورت ہوتی ہے۔ جب طلباء کو اسکور دیا جا چکا ہو
 اور درجہ بندی کی جا چکی ہو تو استاذ کو چاہئے کہ
 پورے تعلیمی سال میں سبھی یا منتخب اشارہ کاروں

 (خاص طور سے اے بی سی) سے متعلق طلباء کی
نگرانی کرتے رہیں اور ڈیٹا ریکارڈ کرتے رہیں۔

 جوکھم میں مبتال طالب علم کے ڈیٹا کی حسب خرب
 گیری اور نگرانی (مثال حارضی) سے آپ کو معلوم ہوگا

 کہ کب ایک طالب علم آپ کے بنیادی پیش بینوں
 میں سے ایک سے متعلق مخصوص دشواری میں ہے
 اور ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں کا استعامل

 رضوری ہوگا۔جوکھم میں مبتال طالب علم کے ڈیٹا کو
 ریکارڈ کرنے کے لۓ معیاری فارم تیار کرنا اور استعامل

 کرنا یکسوئی کی یقینی بناتا ہے اور نگرانی کو آسان
کرتا ہے۔

جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی          صفحہ 89

ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ



جدول 5K – ایک مثال کہ طلباء کی اسکورنگ، درجہ بندی اور ٹریکنگ کب کی جانی چاہیے

آپ طالب علم کو اسکور، درجہ بندی اور ٹریک کب کرتے ہیں؟
شینٹیگو اسکول کی مثال: گریڈ 3-6

پہال سال: طلباء کا پہال گروہ:

پہلی اسکورنگ اور درجہ بندی
اسکول کے پہلے ماہ کے بعد متام طلباء کو ٹریک، اسکور اور درجہ بندی کریں

اندراج کے ایک مہینہ بعد طلباء کو ٹریک، اسکور اور رینک منتقلی کریں
پورے تعلیمی سال میں متام خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی مسلسل ٹریکنگ

گریڈ 3 – 75 طلبا
گریڈ 4 – 50 طلبا
گریڈ 5 – 35 طلبا
گریڈ 6 – 20 طلبا

گریڈ 3 – 75 طلبا
گریڈ 4 – 60 طلبا
گریڈ 5 – 55 طلبا
گریڈ 6 – 30 طلبا

گریڈ 3 – 76 طلبا
گریڈ 4 – 60 طلبا
گریڈ 5 – 55 طلبا
گریڈ 6 – 46 طلبا

سال دو: طلباء کا دورسا گروہ:

گریڈ تین طلباء کے نئے گروہ کو ٹریک کریں اور طلباء کو گریڈ چار اور پانچ میں منتقل کریں۔
پورے تعلیمی سال میں متام خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی مسلسل ٹریکنگ

دورسی اسکورنگ اور درجہ بندی
اسکول کے پہلے ماہ کے بعد متام طلباء کو ٹریک، اسکور اور درجہ بندی کریں

اندراج کے ایک مہینہ بعد طلباء کو ٹریک، اسکور اور رینک منتقلی کریں
پورے تعلیمی سال میں متام خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی مسلسل ٹریکنگ

سال تین: طلباء کا تیرسا گروہ

پھر بھی ایک جامع نقطہ نظر پر غور کیا جانا چاہئے جو اس بات 
کی جانچ کرے کہ مزید سبجیکٹوں میں کیا ہورہا ہے، خاص طور 

سے جونیرئ اور سینرئ سکنڈری سطح پر۔

ہوم ورک کی تکمیل
ایک دورسا اشارہ کار جس کا استعامل طلباء کے کورس ورک کو 
اسکور دینے کے لۓ کیا جا سکتا ہے وہ ہے ہوم ورک کی تکمیل 
میں ان کی کوشش اور محنت۔ اس بات کی نگرانی کرنا کہ آیا 

ایک طالب علم ہوم ورک مکمل کرتا ہے اور پیش کرتا ہے لگن اور 
دلچسپی کا ایک اشارہ کار ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی بہت 

سے ماملک میں کارکردگی کے منربات کے مقابلے زیادہ کرثت سے 
نگرانی کی جا سکتی ہے۔ آیا ہوم ورک اچھے طریقے سے کیا گیا 

یا نہیں-آیا جواب ”صحیح“ تھے یا طالب علم کو ہوم ورک پر ایک 
”اچھا گریڈ“ مال-کارکردگی کا ایک اہم اشارہ کار ہو سکتا ہے، لیکن 

اس کی نگرانی کرنا آسان نہیں ہے۔ ایک ایس ڈی پی پی ملک 

میں، ہوم کی تکمیل کا اشارہ کار کا مقصد تھا طلباء کا اسکولی 
تعلیم کے تئیں لگن اور اسکولی ٹاسک سے وابستگی کی پیامئش 

کرنا، اس کے بجائے کہ طالب علم نے کورس ورک میں کتنی اچھی 
کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ چونکہ مناسب تعاون کے ساتھ ہوم ورک 
کی تکمیل قابل عمل ہے، اس لۓ یہ کارکردگی میں سدھار پیدا کر 

سکتا ہے اور اسکول میں بہرت اطمینان پیدا کر سکتا ہے۔

طلباء کی اسکورنگ اور درجہ بندی
جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی کرنے کے لۓ اسکورنگ اور 
درجہ بندی طلباء کے آنے والے کالسوں کے لۓ ہر سال کی جانی 
چاہئے۔ جس کرثت سے ایس ڈی پی پی نے طلباء کو اسکور دیتا 

تھا اس کا انحصار ان طلباء کی جامعت میں گریڈوں کی تعداد پر 
تھا جن کے ساتھ یہ اسکولوں میں تجربات کرنے کے لۓ سالوں 
سے کام کررہا تھا۔ مثال، انڈیا اور تاجیکستان میں، ایس ڈی پی 
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پی گریڈ 5 اور گریڈ 9 کے طلباء کے آنے والے کالسوں کو اسکور 
علی الرتتیب ہر سال اسکور دیتا تھا، کیونکہ وہ رصف ہر ملک 

میں ایک گریڈ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کمبوڈیا اور ٹیمور لیسٹے 
میں، جہاں ایس ڈی پی پی مختلف گریڈوں (گریڈ 9-7 اور گریڈ 

6-4، علی الرتتیب) کام کرتا تھا، وہ طلباء کی جامعت کو رصف 
ایک بار اسکور دیتا تھا اس وقت جب وہ مقصود گریڈوں میں ان 
کا اندراج ہوتا تھا۔ مثال، اگر کمبوڈیا میں ایک گریڈ 7 کے طالب 

علم کو اسکول سال 2012/13 میں اسکور دیا گیا، تو اسے اس 
وقت دوبارہ اسکور نہیں دیا گیا جب وہ 2013/14 میں گریڈ 

8 میں داخل ہوا یا 2014/15 میں گریڈ 9 میں داخل ہوا۔ 
رصف بعد کے سالوں میں پہال یا ”انٹری گریڈ“ میں داخل ہونے 

والے نئے طلباء (مثال کمبوڈیا میں گریڈ 7) کو ہی اسکور دیا گیا۔

پہلے جوکھم میں مبتال کے طور پر نشاندہی کردہ طلباء کی 
نگرانی ہوتی رہے اور انہیں تعاون ملتا رہا جب وہ مقصود گریڈوں 

میں منتقل ہوئے۔ (ٹیکسٹ باکس دیکھیں۔) اگر آپ چار سے 
زیادہ گریڈوں کے ساتھ کام کررہے ہیں تو ہر تین سالوں میں 

طلباء کو دوبارہ اسکور دینے یا ساالنہ طور پر طلباء کو دوبارہ 
اسکور دینے کے لۓ ایک واحد بنیادی اشارہ کار کے استعامل پر 

غور کریں۔

کب اسکور دیں
طلباء کی اسکورنگ اسی وقت ہونی چاہئے جب مقصود گریڈ یا 
گریڈ کے گروپ میں طلباء کو اسکور دیا جائے۔ (یاد رکھیں کہ، 

رصف انہیں طلباء کو اسکور دیں جو ”انٹری“ گریڈ میں داخل 
ہورہے ہوں جو آپ کے ای ڈبلیو ایس کے ذریعہ مقصود ہوں، جن 

کو پہلے اسکور نہیں دیا گیا ہو۔)

ترجیحی طور پر، اسکول کے پہلے مہینے کے آخر میں اسکورنگ 
ہونی چاہئے، جو طلباء کے برتاؤ کے بارے میں معلومات جمع 

کرنے کے لۓ کافی وقت فراہم کرتا ہے اور انتباہی عالمات یا 
منونوں کو منایاں ہونے دیتا ہے۔ کچھ اشارہ کاروں کے لۓ، جیسے 
کہ کورس ورک، طالب علم کے سابقہ سال کے ڈیٹا کا جائزہ لینا 
رضوری ہو سکتا ہے۔ جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی جتنا 

ہی پہلے ہوگی، اتنا ہی بہرت ہے۔ اس کی وجہ سے ای ڈبلیو ایس 
جوکھم میں مبتال طلباء کو تعاون فراہم کرنے کے لۓ اپنا ”ٹریک 
اور ٹریگر“ فنکشن اسکولی سال میں کافی پہلے رشوع کر سکتا 

ہے۔

نصف سال میں اسکورنگ رصف اسی وقت ہونی چاہئے جب 
ساالنہ اسکورنگ عمل کی تکمیل کے بعد مقصود گریڈوں میں 

سے ایک میں کسی نئے طالب علم کا اندراج ہو۔ اس صورت میں، 
طالب علم کی اسکورنگ اس کے اندراج کے بعد پہلے مہینے میں 

ہونی چاہئے۔ خود یہ حقیقت کہ اسکول سال کے دوران طالب 
علم کا نرانسفر ہو گیا ہے جوکھم کے ایک عامل کا اشارہ کرتا ہے۔

واحد-استاذ، سیلف کنٹینڈ کالس روم (مخصوص کالسیں) میں-عام 
طور پر نچلے گریڈوں میں-کالس روم استاذ اسکورنگ کا عمل 

انجام دیتا ہے۔ ایک استاذ خود سے اسکورنگ انجام دے سکتا ہے، 
لیکن سبھی اساتذہ کو ایک جگہ جمع کرنا اس وقت جب وہ اپنے 

طلباء کو اسکور دیں (درجہ بندی کریں) ٹیم ورک، اس کام کی 
جواب دہی اور فرض شناسی میں اضافہ کرسکتا ہے۔

اوپری گریڈوں میں، یہاں تک کہ پرامئری سائیکل میں، طلباء کے 
پاس اکرث مختلف اساتذہ ہوتے ہیں۔ تاہم، وہ ایک ہوم روم میں 
دن رشوع کرتے ہیں۔ ہوم روم استاذ خاص طور سے حارضی کی 

نگرانی، رپورٹ کارڈ کی تیاری اور والدین سے رابطہ کے ذمہ دار 
ہوتا ہے۔ ہوم روم استاذ کے لۓ رضوری ہے کہ وہ اپنے ہوم روم 
کالس میں طلباء کے لۓ اسکورنگ اور درجہ بندی کے عمل کی 

قیادت کریں۔ سبجیکٹ کے اساتذہ مطلوبہ دستاویز کاری (کورس 
ورک کے منربات/گریڈ، کالس میں طالب علم کا برتاؤ وغیرہ۔) کے 

ساتھ عمل کی حامیت کرتے ہیں۔

چاہے کالس روم یا ہوم روم میں، اساتذہ ان میں سے ہر اشارہ کار 
سے متعلق ہر طالب علم کے لۓ جوکھم میں مبتال طالب علم کی 

اسکورنگ شیٹ کے مناسب کامل میں اسکور ریکارڈ کرتے ہیں۔ 
جب ہر اشارہ کار کی اسکورنگ ہو جائے تو ایک طالب علم کا 

مکمل اسکور چھہ اشارہ کاروں کے لۓ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یہ منرب 
کا ویلو 0 سے 12 کے درمیان ہونا چاہئے۔

اسکور کیسے دیں
جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی ایک ای ڈبلیو ایس کے نفاذ 

میں پہال اہم قدم ہے۔ یہ خاص طور سے یاتو کالس روم یا ہوم روم 
استاذ کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ 

اسے حارضی کی نگرانی، گریڈوں کے استحکام کا کام دیا جائے اور 
اس کے پاس اپنے طلباء کے بارے میں بہرتین جانکاری ہوتی ہے۔ 

رشوع میں، اساتذہ کو آپ کے پروگرام کے معاونین یا ای ڈبلیو 
ایس کے سپروائزر کا تعاون درکار ہو سکتا ہے۔

یہ اہم ہے کہ آپ اسکورنگ عمل میں ان اقدام پر دھیان سے عمل 
کریں اور ہر طالب علم کو اپنے ای ڈبلیو ایس میں ہر اشارہ کار 

کے لۓ جوکھم کی ایک عددی سطح دیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا 
گیا، جوکھم کی سطحیں 2-0 کی ایک رسخی پر مبنی ہوتی ہیں۔ 
”0“ کا ایک اسکور ترک اسکول کے کم جوکھم کی منائندگی کرتا 

ہے، ”1“ ترک اسکول کا ایک معتدل جوکھم کی منائندگی کرتا ہے 
لیکن اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ طالب علم جد و جہد کررہا 

ہے، اور ”2“ ترک اسکول کے شدید جوکھم کی منائندگی کرتا ہے۔ 
”2“ کے ساتھ شناخت کردہ طلباء کو ایک فوری تدبیر کی سخت 

رضورت ہوتی ہے۔

مندرجہ ذیل صفحہ پر موجود ٹیبل 9 کے اندر انڈیا میں ایس 
ڈی پی پی کی ایک مثال فراہم کی گئی ہے جو بتاتی ہے کہ ایک 
اشارہ کار کے لۓ کیسے اسکورنگ کی پیامنہ بندی کی گئی-کام 

کی ذمہ داری۔

طلباء کی درجہ بندی کیسے کرنی ہے
جب سبھی طلباء کی اسکورنگ ہو چکی ہو اور ان کے اسکور کو 

جوڑ دیا گیا ہو تو ان طلباء کا تعین کرنے کے لۓ مندرجہ ذیل 
جوکھم میں مبتال طالب علم درجہ بندی شیٹ (ٹیبل 10) کا 

استعامل کریں جو آپ کے جوکھم کی سطح کے نقطہ آغاز (نقطہ 
انتہا) کی بنیاد پر جوکھم کے متعدد زمروں میں آتے ہیں۔ طلباء 
کے اسکور کے مطابق گھٹتی ہوئی ترتیب میں طلباء کی فہرست 
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5L خاکہ

 اسکول کا نام _________
استاد کا نام __________

 تاریخ __________

 مرکوز طالب علم کی اسکور شیٹ

 طالب علم کا نام
رضی

 حا

 جلدی

کورس کارکردگی

کام کی ذمہ داریاں

والدین کی خواندگی

طرزعمل

اسکول کے %86 یا زیادہ دنوں میں رشکت کی
%85-%171کے درمیان رشکت کی

%270یا اس سے کم رشکت کی

 کبھی جلدی نہیں جاتا
1 سے 3 بار جلدی جاتا ہے

4 بار یا اس سے زیادہ جلدی جاتا ہے

%61 اور زیادہ
51-61%

%50 یا اس سے کم

کوئی کام نہیں
گھریلو کام کاج

بامعاوضہ کام/باہر کا گھریلو کام
دونوں والدین پڑھ سکتے ہیں

والدین میں سے ایک پڑھ سکتا ہے
والدین میں سے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا

کوئی مسئلہ نہیں ہے
توجہ کی کمی

دستربداری یا انتشار انگیز طرزعمل

کل (رینج 0 تا 12)

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
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5M خاکہ

مقابل کام کی ذمہ داریاں
کام کے اقسام کی شناخت کرنے کے لیے اس جدول کا استعامل کریں جن میں بچے 

اسکول سے پہلے یا بعد میں مرصوف ہو سکتے ہیں۔

کوئی باہری کام کی ذمہ 
داریاں نہیں ہیں

بامعاوضہ کام/باہر کے گھریلو کام کاج گھریلو کام/کام کاج

بچہ بنیادی طور پر کھیلنے، پڑھنے، 
وغیرہ کے لیے آزاد ہے۔

کھانا پکانا
صفائی کرنا

دھونا
پانی النا

بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنا
خاندان کے بیامر افراد کی دیکھ بھال کرنا

کھیتی کرنا
اینٹ بنانا

متباکو
دکانیں/بازار

مویشیوں کو چرانا

ایسی کام کی ذمہ داریاں جن میں ایک بچہ خاص طور 
پر گھر کے اندر خاندان کو ان کی عمومی روزانہ کی 

رسگرمیوں میں مدد پر توجہ مرکوز کرتا ہے – جیسے کہ ان 
کے کھانے کی تیاری- a 1 تسلیم کیا جانا چاہیے۔

ایسی کام کی ذمہ داریاں جس میں ایک بچے کو خطرناک سازوسامان کا سامنا 
ہوتا ہے، رضورت سے زیادہ گرمی/سورج کا سامنا ہوتا ہو، رضورت سے زیادہ بار 

بار کیے جانے والے کام، کیڑے مار دوائیں وقفہ لینے یا کھانا یا پانی حاصل کرنے 
کے اختیار کے بغیر کام کی طویل مدت کو a 2 کے طور پر درجہ بندی کی 

جانی چاہیے۔ ایسا کام جس میں بچوں کو گھنٹوں کی ایک متعین میعاد اور/یا 
روزانہ مخصوص اوقات میں کام کرنے کی رضورت ہو (مثال کے طور پر، اگر انھیں 
جانوروں کو چرانے کے لیے ہمیشہ بہت جلدی اٹھنا پڑتا ہو) ان کی بھی a 2 کے 

طور پر درجہ بندی کی جانی چاہیے۔

012
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بنائیں۔ 12 کے اسکور والے طلباء کی فہرست پہلے ہونی چاہئے، 
اس کے بعد 11 کے اسکور والے طلباء ہونے چاہئے اور پھر اسی 

طرح آگے بھی۔

مندرجہ ذیل ٹیبل 11 میں جوکھم کی مختلف سطحوں کی 
مثال بیان کی گئی ہے-کم کے لۓ ہرا، معتدل کے لۓ پیال اور 

شدید کے لۓ الل۔ جوکھم کی یہ سطحیں مثالی ہیں اور اس کا 
استعامل خود بخود آپ کے جوکھم کی سطح کے نقطہ آغاز کے 
لۓ نہیں کیا جانا چاہئے۔ چونکہ شدید جوکھم میں مبتال طلباء 
مزید انفرادی تعاون کا تقاضہ کرتے ہیں، اس لۓ اس سطح کے 

جوکھم کے نقطہ آغاز پر احتیاط سے غور کرنا چاہئے۔ ہر جوکھم 
کی سطح کا نقطہ آغاز کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جانا چاہئے 

اور اس میں ملک کے سیاق کو ملحوظ رکھنا چاہئے، بشمول یہ 
کہ (زیادہ سے زیادہ) طلباء کی کتنی قابل نظم تعداد ہے جس 

؟ءابلط ےراس تہب التبم ںیم مھکوج
ایس ڈی پی پی نے پایا کہ 20 طلباء کی تعداد وہ 

زیادہ سے زیادہ تعداد تھی جن کو ایک استاذ ممکنہ 
طور پر ای ڈبلیو ایس ابتدائی ردعمل کی حکمت 

عملیوں کے مکمل ”پیکیج“ کے ساتھ تعاون کر سکتا 
ہے۔ اس تعداد کا استعامل یہ متعین کرنے کے لۓ کیا 

گیا کہ معتدل اور شدید کا نقطہ انتہا کیا ہوگا۔
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دیگر (زبانلڑکیوں کا #لڑکوں کا #طلبا کا #اسکور
، ذات، نسل، وغیرہ)

خطرہ کی سطح

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

طلبا کی کل #

اعلی

متوسط

ادنی

خطرے کی زد میں آنے والے طالب علم کی درجہ بندی شیٹ



خاکہ 50 – تاجکستان میں استعامل کیا گیا طالب علم کی اسکورنگ کا عمل

TAJIKISTAN
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جوکھم میں مبتال طلباء کی اسکورنگ شیٹ کا استعامل کیسے کریں
جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی

معلومات کا ماخذاشارہ کار
• کالس رجسٹر صفحہ:

”یہ معلومات کہ طلباء 
کتنے دن اور کس کالس 

سے غیر حارض تھے“

0= کوئی غیر حارضی نہیں (0 گھنٹے چھوڑا)

1=کالس کے 1 سے 20 گھنٹے چھوڑاسے غیر حارض تھے“

2=کالس کے 21 یا اس سے زیادہ گھنٹے چھوڑا

0=ہمیشہ ہوم ورک پیش کرتا/کرتی ہے
1=کبھی کبھی ہوم ورک 

2=کبھی ہوم ورک پیش نہیں کرتا/کرتی ہے پیش 
کرتا/کرتی ہے

•  کالس رجسٹر صفحہ:
”طالب علم کی کارکردگی اور 

برتاؤ سے متعلق مکمل رپورٹ“

•  طالب علم کے ہوم ورک کی 
عادتوں کے بارے میں ہوم 

روم استاذ اور سبجیکٹ استاذ 
کی جانکاری

0=تاجک میں 5 یا 4 منرب
1=تاجک میں 3 منرب

2=تاجک میں 2 یا 1 منرب

0=کوئی مسائل نہیں

1=توجہ کی کمی

2=تخریبی برتاؤ

0=گریڈ 9 کے بعد اسکولی تعلیم کو جاری رکھنے کا 
منصوبہ

1=گریڈ 9 کے بعد اسکولی تعلیم کے بارے 

2=گریڈ 9 کے بعد اسکولی تعلیم جاری نہیں رکھنا ہے 
میں معلوم نہیں

• طالب علم کے ساتھ بات چیت

• والدین کے ساتھ بات چیت

جوکھم میں مبتال طلباء کی اسکورنگ شیٹ کی مثال:

1۔ طالب علم کا ناممنرب

فیزو دالور 122211

221212

300120

سیاڈیو  نرگس
بوبیوا شہرت

2۔ آخری مہینے کی 
حارضی

جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی کیسے کی جائے:
• آخری کامل  میں ہر طالب علم کا مکمل اسکور۔

• اسکور 7 یا اس سے زیادہ اسکور والے کسی طالب علم کو جوکھم میں مبتال سمجھا جاتا ہے۔
• ”جوکھم میں کون ہے؟“ فارم میں سبھی اسکور کو ماللیں۔

•  سبھی جوکھم میں مبتال طلباء کے نام اور اسکور ”جوکھم میں مبتال طلباء کی فہرست“ میں لکھیں اور فہرست کو ایک ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں اس گریڈ/کالس کے 
سبھی سبجیکٹ اساتذہ اس کو دیکھ سکیں۔ یہ وہ طلباء ہونگے جن کی نگرانی دھیان سے سال کے دوران کرنی ہے!

طالب علم کی تحریک کے تعلیمی پروگرام

4۔ آخری سہ ماہی 3۔ ہوم ورک 
منرب تاجک

5۔ آخری سہ ماہی 
7۔ گریڈ 9 کے بعد 6۔ برتاؤمنربات الجربا

8۔ مکملاسکولی تعلیم

•  کالس رجسٹر صفحہ: 
”طالب علم کی کارکردگی اور 

برتاؤ سے متعلق مکمل رپورٹ“

•  طالب علم کے برتاؤ کے بارے 
میں ہوم روم استاذ کی جانکاری

اسکورنگ حارضی

کورس ورک

برتاؤ

گریڈ 9 کے بعد اسکولی تعلیم



خاکہ 5P – کمبوڈیا میں استعامل کیا گیا طالب علم کا ٹریکنگ شیٹ پوسٹر

طالب علم 
کی نگرانی

غیر حارضی

برتاؤ

کورس
کارکردگی

ناقص کارکردگی

کالس اسکورنگ بک میں کورس کی کارکردگی 
پر نظر رکھیں۔ اگر طالب علم کے اسکور 

کم ہیں تو استاذ کو کاروائی کرنے کی 
رضورت ہے۔

کاروائی کریں

اگر 3 دنوں تک غیر 
حارض رہتا/رہتی ہے تو 

کاروائی کریں

ناقص برتاؤ
کاروائی کریں

طالب علم کے برتاؤ کا مشاہدہ کریں۔ اگر 
کسی طالب علم کو ’2‘ اسکور مال ہے (مثال 
کالس میں خلل پیدا کرنا، دھونس جامنا)، 
تو کاروائی کرتے ہوئے اس کے گھر جائیں 
اور اس سلسلے میں بات کریں یا کیس 
مینجمنٹ میں اس مسئلہ کو اٹھائیں۔

حارضی بک میں غیر حارضی پر نظر 
رکھیں۔ اگر کسی طالب علم کی غیر 

حارضی کم سے کم 3 دن ہے تو 
کاروائی کرتے ہوئے والدین کو ایک خط 

بھیج کر مطلع کریں 

یہ کیا ہے؟
غیر حارضی، برتاؤ اور کورس کی 

کارکردگی سے متعلق جوکھم میں 
مبتال طالب علم کی معلومات کا 

ریگولر اور مسلسل مشاہدہ، جمع 
کاری اور استحکام۔

یہ کیسے مدد کرتا ہے؟
نگرانی کی معلومات کا تجزیہ بچوں 
کے تعاون کے الئحہ عمل کا منصوبہ 

بنانے سے متعلق پہال قدم ہے۔ نگرانی 
مختلف اشارہ کاروں پر طالب علم 

کی پیش رفت کا خاکہ تیار کرنے میں 
مدد کرتی ہے۔

قبل از وقت تدبیر
والدین/رسپرستوں کے ساتھ خط، 

فون یا دورہ کے ذریعہ قبل از وقت 
مواصالت کے توسط سے پہلی تدبیر 

اگر طالب علم غیر حارض ہو یا اس کی 
کاکردگی ناقص ہو۔
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خاکہ 5Q - بھارت میں استعامل کیا گیا فوکس چائلڈ پروفائل کارڈ

ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق پائلٹ پروگرام
حق تعلیم کے مطابق تعلیم ہر بچے کا حق ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ بچہ: 

اسکول میں رہے
یہ کیا ہے؟

غیر حارضی، برتاؤ اور کورس کی کارکردگی 
سے متعلق جوکھم میں مبتال طالب علم کی 

معلومات کا ریگولر اور مسلسل مشاہدہ، 
جمع کاری اور استحکام۔

یہ کیسے مدد کرتا ہے؟
نگرانی کی معلومات کا تجزیہ بچوں کے تعاون کے الئحہ 

عمل کا منصوبہ بنانے سے متعلق پہال قدم ہے۔ نگرانی 
مختلف اشارہ کاروں پر طالب علم کی پیش رفت کا خاکہ 

تیار کرنے میں مدد کرتی ہے۔

اسکول سے وابستہ رہے اسکول میں تعلیم حاصل کرے

حوالے:
اسکول کتابچہ صفحہ ___ سے صفحہ __ تک

قواعد اور ذمہ داریوں کا چارٹ صفحہ __

اگر آپ کے پاس کسی طرح کے سواالت ہو یا آنندشاال ماڈل کو بہرت طریقے سے 
سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے اسکول میں اپنے مقامی آنند شاال ایمباسڈر سے 

رابطہ کریں یا ہمیں اس منرب پر کال کریں: 

کوئی کال چارج الگو نہیں ہے
07966210777/76
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ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ



کو ایک استاذ ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں میں شامل کر سکتا 
ہے۔

مندرجہ ذیل صفحات پر موجود فیگر 1 ایک ایسے پوسٹر کی مثال 
ہے جس کا استعامل تاجیکستان میں اسکورنگ اور درجہ بندی سے 

متعلق اساتذہ ان کی رہنامئی کرنے کے لۓ کیا گیا۔ فیگر 2 ایک 
فوکس بچہ پروفائل ایس ڈی پی پی انڈیا کی مثال ہے جو جوکھم 

میں مبتال ہر طالب علم کے لۓ مکمل کیا گیا۔ ان ابتدائی ردعمل کی 
حکمت عملیوں کے نفاذ کے لۓ یہ کارآمد تھا جس پر یونٹ 5 میں 

تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

جوکھم کی سطحوں کی مقرر حد کا تعین
آپ کے جوکھم کی سطح کے نقطہ آغاز کا تعین رضوری ہے۔ اگرچہ، 

آپ ایسے زیادہ طلباء کو شامل کرنا چاہتے ہیں جو ترک اسکول کے 
شدید جوکھم میں ہیں لیکن آپ کو اس بات کو بھی یقینی بنانے کی 
رضورت ہوگی کہ کوشش کی سطح ایسی ہو کہ کالس روم استاذ کے 

لۓ قابل عمل ہو۔ جوکھم کی معتدل اور شدید سطحوں کے تعین 
کرنے کا ایک عام ضابطہ ہے یہ فرض کرنا کہ ”جوکھم میں مبتال“ 

آبادی مقامی ترک اسکول کی رشح کی دوگنی ہوتی ہے۔

مثال: اگر کسی مقررہ ریاست میں ترک اسکول 24 فیصد ہے، تو ہم 
فرض کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایس ڈی پی پی نے کیا-کہ جوکھم میں 

مبتال آبادی اس منرب کے دوگنی ہے (48 فیصد)۔ پھر اس فیصد کا 
استعامل اس فرد کی نشاندہی کے لۓ نقطہ انتہا کا تعین کرنے کے لۓ 
کیا جاتا ہے جس کو جوکھم میں مبتال سمجھا جاتا ہے۔ 48 فیصد کے 

نقطہ انتہا والے 40 طلباء کے ایک کالس میں، جوکھم کی اسکورنگ 
شیٹ پر سب سے زیادہ اسکور والے 19 طلباء کو جوکھم میں مبتال 

سمجھا جائے گا۔

غور کرنے کے لۓ مزید رہنام اصول میں شامل ہیں:
 وہ طلباء جن کو جوکھم کی اسکورنگ شیٹ پر ایک 12 نکات • 

کے پیامنے پر ”8“ یا اس سے زیادہ اسکور حاصل ہو (چھہ پیش 
بینوں کی بنیاد پر) انہیں خود بخود جوکھم کے زمرے میں شامل 

ہونا چاہئے۔ 
 وہ طلباء جن کو حارضی کے اشارہ کار پر ”2“ حاصل ہو انہیں • 

خود بخود جوکھم کے زمرے میں ہونا چاہئے۔
 وہ کالسیں جہاں 20 سے زیادہ طلباء جوکھم کے اسٹیٹس کے • 

لۓ اہل ہوں، سب سے زیادہ اسکور والے 20 طلباء کو ابتدائی 
ردعمل کی حکمت عملیوں کا مکمل تعاون حاصل ہونا چاہئے۔ 

(جزوی عالج کے لۓ دیگر طلباء پر غور کیا جا سکتا ہے جس کی 
تفصیالت مندرجہ ذیل سیکشن میں ہیں۔)

 وہ کالسیں جہاں 20 سے کم ہی طلباء ہوں (بشمول جوکھم اور • 
غیر جوکھم والے) تو سبھی طلباء کو ایک مکمل ترک اسکول کی 

تدبیر حاصل ہونا چاہئے۔ اس میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ جوکھم 
میں مبتال طلباء کا تعاون کرنے کے لۓ دیگر چیزیں کی جا رہی 

ہیں جیسے کہ کمیونٹی رسگرمیوں کے توسط سے ریپ-راونڈ 
تعاون۔

ایس ڈی پی پی نے پایا کہ کچھ ماملک میں جہاں یاتو ترک اسکول 
کی رشح یا طلباء کی تعداد کالس روم کے حساب سے بہت زیادہ 

تھی، جوکھم میں مبتال طلباء کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک ہی 
شدت کے ساتھ ان سبھوں کا تعاون کرنا استاذ کی استطاعت میں نہیں 

تھا۔ اس سے منٹنے کے لۓ، ایس ڈی پی پی نے عالج کا ایک سطحی 
نظام قائم کیا، جس کی عکاسی اسکورنگ میں ہوئی۔ (ٹیکسٹ باکس 

دیکھیں۔)

مکمل اور جزوی عالج کا تعین
ممکنہ طور پر جوکھم میں مبتال طلباء کی سب سے بڑی آبادی تک 

پہنچنے اور اساتذہ کو ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں کے بوجھ 
تلے نہ دبانے کے درمیان حائل تناؤ میں توازن پیدا کرنے کا ایک 
مجوزہ طریقہ ہے ایک دو سطحی تدبیری نظام نافذ کرنا۔ یہ دو 

سطحی طریقہ کار ترک اسکول کے شدید جوکھم میں مبتال طلباء اور 
معتدل جوکھم میں مبتال طلباء کے درمیان ایک فرق قائم کرتا ہے۔ 
اگر آپ ایک دو سطحی طریقہ کار نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ابتدائی 

ردعمل حکمت عملیوں کی رسگرمیاں اسی کے مطابق مرتب کریں۔ 
اس صورت میں، شدید جوکھم میں مبتال طلباء (جوکھم کی اسکورنگ 

شیٹ پر +8 اسکور حاصل کرنے والوں) کو مکمل ای ڈبلیو ایس 
عالج حاصل ہوگا، بشمول رسگرمیاں جیسے کہ افزودگی رسگرمیوں سے 

روبرو، ہوم ورک میں تعاون، ٹیوشن، طبی تعاون وغیرہ۔

اگر چہ ایس ڈی پی پی نے تعین کیا کہ ایک واحد استاذ ای ڈبلیو 
ایس کی مکمل تدبیر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ طلباء کی جتنی تعداد 
کو سمبھال سکتا ہے وہ ہے 20، یہ ایک ایک روزمرہ کا تجربہ ہے اور 

حاالت کے مطابق اس کو ترتیب دی جا سکتی ہے۔ وہ طلباء جو جن 
کو ترک اسکول کے معتدل جوکھم میں رکھا گیا ہے (مثال جوکھم کی 

اسکورنگ شیٹ پر 12 نکات پیامنے پر 8-4 اسکورنگ) انہیں جزوی 
ای ڈبلیو ایس عالج حاصل ہوگا، جیسے کہ ان کے والدین کو گھر کے 

دورہ کے بجائے فون کال موصول ہونگی، اور کورس ورک اور برتاؤ کی 
نگرانی کی جائے گی۔ شدید جوکھم والے طلباء ایک اضافی تدبیر میں 

رشکت کر سکتے ہیں (جو کہ ای ڈبلیو ایس کا حصہ نہیں ہے)، اگر 
اسکول میں پیش کی جائے، جیسے کہ اسکول کے بعد ٹیوشن یا ہوم 

ورک مکمل کرنے میں تعاون، عالوہ ازیں نارمل ای ڈبلیو ایس ابتدائی 
ردعمل حکمت عملیاں۔ اس کے بر عکس کم جوکھم والے طلباء جن 
کو رصف جزوی عالج حاصل ہورہا ہے وہ رشکت نہیں کریں گے، اگر 

انہیں شامل کرنے کے لۓ کافی گنجائش نہ ہو۔ (مندرجہ ذیل صفحہ 
پر ٹیکسٹ باکس مالحظہ فرمائیں۔)

یونٹ 4 میں، آپ نے یہ جانکاری حاصل کرلی کہ ای ڈبلیو ایس کا 
جزء -1جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی-کام کرتا ہے۔ اسکورنگ 

اور درجہ بندی کا عمل اساتذہ اور اسکولوں کو یہ جاننے کے قابل 
بناتا ہے کہ کن طلباء کے اندر ایسے برتاؤ کا اظہار ہورہا ہے جو اس 
بات کی پیش بینی کرتا ہے کہ وہ اسکول چھوڑنے والے ہیں۔ لیکن 
ایسے طلباء کی نشاندہی حتمی ہدف نہیں ہے۔ اب، آپ کو ان کے 

جوکھم کے عوامل کو کم کرنے کے لۓ کچھ کرنا چاہئے۔ اگلی یونٹ 
میں (یونٹ 5) آپ ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال 

کریں گے۔
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 ترک اسکول سے متعلق
 ابتدائی ردعمل کی

حکمت عملی

یونٹ 6:

ترک اسکول کی روک تھام
قبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ



BACKSIDE OF TAB
(Don’t print this note)



اسکول کا پہال ردعمل طالب علم کو ترک تحصیل کے 
دہانے سے واپس التا ہے

رمیتا دلسنگھرسائے، سمستی پور، بہار میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے والد عام طور پر شہر سے باہر ہوتے ہیں اور اس کی 
ماں کھیتوں میں کام کرتی ہے۔ وہ اپنے وقت کا طویل عرصہ اپنے دونوں والدین کو دیکھے بغیر گزارتی ہے۔ رمیتا ہی اپنے چھوٹے بہن 

بھائیوں کا خیال رکھتی ہے اور گھر کے کام میں اپنی ماں کی مدد کرتی ہے۔
اگرچہ رمیتا بڑے خواب دیکھنے کا حوصلہ رکھتی ہے اور پڑھائی کرنا اور اپنے خوابوں کو سچا کرنا چاہتی ہے، اس کے گھر کا ماحول اور 
خاندان کی طرف سے اسکول جانے کی حوصلہ افزائی میں کمی کی وجہ سے وہ باقاعدہ طور پر اسکول کا ناغہ کرتی ہے۔ جتنا زیادہ وہ 

اسکول کا ناغہ کرتی گئی، اس کے کورس کی کارکردگی اتنی ہی خراب ہو گئی، جس نے اس کے گریڈ کی سطح بہت نیچے پہنچا دی۔
خوش قسمتی سے، یو ایس اے آئی ڈی کی مالی امداد سے ایس ڈی پی پی کا پروگرام ابتدائی نظام انتباہ اس کے اسکول میں الگو کیا گیا۔ 
اس سے اشارہ مال کہ اس نے اسکولی سال میں رصف 46 فیصد اسکول میں رشکت کی تھی اور اس کی کارکردگی کا اسکور مرکوز بچہ کے 

شناختی نظام پر سب سے زیادہ خطرے کی سطح پر اسکور کیا گیا۔ نتائج واضح طور پر دکھا رہے تھے کہ رمیتا ترک تحصیل کرنے کے سب 
سے زیادہ خطرے میں تھی۔

اساتذہ اور ایس ڈی پی پی عملہ نے اس کی صورتحال کو بہرت طور پر سمجھنے کی کوشش کی اور رمیتا کو اسکول میں برقرار رکھنے اور اس 
کے لیے اس کے گھر اور اسکول دونوں جگہوں پر ایک زیادہ سازگار اور پائیدار تعلیمی ماحول تیار کرنے کے لیے ایک حکمت عملی ڈیزائن 

جاری

”اگر میں اسکول نہیں آتی تو میں پاگل ہو جاتی۔ میں 
پڑھنا چاہتی ہوں۔“



کی۔ کمیونٹی چیمپیئنز نے باقاعدگی کے ساتھ اس کے والدین سے مالقات کرنا رشوع کیا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے انھیں ان کی بیٹی 
کو اسکول میں برقرار رکھنے کی قیمت سمجھانے میں 

مدد کے لیے۔ کمیونٹی چیمپیئنز نے انھیں دکھایا کہ اس نے کتنے دنوں کا اسکول ناغہ کیا تھا اور ان کے ساتھ ان چیزوں پر بات کی جو اس 
کی خراب کارکردگی کی وجہ بن رہی تھیں۔ انھوں نے اسے مدد فراہم کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جیسے کہ گھر پر اس کے 

کام کی ذمہ داریوں کو کم کرنا۔
رمیتا نے افزودگی کے پروگرام میں رشکت کرنا رشوع کیا جہاں اس نے تفریحی رسگرمیوں بشمول آرٹس، کھیل، جسامنی حرکت، اور زبان میں 
حصہ لینا رشوع کیا۔ اسکول میں اس کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ساتھ ہی نئی چیزوں کی کوشش کرنے کے لیے اس کے اعتامد کی سطح اور 

تحریک میں بھی اضافہ ہوا۔ آرٹ کی کالسوں میں مٹی کے ساتھ کام کرنے کے بعد اس نے کہا، ”میں دیوالی (ایک بھارتی تہوار) کے دوران 
اپنے گاؤں میں سب کے لیے کھلونے بنانے کے لیے اس تکنیک کا استعامل کروں گی۔“

ہر کسی نے اس کے طرزعمل اور اسکول اور آموزش کے تئیں مثبت رویہ میں تبدیلی کو محسوس کیا۔ انھوں نے محسوس کیا کہ اس نے 
کالس کی رسگرمیوں کی قیادت کرنے، اور اپنی زبان کے اسباق میں بہرت کرنے کے لیے اضافی کوشش کرنے کے لیے اپنی طرف آنے والے ہر 

موقع کو ”حاصل کرنا“ رشوع کر دیا ہے۔ اس نے اپنے کالس ساتھیوں کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنا اور کالس میں زیادہ جواب دینا رشوع کر 
دیا ہے۔ اس کے استاد نے باقاعدگی کے ساتھ اس کی حارضی کی نگرانی کی اور دیکھا کہ اس میں %46 سے %89 کی بہرتی آئی ہے۔ 

اس کے کورس کی کارکردگی بھی بہرت ہوئی۔ وہ زیادہ اچھی طرح پڑھ رہی تھی اور یہاں تک کہ کالس میں جملے لکھ رہی تھی اور پڑھ رہی 
تھی۔

رمیتا کے اسکول میں منعقد کیے گئے اوپن ہاؤس میں اس کی ماں اپنی بیٹی پر اتنا فخر محسوس کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو 
تھے۔ ”میں کبھی اسکول نہیں گئی، لیکن اب میری بیٹی پڑھائی کرے گی۔ اگرچہ میں خالی پیٹ ہی کیوں نہ سوؤں، میں اسے روزانہ 

اسکول بھیجنے کی کوشش کروں گی۔ وہ گھر آتی ہے اور ہر اس بات کا اشرتاک کرتی ہے جو اس نے اسکول میں کیا۔ وہ گاتی ہے ہریالی 
ادھر ادھر۔۔ہریالی ادھر ادھر (افزودگی کی نشستوں سے ایک طاقت رساں)۔“

رمیتا کو اب یقین ہے کہ اس کے خواب پورے ہوں گے۔ ”میں پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ بڑی ہو کر ایک استاد بنوں۔ میں ایک استاد بننا کیوں 
چاہتی ہوں؟ کیونکہ میرے خیال میں ایک استاد کا کام بے حد قابل قدر ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو تعلیم یافتہ بننے میں مدد کرتے ہیں اور اس 

سے ہامرے ملک کی ترقی میں مدد ملتی ہے۔“ 
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یونٹ 4 میں آپ کو پیشن بینی کرنے والوں اور اشارہ کاروں کے 
بارے میں جانکاری ملی - ان میں سے اچھوں کا انتخاب کیسے 

کرنا ہے- اور ان کا استعامل ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال 
طلباء کی نشاندہی کرنے اور ان کی درجہ بندی کرنے کے لۓ 

کیسے کرنا ہے۔ طلباء کی نشاندہی کرنے اور ان کی درجہ بندی 
کرنے کا عمل ترک اسکول کے جوکھم میں مبتال طلباء کی حامیت 
کرنے کا پہال اہم قدم ہے۔ تاہم، اگر آپ ان کی نشاندہی کرلیں اور 

پھر اس کے بعد کچھ نہ کریں تو اس بات کا امکان بہت کم ہے 
کہ وہ طلباء جو پہلے ہی ترک اسکول کی عالمات ظاہر کررہے ہیں 
وہ ترک اسکول کی طرف جانے والے اپنے ناگریز راستے کو بدلیں 

گے۔ انہیں ترک اسکول سے روک تھام کی کوشش میں، جوکھم کی 
قبل از وقت شناخت، اور پھر ان کے جاری طرزعمل سے باخربی 

اور نگرانی ممکنہ رضر سے بچاؤ کی تدبیر کو فعال کرتی ہیں جن 
کی جوکھم میں مبتال طلباء کو سخت رضورت ہوتی ہے۔

ترک اسکول سے متعلق ابتدائی ردعمل کی حکمت عملی
خطرے کی زد میں آنے والے طلباء رضورت سے زیادہ مقدار میں اسکول چھوڑ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا اسکول کا کام غیر 

تسلی بخش ہو سکتا ہے۔ گھر میں کشیدگی کی وجہ سے وہ کالس میں غیر حارض اور علیحدہ رہ سکتے ہیں، جو انھیں اسکول سے اور ان 
کے کالس ساتھی سے الگ کر سکتا ہے۔ چونکہ وہ غیر مرصوف رہتے ہیں، وہ اسکول میں کم دلچسپی لے سکتے ہیں اور زیادہ دنوں کے 

لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنی پڑھائی میں اتنا پیچھے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ 
اور وہ پوچھ سکتے ہیں کہ انھیں اسکول میں کیوں جاری رہنا چاہیے، جب وہ گھر پر یا کام کرتے ہوئے اپنے خاندانوں کے لیے زیادہ کارآمد 

ہو سکتے ہیں، جہاں انھیں ناکامی اور ذلت کا سامنا نہیں ہوتا جو وہ اسکول میں محسوس کرتے ہیں؟ اکائی 5 خطرے کی زد میں آنے والے 
طلباء کے منفی طرزعمل کے ذریعہ متحرک پہلی جوابی حکمت عملی پر روشنی ڈالتا ہے۔ ای ڈبلیو ایس کی پہلی جوابی حکمت عملی 

کا ارادہ متام گہری بنیاد والے ثقافتی، سامجی، معاشی اور تعلیمی مسائل کو حل کرنا نہیں ہے جو ترک تحصیل کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس 
کے بجائے ان کا مقصد غیر حارضی، طرزعمل کے مسائل، تعلیمی ناکامی یا آپ کے ذریعہ شناخت کیے گئے خطرے کے دیگر پیش بین کی 

لہر کو روکنے کے لیے فوری تدابیر کرنا ہے۔ یہ اکائی خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی حامیت کے لیے چار رضوری اسکولی سطح 
کے افعال کے ذریعہ آپ کو گائیڈ کرے گا۔ ایس ڈی پی پی کے ذریعہ استعامل کیے گئے آالت اور تکنیک کے اشرتاک کے ذریعہ، یہ آپ کو 

دکھائے گا کہ تدابیر کو متحرک کرنے کے لیے طالب علم کے طرزعمل کے منونے سے باخرب رہنے کے لیے اسکولوں کے ساتھ کس طرح کام 
کرنا ہے، خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کے لیے اسکول کو ایک زیادہ قابل تسلیم ماحول بنانے کے لیے بچہ پرور تدریسی اور آموزشی 

طریقہ کار، مسائل سے مل کر منٹنے کے لیے والدین کے ساتھ تعمیری بات چیت، اور ایک اسکول پر مبنی کیس مینجمنٹ عمل جو جدوجہد 
کرنے والے طالب علم پر استاد کی توجہ مرکوز کرتا ہے، جسے اکرث مسرتد کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا جو آسانی سے فراموش 

کر دیا جاتا ہے۔ 

قبل از وقت انتباہی نظام کا دورسا جزء ابتدائی ردعمل کی حکمت 
عملی پر مشتمل ہے۔ وہ ممکنہ رضر سے بچاؤ کی تدبیر کا حصہ 

ہیں جو طلباء کی نشاندہی اور درجہ بندی کی تکمیل کے فورا 
بعد کالس روم اور اسکول میں رشوع ہوتا ہے۔ جب کسی استاذ کو 
معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کالس میں کوئی طالب علم ترک اسکول 
کے جوکھم میں ہے تو وہ ان منفی طرزعمل کا ازالہ کرنے کے لۓ 

پہلی کاروائی کرتا/کرتی ہے جو ترک اسکول کا سبب بن سکتے ہیں۔ 
اب آپ کا کام اپنے ای ڈبلیو ایس کے ابتدائی ردعمل کی حکمت 

عملی کو ڈیزائن کرنا ہے۔

اس یونٹ میں ابتدائی ردعمل کی حکمت عملی کا ایک جائزہ پیش 
کیا گيا ہے جس کو ایک استاذ انجام دیتا ہے اور ان معلومات کا 

جائزہ پیش کیا گيا ہے جن پر نظر رکھنا جوکھم میں مبتال طلباء کی 
مدد کرنے کے لۓ رضوری ہے۔ اس کی رشوعات ہوتی ہے اس تبادلہ 

خیال کے ساتھ کہ اسکول کے اہلکار گھر والوں کے ساتھ رشتہ 
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قائم کرنے کے لۓ کیا قدم اٹھائيں اور گھر والوں کی اس بات کو 
بہرت طریقے سے سمجھنے میں مدد کرنے کے لۓ کیا قدم اٹھاتے 
ہیں کہ وہ اپنے بچے کی اسکولی تعلیم میں تعاون کرنے کے لۓ 
کیا کر سکتے ہیں۔ جوکھم میں مبتال طلباء کی مدد کرنے کے لۓ 

اسکول کے اہلکار کو سب سے پہلے کونسے قدم اٹھانے چاہئے اور 
ابتدائی ردعمل کی حکمت عملی کو رشوع کرنے کے لۓ اساتذہ 
کو کس قسم کی معلومات اور نگرانی فارموں کی رضورت پڑے 

گی۔

ابتدائی ردعمل کی حکمت عملی کیا ہیں؟
جیسا کہ یونٹ 4 میں بتایا گیا ہے، کسی اسکول میں ای ڈبلیوایس 

کے ذریعہ مقرر کردہ گریڈوں میں سبھی طلباء کے جوکھم کی 
ان کی مکمل آزمائش کی بنیاد پر نشاندہی کی جاتی ہے اور ان 
کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں، اساتذہ کو 

اب معلوم ہے کہ کونسے طلباء سب سے زیادہ ترک اسکول کے 
جوکھم میں ہیں۔ وہ طلباء جو سب سے زیادہ ترک اسکول کے 
جوکھم میں ہیں انہیں اس بات کے لۓ نشان زد کردیا جاتا ہے 

کہ انہیں پورا تعاون ملے گا اور وہ طلباء جو معتدل جوکھم میں 
ہیں انہیں جزوی تعاون ملے گا۔ اساتذہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 

کونسے طلباء کم جوکھم میں ہیں۔ یہ طلباء ایک اہم کردار ادا 
کرتے ہیں کیونکہ انہیں ”ساتھی“ کے طور پر دورسے طلباء کے 
ساتھ رشیک کیا جا سکتا ہے-خاص طور سے معتدل جوکھم والے 

طلباء کے ساتھ-اس کی وجہ سے استاذ سب سے زیادہ جوکھم 
میں مبتال طلباء کو مزید انفرادی تعاون فراہم کرنے کے قابل ہو 

سکتا ہے۔

ابتدائی ردعمل کی حکمت جوکھم میں متبال طلباء کا تعاون کرنے 
کے لۓ چار اسکولی سطح کی کاروائیوں پر مشتمل ہے:

1. طالب علم کے طرزعمل پر نظر رکھنا
جب اساتذہ کسی جوکھم میں مبتال طالب علم پر نظر رکھتے ہیں 

تو وہ منتخب پیش بین کار اشارہ کاروں کے خالف جوکھم میں 
مبتال طالب علم کی پیش رفت کی نگرانی کرنے کے لۓ مسلسل 

معلومات جمع کرتے رہتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ تعلیمی 
مواد اور دیگر رسگرمیوں میں ترمیم کرتے ہیں تا کہ جوکھم 

میں مبتال طلباء کی حوصلہ افزائی ہو اور انہیں تحریک ملے۔ 
معلومات ایسے طریقوں کی نشاندہی میں بھی اسکول اہلکار کی 
مدد کرتی ہیں کہ کیسے گھر والے اور کمیونٹی سپورٹ ٹیمیں ان 

طلباء کو اسکول سے وابستہ رکھنے کی کوشش میں مدد کر سکتی 
ہیں۔ پیش رفت پر نظر رکھنے اور نگرانی کرنے کی خاطر انفرادی 

طریقوں کی نشاندہی طویل مدتی کامیابی کے لۓ بہت اہم ہے۔

2. بچہ موافق درس و تدریس کے طریقے (سی ایف ٹی ایل)
سی ایف ٹی ایل اسکول کے ماحول کو زیادہ خوشگوار اور کم 

خطرناک بناتا ہے۔ وہ طریقہ تعلیم اور اسکولی زندگی کے ساتھ 
طالب علم کی وابستگی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ جوکھم 

میں مبتال طلباء کے لۓ نہایت ہی اہم کیونکہ انہیں اکرث تعلیمی 

رسگرمیوں سے، اپنے اساتذہ سے اور اپنے ساتھیوں سے علیحدگی 
کا احساس ہوتا ہے۔ سی ایف ٹی ایل تعلیم کو مزید تفریح کا 

سامان بنانے کے لۓ اور مفہومات کی سمجھ کو جد و جہد کرنے 
والے طلباء کے لۓ مزید ٹھوس اور آسان بنانے کے لۓ عملی 

مشق، تعاملی اور رشاکتی انفرادی اور اجتامعی تعلیمی رسگرمیاں 
استعامل کرتا ہے۔

سی ایف ٹی ایل طریقے کار طلباء کا اپنے کالس ساتھیوں کے 
ساتھ میل جول اور رفاقت قائم کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کرتے 

ہیں۔ جوکھم میں مبتال طلباء کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی 
رضورت ہوتی ہے کہ ان کی رشکت اہم ہے اور دورسے لوگوں کے 
لۓ اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی شمولیت کے احساس کو بلند کرنا 
ان کے اس احساس کو فروغ دینے کے سب سے بہرت طریقے ہیں 
کہ ”یہاں سے میرا واسطہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں“ اور اسکول 
میں رہنے کی ان کی خواہش کو بڑھانے کا بہرتین طریقہ ہے۔ 

جو رسگرمیاں جامعتوں میں کام کرنے کے لۓ رضوری ہیں ان کے 
حصول میں انہیں شامل کرنے سے ان کی اپنی اہمیت اور وابستگی 

کے احساس کو تقویت ملتی ہے اور ان کے اندر رشاکت داری 
اور مسئلہ کے حل کی مہارت بھی پیدا ہوتی ہے۔ مسائل حل 

کرنے کی یہ مہارت-مختلف نقطہ نظر اور حل پر غور کرنے کی 
صالحیت-کالس روم سے زندگی کے ان حقیقی حاالت میں منتقل 

ہو سکتی ہے جو ترک اسکول کا سبب بن سکتے ہیں۔ 

3. والدین/رسپرستوں کے ساتھ مواصالت
جب جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی ہو چکی ہو، تو اب 

اسکول کو چاہئے کہ وہ والدین/رسپرستوں کو ان منفی طرزعمل 
کے بارے میں مطلع کرے جن کی وجہ سے ان کے بچے ترک 

اسکول کے جوکھم میں مبتال ہو گئے۔ اطالع کے بعد والدین/
رسپرستوں کے ساتھ اس بارے میں فردا فردا بات چیت ہونی 

چاہئے کہ مسئلہ کو ”حل“ کرنے کے لۓ کیا کرنا ہے (خاص طور 
سے حارضی)۔ اسکول اور گھر والوں کے درمیان ہونے واال یہ 

رابطہ جوکھم کے عوامل کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ آخرکار یہ اسکول 
اور گھر کے درمیان مزید مثبت اور فعال میل جول قائم کر سکتا 

ہے۔ جب مواصالت میں اضافہ ہوتا ہے تو والدین/رسپرست کی 
شمولیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور اسکول کے ذریعہ مسائل 

کے بارے میں رشوع کیا گیا رابطہ گھر والوں کا اسکول اور بچے 
کی تعلیم کے ساتھ مزید فعال اور مثبت وابستگی میں بدل جاتا 

ہے۔

4. کیس مینجمنٹ
ہر مہینے اساتذہ اور اسکول ڈائریکٹر اور / یا نائٹ ڈائریکٹر کو 
کیس مینجمنٹ میٹنگ منعقد کرکے جوکھم میں مبتال ہر طالب 

علم کی پیش رفت یا مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا 
چاہئے۔ اگرچہ یہ اسکول کے اہلکار کی طرف سے ایک اعلی 

سطح کی شمولیت اور وابستگی کا تقاضہ کرتا ہے لیکن یہ سب 
سے فعال ابتدائی ردعمل کی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ 
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ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

طالب علم جن مسائل کا سامنا کررہا ہو ان کی جانچ کرنے اور 
ان کا جائزہ لینے کے لۓ ایک کیس مینجمنٹ میٹنگ کے دوران 

تبادلہ خیال کرنے سے اور اس بات کا پتہ لگانے سے کہ ان کا 
ازالہ کرنے کے لۓ کیا کیا جا سکتا ہے ان کی اصل وجوہات کی 
نشاندہی میں مدد مل سکتی ہے۔ کیس مینجمنٹ کا عمل نہ 

رصف ان عالمات-منفی برتاؤ-کی تدبیر کرنے میں اسکول کی مدد 
کرتا ہے جو ترک اسکول کا سبب بنتے ہیں۔ یہ اسکول کے ماحول 
اور استاذ کے برتاؤ سے متعلق کچھ ایسے ضمنی عوامل کی جانچ 
کرنے کے لۓ ایک پہال قدم ہو سکتا ہے جو طلباء کو ترک اسکول 

پر ”مجبور“ کر سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر، انڈیا میں ایک اسکول نے ایک ایسے طالب علم 
کو طبی نگہداشت فراہم کیا جو بیامری کی وجہ سے اکرث و بیشرت 
غیر حارض رہتا تھا۔ کمبوڈیا میں ایک اسکول نے ایک ایسی لڑکی 

کو ایک موٹرسائیکل عطیہ کروایا جو اکرث و بیشرت اسکول ناغہ 
کردیتی تھی اور ملبی دوری کی وجہ سے دیر سے پہنچتی تھی 

جسے وہ ہر روز پیدل طے کرتی تھی۔ اگرچہ اس قسم کا تعاون 
بہت سی کمیونیٹیوں میں خالف معمول ہے-خاص طور سے ان 

کمیونیٹیوں میں جہاں وسائل محدود ہیں-لیکن جب کسی اسکول 
کے پاس کوئی فعال اور معاون کمیونٹی ہوتی ہے جو ترک اسکول 

کی روک تھام کی کوشش میں اس کی مدد کرتی ہے (یونٹ 6 
مالحظہ فرمائیں)، تو تعاون وسیع پیامنے پر کمیونٹی کے سنگین 

حاالت والے سب سے زیادہ جوکھم میں مبتال طلباء تک پہنچتا 
ہے۔

جیسا کہ ترک اسکول ایک ایسا عمل ہے جو وقت کے ساتھ واقع 
ہوتا ہے-کبھی کبھی ملبا وقت لگتا ہے-اسی طرح جوکھم میں مبتال 

طلباء کو اسکول میں رکھنے کے لۓ ابتدائی ردعمل کی حکمت 
عملی بھی ایک عمل-اور کبھی کبھی اس میں بھی ملبا وقت لگتا 

ہے۔

ان اسکولی سطح کی کاروائیاں کے بارے میں مزید تبادلہ خیال 
نیچے تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔

کاروائی 1: طالب علم طرز عمل پر نظر رکھنا
حسب معمول اور درست طریقے سے ان پر نظر رکھنے اور نگرانی 

کرنے کے لۓ تین سب سے اہم طریقے ہیں اے بی سی پیش 
بینی کار-حارضی، طرزعمل اور کورس ورک۔ ایک ای ڈبلیو ایس 
کی پیش بینی انفرادی طالب علم کی معلومات کی بنیاد پر کی 

جاتی ہے۔ زیادہ تر ماملک میں، اساتذہ سے امید جاتی ہے کہ وہ 
باقاعدہ اور حسب معمول ہر طالب علم سے متعلق اس طرح کے 
کچھ ڈیٹا جمع کرتے رہیں اور ریکارڈ کرتے رہیں۔ اس کی تصدیق 

میں بہت سے اساتذہ طالب علم کے متعدد ریکارڈ بک پیش کر 
سکتے ہیں۔ تاہم، یہ ریکارڈ بک اکرث غیر مکمل یا واضح طور پر 

غیر درست ڈیٹا دکھاتے ہیں-مثال، سبھی طلباء ایک ملبی مدت تک 
حارض کے طور پر ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اور بہت سی صورتوں میں، 

ڈیٹا کالس روم سطح پر ریکارڈ کیا جا سکتا ہے-نہ کہ طالب کی 
سطح پر۔

اساتذہ معلومات کو ریکارڈ نہیں کریں گے اگر انہیں اس کا 
مقصد سمجھ میں نہ آئے، اگر انہیں لگے کہ ڈیٹا کا استعامل ان 
کا تخمینہ کرنے کے لۓ ہوگا، یا اگر ریکارڈ کرنے میں زیادہ وقت 

لگے۔ ای ڈبلیو ایس کی کامیابی کے لۓ اساتذہ کو یہ ٹریننگ 
دینا رضوری ہے کہ طالب علم کی معلومات کو وقت پر جمع 

کرنے، ریکارڈ کرنے اور جائزہ لینے سے کیسے انہیں طلباء کو بہرت 
طریقے سے تعاون کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مندرجہ ذیل 

ٹیکسٹ باکس میں کچھ ایسے حاالت میں جن کا سامنا ایس ڈی 
پی پی نے اپنے ای ڈبلیو ایس تدبیر کو جاری کرنے سے پہلے (اور 

کبھی کبھی بعد میں) کیا۔

اس بات کو یقینی بنانے کے لۓ کیا کیا جا سکتا ہے کہ ڈیٹا 
باقاعدگی کے ساتھ اور اکرث و بیشرت جمع کیا جائے، ریکارڈ کیا 

جائے اور مکمل کیا جائے اور اس کے لۓ ایک معیاری طریقہ کار 
کا استعامل کیا جائے؟ اسکولوں کو ایسے فارم فراہم کرنا جن کا 

استعامل اساتذہ ”نگرانی کرنے اور نافذ کرنے“ کے لۓ کرسکیں اور 
انہیں ان فارموں کے استعامل کی ٹریننگ دینا اچھی رشوعات ہے۔ 

مثال، انڈیا میں، ایس ڈی پی پی نے اساتذہ کے لۓ ای ڈبلیو ایس 
فارموں کو ایک کتابچہ میں جمع کردیا۔ ایک ٹریک اور ٹریگر 

ہفتہ وار فارم کی مثال کے لۓ ٹیبل 1 دیکھیں جس میں نگرانی 
کی معلومات اور کوئی بھی ابتدائی ردعمل کی حکمت عملی 
دونوں کو درج کیا جاتا ہے جو اپنائی گئی ہوں۔ یہ اہم ہے کہ 

کوئی بھی فارم اور یا متعدد فارم اساتذہ کو اس الئق بناتے ہیں 
کہ وہ جو معلومات جمع کرتے ہیں ان کے درمیان اور جو ابتدائی 
ردعمل کی حکمت عملی انہیں اپنانی چاہئے ان کے درمیان تعلق 

کا مشاہدہ کرسکیں۔ مندرجہ ذیل صفحہ پر فیگر 1 میں یہ دکھایا 
گیا ہے کہ ”ٹریک اور ٹریگر“ طریقے کار کیسے کام کرتا ہے۔ 

اساتذہ اہم اشارہ کاروں (اس مثال میں اے بی سی استعامل کیا 
گیا ہے) کے لۓ معلومات پر نظر رکھتے ہیں اور جوکھم کے منونوں 

کے لۓ ان معلومات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر انہیں طالب علم کے 
منونوں میں مسائل نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ طالب 

علم کا تعاون کرنے کے لۓ کاروائیاں کرتے ہیں۔

آپ سبھی اشارہ کاروں میں جاری ریکارڈ کو دکھانے کے لۓ 
جوکھم میں مبتال ہر طالب علم کے لۓ الگ الگ فارم استعامل کر 

سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے استاذ کو اس بات کا ایک مزید جامع 
جائزہ حاصل ہو سکتا ہے کہ کسی انفرادی طالب علم کے ساتھ 

کیا ہو رہا ہے۔ یا ہر اشارہ کار کے لۓ ایک فارم کا استعامل کیا جا 
سکتا ہے یہ دکھانے کے لۓ کہ کسی کالس روم میں جوکھم میں 

مبتال طلباء کے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ ہر طریقے کار کے کچھ فائدے 
اور نقصان ہوتے ہیں۔ استعامل ہونے والے فارم سے قطع نظر، 

پیش رفت کے اندراج کا ایک ریکارڈ رکھنا استاذ، طالب علم اور 
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صفحہ 104          اکائی 6

طلباء کے ریکارڈ کی حالت: ایس ڈی پی پی کا تجربہ

طلباء سے متعلق مسلسل ڈیٹا جمع کرنا اور ریکارڈ رکھنا ہر استاذ کی مالزمتی زمہ داری کا حصہ تھا۔• 
معلومات (جیسے کہ حارضی) باقاعدگی کے ساتھ جمع کی گئیں۔ • 
ڈیٹا ہمیشہ نہیں ریکارڈ کیا گیا، اگرچہ جمع کیا گیا۔ • 
تحریری ریکارڈ اکرث غیر مکمل تھے، جن کو پانا مشکل تھا (جو اس بات کا اشارہ کرتا ہے وہ اکرث نہیں کئے گئے) اور / یا • 

غیر درست تھے۔
 مجوزہ طالب علم کا انفرادی ڈیٹا ریکارڈ کرنے کے بجائے کالس روم کا مجموعی ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا، خاص طور سے حارضی • 

کے لۓ، جس کی وجہ سے طلباء کی انفرادی حالت کی نگرانی نہیں ہوئی۔
 ابتدائی ردعمل کی حکمت کو نافذ کرنے کے لۓ درکار طریقوں کا پتہ لگانے کے لۓ اکرث کافی ڈیٹا جمع نہیں کیا گیا۔ • 

مثال، طالب علم کے کورس کی کارکردگی ہمیشہ فی سال ایک یا دو امتحانات پر مشتمل ہوتی ہے۔
 ایک اسکول سے دورسے اسکول تک یا یہاں تک کہ کسی ایک اسکول کے اندر معلومات کو ریکارڈ کرنے کا کوئی مستقل • 

طریقہ نہیں تھا۔ ڈیٹا جمع کاری کے معیاری طریقے کار یا فارم کا فقدان نے طالب علم کی پیش رفت کے جائزے کو 
مشکل بنا دیا۔

 ضابطہ کی تعمیل اور جواب دہی کو یقینی بنانے کی خاطر استاذ کے ریکارڈ کا مکمل جائزہ لینے کے لۓ کچھ اسکولوں • 
نے کچھ طریقے کار نافذ کئے تھے۔

والدین/رسپرستوں کے لۓ بہت ہی قابل تحریک چیز ہے۔

مندرجہ ذیل مثال میں میری کے لۓ ایک جاری ریکارڈ کی 
وضاحت کی گئی ہے، ایک ایسی طالب علم جس کی نشاندہی 
شدید جوکھم میں ہوئی۔ اس کی استاذ میری سے مالقات کرکے 

مسلسل تشخیص طریقوں کے حصہ کے طور پر جس کا استعامل 
وہ اپنے کالس روم میں کرتی ہے اس کی پیش رفت کا جائزہ لیتی 

ہے۔ میری کو وہ ایریا دکھاتی ہے جہاں اس نے اپنا سدھار کیا ہے 
اور اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے اور وہ ایریا دکھاتی ہے جہاں اس 
نے اسکول میں اس کی مدد نہیں ہے۔ اس کی استاذ مہینے میں 

دوبار ان طلباء سے مالقات کرتی ہیں جن کی نشاندہی معتدل 
جوکھم کے طور پر کی گئی ہے کیونکہ انہیں جزوی عالج حاصل 

ہوتا ہے۔

آپ فارم کی تکمیل کے لۓ اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرنے کی 
خاطر کچھ کم قیمت کے انسینٹیو کی پیشکش کرنے پر بھی غور 

کر سکتے ہیں۔ اسکولی سامان جن کا استعامل وہ اپنی تعلیم میں 
کر سکتے ہیں جیسے کہ اضافی کاغذ، قلم اور روشنائی وغیرہ یا 

چاک، کی فراہمی اکرث کم ہوتی ہے اور تقاضہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن 
آپ کو انسینٹیو کی ان رسگرمیوں کے بارے میں محتاط رہنے کی 

رضورت ہے جو پہلے ہی سے آپ کی مالزمت کا معیاری حصہ 
ہیں اور آپ کی کارکردگی کے تخمینہ کا اکرث ایک حصہ ہوتا ہے۔ 

اساتذہ کو یہ دکھانا کہ معلومات کا مطلب کیا ہے اور جوکھم 
میں مبتال طلباء کا تعاون کرنے کے لۓ ان کا استعامل کیسے کرنا 

ہے اس سے عام طور پر ان کے اندر تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 
اسی طرح، آپ اسکولوں کو کم الگت والی/زیادہ قیمتی اشیاء 
کا انسینٹیو پیکیج فراہم کر سکتے ہیں جیسے کہ الئربیری کے 
لۓ مختلف کتابیں، کھیل کے سازوسامان یا فن/دستکاری کے 

سازوسامان۔ ایس ڈی پی پی نے ریکارڈز کی دیکھ ریکھ کے لۓ 
ایک انسینٹیو کے طور پر دستاویز فائل کیبینیٹ فراہم کیا۔

اساتذہ کے تعاون کو فہرست میں شامل کرنے کے لۓ سب سے 
اچھی چیز جو آپ کر سکتے ہیں اس کا انحصار آپ ای ڈبلیو ایس 

ڈیزائرن پر ہے۔ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابتدائی ردعمل کی 
حکمت عملیوں کو نافذ کرنے کے لۓ کن معلومات کی رضورت 

ہے، تو ”بالکل واضح اور نقطہ چیں“ رہنامء اصول ہے! اساتذہ 
سے غیر رضوری معلومات پر نظر رکھنے کو نہ کہیں۔ آپ جتنا 
ہی زیادہ ان کے برتن میں رکھیں گے، اس بات کا امکان اتنا ہی 
کم ہے کہ وہ اس کو کریں گے۔ اگر وہ جذبات سے مغلوب ہو 

جائیں تو اس بات کا امکان ہےکہ وہ کچھ مخصوص اقدام کو نظر 
انداز کردیں گے یا ایک ساتھ ڈیٹا جمع کرنا بند کر سکتے ہیں۔ ان 

کی باتیں سننا اور ای ڈبلیو ایس کو مزید کارآمد اور مؤثر بنانے 
میں ان سے رائے حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ استاذ کی شکایات کے 
ردعمل میں، ایس ڈی پی پی نے ہر ملک میں نگرانی فارموں کے 

اندر ترمیم کی ہے اور انہیں آسان بنایا ہے۔

فرض شناسی کی نگرانی بہت اہم ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا 
اہم ہے کہ ای ڈبلیو ایس کے لۓ طالب علم کا ڈیٹا باقاعدگی اور 



فیگر A6: ٹریک اور ٹریگر عمل

طالب علم کی 
نگرانی کرنا

غیر حارض
اگر 3 دن غیر حارض ہو

کاروائی کریں

برتاؤ
ناقص برتاؤ

کاروائی کریں

کورس کی 
کارکردگی

ناقص کارکردگی
کاروائی کریں

کالس اسکورنگ بک میں کورس 
کارکردگی پر نظر رکھیں۔ اگر طالب 
علم کو کم اسکور ملے تو استاذ کو 

کاروايئ کرنے کی رضورت ہے۔ 

طالب علم کا برتاؤ کا مشاہدہ کریں۔ 
اگر کسی طالب علم کو 2 اسکول ملتے 

ہیں (مثال کالس میں خلل پیدا کرنا، 
دھونس جامنا)، تو گھر پر جاکر اس 

کے بارے میں بات چیت کریں یا کیس 
مینجمنٹ میں اس مسئلہ کو اٹھائیں۔

حارضی کتاب میں غیر حارضی پر 
نظر رکھیں۔ اگر طالب علم کی غیر 

حارضی کم سے کم 3 دن ہو تو 
کاروائی کرتے ہوئے ایک خط بھیج 
کر اس کے والدین کو باخرب کریں۔

یہ کیا ہے؟
جوکھم میں مبتال طالب علم کی 
غیر حارضی، برتاؤ اور کورس میں 
کارکردگي سے متعلق معلومات کا 
باقاعدہ اورمسلسل مشاہدہ، جمع 

کاری، اور درستگی۔

یہ کیسے مدد کرتا ہے؟
نگرانی کی معلومات کا تجزیہ 

کرنا بچوں کے تعاون کے الئحہ 
عمل کی منصوبہ بندی کی 
طرف پہال قدم ہے۔ نگرانی 

مختلف اشارہ کاروں پر طالب 
علم کی پیش رفت کی خاکہ 

کشی کرنے میں مدد کرتی ہے۔ 

قبل از وقت تدبیر
خط، فون یا دورہ کے ذریعہ 
والدین / رسپرستوں کے ساتھ 

قبل از وقت مواصالت کے 
ذریعہ پہلی تدبیر اگر طالب 
علم غیر حارض ہو یا اس کی 

کارکردگی ناقص ہو۔
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: B6ڻیبل

ٹریک اور ٹریگر ہفتہ وار فارم

طالب علم کا نام: میری

رساغتاریخ
منرباتہوم ورکلمع زرطحارضی

ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیاں
طالب علم کالز گھر کا دورہ

 ٹارگیٹ حاصل 2دن ناغہ 15/04/142
 ہوئے (سواالت
 پوچھنا، گروپ میں
 دورسوں کے ساتھ
(کام کرنا

 سبھی اسائنمنٹ مکمل
 کیا لیکن 2 میں ایک دن

دیر ہوئی

 فیصد 40
اسکول

 طرز عمل کے مقاصد
 کا جائزہ لیا گیا؛ اگلے

 ہفتہ کے مقاصد پر
 تبادلہ خیال کیا گیا؛

 ایک دوست مقرر
کیا گیا

 غیر حارضیوں کے
 بارے میں والدین کو
 فون کیا گیا؛ ہوم ورک
 میں تعاون کے بارے

 میں تبادلہ خیال
کیا گیا

 اگلے ہفتے کیس
 مینجمنٹ میٹنگ

 میں تبادلہ خیال کیا
جائے گا

 سبھی اسائنمنٹہدف حاصل ہوا 1دن ناغہ 22/04/141
مکمل کیا

42 
 دصیف
روکسا

 سبھی ہدف میں
سدھار

 اختتام ہفتہ کے لۓ گھر
 کے دورے کا انتظام

 کیا گیا/پی ٹی اے بھی
آئے گا

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی

صفحہ 106          اکائی 6

درستگی کے ساتھ ریکارڈ ہورہا ہو۔

فرض شناسی دوروں کے دوران آپ اپنے نگرانی نظام میں سدھار 
کے طریقوں اور نگرانی کو کم سخت بنانے کے طریقوں کے بارے 

میں استاذ کے تاثرات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ای 
ڈبلیو ایس کی ان کی ملکیت بھی فروغ پاتی ہے۔ یاد رکھیں، کسی 

ای ڈبلیو ایس کے رہنامء اصول ہیں مؤثر مواصالت، شفافیت اور 
جواب دہی۔ یہ رصف اسکول اور گھر والوں کے درمیان مواصالت 

نہیں ہے؛ اس کا اطالق مساوی طور پر اسکول-ایجنسی (ترک 
اسکول پروگرام کی حامیت کرنے والی) پر ہوتا ہے۔

اسکول ڈائریکٹر/نائب ڈائریکٹر کے ذریعہ استاذ کے ریکارڈز کا 
ہفتہ وار جائزے کا ایک نظام جواب دہی کا ایک اہم جزء ہے۔ 
اگر اسے لگتا ہے کہ اسکول میں متعدد اساتذہ کے ریکارڈ رکھنے 
میں مسائل ہیں تو آپ اسکول کا دورہ کرکے اس بارے میں مزید 
جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ ریکارڈ نہیں رکھا جاتا ہے۔

کچھ صورتوں میں، ایسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ اساتذہ کو 
حقیقت میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ اس صورت 
میں، اسکول پر مبنی ورک شاپ آسانی کے ساتھ مسئلہ کو حل کر 
سکتا ہے۔ اساتذہ کی طرف سے مزاحمت ایک بالکل الگ مسئلہ 

جو ایک مزید سنجیدہ بات چیت کا تقاضہ کرتا ہے تا کہ اس بات 
کا تعین کیا جا سکے کہ کس براہ راست کاروائی کی رضورت ہے۔ 
آخر کار، اگر مسئلہ جاری رہتا ہے اور اس کے حل کا کوئی راستہ 
نظر نہیں آرہا ہے تو آپ اس اسکول کو پروگرام سے الگ کرنے پر 
غور کر سکتے ہیں، اگر یہ ایک آپشن ہو۔

حارضی نگرانی
طالب علم کے سب سے اثر انداز طرز عمل کی نگرانی کرنے اور 
اس کا ازالہ کرنے کے لۓ سب سے مؤثر چیز ہے حارضی۔ طالب 
علم کی غیر حارضی کچھ ماملک میں بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ 

ایس ڈی پی پی صورتحالی تجزیہ میں پایا گیا کہ جوکھم میں مبتال 
30 سے 56 فیصد طلباء مسلسل 15 دنوں سے زیادہ اسکول 

سے غیر حارض رہے ہیں (فیگر 2 مالحظہ فرمائیں)۔ مزید یہ بھی 
پایا گیا کہ اسکول کے اہلکار نے غیر حارضی کو بہت زیادہ نظر 
انداز کیا۔ بہت سے اساتذہ کا ماننا ہے کہ ہر مہینے 5-4 دنوں 

اسکول سے غیر حارضی-ایک ہفتہ کے برابر، یا وقت کے 25 
فیصد-قابل قبول تھا اور اس سلسلے میں کوئی حقیقی تشویش کا 

اظہار یا کاروائی نہیں ہوئی۔

ان طلباء کے لۓ جو دیگر مسائل سے جوجھ رہے ہیں، غیر حارضی 
ترک اسکول کی طرف میالن کو مزید سنگین بنا دیتی ہے۔ ضائع 
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 مشورہ: جوکھم میں مبتال طلباء کا پتہ لگانے کے لۓ استعامل
 ہونے والے ڈیٹا کو جمع کرنا اور سمجھنا آسان ہونا چاہئے۔
 اس سے جوکھم میں مبتال طلباء کا تعاون کرنے کے لۓ ایک

 مخصوص کاروائی بھی حاصل ہونی چاہئے۔ ڈیٹا کی جمع
 کاری سے اساتذہ اور گھر والے/رسپرست اس الئق ہونے
 چاہئے کہ وہ اس بات کی نگرانی کر سکیں کہ طلباء کو

 اسکول سے وابستہ رکھنے میں مدد کرنے کے لۓ کیا ہورہا
ہے۔ رصف ڈیٹا جمع کاری کے لۓ ڈیٹا جمع نہ کریں۔

 مشورہ: اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسکول کے ڈائریکٹرس
 اور اساتذہ یہ سمجھ سکیں کہ جوکھم میں مبتال طلباء کا

 پتہ لگایا جارہا ہے اور ان کی نگرانی ہورہی ہے تا کہ اسکول
 انہیں تعاون کرنے سے متعلق اپنے فرض منصبی کو اچھی
 طرح سمجھ سکے۔ ڈیٹا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ طلباء کو
 سزا دی جائے، انہیں علیحدہ کیا جائے یا ان کی حصولیابی

سے متعلق استاذ کی امیدوں کو کیا جائے۔

شدہ تعلیمی وقت اور اس کے نتیجے میں واقع ہونے والی ناقص 
کارکردگی کے عالوہ، اسکول سے غیر حارضی دیگر منفی اثرات 
ڈالتی ہے۔ طلباء کو اپنے ساتھیوں اور اساتذہ کے ساتھ مثبت 

رشتے قائم کرنے میں مزید مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی 
وجہ سے ان کے احساس علیحدگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ 
چونکہ تعلیم میں خالء کی وجہ سے اور جو کچھ بھی پڑھایا 

جاتا ہے اس کو مستحکم کرنے میں وقت کی کمی کی وجہ سے 
ان کا اسکول ورک مزید دشوار ہو جاتا ہے، اس لۓ ان کی مایوسی 
میں اضافہ ہوجاتا ہے، جس کی وجہ سے تعلیم میں رکاوٹ پیدا 

ہو سکتی ہے، اور / یا ایک ناکامی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے اور 
وہ ”اس کو کرنے“ کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں (بے بسی الحق ہو 

سکتی ہے)۔

جب طلباء کے اندر ناکامی کا یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس 
بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ کالس روم میں ایسا برتاؤ کا اظہار 

کریں گے جو انہیں مزید علیحدگی میں ڈال دے گا اور ان کے لۓ 
رکاوٹ پیدا کرے گا۔ چاہے کوئی بھی وجہ ہو اسکول سے غائب 

ہونے سے ایک غلط دور گردش کرنے لگتا ہے جس کا روکنا رضوری 

ایس ڈی پی پی کے مواقعاتی تجزیے سے طالب علم کی غیر حارضی کی رشح
لگاتار 15 سے زیادہ دنوں تک اسکول سے غیر حارض ہونے والے طلباء کا فیصد

: C6ڻیبل

ترک تحصیل کرنے واال بچہ

خطرے کی زد میں آنے واال طالب علم

تاجکستان

غیر حارضی فیصد

60 40 20 0

بھارت

53%

52%

%42تیمور لیستے

30%

39%

55%

کمبوڈیا
56%

34%



انڈیا میں کمیونٹی چمپئنز
 ای ڈبلیو ایس کی ابتدائی ردعمل حکمت عملیوں کو نافذ کرنے میں ہوم روم اساتذہ کی مدد کرنے کے لۓ انڈیا نے کمیونٹی چمپئنز (سی

سی) کو شامل کیا۔ سی سی نوعمر لڑکے (28-18) تھے جن کے پاس 10ویں گریڈ کی تعلیم تھی، جو ساتھ میں رہتے تھے اور اسکول-
 کمیونٹی انہیں احرتام کے نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ اسکولی ایام میں 6-4 گھنٹے تک اسکولوں اور کمیونٹیوں میں کام کرتے تھے اور

انہیں ایک چھوٹا وظیفہ دیا جاتا تھا۔

:ان کی ای ڈبلیو ایس ذمہ داریوں میں شامل ہے

ہر روز طلباء کی حارضی جمع کرنا• 

طلباء کی حارضی کا ہفتہ وار ریکارڈ تیار کرنا• 

طلباء کے ڈیٹا ریکارڈ کو بھرنے میں اساتذہ کا تعاون کرنا، بشمول کورس کی کارکردگی• 

ان طلباء کے والدین کو فون کرنا جو اسکول سے غیر حارض تھے• 

طلباء کے والدین/رسپرستوں کے گھر کا دورہ کرنا• 

اوپن ہاوس منعقد کرنے میں مدد کرنا• 
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ہے۔ جوکھم میں مبتال طالب علم کی حارضی میں سدھار پیدا کرنا 
ترک اسکول کی روک تھام میں واحد سب سے اہم قدم ہو سکتا 
ہے۔ اسکول کے ڈائریکٹر اور اساتذہ، جب طالب علم کی غیر 

حارضی کے بارے میں درست دیٹا کا سامنا ہو؛ تو اپنے طلباء پر 
اور ایک استاذ کی حیثیت سے اپنی کارکردگی پر اس کے مرض اثر 

کا اندازہ لگانا رشوع کریں۔

خاص طور سے، کالس یا ہوم روم اساتذہ طلباء کی حارضی لیتے 
ہیں۔ جب طلباء ایک سے زیادہ اساتذہ کے ساتھ کالس کرتے ہیں 
تو سبھی کالسوں میں ان کی حارضی پر نظر رکھنے کی رضورت 
ہے ناکہ رصف ہوم روم میں۔ جوکھم میں مبتال طلباء اکرث دیری 

سے آئیں گے، جلد چلے جائیں یا کالس چھوڑ دیں گے۔ اساتذہ دن 
میں ایک سے زیادہ بار حارضی لیکر اس کی مزاحمت کر سکتے 
ہیں، اس کے عالوہ دیگر طریقوں پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ 

انڈیا میں، ایس ڈی پی پی نے حارضی لینے اور ریکارڈ کرنے کے 
لۓ طالب علم کے کالس مانیٹروں کا کامیابی کے ساتھ استعامل 

کیا۔ جوکھم میں مبتال طلباء کو بدنامی سے بچانے کے لۓ سبھی 
طلباء کی حارضی کا پتہ لگانا چاہئے۔ ایک دورسا آپشن یہ ہے 
کمیونٹی کے ان رضاکاروں کو شامل کرنا جو مدد کرنے کے لۓ 

آمادہ ہیں۔ (یہ دیکھنے کے لۓ کہ انڈیا نے اس مسئلہ سے کیسے 
منٹا مندرجہ ذیل صفحہ پر انڈیا میں ٹیکسٹ باکس کمیونٹی 

چمپیئنز مالحظہ فرمائیں۔)

طرز عمل پر نظر رکھنا
طلباء کا طرز عمل ترک اسکول کا دورسا سب سے اہم اشارہ کار 
ہے۔ اس طریقے کے عالوہ جس طرح سے ایک طالب علم تعلیمی 
رسگرمیوں اور اپنے / ساتھیوں کے ساتھ میل جول کرتا ہے، کالس 
روم میں کج روی اور سنگین برتاؤ اس بات کا اشارہ دے سکتے ہیں 
کہ اسکول کے باہر کچھ چیزیں جاری ہیں۔ کالس روم کے برتاؤ کی 
نگرانی کرنے کے لۓ آپ برتاؤ کی نگرانی سے متعلق ایک ٹیمپلیٹ 
استعامل کر سکتے ہیں۔ برتاؤ کا پتہ لگانے اور اس کی نگرانی کرنے 
کے لۓ فارم اسی ڈھانچے پر ترتیب دیا گیا ہے جیسا کہ طلباء 
کی نشاندہی کے لۓ استعامل کیا گیا: متوجہ، غیر متوجہ، خلل 
انگیز۔(یونٹ 4 مالحظہ فرمائیں)

آپ کے ای ڈبلیو ایس ڈیزائن کے دوران یہ پتہ ہونا چاہئے کہ آیا 
اساتذہ طلباء کے برتاؤ کو ریکارڈ کرتے ہیں اور کتنی کرثت سے 

کرتے ہیں۔ کچھ ماملک میں، اساتذہ سے مطلوب ہے کہ وہ کسی 
مدت کی بنیاد پر برتاؤ (چال ڈھال) کی نشاندہی کریں/ درجہ 
بندی کریں۔ وہ تخمینی عمل جس کا استعامل وہ اس کے لۓ 

کرتے ہیں اکرث واضح نہیں ہوتا۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنے 
اسکولوں میں برتاؤ کی نگرانی کا مفہوم متعارف کرائیں گے۔

آپ کو برتاؤ کی نگرانی کرنے کی رضورت کیوں ہے؟ برتاؤ اس بات 
کو اثر انداز ہوتا ہے کہ طلباء کتنا زیادہ اور کتنی اچھی طرح سے 



:سنگین برتاؤ مندرجہ ذیل کا اشارہ کر سکتا ہے
گالی گلوج• 

بھوک• 

دھونس اور حراسانی کا شکار ہونا• 

گھر والوں کی بیامری اور موت• 

حمل• 

عصمت دری• 

منشیات کا استعامل• 

افرسدگی یا ڈپریشن• 

صحت کا مسئلہ• 

گھر والوں کے مالی استحکام میں تبدیلی• 
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مشورہ:  جوکھم میں مبتال طلباء کے لۓ ہرگز منفی الفاظ 
کا استعامل نہیں کرنا چاہئے (مثال ”دھیام“، ”بیوقوف“، ”مسئلہ 

طلباء“)۔ انڈیا میں ایس ڈی پی پی اسکولوں نے انہیں فوکس طلباء 
کہا، جس کی وجہ سے ان کے اس جوکھم میں کمی آئی کہ انہیں 

دھونس کا شکار بنایا جائے یا انہیں چڑھانا جائے۔

تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور پھر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے 
ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ برتاؤ پر نظر رکھنے سے ایسی چیزوں 
کا بھی اشارہ مل سکتا ہے طالب علم کی زندگی میں واقع ہورہی 

ہیں۔ ٹیکسٹ بک ایسی چیزوں کی مثالیں فراہم کرتی ہے جو 
کسی بچے کی زندگی میں واقع ہو سکتی ہیں اور جن سے اساتذہ 

کو باخرب رہنا چاہئے اور کیس مینجمنٹ میٹنگ کے دوران انہیں 
اجاگر کرنے کے لۓ تیار رہنا چاہئے۔

طالب علم کا زیادہ کرثت سے واقع ہونے واال برتاؤ ریکارڈ کیا جاتا 
ہے، کسی پیٹرن کو دیکھنا جتنا ہی آسان ہوگا وہ پیٹرن اتنا ہی قابل 

بھروسہ ہوگا۔ تاہم، زیادہ کرثت سے ریکارڈنگ کرنا ریکارڈنگ کے 
بوجھ کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ ڈیزائن کے عمل کے دوران، ضابطہ 
کی تعمیل کے امکان کو زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کے لۓ آپ 
کو اساتذہ اور اسکول کے منائندگان کے ساتھ برتاؤ کے تخمینے کے 
طریقوں کے بارے میں اور اس بارے میں تبادلہ خیال کرنا چاہئے 
کہ ان کے مطابق کتنی کرثت کے ساتھ یہ کرنا چاہئے۔

تاہم، دماغ میں یہ بات رکھیں کہ باقاعدگی کے ساتھ اور اکرث و 
بیشرت نگرانی کرنا اور نظر رکھنا رضوری ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے 

کہ اسکول زیادہ جوکھم میں مبتال طلباء کو ہفتہ میں دوبار ایک 
مخصوص مدت کے لۓ نگرانی کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں (مثال، 

پہال تین مہینے) اور پھر اگر برتاؤ کے طرز میں تبدیلی آتی ہے تو 
اس کو کم کرثت کے ساتھ کرے گا جب تک کہ مزید غیر فعال یا 

جارحانہ برتاؤ دوبارہ رشوع نہ ہو جائے۔  اس بات کی بھی سفارش 
کی جاتی ہے کہ آپ اسکولی دن کے مختلف اوقات میں برتاؤ کی 
نگرانی کرکے یہ تعین کریں کہ آیا مخصوص اوقات کے گزرنے کے 
ساتھ برتاؤ کا طرز مزید بدتر ہوا ہے۔ اگر آپ کو بعد کے اسکولی 

دن میں غیر متوجہ یا تخریبی برتاؤ کا ایک سنگین طرز نظر آئے تو 
آسان جواب یہ ہو سکتا ہے کہ والدین کو کہیں کہ وہ اپنے بچے کو 

دوپہر کے وقت کھانے کے لۓ کھانا بھیجیں۔

اگر طالب علم کے کیس مینجمنٹ میں ایک سے زیادہ اساتذہ 
شامل ہوں تو ان سبھوں کو ٹریکنگ فارم مکمل کرنا چاہئے اور 

سبھوں کو طالب علم کے کالس روم کی شمولیت کے بارے میں 
معلومات میں تعاون کرنا چاہئے۔ اگر ایک استاذ کے عالوہ سبھی 
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: D6ڻیبل
طالب علم کے برتاؤ کی نگرانی کا فارم

:طالب علم کا نام

اپنی جگہ رہتا/
رہتی ہے

باری آنے پر ہی 
بات کرتا/کرتی ہے

چوکنا رہتا/رہتی ہے
 وقت پر کالس

آتا/آتی ہے

__________ :مہینہ

رصے
:تب

 ہوم ورک اسائنمنٹ
مکمل کرتا/کرتی ہے

/اتید ہجوت
ےہ یتید

 دورسوں کے ساتھ
لڑائی نہیں کرتا/

کرتی ہے

ماہانہ وار
اوسط

مطلوبہ برتاؤ

__________ :مہینہ

رصے
:تب

__________ :مہینہ

رصے
:تب



E6ڻیبل

0 متوجہ برتاؤ

ٹاسک سے وابستہ

ہدایات پر عمل کرتا/کرتی ہے

فعال رشکت

کوئی تخریبی برتاؤ نہیں

تیار

وقت پر آتا/آتی ہے/ وقت سے پہلے 
نہیں جاتا/جاتی ہے

1 برتاؤ غیر متوجہ

ہدایات پر عمل نہیں کرتا/کرتی ہے
کالس میں دیر سے آتا/آتی ہے

بہت رشمیال/رشمیلی ہے، خالی پیریئڈ میں بھی گوشہ 
نشینی اختیار کرلیتا ہے

اسائنمنٹس نہیں کرتا/کرتی ہے
کسی طرح کے سواالت کا جواب نہیں دیتا/دیتی ہے/

سواالت نہیں پوچھتا/پوچھتی ہے

2 برتاؤ تخریبی

کالس میں دیر سے آتا/آتی ہے
استاذ کی اجازت کے بغیر کالس کے اندر اور باہر آتا جاتا/

آتی جاتی ہے
دیگر طلباء سے تعلیمی مواد حاصل کرتا/کرتی ہے

درسی کتابیں اور کاپیاں نہیں التا/التی ہے
ڈیسک ورک کے دوران زور سے بات کرتا/کرتی ہے
کالس کے دوران دیگر طلباء سے بات کرتا/کرتی ہے

چاک/کاغذ پھینکتا/پھینکتی ہے
باری کے عالوہ بات کرتا/کرتی ہے، تسلط کرتا/کرتی ہے

جگہ بنانے کے لۓ دورسے طلباء کو دھکا دیتا/دیتی ہے
دورسے طلباء کا مزاق اڑاتا/اڑاتی ہے/نام کا مزاق اڑاتا/اڑاتی 

ہے
دورسے طلباء پر کو مارتا/مارتی ہے/ دھونس جامتا/جامتی ہے

اسکول کی امالک کو برباد کرتا/کرتی ہے/خراب کرتا/کرتی ہے

حصول تعلیم اور مثبت میل جول کے 
لۓ سازگار برتاؤ

برتاؤ تعلیمی رسگرمیوں میں ان کی دلچسپی کو متاثر 
کرتا ہے

برتاؤ دیگر طلباء کی دلچسپی اور تعلیم اور کالس کے 
نظم و نسق میں استاذ کی اہلیت کو متاثر کرتا ہے۔

طالب علم کے برتاؤ کی نشاندہی کا ٹیمپلیٹ
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مثبت اور فعال برتاؤ ریکارڈ کرتے ہیں تو مسئلہ کا زیادہ تعلق 
اس مخصوص استاذ کے ساتھ باہمی رشتے کے بارے میں ہو سکتا 
ہے۔ یہ اس طالب علم کے مقابلے مختلف ردعمل کا تقاضہ کرتا 

ہے جو اپنے سبھی کالسوں میں غیر فعال اور تخریبی ہے۔  نگرانی 
کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یاتو طالب علم کا یا استاذ کا تخمینہ 

لگایا جائے۔ یہ جوکھم میں مبتال طالب علم کو تعاون فراہم کرنے 
کا ایک ذریعہ ہے۔ زور اس بات پر ہونا چاہئے کہ کسی چیز میں 

کیسے سدھار پیدا کیا جائے-الزام لگانے پر نہیں۔

مندرجہ ذیل صفحہ پر ٹیبل 2 طالب علم کے برتاؤ کی نگرانی 
فارم برتاؤ نگرانی فارم کی ایک مثال ہے جو کالس روم سے 

وابستگی سے متعلق ان مخصوص برتاؤ کی شناخت کرتا ہے جن 
کی نشاندہی اسکورنگ ٹیمپلیٹ پر ایک ”0“ کے طور پر کی جائے 

گی (ٹیبل 2 مالحظہ فرمائیں)۔ چونکہ فارم کو طالب علم کی 
مشغولیت کے لۓ مطلوبہ برتاؤ (ٹاسک پر اور مشغول) کے مطابق 

ترتیب دیا گیا ہے اس لۓ اس میں کیس مینجمنٹ میٹنگ کے لۓ 

برتاؤ کے طرز کو تحریر کیا جاتا ہے اور ایک برتاؤ ثالثی ٹول کے 
طور پر استعامل ہو سکتا ہے جس میں مخصوص ہدف مقررہ کئے 
جاتے ہیں اور طالب علم کے ساتھ ان پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔

اگرچہ کوئی استاذ یقین کے ساتھ ٹیمپلیٹ کا استعامل کرتا ہے، 
لیکن اس کے باوجود بھی طرفداری اور نجی تعصب کا بڑا جوکھم 
ہے۔ متعدد اساتذہ کے درمیان کسی انفرادی طالب علم کے برتاؤ 
کے طرز کا جائزہ لینے سے اس بات کا ایک بہرت اندازہ حاصل ہوتا 
ہے کہ ایک طالب علم کالس میں کیسی کارکردگی کررہا ہے۔ مثال، 
کیا دن میں کوئی مخصوص اوقات ہیں یا کچھ مخصوص سبجیکٹ 
ہیں جب طالب علم زیادہ یا کم وابستہ رہتا ہے، یا کیا کسی استاذ 

کے اس کی مکمل ناوابستگی ہے؟

ذہن میں یہ بات رکھیں کہ چونکہ کسی تعاون کی حکمت عملی 
سے باخرب کرنے کے لۓ برتاؤ سے متعلق معلومات کا استعامل ہونا 

چاہئے، اس لۓ برتاؤ میں شدت کی مستقل برتاؤ کے مقابلے کم 



مسلسل تخمینہ تکنک
اساتذہ کے ذریعہ نافذ کردہ ایک کالس روم حکمت عملی• 

طالب علم کی جانکاری، سمجھ اور صالحیت کا تخمینہ لگایا جاتا ہے• 

مختلف کاموں کا مشاہدہ کرنے کے لۓ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف طریقے شامل کئے جاتے ہیں• 

معلومات جمع کرتا ہے کہ شاگردوں کو کیا معلوم ہے، کیا سمجھتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں• 

جو کچھ بھی کالس میں پڑھایا جاتا ہے ان کا نصاب پر مبنی ٹاسک شامل کئے جاتے ہیں• 

اسکولی سال کے دوران اکرث و بیشرت انجام دی جاتی ہے• 

استاذ-شاگرد کے ریگولر میل جول کا حصہ• 

انفرادی کارکردگی کی بنیاد پر اساتذہ سے فوری تاثرات فراہم کرتا ہے• 

جائزہ اور اضافی مدد کے لۓ ان موضوعات کی نشاندہی کی جاتی ہے جن کو ابھی تک احاطہ نہیں کیا گیا ہے• 

ان طلباء کی نشاندہی کی جاتی ہے جن کو جائزہ اور اضافی مدد کی رضورت ہے• 
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اہمیت ہوتی ہے۔ تاہم، خالف مزاج برتاؤ تحقیق کے مستحق ہوتے 
ہیں۔ استاذ کو یہ جانکاری ہو سکتی ہے کہ گھر میں کچھ ایسے 

حاالت واقع ہورہے ہیں جس کا کالس روم کے برتاؤ پر اثر پڑا ہے۔ 
جب اسکول کے اہلکار کو اس قوت محرکہ سے باخرب کرایا جائے تو 
ان کے لۓ ایک ایسا نظام تعاون ڈیزائن کرنا آسان ہوگا جو اس سبب 

کا ازالہ کرسکے۔

معلومات کا استعامل طالب علم کے ساتھ متوجہ برتاؤ کے بارے 
میں تبادلہ خیال کرنے کے لۓ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال، ایک 

استاذ طالب علم کے سامنے یہ واضح کر سکتا ہے کہ ٹاسک سے 
وابستہ رہتے ہوئے اور اسکول ہوم ورک پر توجہ دیتے ہوئے گزشتہ 
مہینے کتنی پیش رفت حاصل ہوئی ہے یا یہ واضح کر سکتا ہے کہ 
کس ایریا میں سدھار کی رضورت ہے اور ساتھ میں یہ پیغام بھی 
دے سکتا ہے، ”مجھے معلوم ہے کہ تم بہرت کر سکتے ہو۔“ استاذ 

سخت محنت کرنے کے لۓ طالب علم کی تعریف کر سکتا ہے۔ وہ 
فارم جس میں برتاؤ میں ترمیم پر توجہ دی گئی ہے واضح طور پر 

اس کے حدود ہیں۔ اگر آپ کو برتاؤ کی نگرانی سے متعلق ایک 
فارم تیار کرنا ہو تو آپ اس کو اپنے ای ڈبلیو ایس اور کالس روم کی 

قوت محرکہ کے تئیں مزید کارگر بنانے کے لۓ اس پر کیسے نظر 
ثانی کرنا چاہیں گے؟

کورس ورک کی نگرانی
طالب علم کے منربات/گریڈس کی اکرث و بیشرت اور مستقل طریقے 
سے نگرانی کرنے کی رضورت ہے۔ اگرچہ بہت سے اسکول منربات 

ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ 
ترجیحی طور پر، طالب علم کی کارکردگی کے تخمینہ میں ایک 
سے زیادہ امتحان کے نتائج شامل ہونے چاہئے؛ اس میں اس بات 

کی عکاسی ہونی چاہئے کہ طالب علم ایک مخترص مدت میں 
کیسی پیش رفت کررہا ہے۔ مندرجہ ذیل صفحہ پر موجود درسی 
کتاب مسلسل تخمینہ کے تکنک کی مثالیں فراہم کرتی ہے جن کا 
استعامل کالس روم میں کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ مسلسل تخمینہ 
نہایت پیچیدہ ہو سکتا ہے اور اس میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، 
اس لۓ آسانی سے استعامل ہونے والی تیز رفتار تخمینہ رسگرمیاں 
بھی استعامل کی جا سکتی ہیں، بشمول ہوم ورک اسائنمنٹ کی 

تکمیل، تعلیمی رسگرمیوں میں رشکت اور سواالت کے جواب۔

مندرجہ ذیل ٹیبل 4 کا استعامل ایک طالب علم کا ہوم ورک 
اور کارکردگی کی نگرانی کرنے اور کوڈ بندی کرنے کے لۓ کیا 

جا سکتا ہے۔ کسی نگرانی خانے میں ایک کوڈ کا استعامل ایک 
استاذ کو اس سے کہی آگے کی جانکاری فراہم کر سکتا ہے کہ آیا 
طالب علم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کررہا ہے یا نہیں۔ اس بات 
کا مشاہدہ کرنے کے طریقے ہو سکتے ہیں کہ کب ہوم ورک پیش 



F6یبڻیبل

کوڈ شدہ ہوم ورک نگرانی فارم

سبجیکٹ ___________________ مہینہ__________________  

دن

ہوم ورک اور کارکردگی کوڈ:

ش نہیں کیا گیا
این=ہوم ورک پی

ش کیا گیا
ایل=ہوم ورک دیر سے پی

آئی=ہوم ورک مکمل نہیں ہے
ایم=بہت زیادہ غلطیاں ہیں

استاذ ______________________________

طالب علم کا نام
 25 

24 
23 

22 
21 

20 
19 

18 
17 

16 
15 

14 
13 

12 
11 

10 
9 

8 
7 

6 
5 

4 
3 

2 
1
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G6یبڻیبل
ماہانہ وار ہوم ورک نگرانی فارم

:طالب علم

سبجیکٹ
پہلی سہ ماہی

دورسی سہ ماہی
رسی سہ ماہی

تی

 
3
 

3
 

3
 

4
 

3
 

3
 

3
 

  مادری زبان
1

 
4
 

4
 

4
 

4
 

4
 

4
 

4
 

 مادری ادب
2
 

 
 

 
3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

 روسی زبان
3

 
 

 
3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

 غیر ملکی زبان
4

 
 

 
4
 

3
 

4
 

4
 

4
 

 جغرافیہ
5

 
 

 
3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

 تاریخ عامل
6

 
 

 
3
 

3
 

2
 

3
 

3
 

 الجربا
7

 
 

 
3
 

3
 

2
 

2
 

3
 

 جیومیٹری
8

 
 

 
3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

س
 فیزیک

9

 
 

 
3
 

3
 

3
 

2
 

3
 

 کیمسٹری
1
0

 
 

 
3
 

3
 

3
 

4
 

3 
 بایولوجی

1
1

 
 

 
3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

 آئی ٹی
1
2

 
 

 
5
 

5
 

5
 

5
 

5
 

 ٹیکنالوجی
1
3

 
 

 
4
 

4
 

4
 

4
 

3
 

 ماحولیات
1
4

 
 

 
5
 

5
 

5
 

5
 

5 
 جسامنی ٹریننگ

1
5

 
 

 
 

 
 

4
 

 
 قانون

1
6

 
 

 
5
 

5
 

5
 

4
 

4
 

 تاریخ تاجیکستان
1
7

 
 

 
4
 

4
 

 
4
 

 
 ڈرائنگ

1
8

چوتھی سہ ماہی
ساالنہ منربات

ساالنہ امتحان
مکمل

نہیں

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی

صفحہ 114          اکائی 6



ترک تحصیل کے لیے پہلی جوابی حکمت عملی          صفحہ 115

ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

نہیں کیا جاتا ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ کچھ ماملک میں 
ہوم ورک نہیں دیا جاتا ہے یا مسلسل نہیں دیا جاتا ہے، خاص طور 
سے پرامئری گریڈوں میں۔ ای ڈبلیو ایس ڈیزائن مرحلہ کے دوران 

آپ کی ٹیم کو اس بات کا تعین کرنا چاہئے کہ آپ کے مقصود 
اسکولوں میں کونسا طریقہ رائج ہے۔

ہوم ورک کی تکمیل میں ناکامی کا ہر ممکنہ سبب اسکول یا گھر 
والوں سے ایک مختلف قسم کے ردعمل کا تقاضہ کرتا ہے۔ اس 
بارے میں مزید معلومات جمع کرنے اور اسے بہرت طریقے سے 

سمجھنے کے لۓ کہ کیا ہورہا ہے، ایک استاذ طالب علم سے بات 
کرکے اس بارے میں مزید جانکاری حاصل کر سکتا ہےکہ کونسی 

چیز ان کے مسئلہ میں اضافہ کا کام کررہی ہے۔ کوڈ شدہ ہوم 

ورک نگرانی فارم کا استعامل کرنا آسان ہے اور اساتذہ کو ایک ہی 
نظر میں اس بارے میں بہت ساری جانکاری فراہم کرتا ہے کہ 

کوئی طالب علم کیا کررہا ہے-یا نہیں کررہا ہے۔

مختلف چیزوں کی وجہ سے ہوم ورک کی تکمیل میں ناکامی ہو 
سکتی ہے۔ طالبعلم کے ہوم ورک تکمیل کے طریقوں کو تحریر 

کرنے کے لۓ حوصلہ افزائی کے استعامل کی شمولیت مفید 
بصیرت فراہم کر سکتی ہے۔ ہوم ورک اسائنمنٹ کی تکمیل میں 
ناکامی کے اسباب کی نگرانی سے-تصورشدہ یا حقیقی-وابستگی 
کا مجموعی فقدان یا سبجیکٹ کے مواد کی سمجھ کا مسلسل 

فقدان سامنے آ سکتا ہے۔ اس قسم کی معلومات سے اس بات کی 
ایک بڑی تصویر تخلیق کرنے میں مدد مل سکتی ہے طالب علم 

کے ساتھ کیا ہورہا ہے۔

خاکہ 6I - تیمور لیستے میں دنگا مخالف پوسٹر



H6یبڻیبل

ایک بچہ موافق اسکول کی امتیازی خصوصیات

جامع
مخصوص رضورتوں والے طلباء کے لۓ اقامت کی فراہمی •

جدوجہد کرنے والے طلباء کے لۓ مطالعہ کا ساتھی مقرر کیا جاتا ہے •
معلومات کی سطحوں، نسل، مذہب، جنس وغیرہ کی بنیاد پر طلباء کو تعلیمی رسگرمیوں سے خارج نہیں کیا جاتا ہے۔ •

ایک رشاکتی اور چائلڈ سنٹرڈ تعلیم اطفال کا استعامل کیا جاتا ہے جو کسی انفرادی طالب علم کے طرز تعلیم پر مبنی ہو •

مؤثر اور متعلقہ تعلیامت
• معقول تعلیمی وسائل

• ابتدائی گریڈوں میں تعلیم کی زبان (LOI) طلباء کی گھریلو زبان ہوتی ہے

• طالب علم کی صالحیت اور پیش رفت کی پیامئش کے لۓ اکرث و بیشرت تخمینہ (مسلسل تخمینہ کا استعامل کریں)

صحت سالمت اور محفوظ ماحول
• عمر کے مطابق فرنیچر

• صاف ستھرا کالس روم

•  غیر جارحانہ ڈسپلن اور کالس روم مینجمنٹ کی حکمت عملیاں (کوئی جسامنی سزا نہیں، ایک سزا کے طور پر حد سے زیادہ باغبانی کام کی 
تفویض نہیں)، کسی طالب علم کو دورسے طلباء یا اساتذہ کے سامنے کوئی سزا نہیں، کوئی چینخ نہیں)

• صاف پانی

• سیکورٹی فورس یا باڑ

• بچے پر مجموعی توجہ دیتا ہے بشمول طلباء کی غیر تعلیمی رضوریات، جیسے کہ صحت اور غذا

• طالب علم کے حقوق کا احرتام کرتا ہے

• غنڈہ گردی اور دھونس کی اجازت نہیں دیتا

جنس کے تئیں جواب دہ
• لڑکیوں اور لڑکوں کے لۓ علیحدہ پاخانے

•  اعلی درجے کی سوچ اور مسائل حل کرنے والے سواالت کے جواب میں لڑکیوں اور لڑکوں کو مساوی طور پر شامل کرنا (استعامل، تجزیہ، ترکیب، 
تخمینہ، تخلیق،

• لڑکیاں اور لڑکے مساوی طور پر رسگرمیوں کی قیادت کرتے ہیں

• کوئی جنسی حراسانی نہیں

طلباء، گھر والوں اور کمیونیٹیوں کی رشکت (اس بارے میں تبادلہ خیال یونٹ 6 میں تفصیل سے کیا جائے گا)
• والدین/رسپرستوں کو ان کے بچے کی کارکردگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے

• والدین/رسپرستوں کو اسکول کا دورہ کرنے اور مخصوص طریقوں سے شامل رہنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے

• اس کے پاس ایک پی ٹی اے اور / یا ایس ایم سی ہے

• طلباء کے درمیان رفاقت قائم کرتا ہے
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ںڻیبلJ6: انڈیا کی پہلی ابتدائی ردعمل حکمت علمیاں ی ل ر ی ب ی پہ ی ی یب
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چیزوں کو آسان رکھنے کی خاطر، سبھی بڑے سبجییکٹوں-زبان 
یا ریاضی-کے لۓ ایک ہوم ورک نگرانی شیٹ کا استعامل ہوم 

ورک کی مجموعی کارکردگی کے ایک منائندہ کے طور پر کیا جا 
سکتا ہے۔  اس کے متبادل کے طور پر، سبجیکٹ کے اساتذہ سے 
اس سبجیکٹ کے لۓ جس میں وہ تعلیم دیتے ہیں جوکھم میں 

مبتال طلباء کے لۓ ایک ہوم ورک نگرانی فارم مکمل کرنے کو 
کہا جاسکتا ہے۔ مختلف سبجیکٹوں کی نگرانی سے اس بات کے 
تعین میں مدد ملتی ہے کہ آیا جو طرز آپ استعامل کررہے ہیں 

وہ سبجیکٹ کے لۓ مخصوص ہے یا مجموعی مسئلہ کے لۓ ہے، 
لیکن اس کے لۓ وقت درکار ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ کچھ 

بھی ڈیٹا حاصل نہ کرنے سے اچھا ہے کہ کچھ ڈیٹا کرلیا جائے۔

ٹیبل 5 طالب علم کی کارکردگی کی نگرانی کے لۓ تاجیکستان 
کے ایک فارم کی مثال ہے۔ مقصود گریڈ الزمی تعلیمی سائیکل 

کے اختتام پر تھا۔ ایس ڈی پی پی ٹیم کو محسوس ہوا کہ سبھی 
سبجیکٹوں کی نگرانی کرنا اہم ہے کیونکہ ان میں سے بہتوں 

کو ترقی کرکے گریڈ 10 میں جانا ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں، 
ریاضیات اور زبان (ابتدائی پرامئری گریڈوں میں تعلیم کی زبان) 

کی نگرانی کافی ہوگی۔

کاروائی 2: ایک بچے کے موافق کالس روم تیار کرنا
جیسے ہی نشاندہی اور درجہ بندی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے 

ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیاں نافذ کردی جاتی ہیں۔ بچے 
کے موافق اسکول کے اصول اس سمجھ پر مبنی ہے کہ جب طلباء 

کو لگتا ہے کہ ان کی نگہداشت ہورہی ہے اور ان کو تعاون مل 
رہا ہے تو انہیں اسکول میں زیادہ مزہ آتا ہے اور اچھی کارکردگی 
کا مظاہر کرتے ہیں۔ درحقیقت، جب اساتذہ کو سی ایف ٹی ایل 
کے استعامل کے لۓ تربیت دے دی جائے تو انہیں نشاندہی اور 
درجہ بندی سے پہلے ہی اس کا استعامل کرنا چاہئے۔ وہ سبھی 
طلباء کے لۓ ایک اچھا طریقہ تعلیم کی بنیاد ہیں۔ جب اساتذہ 
اپنے کالس روم کے اندر جوکھم میں مبتال طلباء سے باخرب ہوتے 

ہیں تو ان کی مزید محتاط طریقے سے نگرانی کر سکتے ہیں اور 
اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہ انہیں مثبت قوت فراہم 

کررہے ہیں اور انہیں خوشگواری کا احساس کراتے ہیں۔

مندرجہ ذیل ٹیبل 6 میں بچے کے موافق اسکولوں کے اصول کی 
تفصیل پیش کی گئی ہے۔ بچہ موافق اسکول جامع ہوتے ہیں، 
مؤثر اور متعلقہ تعلیامت پیش کرتے ہیں، ایک صحت بخش، 

سالمت اور محفوظ ماحول فراہم کرتے ہیں، جنس کے تئیں جواب 
دہ ہوتے ہیں اور طلباء، ان کے گھر والوں اور مواصالت کی رشکت 

کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہر اصول کے لۓ وضاحتی مثالیں 
فراہم کی گئی ہیں۔

مندرجہ ذیل صفحہ پر فیگر 3 ایک پوسٹر ہے جس کا استعامل 
غنڈہ گردی کا ازالہ کرنے کے لۓ ٹیمور لیسٹے میں کیا گیا۔ 

اپنے بچہ موافق حکمت عملیوں میں ای ڈبلیو ایس کے مقاصد 
میں سے ایک مقصد تھا تنازعہ کے حل کی حکمت عملیوں 

کے استعامل میں طلباء کی مدد کرنا۔ ٹیم نے ان اقدام کا خاکہ 
پیش کرنے کے لۓ ”قدم بہ قدم“ پوسٹر ڈیزائن کیا جنہیں وہ 

اس وقت اپنا سکتے ہیں جب وہ کسی طالب علم کے ساتھ غنڈہ 
گردی ہوتے ہوئے یا غنڈہ گردی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ 
کالس روم میں دیوار پر پوسٹر لگانا اس بات کی یادہانی تھی کہ 
جارحانہ برتاؤ کا ازالہ کرنے کے لۓ ان اقدام کو اپنایا جائے۔ یہ 

اساتذہ کو اس بات کی بھی یادہانی تھی کہ انہیں اپنے کالسوں اور 
اسکولوں میں طلباء کے ساتھ غنڈہ گردی یا حراسانی نہیں ہونے 
دینا چاہئے اور یہ کہ انہیں اس غنڈہ گردی کی نگرانی اور ازالہ 

کرنا چاہئے جو اس وقت واقع ہوتا ہے جب طلباء اسکول سے آتے 
اور جاتے ہیں۔

اس پوسٹر نے اسکولی اہلکاروں کے لۓ ایک ”یاداشت“ کے طور پر 
کام کیا اور اعالنیہ طور پر اس جواب دہی کو فروغ دینے میں اہم 
کردار ادا کیا ہے کہ ابتدائی ردعمل کو نافذ کرنے کے لۓ کونسے 

اقدام کرنے چاہئے۔ چونکہ یہ ایک عام جگہ پر شائع کیا گیا جہاں 
والدین اور کمیونٹی کے دیگر لیڈران اس کو دیکھا، اس لۓ ترک 

اسکول سے متعلق بیداری کو فروغ دینے میں مؤثر عمل ثابت ہوا 
اور ان اقدام کو فروغ دینے میں بھی یہ مؤثر رہا جن کو اسکول 

ان کے کمیونٹی کے اندر ترک اسکول میں کمی النے کے لۓ اپنائے 
ہوئے تھے۔ 

کیا آپ کے اسکولوں میں ایک پوسٹر تقسیم کرنا معاون ہوگا؟ کیا 
آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اساتذہ کو اپنے کالس روم میں ابتدائی 

ردعمل کی حکمت عملیاں استعامل کرنے کی ترغیب ملے گی؟ 
کیا آپ کو لگتا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں فراہم کردہ مثالیں 

ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں کے نفاذ کی جواب دہی اور 
فرض شناسی میں معاون ہوگا؟

کاروائی 3: گھر والوں کے ساتھ مواصالت
گھر والوں کے ساتھ ان کے بچے کے بارے میں مواصالت کیوں اہم 
ہے؟ ایک سبب ہے حارضی کی بہرت نگرانی۔ مندرجہ ذیل ٹیکسٹ 
باکس میں اس بات کو منایاں کیا گیا ہے کہ ایس ڈی پی پی ماملک 
میں کیسے کچھ ہی والدین ای ڈبلیو ایس کے نفاذ سے پہلے اپنے 

بچوں کی غیر حارضی سے باخرب تھے۔

ظاہر سی بات ہے کہ گھر والے-بچے کے ساتھ ساتھ-اس بات کا 
سب سے اہم فیصلہ ساز ہیں کہ آیا کوئی بچہ اسکول میں رہے 

یا نکل جائے۔ ان سے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بات کرنے 
اور اس بارے میں بات کرنے سے کہ اپنے بچے کو اسکول میں 

کامیابی کے حصول میں کیسے مدد کریں ان کے عمل پر سخت 
اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن والدین/رسپرست کبھی کبھی اس کا 
اندازہ لگانے میں ناکام ہو سکتے ہیں یا ان منفی برتاؤ سے باخرب 



کیا والدین اپنے بچے کی حارضی کے طریقوں سے باخرب ہو سکتے ہیں؟
ترک اسکول کو متاثر کرنے والے عوامل اور حاالت کی جانچ کرنے والے ایس ڈی پی پی صورتحالی تجزیہ نے چاروں ماملک 

میں ایک ہی واقعہ کو دکھایا ہے-یعنی زیادہ تر والدین اکرث اپنے بچوں کے اسکول کی طرز حارضی اور برتاؤ سے واقف رہے 
ہیں۔ اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ اسکول کے اہلکار اور والدین/رسپرستوں کے درمیان مواصالت محدود تھی۔ اور جب 
مواصالت ہوئی تو یہ اکرث نوٹ اور زبان پیغام کے ذریعہ ہوئی جو والدین/رسپرستوں کے پاس طالب علم کے ذریعہ الئے جاتے 

تھے۔
پروجیکٹ کے آخر میں کئے گئے کیفیاتی تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ چاروں ماملک میں ایک عام صورت حال ہے: والدین کے 

ساتھ مواصالت میں بے حد اضافہ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے والدین کی اپنے بچے کے اسکول کی حارضی، برتاؤ اور کارکردگی 
کے تئیں بیداری میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ بالکل اس کے برعکس ہے جس کی جانکاری حاالت کے تجزیہ میں ہوئی جو ای ڈبلیو 
ایس تدبیر کے رشوع ہونے سے پہلے انجام دیا گیا۔ چاروں ماملک میں والدین نے اطالع دی کہ وہ اکرث اپنے بچے کی اسکول 

سے غیر حارضی سے باخرب ہوتے تھے۔ اس کے عالوہ، کچھ والدین نے ایس ڈی پی پی کے دیٹا جمع کاروں سے بتایا کہ وہ 
اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر گھر پر رہنے دیتے تھے اگرچہ اس کی کوئی خاص رضورت نہیں ہوتی تھی اور بس یہ کہ بچہ 
اس دن اسکول جانا نہیں چاہتا تھا۔ والدین کی اکرثیت نے یہ اطالع دی کہ وہ اسکول کے ساتھ ان کا رابطہ بہت ہوتا تھا۔ ان 

سبھی ماملک میں ایک عام صورت حال یہ تھی کہ اسکول اور گھر والوں کے درمیان خالء بہت وسیع تھا۔
ابتدائی ردعمل کی حمکت عملیوں کا اثر کیا تھا؟ ان سبھی ماملک میں اسکول اور گھر والوں کے درمیان مواصالت میں ایک 

واضح اختالف تھا. مثال، تاجیکستان میں تقریبا 90 فیصد والدین نے بتایا کہ ابتدائی ردعمل حکمت عملیوں کی وجہ سے 
مواصالت میں اضافہ ہوا۔  ایس ڈی پی پی نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ صورتوں میں والدین اپنے بچے کی غیر حارضی کے بارے 
میں کوئی نوٹس نہ پانے کے باجود بھی اپنے بچے کی اسکولی تعلیم کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے لۓ خود پیش قدمی 
کرتے ہوئے اسکول آئیں۔ یہ بڑا فرق سامنے آیا جب ایس ڈی پی پی سے پہلے رشتہ کے ساتھ موازنہ کیا گیا۔ ڈیٹا بھی اس بات 

کی طرف اشارہ کرتا ہےکہ سبھی ایس ڈی پی پی ماملک میں والدین نے مزید دھیان سے اپنے بچے کی حارضی کی نگرانی 
کرنا رشوع کردیا۔ اس کے عالوہ، ایک سب سے واضح اثر، مواصالت کی وجہ سے حارضی میں ہونے والے سدھار کے عالوہ، یہ 

لگتا ہے کہ ہوم ورک کی تکمیل میں سدھار ہے، اور برتاو میں سدھار ہے۔
اگرچہ ان دو تحقیقی مطالعات (صورتحالی تجزیہ اور کیفیاتی تجزیہ) میں مختلف اوقات اور مختلف جواب دہندگان سے 
رابطہ کیا گیا، لیکن انہوں نے والدین اور اپنے بچوں دونوں کے انداز فکر اور ردعمل میں ایک منایاں موازنہ فراہم کرتا ہے۔

ترک تحصیل کے لیے پہلی جوابی حکمت عملی          صفحہ 119

ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

ہونے میں ناکام ہو سکتے ہیں جو ان کے بچے کو اسکول سے 
وابستہ رکھنے کے امکانات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

ای ڈبلیو ایس کی ایک اہم خصوصیت ہے اسکول اور گھو والوں 
کے درمیان مزید براہ راست، فوری اور تعمیری وسائل کے ذریعہ 

مواصالت کے سلسلے کو مستحکم کرنا۔ اس میں شامل ہے خطوط 
اور پوسٹ کارڈ (اکرث کالس ساتھیوں یا کمیونٹی کے ممربان کے 

ذریعہ بھیجے جاتے ہیں)، ٹیلیفون کالوں اور گھر کے دوروں کے 
ذریعہ والدین/رسپرستوں سے رابطہ کرنا۔ ای ڈبلیو ایس، حارضی، 

کارکردگی اور برتاؤ کے لۓ جوکھم کے سطحوں کی بنیاد پر، 
والدین کے درمیان مواصالت کے لۓ ایک واضح طور پر مقررہ کردہ 

ڈھانچہ اور اسکیلیٹنگ طریقے کار استعامل کرتا ہے۔

والدین کے ساتھ مواصالت کرنے کے لۓ ای ڈبلیو ایس کی ہر ایک 
حکمت پر نیچے مزید تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔

والدین کو تحریری مواصالت
قبل از وقت انتباہی نظام کا مطلب ہے کہ کاروائیاں بروقت کی 
جائیں اس سے پہلے کہ مسائل ایک سنگین مرحلہ پر پہنچے۔ 
جب کسی بچے نے پہلے سے متعینہ دن اسکول ناغہ کردیا ہے 
(مسلسل یا مجموعی طور پر)، تو اسکول ایک تحریری مکتوب 

والدین/رسپرستوں کو بھیجے گا۔ کوئی مکتوب بھیجے جانے سے 
پہلے ناغہ کردہ کالس کے گھنٹے اور اسکول کے دن کی تعداد 

مخصوص سیاق ہے۔

مثال، ایک تحریری مکتوب اس وقت بھیجا جا سکتا ہے جب کسی 
بچے نے ایک ہفتہ میں 2 دن اسکول ناغہ کیا ہو، 3 دن مسلسل 

اسکول ناغہ کیا ہو، یا کالس کے 10 گھنٹے ناغہ کیا ہو۔ ایک 
دورسا نوٹ، سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے، بھیجا جانا چاہئے 
اگر کوئی طالب علم غیر حارضی کی پیشگی اطالع کے باجود بھی 



تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی

صفحہ 120          اکائی 6

خاکہ 6K – والدین کو غیر حارضیوں کی اطالع دینے کے لیے تیمور لیستے میں استعامل کیے گئے پوسٹ کارڈ



فیگر L6:تاجیکستان کے والدین کو فارم خط

ٹکیجورپ یمیلعت روا بیغرت یک ملع بلاط

تاریخ ___________________________، 20 ________

عزیز ______________________________________،

میں آپ کو باخرب کرنا چاہوں گا کہ آپ کا لڑکا/لڑکی ______________________، سکنڈری اسکول میں ایک گریڈ 9 کا طالب علم 
منرب _________ نے 10 کالسیں ناغے کئے ہیں _________ ________ سے ______20 _____________ تک بغیر 

ایک مناسب وجہ کے۔

برائے مہربانی ان غیر حارضیوں کے بارے میں اپنے بچے سے بات کریں۔ اسے یادہانی کرائیں کہ اسکول ناغہ کرنے کے فیصلہ سے مستقبل پر اثر 
پڑےگا۔ کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ غیر حارضیاں آپ کے بچے کی تعلیم میں خلل پیدا کرسکتی ہیں اور کورس ورک میں پیچھے ہونے کے 

امکانات کو یا کالسوں میں ناکامی کو بڑھاسکتی ہیں۔

ہمیں ساتھ ملکر سوچنے کی رضورت ہے اور یہ فیصلہ کرنے کی رضورت ہے کہ کالسوں سے آپ کے بچے کی غیر حارضی کو روکنے کے لۓ ہم 
کونسی مزید کاروائیاں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس معاملے میں تبادلہ خیال کرنے کے لۓ _____20 ______ _____ کو اسکول آنے 

کی دعوت دیتا ہوں۔

بصد احرتام،

ہوم روم استاذ: ________________________________________________

اسکول پرنسپل: ___________________________________________

پی ٹی اے کا منائندہ: ______________________________________
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اسکول کو ناغہ کررہا ہے۔ یہ دورسا نوٹ اس وقت بھیجا جانا 
چاہئے جب کسی طالب علم نے دو ہفتے میں 4 دن اسکول ناغہ 
کیا ہو، مسلسل 5 دن اسکول ناغہ کیا ہو یا کالس کے 20 گھنٹے 
ناغہ کیا ہو۔ تحریری مکتوب پوسٹ کے ذریعہ بھیجا جا سکتا ہے 

(اگر تیز اور قابل بھروسہ ہو) یا ہاتھ سے دیا جا سکتا ہے۔ اس بات 
کو یقینی بنانا اہم بات ہے کہ والدین/رسپرست کو یہ واقعہ کے 

بعد فورا ہی مل جائے۔

اگر آپ والدین/رسپرست کی تعلیمی سطح کے بارے میں فکرمند 
ہیں تو آپ ایسی عالمات ڈیزائن کر سکتے ہیں جو کسی مسئلہ 

کی منائندگی کرے اور جس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہوں۔ 
اس کے بارے میں ایک پی ٹی اے یا کمیونٹی میٹنگ میں تبادلہ 

خیال کرکے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے ہر کسی کو یہ 
سمجھ میں آئے کہ عالمات کا مطلب کیا ہے۔

ٹیمور لیسٹے نے والدین/رسپرستوں کو اپنے بچے کی غیر حارضی 
کی اطالع دینے کے لۓ پوسٹ کارڈ کے ایک پیکیج کا استعامل 

کیا۔ چونکہ والدین/رسپرست کی تعلیمی سطحیں کم تھیں، 

اس لۓ ایک پیغام پہنچانے کے لۓ پوسٹ کارڈ میں ڈرائنگ کا 
استعامل کیا گیا۔ ہر کارڈ کی پشت پر ان والدین کے لۓ ایک پیغام 
لکھا تھا جو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کمیونٹی ممربان کے ذریعہ 
والدین کے پاس ہاتھوں ہاتھ بھیجے گئے اور ان کا استعامل ان کے 
ساتھ ان کے بچے کی اسکول سے غیر حارضی کے بارے میں تبالہ 

خیال کی ترغیب دینے کے لۓ کیا گیا اور اس بارے میں تبادلہ 
خیال کرنے کے لۓ کہ حارضی میں سدھار پیدا کرنے کے لۓ کیا 

ہو سکتا ہے۔ یہ خاص طور سے ان صورتوں میں معاون رہا جہاں 
گھریلو عوامل غیر حارضی کا بنیادی سبب تھے۔ والدین کو بھیجے 

جانے والے پوسٹ کارڈ اور پیغامات کی یہاں تین مثالیں ہیں۔

فیگر 5 تاجیکستان میں والدین کو بھیجے گئے ایک خط کی ایک 
مثال ہے۔ہر ایس ڈی پی پی ملک میں خارجی عوامل اور ہدف 

شدہ گریڈوں کی بنیاد پر والدین کے ساتھ تحریری مواصالت 
ڈیزائن کی گئی ہے۔ مثال، تاجیکستان ایک ثانوی سطح کا پروگرام 

تھا اور 10 کالسیں ناغہ کرنا 10 دنوں کے مقابلے کافی کم 
وقت تھا۔ آپ کے خط میں کیا باتیں ہونی چاہئیں؟ کیا والدین/

رسپرست کی تعلیمی سطح ایک مسئلہ ہے؟ کیا آپ کو کچھ ایسی 

6M جدول

طلباء کے گھر والوں کو وابستہ کے بہرتین عمل

اگر والدین/رسپرست شامل ہونا چاہتے ہیں تب بھی کچھ رکاوٹیں ہیں جو ان کی وابستگی کی روکتی ہیں یا محدود کرتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟

ایسا مندرجہ ذیل وجہ سے ہو سکتا ہے:
 ان کی گھریلو زبان تعلیمی سطح (پڑھنا، سننا، بولنا اور لکھنا)؛• 
 روزانہ کے عہد اور ذمہ داریاں جو وقت کی رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہیں اور کم انرجی کا سبب بن سکتی ہیں؛ اور• 
 اسکولوں میں ہونے اور اپنے بچےکی تعلیم سے وابستہ ہونے میں دشواری۔• 

• 

والدین/رسپرستوں کو وابستہ کرنے اور انہیں وابستہ رکھنے کے طریقے:
 اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ وہ کتنے غریب ہیں، یا ان کے پاس کتنی کم تعلیم ہے، زیادہ تر والدین/رسپرست چاہتے . 1

ہیں کہ ان کا بچہ اسکول میں اچھا کرے۔
 گھر والوں اور کمیونٹی کی وابستگی اور رسگرمیوں کو ایسی چیزوں سے جوڑیں جن کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، خاص طور سے ایسی چیزوں . 2

سے جو نہ رصف حارضی میں بلکہ ان کے بچے کی تعلیم میں بھی تعاون کریں۔
انتظار نہ کریں اال یہ کہ ان کے تعاون کو شامل کرنے میں کوئی مسئلہ ہو۔. 3
اعتامد قائم کریں اور احرتام کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔. 4
واضح کریں کہ بچوں کو اسکول میں رکھنے کے لۓ ہر فرد کی برابر کی ذمہ داری ہے۔. 5
اس بات کو تسلیم کریں کہ والدین/رسپرست کی وابستگی مختلف قسم کی ہوتی ہے جس کے مختلف نتائج واقع ہوتے ہیں۔. 6
اس بات کو یقینی بنائیں کہ والدین شامل کرنے کی آپ کی کوششیں اچھی طرح سے منصوبہ بند ہوں۔. 7

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی
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اسکول کے مکتوب پر والدین/رسپرست 
کا ردعمل

چار ایس ڈی پی پی ماملک میں کیفیاتی تجزیہ کے 
ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی طرف سے ایک 

ہی انداز کے ردعمل، جس میں شامل ہے انتقامی 
کاروائیوں کے خوف، ناامیدی اور یہاں تک کہ اپنے 

بچے کے ساتھ غصہ بھی۔ تاہم، زیادہ تر افراد کو 
حیرانی ہوئی کہ اساتذہ ان سے رابطہ کرنے کی 
کوشش کررہے ہیں اور اس بات کی خوشی بھی 
ہوئی کہ ان کے بچے کو اسکول کے اہلکار اور 

کمیونٹی لیڈران سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ مثال، 
انڈیا میں 60 فیصد سے زیادہ والدین یا تو فون 
کالوں سے خوش تھے یا انہیں حیرانی ہوئی، اور 
تقریبا 80 فیصد لوگوں نے موصول ہونے والے 

صورتی پیغامات کے تئیں ”خوشی“ کا اظہار کیا۔
ٹیمور لیسٹے میں ایک استاذ جہاں 60 فیصد 

والدین نے اطالع دی کہ ای ڈبلیو ایس کے رشوع 
ہونے کے بعد سے اسکول کے ساتھ مواصالت میں بہرتی آئی ہے، اور بتایا کہ: ”جب طلباء اسکول ناغہ کرتے ہیں ہم فورا ایک وارننگ کارڈ 

جاری کرتے ہیں۔۔۔ ہم والدین سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو شامل کرتے ہیں، تا کہ ہم براہ راست ان سے مالقات کر سکیں اور غیر حارضی 
کے سبب کی نشاندہی کر سکیں۔“

تاجیکستان میں والدین/رسپرستوں کو اسکول سے رابطہ کے بارے مثبت احساس ہوا، اور یہ واضح کیا کہ اس کی وجہ سے کیسے انہیں اپنے 
بچے کی حارضی کی نگرانی کرنے میں مدد ملی۔  کچھ صورتوں میں والدین نے اسکول کے ساتھ رابطہ میں پیش قدمی کی اور اس بات پر 
زور دیا کہ جاری مکتوب نے ان کے بچے کی تعلیم کو مزید سنجیدگی سے لینے کی انہیں ترغیب دی ہے کیونکہ انہیں یہ بات اچھی طرح 

سے سمجھ میں آگئی کہ ان کی زندگی یہ کیسے اثر انداز ہوگا۔
کمبوڈیا میں، والدین نے اپنے بچے کی غیر حارضی پر حیرانی کا اظہار کیا اور انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ اسکول ان کے بچے کی 

رشکت کو اہمیت دیتا ہے۔ نواسی فیصد طلباء نے بتایا کہ جب اسکول نے ان کے والدین کے ساتھ مواصالت کی اس کے بعد سے ان کے 
والدین مزید معاون ہو چکے ہیں۔ والدین نے اسکول کے سازوسامان خریدے اور ٹیوشن کی فیس ادا کی، گھریلو خرچوں میں کمی کی اور 

اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ عام طور پر، والدین نے بتایا کہ اسکول کے قریبی رابطہ میں رہنے سے انہیں خوشی ہے۔
ٹیمور لیسٹے میں، والدین/رسپرست عام طور پر اسکول کی طرف سے کی جانے والی مواصالت کے سبب کے ساتھ ناخوش تھے۔ درجہ بندی کے 

حساب سے، والدوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ حیران تھے، بچے کے ساتھ غصہ تھے، رشمندہ تھے یا بچے سے ناامید تھے۔ ماؤں کا جواب کچھ 
الگ تھا، ان میں سے بڑی تعداد کا یہ کہنا تھا کہ وہ ”غصہ“ ہیں، پھر خف زدہ ہیں یا رشمندہ ہیں، پھر حیران ہیں اور آخری میں غم زدہ ہیں۔ بہت 

سے والدین/رسپرست نے بتایا کہ ہم اسکول سے اپنے بچے کی غیر حارضیوں سے بے خرب ہیں، جو بڑی حد تک یہ واضح کرتا ہے کہ وہ پریشان کیوں 
ہیں۔ مجموعی طور پر، والدین نے تصدیق کی کہ ای ڈبلیو ایس کی مدت نفاذ کے دوران اسکول کے ساتھ رابطہ میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اس بات سے 

خوش ہیں کہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لۓ اسکول ان کے بچے کی نگرانی کررہا ہے اور مدد کررہا ہے۔
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چیز کی رضورت ہے جو زیادہ تر عالمات پر مبنی ہو؟ اگر ایسا ہے 
تو آپ کونسی کی عالمات استعامل کرتے ہیں؟ آپ کے خیال سے 

والدین/رسپرست کا ردعمل اس وقت کیا تھا جب انہیں اسکول 
سے اس طرح کا ایک مکتوب مال؟

مندرجہ ذیل صفحہ (”اسکول سے مواصالت پر والدین/رسپرست 
کا ردعمل““) پر ٹکسٹ باکس اسکول کی طرف سے ان کے بچوں 

کے بارے میں مواصالت پر والدین/رسپرست کے ردعمل کے نتائج 
کا اشرتاک کرتا ہے۔ نوٹ کریں کہ اگرچہ ان میں سے اکرث رابطہ 
کی وجہ سے بہت حیران اور ابتدائی طور پر پریشان تھے، عام 
اتفاق رائے یہ تھی کہ وہ اضافی رابطوں سے بہت خوش تھے 

کیونکہ اس نے انھیں ان کے بچوں کی حارضی کی نگرانی کرنے 
میں مدد کی اور انھیں یہ احساس دالیا کہ اسکول ان کے بچوں 

کا خیال رکھتا ہے۔پکی عادتوں کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ 
ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں کے نتیجے میں اسکول اہلکار 
اور طالب علم کے گھر والوں کے درمیان وابستگی کے طرز میں 
بڑا سدھار آیا۔ لیکن ان کے درمیان قوت محرکہ کی تبدیلی میں 
وقت لگا۔ اسکول اہلکار اور گھر والوں دونوں کو اپنی وابستگی 
کے طریقے میں تبدیلی النے کی کوشش کرنی پڑی۔ اور اسکول 

اہلکاروں کے لۓ یہ سمجھنا اہم تھا کہ زیادہ تر صورتوں میں ای 
ڈبلیو ایس سے پہلے کسی گھر والوں کی وابستگی کا فقدان اس 
وجہ سے نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کی اسکولی تعلیم کا 

خیال نہیں رکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسکول اہلکاروں کو اس 
بارے میں جانکاری حاصل کرنی پڑی کہ وہ اس بارے میں کیسے 

تعامل کریں اور قبول کریں کہ گھر والوں کے پاس مواصالت 
اور میل جول کے فقدان کے لۓ اکرث درست وجوہات ہوتی ہیں۔ 
مندرجہ ذیل ٹیکسٹ باکس میں اسکول کے ساتھ گھر والوں کی 

وابستگی کو بہرت بنانے کے لۓ بہرتین عمل کی نشاندہی کی گئی 
ہے۔

والدین/رسپرستوں کو فون کالیں
والدین یا رسپرستوں کو فون کال گھر والوں سے اس وقت ابتدائی 
رابطہ قائم کرنے کا ایک دیگر مؤثر طریقہ ہے جب طلباء اسکول 

ناغہ کریں۔

استاذ یا کمیونٹی کا مقررہ رضاکار اس طالب علم کے والدین/
رسپرست کو فون کر سکتا ہے جس نے پہلے سے مقررہ کردہ 
تعداد میں اسکول ناغہ کیا ہے (مثال ایک ہفتہ میں 2 دن)۔ 

فون کال کا مقصد ہے طالب علم کی غیر حارضی کے بارے میں 
والدین کو خرب دینا اور اسکول ناغہ کرنے کا سبب کا پتہ لگانا۔ 

اگر طالب علم کی غیر حارضی فون کال کے بعد بھی جاری رہتی 
ہے تو ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیاں ایک گھر کے دورے کا 

تقاضہ کرتی ہیں۔

روابط کے الگ کو رکھنا بہت معاون ہوتا ہے خاص طور سے کیس 
مینجمنٹ میٹنگ کے دوران۔ اس الگ بک کی مندرجہ ذیل مثال 
مالحظہ فرمائیں جس کو ایس ڈی پی پی نے گھر کے رابطہ کو 

تحریر کرنے کے لۓ تیار کیا ہے جس میں اساتذہ اور / یا رضاکاروں 

نے وہ اقدام ریکارڈ کئے ہیں جو والدین/رسپرستوں کے ساتھ 
مواصالت کرنے کے لۓ کئے گئے۔ فون پر بات کی ہر تاریخ، کیا 
تبادلہ خیال کیا گیا، کوئی فیصلے جن پر اتفاق ہوا یا فالو اپ ہر 
طالب علم کے لۓ ریکارڈ کئے گئے۔ اگرچہ بہت سارے ماملک 
میں سبھی گھروں کے اندر ٹیلیفون نہیں ہوتے ہیں-یہاں تک کہ 

دیہی عالقوں میں بھی-سیل فون کا استعامل بہت زیادہ ہوتا ہے۔  

گھر کے دورے
اگر طالب علم بار بار یا وقت گزرنے کے ساتھ اسکول ناغہ کرتا 
ہے، تو ای ڈبلیو ایس کاورائی آگے بڑھاتے ہوئے طالب علم کے 

گھر کے دوروں کا تقاضہ کرتا ہے۔ اگرچہ گھر کے دوروں کے 
لۓ اساتذہ کی طرف سے اور / یا ان لوگوں کی طرف سے جن 

کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ 
جوکھم میں مبتال طالب علم کے گھریلو حالت کے بارے میں 

اصل معلومات حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ گھر کے 
دورے والدین/رسپرستوں کو اس بات سے بھی واقف کراتے ہیں 

کہ اسکول ان کے بچے کا تعاون کرنے کے لۓ اور اسکول اور گھر 
والوں کے درمیان مواصالت کو بہرت بنانے کے لۓ کتنی کوشش 

کرتا ہے۔

گھر کے دوروں کے مقاصد ہیں:
 ان وجوہات کو بہرت طریقے سے سمجھنا اور نشاندہی کرنا کہ • 

کیوں ایک بچہ اسکول نہیں گیا/نہیں جا سکا؛
 بچے کے لۓ اسکول ناغہ کرنے کا سبب بننے والے مسائل • 

کے ممکنہ حل کے بارے میں والدین کے ساتھ تبادلہ خیال 
کرنا؛ اور

 ریگولر اسکول حارضی کی اہمیت سے واقف کرانا اگر کسی • 
طالب علم کو اپنی تعلیم مکمل کرنا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ گھر والے غیر حارضی کو کوئی مسئلہ نہ مانیں یا 
ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایک مسئلہ مانیں، لیکن ان کے پاس اس 
بار ے میں کوئی جانکاری نہ ہو کہ اس کی روک تھام کیسے کرنا 

ہے۔ گھر کے دورہ کے درمیان کبھی بھی یہ بہت ہی فائدہ مند 
ہو سکتا ہے اگر والدین/رسپرست اور بچہ دونوں موجود ہوں۔ یہ 
گھر کا دورہ کرنے والے والدین/رسپرستوں اور افراد کو بچے سے 
فالو اپ سواالت پوچھنے کا اور اس بارے میں ان کا نقطہ نظر 

جاننے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ حارضی میں سدھار النےکے 
لۓ کیا ہورہا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی والدین اس 
بارے میں کھل کر بات نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا ہورہا ہے اور 

بچے سے بات کرنے سے اضافی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں جو 
صورت حال کو بہرت طریقے سے سمجھنے میں مدد کرسکتی ہیں۔ 

اگر والدین/ رسپرست یا بچہ دستیاب نہیں ہے، تو ایک ابتدائی 
تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے، لیکن دونوں سے ملنے کا ایک متبادل 

وقت کا انتظام کیا جانا چاہئے۔

گھر کے دوروں کا پروٹوکول
گھر کے دوروں کا مقصد ہے والدین/رسپرست اور اسکول کے 

درمیان رشتے کو مستحکم کرنا۔ دوروں کا ڈھانچہ باہمی احرتام 
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پر مبنی ہونا چاہئے؛ وہ دھمکی دینے کے لۓ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ 
بہت اہم ہے کہ گھر کے دوروں کے دوران اس بارے میں ایک دو 
راہی تبادلہ خیال پر توجہ مرکوز کی جائے کہ والدین/رسپرستوں 
کو اپنے بچوں کا تعاون کرنے میں کیسے مدد کی جائے اور اس 
طرح سے نہیں کہ اسکول سوچیں کہ والدین ناکام ہورہے ہیں۔ 

دورے کی منشا مثبت اور رشاکتی ہونی چاہئے اگر مطلوبہ مقصد 
کو حاصل کرنا ہے: گھر والوں اور اسکول کی اپنے بچے کو بہرت 

طریقے سے تعاون فراہم کرنے میں مدد کرنا۔

ٹیبل 7 میں گھر کے دوروں کے دوران کاروائی تیار کرنے، انجام 
دینے اور تحریر کرنے سے متعلق مفصلہ ہدایات فراہم کیا گیا ہے۔ 
یہ ریکارڈ کرنا اہم ہے کہ والدین کے ساتھ کیا تبادلہ خیال کیا گیا 
اور کونسی کاروائیوں کے کرنے پر وہ راضی ہوئے اور اسکول کو 

کونسی فالو اپ حکمت عملیاں اپنانی ہے۔

فیگر 6 اور ٹیبل 8 میں کچھ ایسے سازوسامان پیش کئے گئے ہیں 
جن کا استعامل انڈیا میں گھر کے دورہ کرنے میں مدد کرنے کے 

لۓ اساتذہ اور کمیونٹی چیمپینز (سی سی) کی مدد کے لۓ کیا 

:6N ڻیبل

گھر کے دورہ کے لۓ ہدایات

گھر کے دورہ سے پہلے

سبھی نگرانی ریکارڈ چیک کریں۔• 
طالب علم کے گھر کے محل وقوع کی توثیق کریں؛ اسے تالش کرنے کے لۓ ہدایات حاصل کریں۔• 
گھر والے اور گھر کے دورہ میں شامل دیگر افراد کی دستیابی چیک کریں۔• 
اس بات کو یقینی بنائیں کہ گھر کا دورہ والی ٹیم میں کوئی خاتون ہو اگر مرد اور خواتین کے درمیان رابطہ کے لۓ ثقافتی یا مذہبی قواعد نافذ ہوں۔• 

• 

گھر کے دورہ کے درمیان •

والدین/ رسپرستوں کا وقت نکال کر آپ سے ملنے کے لۓ شکریہ ادا کریں۔• 
گھر کے دورہ کا مقصد سمجھائیں۔• 
اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس وقت بات کرنے میں انہیں کوئی دشواری نہ ہو۔• 
ان سے اپنے بچے کی غیر حارضی، برتاؤ کے مسائل یا ناقص کارکردگی اور کم منربات کی وجہ (وجوہات) دریافت کریں۔• 
مسائل کا ازالہ کرنے کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کریں، بشمول ایسی چیزوں کے بارے میں جن کو گھر پر یا اسکول میں کیا جا سکتا ہو۔• 
 اگر والدین کو اپنا بچہ اسکول بھیجنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہو تو انہیں اس بات کی یادہانی کرائیں کہ تعلیم کتنی اہم چیز ہے اور الزمی تعلیم سے • 

متعلق قانون کی یادہانی کرائیں۔
کسی ایسی الئحہ عمل پر اتفاق کریں جس کو والدین اور اسکول بچہ کا تعاون کرنے کے لۓ ساتھ ملکر انجام دے سکیں۔• 
 انہیں یاد دالئیں کہ وہ اپنے بچے کے تعاون کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے لۓ اپنے بچے کے اساتذہ کے ساتھ یا اسکول ڈائریکٹر کے • 

ساتھ ایک میٹنگ کی درخواست کر سکتے ہیں۔
انہیں بتائیں کہ آپ بچے کی حارضی، برتاؤ اور کورس ورک کو چیک کرتے رہیں گے اور کسی مزید مسائل کے بارے میں ان سے رابطہ کرتے رہیں گے۔• 
والدین/رسپرست سے پوچھیں کہ کیا ان کے پاس کوئی سواالت ہیں۔• 
وقت نکال کر آپ سے ملنے کے لۓ ان کا شکریہ ادا کریں۔• 

گھر کے دورہ کے بعد

گھر دورہ فارم پر دورہ کے بارے میں تبرصے لکھیں۔• 
 کیس مینجمنٹ کمیٹی، اسکول ڈائریکٹر اور / یا نائٹ ڈائریکٹر کو رپورٹ کریں اور کی جانے والی کسی بھی طرح کی کاروئیوں کے بارے میں تبادلہ • 

خیال کریں۔
گھر والوں کے ساتھ جاری رابطہ کو قائم رکھیں• 
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فیگر 60: ایک گھر کے دورہ کے مسئلہ سے متعلق فیصلہ کے خاکہ اور جواب ٹیبل کی ایک مثال
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ے کا فیصلہ شجر
گھریلو دور

رض تھا؟
کیا آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ گزشتہ ہفتہ کئی دن اسکول سے غیر حا

نہیں
ہاںوالدین سے پوچھیں: ”آپ کا بچہ 

اسکول کیوں نہیں گیا تھا؟“
اگر بچہ وہاں موجود ہے، تو یہ سوال 

پوچھیں: ”تم اسکول کیوں نہیں گئے تھے؟“

(والدین یا بچہ سے پوچھیں) جن دنوں 
میں (بچہ) اسکول سے غائب تھا کونسا کام 

کیا گیا؟

”آپ کیوں (خوف زدہ/اسکول 
سے الپتہ) ہیں؟“

ے 
”ہمیں ان چیزوں کے بار

میں بات کرنا چاہیے جو ہم 
چیزوں کو بہرت بنانے کے لیے 

کر سکتے ہیں۔“

ڈرا ہوا تھا
نہیں جانا چاہتا تھا

بچہ یا گھر میں کوئی 
بیامر ہے (5)

رشتوں داروں کے یہاں 
جانا، گھر میں مہامن (7)

کام (8، 9)

گھر پر کام کیا (8)
گھر کے باہر کام کیا، (9)

خراب موسم، آمد و رفت 
کے مسائل (10)

تہوار، سامجی تقریبات (6)

ض کیا، بچہ 
والدین نے اعرتا

نے جانے سے انکار کرتا ہے 
(11)

ٹکسٹ بک غائب ہو 
گئی تھی، ہوم ورک 
نہیں کیا، یونیفارم 
نہیں ہے، کوئی 

سامان نہیں ہے (1)

اسکول غیر آرام دہ 
ہے (گرم، بھیڑ، کوئی 
پانی نہیں، کوئی بیت 
الخال نہیں، وغیرہ۔) 

(2)

میں بور ہو گیا تھا، 
میں کھیلنا چاہتا تھا 

(4)

کیا کیا جا سکتا ہے اس پر بات 
کرنے کے لیے جوابی جدول کا 
استعامل کریں (جواب 1-11)

ے طلباء کے 
دورس

ذریعہ ستایا جا رہا 
ہے، استاد تنگ نظر 

ہے، استاد میری تنقید 
کرتا/ڈانٹتا ہے (3)
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گیا۔ فیگر 8 ایک رنگین کوڈ کا فلو چارٹ ہے جس میں اسکول سے 
بچے کی غیر حارضی کے بارے میں جاننے کے لۓ ایک فیصلہ کا 
خاکہ استعامل کیا گیا ہے۔ فیصلہ کا خاکہ کا استعامل نے اس بات 
کو یقینی بنایا کہ دورے یکساں انداز میں کئے گئے۔ پیلے باکس 
وہ سواالت ہیں جن کو اساتذہ یا سی سی دورہ کے دوران پوچھتے 
ہیں؛ ہلکے نیلے باکس بچے کے جوابات ہیں (اگر بچہ موجود ہو)۔

فیصلہ کا خاکہ ایک افتتاحی سوال سے رشوع ہوتا ہے: ”کیا آپ کو 
معلوم ہے کہ آپ کا بچہ گزشتہ ہفتہ متعدد بار اسکول سے غیر 

حارض تھا؟“ اگر جواب ہاں ہے تو استاذ یا سی سی خاکہ کے دائیں 
جانب موجود فالو اپ سواالت پوچھیں گے۔ اگر جواب نہیں میں 

ہے تو استاذ اور سی سی فیصلہ کے خاکہ کی بائیں جانب موجود 
سواالت کے ساتھ بات چیت رشوع کریں گے۔ جوابات توضیحی ہیں 

لیکن وہ ان سواالت اور جوابات کی منائندگی کرتے ہیں جو شاید 
کسی گھر کے دورہ کے دوران طالب علم کی غیر حارضی کے بارے 

میں تبادلہ خیال میں واقع ہونگے۔

فیصلہ کے خاکہ کے نچلے نصف حصہ پر موجود جواب باکس منرب 
کے ساتھ ہیں۔ منرب ان کاروائیوں کی منائندگی کرتے ہیں جو ٹیبل 

8 کی فہرست میں موجود ہیں جن کو گھر والے یا اسکول مسئلہ 
کا ازالہ کرنے کے لۓ اپنا سکتے ہیں۔ مثال، اگر افتتاحی سوال سے 
متعلق والدین/رسپرست کا جواب ہے ”نہیں“، تو اگر بچہ موجود 

ہے تو فالو اپ سوال طالب علم سے کیا جائے گا: ”آپ اسکول کیوں 
نہیں گئے؟“ 

اگر بچہ موجود نہیں ہے تو استاذ یا کمیونٹی چیمپین ان کاروائیوں 
کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے جو والدین/رسپرست اپنے 

بچے کے طرز حارضی کی نگرانی کرنے کے لۓ کر سکتے ہیں۔ وہ 
والدین/رسپرست کے ساتھ ان اقدام سے متعلق فیملی جرنل کا بھی 

جائزہ لے سکتے ہیں (فیگر 7 دیکھیں جس کے بارے میں بعد 
میں اس یونٹ میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے) جن کو اپنے بچے کی 

اسکولی تعلیم کی حامیت کے لۓ گھر میں اپنا سکتے ہیں۔

گھر کے دورے کے بارے میں تبادلہ خیال اور فیصلے جن کو ریکارڈ 
کرنا رضوری قرار دیا گیا۔ فیگر 8 گھر کے دورہ ریکارڈ کے لۓ ایک 

آسان استعامل والے فارم کی مثال ہے۔ یہ دورہ کے مقصد کو ریکارڈ 
کرتا ہے، گھر کے اس ممرب کو ریکارڈ کرتا ہے جس سے مالقات ہوئی، 
اور اس کاروائی کو ریکارڈ کرتا ہے جس پر اتفاق ہوا۔ یہ اسکول اور 

والدین/رسپرست دونوں کے ذریعہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ مزید تبادلہ 
خیال کے بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے اگر کوئی بھی فریق اپنے 

تفویض کردہ کام کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے۔ اس کو اسکول میں 
ایک طالب علم کی فائل میں رکھا جاتا ہے۔ درست ریکارڈ اساتذہ اور 
اسکول کے اہلکار کو یہ جانچ میں مدد کرتا ہے کہ کونسے اقدام کئے 
گئے ہیں اور ان میں ترمیم کرنے میں مدد کرتا ہے اگر لگتا ہے کہ وہ 

مطلوبہ مقصد کو حاصل نہیں کرپارہے ہیں۔

گھر دورہ کے بارے میں تبادلہ خیال کا ٹول: فیملی جرنل
فیملی جرنل (فیگر 7 دیکھیں) کا استعامل اساتذہ اور کمیونٹی 

چیمپینز کے ذریعہ اس بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے لۓ کیا گیا 

کہ کس طریقے سے اسکول کی حارضی میں تعاون کیا جا سکتا ہے 
اور گھر میں حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ چونکہ بہت سے 

والدین نے اچھے طریقے سے نہیں پڑھا، اس لۓ ایس ڈی پی پی ٹیم 
نے تصویری مثالوں کا استعامل کرتے ہوئے ایک کتابچہ ڈیزائن کیا۔ 

کتابچہ کے اندر اسکولی سال کے ہر مہینے کے لۓ ایک صفحہ تھا۔ 
ہر مثال کچھ ایسی چیز کی منائندگی کرتی تھی جس کو گھر والے 

اپنے بچے کی تعلیم اور اسکول میں رشکت میں تعاون کرنے کے لۓ 
انجام دے سکے۔ جرنل کا استعامل بیداری پیدا کرنے کے لۓ اور گھر 

والوں کی ان عادتوں کو متعارف کرانے اور مستحکم کرنے کے لۓ 
کیا گیا جن کو تحقیق میں کسی بچے کی اسکولی تعلیم اور تعلیمی 

نتائج پر مثبت اثر ڈالنے واال پایا گیا ہو۔

جرنل ایک نگرانی ٹول بھی تھا جس کا استعامل گھر کے دوروں کے 
دوران کیا گیا۔ والدین جب بھی کوئی عمل کرتے تھے ہر بار کامل 

میں ”x“ کا نشان لگاتے تھے جیسے کہ اسکول کے باہر کام کی ذمہ 
داریوں میں کمی کرنا، یا اس بات کو یقینی بنانا کہ ان کا بچہ وقت 

پر اسکول جائے۔

جرنل حارضی کی معلومات کا موازنہ جرنل حارضی سے متعلق 
اسکول کی نگرانی کے ساتھ کیا گیا۔  اس کی وجہ سے والدین/

رسپرستوں اور اسکول کے اہلکاروں کو ان طلباء کی نشاندہی میں 
مدد ملی جو خفیہ طریقے سے اسکول چھوڑ رہے تھے، اس بات 

کی نشاندہی کرنے میں مدد ملی کہ غیر حارضی کی اصل وجوہات 
کیا ہیں اور انہوں نے ریگولر حارضی کے لۓ طالب علم کی حوصلہ 

افزائی کی کوشش کی۔

کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مندرجہ ذیل مثال میں مختلف تصاویر 
کن چیزوں کی منائندگی کررہی ہیں؟ آپ اپنے ملک میں استعامل کے 
لۓ جرنل کی نظرثانی کیسے کریں گے؟ اسکول کے ساتھ والدین/
رسپرستوں کا میل جول مستحکم کرنے کے لۓ اور ترک اسکول کے 
تئیں بیداری میں اضافہ کرنے کے لۓ ایک فیملی جرنل کے استعامل 
کے بارے میں آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ، مؤثر ہونے کے 
لۓ، تصاویر ایسی ہونی چاہئے کہ بہت آسانی سے ان کی ترجامنی 
کی جاسکے۔

گھر والوں کے ساتھ مواصالت کا ایک الگ رکھنا اہم ہے۔ ٹیبل 9 ایک 
کالس روم الگ کی ایک مثال ہے جس میں کسی کاروائی کی تاریخ، 

مواصالت کی قسم، کس نے انجام دیا، تبادلہ خیال کے اہم نکات، کس 
طرح کے فالو اپ اپنانے کی رضورت ہے اور اس فالو اپ کا ذمہ دار 

کون ہے یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔

ہر کیس مینجمنٹ میٹنگ میں الگ کا جائزہ لیا جانا چاہئے اس بات 
کو یقینی بنانے کے لۓ کہ فالو اپ کاروائی انجام دی گئی ہیں۔

کاروائی 4: کیس مینجمنٹ
کیس مینجمنٹ ایک اجتامعی عمل ہے جو اسکول ڈائریکٹر اور 

اساتذہ کے ذریعہ اسکول میں انجام دیا جاتا ہے۔ یہ ان آپشن اور 
رسوسز کا تخمینہ کرتا ہے، منصوبہ کرتا ہے، نافذ کرتا ہے، کوآرڈینیٹ 

کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے جو جوکھم میں مبتال 



جاریجاری

:P6 ڻیبل

اسکول اور کمیونٹی میں کی جانے والی ممکنہ کاروائیاںگھر میں کی جانے والی ممکنہ کاروائیاںغیر حارضی کے اسباب

(1) درسی کتاب، کاپیاں گم ہو گئیں، 
اسائنمنٹ نہیں کیا گیا

گھر کے دورہ سے متعلق فیصلہ کے خاکہ جواب ٹیبل

کیا آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا بچہ گزشتہ ہفتہ کئی دن غیر حارض تھا؟

فیملی جرنل کی مدد سے والدین کے ساتھ گھر پر مطالعہ 
کی رضورت پر تبادلہ خیال کریں۔

والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اگر رضوری ہو، گم 
شدہ درسی کتاب کے مسائل اور یونیفارم کے فقدان کو 

دور کریں۔

اسکول کے اہلکار کے ساتھ بچہ موافق تعلیمی حکمت 
عملیوں پر نظر ثانی کریں۔

جوکھم میں مبتال طلباء کے لۓ گھر لے جانے کے لۓ ایک 
”قرض دہندہ“ کے طور پر اپنے پاس ایک اضافی درسی 

کتاب رکھیں۔

(2) بھیڑ شدہ کالس روم، کوئی ٹوائلیٹ 
نہیں، پینے کا پانی یا دوپہر کا کھانا

ان مسائل کے بارے میں بچے اور والدین کے ساتھ تبادلہ 
خیال کریں۔

نقص کو تسلیم کریں، لیکن یہ واضح کر سکتے ہیں کہ 
دیگر بچے باقاعدگی کے ساتھ اسکول جائیں۔

مسئلہ کے بارے میں پی ٹی اے، ایس ایم سی اور اسکول 
ڈائریکٹر کے ساتھ تبادلہ خیال کریں۔

(3) دیگر طلباء غنڈہ گردی کرتے ہیں، 
اساتذہ ڈانتے ہیں/مارتے ہیں، تعصب 

پرستی

مسئلہ کے بارے میں اسکول ڈائریکٹر کے ساتھ اور کیس تفصیالت حاصل کرنے کے لۓ بچے سے بات کریں۔
مینجمنٹ میٹنگ میں تبادلہ خیال کریں۔

(4) اسکول ناغہ کرنا اور کھیلنا، اسکول 
سے اکتاہٹ

اس بات کا امکان نہیں ہے کہ بچہ کوئی سبب بتائے گا۔ 
بچے سے پوچھے کہ ان دنوں میں وہ کیا کیا جب وہ غیر 

حارض تھے-وہ درحقیقت کام کررہے ہونگے۔

اگر اسکول جانے کے بجائے آوارہ گھومنا اور کھیلنا بچوں 
کے لۓ عام بات ہے تو اس بارے میں ایک میٹنگ میں 

والدین اور کمیونٹی کے ممربان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے 
کی رضورت ہے۔ 

کسی کو ان ایریا کو چیک کرنے کا کام تفویض کیا جا سکتا 
ہے جہاں یہ جانا جاتا ہے کہ بچے کھیلتے ہیں۔

اسکول میں کرنے کے لۓ ممکنہ کاروائیاں کمیونٹی سطح پر گھر پر کرنے کے لۓ ممکنہ کاروائیاںغیر حارضی کے اسباب
کرنے کے لۓ ممکنہ کاروائیاں

(5) بچے اور گھر والوں کی عاللت

کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بچہ گزشتہ ہفتہ متعدد دنوں تک غیر حارض تھا؟ 
اگر جواب ہاں ہے۔

اگر عاللت سنگین نہ ہو-پیٹ درد، تھوڑا بخار-تو لئے جانے 
والے عالج کے بارے میں بات چیت کریں اور واپس جلد 

اسکول جانے کے بارے میں بات کریں۔

اگر عاللت سنگین ہو، یا بچہ بیامری کی وجہ سے اکرث و 
بیشرت غیر حارض رہتا ہو، تو اسے طبی ماہر سے دکھانے کی 

کوشش کریں۔

اگر گھر کے کسی فرد کی طبیعت خراب ہو، تو بچے کے 
بجائے والدین سے کسی کی مدد لینے کے بارے میں تبادلہ 

خیال کریں۔

اگر بچے کو کچھ وقت گھر پر رہنا ہے تو ایک ساتھی مقرر 
کریں جو استاذ کی مدد سے کورس ورک کے بارے میں 
جانکاری دے گا جس کو مکمل کرنا طالب علم کے لۓ 

رضوری ہے۔

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی
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جدول 6P – جاری

اسکول اور کمیونٹی میں کی جانے والی ممکنہ کاروائیاںگھر میں کی جانے والی ممکنہ کاروائیاںغیر حارضی کے اسباب

(7) رشتہ داروں کے گھر کا دورہ یا 
رشتہ کا آپ کے گھر کا دورہ

گھر کے دورہ سے متعلق فیصلہ کے خاکہ جواب ٹیبل

کیا آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا بچہ گزشتہ ہفتہ کئی دن غیر حارض تھا؟

اس بارے میں تبادلہ خیال کریں کہ آیا دورے کو چھوٹا 
کیا جا سکتا ہے۔ اگر رشتے دار دورہ کررہے ہیں، تو بچے 

کے لۓ اسکول جانے کی رضورت کے بارے میں تبادلہ 
خیال کریں اور اس بارے میں بات کریں کہ آیا انہیں 
اسکول جانے کی ذمہ داری سے بری کیا جا سکتا ہے۔

بچے سے پوچھیں کہ ان دنوں اس نے کیا کیا جب وہ غیر (8) گھر پر کام
حارض تھے: گھریلو کام ہو سکتے ہیں، بھائی بہن کی دیکھ 
ریکھ ہو سکتی ہے، بیامر یا بزرگ افراد کی دیکھ ریکھ ہو 
سکتی ہے، گھر کے لۓ آمدنی حاصل کرنے کا کام ہو سکتا 
ہے۔ والدین کو پابندی کے ساتھ بچوں کو اسکول بھیجنے 
کی رضورت کی یادہانی کرائیں، اور بچے کے کام کا بوجھ 
ہلکا کرنے یا جب اسکول چل رہا ہو تو شیڈول کو دوبارہ 

ترتیب دیکر اس وقت کے مطابق بنانے کی یادہانی کرائیں۔

بچے سے پوچھیں کہ ان دنوں میں اس نے کیا کیا جب (9) گھر کے باہر کام
وہ وہ غیر حارض تھے: پانی جمع کرنا، مارکیٹ جانا، گھر 

والوں کو کھانا پہنچانا، چرانا، اور کھیتی باڑی یا کامئی کرنا۔ 
والدین کو پابندی کے ساتھ بچوں کو اسکول بھیجنے کی 

رضورت کی یادہانی کرائیں، اور بچے کے کام کا بوجھ ہلکا 
کرنے یا جب اسکول چل رہا ہو تو شیڈول کو دوبارہ ترتیب 

دیکر اس وقت کے مطابق بنانے کی یادہانی کرائیں۔

اگر یہ گاؤں میں عام واقعہ ہے تو آپ کو اسکول کیلنڈر اور 
اسکول کے اوقات پر نظر ثانی کرنے کے لۓ کمیونٹی کے 

ممربان سے مالقات کرنے کی رضورت ہوگی۔

(10) موسم کے حاالت اور متعلقہ 
رسائی مسائل

والدین اور بچے کے ساتھ پاپندی سے اسکول جانے کی 
رضورت پر تبادلہ خیال کریں۔ پی ٹی اے، ایس ایم سی یا 

اسکول ڈائریکٹر کے ساتھ اس بارے میں تبادلہ خیال کریں 
کہ جب موسم ناسازگار ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے۔

اگر رسائی کے بڑے مسائل ہیں تو حل کے لۓ کمیونٹی کے 
ساتھ تبادلہ خیال کرنے کی رضورت ہے۔

(11) والدین نے اعرتاض کیا / بچہ 
جانے سے انکار کیا

ںایئاوراک یسیج یہ (4) روا (3) ،(2) ،(1)

والدین اور بچے کے ساتھ پابندی سے اسکول جانے کی (6) تہوار، سامجی تقریبات
رضورت کے بارے میں اور غیر حارضی کے دنوں کو کم 

سے کم کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کریں۔

ترک تحصیل کے لیے پہلی جوابی حکمت عملی          صفحہ 129
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فیگر Q6: گھر کے دورہ کی رپورٹ فارم

گھر کے دورہ کی رپورٹ فارم

گھر کے دورہ کی تاریخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   دورہ کرنے واال فرد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بچے کا نام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    عمر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کمیونٹی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسکول کا نام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گھر کے دورہ کا مقصد (جن کا اطالق ہوتا ہے ان پر نشان لگائیں):

  بچے نے کالس کے ___________ گھنٹے ناغہ کردیئے

  بچے کے برتاؤ میں مسائل ہیں

  بچے کو ایک یا زیادہ سبجیکٹوں میں کم منربات ملے ہیں

  دیگر، برائے مہربانی بیان کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دورہ کا خالصہ (کن مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا؟ کن مسائل کو حل کیا گیا؟):

فالو اپ کاروائیاں (مثال والدین کونسی کاروائیاں کریں گے؟ اساتذہ یا دیگر افراد کیسے فالو اپ کریں گے؟)

والدین/رسپرستوں کا نام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

والدین/رسپرستوں کا دستخط ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گھر کے دورہ کرنے والے کا دستخط ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فالو اپ کے منصوبہ کی تاریخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فالو اپ کے ذمہ دار فرد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اس میٹنگ کے بعد، فالو اپ کاروائیاں کی گئیں (تاریخ بتائیں):

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی
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فیگر 6R: فیملی جرنل

:S6 ٹیبل

کالس روم مواصالت الگ

 کسی دیگر ہفتہحارضی-غیر حارض اور دیروینڈی✓✓میریا05/15/14
میں کال

وینڈی

فالو اپتبادلہ خیالاستاذگھر کا دورہکالپی سی خططالب علم ذمہ دارتاریخ

 ویلیم اور پی ٹی اے
چیرئپرسن

گھر کا دورہ کریں کالس میں حارضی/برتاؤویلیم✓✓روبرٹ05/17/14

 اگر دیری ہو یا کوئی
 دن ناغہ کرے تو

کال کریں

بہرتیویلیم✓✓میریا05/12/14

پی ٹی اے چیرئپرسن  برتاؤ کی نگرانی کریں
 اور ہفتہ میں فون

کریں

 جلد بیدار ہونا، ہوم ورک کیویلیم✓روبرٹ05/15/14
 نگرانی کریں، اس بات کو

 یقینی بنائیں کہ وقت پر وہ
 اسکول جائے اور استاذ سے

رابطہ کرے

✓



ناگدننک تکرش ہنکمم ۓل ےک میٹ ٹنمجنیم سیک یسک
:ناربمم گنڈنٹسا

 اسکول انتظامیہ (مثال اسکول ڈائریکٹر، نائٹ ڈائریکٹر، گائڈینس • 
کاونسلر وغیرہ)

ریاضی کا استاذ• 
زبان کا استاذ• 
کالس روم استاذ (پرامئری)• 
زنانہ استاذ• 
 سبجیکٹ اساتذہ اگر کوئی اگزٹ امتحان ہو اور وہ امتحان میں • 

کسی سبجیکٹ کے اساتذہ ہوں

:قباطم ےک ترورض
پی ٹی اے/ایس ایم سی ممرب• 
ریپ اراونڈ رسوس کا منائندہ (مثال صحت کی نگہداشت فراہم • 
کار)

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی

صفحہ 132          اکائی 6

طلباء کی انفرادی رضوریات کو پورا کرتی ہیں۔ کیس مینجمنٹ ٹیم 
باقاعدگی کے ساتھ میٹنگ کرکے جوکھم میں مبتال طلباء کی پیش 
رفت اور چیلینج کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ مدد، مواصالت اور وسائل 

کا نظم و نسق کی خصوصیات سے متصف ہے۔ یہ طالب علم کے 
مسائل کا ازالہ کرنے کے لۓ بروقت تدبیر کو فروغ دیتا ہے۔ مؤثر 

ہونے کے لۓ، کیس مینجمنٹ کا تبادلہ خیال ان کاروائیوں پر مرکوز 
ہونا چاہئے جن کو اساتذہ تبدیلی النے کے لۓ انجام دے سکیں-

کالس روم میں خود سے، اسکول میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور 
گھر میں گھر والوں کے ساتھ اور کمیونٹی کی مدد سے۔ 

اگرچہ ایک کیس مینجمنٹ میٹنگ کو والدین/رسپرستوں کے ساتھ 
مواصالت کا جائزہ لینا چاہئے، لیکن اولین توجہ اس بات پر ہونی 

چاہئے کہ کالس روم میں کیا ہورہا ہے-تعلیمی۔علمی عمل اور 
اساتذہ اور طلباء کے درمیان میل جول۔ تیار کردہ حکمت عملیاں 
اور تجویز کردہ کاروائیاں اساتذہ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ مثال، 

اگر کوئی جوکھم میں مبتال طالب علم کو سننے میں دشواری ہے تو 
وہ کالس کی اگلی صف میں بیٹھ سکتا/سکتی ہے۔ اگر اس کے غنڈہ 

گردی ہوتی ہے یا کھیل کے میدان میں اس کو تنگ کیا جاتا ہے تو 
اساتذہ اس سلسلے میں قدم اٹھا سکتے ہیں۔ کیس مینجمنٹ ایسا 
ہونا چاہئے کہ وہ گھر کی صورت حال میں بھی بہرتی الئے۔ مثال، 

اس بارے میں بات کرنا کہ وقت پر اسکول پہنچنے میں ایک طالب 

علم کی کیسے مدد کی جائے مددگار ہو سکتا ہے۔ یا جوکھم میں 
مبتال طلباء پر عائد کام کی ذمہ داری کی مقدار کو کم کرنے کے 

طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال۔ یہ سب ایسی کاروائیاں ہیں 
جن کا نشاندہی کی جا سکتی ہے اور جوکھم میں مبتال طالب علم 

کی حالت کو سدھارنے میں انہیں اپنایا جا سکتا ہے۔

اس کے برعکس، انتظامی معامالت پر تبادلہ خیال کرنے کے لۓ یا 
اسکولوں کو ملنے والی محدود رقم کے بارے میں یا اس بارے 

میں تبادلہ خیال کرنے کے لۓ کہ گھر والے کتنے غریب ہیں کیس 
مینجمنٹ میٹنگ کا استعامل کرنا کارآمد نہیں ہے۔ یہ ایسے حاالت 

ہیں جن کو عام طور پر اسکول کے اہلکار بدل نہیں سکتے اور ان 
کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے سے جوکھم میں مبتال طلباء کی 

مدد میں اضافہ نہیں ہوگا۔

ایک کیس مینجمنٹ ٹیم میں کس کو ہونا چاہئے؟
ترجیحی طور پر ایک کیس مینجمنٹ ٹیم میں 3 سے لیکر 5 ممربان 

ہوں۔ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوں 
کیونکہ میٹنگ کی میزبانی کرنے میں ملبا وقت لگے گا اور اس 

بات کا جوکھم ہے کہ اصل گفتگو چھوٹ سکتی ہے۔ لیکن کیس 
مینجمنٹ طریقہ کار کو کارآمد بنانے کے لۓ، ایک سے زیادہ اساتذہ 

اور اسکول ڈائریکٹر کو ایک ساتھ ہونا چاہئے۔ اس سے طالب علم 
کے ساتھ کام کرنے کے مختلف امکانات پیدا ہوتے ہیں اور متعدد 
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تجربات سامنے آتے ہیں۔ تبادلہ خیال میں رشکت کے لۓ دیگر 
اساتذہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اگر رضورت ہو۔ ایک کمیونٹی 

لیڈر-جیسے کہ ایس ایم سی یا پی ٹی اے کے چیرئپرسن کی حیثیت 
سے-کو بھی رضورت پڑنے پر رشکت کے لۓ مدعو کیا جا سکتا ہے۔ 
کیس مینجمنٹ ٹیم کے ممکنہ ممربان سے متعلق مشوروں کے لۓ 
مندرجہ ذیل ٹیکسٹ باکس مالحظہ فرمائیں۔ مندرجہ ذیل ٹیکسٹ 
باکس ان افراد سے متعلق مشورہ فراہم کرتا ہے جو کیس مینجمنٹ 

میٹنگ میں حصہ لے سکتے ہیں۔

عام طور پر، ایک جوکھم میں مبتال طالب علم کے کیس کا مہینے 
میں ایک بار جائزہ لیا جاتا ہے جب تک کہ اس بات کا اشارہ نہ ہو 
کہ طالب علم کی حالت بدتر ہوگئی ہے (مثال ایک فیملی ممرب کی 

موت، اسکول سے ملبی غیر حارضی)۔ تاہم، اس بات پر انحصار کرتے 
ہوئے کہ ایک کالس روم میں کتنے جوکھم میں مبتال طلباء ہیں، ہر 

مہینے سبھی جوکھم میں مبتال طلباء کے کیس کا جائزہ لینے کے لۓ 
مزید کرثت سے میٹنگیں مقرر کرنے کی رضورت ہو سکتی ہے۔ اس 
طرح سے، جوکھم میں مبتال طلباء کے مختلف گروپوں سے متعلق 
آنے والے مہینوں میں تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے 

جوکھم میں مبتال ان طلباء کے بارے میں اکرث و بیشرت تازہ معلومات 
حاصل ہوتی رہتی ہیں جن کو شدید دشواریوں کا سامنا ہے۔

یہ فیصلہ کرنا کہ ایک کیس مینجمنٹ ٹیم میں کونسے سے اساتذہ 
شامل ہونے چاہئے ایک اسکولی سطح کا فیصلہ ہے۔ اسکولوں 

کو کیس مینجمنٹ ٹیم کمپوزیشن کے بارے میں کچھ کرائٹیریا 
فراہم کی جانی چاہئیں۔ اگر زبان اور ریاضیات کے اساتذہ ٹیم کے 
اسٹنڈنگ ممربان نہیں ہیں، تو ان سے ان کے کالس میں طالب علم 

کی کارکردگی کے بارے میں مشورہ کرنا چاہئے۔

زبان اور ریاضیات کے اساتذہ اتنے اہم کیوں ہیں؟ زبان کی تعلیم-
خاص طور سے وہ زبان جس میں طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے 

(تعلیم کی زبان، یا ایل او آئی) اور ریاضی-کو اعلی درجہ کی 
جانکاری سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں اعلی 

سطحی تعلیم کے دربان کے طور پر اہمیت حاصل ہے۔ اگر طلباء 
ان دو سبجیکٹوں میں کمزور ہیں یا ان میں سے کسی ایک یا دونوں 
میں فیل ہورہے ہیں، تو اس بات کی یہ بہت ہی اہم پیشن بینی کرتا 

ہے کہ آیا طالب علم اسکول چھوڑ دے گا یا نہیں۔

اسکول کے اہلکار اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں دیگر اساتذہ سے 
مشورہ کیا جائے یا کیس مینجمنٹ میٹنگوں میں رشکت کی جائے۔ 
ابتدائی سطح پر، اساتذہ اکرث کالس روم اساتذہ ہوتے ہیں اور سبھی 
سبجیکٹ پڑھاتے ہیں۔ اس صورت میں، استاذ اور اسکول ڈائریکٹر 

ایک وسیع تر تناظر پر تبادلہ خیال کرنے کے لۓ اس سال سے 
پہلے کے استاذ کو یا اگلے سال کے استاذ کو مدعو کرنے کا فیصلہ 

کر سکتے ہیں۔ اسکول ڈائریکٹرس یا نائٹ ڈائریکٹرس کو کیس 
مینجمنٹ میٹنگیں آسان بنانا چاہئے۔

کیس مینجمنٹ میٹنگوں میں کیس مینجمنٹ ٹیمیں کیا تبادلہ 
خیال کرتی ہیں؟

جوکھم میں مبتال طلباء کی نگرانی میں شامل ہے جوکھم میں 
مبتال طالب علم کے لۓ مسلسل اور ریگولر معلومات جمع کرنا۔ 

ایک کیس مینجمنٹ میٹنگ کے دوران اس ڈیٹا کا جائزہ لیا جاتا 
ہے۔ مندرجہ ذیل سواالت میٹنگ کی رہنامئی کرسکتے ہیں:

آخری میٹنگ کے بعد سے کیا کسی چیز میں تبدیلی آئی ہے؟• 
کیا طالب علم کے اندر سدھار پیدا ہوا ہے؟ اگر نہیں، تو کیوں؟• 
اس طالب علم کا تعاون کرنے کے لۓ ہم کیا کر سکتے ہیں؟• 

ایک مؤثر کیس مینجمنٹ میٹنگ کے لۓ اساتذہ اور ایسے افراد درکار 
ہوتے ہیں جو تبادلہ خیال میں رشکت کرکے یہ بتائیں کہ ان کے خیال 

سے طالب علم کے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ تبادلہ خیال طالب علم کے 
بارے میں ریکارڈز اور مخصوص معلوم جانکاری سے متعلق ہونے 

چاہئے، نہ کہ قیاس آرائی اور گپ شپ ہونا چاہئے۔ کیس مینجمنٹ 
تبادلہ خیال کا استعامل ان معلومات کی نشاندہی کے لۓ بھی کیا جا 

سکتا ہے جو والدین/رسپرستوں کو فراہم کرنا رضوری ہے۔

مندرجہ ذیل سواالت کیس مینجمنٹ میٹنگ کے دوران تبادلہ خیال 
کی رہنامئی میں مدد کرسکتے ہیں:

طالب علم کی تعلیمی حصولیابی کی موجودہ سطح کیا ہے؟• 
 کیا کوئی مخصوص سبجیکٹ ہیں جہاں طالب علم دورسوں کے • 

مقابلے زیادہ جدوجہد کررہا/کررہی ہے؟
کسی قسم کے برتاؤ طالب علم کے لۓ مسائل کھڑے کرتے ہیں؟• 
 کیا طالب علم کے برتاؤ دیگر طلباء کے لۓ یا استاذ (اساتذہ) کے • 

لۓ مسائل کا سبب بن رہے ہیں؟
طالب علم کی حارضی کا طرز کیا ہے؟• 
 کیا طالب علم کی کارکردگی، طرزفکر یا برتاؤ کے اندر حال میں • 

کسی طرح کی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟
 طالب علم کے ساتھ کونسی تدابیر پہلے ہی آزمائی جا چکی ہیں • 

اور کیا ان میں کوئی کامیابی نظر آئی؟
دیگر کونسی ممکنہ تدابیر آزمائی جا سکتی ہیں؟• 
 کس طرح کے گھریلو عوامل طالب علم کو متاثر کرسکتے ہیں اور • 

ان عوامل میں تخفیف کرنے کے لۓ کیا کیا جا سکتا ہے؟

جوکھ میں مبتال بچوں سے متعلق ماہانہ وار کیس مینجمنٹ تبادلہ 
خیال کے رہنام اصول

آپ کو کیس مینجمنٹ میٹنگیں کرنے کے لۓ ایک مستقل فارمیٹ کا 
استعامل کرنا چاہئے۔ ذہن میں رکھیں کہ ان میٹنگوں کا طویل ہونا 

رضوری نہیں ہے۔ یو۔ایس میں کی گئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 
ایک طالب علم سے متعلق تقریبا 6 منٹ کے تبادلہ خیال کے بعد، 
تبادلہ خیال کم نتائجی ہو جاتا ہے اور حل پر توجہ مرکوز کرنے کا 

امکان کم ہوجاتا ہے۔

مندرجہ ذیل ٹیکسٹ باکس ماہانہ وار کیس مینجمنٹ میٹنگوں کے 
لۓ رہنام اصول کرتا ہے۔

ٹیبل 10 کالس روم کے ابتدائی ردعمل حکمت عملیوں کی نگرانی 
الگ ہے۔ اس الگ میں مختلف ایسی کاروائیاں نوٹ کی جاتی ہیں 

جو کالس روم میں جوکھم میں مبتال ہر طالب علم کے لۓ کی گئیں۔ 
یہ رصف ایک ریکارڈ ہے جس میں یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ کونسی 

ابتدائی ردعمل کی حکمت عملی اپنائی گئی اور جس دن اپنائی گئی 
اس کی تاریخ۔ اس بات کی نگرانی کرنے کے لۓ کہ اسکول اور گھر 
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کیس مینجمنٹ میٹنگیں منعقد کرنا

کیس مینجمنٹ میٹنگ کی تیاری کرنا:
 کیس مینجمنٹ میٹنگ کے لۓ سبھی مناسب ڈیٹا کا جائزہ لینا۔ وہ معلومات جو میٹنگ کے دوران مفید ہونگی وہ طالب علم کے برتاؤ ٹیبل، برتاؤ نگرانی • 

فارم، ہوم ورک نگرانی شیٹ، فارم خطوط کے ریکارڈ، گھر کے دوروں اور میٹنگوں، اسکول کی حارضی کی ریکارڈ، اور اسکول کے دیگر ریکارڈ میں پائی 
جا سکتی ہیں جو فیصلہ کی حامیت کرسکے۔

 ہوم روم اساتذہ کو سبجیکٹ اساتذہ کے ساتھ رضورت کے مطابق بات کرنی چاہئے اور ان سے اس بارے میں مشورہ اور معلومات طلب کرنا چاہئے کہ • 
کیسے جوکھم میں مبتال طلباء کی مدد کی جائے۔ طالب علم کی حارضی، برتاؤ یا کورس ورک میں کسی بھی طرح کی تبدیلیوں کو نوٹ کیا جانا چاہئے۔

کیس مینجمنٹ میٹنگ منعقد کرنا:
 اسکول ڈائریکٹر یا نائٹ ڈائریکٹر میٹنگ کی رہنامئی کرتا ہے۔ سبھی رشکت کنندہ گان جوکھم میں مبتال ہر اس طالب علم کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے • 

ہیں جن کی نشاندہی جوکھم میں مبتال طالب علم کی درجہ بندی عمل کے دوران کی گئی۔
ہوم روم استاذ سے ہر طالب علم کی پیش رفت پیش کرنے کو کہیں۔ ہر طالب علم کے کیس پر تبادلہ خیال کریں۔• 
 ہر بچہ کی حارضی، برتاؤ اور کورس ورک کے بارے میں دیگر اساتذہ سے معلومات حاصل کریں، اور ان کاروائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں جو • 

اسکول میں کامیابی کے لۓ بچہ کی مدد کرنے کے لۓ کی گئی ہیں۔
ہر بچہ سے متعلق ڈائریکٹر، نائب ڈائریکٹر وار پی ٹی اے کے ذریعہ کی گئیں کسی بھی طرح کی کاروائیوں کی اطالع دیں۔• 
 جوکھم میں مبتال طالب علم کے برتاؤ کا جائزہ لیں اور برتاؤ میں تبدیلیوں کی حکمت عملیوں کا تعین کریں۔ برتاؤ سے متعلق مسائل کا ازالہ کرنے کے لۓ • 

حکمت عملیوں کی نشاندہی کے لۓ برتاؤ مینجمنٹ حکمت عملیاں استعامل کریں۔
ان کاروائیوں کے بارے میں فیصلہ کریں جن کی رضورت اگلے مہینے ہے اور ان کاروائیوں کی ذمہ داری مقرر کریں۔• 
کیس مینجمنٹ میٹنگ فارم مکمل کریں۔• 

کیس مینجمنٹ سائیکل کو ختم کرنا:
کسی بھی طرح کے فیصلوں اور ان کاروائیوں کے بارے میں والدین/رسپرستوں کو اطالع دیں جن میں ان کا تعاون درکار ہو۔• 

والوں کے درمیان کونسی مواصالت اپنائی گئی ہے کیس مینجمنٹ 
میٹنگ میں اس ریکارڈ کا جائزہ لیا جانا چاہئے۔

اس کے برعکس، فیگر 9 ایک انفرادی طالب علم کے ماہانہ وار 
کیس مینجمنٹ میٹنگ فارم کی ایک مثال ہے۔ یہ ایک اندراج فارم 

ہے جس میں وہ کاروائیاں اور فالو اپ تحریر کئے جاتے ہیں جن 
کا فیصلہ طالب علم کی کارکردگی کے لۓ ایک کیس مینجمنٹ 

میٹنگ میں کیا جاتا ہے۔ جونیرئ سکنڈری اور سکنڈری سطح میں 
جہاں طلباء کو سبجیکٹ کے اساتذہ ملتے ہیں، ہر سبجیکٹ استاذ 
ہوم روم استاذ کو معلومات فراہم کرتا ہے جو فارم مکمل کرتا ہے۔ 

ان سبجیکٹوں میں جہاں طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد کو مسائل 
کا سامنا ہے، اس استاذ کو کیس مینجمنٹ میٹنگ جوائن کرنے کے 

لۓ مدعو کیا جائے گا۔

 xx کالس روم مینجمنٹ حکمت عملیوں کے بارے میں صفحہ
پر موجودہ ٹیبل 11 کا استعامل کیس مینجمنٹ میٹنگوں کے 

دوران کیا جاتا ہے۔ فارم میں اسی فارمیٹ کا استعامل کیا گیا ہے 
جو ٹیبل 3 میں ہے (صفحہ xx دیکھیں) جس میں طالب علم 

کے ان برتاؤ کی نشاندہی کی جاتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے جس 
کی درجہ بندی 1 (معتدل جوکھم) یا 2 (شدید جوکھم) کے 

طور پر کی گئی۔ اس کے برعکس، یہ ٹیبل مینجمنٹ کی ان حکمت 
عملیوں کی منائندگی کرتا ہے جن کا استعامل ایک استاذ غیر متوجہ 
یا تخریبی طلباء کے تئیں ردعمل کے لۓ کرسکتا ہے۔ اس ٹیبل میں 

پیش کئے گئے طالب علم کے برتاؤ اور استاذ کے مینجمنٹ حکمت 
عملیاں واضح طور پر مصور ہیں۔ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ ٹیبل 
طالب علم کے منفی برتاؤ کا ازالہ کرنے کے لۓ مینجمنٹ کی حکمت 
عملیوں کے بارے میں سوچنے میں اساتذہ کی مدد کرنے کے لۓ ایک 

گائڈ کے طور کام کرتا ہے۔

اس یونٹ میں ہم نے ان کاروائیوں پر تبادلہ خیال کیا جن کو اسکول 
کے اہلکار کالس میں تعلیم اور علم میں سدھار النے کے لۓ، اس بات 
کی نگرانی اور ریکارڈنگ کرنے کے لۓ کہ جوکھم میں مبتال طلباء کے 

ساتھ کیا ہورہا ہے اپناتے ہیں اور اسکولوں اور گھر والوں کے درمیان 
مواصالت میں سدھار النے کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال 

کیا۔ ایک ای ڈبلیو ایس اور ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں کا ایک 
دیگر اہم جزء ہے ترک اسکول کے مسئلہ کا ازالہ کرنے کے لۓ پوری 

کمیونٹی میں بیداری اور ذمہ داری کی سطح میں اضافہ کرنا۔

اگلی یونٹ میں ہم اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے کہ کمیونٹیوں کو 
اپنی ٹیم کا ممرب بنانے کے لۓ کونسے اقدام اپنائے جا سکتے ہیں اور 

کونسی کاروائیاں کی جا سکتی ہیں۔



:U6 ٹیبل

طالب علم کا ابتدائی ردعمل کی نگرانی الگ

 طالب علم کے بارے میں
کیس مینجمنٹ میٹنگ

 طالب علم
کا نام

(تاریخ (تاریخیں

 تعاون کی کاروائیوں سےگھر کا دورہ کیا گیافون کیا گیاخط نوٹیفیکیشن بھیجا گیا
متعلق استاذ کی میٹنگ

(تاریخ (تاریخیں(تاریخ (تاریخیں(تاریخ (تاریخیں(تاریخ (تاریخیں

یب

طالب علم کا ابتدائی ردعمل کی نگرانی الگ

طالب علم کے بارے میں
کیس مینجمنٹ میٹنگ

طالب علم
کا نام

(تاریخ (تاریخیں

تعاون کی کاروائیوں سےگھر کا دورہ کیا گیافون کیا گیاخط نوٹیفیکیشن بھیجا گیا
متعلق استاذ کی میٹنگ

(تاریخ (تاریخیں(تاریخ (تاریخیں(تاریخ (تاریخیں(تاریخ (تاریخیں
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فیگر V6: طالب علم کے برتاؤ میں سدھار النے کے لۓ کیس مینجمنٹ حکمت عملیاں

ماہانہ کیس مینیجمنٹ میٹنگ فارم

تاریخ ___________________________

طالب علم کا نام _________________ گریڈ _____________

کالس یا ہوم روم استاذ کا نام _______________________________________

دیگر رشکت کنندگان:
نام __________________________ کردار ____________________________

نام __________________________ کردار ____________________________

نام __________________________ کردار ____________________________

کی جانے والی نئی اور / یا موجودہ کارکردگیگزشتہ کارکردگی کورس کی کارکردگی
جاری کاروائیاں

ذمہ دار فرد

سبجیکٹ 1

سبجیکٹ 2

سبجیکٹ 3

سبجیکٹ 4

ہوم ورک

حارضی

برتاؤ (0, 1, 2)

دیگر

دیگر
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کالس روم وابستگی مینجمنٹ کی حکمت عملیاں

1 کا برتاوی اسکور
توجہ نہیں دیتا/دیتی ہے/ خیاالت میں گم ہوتا ہے• 
اسائنمنٹ نہیں کرتا/کرتی ہے• 
درسی کتاب نہیں التا/التی ہے• 
ہدایات نہیں سنتا/سنتی ہے• 
کالس میں سوتا/سوتی ہے• 
 کالس کے ضوابط پر عمل نہیں کرتا/کرتی (گم وغیرہ چباتا/• 

چباتی ہے)
گوشہ نشینی اختیار کیا• 
دیگر طلباء کے ساتھ میل جول نہیں بڑھاتا ہے• 
 باڈی لینگویج یا کاروائیاں جو بے حرمتی یا غیر وابستگی کا اشارہ • 

کرتی ہیں (بے ڈھنگے طریقے سے سیٹ پر بیٹھنا، کالس ورک 
کرنے کے بجائے بے مقصد نقش و نگار بنانا، وغیرہ)

مینجمنٹ حکمت عملیاں
 کالس روم/اسکول کے ضوابط اور مناسب برتاؤ نافذ کریں اور • 

شائع کریں-ان کے بارے میں طلباء کے ساتھ تبادلہ خیال کریں
طلباء کو استاذ کے ڈیسک کے قریب بھیجیں• 
 کسی طالب علم کے قریب بھیجیں؛ اس کے یا اس کے ڈیسک کے • 

پیچھے یا بغل میں کھڑا کریں
 ہاتھ کے اشاروں کا استعامل کریں (اپنے ڈیسک پر ہاتھ سے • 

ماریں، اپنے منہ پر ایک انگلی رکھیں، وغیرہ)؛ تھوڑا اپنی آواز 
اونچی کریں اور آنکھ سے آنکھ مالکر یہ بتائیں کہ طالب علم کا 

برتاؤ غیر مناسب ہے اور اس باز رہنے کی رضورت ہے۔
 طالب علم کا نام پکاریں اور اسے بتائیں کہ وہ اپنے برتاؤ سے باز • 

رہے یا اس میں تبدیلی الئے۔
 روز مرہ کے معموالت کے لۓ واضح طریقے کار قائم کریں (اپنا • 

ہاتھ اٹھائیں، تین انگلیاں پکڑیں، اور الٹی گنتی کریں 3، 2، 1 یہ 
اشارہ کرنے کے لۓ اب کسی چیز کو روکنے کی رضورت ہے)

 توقعات کے ایک منونہ کے طور پر دیگر طلباء کے مناسب برتاؤ • 
کی تعریف کریں، لیکن منایاں موازنہ نہ کریں

2 کا برتاوی اسکور
 ان طلباء سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتا/کرتی ہے جو کام • 

کرنے کی کوشش کررہا/کررہی ہے
ڈیسک ورک کے دوران اونچی آواز سے بات کرتا/کرتی ہے• 
دیر سے آتا/آتی ہے• 
چیزیں پھینکتا/پھینکتی ہے (کاغذ کی گیند)• 
دیگر طلباء کو مارتا/مارتی ہے/دھونس جامتا/جامتی ہے• 
استاذ اور دیگر طلباء کے ساتھ بحث کرتا/کرتی ہے• 
دیگر طلباء کا/ان کے نام کا مزاق اڑاتا/اڑاتی ہے• 
فحش اظہار یا اشارات استعامل کرتا/کرتی ہے• 
اسکول کی امالک کو برباد کرتا/کرتی ہے/خراب کرتا/کرتی ہے• 
استاذ کے ساتھ گستاخی سے بات کرتا/کرتی ہے• 
کالس کی رسگرمیوں میں خلل ڈالتا/ڈالتی ہے• 

مینجمنٹ حکمت عملیاں
 طالب علم کے ساتھ ایک میٹنگ کے لۓ کہیں؛ پھر طالب علم • 

اور اسکول ڈائریکٹر کے ساتھ ایک میٹنگ؛ آخر میں طالب علم، 
اسکول ڈائریکٹر/نائب ڈائریکٹر اور والدین/رسپرست کے ساتھ 

میٹنگ
 طالب علم کو دیگر طلباء سے الگ کردیں-مثال طالب علم کو • 

اسکول ڈائریکٹر کے آفس میں بھیجیں
 طلباء کے سامنے طالب علم کا سامنا نہ کریں-اکیلے میں غیر • 

مناسب برتاؤ پر تبادلہ خیال کریں
 ساتھ ملکر غیر مناسب برتاؤ کے انجام کی نشاندہی کریں اور • 

انہیں نافذ کریں
 طالب علم کو کالس روم میں ایک مخصوص کردار یا ذمہ داریاں • 

دیں اور ان کے مثبت تعاون مضبوط کریں
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کمیونٹیز کے ساتھ 
رشاکت داری قائم کرنا

یونٹ 7:

ترک اسکول کی روک تھام
قبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ



BACKSIDE OF TAB
(Don’t print this note)



کمیونٹی چیمپیئنز اسکول اور خاندان کے 
درمیان فاصلہ ختم کرتے ہیں

جب پرینکا کو ترک اسکول کی روک تھام کے پائلٹ پروگرام کے لیے انٹرویو کے لیے بالیا گیا، تو وہ گھربائی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے پہلے 
کسی بھی تنظیم میں کام نہیں کیا تھا۔ اس کے عالوہ وہ ایک ایسی سوسائٹی سے تھی کام کرنے والی خواتین کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا 
جاتا۔ لیکن پرینکا، جو یونیورسٹی میں زولوجی کی طالب علم ہے، اسے ایک ولولہ خیز اور اہم موقع کے طور پر دیکھا۔ لہذا، وہ انٹرویو کے 

لیے گئی اور دھرم پور داخلی میں ایک کمیونٹی چیمپینئ کے طور پر اپنے کام کو قبول کر لیا۔
کمیونٹی چیمپینئ کے طور پر پرینکا کی ذمہ داریوں کا ایک حصہ مرکوز بچوں کے گھروں کا دورہ کرنا تھا۔ گھریلو دوروں کے دوران، وہ 

والدین/رسپرستوں کو ان رسگرمیوں کے بارے میں مطلع کرتے ہیں جن میں ان کے بچے حصہ لے رہے ہیں اور ان کے بچوں کی پیش رفت کا 
جائزہ لیتی ہے۔ وہ والدین کے ٹریکنگ جرنل کا بھی جائزہ لیتی ہے، جہاں وہ اپنے بچون کی حارضی کا ریکارڈ رکھتے ہیں، یہ یقینی بنانے 
کے لیے کہ یہ اسکول کی حارضی کے ریکارڈ سے مطابقت رکھتا ہے۔ اگر ان کے درمیان کوئی اختالف ہوتا ہے، تو کمیونٹی چیمپینئ جانتے 

ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس سے انھیں نپٹنا ہے۔ یہ پہلے جوابی نظام کا ایک اہم حصہ ہے کیونکہ ایس ڈی پی پی کے مواقعاتی تجزیہ 
میں اکرث والدین نے قبول کیا کہ وہ اپنے بچہ کے اسکول کی حارضی کے منونے سے واقف نہیں تھے۔

”“والدین کے ساتھ میرے مسلسل تعامل نے ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے میں میری مدد کی۔ ان کے ساتھ اس تعامل کے دوران، میں 
نے سیکھا کہ انھیں کس طرح قائل کریں کہ والدین-اساتذہ میٹنگ اور اوپن ہاؤس ان کو درپیش مسائل کو پیش کرنے کے لیے اچھے مواقع 
ہیں۔ انھیں یہ منظقی لگا اور وہ اوپن ہاؤس کے لیے آئے جہاں انھوں نے چیزوں کی مختلف قسمیں دیکھیں جنھیں ان کے بچوں نے بنایا 

تھا؛ انھوں نے اپنے بچوں کو کردار ادائیگی کرتے ہوئے دیکھا اور یہ انھیں دلچسپ اور کارآمد معلوم ہوا۔ میں نے پروگرام میں بہت سی نئی 
چیزیں سیکھیں اور اب میں خود کو بہرت طور پر سمجھ سکتی ہوں۔ اب میں بچوں، اساتذہ اور والدین کے طرزعمل کو سمجھتی ہوں اور 

علم کے تبادلہ نے میری سوچ کو وسعت دی ہے۔ 

”طلباء اسے دوست سمجھتے ہیں۔ وہ اس کی بات سنتے ہیں۔“ ~ کالس روم استاد





سابقہ یونٹ میں ہم نے ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں پر 
تبادلہ خیال کیا جو کہ جوکھم میں مبتال طلباء کو اسکول سے 
وابستہ رکھنے کی ابتدائی کاروائیاں ہیں۔ ابتدائی ردعمل کی 

حکمت عملیاں اسکولی سال میں قبل از وقت جوکھم میں مبتال 
طلباء تک پہنچنے کے لۓ ای ڈبلیو ایس ”ٹریک اور ٹریگر“ عمل 
کا اہم حصہ ہیں۔ ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں کا بنیادی 

عنرص ہے گھر والوں اور اسکول کے بیچ رشاکت داری کو مستحکم 
کرنا۔ تاہم، ترک اسکول کے خامتہ کی مکمل ذمہ داری اسکولوں 
اور گھر والوں پر ڈالنے سے ان بڑے مسائل کے حل میں ناکامی 
ہوتی ہے جو گھر اور اسکولوں سے پرے ہیں اور ان کا ظہور ان 
چیزوں سے ہوتا ہے جو بڑی کمیونٹی میں واقع ہوتی ہیں۔ اس 
یونٹ میں، ہم اس بارے میں تبادلہ خیال کریں گے کہ کیسے 

اسکولوں، گھر والوں اور کمیونٹیوں کے درمیان وسیع تعلقات قائم 
کیا جائے۔

اگر والدین/رسپرست طلباء کو اسکول سے وابستہ رکھنے کے لۓ 
سب سے زیادہ خواہاں ہیں تو کمیونٹیوں کو اس میں شامل کرنے 

کمیونٹیز کے ساتھ رشاکت کرنا
جب طلباء اسکول میں رہتے ہیں تو کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ معاشی پیداوار، استحکام، نظم و نسق اور سامجی بہبود میں بہرت 

تعاون کے قابل ہوتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے، ابتدائی نظام انتباہ کو کمیونٹی میں مضبوطی سے پیوست ہونا چاہیے۔ پہلی جوابی حکمت 
عملی کو مکمل طور پر الگو کرنے کے لیے اسکولوں اور اساتذہ کے پاس وقت، وسائل اور حوصلہ افزائی کی کمی ہو سکتی ہے۔ بعض 

حکمت عملی اسکول کے منشور کی پہنچ سے تجاوز کر سکتی ہے اور اسے حوصلہ افزائی، ساتھی کے دباؤ اور افرادی قوت کی رضورت پڑ 
سکتی ہے جو با اثر کمیونٹی کے اراکین فراہم کر سکتے ہیں۔ مشرتکہ مقاصد ہونے کے باوجود، اسکول اور کمیونٹی ہمیشہ ہم آہنگی میں 
کام نہیں کر سکتے۔ اکائی 7 ای ڈبلیو ایس الگو کرنے اور اسکول کمیونٹی ای ڈبلیو ایس ٹیم وجود میں النے کے لیے اسکول اور کمیونٹی 

کا اشرتاک تیار کرنے پر مرکوز ہے۔ یہ اسکول اہلکار اور کمیونٹی کے اراکین کے متعلقہ کردار اور ذمہ داریوں، ان کے اوورلیپ اور تکمیل کا 
خاکہ پیش کرتا ہے۔ یہ اکائی چار ایکشن عالقوں پر بحث کرتا ہے، جو آپ کی رہنامئی کرتا ہے کہ اسکول میں ٹھہریں کمیٹیاں کس طرح تیار 

کریں اور پہلی جوابی حکمت عملی الگو کرنے کے لیے اسکولوں کے ساتھ کام کرنے کے عمل کیسے تیار کریں، ترک تحصیل کے بارے میں 
بیداری بڑھانے کی وکالت کرتا ہے، خطرے کی زد میں آنے والے طلباء اور ان کے خاندانوں کی مدد کے لیے اور اس بات کو یقینی بنانے کے 
لیے کہ اسکول، کمیونٹی اور خاندان بچوں کو اسکول میں برقرار رکھنے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں ایک باہمی احتساب کے عمل میں رشکت 

کرنے کے لیے حفاظتی خدمات فراہم کرتا ہے۔

کی کیا رضورت ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لۓ ہم کو نہ 
رصف اس بات پر دھیان دینے کی رضورت ہے کہ کس طرح سے 

ترک اسکول ایک طالب علم کو اور اس گھر والوں کو فالح و بہبود 
کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، بلکہ اس بات پر بھی دھیان دینے کی 
رضورت ہے کہ یہ کمیونٹیوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اسکول 

ترک کرنے والے افراد ہو سکتا ہے کہ کم پیسے کامئیں، جس کا 
مطلب ہے کہ خرچ کرنے کے لۓ ان کے پاس کم پیسے ہیں؛ اس 
بات کا امکان کم ہے کہ وہ بلدیاتی رسگرمیوں میں شامل ہوں یا 

ووٹ دیں؛ وہ سامج کے تئیں کم ذمہ دار ہوتے ہیں؛ اور اس بات 
کا زیادہ امکان ہے کہ سامج مخالف، جارحانہ اور یہاں تک کہ 

مجرمانہ عمل کا اظہار کریں۔

اسکول ترک کرنے والے افراد کے پاس اس بات کا امکان کم ہوتا 
ہے کہ ان کے پاس ایسی صالحیت ہوں جو کاروباری افراد کو اپنے 
مالزمین میں درکار ہوتی ہے یا ان کے پاس کوئی خدمات یا اشیاء 

خریدنے کے لۓ پیسے ہوں۔ اسکول ترک کرنے والے افراد کے پاس 
اس بات کا امکان کم ہوتا ہے کہ وہ کسی مسجد، مندر یا چرچ 
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میں ممرب بننے کے الئق ہوں۔ اور اسکول ترک کرنے والے افراد میں 
اس بات کا امکان کم ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی حامیت کریں جو 
کمیونٹی میں سدھار پیدا کرتی ہیں یا ان بلدیاتی رسگرمیوں میں 

شامل ہوں جو وسیع پیامنے پر کمیونٹی اور سامج کو فائدہ پہنچاتی 
ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ کمیونٹی میں موجود ہر ایک فرد کو 

بچوں کو اسکول میں رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے اور اس میں تخفیف 
کرنے کے لۓ وہ اپنا اثر و رسوخ استعامل کر سکتے ہیں۔ کمیونٹیز 

ترک اسکول کے خالف ایک بااثر طاقت ہو سکتا ہے۔

اس یونٹ میں، ہم ایک ای ڈبلیو ایس کے تیرسے جزء کے بارے 
میں تبادلہ خیال کررہے ہیں: ترک اسکول کا ”مقابلہ“ کرنے میں 

کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دینے کے طریقے۔ ہم بہت سارے 
مواد اور رسگرمیوں سے آپ کو روبرو کرائیں گے جن کو ایس ڈی 

پی پی ماملک نے ترک اسکول سے متعلق بات چیت میں کمیونٹیوں 
کو شامل کرنے کے لۓ اور کمیونٹی کی رشکت اور ای ڈبلیو ایس کی 

ملکیت میں اضافہ کرنے کے لۓ تیار کیا۔

اس لۓ، جوکھم میں مبتال طلباء کی حامیت کرنے کی خاطر 
کمیونٹی کے کردار کو بہرت بنانے اور اس میں اضافہ کرنے کے لۓ 

کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگرچہ کمیونٹی ممربان کی شمولیت ملک کے 
لحاظ سے اور یہاں تک کہ کمیونٹی کے لحاظ سے شاید مختلف 
ہوگی، لیکن کمیونٹی کے سبھی لیڈران کے اندر ایک ہی طرح کی 
اہم خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ کمیونٹی کے لیڈران با اثر ہوتے 
ہیں؛ ان کی رائے کا عام طور پر احرتام کیا جاتا ہے اور ان میں وزن 
ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایسے صوابدیدی وسائل ہو سکتے ہیں جن کا 

استعامل جوکھم میں مبتال طلباء کی حامیت کرنے کے لۓ کیا جا 
سکتا ہے۔ وہ اکرث اس بات کا فیصلہ کرنے میں با اثر افراد ہوتے ہیں 

کہ کمیونٹی میں کیا ہو-خاص طور سے چھوٹی کمیونٹیوں میں۔  
اور واضح طور پر، انہیں لگتا ہے کہ ان کی کمیونٹی اہم ہے! سب 

سے اہم خصوصیت جو ایک کمیونٹی لیڈر کے پاس ہونی چاہئے وہ 
ہے کسی مقصد کے تئیں لگاؤ اور جذبہ! کچھ ایریا میں، کمیونٹی 
کے لوگ جوکھم میں مبتال طلباء کی حامیت کرنے کے لۓ امید کے 

خالف قابل قدر وسائل کے طور پر سامنے آتے ہیں کیونکہ انہیں 
مقصد پر یقین ہوتا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

کمیونٹیز کیسے شامل ہو سکتی ہیں؟
کمیونٹیوں اور ان کے لیڈران کو شامل کرنے کے چار طریقے ہیں:

 کاروائی 1: ”اسکول کے ساتھ وابستگی“ سے متعلق کمیٹیاں • 
تشکیل دیں جو جوکھم میں مبتال طلباء کو اسکول سے وابستہ 

رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ کمیٹیاں ابتدائی ردعمل کی 
حکمت عملیاں انجام دینے کے لۓ اسکول کے اہلکار کے ساتھ 

مل کر کام کرتی ہیں۔
 کاروائی 2: ترک اسکول کے بارے میں والدین کے اندر بیداری • 

پیدا کرنے اور اسکول سے ربط پیدا کرنے کے لۓ حامیت، 
بیداری اور رابطہ کی رسگرمیوں میں شامل ہوں، جیسے کہ 

کمیونٹی کی میٹنگیں، اسکول کے اوپن ہاؤس، اور صوتی 
پیغامات۔

 کاروائی 3: ان کی کمیونٹی کے اندر ترک اسکول میں تخفیف • 
کرنے کی خاطر جوکھم میں مبتال طلباء کو ریپ-راونڈ رسوس 

ڈیلیوری فراہم کرنے کے لۓ اور رسگرمیوں میں تعاون فراہم 
کرنے کے لۓ کمیونٹی گروپوں کی نشاندہی کریں اور ان کے 

ساتھ رشاکت کریں (مثال سوشل مینجمنٹ کمیونٹی (ایس 
ایم سی)، والدین استاذ اسوسی ایسٹ (پی ٹی اے)، ویلیج 

کاونسل، این جی او/سی بی او، مقامی کاروباری)۔
 کاروائی 4: ان رسگرمیوں میں رشکت کریں جو ای ڈبلیو ایس • 

کے مؤثر نفاذ کے لۓ جواب دہی کے ماحول کو فروغ دیتی 
ہیں تا کہ اسکول کے اہلکار، گھر والے اور کمیونٹیز سبھی ایک 

دورسے کے کردار اور ذمہ داریوں سے واقف ہوں۔

بڑی حد تک، ایک ای ڈبلیو ایس کی پائیداری کا انحصار کہ 
کمیونٹی کو اس بات سے واقف کرایا جائے کہ ترک اسکول ایک 
مسئلہ ہے اور اس کو کم کرنے کے لۓ کمیونٹی کو کوششوں کی 
ذمہ داری لینی پڑے گی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے؛ اور ناہی یہ 
ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ کمیونٹیوں کے ساتھ رشاکت سے متعلق 
اپنے تبادلہ خیال میں، ہم مخصوص رسگرمیوں کی شدید ترغیب 
دیں گے اور وہ مواد فراہم کریں گے جن کا استعامل چار ایس ڈی 
پی پی ماملک میں کیا گیا۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ، ہم ان غیر 
متوقع خطرات کی نشاندہی کریں گے اور تبادلہ خیال کریں گے 
جن سے آپ کو بچنا چاہئے۔

مندرجہ ذیل ٹیبل، ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیاں اور ذمہ 
داریاں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ای ڈبلیو ایس اور 
ابتدائی ردعمل کی حکمت کو نافذ کرنے کے لۓ اسکول اور 
کمیونٹی کو کیسے ساتھ ملکر کام کرنا چاہئے۔ ابتدا ہی سے 

کمیونٹی کے لیڈران ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اسکول 
کے ریکارڈ کو رکھنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن وہ ان کی نظر 
ثانی میں شامل ہو سکتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لۓ کہ 

نگرانی باقاعدگی کے ساتھ اور ٹھیک طریقے سے ہورہی ہے۔

کمیونٹی کے ساتھ رشاکت داری کی بنیادی پہلو ہے ایک کمیونٹی 
مسئلہ کے طور پر ترک اسکول کے لۓ جواب دہی کا ایک مشرتکہ 

احساس۔ یہ رصف ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، اور ناہی کوئی 
ایسی چیز جو رصف اسکولوں اور والدین کو شامل کرتا ہے۔ یہ 

ایک ایسا معاملہ ہے جو پوری کمیونٹی-اور اس کمیونٹی کے 
مستقبل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لۓ، یہ ایک کمیونٹی کو ترک 

اسکول کے خامتہ کی طرف متوجہ کرتا ہے!
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طالب علم کے ٹریکنگ ریکارڈ کا جائزہ لینے کے لیے اسکول میں ایک ساتھ مل کر کام کرنا
طالب علم کے ریکارڈوں کی مسلسل ٹریکنگ اور جائزہ ایک ای ڈبلیو ایس کا مرکزی حصہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے 
جو خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کو اسکول میں برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پہلی جوابی 

حکمت عملیوں کو متحرک کرتا ہے۔ تیمور لیستے میں ایس ڈی پی پی امدادی عملہ کے ساتھ ایک دورہ کے 
دوران ایک استاد اپنے کالس روم کے طالب علم کے ریکارڈ کا جائزہ لیتی ہے۔



داہنی طرف جاریداہنی طرف جاری

ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیاں کے ضوابط و ذمہ داریاں

فیگر A7: ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیاں کے ضوابط و ذمہ داریاں: تاجیکستان کی مثال

سبجیکٹ کے اساتذہاستاذ (ہوم روم)تدبیر کی قسم

جوکھم میں مبتال سبھی طلباء کے ریکارڈ رکھتا ہے• اشارہ کاروں کا پتہ لگانا

 جوکھم میں مبتال طلباء کو ہفتہ وار فیڈ بیک فراہم • 
کرتا ہے

 مخصوص دنوں کے بعد والدین کو خط/پوسٹ کارڈ • 
بھیجتا ہے

 خط/پوسٹ کارڈ بھیجے جانے کے بعد اگلی غیر حارضی • 
پر والدین کو فون کرتا ہے

 غیر حارضیوں اور اسکول کے دیگر مسائل پر تبادلہ • 
خیال کرنے کے لۓ والدین سے مالقات کرتا ہے

 طالب علم کے ریکارڈ اور ان کے اسکول ورک کے منونے • 
التا ہے

 والدین کو سی ایم ایم میں لئے گئے فیصلے سے باخرب • 
کرتا ہے

سی ایم میں رشکت کرتا ہے• 

ہوم روم استاذ کو کورس ورک سے متعلق ڈیٹا فراہم کرتا ہے• 

 ہوم روم استاذ کو مطلع کرتا ہے کیا کالس سے طالب علم • 
غیر حارض ہے

 اگر طالب علم اس استاذ کے کالسوں کو چھوڑتا/چھوڑتی • 
ہے تو ٹیلیفون کال میں رشکت کرتا ہے

 اگر اس استاذ کے ساتھ کوئی مخصوص مسئلہ ہو تو والدین • 
کے ساتھ میٹنگ میں رشکت کر سکتا ہے

رضورت کے مطابق سی ایم ایم میں رشکت کرتا ہے• 

سی ایم میں رشکت کرتا ہے• 

والدین کو خطوط اور 
فون کالیں

ماہانہ وار کیس مینجمنٹ 
میٹنگیں (سی ایم ایم)

والدین کے ساتھ گھر کا 
دورہ

ماہانہ وار / سہ ماہی کمیونٹی 
میٹنگیں (سی ایم)

اسکول کے ساتھ وابستگی سے 
متعلق کمیٹی (ایس ایس سی)

جب آپ مندرجہ ذیل ٹیبل کا جائزہ لیتے ہیں تو کیا آپ جواب 
دہی کی اس رسی کا رساغ لگاتے ہیں جس کے ساتھ وہ فرد جڑا 
ہوا ہے جو ایک ای ڈبلیو ایس کے نفاذ میں شامل ہے؟ آپ اس 

ٹیبل میں ترمیم کرکے کیسے اس کو اپنے ملک میں بہرت کارکردگی 
کا مظاہر کرنے کے الئق بنائیں گے؟ کیا کوئی دیگر اہم دلچسپی 
رکھنے والے افراد ہیں جن کو شامل ہونا چاہئے؟ اگر ایسا ہے، تو 

اس کا کردار کیا ہونا چاہئے؟

جو لوگ ایک ای ڈبلیو ایس کے نفاذ میں شامل ہیں انہیں مسلسل 
اس بات کی یادہانی کراتے رہنا اہم ہے کہ سسٹم میں تیار کردہ 

جائزہ کا عمل اور چیک اور بیلینس (توازن) کا مطلب کسی فرد یا 

اسکول کی کارکردگی کا تخمینہ لگانا اور تعین کرنا نہیں ہے۔ اس 
کا مطلب ہے ایک بہرت نظام تیار کرنا جو جوکھم میں مبتال طلباء 
کی نشاندہی کرسکے اور ان کی مدد کر سکے۔ اور اس عمل میں 

اس بات کی جائزہ پہلے سے جاری ہے کہ کام کررہا ہے، اور کیا 
کام نہیں کررہا ہے اور مقاصد کے حصول کس چیز میں ترمیم 

کرنے کی رضورت ہے۔ یہ جوکھم میں مبتال طلباء کے بارے میں 
ہے؛ ناکہ ان کے بارے میں جو ای ڈبلیو ایس کو نافذ کررہے ہیں 

اور اس کی حامیت کررہے ہیں۔
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پہلی جوابی حکمت عملیاں کردار اور ذمہ داریاں

جدول 7A - جاری

کمیونٹی کا لیڈر (پی ٹی اے، ایس ایم سی وغیرہ)اسکول کا انتظامیہ/ڈائریکٹرتدبیر کی قسم

ریکارڈ کا جائزہ لیتا ہے• اشارہ کاروں کا پتہ لگانا

والدین کو بھیجے جانے والے خطوط پر دستخط کرتا ہے• 

 جب خطوط باہر جاتے ہیں تو پی ٹی اے چیرئ کو مطلع • 
کرتا ہے 

والدین کی مواصالت کے الگ/فارم کا جائزہ لیتا ہے• 

سی ایم ایم کے بعد گھر کے دوروں مییں رشکت کرتا ہے• 

سی ایم ایم کی قیادت کرتا ہے• 

 سی ایم کا شیڈول تیار کرنے اور اشتہار کاری کے لۓ پی • 
ٹی اے چیرئ سے رابطہ کرتا ہے

سی ایم کی میزبانی کرتا ہے• 

ایس ایس سی کے درمیان مواصالت انجام دیتا ہے• 

نگرانی فارم کا جائزہ لیتا ہے• 

والد/والدہ کی مواصالت کے الگ/فارم کا جائزہ لیتا ہے• 

 گھر کے دورہ کے بارے میں والدین سے رابطہ کرتا ہے • 
(ٹیلیفون کال یا گھر کا دورہ)

 رضورت کے مطابق سی ایم ایم میں رشکت کرتا ہے؛ • 
رضورت / دستیابی کے مطابق ریپ راونڈ رسوسز کو 

کوآرڈینیٹ کرتا ہے

 ایس ایس سی میں رشکت کے لۓ کمیونٹی کے لیڈران کو • 
متحرک کرتا ہے

سی ایم کی میزبانی کرتا ہے• 

والدین کو خطوط اور 
فون کالیں

ماہانہ وار کیس مینجمنٹ 
میٹنگیں (سی ایم ایم)

والدین کے ساتھ گھر کا 
دورہ

ماہانہ وار / سہ ماہی کمیونٹی 
میٹنگیں (سی ایم)

اسکول کے ساتھ وابستگی سے 
متعلق کمیٹی (ایس ایس سی)

کاروائی 1: اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق کمیٹی اور 
ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیاں

ای ڈبلیو ایس کو جو پہلی کاروائی کرنا چاہئے وہ ہے اسکول 
کے ساتھ وابستگی کمیٹی (ایس ایس سی) تشکیل دینے کے لۓ 

کمیونٹی لیڈران کے ساتھ ملکر کام کرنا۔ ایس ایس سی اسکول کے 
ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں کے نفاذ میں ایک فعال کردار 
ادا کرتی ہے۔ جب انہیں جوکھم میں مبتال طلباء کی غیر حارضی 

کی خرب ملتی ہے تو وہ الگ اور کیس مینجمنٹ میٹنگوں کے 
فیصلوں کا جائزہ لیتے ہیں اور، رضورت کے مطابق، ان میٹنگوں 

میں شامل ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے متعلق اجتامعی فیصلے 
لینے کے لۓ وہ ایک بہت ہی ناگزیر معاون کردار ادا کرتے ہیں 

جو جوکھم میں مبتال طلباء کو اور کچھ صورتوں میں ان کے گھر 

والوں کو بھی جاری یا اضافی تعاون فراہم کرنے کے لۓ انجام دی 
جا سکتی ہیں۔ چونکہ وہ ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہیں اس کی 
وجہ سے یہ فیصلہ کرنا کہ اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق 

کمیٹی میں کون رہے گا ایک اہم فیصلہ ہے۔

اسکول سے وابستگی کی ایک کمیٹی کیوں ہو؟
کمیونٹیوں کو مسئلہ کی جواب دہی لینے کے لۓ، ان کے لۓ 

رضوری ہے کہ وہ اس کے خامتہ کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب 
ہے کہ کمیونٹی کے لیڈران کو گھر کے دوروں کا فیصلہ لینے میں 
ایک فعال کردار ادا کرنا چاہئے۔ انہیں اسکول کے اہلکار کے ساتھ 
اس بارے میں تبادلہ خیال میں حصہ لینا چاہئے کہ کس گھر کا 

دورہ کرنے کی رضورت ہے، کیا تبادلہ خیال کرنے کی رضورت ہے، 
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دورہ کب ہونا چاہئے، اور مسائل کے ازالے کے لۓ ممکنہ کاروائیاں 
کیا ہیں۔  یہ بات چیت نہ رصف کمیونٹی کو مقامی گھرانوں کی 
جانکاری فراہم کرتی ہے، بلکہ اسکول کے ساتھ ایک رشاکت قائم 
کرنے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ وہ ساتھ ملکر اپنے کمیونٹیوں 
میں ترک اسکول کو کم کرنے کے لۓ حل متعین کرتے ہیں۔ یہ 

شفافیت کو بھی فروغ دیتا ہے اور جواب دہی کو واضح کرتا ہے 
اس بات کو یقینی بنانے کے لۓ کہ ای ڈبلیو ایس کو ٹھیک طریقے 
سے اور مسلسل نافذ کیا جائے گا۔ ایک تبادلہ ایک ای ڈبلیو ایس 

کے چیک اور بیلینس (توازن) سسٹم کا مرکزی حصہ ہے۔

اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق کمیٹی میں کس کو رہنا 
چاہئے؟

اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق کمیٹی کے بارے میں 
فیصلہ منصوبہ بندی کے اس مرحلہ میں رشوع ہوتا ہے جب 

کوئی اسکول اور کمیونٹی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ 
ترک اسکول کے خامتہ کے لۓ ایک پروگرام کا تعاون کرنا چاہتے 

ہیں۔ یہ موضوع سائٹ وزٹ کے دوران یا ابتدائی بات چیت کے 
دوران، اسکول کے ساتھ ایک ٹیلیفون کے دوران اجاگر ہو سکتا 
ہے۔ اسکول کے تعارفی سیشن اور بعد میں ایک ای ڈبلیو ایس 

کی ٹریننگ کے دوران اس بارے میں ٹھیک سے تبادلہ خیال کیا 
جانا چاہئے۔

اسکول کی ایک ای ڈبلیو ایس ٹیم کا جاری مقصد ہے کمیونٹی کے 
ان ممربان کے دائرہ کو بڑا کرنا جو ترک اسکول کے معاملہ سے 

منٹتے ہیں۔ ان کوشش اور ذمہ داریوں کی سطح کے مد نظر جو 
ایس ایس سی پر عائد ہوتی ہیں، کمیونٹی کے مخلص لیڈران کی 

مکمل رشکت بہت ہی اہم ہے۔
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اسکول اہلکاروں کے مابین تعاون
اور کمیونٹی کے اراکین کامیابی کی کلید ہیں۔ ذیل میں، بھارت میں ایک اسکول میں اساتذہ 

اور کمیونٹی اراکین ٹریکنگ شیٹ کا جائزہ لے رہے ہیں اور یہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ حارضی 
کو بہرت بنانے کے لیے کون سی پہلی جوابی حکمت عملیوں کا استعامل کیا جائے۔



اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق اپنی کمیٹی کی تشکیل کرتے 
وقت متعدد ایسی چیزیں ہیں جن پر غور کیا جانا چاہئے۔

 دستیابی: اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق کمیٹی کے • 
ایک ممرب ہونے کی حیثیت سے اچھا کام کرنے میں وقت 
لگتا ہے۔ اگر آپ اپنی کمیٹی کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو 

رضوری ہے کہ اس میں ایسے ممربان کی معقول تعداد ہو جو 
معلومات کا جائزہ لینے، والدین سے رابطہ کرنے اور جوکھم 
میں مبتال طلباء سے متعلق تبادلہ خیال کرنے اور اس بارے 
میں تبادلہ خیال کرنے میں کہ انہیں تعاون دینے کے لۓ کیا 

کیا جا سکتا ہے میٹنگوں میں اسکول کے اہلکار کے ساتھ وقت 
خرچ کرنے میں جتنا وقت لگے اتنا وقت دینے کے لۓ آمادہ 

ہو۔ ٹیمور-لیسٹے میں، دن ممربان کا اصول تھا۔
 منائندگی: اگر والدین اور گھر والوں کو کسی ایس ایس سی • 

کی قیادت اور مشورہ قبول کرنا ہو تو انہیں اس بارے میں 
اپنی بات رکھنے کی رضورت ہے کہ اس کمیٹی میں کون ہو۔ 
اگر ممکن ہو تو، پی ٹی اے یا کمیونٹی کے دیگر گروپوں کو 
چاہئے کہ وہ ایسے افراد نامزد کریں جن پر وہ بھروسہ کرتے 

ہوں اور جن سے ان کا تعلق ہو۔
 خواندگی: اگرچہ ایس ایس سی کے سبھی ممربان کو پڑھنے • 

کی رضورت نہیں ہے، لیکن ایک بڑی تعداد کو پڑھنے کی 
رضورت ہے تا کہ وہ معلومات اور الگ کا جائزہ لے سکیں۔ وہ 

ممربان جو پڑھتے نہیں ہیں انہیں ان کے ساتھ رکھا جا سکتا 
ہے پڑھنے والے ہیں تا کہ سبھی ایک کردار ادا کرنے پر آمادہ 

ہوں اور اس پر کاربند ہوں۔
 لگاؤ: ایس ایس سی کے ممربان کے لۓ رضوری ہے کہ وہ • 

مخلص ہوں اور اس تحریک کا ایک حصہ بننا چاہتے ہوں۔ 

کیا آپ کے اسکول میں ایسے والدین ہیں جنہوں نے اپنے 
بچوں کی تعلیم میں تعاون کرنے میں اہم کردار نبھایا ہو۔ یہ 
والدین اسکولی تعلیم سے لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں اور دیگر 

والدین کے لۓ رول ماڈل ہو سکتے ہیں۔ اس گنجائش میں، وہ 
موجودہ کام میں معتربیت اور اعتامد التے ہیں۔

 ٹیم پلیرئ: ایس ایس سی ممربان ایسے ہونے چاہئے کہ وہ • 
مسئلہ کو حل کر سکیں اور دیگر لوگوں کے ساتھ اچھی 

طرح کا کر سکیں۔ اگر غلطیاں تالش کرنے اور رکاوٹیں پیدا 
کرنے میں انہیں شہرت حاصل ہے تو ایک عظیم حصولیابیوں 

والے فرد کی حیثیت سے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن 
کسی ایس ایس سی میں نہیں۔ ممربان کے لۓ رضوری ہے کہ 

وہ رشتوں کو مضبوط کرنے، تخلیقی حل تالش کرنے اور ان 
والدین کے ساتھ کام کرنے کے الئق ہوں جو قابل فہم طریقے 

سے ان باہری افراد کے لۓ رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں جو ان 
کے گھر کے معامالت میں شامل ہوں۔

 احرتام: ایس ایس سی ممربان کے لۓ رضوری ہے کہ وہ گھر • 
والوں اور اسکول کے اہلکار دونوں کا احرتام کریں۔ 

 مواصالت کی صالحیت: ایس ایس سی ممربان کے لۓ رضوری • 
ہے کہ وہ مؤثر طریقے سے مواصالت کرنے کے قابل ہوں۔ 

ایس ایس سی کا کردار گھر والوں کو معلومات کی فراہمی پر 
منحرص ہے، اس لۓ وہ ایسے افراد ہونے چاہئے جو آسانی سے 

گفتگو میں شامل ہو سکیں۔
 حساسیت: ایس ایس سی کے ممربان کے لۓ رضوری ہے کہ • 

وہ شفیق ہوں اور ان گھروں کی نشاندہی کریں جو اکرث اپنے 
بچوں کو اسکول بھیجنے کے لۓ جدوجہد کرتے ہیں۔ غربت 

اور زندگی کے واقعات اکرث والدین کی اچھی نیت پر روک لگا 
دیتے ہیں۔ ایس ایس سی کے ممربان کے لۓ رضوری ہے کہ 
وہ اس بات کو سمجھیں کہ اگرچہ گھر والے اپنے بچوں کو 

اسکول بھیجنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لۓ گھر والوں کو اپنی 
خوشیوں کی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔

 رضاکاریت: اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ایس ایس سی کو • 
ان کی رشکت کے لۓ ادائیگی کی جائے گی۔ بچے، اس کے 

گھر والوں، اسکول اور پوری کمیونٹی کو ایک اہم رسوس کی 
فراہمی کا اطمینان اور عوامی پذیرائی ان کی کوششوں کے 

لۓ معاوضہ ہیں۔
 عمر معنی رکھتا ہے: کمیونٹی کے رصف عمر رسیدہ ممربان • 

ہی ایس ایس سی کام میں ”صحیح چیزیں“ نہیں التے۔ قابل 
بھروسہ بالغ نوجوانوں کے پاس ان عوامل کے بارے میں 

تعاون اور بصارت فراہم کرنے کے لۓ زبردست معتربیت اور 
توانائی ہوتی ہے جو ترک اسکول کا سبب بنتے ہیں اور اس 
میں تخفیف کرنے کے لۓ کیا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں 

کہ، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو جلد ہی ان کے بچوں پر اثر 
انداز ہوگا اس لۓ ان کے پاس اپنے کمیونٹی میں ترک اسکول 

مشورہ: اپنے ایس ایس سی کے لیے 
بہرتین لوگوں کا انتخاب کرنا

کمیونٹی کے لیڈران جوکھم میں مبتال طلباء کے لۓ ایک معلم کا 
بھی کام کر سکتے ہیں۔ جدوجہد کرنے والے طلباء کو اکرث نظر 

انداز کردیا جاتا ہے، انہیں توجہ سے محرومی کا احساس ہوتا ہے 
اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے بارے 

میں کسی کو بھی فکر نہیں ہوتی۔ جب ان کے کمیونٹی کا کوئی 
اہم فرد ان کے اسکولی تجربہ میں شامل ہو تو یہ بہت ہی بااثر 

محرک ہو سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل ٹیکسٹ باکس میں ایسی مثالیں 
فراہم کی گئی ہیں کہ تاجیکستان اور ٹیمور-لیسٹے میں اسکولوں 

اور کمیونٹیوں کے درمیان کیسے رشاکت داری قائم ہوئی۔

کمیونٹیز کے ساتھ رشاکت داری قائم کرنا          صفحہ 147

ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ



کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرنے کے لۓ ایک بڑی 
وجہ ہے۔

 ”ٹرف مسائل“ کا احرتام کریں: ایس ایس سی ممربان کو اپنا • 
کردار پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی رضورت ہوتی ہے۔ 

ان چیزوں سے متعلق اساتذہ یا اسکول کے ڈائریکٹر کی 
رسزنش کرنا یا تخمینہ لگانا ان کا کام نہیں ہے کہ وہ کیا 

کررہے ہیں اور کیا نہیں کررہے ہیں۔ اور ناہی ان کے بچوں 
کی غیر حارضی یا ناقص کارکردگی کے لۓ والدین کو رشمندہ 

کرنا اور ان پر الزام لگانا ان کا کام ہے۔
 رازداری: ایس ایس سی ان طلباء کے بارے میں بہت ہی • 

نجی جانکاری سے واقف ہوگا جو جدوجہد کررہے ہیں۔ ایس 
ایس سی ممربان کو قابل بھروسہ ہونا رضوری ہے۔ جوکھم 

میں مبتال طلباء اور ان کے گھر والوں کی حالت سے اسکول 
کے ساتھ کام کرنے والے ان افراد کو آگاہ کرنے کی رضورت 

نہیں ہے جو گپ شپ کرنے والے، افواہیں پھیالنے والے یا بے 
احتیاطی سے نجی معلومات دورسوں کو بتانے والے ہیں۔

اگرچہ ایس ایس سی کی تشکیل اسکول-کمیونٹی کا فیصلہ ہے، 
لیکن آپ کو انہیں طریقے کار کے بارے میں سوچنے میں مدد 

کرنے کی رضورت ہے۔ ایک ایس ایس سی کی تشکیل رشوع کرنے 
کا ایک اچھا طریقہ ہے ایک کمیونٹی میٹنگ کی میزبانی کرنا۔ 

اسکول ڈائریکٹر، پی ٹی اے چیرئ پرسن اور / یا ایس ایم سی چیرئ 
پرسن کی رشاکت میں کام کرتے ہوئے، انہیں یہ سمجھانا چاہئے کہ 
وہ ترک اسکول سے منٹنے کے لۓ ایک پیش قدمی کررہے ہیں۔ (اگر 
ان گروپوں میں سے کوئی موجود نہیں ہے یا کام نہیں کررہا ہے، تو 
ایک دورسی مستحکم مقامی کمیونٹی گروپ منتخب کریں، جیسے 
کہ دیہی تعلیمی کمیٹی، مقامی حکومتی کمیٹی، خواتین کا گروپ 

یا کسانوں کا گروپ۔)

کمیونٹی میٹنگ ای ڈبلیو ایس کا آغاز ہونا چاہئے تا کہ والدین کو 
اس کا مقصد اور ترکیب سمجھ میں آئے اور انہیں معلوم ہو کہ 

وہ کیا امید کریں۔ یہ سمجھانا اہم ہے کہ ایس ایس سی کا کردار 
کیا ہوگا اور کتنا وقت یہ لے گا۔ گھر والوں سے ایک یا دو لوگوں 
کی نشاندہی کرنے کو کہیں (آپ کے ایس ایس سی کے سائز کے 

مطابق) جو کمیٹی میں ان کی منائندگی کر سکے۔ کچھ کمیونٹیوں 
میں، ایک خفیہ رائے شامری کی انجام دہی سب سے بہرت طریقہ 

ہے۔ تاہم، بہت سی کمیونٹیوں میں، خاص طور سے چھوٹی 
کمیونٹیوں میں، ناظرین کی طرف سے نامزدگیاں کافی ہونگی۔ 

اسکول کے اہلکار کو بھی کمیونٹی سے ایک منائندہ نامزد کرنے کا 
موقع دیا جانا چاہئے۔ یہ کوئی استاذ یا دیگر فرد نہیں ہونا چاہئے 

جو اسکول میں کام کررہا ہے۔

ایس ایس سی ممربان کے پاس کوئی مقررہ میعاد ہونی چاہئے۔ 
ایس ایس سی کی ابتدائی رکنیت کے قیام میں، نصف ممربان کو 
ایک تعلیمی سال تک اور دیگر نصف ممربان کو دو تعلیمی سال 
تک خدمت انجام دینا چاہئے۔ اس طریقے سے، ایس ایس سی کو 
مسلسل کمیٹی کے نئے ممربان مل جائیں گے لیکن تسلسل بھی 

برقرار رہے گا۔ خدمت انجام دینے والی ایک کمیٹی کے تحت 
رشوع ہونے والی رسگرمیاں جاری رہیں گی اور انسٹی ٹیوشنل 

میموری والے افراد نئے ممربان کے لۓ ایک معلم اور تربیت کار 
کا کام کرسکتے ہیں۔ ایس ایس سی کا ایک ممرب ہونے پر اسکول 

اہلکار اور اسکول کی موجودہ کمیٹی کے ذریعہ اعلی رتبہ دیا جانا 
چاہئے (مثال پی ٹی اے اور / یا ایس ایم سی). رسوس کی رشائط 

ایک اسکولی سطح کا فیصلہ ہونا چاہئے کیونکہ قابل ایس ایس سی 
رضاکاروں کی دستیابی کمیونٹی کے لحاظ سے حیرت انگیز طور پر 
مختلف ہو سکتی ہے۔ لیکن نئی آوازوں اور ان افراد کے تجربہ کے 
درمیان جو پہلے ہی خدمت انجام دے چکے ہیں ایک توازن برقرار 

رکھنے کے لۓ کچھ پھیر و بدل ہونا چاہئے۔

اسکول ڈائریکٹر اور پی ٹی اے اور ایس ایم سی چیرئ پرسن 
کمیونٹی کے اہم لیڈران کا بھی دورہ کر سکتے ہیں اور ایس ایس 

سی میں ان سے رشکت کی درخواست کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جو 

فیگرB7 : اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق اسٹنڈنگ کمیٹی کی سائیکل

1st TERM SSC  

Some members 
move to the 2nd 
term SSC.

*

2nd TERM SSC  

Some members 
move to the 3rd 
term SSC.

*

3rd TERM SSC  

Some members 
move to the 4th 
term SSC.

*

تیرسا ٹرم ایس ایس سیدورسا ٹرم ایس ایس سیپہال ٹرم ایس ایس سی
دورسا ٹرم ایس ایس سی کے کچھ 

ممربان تیرسا ٹرم ایس ایس سی 
جوائن کرتے ہیں

تیرسا ٹرم ایس ایس سی کے کچھ 
ممربان چوتھا ٹرم ایس ایس سی 

جوائن کرتے ہیں

پہال ٹرم ایس ایس سی کے 
کچھ ممربان دورسا ٹرم ایس 

ایس سی جوائن کرتے ہیں
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ٹیمور-لیسٹے اور تاجیکستان میں اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق کمیٹی
ٹیمور-لیسٹے میں، گھر کے دورہ کرنے میں، پوسٹ کارڈ ارسال کرنے اور کمیونٹی کو تحریک دینے والی رسگرمیوں (کمیونٹی میٹنگ یا 

اوپن ہاوس) کو انجام دینے میں ہر اسکول کی مدد کرنے کے لۓ اسکول سے وابستگی سے متعلق ایک ٹاسک فورس استعامل کیا گیا۔ 
ٹاسک فورس رشوع میں ان ممربان پر مشتمل تھا جو کمیونٹی کے ذریعہ مقرر کئے گئے، بشمول پی ٹی اے کے ممربان یا والدین کاونسل، 

کمیونٹی کے وہ ممربان جن کو تعلیم میں دلچسپی ہے اور گاؤں کے لیڈران۔
ٹاسک فورس میں رشکت میں وقت کے ساتھ ارتقاء ہوا اور باآلخر رضاکار، خاص طور سے دلچسپی رکھنے والے والدین/رسپرست فعال ممرب 

بن گئے۔ ٹاسک فورس کا سائز ایک کمیونٹی سے دورسی کمیونٹی میں الگ رہا، 10 سے 15 ممربان تک۔ ٹاسک فورس کے سائز کا انحصار 
مختلف عوامل پر تھا جیسے کہ اسکول کا سائز، اسکول تک اور طلباء کے گھروں تک سفر کرنے کے لۓ ممربان کی اہلیت اور مقابلہ جاتی 

موسمیاتی رسگرمیاں۔ ٹاسک فورس کے ممربان اور رضاکار ہفتہ میں دوبار اسکول کا دورہ کرتے تھے ان پوسٹ کارڈوں کو چیک کرنے کے لۓ 
جن کو ارسال کرنے کی رضورت ہوتی تھی اور گھر کے ان دوروں کو چیک کرنے کے لۓ جن کو انجام دینے کی رضورت ہوتی تھی۔

تاجیکستان میں، ایس ایس سی نے وسیع پیامنے پر کمیونٹی کے ممربان کو شامل کیا، بشمول پرائیویٹ شہری اور رسکاری اہلکار۔ کمیونٹی 
کے سائز اور ڈھانچہ کی بنیاد پر، مختلف قسم کے بہت سارے افراد سے ای ڈبلیو ایس رسگرمیوں میں حصہ لینے کے لۓ رابطہ کیا گیا۔ 

مقامی قیادت کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ اسکول کے اہلکاروں نے کمیونٹی کے رسبراہوں یا نائب رسبراہوں سے رابطہ کیا۔ پی ٹی اے، 
مذہبی لیڈران، گاؤں کے ڈاکٹر، خواتین کمیٹی کے رسبراہ اور مقامی پولس یا کاروباریوں سے بھی ترک اسکول پروگرام کی حامیت کرنے کے 
بارے میں رابطہ کیا گیا۔ کمیونٹی کے ممربان نے متعدد طریقوں سے پروگرام کی حامیت کی۔ پہال تھا ”اسکول سے وابستگی“ کے پیغامات 

کو گاؤں کی اہم میٹنگوں میں عام کرنے میں مدد کرنا۔ کمیونٹی کے ممربان نے جوکھم میں مبتال طلباء کی مدد کرنے کے لۓ گھر کے 
دورے بھی کئے اور مالی یا مادی وسائل کا انتظام کیا، جیسے کہ کتابیں اور سازوسامان۔
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ںید تقو اک یلیدبت :رثا اک ؤاچنیھک ےھچیپ-ےگآ

اگرچہ اسکول سے وابستگی سے متعلق کمیٹی کے ممربان پوری طرح سے ای ڈبلیو ایس کے تئیں کار بند ہیں، لیکن برتاؤ کی 
تبدیلی میں وقت لگتا ہے۔

ٹیمور-لیسٹے کے ایک دورہ کے دوران، ہم نے ایک پی ٹی اے چیرئپرسن کے بارے میں یہ کہانی سنی جو کہ اسکول سے 
وابستگی کمیٹی کا ایک ممرب تھا۔ اس نے پر زور طریقے سے اپنے اس عقیدہ کے بارے میں بتایاکہ ای ڈبلیو ایس کی وجہ سے 
اس کے گاؤں میں ایک بڑا فرق پیدا ہورہا ہے۔ وہ جوش میں اس پوسٹ کارڈ کو ہالیا جس کو وہ اس فیملی کو دے رہا تھا جس 
کی بیٹی نے بہت زیادہ اسکول ناغہ کیا تھا۔ جب اس نے ڈھلوان پہاڑی پر چڑھا تو اس نے اس بات پر زور دیا کہ کمیونٹی کو 
ایک بہرت جگہ بنانے میں اس کا کردار کتنا اہم رہا کیونکہ گاؤں کے سبھی بچے اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لۓ جا رہے ہیں۔ 

جب وہ والدین کے گھر پر پہنچا تو وہ کارڈ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا اور اس کو لڑکی کے والد کے بائیں ہاتھ میں رکھ 
دیا: اس کا بایاں ہاتھ! جب اس نے اس کی بیوی سے ان کی لڑکی کی اسکول سے غیر حارضی کے بارے میں بات کی اور اس 

بارے میں بات کی کہ حالت میں سدھار پیدا کرنے کے لۓ کیا کرنے کی رضورت ہے تو دروازے پر کھڑی اس کی بیوی اس کی 
بات سے اتفاق کرتے ہوئے رس ہالیا۔

اس والد کو پروگرام پر یقین تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کام کرے۔ وہ پوری لگن کے ساتھ اسکول سے وابستگی کمیٹی کے ایک 
ممرب کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کررہا تھا۔ سبھی طلباء کو اسکول سے وابستہ رکھنے کا ”آگے کھینچاؤ“ مضبوط تھا۔ 
لیکن پرانے برتاؤ اور عادات کا ”پیچھے کھینچاؤ“ اتنا ہی مضبوط تھا۔ وقت کے ساتھ، اس کمیونٹی اور والدین کا تعاون کرنے 
کے لۓ جاری کام کے ساتھ، عادتوں میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن تبدیلی النے کے لۓ آپ کے لۓ رضوری ہے کہ اسے پورا وقت 

دیں!

ایس ایس سی کے اچھے ممربان ہیں ان میں شامل ہیں: 
مذہبی لیڈران؛• 
سی بی او یا این جی او کے منائندگان؛• 
صحت کے پیشہ وران؛• 
بیوزنس مالکان؛ اور• 
مقامی حکومت کے منائندگان۔• 

مندرجہ ذیل ٹیکسٹ باکس میں ایسی مثالیں فراہم کی گئی ہیں 
کہ تاجیکستان اور ٹیمور-لیسٹے میں اسکولوں اور کمیونٹیوں کے 

درمیان کیسے رشاکت داری قائم ہوئی۔

اسکول سے وابستگی کی کمیٹی کیا کرتی ہے؟
اگرچہ ایس ایس سی کی ترکیب کمیونٹی کے لحاظ سے بڑی حد 

تک مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ان کے کردار اور ذمہ داریاں 
بالکل یکساں ہونی چاہئے۔ ایس ایس سی میں رہنے کے لۓ بہت 
زیادہ وقت دینے کی رضورت ہے اور اس لۓ اس میں بہت زیادہ 

لگن اور خودسپردگی کی رضورت ہے۔ کمیونٹی کے ممربان کے لۓ 
جذبات سے مغلوب ہو جانا اور یہاں تک کہ وقت کے ساتھ مزاحم 

ہو جانا عام بات ہے۔ اس وجہ سے ان کے لۓ یہ بہت ہی اہم ہے 
کہ وہ پوری طرح اس بات کو سمجھیں کہ ان سے کیا کرنے کی 

امید کی جاتی ہے اور یہ کیوں اتنا اہم ہے۔

عام طور پر، اسکول سے وابستگی سے متعلق کمیٹی کے ممربان 
اسکول کے ای ڈبلیو ایس ٹیم کا ایک حصہ ہیں اور انہوں نے 

ابتدائی ٹریننگ میں حصہ لیا۔ اگر وہ اس ٹریننگ میں نہیں ہیں 
یا حصہ نہیں لیا تو وہ لوگ جنہوں نے حصہ لیا ان کے لۓ رضوری 

ہے کہ وہ عملی ٹریننگ فراہم کریں بشمول ”مالزمت کے دوران 
ٹریننگ“ یا ان لوگوں کی متابعت کرنا جنہوں نے رسگرمیوں میں 

حصہ لینے سے پہلے اس میں حصہ لیا۔ ٹریننگ اور خود سپردگی 
کے ساتھ بھی برتاؤ میں فوری تبدیلی نہیں آئے گی جیسا کہ 

دائیں جانب موجود ٹیکسٹ باکس میں بیان کیا گیا ہے۔

اسکول سے وابستگی کی کمیٹی کی اہم ذمہ داریوں میں شامل 
ہے:

طالب علم کی نگرانی کے ریکارڈ کا جائزہ: چونکہ ایک ای ڈبلیو 
ایس پوری طرح سے اس شفافیت پر منحرص ہے جو جواب دہی 
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پیدا کرتی ہے، اس لۓ ایس ایس سی ممربان کا سب سے پہال کردار 
ہے یہ جاننا کہ جوکھم میں مبتال طلباء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 

ایک ای ڈبلیو ایس کے نفاذ سے متعلق جو فیصلہ سب سے پہلے 
لینا رضوری ہے وہ یہ ہے کہ ممربان کس حد تک جوکھم میں مبتال 

طلباء کے بارے میں نجی معلومات سے واقف ہوں۔ کسی کو 
بھی ایک اسٹنڈنگ ممرب نہیں ہونا چاہئے اگر وہ اس کے الئق اور 

ہوشیار نہیں ہوں۔ ایک جائزہ کار کی حیثیت سے اپنے کردار میں، 
انہیں یہ بھی سمجھنے کی رضورت ہوتی ہے کہ طالب علم کا ڈیٹا 
کیوں جمع کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ انہیں ایک گہری 
سمجھ حاصل کرنے کی رضورت نہیں ہے لیکن انہیں ان معلومات 

اور ترک اسکول کے جوکھم کے درمیان رشتے کو سمجھنے کی 
رضورت ہے۔

مواصالتی الگ کا جائزہ: شفافیت اور جواب دہی طریقے کار کا 
ایک دورسا اہم حصہ ہے اس بات کا جائزہ لینا کہ ای ڈبلیو ایس 

کے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ چیزوں کو ”نظر انداز کرنا“ آسان ہوتا 
ہے۔ ایس ایس سی ممربان اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کر 

سکتے ہیں کہ چیزیں اپنے صحیح راستے پر ہوں اور اسکول اہلکار 
کے ساتھ کام کرکے ایک منظم طریقے کار تیار کر سکتے ہیں۔ 

ایک مثال ہے پیش رفت کا جائزہ لینے کے لۓ مہینے میں دو بار 
میٹنگیں کرنا۔ ای ڈبلیو ایس کے نفاذ میں شامل ہر ایک فرد کے 
لۓ یہ اہم ہے کہ وہ متعدد رسگرمیوں کے درمیان روابط دیکھے۔

والدین کے ساتھ مواصالت کریں: اساتذہ کو والدین سے رابطہ 
کرنے میں تعاون کی رضورت ہے، چاہے فون کے ذریعہ یا ذاتی 

طور پر۔ جوکھم میں مبتال طلباء کی تعداد اور وقت اور سفر کے 
تقاضے استاذ کی اہلیت اور دستیاب وقت سے تجاوز کر سکتے 

ہیں۔ ایس ایس سی گھر کے دوروں کے ذریعہ کچھ بوجھ کا سامنا 
کر سکتی ہے، یاتو کسی استاذ کے ساتھ یا بغیر استاذ کے۔ ٹیمور-

لیسٹے میں، اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق کمیٹیاں گھر 
کے دوروں کا خاص طور سے ذمہ دار تھیں۔ گھر کے دوروں میں 
ایس ایس سی کی رشکت انہیں ”سازگار“ بنا سکتی ہے کیونکہ ان 

سے ملنے والے گھر کے ہمرس ہی ہیں اور ہمرس کے دباؤ میں قائل 
کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک گروپ کے طور پر گھر کے دورے 
کرنے سے جذباتی حامیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ایس ڈی پی 

پی نے پایا کہ زیادہ سے گھرانے استقبال کرنے والے تھے، لیکن 
ایک گروپ کا حصہ ہونے سے اس صورت میں تحفظ میں اضافہ 

ہوتا ہے جب والدین مزاحم کار ہوں۔

کیس مینجمنٹ میٹنگوں میں حصہ لیں: عام طور پر، کیس 
مینجمنٹ میٹنگیں ایک اچھی اسکولی رسگرمی ہے۔ اس کے ذریعہ 

ان تعلیمی اور علمی رسگرمیوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے جن 
کے بارے میں ایسا لگے کہ کمیونٹی کے لیڈران سے ان کا بہت 
کم واسطہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں-جیسے کہ اگر 
طالب علم کا برتاؤ بہت ہی تخریبی ہو یا یہاں تک کہ خطرناک 

ہو، اگر والدین معاون نہ ہوں، یا کچھ ایسے مسائل ہوں جو والدین 
کے بس میں نہ ہوں-جن میں کمیونٹی کی حامیت کی رضورت 

ہوتی ہے۔ ایسی صورتوں میں، ایس ایس سی ممربان کو اس بارے 
میں تبادلہ کرنے کے لۓ شامل کیا جا سکتا ہے کہ جوکھم میں 
مبتال طلباء اور ان کے گھر والوں کی حامیت کیسے کی جائے۔

میری اسکول کے ساتھ وابستگی کمیٹی کیا کر سکتی ہے؟
ایک دورسے دورہ کے ساتھ ابتدائی خط یا گھر کے دورے کا تعاقب کرکے دیکھیں کہ طالب علم کی پیش رفت کیسے • 

ہورہی ہے۔ 
کسی غیر حارض طالب علم کے والدین کے ساتھ بات کریں جب انہیں آپ کمیونٹی میں دیکھیں۔• 
وہ بچے جو ”ہاکی کھیل رہے ہیں“ ان کے ساتھ میں واپس جائیں۔• 
 کمیونٹی کی ہر میٹنگ کا فالو اپ کریں اور ان بچوں کے والدین سے بات کریں جو ترک اسکول کے شدید جوکھم میں • 

ہیں اور دیکھیں کہ انہوں نے میٹنگ کے بارے میں کیا سوچا اور آیا وہ اپنے بچوں کو اسکول سے وابستہ رکھنے کے لۓ 
سخت محنت کریں گے۔

 مقامی کاروباری مالکان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ غیر حارضی کے بارے میں اسکول کو اطالع دیں۔ مثال، کمبوڈیا • 
میں، گمراہ طلباء مقامی انٹرنیٹ کیفے میں ویڈیو چالتے ہیں اور کمپیوٹر گیم کھیلتے ہیں۔

 گشتی دستہ تشکیل دیں جو فٹ بال کے میدان جیسی پسندیدہ جگہوں پر ان طلباء کو چیک کریں جو اسکول سے غائب • 
ہیں اور واپس انہیں اسکول الئیں۔
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حامیت کریں، باخرب کریں اور سمجھائیں: جوکھم میں مبتال طلباء 
کے گھر والوں کے ساتھ کام کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے 
آگے بڑھ کر کوشش کرنا رضوری ہے۔ ترک اسکول کے جوکھم سے 
کوئی بھی گھر محفوظ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اعلی تعلیم یافتہ 
اور دولت مند گھرانہ اور امتیازی حق والے بچے بھی جوکھم میں 

ہو سکتے ہیں۔ ترک اسکول کے قابل مالمت چکر کو توڑنے کے 
لۓ، وسیع پیامنے پر کمیونٹی کے افراد کو شامل کرنا رضوری ہے۔ 

جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر ہر فرد پر ہوتا ہے اور جو کچھ 
بھی کرنے کی رضورت ہے اس میں اسے رشکت کرنے کی رضورت 
ہے۔ ایس ایس سی اسکول اور کمیونٹی کی ان مختلف تقریبات 

کے انعقاد میں مدد کرسکتی ہے اور ان میں رشکت کر سکتی ہے 
جہاں ترک اسکول کے بارے میں معلومات عام کی جاتی ہیں۔ 

ٹیمور-لیسٹے میں ایس ایس سی نے ترک اسکول کی روک تھام کو 
عام کرنے کے لۓ اسکول میں واپسی اور اسکول کی تکمیل سے 

متعلق تقریبات کا استعامل کیا۔

ان چیزوں کی مثالوں کے لۓ کہ ایک اسکول کے ساتھ وابستگی 
کمیٹی جوکھم میں مبتال طلباء کی حامیت کرنے کے لۓ کیا کر 
سکتی ہے دائیں جانب موجود ٹیکسٹ باکس مالحظہ فرمائیں۔

اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق کمیٹی کے ساتھ کام کرنے 
کا چیلینج

کیا کسی اسکول کی کمیٹی میں رہنا آسان کام ہے؟ نہیں! اس کے 
لۓ زیادہ وقت اور لگن کی رضورت ہوتی ہے۔ سبھی ممربان اپنے 
حصے کا کام نہیں کر سکتے۔ سبھی ایس ایس سی مؤثر نہیں ہو 

سکتے۔ ایس ایس سی کو ایک مضبوط قیادت، اور مسلسل نگرانی 

اور حوصلہ افزائی کی رضورت ہے۔ سیاق کی بنیاد پر، اسکول 
ڈائریکٹر یا قائم مقام، ایک مقررہ استاذ یا کلسٹر یا ڈسٹرکٹ سطح 

کے اسٹاف کے ذریعہ نگرانی فراہم کی جا سکتی ہے۔ 

1. ایس ڈی پی پی پروگرام کے دوران اجاگر ہونے والے مندرجہ 
ذیل مسائل:

ان افراد کی تالش جو اس کام کے لۓ مناسب ہوں مشکل ہو سکتی 
ہے۔ کمیونٹی کے ممربان کے پاس محدود وقت ہوتا ہے۔ ان کے کام 

اور گھریلو ذمہ داریوں کے عالوہ، اکرث وہ افراد جو ایس ایس سی 
رکنیت کے لۓ سب سے زیادہ مناسب ہیں وہ افراد ہیں جو پہلے ہی 

سے گاؤں کی دیگر کمیٹیوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں اور 
ان کی رکنیت کا مطالبہ بہت زیادہ ہو۔ خواندگی کچھ کمیونٹیوں 
میں ایک مسئلہ ہے۔ اگرچہ کمیونٹی کے ممربان شامل ہونا چاہتے 
ہیں، لیکن محدود صالحیت ان کے کردار کی ادائیگی میں رکاوٹ 
پیدا کر سکتی ہیں۔ رضوری نہیں ہے کہ یہ کوئی ناممکن رکاوٹ 
ہو۔ انہیں کسی خواندہ ممرب کے ساتھ رکھنے سے مدد مل سکتی 

ہے، جیسا کہ عالمت پر مبنی مواد کے استعامل سے مدد مل سکتی 
ہے۔ سبھی کاموں میں خواندگی کی رضورت نہیں ہے۔ اگر چہ وہ 
سبھی ریکارڈ کو ”پڑھ“ نہیں سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم ہوتا 
ہے کہ جب کوئی چیزیں خالی رہ جائیں تو ان کو بھرا جانا چاہئے، 
جب میٹنگیں نہ ہوں تو انہیں ہونا چاہئے وغیرہ۔  ایسے ڈھانچوں 
کا نفاذ جن میں ان کی مہارت کا استعامل ہو سکے ایک قابل قدر 

کوشش ہے اور مستبقل میں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یاد 
رکھیں کہ جو مہارتیں ان کے پاس ہیں وہ اہم ہیں۔ ان کی طاقت کا 

استعامل کرنے کے لۓ ان کی ذمہ داریوں میں ترمیم کریں!

کوالٹی سے متعلق ایس ڈی پی پی کی تحقیق میں 
اس حصہ کو منایاں کیا گیا کہ اسکول کے ڈائریکٹرس 

نے اپنے یہاں ترک اسکول کے مسئلہ کو حل کرنے 
میں کمیونٹی کے اندر دلچسپی پیدا کرنے اور 

رسگرمیوں کو نافذ کرنے کی خاطر اپنے اندر صالحیت 
پیدا کرنے کے لۓ کیا کیا۔ تحقیق میں یہ بھی پایا 

گیا کہ کمیونٹی کے لیڈران اور یہاں تک کہ والدین 
نے ایک مزید فعال کردار اپنایا کیونکہ انہیں اس 

بارے میں بہرت معلوم تھا کہ ترک اسکول نے ان کی 
کمیونٹیوں میں کیا کردار ادا کیا اور انہوں نے اپنے 
بچوں پر ای ڈبلیو ایس کا مثبت اثر کا مشاہدہ کیا۔
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2. کبھی کبھی استعامل کرنے کے لۓ کوئی موجودہ عملی 
مقامی گروپ نہیں ہوتے ہیں۔ اگرچہ کسی اسکول کے پاس پی 
ٹی اے یا ایس ایم سی ہو، لیکن رضوری طور پر اس کا مطلب 

یہ نہیں ہے کہ وہ مؤثر یا یہاں تک کہ فعال ہوں۔ آپ کو دیگر 
کمیونٹی گروپوں کی تالش کرنی ہوگی یا رصف دلچسپی رکھنے 

والے افراد سے ایک ایس ایس سی تشکیل دینی ہوگی۔ واضح طور 
پر، ٹریننگ فراہم کرنا صالحیت کی تخلیق کا پہال قدم ہے۔ کبھی 

کبھی ممکنہ ممربان کو کسی اسکول کے دورہ پر بھیجنا جہاں 
ساری چیزیں اچھی طرح کام کررہ ہوں-ان کی میٹنگ کی میزبانی 
یا گھر کے دورہ کی انجام دہی کا مشاہدہ کرنے کے لۓ-بہت ہی 

معاون اور قابل تحریک ہو سکتا ہے۔ ایک دورسے کے اسکول کے 
دورے کا انتظام کرنا اور دیگر اسکول کے کمیٹی ممرب سے آنے 
اور آپ کی کمیٹی سے بات کرنے کے لۓ کہنا معاون ہے۔ دیگر 

اسکولوں سے رابطہ کریں اور دیکھیں کہ کیا حوصلہ افزائی فراہم 
کرنے کے لۓ کسی قسم کی کمیونٹی آف پریکٹس اور عارضی 

تبادلہ کے طریق کار تشکیل دیا جا سکتا ہے۔

3. ٹیمور-لیسٹے میں ایک ایس ایس سی ممرب نے کمیٹی میں 
خدمت انجام دینے سے متعلق اپنا تجربہ بیان کیا اور کچھ ایسے 
مسائل کو اجاگر کیا جن کا ظہور ہو سکتا ہے۔ ”وارننگ کارڈ کی 

ادائیگی میں اکرث پورا دن لگ جاتا ہے۔ طلباء کے گھر اسکول سے 
دور ہیں، اور ایک دورسے سے قریب نہیں ہیں۔ وہ سب مختلف 

گاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کارڈ پہنچانے میں بہت زیادہ وقت 
اور کوشش لگتی ہے، اور ہم میں سے دو ہی ایسے افراد ہیں جو 

اس کام کے لۓ تیار ہیں۔“ وقت نکالنا ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ 
ہر کوئی مرصوف ہے۔ اپنے اسکول کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، 

اساتذہ کچھ ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں میں شامل نہیں ہو 
پاتے ہیں جب تک کہ اسکول مکمل نہ ہو جائے۔ اور کمیٹی کے 
بہت سے ممربان کے پاس باہری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہ کاروبار 
چال سکتے ہیں یا باغ میں کام کر سکتے ہیں یا ان کے پاس دیگر 

گھریلو ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ میٹنگوں کو چھوٹا 
رکھیں اور اصل مسئلہ پر بات کریں۔ ایک وقت مقرر کرلیں اور 

سختی سے اس پر عمل کریں۔ لوگوں کو بدل بدل کر میٹنگوں میں 
بالئیں اور تین مہینے میں ”چیک ان“ میٹنگ رکھیں جہاں ہر کوئی 

اس میں شامل ہو۔ مختلف کام مختلف لوگوں کو دیں۔

4. ایسا کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ مندرجہ ذیل ٹیکسٹ باکس 
میں بتایا گیا ہے کہ کسی ایس ایس سی میں خدمت انجام دینا 

کتنا دشوار ہو سکتا ہے۔ اگرچہ کمیٹی کے ممربان جوکھم میں مبتال 
طلباء کی فالح و بہبود کے لۓ اسکول کی طرف سے کام کررہے 

ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات مزید پریشان 
کن ہے جب والدین کو ایسا لگتا ہے کہ استاذ اپنی ذمہ داریاں نہیں 
نبھا رہے ہیں۔ یہی پر چیک اور بیلینس (توازن) سسٹم کا استعامل 
کیا جانا چاہئے: ایس ایس سی ممربان کو معلوم ہوتا ہے کہ والدین 

استاذ کی غیر حارضیوں سے مایوس ہیں (حقیقت میں یا ایسا خیال 
کیا گیا، یہ معنی نہیں رکھتا، والدین کی نظر میں، یہ حقیقت ہے)۔ 
اس لۓ، استاذ کی غیر حارضیوں کا مسئلہ اور والدین کے تصورات 

سے متعلق ایک میٹنگ میں تبادلہ خیال کرنا چاہئے اور اس بات 
کو یقینی بنانا چاہئے کہ مسئلہ کو حل کرنے کے لۓ اقدام کئے 

جائیں-استاذ کی غیر حارضیاں اگر وہ حقیقت میں ہیں اور والدین 
کے تصورات اگر یہ الزام موجود نہیں ہے۔ اس قسم کی بات چیت 
اور تدبیر رابطے میں اضافہ اور بیداری کی کوششوں کا حصہ ہونا 

تیمور لیستے میں ایک ایس ایس سی میں خدمت 
انجام دینے پر ایک ایس ایس سی رکن کا تجربہ ظاہر 

کرتا ہے کہ ایک رکن ہونا کتنا دشوار ہو سکتا ہے۔
”انتباہی کارڈ تقسیم کرنے میں اکرث پورا دن لگ جاتا 

ہے۔ طلباء کے گھر اسکول سے دور ہیں، اور ایک 
ساتھ نہیں ہیں۔ وہ مختلف گاؤں میں پھیلے ہوئے 

ہیں۔ کارڈوں کو پہنچانے میں بہت وقت اور کوشش 
رصف ہوتی ہے، اور ہم میں سے رصف دو ہی یہ کام 

کرنے کے لیے تیار ہیں۔“
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قابسا ہدرک لصاح ںیم ےراب ےک تیلومش یک یٹنویمک ںیم ناتسکیجات

جداعة، ميكنك املحتويات خالئق امللفهارس. ميكنتاب التجميلة.
 پی ٹی اے کی شمولیت اچھا اثر پیدا کر سکتی ہے۔ پی ٹی اے کی شمولیت کے وقت ایس ڈی پی پی نے طلباء میں مستحکم مثبت برتاؤ . 1

پایا۔ ایس ڈی پی پی عالج اسکولوں میں پی ٹی اے نے مندرجہ ذیل طریقے سے غیر حارضی میں تخفیف کی ہے: اسکول کے کپڑے خریدنے 
کے لۓ رقم کی فراہمی، غریب گھرانوں کے جوکھم میں مبتال طلباء کو جوتے یا سازوسامان فراہم کرکے؛ کالس روم کو گرم رکھنے کے لۓ آگ کی 
لکڑی یا خشک گوبر عطیہ کرکے؛ اور والدین کو اپنے بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ اسکول بھیجنے کے لۓ راضی کرنے کی خاطر گھر کے دورے 

کرکے۔

 جب مسلم علامء بولتے ہیں تو کمیونٹی سنتی ہے۔ والدین اور کمیونٹی کے ممربان کے لۓ ورک شاپ میں، ایس ڈی پی پی نے مشاہدہ کیا کہ . 2
جب مسلم علامء رشکت کرتے ہیں اور بچوں کی تعلیم کی تکمیل میں حق میں بات کرتے ہیں تو کمیونٹی کے ممربان انہیں سنتے ہیں۔ متعدد 
کیسوں میں، مسلم علامء ایس ایس سی اور ہوم روم استاذ کے گھر کے دوروں میں ساتھ رہے ہیں، جس کا والدین پر اثر ہوا، اور اس کے نتیجے 

میں طلباء اسکول میں واپس ہوئے۔

 کمیونٹی پولس مشفق ہیں، پھر بھی طاقتور فورس ہے۔ ایس ڈی پی پی نے کچھ کمیونٹیوں میں ان ”نوجوان“ پولس کے ”بھگوڑا افرس“ کے . 3
عمل کو دوبارہ بحال کیا۔ پولس افرسان نے پی ٹی اے/کمیونٹی ورک شاپ میں رشکت کی اور یہ پایا گیا کہ ان کے سابقہ کام اور ای ڈبلیو 

ایس کے درمیان جوڑ بیٹھ رہا ہے۔ ان اسکولوں میں جہاں پولس شامل ہو چکے ہیں، والدین تک پہنچنے اور ان کی مدد کرنے میں کمیونٹی کی 
طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔
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چاہئے۔ جوکھم میں مبتال طلباء کی حامیت کے لۓ مثلث، اسکول 
اور کمیونٹیوں کی تعمیر کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا اگر ہر کوئی 

اپنے حصے کا کام نہ کریں اور ساتھ ملکر کام نہ کرے!

5. ایس ایس سی ممربان کی دلچسپی ختم ہو جائے۔ ایس ایس 
سی کے کام کی انجام دہی میں گہری دلچسپی اور شدید توانائی 

کو برقرار رکھنے سے متعلق کچھ ممربان کے لۓ مطالبات میں 
شدید اضافہ ہو سکتا ہے اور فطری انعامات میں شدید کمی ہو 

سکتی ہے۔ اسی کی امید کرنی ہے اور کچھ صورتوں میں ہو سکتا 
ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایسا کچھ نہ ہو کہ آپ اس میں شامل 

رہنے کے لۓ لوگوں کو ترغیب دیں اور حوصلہ افزائی کریں۔ تاہم، 
کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ گہری دلچسپی کو برقرار رکھنے کے 

لۓ کر سکتے ہیں۔

اسکول کے ساتھ وابستگی سے متعلق اپنی کمیٹی کے ممربان کی 
دلچسپی اور تحریک کو قائم رکھنے کے لۓ ان چیزوں کو آزمائیں:

 ان کی کامیابی تسلیم کریں: کئے جانے والے اچھے کام پر خوشی • 
کا اظہار کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر تین مہینے میں 

اور ہر سال ان کی کامیابی کے اعرتاف میں تقریبات ہوں جن میں 
ان کے کام کا اعرتاف کیا جائے اور ان کی خدمت کے لۓ آپ 

اپنی قدر کا اظہار کر سکتے ہیں۔
 انہیں اس بات کے مواقع پیش کریں کہ جو کچھ بھی وہ سیکھ • 

رہے ہیں اور کررہے ہیں وہ دورسوں کو بتائیں: اپنے اسکول 
میں اور دیگر ایس ایس سی کے ساتھ ساالنہ عکاسی میٹنگیں 
منعقد کریں۔ اس قسم کے تبادلے سے صالحیت کی تخلیق کا 
موقع ملتا ہے اور جو کچھ بھی وہ کررہے ہیں اس کی قدر اور 

اہمیت کو منایاں کرنے کا طریقہ ہے۔
 انہیں اپنی خدمات کو عام کرنے کے لۓ ایک ٹوکن دیا گیا: اگر • 

پیسہ ہو تو، ہر ممرب کو ایک ٹی رشٹ یا ایک سامان کا بیگ یا 
ٹوپی دیں جس پر یہ لکھا ہو ”میں اسکول کے ساتھ وابستگی 

سے متعلق کمیٹی کا ایک ممرب ہوں“۔
 ان کے اخراجات کا معاوضہ دیں جیسے کہ سیل فون یا نقل و • 

حمل کی الگت: ایس ایم سی کو اس بات پر راضی کیا جا سکتا 
ہے کہ وہ ایس ایس سی کے جائز اخراجات کو احاطہ کرنے کے 

لئے کوئی وظیفہ فراہم کرے۔
 ممربان سے رابطہ کرنے، نگرانی کرنے اور یہاں تک کہ انہیں • 

بھرتی کرنے کے لۓ کسی رسکردہ ممرب کو ایک چھوٹا وظیفہ 
فراہم کریں۔

 ہر سال نئے ممربان سے رابطہ کریں: ممربان سے غیر معینہ • 

مدت تک خدمت انجام دینے کی امید نہ کریں۔ ہمیشہ 
تبدیلی کے لۓ پالن بنائیں۔

 اگر کوئی ممرب حقیقت میں چھوڑنا چاہتا ہے، تو ان کی • 
خدمت کے لۓ ان کا شکریہ ادا کریں اور چھوڑ دیں اور کسی 
ایسے فرد کی تالش کریں جو گروپ میں نئی جان پیدا کرے۔

کاروائی 2: حامیت، بیداری پیدا کرنا اور رابطہ بڑھانا
طلباء کو اسکول سے وابستہ رکھنے کی کوشش کا انحصار مکمل 
حامیت اور بیداری رابطہ پر ہے۔ اگرچہ ترک اسکول ہمیشہ سے 

موجود رہا ہے، لیکن بہت سی کمیونٹیوں کو اس بارے میں بہت کم 
ہی معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، لوگوں کی زندگی پر اس کی قصیر مدتی 
اور طویل مدتی اثر کیسے پڑتا ہے اور اس کے بارے میں وہ کیا کر 
سکتے ہیں۔ اسکولوں اور کمیونٹیوں کے درمیان رشاکت داری سے 
متعلق سب سے اہم عنارص میں سے ایک ہے کمیونٹی کے ذریعہ 
کمیونٹی میں رابطہ بڑھانا۔ علیحدہ طور پر گھر والوں سے ان کے 
بچوں کے بارے میں رابطہ کرنے میں تعاون کی فراہمی کے عالوہ 

(مندرجہ باال ٹیکسٹ باکس دیکھیں)، کیمونٹی کے لیڈران اس بارے 
میں بڑی کمیونٹی تک پہنچنے کی کوششوں میں رسگرم رہتے ہیں کہ 
ترک اسکول کیا ہے، افراد، ان کے گھر والوں اور ان کی کمیونٹی پر اس 

کا کیا اثر پڑتا ہے، اور اس کی روک تھام کے لۓ کیا کیا جا سکتا ہے۔

ترک اسکول کے بارے میں بیداری کو عام کرنے کے بہت سے 
تخلیقی طریقے ہیں۔ کچھ دورسوں سے زیادہ ”ہائی ٹیک“ ہیں۔ 

سبھی ان مخصوص سیاقی عوامل پر مرتب ہیں جو ترک اسکول کا 
سبب بنتے ہیں۔

بیداری پیدا کرنا اور رابطہ میں اضافہ کی رسگرمیاں، تکنک اور 
ٹولز جن کا استعامل ایس ڈی پی پی ماملک اپنے پروگرام میں 

کرتے ہیں ان میں شامل ہے:
کمیونٹی کی میٹنگ اور اوپن ہاؤس؛• 
اسکول سے وابستگی سے متعلق بورڈ گیم؛• 
والدین کے لۓ کتابچہ؛• 
صوتی پیغامات؛ اور• 
پوسٹر۔• 

میں سے ہر ایک رابطہ میں اضافہ کی رسگرمی کی نیچے وضاحت 
کی گئی ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ مثال توضیحی ہیں۔ 

ہر اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیم کو ان رسگرمیوں کا جائزہ لینا 
چاہئے جن کی وہ حامیت کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں تبادلہ 
خیال کرتے وقت کہ آپ کی ای ڈبلیو ایس ٹیم کیا کر سکتی ہے، 

کمیونٹیز کے ساتھ رشاکت داری قائم کرنا          صفحہ 155

ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ



جدول 7C - جاری

7C جدول

جدول 7C - جاری

ول ج

بیداری اور میٹنگ کی پالننگ رسگرمیوں کا ٹول

کون رشکت کرے گا؟ کس کو مدعو کرنا ہے؟ میٹنگوں کے دوران ان کا کردار 
کیا ہے؟

ان لوگوں کی فہرست بنائیں جن کو رشکت کے لۓ مدعو کیا جانا چاہئے۔• 
 کیا کمیونٹی کے لوگوں کو یا مقامی اہلکار کو مدعو کیا جانا چاہئے؟ اگر ایسا ہے، • 

وہ کونسے کردار ادا کریں گے؟ کیا وہ کوئی تقریر کریں گے یا کچھ معلومات 
فراہم کریں گے؟ (مثال: مقامی مرکز صحت کا ایک منائندہ بچے کی صحت سے 

متعلق پیش کرے گا۔)
ان میٹنگوں میں پرنسپل یا اسکول ڈائریکٹر کونسا کردار ادا کرے گا؟• 
ان میٹنگوں اور کون مدد کر سکتا ہے؟• 

آپ لوگوں کو کیسے مدعو کریں گے؟

 وہ کونسے بہرتین طریقہ ہے جس کے ذریعہ آپ لوگوں کو میٹنگوں میں مدعو • 
کریں گے (ٹیلیفون، دورہ، پوسٹر وغیرہ)؟

میٹنگ کا ایجنڈا - اس میٹنگ میں کس موضوع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا؟• 
ان میٹنگ میں اور کون تعاون کر سکتا ہے؟• 

کیوں - ان میٹنگوں کا مقصد کیا ہے؟

 میٹنگ کا ایجنڈا - اس میٹنگ میں کس موضوع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا؟ ان • 
میں سے ہر میٹنگ کے لۓ کوئی موضوع چنیں۔ (سوچیں کہ اس موضوع سے 

متعلق کن ماہرین کو مدعو کیا جا سکتا ہے)۔ ہر میٹنگ کا مقصد واضح ہونا 
چاہئے۔ اس میں نہ رصف وہ معلومات شامل ہیں جن پر تبادلہ خیال کیا جائے 
گا، بلکہ یہ بھی شامل ہے کہ آپ کو کس چیز کے حصول کی امید کرنا چاہئے۔ 

تعلیم سے جڑے مختلف موضوعات سے متعلق موضوعی پوسٹر ایک مفید آئٹم 
ہو سکتا ہے جس کے ارد گرد ہر میٹنگ مرتب ہو۔

میٹنگ کی صدارت کون کرے گا؟ تبادلہ خیال کی قیادت کون کرے گا؟• 
 اس بات کو یقینی بنانے کے لۓ ایک معاون کے طور پر کون کام کرے گا کہ • 

کمیونٹی کے ممربان مکمل طور پر رشکت اور اپنے خیاالت کے اظہار کے قابل ہوں؟
میٹنگ میں نوٹ کون تیار کرے گا؟• 

تیرسی میٹنگدورسی میٹنگپہلی میٹنگ
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بیداری اور میٹنگ کی پالننگ رسگرمیوں کا ٹول

جدول 7C - جاری

میٹنگ کہاں ہونگی؟

 کوئی کمیونٹی بلڈنگ چنیں جہاں میٹنگیں ہو سکتی ہیں۔ کیا یہ اس بلڈنگ تک • 
کمیونٹی کے سبھی ممربان کو آسانی سے رسائی حاصل ہو سکتی ہے؟ اس بات کو 

یقینی بنائیں کہ مقام کا انتخاب کسی بھی ممرب کو رشکت سے نہ روکے۔
 میٹنگ کو کون بک کرے گا؟ مقام کے استعامل کو بک کرنے کے لۓ کتنے زیادہ • 

نوٹس کی رضورت ہے؟
اگر اسکول دستیاب نہ ہو تو کیا اس جگہ کے استعامل کی کوئی الگت ہے؟• 

میٹنگیں کب ہونگی؟

میٹنگوں کی تاریخیں کیا ہونگی؟• 
 یہ میٹنگیں کتنی کرثت سے ہونگی؟ میٹنگیں کتنی دیر ہونگی؟ وہ کس وقت • 

رشوع کریں گے تا کہ والدین اور کمیونٹی کے دیگر ممربان اس میں رشکت 
کرسکیں؟ 

 کس وقت لوگوں کے دستیاب ہونے کا امکان ہے؟ اس بات کو یقینی بنائیں کہ • 
چھٹیوں کے دن یا کمیونٹی میں دیگر اہم تقریبات کے دوران میٹنگوں کا شیڈول 

نہ ہو جب ممربان رشکت نہیں کر سکتے ہیں۔
 میٹنگوں میں اپنی حارضی کو یقینی بنانے کے لۓ کمیونٹی کے لیڈران یا دیگر • 

مہامنوں کو کتنا زیادہ نوٹس کی رضورت ہے؟

میٹنگ کے لۓ آپ کو کس میٹیریل کی رضورت ہے؟

پوسٹر، گیم، طالب علم کا کالس ورک، کالس روم مظاہرے وغیرہ۔• 

تیرسی میٹنگدورسی میٹنگپہلی میٹنگ

کمیونٹیز کے ساتھ رشاکت داری قائم کرنا          صفحہ 157

ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ



تخلیقی بنیں!

کمیونٹی میٹنگیں اور اوپن ہاوسیز
اسکول سے وابستگی سے متعلق کمیٹی اور پی ٹی اے/ایس ایم 

سی دونوں ہر سال تعلیم کی اہمیت اور بچوں کی اسکول سے 
وابستگی کے بارے میں کمیونٹی میٹنگیں اور اوپن ہاوسیز منعقد 

کر سکتے ہیں اور میزبانی کر سکتے ہیں۔ یہ میٹنگیں اطالعی 
اور تفریحی ہو سکتی ہیں، جن میں گیم، چٹکلے، کردار نگاری، 

منونوں کا مظاہرہ اور طالب علم کی کارکردگی پیش کی جاتی ہیں۔ 
رضوری نہیں ہے کہ وہ رصف اسکول میں طلباء کے والدین تک 
ہی محدود ہوں، بلکہ کمیونٹی کے دلچسپی رکھنے والے ممربان 

کا بھی اس میں استقبال کیا جا سکتا ہے۔ یہ رضوری نہیں ہے کہ 
میٹنگ حسب ضابطہ ہوں۔ کمبوڈیا میں، ایس ڈی پی پی کمیونٹی 

کے گروپ نے-مشکل مسائل اور مواد سے لیس-مارکیٹ کے دن 
کے دوران اور پگوڑا میں بغیر تیاری کے اور مصلحت پر مبنی 

تبادلہ خیال کیا۔

مندرجہ ذیل پالننگ ٹول اور ہدایات کمیونٹی کی رابطہ میں 
اضافے کی کوششوں کی رہنامئی کر سکتی ہیں۔ ذہن میں یہ بات 

رکھیں کہ طویل مدتی مقصد کمیونٹی کے لۓ ہے تا کہ وہ اس 
جزء کی جواب دہی لے سکے۔ لیکن رشوع میں، اسکول کو انہیں 
اس بارے میں رہنامئی اور مشورہ دینے کی رضورت ہوگی کہ وہ 
کیا کرتے سکتے ہیں اور انہیں ایسے ٹولز فراہم کرنے کی رضورت 
ہوگی جن کا استعامل وہ کر سکیں۔ یہ بھی اہم ہے کہ کمیونٹی 

کے لیڈران کے پاس اپنے ہدف اور ان اقدام کا ایک واضح طور پر 
معین مہم اور مجموعی سمجھ ہو جن کی رضورت انہیں اپنے 

ہدف کے حصول میں ہوگی۔ اسکول کے ڈائریکٹرس نے ایس ڈی 
پی پی ماملک میں کمیونٹیوں کو شامل کرنے کے لۓ جو مثبت 

کردار ادا کیا اسے مذکورہ باال ٹیکسٹ باکس میں منایاں کیا گیا 
ہے۔

اسکول اوپن ہاؤسیز ہر سہ ماہی یا سمسٹر میں منعقد کیا جا 
سکتا ہے۔ ایک اوپن ہاوس کے لۓ دو اصل وجوہات ہیں: اسکول 
کے ساتھ والدین/رسپرست اور کمیونٹی کی وابستگی میں اضافہ 
کرنا اور انہیں اسکول کی رسگرمیوں سے باخرب کرنا؛ اور طلباء کو 

وہ کام منایاں کرنے کا ایک موقع فراہم کرنا جس کو انہوں نے سہ 
ماہی/سمسٹر کے کورس کے دوران کیا ہے یا اس بات کی ”منائش“ 

کرنا کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں یا انہیں ناٹک، چٹکلے اور گانے 
کی منائش کرکے ان کے مخصوص صالحیتوں کی منائش کرنا۔ اوپن 
ہاوس طلباء، ان کے گھر والوں، اسکول کے اہلکار اور کمیونٹی کے 

لیڈران کی سخت محنت اور پیش رفت کا اعرتاف کرنے کے لۓ 
ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے۔

اوپن ہاوسیز میں متعدد رسگرمیاں شامل ہو سکتی ہیں

 پروجیکٹ کی منائش: وہ چیزوں جن کو طلباء نے سمسٹر کے • 
دوران کیا ہے ان کی دیواروں پر منائش کی جا سکتی ہے؛

 پوسٹر کے بارے میں تبادلہ خیال: کمیونٹی میں بیداری پیدا • 
کرنے کے لۓ اور مثبت تبدیلی النے کے لۓ موضوعی پوسٹر 

میں سے ایک کے متعلق تبادلہ خیال میں حصہ لینے کے لۓ 
گروپ تشکیل دیا جا سکتا ہے؛

 کیس مینجمنٹ تبادلہ خیال: اوپن ہاوسیز اساتذہ کو جوکھم • 
میں مبتال طلباء کے والدین کے ساتھ طالب علم کی پیش رفت 
پر تبادلہ کرنے اور مستقبل کی کاروائیوں پر فیصلہ کرنے کے 

لۓ انفرادی میٹنگیں منعقد کرنے کا ایک موقع فراہم کریں 
گے۔

فیگر 7D - اسکول سے وابستگی کا گیم کھیلنے واال کارڈ
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فیگر E7:  اسکول سے وابستگی کا گیم دو گیم کارڈ کا اگال اور پچھال حصہ نیچے دکھایا گیا ہے۔ 
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فیگر 7F: انڈیا میں والدین ایک اوپن ہاوس میں اسکول سے وابستگی کا گیم کھیلتے ہوئے۔

 طلباء جو ناٹک لکھتے ہیں ان کی منائش کر سکتے ہیں، یا • 
ناظرین کے لۓ گانا گا سکتے ہیں یا ڈانس کر سکتے ہیں۔

اوپن ہاوسیز کو کمیونٹی کے لۓ کھال ہونا چاہئے۔ یاد رکھیں، ہر 
ایک کے ساتھ مساوی برتاؤ ہونا چاہئے؛ کسی کو بھی خارج نہیں 

کیا جانا چاہئے۔ جوکھم میں مبتال طلباء اکرث ایسے گروپوں اور 
گھرانے سے آتے ہیں جو بہت زیادہ غیر محفوظ ہوتے ہیں اور 

سامجی حیثیت، غربت، ذات، نسل/ گروہ، زبان، مذہب، ایچ آئی 
وی-ایڈز اسٹیٹس اور دیگر عوامل کی وجہ سے وہ حاشیہ پر ہو 

سکتے ہیں۔ یہ ایوینٹ ان کے فائدہ اور تعاون کے لۓ ہے؛ ان 
کو اور ان کے گھر والوں کو آرام اور خوش گواری کا احساس ہونا 

چاہئے۔ حساسیت اور شمولیت ای ڈبلیو ایس کے سبھی اسکولوں 
اور کمیونٹیوں میں بنیادی اصول ہونے چاہئے۔

اسکول سے وابستگی کا گیم بورڈ
بیداری پیدا کرنے کا ایک تفریحی طریقہ ہے اسکول سے وابستگی 

کا گیم بورڈ، جو انڈیا میں ایس ڈی پی پی ٹیم کے ذریعہ تیار 
کیا گیا ہے۔ اس کا استعامل گھر کے دوروں کے درمیان، کمیونٹی 

میٹنگوں میں اور اوپن ہاوسیز میں طلباء اور بالغ افراد دونوں 
کے ذریعہ کیا گیا۔ اس میں 4-2 لوگ شامل ہوتے ہیں اور بہت 

سارے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ گیم کھالڑیوں کو اسکول سے 
وابستہ رہنے اور ترک اسکول سے بچنے کے لۓ ”ڈھلوان تختہ 
اور سیڑھی“ کا سفر کراتا ہے۔ راستے میں، کھالڑیوں کا سامنا 

چوکور خانوں سے ہوتا ہے جن میں ایک الوڈ اسپیکر کی عالمت 
لگی ہوتی ہے۔ جب وہ کسی الوڈ اسپیکر پر اترتے ہیں تو کھالڑی 

اسکول کی اہمیت کا پس منظر واال یا اسکول میں رہنے کے 

چیلینج واال ایک کارڈ کھینچتا ہے۔ کھالڑیوں کے لۓ اس پس منظر 
کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا رضوری ہے اور پھر وہ چوکور 

خانوں کا منرب پیچھے یا آگے جاتا ہے جیسا کہ کارڈ پر دکھایا گیا 
ہے۔ اسکول میں پہنچنے واال پہال کھالڑی جیت حاصل کرتا ہے۔

نیچے فیگر 3، 4، 5 اور 6 میں گیم اور اس کے کھالڑیوں کی 
تصویر دی گئی ہے۔

 کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھالڑیوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں؟• 
 آپ کے حساب سے یہ بورڈ گیم ان والدین/رسپرستوں کے • 

ساتھ کام کرنے کے لۓ کتنا مؤثر ہے جو پڑھنے کے الئق نہیں 
ہیں؟

 آپ اپنے ملک میں کونسے گیم کارڈز استعامل کر سکتے ہیں • 
اگر آپ اسکول سے وابستگی کی اہمیت کے بارے میں بیداری 
پیدا کرنے کے لۓ اپنے پروگرام کے حصہ کے طور پر ایک گیم 

تیار کرتے ہیں۔
 آپ کے حساب سے ایک بورڈ گیم بیداری پیدا کرنے اور ترک • 

اسکول سے منٹنے میں کتنا مؤثر ثابت ہوگا؟

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہال کارڈ کھالڑی سے دو مقامات 
واپس جانے کے لیے کہتا ہے۔ دورسا کارڈ کھالڑی سے تین مقامات 
پر آگے جانے کے لیے کہتا ہے۔ ایک بورڈ گیم میں جسے آپ 
ڈیزائن کریں گے تین منظرناموں کا استعامل کرنے کے بارے میں 
سوچیں۔ کیا آپ کے خیال میں والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ 
کوئی کھیل کھیلنا آپ کے ملک میں ترک اسکول کے بارے میں 
واقفیت بڑھانے کا ایک اچھا طریقہ ہے؟
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فیگر 7G: والدین کتابچہ کمبوڈیا

خاکہ 7H – تاجکستان میں والدین کا کتابچہ

• اسکول میں آپ کا دن کیسا تھا؟

• آج کیا نیا تھا؟

• آپ کو کیا چیز دلچسپ لگی؟

• کیا آپ کو کوئی دشواری پیش آئی؟

• کیا آپ کو ہوم ورک مال ہے؟

• میں آپ کی مدد کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟

اک قوش ےک رک تاب ےس ںوچب ےنپا ںیم ےراب ےک لوکسا ہنازور 
:ںیرک ہرہاظم

ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق پائلٹ پروگرامتاجکستان میں والدین کے کتابچہ سے خالصہ

ایک بہرت کل کے لۓ آج اسکول 
سے وابستہ رہیں!

اسکول سے وابستہ رہنے میں اپنے بچہ کی مدد کریں
والدین کے لۓ مشورے

اسکولی اہلکار اور پی ٹی اے کے ساتھ مسلسل اپنے 
بچوں کے اسکول سے جڑی حارضی، برتاؤ اور کورس 

کارکردگی کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہیں

ہوم ورک میں بچوں کی 
مدد کریں

اپنے بچے کی پیش رفت کے 
بارے میں استاذ سے بات کریں

گھر کے کام کاج میں کمی کریں 
تا کہ بچوں کو گھر پر پڑھائی 

کرنے کا وقت ملے۔

اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ 
اسکول ناغہ نہ کریں

جانکاری چاندی کا 
گودام ہے

والدین اسکول میں بچوں کی اچھی کارکردگی کو دیکھکر خوش ہیں
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ےفیگر 7I: اسکول سے وابستگی کے کنگن ٹیمور-لیسٹے ی ور ی ن ے ی ب و ے و ر ی

Initial Incentive3 months attendance6 months attendance

school every day.
I’m strong. I go to

who worked hard
Success for students

to education

SDPP is a bridge

جزیفیگر 7J: صوتی پیغام براڈ کاسٹ تجزیہ بر م پی ی و ر ی

وائس میسیج براڈکاسٹ کا تجزیہ
وں

یکڑ
س

 فیصد والدین کے پاس٪
فون ہے

80.60%

 اوسطا ٪فیصد والدین کو صوتی پیغام
موصول ہوا

56.32%

 اوسطا ٪فیصد والدین کو صوتی پیغام
موصول نہیں ہوا

43.70%

5,456 میں سے 80.6 فیصد والدین کے پاس فون ہیں۔• 

فون رکھنے والے ان لوگوں میں سے 56.3 والدین کو صوتی پیغام موصول ہوا۔• 
 43.7 والدین جن کو صوتی پیغام موصول نہیں ہوا کیونکہ: a) فون منرب بدل گئے؛ b) فون بجلی کے فقدان کی وجہ سے فون • 

چارج نہیں ہوئے؛ اور c) کسی نے فون نہیں اٹھایا۔

100%

80%

60%

40%

20%

0%

میں مضبوط ہوں۔ میں روزانہ 
اسکول جاتا ہوں۔

3 مہینے کی حارضی6 مہینے کی حارضیابتدائی تحریک

ان طلباء کے لۓ کامیابی جو سخت 
محنت کرتے ہیں

ایس ڈی پی پی تعلیم کا پل ہے
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والدین کا کتابچہ
ہر ایس ڈی پی پی ملک نے والدین کے لۓ کتابچہ تیار کیا جس 

میں یہ بتایا گیا ہےکہ اسکول میں اپنے بچوں کا تعاون کیسے 
کریں، اس میں شامل ہے اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ پابندی کے 

ساتھ اسکول جائیں اور یہ چیک کرنا کہ وہ اپنا ہوم ورک مکمل 
کر چکے ہیں اور انہیں اسکول سے پہلے ناشتہ دینا۔ میٹیریل 
کا استعامل والدین کی خواندگی سطحوں کے مطابق کیا گیا۔ 

مثال، تاجیکستان کے اندر، جہاں گھروں میں نسبتا خواندگی کی 
سطحیں زیادہ ہیں، منت اور تصویر دونوں کا استعامل مساوی طور 
پر کیا گیا۔ ٹیمور-لیسٹے میں، جہاں بہت سے والدین پڑھنے کے 

قابل نہیں ہیں، میٹیریل زیادہ تصویری تھے۔

کتابچہ کا استعامل گھر کے دوروں اور پی ٹی اے میٹنگوں کے 
دوران کیا گیا۔ رابطہ میں اضافہ سے متعلق تقریبات اور اوپن 

ہاوس میں وہ تبادلہ خیال کا بنیادی حصہ تھے۔ کتابچہ کی 
تقسیم رصف ایک تبادلہ خیال کے طور پر کیا گیا اس بات کو 

یقینی بنانے کے لۓ کہ سبھی والدین-چاہے ان کی خواندگی سطح 
کچھ بھی ہو-رشکت کر سکتے ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل فیگر کے اندر کمبوڈیا میں ایس ڈی پی پی کے 
والدین ایک کتابچہ کی تصویر دی گئی ہے۔ اس میں اس بات 
پر توجہ مرکوز کی گئی ہے کہ کمبوڈیائی تعلیمی قانون کے 

تحت اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ 
والدین کو اپنے بچوں کو اسکول سے وابستہ رکھنے کے لۓ ان کی 
اسکولی تعلیم میں تعاون کے طریقے بھی فراہم کرتا ہے۔ ایس ڈی 

پی پی کے کچھ ترک اسکول مخالف پوسٹر (جس کے بارے میں 
نیچے تبادلہ خیال کیا گیا ہے) کتابچہ میں شامل کئے گئے ہیں 

یہ سمجھانے کے لۓ کہ انہیں کیوں اپنے بچوں کی اسکول سے 
وابستہ رہنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے۔

نیچے فیگر 8 میں تاجیکستان کے 8 صفحات کے کتابچہ 
کے ایک حصہ کی تصویر دی گئی ہے جس میں مندرجہ ذیل 

موضوعات کو احاطہ کیا گیا ہے:
بچے اسکول کیوں چھوڑتے ہیں؟• 
ترک اسکول کیوں ایک مسئلہ ہے؟• 
ہم کیا کر سکتے ہیں؟• 
گھر پر والدین کیا کر سکتے ہیں؟• 
والدین اساتذہ کے ساتھ ملکر کیسے کام کر سکتے ہیں؟• 
والدین اپنے بچوں کے اسکول میں کیسے شامل ہو سکتے • 
ہیں؟

ٹیمور-لیسٹے نے پابندی کے ساتھ اسکول جانے کی اہمیت ”کی 
حامیت کرنے اور عام کرنے“ کے لۓ کنگن کا انعام دیا۔ طلباء کو 

کنگن دیئے گئے جب انہوں نے اسکول کی حارضی کی ایک مقررہ 
تعداد کو پورا کیا۔ کنگن کا انعام بہت زیادہ دیا گیا اور یہ طالب 
علم اور گھر والوں کی اسکولی تعلیم کے تئیں لگن اور ہدف کے 

حصول کی تکمیل کی نشانی بن گیا۔

صوتی پیغامات
سیل فون کے استعامل میں اضافہ ہورہا ہے۔ انڈیا کے اندر بہار 
کے دیہی عالقہ سمستی پور ضلع میں، سیل فون کے رواج کا 
اندازہ ہر گھر میں 75 فیصد لگایا گیا ہے۔ اس کی بنیاد پر، ایس 
ڈی پی پی نے والدین سے رابطہ کرنے اور انہیں معلومات بھیجنے 

کے لۓ ای ڈبلیو ایس کے رابطہ رسگرمیوں کے حصہ کے طور پر 
سیل فون ٹیکنالوجی کا استعامل کر کے تجربہ کیا۔ والدین کی 
خواندگی سطح میں کمی کی وجہ سے، صوتی پیغام-منت (ایس ایم 
ایس) کے بجائے-کا استعامل کیا گیا۔

ایک سے تین منٹ کے سیگمنٹ کی شکل میں ایک پہلے سے 
مقررہ کردہ شیڈول کے مطابق ہفتہ میں تین بار صوتی پیغامات 
ان طلباء کے والدین کو بھیجے جاتے تھے جن کا داخلہ مقصود 

گریڈ 5 میں ہوا تھا۔ جب سہولت ملے، والدین فون اٹھاکر پیغام 
سن سکتے تھے۔ پیغامات اطالعی ہوتے تھے (اسکول کی تقریبات 

اور طالب علم کی حامیت سے متعلق مشورہ کے بارے میں)، 
بیداری پیدا کرنے والے (تعلیم کی اہمیت کے بارے میں)، اور 

”معلوماتی تفریحی“ (ترک اسکول سے منٹنے والے ایک گاؤں میں 
ناٹک کے اداکار کی زندگی کے بارے میں مسلسل کہانیاں اور 
واقعات)۔ پیغامات حارضی، برتاؤ اور / یا کارکردگی سے متعلق 
مسائل کو حل کرتے تھے۔ ان کا کام تھا ان مسائل سے متعلق 

والدین/رسپرست میں بیداری پیدا کرنا اور اسکول کی رسگرمیوں 
میں ان کی دلچسپی اور رشکت میں اضافہ کرنا۔

صوتی پیغامات تیار کرنے میں، مواد مقامی اسٹاک ہولڈرس-اساتذہ، 
والدین، طلباء اور کمیونٹی کے ممربان-سے حاصل کرنے کی 

رضورت ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پیغامات ان 
مسائل کو نشانہ بنائیں جو مقامی سیاق کے لۓ عام ہیں، جیسے 

کہ جوکھم کے عوامل یا روزانہ کے عمل جو طلباء کے لۓ ترک 
اسکول کا سبب بن سکتے ہیں۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ، ایس 

ڈی پی پی نے پایا کہ چونکہ گھرانوں کو ”معلوماتی تفریحی“ 
کہانیوں میں مزہ آتا تھا، اس لۓ سب سے زیادہ مقبول پیغامات وہ 
پیغامات تھے جن کو مقامی اسکول کے پرنسپل یا مقامی شخصیت 

کے ذریعہ ریکارڈ کیا جاتا تھا، اسکول کی تقریبات کا اعالن کرتے 
ہوئے-جیسے کہ اوپن ہاوس کی دعوتیں-یا دیگر حقیقی معلومات 

فراہم کرتے ہوئے۔

صوتی پیغامات مؤثر ہو سکتے ہیں لیکن اس قسم کے رابطہ کے 
طریقہ کار کی منصوبہ بندی کرتے وقت مندرجہ ذیل چیزوں کو 

دھیان میں رکھنا چاہئے۔
 الگت: الگت میں شامل ہے سسٹم قائم کرنا، پیغامات کا نرش • 

اور تیاری اور ریکارڈنگ۔ کچھ صورتوں میں، سیل فون رسوس 
فراہم کار سامجی ذمہ داری کے پروگرام کے حصہ کے طور 
پر ترک اسکول سے متعلق ایک پروگرام کی حامیت کرنے پر 

آمادہ ہو سکتے ہیں جس کی تقسیم مفت میں ہو یا اس میں 
مفت کے منٹ ہوں۔

 احاطہ: ایک پیغام رسانی نظام رشوع کرنے سے پہلے آپ کے • 
ایریا میں سیل فون کے رواج کے بارے میں اعداد و شامر 

سے متعلق زمینی حقیقت۔ ہو سکتا ہے کہ رسکاری اعداد و 
شامر کا آپ کے مخصوص جغرافیائی ایریا میں اطالق نہ ہو۔ 

کمبوڈیا میں، ایس ڈی پی پی نے پایا کہ چونکہ مجموعی 
طور پر سیل فون کا استعامل بہت زیادہ ہے، اس لۓ یہ ان 
صوبوں میں بہت زیادہ نہیں ہے جہاں ایس ڈی پی پی کام 

کررہا ہے۔
 ربط/نظم: پیغام رسائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو • 

اسکولی سطح پر اپنایا جائے۔ ایک پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کے 
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سیاق: گنیسی، اپنے گھر کے راستے میں، مدھو کی کرانہ دکان پر رکتا ہے۔ مدھو کی بیوی سوناری اور بیٹا منگرو کام 
کررہے تھے۔

قصہ گو:
”ہیلو، میں گجودھر چچا ہوں۔ سابقہ پیغام میں آپ نے سنا کہ کیسے رامیشور رس نے گنیسی سے کہا کہ والدین کو 

کیسے اپنے بچوں کی تعلیم میں ترغیب دینے کے لۓ گھر پر ایک سازگار ماحول قائم کرنا چاہئے۔ گنیسی نے ایسا کرنا 
رشوع کردیا ہے، لیکن اس کا پڑوسی مدھو اپنے لڑکے کو اسکول بھیجنے کے بجائے اس سے اپنے دکان پر کام کروا رہا ہے۔ 

اس لۓ ایک دن گنیسی اس دکان پر رکنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آیئے سنیں کیا ہوتا ہے۔۔۔“

گنیسی:
”منگرو کیا تم دکان میں بیٹھے ہو۔۔۔ متہارے والد مدھو کہاں ہیں؟“

سوناری:
”مدھو کے والد کی طبیعت خراب ہے۔“ اسی وجہ سے منگرو دکان میں بیٹھا ہے۔“

گنیسی: 
”یہ مدھو کی بہت بڑی غلطی ہے! اس وقت منگرو کو پڑھنا چاہئے اور آپ اس کو دکان پر بیٹھا رہے ہیں!“

قصہ گو:
”آپ کا شکریہ؛ کیا یہ کرنے کے لۓ صحیح کام ہے؟“

سوناری:
”پڑھنا صحیح ہے۔۔۔ لیکن اگر دکان بند ہو جاتی ہے تو ہم کیسے گزارا کریں گے؟“

گنیسی:
”بالکل صحیح بات ہے، لیکن ذہن میں یہ بات بھی رکھیں: منگرو کو اسکول سے دور رکھکر آپ آگے آنے والی زندگی میں 

اس کی مدد نہیں کررہے ہیں۔ جب تک مدھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، آپ سبھی کو اس طرح سمبھالنا ہے کہ 
منگرو کی پڑھائی متاثر نہ ہو۔ اس لۓ، کل سے، منگرو کو اسکول بھیجنا رشوع کردیں۔“

سوناری:
آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؛ کل سے ہم اسے اسکول بھیجنا رشوع کریں گے۔“

گنیسی:
”کوشش نہ کریں۔۔۔ کل سے آپ اس کو اسکول بھیجنا رشوع کردیں اور آپ اس کو خود اسکول چھوڑیں، ورنہ یہ بچے 

اسکول آنے کے بجائے، کسی دورسی جگہ چلے جاتے ہیں۔“ 

سوناری:
”اوہ، کیا ایس بات ہے؟ پھر میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ میں اس کو کل اسکول لے جاؤں۔“

قصہ گو:
”بچوں کو کام میں شامل نہ کریں، انہیں اپنی مخفی قوت کا مطالعہ کرنے دیں۔“

انڈیا سے ایس ڈی پی پی کا ”معلوماتی تفریحی“ صوتی پیغام
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ذریعہ اس کا نظم اور نگرانی رضوری ہے۔
 رشوعات: پہلے یہ جان لیں کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ • 

آپ کے بروڈکاسٹ روسٹر پر 100 فیصد پیغامات 100 
فیصد گھروں میں موصول ہو جائیں گے اور سنے جائیں گے۔ 
انڈیا میں سیل فون کی کرثت والے ماحول میں، ایس ڈی پی 

پی کو ان والدین کے لگاتار بدلتے سیل فون منرب سے باخرب 
رہنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا جو نیٹ ورک فراہم 
کرنے والی حریف کمپنیوں کے ساتھ کم رشح کی تالش میں 
رہتے ہیں۔ قابل تلف سیل فون کے عام استعامل کے ذریعہ 

اس میں مزید شدت آگئی۔

پوسٹر
کمیونٹی سے رابطہ کی رسگرمیوں کے لۓ پوسٹر ایک با اثر 

مواصالتی ٹول ہو سکتے ہیں۔ وہ ترک اسکول کے مسائل کے بارے 
میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں اور طلباء، اساتذہ، اسکول 

اسٹاف، والدین/رسپرست اور کمیونٹی کے دیگر اہم ممربان کو ترک 
اسکول کی روک تھام کے لۓ ساتھ ملکر کام کرنے کی ترغیب دے 

سکتے ہیں۔ وہ ایس ایس سی، پی ٹی اے اور اسکول کے محرک 
کے طور پر کام کرنے والے دیگر لوگوں کو منظم کر سکتے ہیں اور 

ان کا سہارا بن سکتے ہیں۔

چار ایس ڈی پی پی ماملک میں سے ہر ایک نے متعدد پوسٹر 
تیار کئے-تعلیمی اسکولی سال کے ہر سہ ماہی کے لۓ ایک۔ کچھ 

پوسٹر میں اسکولی تعلیم کی اہمیت پر زور دینے کے لۓ کچھ 
مقبول مقولوں کا استعامل کیا گیا۔ دیگر میں رسکاری قانون کو 

منایاں کیا گیا جیسے کہ سبھوں کے لۓ تعلیم اور الزمی حارضی۔ 

پھر بھی کچھ پوسٹر میں ان بنیاد عوامل پر توجہ دی گئی جنہوں 
نے طلباء کے ترک اسکول میں اضافہ کیا اور ان چیزوں پر توجہ 

دی گئی جو ترک اسکول کی روک تھام کے لۓ خاص طور سے گھر 
والوں کے ذریعہ انجام دی جا سکتی تھیں۔ سبھی پوسٹر پائیدار 
تھے، پرکشش تھے اور ان کا استعامل مختلف طریقوں سے ہوتا 

تھا۔

پوسٹر رنگین ہونے چاہئے اور پرکشش ہونے چاہئے۔ یاد رکھیں کہ، 
ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ مقصود ناظرین پڑھ نہ پائیں-اس بات 

کو یقینی بنانا کہ وہ افراد جن کے پاس محدود تعلیم ہے یا کچھ 
بھی تعلیم نہیں ہے وہ آسانی سے پیغام کو سمجھ سکیں۔ وہ 

افراد جو پوسٹر پیش کررہے ہیں انہیں تصویروں کی طرف اشارہ 
کرنے کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہئے۔ پیش کرنے واال فرد 

ناظرین میں موجود لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے حساب 
سے پوسٹر کیا ”کہہ رہا“ ہے۔ اگرچہ ہدایات پوسٹر کے ساتھ شامل 
ہوتی ہیں، لیکن کمیونٹی میں مخصوص حاالت مختلف ہونگے اور 

اس وجہ سے پوسٹر میں ترمیم کرنے کی رضورت ہوگی۔ مثال، کچھ 
کمیونٹیوں میں بچوں کے پاس گھر کے باہر کام کی ذمہ داریاں 
ہوتی ہیں جبکہ اسی ملک کی دورسی کمیونٹیوں میں یہ کوئی 

مسئلہ نہیں ہے۔

پوسٹر میں وہ ہدایات شامل ہیں کہ ان کا استعامل کیسے کرنا 
ہے-کمیونٹی کی میٹنگوں میں اور اسکولوں کے طلباء کے 

ساتھ استعامل کے لۓ موضوعات پر تبادلہ خیال کریں۔ کچھ 
صورتوں میں، ہدایات ”تصویر“ کی گمنام جانب شامل کی گئیں۔ 

تاجیکستان میں ایس ڈی پی پی نے مختلف ناظرین کے ساتھ 

ایک منایاں جگہ میں پوسٹر لگائیں-اسکول کے آفس، کالس روم یا کمیونٹی کی میٹنگ ہال میں-اور ہر مہینے یا ہر تین 
مہینے میں پوسٹر بدلیں۔

کمیونٹی کے اندر دلچسپی رکھنے والے افراد کو پوسٹر تقسیم کرنا: اساتذہ، بچوں کے گروپ، پی ٹی اے/ایس ایم سی، 
مقامی رسکاری دفاتر، ایس جی او یا دیگر کمیونٹی گروپ۔ نئے اسکولی سال کی رشوعات میں پوسٹر لگائے جا سکتے ہیں، 

تا کہ کالس میں استاذہ کے لۓ معاون ہوں، اور پی ٹی اے یا رسکاری دفاتر کو منائش یا تبادلہ خیال کے لۓ میٹنگوں میں 
کارآمد ہو سکے۔

اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیم کو ہر مہینے نئے پوسٹر کا جائزہ لینا چاہئے اور اس کے استعامل کی تجاویز کو نوٹ کرنا 
چاہئے۔ نئے موضوع پر اسٹاف کی میٹنگوں میں تبادلہ خیال کریں، اس کو کمیونٹی گروپ کے اجتامعات میں پیش کریں، 

اس کو اسکول کے اجالس میں شامل کریں یا کسی دورسے طریقے سے اسکول سے وابستگی سے متعلق طلباء کی حوصلہ 
افزائی کرنے کے لۓ اس کا استعامل کریں۔

طلباء سے اسکول کے اوپن ہاوسیز یا دیگر کمیونٹی گروپ کی میٹنگوں میں پیش کرنے کے لۓ اپنا پوسٹر تیار کرنے کو کہا 
جا سکتا ہے۔

پوسٹر کا استعامل کرنے کے طریقے
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فیگر 7K: پوسٹر منرب 1 - اس پوسٹر میں تاجیکستان کے اس قانون کی خاکہ کشی کی گئی ہے جو والدین کے لۓ اس بات کو رضوری 
قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں۔

پوسٹر منرب 1 طلباء، والدین اور کمیونٹی کے ممربان کے لۓ تبادلہ خیال کے سواالت

ملک کے بچوں کو اچھی تعلیم فراہم کرنے کے لۓ تاجیکستان کی جمہوری رسکار کونسی کاروائیاں کر سکتی ہے؟  • 
اسکول کے باہر کام کرنا کیسے طلباء کے لۓ اپنی تعلیم کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے؟• 
والدین اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کرنے کے لۓ کیا کر سکتے ہیں؟• 
 کیا آپ کسی ایسے گھرانوں کو جانتے ہیں جہاں بچے اسکول جانے کے بجائے کام کرتے ہیں؟ انہیں کونسے فوائد حاصل ہوتے ہیں یا کن انجام کا سامنا کرنا • 

پڑتا ہے؟
آپ کے خیال سے تاجیکستان حکومت نے یہ قوانین کیوں پاس کئے؟ قانون پر عمل نہ کرنے کے جرمانے کیا ہیں؟• 

پوسٹر منرب 1 تبادلہ خیال کے لۓ مفید حقائق

تاجیکستان حکومت نے بچوں کے حقوق کے لۓ کنویشن پر دستخط کیا، اس بات کو یقینی بنانے کے لۓ سبھی بچوں کو تعلیم تک رسائی حاصل ہو۔• 
تاجیکستان قانون تعلیم، آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ تعلیم 15-7 سال کی عمر کے اور 9-1 گریڈوں کے سبھی بچوں کے لۓ الزمی ہے۔• 
تاجیکستان کوڈ آف لیرب، 67 آر ٹی، اور آرٹیکل 174 کہتا ہے کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو کام نہیں کرنا ہے۔• 
تاجیکستان قانون تعلیم، آرٹیکل 26 کہتا ہے کہ بچوں کو کھیتی کے کام میں حصہ لینے کے لۓ اسکول سے باہر نہیں لے جانا چاہئے۔• 
 ”اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی والدین کی ذمہ داری“ سے متعلق جمہوریہ تاجیکستان کا قانون کہتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں • 

کی تعلیم کو یقینی بنائیں۔

تعلیمی قانون:
 والدین کے لیے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا رضوری ہے
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فیگر 7L: پوسٹر منرب 2 - ”تعلیم میں پیسوں کی الگت آتی ہے: نظر انداز کرنے سے مزید الگت آتی ہے۔“ ایس ڈی پی پی تاجیکستان سے۔

پوسٹر منرب 2 طلباء، والدین اور کمیونٹی کے ممربان کے لۓ تبادلہ خیال کے سواالت

سب سے اوپر والی تصویر کا موازنہ سب سے نیچے والی تصویر سے کریں۔ اپنے لۓ یا اپنے بچوں کے لۓ آپ کونسی تصویر منتخب کریں گے؟• 
تعلیم کے طویل مدتی فوائد کیا ہیں؟ • 
نظر اندازی یا تعلیم کے فقدان کی الگت کیا ہیں؟• 
گھر والوں کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لۓ کونسی چیز ترک کرنے کی رضورت ہو سکتی ہے؟• 
ایک اچھی تعلیم کے ذریعہ کس قسم کے سامجی یا معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں؟• 
کیا ایک صحت مند معارشہ اور مضبوط معاش ایک مستحکم تعلیمی نظام کے بغیر قائم ہو سکتا ہے؟• 
گریڈ 9 کے بعد تعلیم کو جاری رکھنے کے کیا فوائد ہیں؟• 
تعلیم کی تکمیل لڑکوں اور لڑکیوں پر کیسے مختلف طرح سے اثر انداز ہوتی ہے؟ یا اس کا اثر یکساں ہے؟• 

تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن جہالت کی زیادہ 
قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔
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فیگر 7M: پوسٹر منرب 3 - ”ساتھ ملکر ہم ترک اسکول کو روک سکتے ہیں۔“ ایس ڈی پی پی تاجیکستان سے۔

پوسٹر منرب 3 والدین اور کمیونٹی کے ممربان کے لۓ تبادلہ خیال کے سواالت

 یہ تصویر میں ایک استاذ، ایک مذہبی لیڈر، والدین اور ایک پولس اہلکار کو دکھایا گیا ہے جو اپنی کمیونٹی میں بچوں کی تعلیم کے حصول کے ذمہ دار • 
ہوتے ہیں۔   ہامری کمیونٹی میں ذمہ دار افراد کون ہیں؟  ان کے کردار اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟

 اگر آپ ابھی اپنے بچے کو اچھی تعلیم فراہم نہیں کرتے ہیں، اور بعد میں وہ پوچھتا/پوچھتی ہے کہ آپ نے تعلیم کیوں نہیں دی، تو اسے کیا جواب دیں گے؟• 
اپنے بچے کی تعلیم میں بہرت طریقے سے مدد کرنے کے لۓ اور ترک اسکول سے انہیں روکنے کے لۓ آپ کیا کر سکتے ہیں؟• 
 اگر آپ کو اپنے بچے کو تعلیم دینے میں دشواری کا سامنا ہے یا آپ کا بچہ اسکول میں جدوجہد کررہا ہے تو کمیونٹی میں کس سے آپ مدد مانگ • 

سکتے ہیں؟
کمیونٹی کے ممربان اپنے سبھی بچوں کی تعلیم میں مدد کرنے کے لۓ اور انہیں ترک اسکول سے روکنے کے لۓ کیا کر سکتے ہیں؟• 
 کیا آپ اپنے بچے سے ہر روز پوچھتے ہیں کہ آیا اس نے اپنا ہوم ورک کیا ہے یا نہیں؟ کیا اسے اسکول میں کسی طرح کی دشواریوں کا سامنا ہے؟ کیا اس • 

نے آج کسی نئی چیز کی دریافت کی؟
والدین اس بات کو یقینی بنانے کے لۓ کیا اقدام کر سکتے ہیں کہ بچوں کے پاس مطالعہ کرنے اور اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کا وقت ملے۔• 

پوسٹر منرب 3 طلباء کے تبادلہ خیال کے سواالت

 یہ تصویر میں ایک استاذ، ایک مذہبی لیڈر، والدین اور ایک پولس اہلکار کو دکھایا گیا ہے جو اپنی کمیونٹی میں بچوں کی تعلیم کے حصول کے ذمہ دار • 
ہوتے ہیں۔  ہامری کمیونٹی میں ذمہ دار افراد کون ہیں؟ اسکول اور بچوں کے تئیں ان کے کردار اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟

 آپ کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لۓ اپنی زندگی میں اپنے والدین یا دیگر اہم افراد سے کس طرح کا تعاون درکار ہے؟ آپ اس تعاون کی حامیت کیسے • 
کر سکتے ہیں؟

اگر آپ کسی وجہ سے اسکول کے لۓ جدوجہد کررہے ہیں، تو آپ کن بڑے افراد سے تعاون مانگ سکتے ہیں؟• 
کیا آپ اپنے والدین کے ساتھ اپنے کالس کے رسالہ، رپورٹ کارڈ اور اسکول سے ملنے والے دیگر نوٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟• 

ایک ساتھ مل کر ہم ترک اسکول کی روک تھام کر سکتے ہیں

صفحہ 168          اکائی 7

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی



فیگر 7N: پوسٹر 4 - ”جانکاری چاندی کا گودام ہوتی ہے۔“ ایس ڈی پی پی کمبوڈیا سے

اوپر مذکور پوسٹر 4کمبوڈیا کا ہے اور تعلیم اور دولت کے درمیان رشتہ کی تصویر کشی کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل سواالت کا استعامل اس 
رشتہ کے بارے میں تبادلہ خیال کو تحریک دینے کے لۓ کیا جا سکتاہے:

آپ کے خیال سے اس پوسٹر میں جانکاری اور اس چاندی کی مقدار (یا دولت) کا موازنہ کیوں کیا گیا ہے جو آپ کے پاس ہے؟• 
جانکاری، دولت اور ترک اسکول کے درمیان کیا رشتہ ہے؟• 
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فیگر 7O: پوسٹر منرب -5ایس ڈی پی پی انڈیا سے

اوپر مذکور پوسٹر 5 انڈیا کا ہے جس میں طالب علم کی تعلیم کے تئیں والدین اور اساتذہ کی باہمی ذمہ داریوں کے 
بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور اس پیغام کو منایاں کیا گیا ہے کہ:

والدین کو اس بات کو یقینی بنانے کی رضورت ہے کہ بچے اسکول پہنچے؛• 
والدین اور اساتذہ کو بچے کی پیش رفت سے متعلق مسلسل بات چیت کرتے رہنے کی رضورت ہے؛• 
اساتذہ کو اسکول کے اندر طلباء کی تعلیم میں بہرتین وقت دینے کی رضورت ہوتی ہے؛ اور• 
والدین کو گھر پر تعلیم کے تئیں طلباء کی حوصلہ افزائی کرنے کے لۓ ایک معاون ماحول قائم کرنے کی رضورت ہے۔• 
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فیگر 7P: پوسٹر منرب 6 - ایس ڈی پی پی انڈیا سے

نیچے انڈیا کے پوسٹر 6 میں ایک تعلیم یافتہ بچے اور ایک غیر تعلیم یافتہ بچے کے لۓ مستقبل کے دو تناظر پیش کئے گئے ہیں۔ تعلیم 
یافتہ بچہ کمیونٹی کا ایک فعال اور محرتم ممرب ہے جس کے پاس ایک اچھی مالزمت ہے اور تعلیم کے حصول میں دورسے بچوں کی 
مدد کرتا ہے۔ غیر تعلیم یافتہ بچہ افسوس کررہا ہے کہ وہ اسکول کو سنجیدگی سے نہیں لے سکا۔ اس کے پاس کوئی پائیدار مالزمت 
نہیں ہے، وہ مدد طلب کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ اچھی طرح پڑھ نہیں سکتا کہ فارموں کو سمجھ سکے اور انہیں مکمل کر 

سکے۔ افسوس کہ، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کیونکہ اس کے اپنے بچے بھی ترک اسکول کے راستے پر گامزن ہیں۔ یہ وال پالنر، جو 
نیچے دکھایا گیا ہے، کمبوڈیا کا ہے اور اس میں ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق 12 پیغامات ہیں، ہر مہینے ایک پیغام۔
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فیگر 7Q: ساالنہ کیلنڈر۔ کمبوڈیا

This wall planner incorporates 12 

messages on dropout prevention, 

one message per month. 

Planner Excerpt

Annual Calendar

Planner

ساالنہ کیلنڈر

پالنر

پالنر
یہ دیوار پالنر ترک تحصیل کی روک تھام
کے 12 پیغامات پر مشتمل ہے، ہر ماہ

ایک پیغام۔
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کمیونٹیاں کیا تعاون پیش کر سکتی ہیں؟
ان خدمات کی ایک فہرست تیار کریں جو دستیاب ہیں؛ اگر خدمات مفت میں حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں تو جوکھم 

میں مبتال طلباء کے لۓ کم قیمت پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔
کاروباری لیڈران سے کہیں کہ وہ جوکھم میں مبتال طلباء کے اندر صالحیت پیدا کرنے اور ٹیوشن پروگرام میں رشکت کے لۓ 

مدد کرنے کے لۓ اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دیں۔
جوکھم میں مبتال طلباء کو جن چیزوں کی رضورت ہے انہیں فراہم کرنے کے لۓ وسائل طلب کریں جیسے کہ گالس، 

سائیکل، کھانا یا اسکول کے سازوسامان۔
جوکھم میں مبتال طلباء اور ان کے گھر والوں کو مذہبی لیڈران کی طرف سے کاونسلنگ جو دشنام طرازی، منشیات، عاللت 

یا گھر کے کسی ارکان کی موت کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں۔
جوکھم میں مبتال طلباء کے رضورت مند گھر والوں کو مخصوص تعاون فراہم کریں، خاص طور سے وسائل۔

ان متبادل افراد کی نشاندہی کرنا جو ایسی ذمہ داریاں اور فرائض اپنے اوپر لے سکتے ہیں جن کا بوجھ اکرث بچہ پر ہوتا ہے 
جیسے کہ چھوٹے بھائی بہنوں یا گھر کے بیامر افراد کی نگہداشت۔

استعامل کرنے کے لۓ تبادلہ خیال سے متعلق یادہانیاں تیار کیں۔ 
اسکول کے ساتھ بچوں کو وابستہ رکھنے کے لۓ ساتھ میں ملکر 
کام کرنے والے ہر فرد کی اہمیت پر زور دینے کے لۓ ہر مہینے 

کے آخر میں کمیونٹی کی منایاں جگہوں میں پوسٹر لگائے جاتے 
تھے، جیسے کہ رسکاری دفاتر، پوسٹ آفس یا دکانیں۔

مندرجہ ذیل صفحات میں ایس ڈی پی پی ماملک کے پوسٹر کی 
مثالیں دکھائی گئی ہیں۔ جب آپ مندرجہ ذیل مثالوں کا جائزہ 
لیں تو اس بات پر غور کریں کہ تصاویر میں کیا ”پیغام“ دیا جا 

رہا ہے۔
• وضاحتوں میں کس چیز کی ”اطالع“ دی جا رہی ہے؟ 

 اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تصاویر • 
اب بھی پیغام پہنچا رہی ہیں؟

 کیا گھر والوں اور کمیونٹی کی محدود خواندگی صالحیتیں • 
آپ کے ملک میں کوئی مسئلہ ہونگی؟

 جن کمیونٹیوں میں آپ کام کریں گے اگر وہاں مختلف • 
زبانوں کا استعامل ہوتا ہے تو اس بات کو یقینی بنانے کے 

لۓ کیا کیا جا سکتا ہے کہ زبانوں میں اختالف کے باوجود ہر 
کوئی ایک فعال کردار ادا کر سکے؟

یاد رکھیں کہ ”پہچان“ میں زبان ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور 
ایک کمیونٹی کو بانٹ سکتی ہے اور آپ کے ای ڈبلیو ایس کے اثر 

کو محدود کر سکتی ہے اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جن کی رشکت 
زبان کے مسائل کی وجہ سے محدود ہو۔

 
کاروائی 3: ریپ راونڈ رسوسیز کا کمیونٹی پرویژن

ان کمیونٹی لیڈران اور آرگنائزیشن کا ایک نیٹ ورک بنانا جو 

جوکھم میں مبتال طلباء کو ”ریپ راونڈ“ خدمات فراہم کرنے کے 
لۓ راضی ہوں اہم ہے۔  یہ وہ خدمات ہیں جو ای ڈبلیو ایس کی 
ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں سے آگے ہیں اور اسکول کے 

ذریعہ اکرث پیش نہیں کئے جاتے ہیں۔  کئی بار ایسے حاالت 
آجاتے ہیں جن میں جوکھم میں مبتال طلباء کے لۓ باہری تعاون-
غریب گھرانوں سے زیادہ وسائل یا یہاں تک کہ اسکول سے بھی 

زیادہ-کی رضورت ہوتی ہے۔  مثالوں میں وہ طلباء شامل ہیں جن 
کے گھر والے سخت معاشی تنگی میں ہیں یا جن کو صحت کے 
مسائل یا معذوری الحق ہے جو اسکول میں ان کی جاری رشکت 

اور مستحکم کارکردگی کو شدید مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ جس 
حامیت کی انہیں رضورت ہے وہ مالی ہو سکتی ہے (غذا، کپڑا، 

اسکول فیس)، طبی (نگہداشت، دوائیں، گالس) یا نفسیاتی-معارشتی 
(کاونسلنگ)۔ ان طلباء کی پہچان کرنے کے طریقوں کے بارے 

میں جن کو مدد کی رضورت ہے اور ریپ راونڈ رسوسز فراہم کرنے 
کے طریقوں کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لۓ 

اس صفحہ پر اور آنے والے صفحہ پر موجود ٹیکس باکس مالحظہ 
فرمائیں۔

خدمات خود رضوری طور پر نیا آئیڈیا نہیں ہیں، لیکن کمیونٹی کے 
ذریعہ ان کی فراہمی بہت سے ترقی پذیر ماملک میں نسبتا ایک 
نئی مفہوم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تعمیر 

مضبوط بنیاد پر ہوتی ہے۔ بہت سی کمیونٹیوں میں، رضورت 
کے اوقات میں ایک دورسے کی مدد کرنے کے لۓ اور فراوانی 

کے اوقات میں ایک دورسے کے ساتھ سخاوت کرنے کے لۓ ایک 
ایکسٹینڈیڈ فیملی کے کردار کا زیادہ رواج ہے۔ کمیونٹی کی فراہم 

کردہ خدمات کا مفہوم ہے رصف ”اکسٹینڈیڈ“ کو تھوڑا آگے لے 
جانا: اکسٹینڈیڈ کمیونٹی۔ اس میں مختلف رسکاری گروپ، بلدیاتی 
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جوکھم میں مبتال کن طلباء کو تعاون کی رضورت ہے؟
جوکھم میں مبتال سبھی طلباء جو ایسے مسائل سے جوجھ رہے ہیں جو ان کی اسکولی تجربہ پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن 

کچھ بچوں کو فوری تعاون کی رضورت ہوتی ہے۔
اگرچہ محدود، لیکن جو تحقیق موجود ہے بہرتین اشارہ کار کی حیثیت سے ایک انتخابی عمل میں طالب علم کے برتاؤ کی 

طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب کوئی چیز صحیح نہ ہو، تو جوکھم میں مبتال طلباء اکرث برتاؤ کے ذریعہ اس کا اشارہ دیتے ہیں۔ 
جذباتی بدسلوکی، عارضی یا طویل مدتی بھوک، سنگین طبی مسائل، غیر مناسب کام کا بوجھ، زندگی کے تخریبی واقعات-

ان میں سے سبھی کے انتباہی نشانات ہیں جو طلباء کے برتاؤ کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں۔

اور مذہبی تنظیمیں، اسوسی ایشن، بیوزنس اور خدمت فراہم 
کار شامل ہوتے ہیں جن سے کمیونٹی تشکیل پاتی ہے۔

کچھ کمیونٹیوں میں، جوکھم میں مبتال طلباء کو امداد کی 
پیشکش کا آئیڈیا کاروباریوں اور خدمات فراہم کاروں کے 
لۓ اجنبی معلوم ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹھیک جس طرح گھر 
والوں کو حامیت اور بیداری سے فائدہ ہوتا ہے-اس طرح 

کمیونٹی کے ممکنہ ممربان کو فائدہ ہوتا ہے جن کے پاس 
ایسے وسائل ہوں جو جوکھم میں مبتال طلباء اور ان کے گھر 
والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔  انہیں اس اثر کے بارے میں 

یادہانی کرانا اہم ہے جو ترک اسکول ان کے کمیونٹی میں 
ڈال سکتا ہے: اسکول چھوڑنے والے افراد کے پاس بہت کم 

وسائل ہوتے ہیں؛ ان کے پاس کسی کمپنی کو پیش کرنے 
کے لۓ محدود صالحیت ہوتی ہیں؛ وہ اکرث سامج مخالف 
رسگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں جو کاروبار اور سامج کو 
نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کاروباریوں اور خدمات فراہم 
کاروں کو یہ سمجھنے میں مدد کرنا اہم ہے کہ وہ اپنی 

کمیونٹی کو بہرت بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کر سکتے 
ہیں۔

نیچے اس بارے میں کچھ مشورہ ہیں کہ آپ ریپ-راونڈ 
خدمات فراہم کرنے کے لۓ مقامی تنظیموں اور کاروباریوں 

کا تعاون کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔
 ایک رسوے کریں اور دیکھیں کہ کاروباری اور خدمت • 

فراہم کاروں کو ترک اسکول کے بارے میں کیا جانکاری 
ہے اور اس میں وہ کیا مدد کرنا چاہتے ہیں۔

 اسکولوں کی تقریبات میں کاروباریوں اور خدمت فراہم • 
کاروں کو مدعو کریں۔ یہ ان لوگوں کو شامل کرنے کا 
ایک بہت بہرت طریقہ ہے جو ترک اسکول کی حقائق 

سے ناآشنا ہیں تاکہ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ 
سکیں کہ کیسے ترک اسکول ہر کسی کو متاثر کرتا ہے-

یہاں تک کہ تعلیم یافتہ اور کامیاب افراد کو بھی۔
 ہر تین مہینے میں ایک راونڈ ٹیبل مباحثہ منعقد کریں • 

جس میں ممکنہ فراہم کار کو اس بارے میں تبادلہ 
خیال کرنے کے لۓ مدعو کیا جائے کہ ترک اسکول کے 

مسئلہ سے منٹنے کے لۓ کیا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے 
اس بارے میں ان کی بیداری میں اضافہ ہوگا کہ یہ ان کے 

کام کے لۓ کتنا اہم ہے ویسے ویسے شامل ہونے کی ان کی 
شدید خواہش میں اضافہ ہوگا۔

 مقامی میڈیا سے عوامی اجتامع میں اس مسئلہ کو اٹھانے • 
کو کہیں۔

 مقامی مذہبی لیڈران سے کہیں کہ وہ اپنی ریگولر میٹنگوں • 
میں اس رضورت کا ذکر کریں۔

 جو لوگ کریمنل جسٹس رسوسز میں کام کررہے ہیں انہیں • 
ترک اسکول کی روک تھام کی کوششوں میں ایک کردار ادا 

کرنے کے لۓ مدعو کریں جیسے کہ مقامی پولس۔
 کاروباری لیڈران سے اس وقت ایس ایس سی کو اطالع دینے • 

کے لۓ کہیں جب طلباء اسکول ناغہ کررہے ہوں۔
 یاد رکھیں کہ، ان لوگوں کے تعاون کا اعرتاف کرنا بہت اہم ہے • 

جو خدمات فراہم کرتے ہیں۔

کاورائی 4: جواب دہی
ترک اسکول ایک کمیونٹی مسئلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں 

کمیونٹی کو اس کی تخفیف میں شامل ہونے کی رضورت ہے اور 
اس بات کی رضورت ہے کہ وہ ساری ذمہ داری اسکولوں اور 

انفرادی گھرانوں پر نہ ڈالیں۔ اسکولوں اور کمیونٹیوں کے درمیان 
رشاکت داری میں پہلی تین کاروائیاں مخصوص کاروائیاں ہیں جن 

کو کمیونٹیاں ترک اسکول کے مسئلے سے منٹنے کے لۓ انجام دے 
سکتی ہیں۔ تاہم، چوتھی کاروائی ہے یہ بیداری کہ ترک اسکول کا 
خامتہ ایک ایسا عمل ہے جس کا انحصار ای ڈبلیو ایس کی حامیت 

کرنے والے اسکول اور کمیونٹی لیڈران کے درمیان اس بارے میں 
ایک کھال اور شفاف معلومات کا تبادلہ ہے کہ کیا ہورہا ہے۔ یہ 

تبادلہ ایک حق اور ذمہ داری دونوں ہے۔

چونکہ ایک ای ڈبلیو ایس کمیونٹی کے کسی مسئلہ کو حل کرنے 
کا ایک شفاف اور رشاکتی طریقہ کار ہے، اس لۓ کمیونٹی جتنی 

کرثت اور جتنے ہی بڑے پیامنے پر اس عمل میں شامل ہوگی، 
اتنی ہی بڑی جواب دہی ہوگی اور کامیاب کا امکان ہوگا۔ ہر کوئی 

(اسکول، گھر والے اور کمیونٹیاں) جو کچھ بھی کررہا ہے اس کا 
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ذمہ داری لینا: کمبوڈیا اور انڈیا میں جوکھم میں 
مبتال طلباء کو کمیونٹیوں کا تعاون

کمبوڈیا میں، ایس ایس سی لیڈران نے ایک لڑکی کی 
خاطر ایک بائک خریدنے کے لۓ کمیونٹی سے تعاون 
مانگا جو اسکول سے ایک ملبی دوری پر رہتی تھی تا 

کہ وہ وقت پر اسکول پہنچ سکے اور اسکول کے بعد 
کے کام کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے۔ ایک دورسی 

کمیونٹی میں، ایس ایس سی نے ایک ایسے طالب 
علم کے گھر والوں کے لۓ مقامی رسکاری کاونسل سے 

تعاون حاصل کیا جس کو فوری طور پر مالی تعاون کی 
رضورت تھی۔

انڈیا میں، کمیونٹی کے لیڈران نے شدید طبی مسائل 
میں مبتال ایک طالب علم کے لۓ صحت کی نگہداشت 

کی رسوسز حاصل کیں۔

اختتامیے

1 ملٹن براڈلے نے 1943 میں ایک کالسیک چیوٹس اور لیڈر بورڈ گیم شائع کیا تھا۔ بچوں کا یہ بورڈ گیم سانپ سیڑھی کے قدیم کھیل پر مبنی ہے، جس کی ابتدا دورسی صدی قبل مسیح میں بھارت میں مانی جاتی ہے۔

2 فرازیل، ساراہ؛ ناگیل، ایسلنگ (2015)۔ ایک ابتدائی نظام انتباہ الگو کرنے کے لیے ایک پریکٹشرن کی گائیڈ۔“ نارتھ ویسٹ ایجوکیشن۔ پی۔ 3

(ایس - کیا آپ کے ہدف مخصوص ہیں؟ (یہ کیا کرے گا؟ اس کو کون انجام دے گا؟
(ایم - کیا آپ کے ہدف قابل پیامئش ہیں؟(ٹیم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حاصل ہو گیا ہے؟

اے - کیا آپ کے ہدف قابل حصول ہیں؟
آر - کیا آپ کے ہدف توقعات سے مناسبت رکھتے ہیں؟

 ٹی - کیا آپ کے ہدف وقت کے دائرے میں ہیں؟(یہ کام کتنی بار کیا جائے گا؟ کب تک اس ہدف کو حاصل کرلیا جائے
گا؟

جواب دہی کے لۓ اسامرٹ بننا:

فیگر 7R: جواب دہی کے لۓ اسامرٹ بننا

صحیح اور ریگولر ریکارڈ رکھنا اور ان ریکارڈ اور کاروائیوں کا 
ریگولر جائزہ لیتے رہنا سبھی چیک اور بیلینس (توازن) کا حصہ 

ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کسی کمیونٹی میں جتنے ہی لوگ 
ای ڈبلیو ایس ”کو اپنائیں گے“، یہ سمجھیں گے کہ یہ کیسے 

کام کرتا ہے اور اس بات پر یقین کریں گے کہ اس سے فرق پیدا 
ہوگا، اس بات کا امکان اتنا ہی زیادہ ہے کہ ایسا ہوگا!

اس یونٹ میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ ترک اسکول کی 
روک تھام کی کوششوں میں کمیونٹیوں کو کیسے شامل کرنا 

ہے۔ ہم نے اس بارے میں تبادلہ خیال کیا کہ جوکھم میں مبتال 
طلباء کو اسکول سے وابستہ رکھنے کے لۓ اسکولوں اور گھر 
والوں کی حامیت کرنے میں کمیونٹی کا کردار اور ذمہ داری 

کتنی بڑی ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس ہدف کو حاصل 
کرنے کے لۓ اپنا کام انجام نہیں دے سکتا ہے اگر انہیں ٹھیک 

سے ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے۔ یونٹ 7 میں، ہم اس بارے 
میں تبادلہ خیال کررہے ہیں کہ اسکول کے اہلکار اور کمیونٹی 
کے لیڈران کو ایک ای ڈبلیو ایس چالنے اور نافذ کرنے کے لۓ 

کس طرح کی تیاریوں اور مواد کی رضورت ہے۔ اور ہم چار ایس 
ڈی پی پی ماملک میں ٹریننگ کے پروگراموں کی مثالیں فراہم 

کررہے ہیں۔

کمیونٹیز کے ساتھ رشاکت داری قائم کرنا          صفحہ 175
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ایک ای ڈبلیو ایس کو الگو 
کرنے کے لیے اسکولوں اور 

کمیونٹی کو تیار کرنا

اکائی 8:

ترک اسکول کی روک تھام
قبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ



BACKSIDE OF TAB
(Don’t print this note)



پی ٹی اے ترک اسکول کی روک تھام کی واقفیت میں کس طرح قیادت کرتا ہے

مون چون، 58، ایک ریٹائرڈ فوجی، اپنی کمیونٹی 
میں طالب علم کی ترک تحصیل کی روک تھام میں 

رسگرم ہیں۔ وہ فکوم سکنڈری اسکول کے والدین-
استاد ایسوسی ایشن کے تین اراکین میں سے ایک ہیں 

جنھوں نے ابتدائی نظام انتباہ کی تدابیر کے بارے 
میں تربیت میں رشکت کی تھی۔ فکوم سکنڈری 

اسکول کمبوڈیا کے بانٹے مینچے کے شامل مغربی 
صوبہ میں واقع ہے۔

تربیت نے ان والدین کے ساتھ بات کرنے کے لیے 
گھریلو دوروں کے عمل کا احاطہ کیا جن کے بچے 
اسکول سے غیر حارض ہیں، کہ کس طرح تعلیم کی 

اہمیت اور ترک تحصیل کے اثرات کے بارے میں 
واقفیت بڑھانے کے لیے کمیونٹی کے ساتھ اجالس 

منعقد کرنا ہے، اور کس طرح بچوں کو اسکول میں 
برقرار رکھنے کے لیے موجودہ کمیونٹی وسائل کا 

استعامل کرنا ہے۔ ای ڈبلیو ایس کی تربیت نے فکوم کے پی ٹی اے کو کمبوڈیا میں تعلیم کا معیار بہرت بنانے، خاص طور پر طلباء کو ترک 
تحصیل کرنے سے روکنے کی ان کی حصہ داری میں ان کے کردار اور ذمہ داریوں سے واقف کرایا۔

فکوم کے پی ٹی اے اراکین اپنی کمیونٹی میں اسکول سے خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد 
خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کے گھروں کا دورہ کرتے ہیں۔ وہ ترک تحصیل کے مسئلہ کی واقفیت بڑھانے اور حل تالش کرنے کے لیے 

سال میں تین یا زیادہ بار کمیونٹی اجالسوں کی قیادت بھی کرتے ہیں۔ مون چون، فکوم کے پی ٹی اے صدر کہتے ہیں: ”ای ڈبلیو ایس نے 
اپنی کمیونٹی میں خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کو حامیت فراہم کرنے کی رضورت کے لیے مجھے متنبہ کیا۔ خطرے کی زد میں آنے 
والے طلباء کے گھروں کے میرے دوروں میں، میں ہمیشہ والدین کو ان کے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینے اور گھر پر بچوں کو پڑھائی کے 

لیے زیادہ وقت دینے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔“
اسکول اہلکار نے طلباء کو ترک تحصیل سے روکنے میں ان کے کام کے لیے پی ٹی اے کی تعریف کی۔ جب اسکول یا کمیونٹی میں میٹنگ 
ہوتی ہیں، تو چون کمیونٹی میں شامل ہونے کے لیے والدین کو مدعو کرنے والے مرکز شخص ہوتے ہیں۔ ”چون کو والدین کے ساتھ مالقات 

کرنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ کمیونٹی میں ہر کسی کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں،“ چیم چورن، فکوم کے ڈپٹی ڈائریکٹر کہتے 
ہیں۔

چون نے خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کو اسکول واپس آنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کے گھروں کے کم سے کم 30 
دورے کیے۔ پی ٹی اے اپنی کمیونٹی میں ترک اسکول کو کم کرنے میں اپنی کامیابی پر بہت خوش ہے۔ چون کمیونٹی میں اپنے اہم کردار 
کا استعامل ایک مثال قائم کرنے اور  ہر کسی کو یہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ اسکول مکمل کرنے سے جو علم بچے حاصل کرتے ہیں وہ 

ہر قسم کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ ان کا خواب ہے کہ ان کی کمیونٹی کے ہر بچے کو اسکول مکمل کرنے اور وہ علم حاصل کرنے کا 
موقع ملے جس کی انھیں خود کی، اپنے خاندانوں، اپنی کمیونٹی اور اپنی سوسائٹی کی مدد کرنے کے لیے رضورت ہے۔
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ایک ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے کے لیے اسکولوں اور کمیونٹی کو تیار کرنا۔

اگرچہ ابتدائی نظام انتباہ ان کاموں پر مبنی ہے جن پر اساتذہ اور اسکولوں کے ذریعہ معمول کے مطابق عمل کیا جاتا ہے (یا ہونا چاہیے)، 
یہ انھیں ایک نئے نقشہ میں کھڑا کرتا ہے—اکرث فراموش یا نظر انداز کر دیے گئے طالب علم سے باخرب رہنے اور ان کی حامیت کے لیے کام 

کرنے کے لیے ڈاٹا کا استعامل کرنا۔ اسکولوں کو یہ جاننے کی رضورت ہے کہ ای ڈبلیو ایس کیا ہے، ای ڈبلیو ایس کے عمل اور طریقہ کار  
پر کس طرح عمل کرنا ہے، اور کس طرح اسے الگو کرنا ہے۔ کمیونٹی کو بھی یہ سمجھنے کی رضورت ہے کہ ایک ای ڈبلیو ایس کیوں اہم 

ہے، کیسے کام کرتا ہے، وہ کیا اور کس طرح کر سکتے ہیں۔ اکائی 7 ایک ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے کے لیے اسکولوں اور کمیونٹی کو تیار 
کرنے کے عمل کے ذریعہ آپ کی رہنامئی کرتا ہے۔ یہ آپ کی رہنامئی کرتا ہے کہ اسکول اور کمیونٹی کی سطح پر کسے تربیت دی جانی 
چاہیے۔ یہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور وقت، شیڈول، جگہ کو حل کرتے ہوئے آپ کے ای ڈبلیو ایس تربیتی پروگرام کی ڈیزائننگ اور 
ساخت کے بارے میں تجاویز فراہم کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کسے مواد تیار کرنا اور اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کو تربیت دینا چاہیے۔ یہ 
بحث کرتا ہے کہ تربیت پروگرام میں کیا ہونا چاہیے اور اپنے ای ڈبلیو ایس تربیت کاروں کو کیسے تربیت دینا چاہیے۔ یہ اسکول-کمیونٹی 
ای ڈبلیو ایس ٹیموں کے لیے اصل ای ڈبلیو ایس تربیت فراہم کرنے، بشمول بالغ آموزگار کی تربیت کے لیے ایجنڈا اور مجوزہ طریقہ کار 

متعین کرنے کے بارے میں رہنامئی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔

ترک اسکول کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کی تیاری کے حصہ 
کے طور پر، آپ نے اسکولوں کے ساتھ ابتدائی رابطہ بنایا ہے اور 

ممکنہ طور پر کچھ کمیونٹی رہنامؤں سے مالقات کی ہے جو 
ای ڈبلیو ایس کو الگو کریں گے۔ ابتدائی بات چیت میں آپ نے 
انھیں ای ڈبلیو ایس کا ایک جائزہ فراہم کیا کہ یہ کیا ہے اور ان 

کے اسکولوں میں اسے الگو کرنے کے لیے کی جانے والی کوشش 
کی سطح کی وضاحت کی۔  اس مرحلہ پر، آپ اپنے ای ڈبلیو 

ایس، خاص طور پر اشارہ کار اور پہلی جوابی حکمت عملی کے 
بارے میں نہیں جانتے تھے۔ آپ نے اسکولوں کو ایک مخترص 

جائزہ فراہم کیا اور ان کے ساتھ ایک اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیم تیار 
کرنے اور کمیونٹی میں ایسے افراد کی شناخت کرنے پر تبادلہ 

خیال کیا جو ان کے ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے میں ان کے ساتھ 
رشیک ہوں گے (اکائی 3)۔

اب آپ نے اپنے اسکول میں ترک اسکول کے خطرے کی زد میں 
آنے والے طلباء سے باخرب رہنے اور نگرانی کرنے کے لیے اشارہ کار 

کا انتخاب کر لیا ہے (اکائی 4)۔ اور آپ نے کالس روم، گھر اور 
کمیونٹی میں ان کی حامیت کے لیے پہلی جوابی حکمت عملی 

کا ایک مکمل پیکج تیار کر لیا ہے (اکائی 5)۔ آپ نے اسکول 

میں رہیں کمیٹی قائم کرنے میں بھی مدد کی (اکائی 6) جس کا 
بنیادی کام اسکولوں کو پہلی جوابی حکمت عملی الگو کرنے میں 

مدد کرنا، ترک تحصیل کے بارے میں بیداری بڑھانے کی وکالت 
کرنا، خطرے کی زد میں آنے والے طلباء اور ان کے خاندانوں کی 
مدد کے لیے حفاظتی خدمات فراہم کرنا اور ایک احتسابی عمل 

کے لیے کوشش کرنا ہے جو ترک تحصیل سے منٹنے کے لیے حکام 
کی طرف سے کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔

ایک ای ڈبلیو ایس الگو کرنا رشوع کرنے کے لیے، اب آپ کو 
اسکول میں ای ڈبلیو ایس ٹیموں کو تربیت دینے کی رضورت 

ہے۔ ان کے ساتھ آپ کی پہلے کی گفتگو کی بنیاد پر، اسکول اور 
کمیونٹی کے رہنام اس منصوبہ کا ایک حصہ بننے کے لیے بے حد 

پرجوش اور اپنے اسکولوں اور کمیونٹی میں ایک ای ڈبلیو ایس 
استعامل کرنا رشوع کرنے کے لیے تربیت میں آ رہے ہیں۔

ای ڈبلیو ایس تربیت کا جائزہ
اس اکائی میں، ہم دو اہم کاموں سے منٹتے ہیں۔ پہال ہے پہلے 
ای ڈبلیو ایس تربیت کاروں کو تربیت دینا۔ دورسا ہے ای ڈبلیو 

ایس تربیت کاروں کے لیے کہ وہ اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کو 
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تربیت دیں۔

ای ڈبلیو ایس تربیتی پروگرام کے زیادہ تر عنارص دونوں گروپ 
کے لیے ایک جیسے ہیں۔ تربیت کاروں اور اسکول ای ڈبلیو ایس 

ٹیموں دونوں کے لیے ای ڈبلیو ایس کا مقصد سمجھنا رضوری 
ہے، ای ڈبلیو ایس کیسے کام کرتا ہے اور اسے کیسے الگو کیا جانا 

چاہیے۔

تربیت کاروں کو بالغوں کی مؤثر آموزش کے لیے اور اسکول ای 
ڈبلیو ایس ٹیموں کو کس طرح تعمیری رائے فراہم کرنا ہے اس کے 

لیے تربیت کی حکمت عملی کا استعامل کرنے میں بھی مہارت 
حاصل کرنا رضوری ہے۔ اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کو ای ڈبلیو 
ایس آپریشن اور الگو کرنے کے عمل، طریقہ کار اور تکنیک میں 

مہارت حاصل کرنا رضوری ہے، بشمول خطرے کی زد میں آنے 
والے طلباء کی شناخت کس طرح کرنا ہے، پہلی جوابی حکمت 
عملی کیسے فراہم کرنی ہے، اور کس طرح کمیونٹی کے ساتھ 

رشاکت کرنا ہے۔

ای ڈبلیو ایس تربیت رشاکتی اور تفاعلی ہوتی ہے۔ اکرث تربیتی 
رسگرمیوں میں اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کا ایک ساتھ مل کر 

کام کرنا شامل ہے۔ ٹیمیں اسکول ڈاٹا کے ساتھ کام کرتی ہیں اور 
حقیقی کردار ادائیگی اور مشق میں حصہ لیتی ہیں جو انھیں 

یہ دیکھنے میں مدد کرتا ہے کہ باخرب رہنے، اسکورنگ اور درجہ 
بندی اور پہلی جوابی حکمت عملی میں مختلف عنارص کس طرح 

کام کرتے ہیں۔

کچھ مشقوں کے لیے، اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیمیں خود اپنے 
اسکولی ڈاٹا کے ساتھ کام کرنے سے فائدہ اٹھاتی ہیں، جنھیں آپ 

ان سے تربیت میں النے کے لیے کہیں گے۔ تاہم، آپ کو ایک 
”فرضی“ یا مصنوعی اسکول تیار کرنے کی بھی رضورت ہوگی تاکہ 

متام اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کے ساتھ بات چیت عام معلومات 
کی بنیاد پر ہو۔ تربیتی مشقوں میں ای ڈبلیو ایس ٹیموں کے 

استعامل کرنے کے لیے آپ کو عمومی اسکول اور طالب علم کے 
ڈاٹا پیکج تیار کرنے کی رضورت ہوگی۔ اس فرضی ڈاٹا کا ایک 

مقصد اسکول کے ریکارڈ میں فرق کی نشاندہی اور اس فرق کو 
بھرنے کے طریقوں کی شناخت میں مدد کرنا ہے۔

یہ اکائی ای ڈبلیو ایس تربیتی پروگرام کا ایک خالصہ فراہم کرے 
گا۔  کتابچہ اور مواد کے ساتھ مکمل تربیتی پیکج اکائی 7 کے 

ڈجیٹل ضمیمہ میں شامل ہے۔

تربیت کا مقصد
ای ڈبلیو ایس تربیت کا بنیادی مقصد رشکاء کو معلومات اور 
تکنیک فراہم کرنا ہے جن کی اپنے اسکول میں ایک ای ڈبلیو 

ایس الگو کرنے میں انھیں رضورت ہوگی۔ اس میں شامل ہے: ترک 
اسکول کیا ہے؛ اس کی وجہ کیا ہے؛ یہ اسکولوں، طلباء، خاندانوں 

اور کمیونٹی کو کیسے متاثر کرتا ہے؛ اور اس کی روک تھام کے 
لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ ان آالت کا استعامل کرنا سیکھیں گے 
جو انھیں باخرب رہنے اور متحرک کرنے کی اجازت دیں گے–باخرب 

رہنے، اسکورنگ اور درجہ بندی کرنے اور پہلی جوابی حکمت 
عملی الگو کرنے کے لیے ان کے لیے رضوری معلومات۔

تربیت اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کو اپنے اسکول میں ای ڈبلیو 
متعارف کرانے کے لیے ایک کارروائی منصوبہ تیار کرنے اور کاموں 

کو تفویض کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ چونکہ اسکورنگ اور 
درجہ بندی اسکولی سال میں بہت پہلے کیے جانے کی رضورت 

ہے (عام طور پر اسکول کے پہلے مہینہ کے فورا بعد)، اسکول 
ای ڈبلیو ایس ٹیموں کو اس بابت بات کرنے کی رضورت ہے کہ 

اپنے تربیتی پروگرام کی منصوبہ بندی کرنا
اپنی متام تربیتی رسگرمیوں میں مندرجہ ذیل سواالت کا جواب دیں:

 رشکاء کو کون سا علم جاننے کی رضورت ہے؟ مخصوص • 
حقائق، منونے، تصورات؟

 رشکاء کو کن مہارتوں کی رضورت ہے: عملی صالحیتیں، اور • 
جو کچھ وہ کرتے ہیں اس میں باقاعدگی اور درستگی؟

 رشکاء کے ذریعہ آپ کن رویوں کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں: • 
ان کے جذبات، ان کی اقدار؟
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طلباء کو اسکور کرنے اور اسکورنگ، درجہ بندی اور اپنے اسکول 
میں خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی شناخت کرنے کے لیے 

رضوری ڈاٹا کیسے جمع کرنا ہے۔

یاد رکھیں، متام اسکولوں کے لیے ایک شیڈول کی پیروی کرنا 
رضوری ہے، لیکن پہلی جوابی حکمت عملی کا آغاز کرنے اور 

اسکولی سال کے دوران منائش کو بہرت بنانے کی اجازت دینے کے 
لیے اسکول کے پہلے مہینہ کے فورا بعد متام اسکولوں کے لیے 

اسکورنگ اور درجہ بندی کا انعقاد کرنا اہم ہے۔

اپنے تربیتی پروگرام کی منصوبہ بندی کرنا
کئی بنیادی سواالت ہیں جن کے جواب دینے کی آپ کو رضورت 

ہوگی:
کسے تربیت دی جانی چاہیے؟• 
آپ کا تربیتی پروگرام کیا ہے؟• 
تربیت کے لیے آپ کو کتنے لوگوں کی رضورت ہے؟• 
آپ کو کتنی تربیتی نشستیں منعقد کرنے کی رضورت ہوگی؟• 
تربیت(یں) کب دی جائیں گی؟• 
تربیت(یں) کہاں دی جائیں گی؟• 
تربیتی مواد کون تیار کرے گا اور/یا تربیتی پروگرام کون فراہم • 

کرے گا؟
کسے تربیت دی جانی چاہیے:• 

اسکول کی ٹیمیں تشکیل دینا
ایک ای ڈبلیو ایس اسکول اہلکار، والدین/رسپرستوں اور کمیونٹی 
رہنامؤں کے درمیان ایک رشاکت پر بنتا ہے۔ اگرچہ اسکول اہلکار 
اور کمیونٹی رہنامؤں دونوں کی منائندگی ہونا رضوری ہے، اسکول 

ای ڈبلیو ایس ٹیم کی درست ساخت ایک اسکول-کمیونٹی سطح کا 

فیصلہ ہے۔ یہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ اسکولوں اور کمیونٹی 
میں وسائل ڈرامائی طور پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ذریعہ 
ہدف بنائے جانے والے چکر اور گریڈ کی بنیاد پر ٹیم بھی مختلف 

ہو سکتی ہیں۔ اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیمیں تشکیل دینے والے 
لوگوں کو یہ یاد دہانی کرائے جانے کی رضورت ہے کہ خواتین کو 

ٹیموں میں شامل کیا جانا چاہیے۔

اس اکائی میں تربیت بنیادی ای ڈبلیو ایس ٹیم پر توجہ مرکوز 
کرتی ہے۔ مندرجہ ذیل معیار اسکولوں اور کمیونٹی کو اپنی ای 
ڈبلیو ایس ٹیم تشکیل دینے پر فیصلہ کو حتمی شکل دینے میں 

مدد کر سکتے ہیں۔

ٹیم میں اسکول اہلکار میں شامل ہونا چاہیے:
(اسکول ڈائریکٹر (رضوری• 
(ڈپٹی اسکول ڈائریکٹر (اختیاری• 
 (مقصود گریڈ میں کالس روم استاد(اساتذہ) (الزمی اگر گریڈ • 

کے ذریعہ تعلیم دی جاتی ہے
(ہوم روم اساتذہ (الزمی اگر اساتذہ سبجیکٹ اساتذہ ہیں• 
(ریاضی کے استاد (الزمی اگر اسکول میں ہوم روم اساتذہ ہیں• 
(زبان کے استاد (الزمی اگر اسکول میں ہوم روم اساتذہ ہیں• 
 (ہر کمیونٹی کے لیے استاد رابطہ (ان اسکولوں میں اختیاری • 

جن کے عالقہ میں کئی کمیونٹیز ہیں

اسکول ڈائریکٹر سے ای ڈبلیو ایس ٹیم کی قیادت، معائنہ اور 
نگرانی کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے ساتھ 

اپنے فرائض کا اشرتاک کر سکتا/سکتی ہے۔ کچھ اسکولوں میں، 
ڈپٹی ڈائریکٹر تدریسی طریقوں یا طالب علم خدمات کے انچارج 

ہوتے ہیں؛ اس طرح، وہ کیس مینجمنٹ میٹنگ کے لیے رضوری 
ہیں۔

ٹیم میں اساتذہ کی تعداد فی گریڈ گریڈ اور اسکولوں کی تعداد 
پر منحرص ہے جو ہر اسکول میں ای ڈبلیو ایس کا استعامل کریں 
گے۔ ای ڈبلیو ایس کے لیے اینکر استاد کالس روم استاد (ان گریڈ 

کے لیے جہاں کالس روم خود مکتفی ہیں) یا ہوم روم استاد (ان 
گریڈ کے لیے جہاں کالس سبجیکٹ اساتذہ کے ذریعہ لی جاتی 

ہیں) ہوتا ہے، کیونکہ ان اساتذہ کو پہلے ہی بہت سے فرائض 
سونپے جاتے ہیں—حارضی لینا، رپورٹ کارڈ کو مستحکم کرنا، اور 
دیگر طالب علم کے ریکارڈ کو برقرار رکھنا۔ ان کے ذریعہ طلباء 

کو بہرتین طور پر جاننے کا زیادہ امکان ہے۔ سبجیکٹ اساتذہ 
والے اسکولوں اور/یا گریڈ کے لیے، بنیادی مہارت سبجیکٹ 

مشورہ: ذاتی تبرصہ اہم ہے

آپ کے اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیم کے ہر رکن کی اہم 
خصوصیت ایک تبدیلی النے کی عہد بستگی اور 

یہ یقین ہے کہ ان کے اسکول میں ای ڈبلیو ایس کا 
استعامل اس تبدیلی کو قوت دے سکتا ہے!
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کے اساتذہ کو بھی تربیت میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ان کے 
سبجیکٹس کا ترک اسکول کے ”اے بی سی“ کے کورس ورک 

پیش بین کے لیے اشارہ کار میں داخل ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ 
سبجیکٹ اساتذہ کیس مینجمنٹ میٹنگ میں بھی مددگار ہوں 

گے۔ 

خطرے کی زد میں آنے والے طلباء اور ان کے باپ اور ماؤں 
دونوں کے ساتھ تفاعل کے لیے، ایک صنفی توازن ہونا اہم ہے۔ 

اگر یہ قدرتی طور پر کالس یا ہوم استاد اسائنمنٹ کے ذریعہ نہیں 
ہوتا، تو ای ڈبلیو ایس ٹیم میں مرد اور خاتون اراکین دونوں کو 

شامل کرنے کے لیے ایک کوشش کی جانی چاہیے۔ کم از کم ایک 
اسکول اہلکار ایک خاتون ہونا چاہیے۔

بنیادی ای ڈبلیو ایس ٹیم اراکین کو قیادت کی پوزیشن میں ہونا 
چاہیے، یا تو رسکاری یا غیر رسکاری، اور کمیونٹی میں احرتام ہونا 

چاہیے۔ ممکنہ ٹیم اراکین میں شامل ہیں:
 (ایس ایم سی چیرئپرسن، افرس یا رسگرم رکن (الزمی اگر ایک • 

ایس ایم سی موجود ہے
 (پی ٹی اے چیرئپرسن، افرس یا رسگرم رکن (الزمی اگر ایک پی • 

ٹی اے موجود ہے
(مقصود گریڈ میں والدین/رسپرست منائندہ (الزمی• 
(کمیونٹی یا گاؤں کا رہنام، رسکاری یا غیر رسکاری (الزمی• 
،(مذہبی رہنام (اختیاری• 
،(کاروباری منائندہ (اختیاری• 
،(صحت کمیونٹی سے منائندہ (اختیاری• 
این جی او/سی بی او منائندہ (اختیاری)، اور• 
 (ای ایف اے کمیونٹی رہنام (الزمی اگر کمیونٹی کی سطح پر • 

کمیونٹی موجود ہے

جگہ سے دور، باقاعدہ تربیت کے لیے ہدف بنائے گئے، دو سے 
چار کمیونٹی رہنامؤں کو بنیادی ای ڈبلیو ایس ٹیم میں ہونا 

چاہیے۔ کم از کم ایک رکن ایک خاتون ہونا چاہیے۔

جیسا کہ اکائی6 میں بیان کیا گیا ہے، کمیونٹی رکن کی وابستگی 
قلیل مدتی اور سیال ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں، اسکول 

میں رہیں کمیٹیوں کی رکنیت کو بنیادی ٹیم اراکین کے باہر توسیع 
کیے جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، خاص طور پر ان اسکولوں میں 

جو بڑے ہیں یا کئی دیہاتوں کے طلباء کو متوجہ کرتے ہیں۔ 
مثالی طور پر، ہر کمیونٹی/گاؤں کی اپنی ای ڈبلیو ایس ٹیم ہونی 

چاہیے۔ ان اراکین کی تربیت اسکول میں بنیادی ای ڈبلیو ایس ٹیم 
کے ذریعہ منعقد کی جا سکتی ہے۔

تربیتی پروگرام ڈیزائن اور ڈھانچہ
اپنے تربیتی پروگرام کی ڈیزائن رشوع کرنے کے لیے، خود سے ایک 
معروف تعلیمی ڈیزائن کا ماہیر، رابرٹ میجر، کے ذریعہ تیار کیے 

گئے سواالت پوچھیں۔
تربیت کے نتیجہ کے طور پر رشکاء کیا کرنے کے قابل ہوں . 1

گے؟
 وہ حاالت یا کیفیات کیا ہیں جن کے تحت رشکاء مطلوبہ . 2

رسگرمیاں انجام دیں گے؟
 ان رسگرمیوں کو مؤثر طور پر کرنے کے لیے رشکاء کو کس . 3

علم یا مواد کی رضورت ہے؟
 کام یا مہارت کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے یا اس . 4

معلومات کا اطالق کرنے کے لیے رشیک کو کس سطح کی 
قابلیت کی رضورت ہے؟

مشورہ: قومی اور مقامی وزارت کے 
افرسان کو شامل کرنا

تربیت میں مرکزی وزارت تعلیم کے حکام اور مقامی 
تعلیمی اہلکار دونوں کو شامل کرنا نہ بھولیں۔ یہ ظاہر 
کرتا ہے کہ ای ڈبلیو ایس کے پاس رسکاری منظوری ہے 

اور اس کے الگو کیے جانے کی توقع ہے۔ اور ان منتظم 
سطحوں کو یہ سمجھنا رضوری ہے کہ ای ڈبلیو ایس 
کس طرح کام کرتا ہے، خاص طور پر اگ وہ اسے الگو 

کرنے کی نگرانی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اگر ایسا معاملہ 
ہے، تو انھیں ای ڈبلیو ایس تربیت کار کی تربیت میں 
شامل کیا جا سکتا ہے، جس پر ذیل میں بحث کی گئی 

ہے۔



ایک ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے کے لیے اسکولوں اور کمیونٹی کو تیار کرنا۔          صفحہ 183

ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے کے لیے اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں 
کو جن چیزوں کی رضورت ہوگی ان پر غور کریں۔ ان میں ترک 

تحصیل کی ایک زمینی سمجھ شامل ہے، ایک ای ڈبلیو ایس کس 
طرح کام کرتا ہے، اور اسے الگو کرنے کا عمل اور طریقہ کار، 

جیسے کہ:
 ترک تحصیل کی روک تھام کی رضورت کیوں ہے اس کی ایک • 

تفہیم اور اس کی وجوہات؛
ترک تحصیل کی تشکیل کرنے والی شے کی ایک مخصوص • 

تعریف؛
ایک ای ڈبلیو ایس کا عمومی جائز: اس کا مقصد، عنارص، اور • 

کردار؛
 خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی شناخت کرنا: ہر • 

جوکھم اشارہ کار کے لیے اسکولی سطح یا دیگر ڈاٹا کی تالش 
کرنا، طالب علم کا اسکور شیٹ پر کرنا اور درجہ بندی کا 

عمل منظم کرنا۔
 خطرے کی زد میں آنے والے طلباء سے باخرب رہنا اور نگرانی • 

کرنا: حارضی، طرزعمل اور کورس ورک کا ریکارڈ رکھنا، مسائل 
کا پتہ لگانا اور پہلی جوابی حکمت عملی متحرک کرنا۔

 پہلی جوابی حکمت عملی کا آغاز اور الگو کرنا: والدین کے • 
ساتھ رابطہ اور بات چیت کرنا، گھریلو دورے منعقد کرنا، 

خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کے ساتھ بات چیت کرنا، 
کیس مینجمنٹ منعقد کرنا؛ اور

کمیونٹی کے ساتھ رشاکت اور کام کرنا۔• 

آپ کو اپنی بنیادی ای ڈبلیو ایس ٹیم کو تربیت دینے کی رضورت 
ہوگی، جس میں شامل ہیں اسکول ڈائریکٹر، منتخب اساتذہ 

اور کمیونٹی رہنام/اراکین۔ وہ، بدلے میں، اسکول کمیونٹی میں 
توسیعی ای ڈبلیو ایس ٹیم اراکین کی تربیت کریں گے۔

ای ڈبلیو ایس تربیت کو تشکیل دینے کا کوئی واحد راستہ نہیں 
ہے۔ اس کا انحصار آپ کے اختیار میں ہونے والے وسائل پر ہوگا۔ 
کارگزاری عام طور پر ہدایت دیتی ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی 

اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کو تربیت فراہم کی جائے، لیکن ایک 
نشست میں شامل کیے جانے والے اسکولوں کی تعداد مختلف ہو 

سکتی ہے۔ ایس ڈی پی پی کے لیے، ایک نشست میں رشکت کرنے 
والی اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کی تعداد تین سے آٹھ تک تھی۔

مندرجہ ذیل یہ وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح ایس ڈی پی پی نے 
دو تعلیمی سال کی مدت کے دوران اپنی ای ڈبلیو ایس تربیت کو 

تشکیل دیا۔

اسکول اہلکار کے لیے: کمبوڈیا، تاجکستان اور تیمور لیستے میں 
ایس ڈی پی پی نے انھیں خطوط پر کالس روم اور/یا ہوم روم 

اساتذہ اور اسکول ڈائریکٹر کے لیے ای ڈبلیو ایس تربیت کو منظم 
کیا۔ ای ڈبلیو ایس کارروائیوں کے پہلے اسکولی سال کے آغاز سے 

پہلے (کمبوڈیا، تاجکستان) یا طالب علم کی شناخت ہونے سے 
پہلے (تیمور لیستے)، ایس ڈی پی پی نے ایس ڈی پی پی پروگرام 

کی ایک عمومی واقفیت فراہم کرتے ہوئے اور ای ڈبلیو ایس طریقہ 
کار اور طرزعمل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، اسکول ڈائریکٹر اور 

اساتذہ کے لیے ایک دو روزہ مشرتکہ تربیت کا اہتامم کیا۔ تربیتی 
نشست میں ہر نشست میں دو سے چار تربیت کاروں کے ساتھ 8 

سے لے کر 27 تک رشکاء شامل تھے۔ پہلے اسکولی سال کے وسط 
میں، تاجکستان میں اساتذہ اور اسکول ڈائریکٹرز کو، اور کمبوڈیا 
اور تیمور لیستے میں اساتذہ کو ڈیڑھ سے دو دنوں کی ای ڈبلیو 
ایس ریفریرش تربیت فراہم کی گئی۔ اگلے تعلیمی سال کے آغاز 

میں، کمبوڈیا اور تاجکستان میں ای ڈبلیو ایس پر تبادلہ خیال اور 
گزشتہ سال کے بہرتین طریقوں کو مستحکم کرنے کے لیے، ساتھ 

ہی نئے تفویض کردہ اسکول اہلکار کے لیے ای ڈبلیو ایس متعارف 
کرانے کے لیے ہوم روم اساتذہ اور اسکول ڈائریکٹر کے لیے ایک 

اضافی دو روزہ ریفریرش تربیت فراہم کی گئی۔

تیمور لیستے میں، ہر اسکول میں ہوم روم اور سبجیکٹ اساتذہ کے 
ساتھ ایک آدھے دن کی ریفریرش تربیت کا انعقاد کیا گیا۔

بھارت میں ایس ڈی پی پی نے ایک قدرے مختلف منونہ کی پیروی 
کی۔ اسکول میں اپنی پہلی سال کی کارروائی کے دوران، اس نے ای 

ڈبلیو ایس کے مختلف پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اساتذہ 
کے لیے تین تربیتوں کا اہتامم کیا: خطرے کی زد میں آنے والے 

طالب علم کی شناخت، باخرب رہنے اور پہلی جوابی منصوبہ بندی 
تیار کرنا، اور طالب علم کا طرزعمل اور کیس مینجمنٹ۔ ہر نشست 
میں تقریبا 30 اسکولوں اور 30 رشکاء کو شامل کیا گیا۔ ای ڈبلیو 

ایس کارروائیوں کے دورسے سال کے دوران، ایس ڈی پی پی نے 
ہر اسکول میں طالب علم کی شناخت پر ایک روزہ ریفریرش تربیت 
فراہم کی؛ اس کے بعد پہلی جوابی حکمت عملی پر دو روزہ کثیر 
اسکول تربیت اور دو دنوں کے لیے جائزہ اور عکاسی کی تربیت 
فراہم کی گئی۔ ای ڈبلیو ایس کی واقفیت، ای ڈبلیو ایس کے لیے 

کردار اور قیادت، والدین اور کمیونٹی کی مرصوفیت میں کردار 
اور قیادت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پہلے سال میں ہیڈ ماسٹروں 
کو ایک سے دو دنوں کی تین تربیت کے ساتھ علیحدہ تربیت دی 
گئی۔ بعد کی دو تربیتوں کو آپریشن کے دورسے سال میں دوبارا 
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ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے راستے تالش کرنے اور خطرے کی زد میں آنے والے 
طلباء کو اسکول میں برقرار رہنے میں مدد کے لیے خاندانوں تک پہنچیں

تیمور لیستے میں کمیونٹی اراکین
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کیا گیا۔

کمیونٹی اراکین کے لیے: ہر ایس ڈی پی پی ملک نے کمیونٹی 
گروپ کی تربیت کو مختلف طریقے سے انجام دیا۔ کمبوڈیا میں، 

ایس ڈی پی پی نے ای ڈبلیو ایس پر اسکول-کمیونٹی تعاون سے 
منٹنے کے لیے ہر اسکولی سال کے رشوع میں اسکول ڈائریکٹرز اور 

تین پی ٹی اے اراکین کے لیے ایک ڈیڑھ دین کی تربیت منعقد 
کی، جس میں ہر تربیت نشست میں چھ اسکول اور اوسطا تقریبا 

25 رشکاء شامل تھے۔ تاجکستان میں بھی ایس ڈی پی پی نے 
تقریبا 20 کمیونٹی اراکین کے لیے ساالنہ تربیت کا اہتامم کیا، 
لیکن تربیتی نشست ہر اسکول میں انفرادی طور پر منظم کی 

گئی۔ تیمور لیستے میں، ای ڈبلیو ایس کارروائیوں کے پہلے سال 
کے دوران رصف ایک بار دس اسکول میں رہیں کمیٹی کے ممربان 

کی ایک روزہ باقاعدہ تربیت کا اہتامم کیا گیا، اور اسکولوں پروگرام 
نگرانی دوروں کے دوران غیر رسمی تربیت منعقد کی گئی۔ 

بھارت میں، ایس ڈی پی پی نے آؤٹ ریچ پروگرام انجام دینے کے 
لیے کمیونٹی گروپ کے بجائے، کمیونٹی چیمپیئنز پر انحصار کیا۔ 

ہر اسکولی سال میں، 26 کمیونٹی چیمپیئنز کے گروپ نے (فی 
اسکول 2) ردعمل اور آؤٹ ریچ حکمت عملی پر ایک دو سے تین 

دن کی تربیت نشست میں حصہ لیا۔

کیا مکمل ای ڈبلیو ایس ٹیم کو ایک ساتھ تربیت دی جانی 
چاہیے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو کئی چیزوں 
پر غور کرنے کی رضورت ہے۔ سب سے پہلے، کتنے رشکاء کو 

آپ تربیت دے رہے ہیں؟ دورسے، تربیت کے لیے کیا فنڈنگ 
دستیاب ہے؟ تیرسے، آپ کی تربیت کی جگہ کا سائز کیا ہے؟

اسکول اہلکار اور کمیونٹی اراکین کو ایک ٹیم کے طور پر کام 
کرنا چاہیے، لیکن ان کی ذمہ داریاں مختلف (اگرچہ کبھی کبھار 

متجاوز) ہوتی ہیں۔ اسکول اہلکار کو خطرے کی زد میں آنے والے 
طالب علم کی شناخت کے عمل کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ 
انھیں یہ جاننے کی رضورت ہے کہ ڈاٹا کہاں سے تالش کریں، 

اسکورنگ فارموں کو کیسے مکمل کریں اور طلباء کی درجہ بندی 
کیسے کریں۔ اسکول میں پہلی جوابی حکمت عملی، بشمول 
کیس مینجمنٹ، ای ڈبلیو ایس کے تحت بنیادی طور پر استاد 
کے فرائض ہیں۔ ایس ڈی پی پی تجربہ کی بنیاد پر، کم از کم 

دو دنوں کے تربیت کی رضورت ہے۔ اگرچہ کمیونٹی رہنامؤں کو 
ای ڈبلیو ایس کے مبادیات کو سمجھنے کی رضورت ہے، وہ عام 
طور پر طالب علم کی شناخت کے عمل میں شامل نہیں ہوتے، 
جو اسکول کے ریکارڈ استعامل کرتا ہے اور خواندگی کی اعلی 

ڈگری کی رضورت ہوتی ہے۔ ان کے لیے اس تربیت میں حصہ لینا 
رضوری نہیں ہے۔

اساتذہ کو کمیونٹی اراکین کے لیے متام تربیت میں حصہ لینے کی 
رضورت نہیں ہے۔ تاہم، اسکول ڈائریکٹر اور/یا ڈپٹی ڈائریکٹر کو 

کمیونٹی رہنامؤں کی تربیت میں حصہ لینے کا مشورہ دیا جاتا 
ہے۔ وہ یہ یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار ہیں کہ ای ڈبلیو ایس کا 
یہ عنرص آگے بڑھ رہا ہے، اور کمیونٹی تربیت میں ان کی رشکت 
یہ ظاہر کرتی ہے کہ ای ڈبلیو ایس رشاکت، تعاون اور معلومات 
کے اشرتاک کے بارے میں ہے۔ ایس ڈی پی پی نے کمبوڈیا میں 
اس منونہ کا استعامل کیا تھا۔ دیگر ایس ڈی پی پی ماملک میں، 

اسکول پر مبنی تربیت اور نگرانی کی میٹنگ نے اسکول اہلکار اور 
کمیونٹی اراکین کو ایک ساتھ ال کھڑا کیا۔

آپ کو اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کے لیے ایک ساتھ کام کرنے 
اور اپنی جوابی حکمت عملی کے بارے میں ابتدائی فیصلے کرنے 

کے لیے مواقع پیدا کرنے کا منصوبہ بھی بنانا چاہیے۔

تربیتی پروگرام کا شیڈول اور جگہ
تعلیمی سال کے دوران خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کو 

حامیت فراہم کرنے کے لیے، ایک ای ڈبلیو ایس کو اسکولی سال 
کے دو مہینوں کے اندر کارروائی رشوع کر دینا چاہیے۔ ابتدائی-

-اور بعد کے سالوں میں، ریفریرش--تربیت کو، خاص طور پر 
خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی شناخ پر، ہر ممکن حد تک 
اسکولی سال کے آغاز میں ہونا چاہیے، مثالی طور پہ اسکولی سال 

کے آغاز سے دو سے چار ہفتہ پہلے، تاکہ ای ڈبلیو ایس ٹیمیں 
رسگرم رہیں اور ای ڈبلیو ایس طریقہ کار کو یاد رکھیں۔

شیڈول بنانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ معلوم ہوتا ہے۔ اسکول 
اور ان کے اہلکار سال کے اس وقت میں مرصوف رہتے ہیں۔ بہت 

سے مسابقتی مطالبات ہوتے ہیں۔ اساتذہ اپنی چھٹیاں مکمل 
کرنا چاہتے ہیں۔ تعلیم کی وزارتیں (اور آپ کے جیسے دورسے 

پروگرام) تربیتی ونڈو کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ اسکولوں کو 
نئے سال کے لیے تیاری کی رضورت ہوتی ہے، اور—بعض ماملک 
میں—میک-اپ امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسکول کے شیڈول 
رواں ہو سکتے ہیں اور موسم کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں۔ 

ایس ڈی پی پی کو سیالب اور شدید گرمی دونوں سے بچنے کے 
لیے تربیت کو شیڈول کرنا پڑا!

جتنی جلدی ممکن ہو، تاریخ مقرر کریں اور فوری طور پر متام 
اسکولوں سے رابطہ کریں اور انھیں بتائیں کہ یہ کب اور کہاں 

ہوگا۔ انھیں نقل و حرکت کے بارے میں رضوری معلومات فراہم 
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کریں: تربیت کتنے دنوں کی ہے؟ یہ کہاں منعقد کی جائے گی؟ 
کیا نقل و حمل اور فی دن اخراجات کا احاطہ کیا جائے گا؟ ان کی 

بازادائیگی کیسے کی جائے گی؟ انھیں اپنے ساتھ کون سے مواد 
(یعنی، اسکول ریکارڈ) النے چاہئیں؟

اگر سال کے دوران دیگر ای ڈبلیو ایس تربیتوں کا منصوبہ ہے، تو 
آپ کو اسکول وقفوں، اختتام ہفتہ، وغیرہ کا فائدہ اٹھانے کے لیے 
انھیں پیشگی شیڈول کرنا رضوری ہے۔ یہ اضافی تربیتیں مندرجہ 

باال تحفظات، مزید برآں وزارت تعلیم کی پالیسیوں کے ساتھ 
مرشوط ہوں گی جو اسکولی سال کے دوران استاد کی تربیت کو 

بند کر سکتی ہیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کو پیرامیٹر کے بارے میں 
واقفیت ہے۔

مناسب تربیتی مقامات کی تالش میں چیلنج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 
اپنے تربیتی پروگرام کی ڈیزائن اور ساخت کی بنیاد پر، آپ رشکاء 

کی تعداد کا اندازہ کرنے کے قابل ہوں گے—تربیت پانے والے 
اور تربیت کار دونوں۔ یہ جاننا ایک تاکیدی عمل ہو سکتا ہے کہ 
آیا آپ کے ذریعہ منصوبہ بند کی گئی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے 
کے لیے کافی جگہیں موجود ہیں۔ آپ کو اضافی تربیتی نشست 
شیڈول کرنا پڑ سکتا ہے یا ایک جگہ کے لیے منصوبہ بند اسکول 
ای ڈبلیو ایس ٹیموں اور تربیت کاروں کی تعداد میں اضافہ کرنا 

پڑ سکتا ہے۔ ان تعداد کا تعین ہونے کے بعد جلد ہی جگہ کا 
انتظام کریں، کیونکہ آپ کو دورسے وقوعوں، بشمول شادی کی 
تقریبات کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے جو عام طور پر اسکول 

کے وقفوں کے مطابق ہوتی ہیں۔

جگہ کا انتخاب کرنے میں، مندرجہ ذیل پر غور کریں:
 کیا وہاں کافی جگہ ہے؟ تربیتی پروگرام میں مکمل نشست • 

کے ساتھ ہی ساتھ چھوٹے گروپ کے کام شامل ہونے کا امکان 
ہے۔ جگہ دونوں کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔

 اگر رات بھر قیام کا منصوبہ ہو تو کیا وہاں رشکاء کے لیے • 
مناسب رہنے کی جگہ ہے؟ اگرچہ رشکاء اپنے انتظامات کر 
سکتے ہیں، ایس ڈی پی پی نے جگہ کا انتظام (اور اس کی 

ادائیگی) کرنا زیادہ مؤثر پایا۔
 کیا تربیتی مواد جیسے کہ فلپ چارٹ اور اسٹینڈ، ایل سی • 

ڈی پروجیکٹر اور اسکرین، یا بجلی کے توسیعی تار اس جگہ 
کی طرف سے فراہم کیے جائیں گے جہاں آپ تربیت کا 

انعقاد کریں گے، یا آپ کو اپنی متام چیزیں النی ہوں گی؟
 اگر کھانا فراہم کیا جانا ہے (چائے کا وقفہ نہ بھولیں) توکیا • 

کافی مقدار میں کھانا تیار کرنے اور پیش کرنے کی سہولت 
ہے یا باہری کیٹرنگ رسوس کی رضورت ہوگی؟ کیا ایک اضافی 

باہری وینڈر کی رضورت ہوگی؟
 کیا وہاں انفرادی طور پر سکون حاصل کرنے یا ٹیم کی تیاری • 

کے لیے تفریحی مواقع ہیں، جیسے کہ سیر و سیاحت، پارک، 
ورزش، وغیرہ؟ 

تربیتی پروگرام کا مواد تیار کرنے والے اور تربیت کار
تربیتی پروگرام کا مواد کون تیار کرے گا؟ تربیت کون دے گا؟ 
ان دونوں سواالت کے جواب اس بات پر منحرص ہیں کہ آپ کا 

مخصوص پروگرام کس طرح تشکیل دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس 
ایک پروجیکٹ عملہ ہے، تو وہ بڑی مقدار میں تربیتی مواد تیار 

کرنے اور ترسیل کا کام کر سکتے ہیں۔ اگ وزارت تعلیم کے ذریعہ 
الگو کر رہے ہیں، تو آپ کی نگرانی کے تحت، وزارت کے عملہ کو 

یہ کام سونپا جا سکتا ہے۔

تربیتی مواد تیار کرنے کے لیے، آپ کی ای ڈبلیو ایس ڈیزائن ٹیم 
کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ انھوں نے تجزیے منعقد کیے، پیش 

بین کا انتخاب کیا، اشارہ کار کا تعین کیا اور پہلی جوابی حکمت 
عملی تیار کی جیسا کہ اکائی 2 تا 5 میں بیان کیا گیا ہے۔ انھوں 

نے خطرے کی زد میں آنے والے طالب علم کی شناخت اور 
حامیت کے لیے مواد تیار کیے جو تربیت کے بنیادی مواد کی 

تشکیل کرتے ہیں۔ اضافی مواد کی رضوریات پر مندرجہ ذیل میں 
تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ اپنی تربیتی مواد ٹیم میں یا مبرصین/
صالح کار کے طور پر کچھ دیگر ماہرین کو شامل کرنے پر غور کر 

سکتے ہیں، جیسے کہ وزارت یا بچہ پرور اسکولوں میں مقامی 
ماہرین۔

مشورہ: وزارت کی پالیسیوں پر عمل کریں

تربیت کے انعقاد کے لیے رسمی طور پر وزارت تعلیم 
(ایم او ای) کی اجازت حاصل کرنا نہ بھولیں اور 

مناسب ذیلی قومی اور مقامی تعلیمی دفرت اور اسکول 
ڈائریکٹر کو مطلع کرتے وقت ایم او ای اجازت نامہ 

کی ایک نقل شامل کریں۔
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تربیتی پروگرام کی ترسیل کے لیے، آپ کی ای ڈبلیو ایس ڈیزائن 
ٹیم ماسٹر تربیت کار کے طور پر کام کرے گی، اگر آپ ایک 

مرحلہ وار رسائی کا استعامل کرتے ہیں۔ وہ تربیت کاروں کی 
ایک جامعت کو تربیت دیں گے جن کے ساتھ وہ اسکول ای 

ڈبلیو ایس ٹیموں کے لیے ای ڈبلیو ایس تربیت کا انعقاد کریں 
گے۔ ان تربیت کاروں میں آپ کی ای ڈبلیو ایس ٹیم اور دورسے 

پروجیکٹ کا عملہ شامل ہوں گے۔ آپ کو یا تو فوری طور پر یا 
مستقبل میں، وزارت تعلیم کے اہلکار کو بھی شامل کرنے پر غور 
کرنا چاہیے—خاص طور پر مقامی تعلیمی دفرت کا عملہ جس کے 

پاس نگرانی اور معائنہ کی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا 
ترک اسکول کا منصوبہ ایک وزارتی منصوبہ ہے، تو وزارت کی 
سطح کے عملہ کو جو عام طور پر اسکولوں میں معمول کے 

معائنے انجام دیتا ہے تربیت اور فالو-اپ کے لیے اہم ذمہ داری 
قبول کرنا چاہیے۔ اگر اسکولوں کے ساتھ اپنی میٹنگ میں آپ 

کسی اسکول ڈائریکٹر یا استاد کی شناخت کرتے ہیں جو خاص 
طور پر ای ڈبلیو ایس میں دلچسپی رکھتا تھا یا جس نے خاص 
بصیرت کا مظاہرہ کیا ہو، انھیں تربیت کار کے طور پر استعامل 

کرنے پر غور کریں۔

ای ڈبلیو ایس الگو کرنے کے دورسے سال کے دوران، ایس ڈی پی 

پی خاص طور پر پرعزم اور ماہر ہوم روم اساتذہ کی تربیت کار کے 
طور پر بھرتی کرنے کے قابل تھا۔ انھیں ایک قائدانہ کردار میں 

رکھتے ہوئے، ایس ڈی پی پی نے ملکیت کو فروغ دیا اور شناخت 
فراہم کی۔ ذیل میں تربیت کاروں کی تربیت پر مزید تبادلہ خیال 

کیا گیا ہے۔

تربیتی پروگرام کے مواد اور مشموالت کی تیاری
اپنے ڈیزائن عمل کے حصہ کے طور پر آپ نے پہلے ہی مواد اور 

طریقہ کار سمیت، زیادہ تر تربیتی مواد کو تیار کر لیا ہے۔
 خطرے کی زد میں آنے والے طالب علم کی شناخت کے لیے، • 

آپ نے اپنے جوکھم کے پیش بین کو منتخب کیا ہے اور اپنے 
اشارہ کار کی وضاحت کی ہے؛ آپ نے اسکورنگ اور درجہ 
بندی کے آالت کو مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہے؛ اور آپ 

نے ان کا ساتھ دینے کے لیے طریقہ کار اور ہدایات تیار کر 
لیے ہیں۔  

 پہلی جوابی حکمت عملی کے لیے، آپ نے باخرب رہنے کی • 
رضوریات، انھیں کس طرح استعامل کرنا ہے اس کے لیے فارم 

اور ہدایات تیار کر لیے ہیں؛ آپ نے ”متحرک کرنے والے“ 
نقطوں کو متعین کر لیا ہے اور انھیں جوابی اعامل سے 

منسلک کر لیا ہے؛ اور آپ نے ان رسگرمیوں کو الگو کرنے کے 

 مثال: فرضی طالب علم ڈاٹا اور
معلومات

جنس• 
عمر• 
گریڈ• 
 گزشتہ ماہ یا گزشتہ تعلیمی سال کی آخری سہ • 

ماہی کے لیے حارضی
 گزشتہ ماہ یا گزشتہ تعلیمی سال کی آخری سہ • 

ماہی کے لیے منربات (گریڈ)
ہوم ورک حوالگی/تکمیل• 
کالس میں طرزعمل• 
 گھریلو صورتحال (خاندان کا مالی استحکام، • 

اسکول سے پہلے یا بعد میں طالب علم کے کام 
کا بوجھ، صحت مسائل، اسکول سے گھر کی 

دوری، والدین کی تعلیم/خواندگی، او وی سی 
حالت)

 والدین کی مرصوفیت (اسکول اور اساتذہ کے • 
ساتھ گھریلو بات چیت)

مشورہ: کمپیوٹر اور انٹرنیٹ معاون ہو سکتے ہیں
اگر اسکول کمپیوٹر سے لیس ہیں، تو اسکول ای ڈبلیو 

ایس پیکج میں ایک برقی شکل میں خطرے کی زد 
میں آنے والے طلباء کو اسکور کرنے، درجہ بندی اور 

باخرب رہنے کے لیے متام مواد کے ساتھ ایک ڈی وی ڈی 
شامل کر سکتے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ تک رسائی دستیاب 
ہے، تو ایک خطہ کے متام اسکولوں کی ”اے بی سی“ 

میں کیا ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی تصویر حاصل کرنے 
کے لیے کچھ معلومات عالقائی وزارت کے دفرت میں 

بھیجی جا سکتی ہیں۔ مستقبل میں وزارت کے حامیتی 
میکانزم کی منصوبہ بندی اور بجٹ ساتھ ہی پالیسی 

کی تشکیل میں یہ معلومات اہم ہے۔
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فہرست مشموالت

ایجازات کی فہرست
جائزہ

۔I۔ ایس ڈی پی پی کا تعارف
نشست 1: ورکشاپ کا تعارف

نشست 2: ایس ڈی پی پی کا جائزہ
II. ترک تحصیل کے کردار اور ذمہ داریوں کو کم کرنے کے لیے ای ڈبلیو ایس 

تدابیر کا تعارف
نشست 3: ای ڈبلیو ایس تدابیر، کردار اور ذمہ داریاں

نشست 4: ای ڈبلیو ایس فارموں کا جائزہ
نشست 5: ای ڈبلیو ایس فارموں کا استعامل

 •  ای ڈبلیو ایس فارم اور کیس مینجمنٹ کی کردار ادائیگی کے لیے 

منونہ معاملے
III. ترک تحصیل کے خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کے لیے کیس مینجمنٹ

 • طرزعمل سے باخرب رہنا

 • گھر کے کام سے باخرب رہنا

نشست 6: ڈائریکٹر/ڈپٹی ڈائریکٹر کا کردار
نشست 7: کیس مینجمنٹ بات چیت

IV. کمیونٹی بیداری کی رسگرمیاں
نشست 8: خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی حامیت کے لیے 

کمیونٹی اراکین کو شامل کرنا
 •  خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کو اسکول میں بنے رہنے 

میں مدد کے لیے اسکولوں اور کمیونٹی کے ذریعہ کیے جا 
سکنے والے اقدامات

۔V۔ بچہ پرور اسکول
نشست 9: بچہ پرور اسکول

VI. خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کے والدین کے ساتھ بات چیت غیر 

حارضی کے لیے والدین/رسپرست رابطہ فارم
 Parent/Guardian Contact Forms for  • 

Absences

 • گھریلو دورے

نشست 10: گھریلو دوروں کی کردار ادائیگی
VII. ترک تحصیل کے سب سے زیادہ خطرے کی زد میں آنے والے طلباء 

کی شناخت
نشست 11: خطرے کی زد میں اسکورنگ شیٹ کا تعارف

نشست 12: مکمل یا جزوی عالج کے لیے طلباء کی شناخت
اختتام (رصف تربیت کاروں کے لیے)

تربیتی رشکاء کے لیے پرچے

پرچہ 1: تربیت کا ایجنڈا
پرچہ 2: ایس ڈی پی پی کا جائزہ

پرچہ 3: ای ڈبلیو ایس کردار اور ذمہ داریاں
پرچہ 4A: طالب علم کے طرزعمل کا جدول

پرچہ 4B: طرزعمل رساغ فارم
پرچہ 5: ہوم ورک رساغ شیٹ

پرچہ 6: غیر حارضی کے لیے والدین کو خط
پرچہ 7: گھریلو دورہ فارم

پرچہ 8: خطوط، گھریلو دوروں اور میٹنگ کا ریکارڈ
پرچہ 9: کیس مینجمنٹ میٹنگ فارم

پرچہ 10: ماہانہ کیس مینجمنٹ میٹنگ کے لیے ہدایات
پرچہ 11: کمیونٹی منصوبہ بندی سازوسامان
پرچہ 12: پوسٹر کے استعامل کے لیے ہدایات

پرچہ 13: پوسٹر کی پشت پر بات چیت سواالت
پرچہ 14: ایک گھریلو دورہ کے لیے اقدامات

پرچہ 15: گھریلو دورہ کردار ادائیگی خاکہ
پرچہ 16: خطرے کی زد میں اسکورنگ شیٹ

پرچہ 17: خطرے کی زد میں اسکورنگ شیٹ کی ہدایات
پرچہ 18: منونہ طالب علم معلومات

پرچہ 19: سہ ماہی حارضی خالصہ
پرچہ 20A: سہ ماہی طالب علم ٹریکنگ کتاب
پرچہ 20B: سہ ماہی طالب علم ٹریکنگ کتاب

پرچہ 21: خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کے لیے انقطاعی نقطہ کا تعین 
کیسے کریں

پرچہ 22: بچہ پرور اسکول (سی ایف ایس) کی خصوصیات

تربیت کاروں کے لیے مشورہ:
پرچہ 1: رائے فراہم کرنا

پرچہ 2: معاون/غیر معاون رائے
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لیے ہدایات تیار کر لی ہیں۔
 کمیونٹی کی وکالت، بیداری اور رسائی کے لیے، آپ نے پوسٹر • 

اور دورسے معلوماتی مواد اور ان کے استعامل پر رہنامئی 
تیار کر لی ہے۔

انھیں اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کے لیے آسانی سے سمجھ میں 
آنے والے پرچوں میں اور اسکول-کمیونٹی کے استعامل اور تربیت 

کاروں کے لیے تربیتی رہنام دونوں کے لیے مضبوط دستورالعمل 
میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ ایس ڈی پی پی تربیتی ہدایات کی 

مثالیں ضمیموں میں شامل ہیں۔

مندرجہ ذیل جدول 1 تاجکستان میں اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں 

کے ساتھ استعامل کی گئی ایک ایس ڈی پی پی تربیتی گائیڈ کا 
مواد دکھاتا ہے۔

رشکاء کو آالت کے ساتھ تجربہ کرنے اور  خاص طور پر خطرے 
کی زد میں آنے والے طلباء کی شناخت اور باخرب رہنے کے لیے، 

مختلف ای ڈبلیو ایس فارموں کو مکمل کرنے کے موقع کی رضورت 
ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ گفتگو کے دوران متام رشکاء ایک ہی چیزوں 

کے بارے میں بات کریں۔ اس وجہ سے، ایک مصنوعی یا فرضی 
اسکول پیکج تیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس میں طالب علم 

کے ڈاٹا اور کیس اسٹڈیز دونوں کو شامل ہونا چاہیے یا تو ڈاٹا جمع 
کرنے کے لیے یا گھریلو دوروں یا کیس مینجمنٹ میٹنگ میں کردار 

ادائیگی میں استعامل کے لیے۔

اپنے فرضی اسکول کے طلباء پر ایک ساتھ ڈاٹا اور معلومات تیار 
کرنے سے پہلے، فیصلہ کریں کہ آپ کو کن معلومات کی رضورت 

ہے۔ رضوری معلومات وہ ڈاٹا اور عمومی معلومات ہیں جن کی 
آپ کے منتخب کردہ خطرے کی زد میں آنے والے طالب کے پیش 
بین اور اشارہ کار کے ردعمل کے لیے رضورت ہے۔ دائیں طرف کا 
ٹکسٹ باکس فرضی طالب علم ڈاٹا اور معلوماتی ملک کو دکھاتا 

ہے۔

خطرے کی زد میں آنے والے طالب علم کی شناخت کی مشق

 کے لیے، ایک یا دو گریڈ کے لیے طالب علم کے ڈاٹا کے سیٹ 
تیار کریں جو آپ کے پروگرام کے مقصود گریڈ کے مطابق ہو۔ 
مختلف شکلوں میں، ہر گریڈ میں دس طلباء پر معلومات فراہم 
کریں جو عام طور پر اسکول برقرار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر، 

کچھ ماملک میں، اس کا مطلب حارضی، طرزعمل (اگر رپورٹ کیے 
گئے ہوں) اور کورس ورک/گریڈ کے لیے علیحدہ ریکارڈ کی کتابیں 
ہو سکتی ہیں۔ ان ڈاٹا سیٹ کو تیار کرنے کے لیے سب سے آسان 

طریقہ کسی حصہ لینے اسکول سے کچھ طالب علم کے ریکارڈ 
مانگنا/نقل کرنا اور اسکول اور طالب علم کے لیے فرضی نام درج 

کرنا ہے۔

اتنی چھوٹی کالس اور رصف دو گریڈ کے لیے فرضی ڈاٹا کیوں تیار 
کریں؟ یاد رکھیں، اساتذہ کو متام طلباء کی درجہ بندی کے لیے 
انھیں اسکور کرنے کی رضورت ہے۔ جتنے طلباء کی تعداد آپ 

نے ان سے اسکور کرنے کو کہا ہے وہ تربیتی نشست میں آپ کے 
ذریعہ شیڈول کیے گئے وقت میں قابل عمل ہونا چاہیے۔ حقیقت 

پسند بنیں۔ اگر رضوری ہو، اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کہ 
ایک انفرادی طالب علم کو اسکور کرنے میں کتنا وقت لگے گا 

اپنے تربیتی نشست کی ڈیزائننگ کرتے وقت ان افراد کے ساتھ 
اسکورنگ اور درجہ بندی کی مشق کریں جو آالت سے واقفیت 
نہیں رکھتے۔ اسکورنگ عمل پر رشکاء کے آپس میں تبادلہ خیال 

مشورہ: آموزش کو بہرت بنانے کے لیے ویڈیو اور 
کیس اسٹڈی کا استعامل کریں

 اپنی تربیت میں استعامل کے لیے اور ایک ڈی وی
 ڈی، یو ایس بی یا ویب سائٹ پر اشرتاک کرنے کے لیے
 ہدایتی ویڈیو شامل کرنے پر غور کریں۔ ممکنہ ویڈیوز
 میں شامل ہی: اسکورنگ اور درجہ بندی کا عمل، ایک
 گھریلو دورہ، ایک کیس مینجمنٹ میٹنگ، اور خطرے
 کی زد میں آنے والے طلباء کی حامیت کے لیے روزمرہ

 کے استاد کے طریقے۔ اس کے عالوہ فرضی اسکول میں
 کچھ فرضی طلباء کے لیے ایک کیس اسٹڈی تیار کرنے

 پر غور کریں۔ ان ویڈیوز کا استعامل طالب علم کے
 طرزعمل کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے
 کیا جا سکتا ہے (اگر اسکول کے ریکارڈ میں درج نہیں

ہے)۔
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سوتھیرا گریڈ 4 میں ہے لیکن 12 سال کی عمر میں وہ اپنے 
کالس روم میں دورسے طلباء سے زیادہ بڑی ہے۔ وہ پڑھنے اور 

حساب کرنے میں جدوجہد کرتی ہے۔ اسکول کے پہلے مہینے 
میں، اس نے 22 میں سے 12 دنوں کا ناغہ کیا۔ اس کی ماں 
بہت بیامر ہے اور چونکہ سوتھیرا 6 بچوں میں سب سے بڑی 

ہے، اس کے والدین اس کے گھر پر رہنے کی توقع کرتے ہیں جب 
اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ اس کے والد سڑک کے 

کنارے پر ایک چھوٹا سا اسٹال چالتے ہیں جہاں وہ سگریٹ، پھل 
اور سبزیاں، روٹی، کپڑے دھونے کا صابن، پانی اور ابلے انڈے 

فروخت کرتے ہیں۔ سوتھیرا صبح اسکول سے پہلے انڈا ابالنے اور 
اسے اسٹال تک پہنچانے میں اپنے والد کی مدد کرتی ہے جب اس 

کی ماں ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ بیامر ہوتی ہے۔ ہفتہ کے 
اختتام پر جب وہ اسکول میں نہیں ہوتی، تو وہ اپنے چھوٹے بہن 

بھائیوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ 
اگرچہ سوتھیرا بہت رشمیلی ہے وہ دورسے طلباء کے ساتھ 

رسگرمیوں میں مرصوف رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنے باقی 
کالس ساتھی کے مقابلہ میں بڑی عمر کی ہونے کے باوجود، وہ 
سائز میں چھوٹی ہے اور جب وہ وہاں ہوتی ہے تو وہ اسے اپنی 
رسگرمیوں میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن وہ آسان ترین چیزوں کو 

کرنے میں جدوجہد کرتی ہے اور اکرث کالس روم کی رسگرمیوں سے 
دور رہتی ہے اور اسے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا جا 
سکتا ہے۔ اس کا خاندان اس کی رضورت کے کم سے کم سامان 

خریدنے کے قابل نہیں تھا—اس لیے جب اسکول اسے مشق کی 
کتابیں اور پنسل فراہم کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو وہ اکرث حصہ 

لینے کے قابل نہیں ہوتی۔ اپنے والد کے اسٹال پر انڈے پہنچانے 
کی وجہ سے سوتھیرا اکرث اسکول دیر سے آتی ہے۔ وہ کبھی کبھی 

ہی کالس میں اظہار کرتی ہے لیکن عام طور پر تیار نہیں ہوتی—

اپنے ہوم ورک اسائنمنٹس کرنے میں ناکام رہتی ہے، سوال پوچھنے 
یا جواب دینے کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی اور عام طور پر وہ 
درسی کتب پر نظر نہیں ڈالتی جسے وہ دیگر دو طلباء کے ساتھ 

اشرتاک کرتی ہے۔ 
اگرچہ آپ کو یقین نہ ہو، آپ کو شک ہے کہ سوتھیرا کو کافی 

نیند نہیں ملتی کیونکہ وہ ایک سے زیادہ موقع پر کالس میں سو 
گئی ہے۔ اور آپ کو اس کے بھوکے ہونے پر بھی حیرت ہو سکتی 

ہے کیونکہ چند مواقع پر جب اسے اسکول میں کھانا دیا گیا تو 
اس نے تیزی کے ساتھ اسے ختم کر دیا۔ 

سوتھیرا کی دادی، جو خاندان کے ساتھ رہتی تھیں اور گھریلو کام 
کاج میں مدد کرتی تھیں، حال ہی میں اس کی چاچی کے گھر 

منتقل ہو گئیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ جب سے اس کی دادی 
منتقل ہوئی ہے وہ اداس رہتی ہے اور زیادہ تھکی ہوئی بھی رہتی 

ہے۔ سوتھیرا کا بھائی، جو اس سے تین سال چھوٹا ہے، ایک ہی 
کالس میں ہے۔ وہ اس کے مقابلہ میں کافی کم اسکول ناغہ کرتا 

ہے اور اسکول کے سامان کی کمی کا شکار نہیں ہے۔ 
سوتھیرا کے والدین اپنے دونوں بچوں میں سے کسی کی بھی 

اسکولنگ کے بارے میں بات کرنے کے لیے کبھی اسکول نہیں 
آتے۔ ایک بار آپ نے سوتھیرا کو اس کی ماں کے ساتھ بازار میں 

دیکھا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھ کے ہاتھ لہرایا اور آپ کو وہاں 
دیکھ کے پرجوش نظر آ رہی تھی۔ جب آپ نے جواب میں اپنا 

ہاتھ لہرایا، اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور لگ رہا تھا اس نے 
اس کے پورے چہرے کو بھر لیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی 
ماں کا لباس کھینچ کر آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کی 
ماں نے ادھر مڑ کے نہیں دیکھا جدھر وہ اشارہ کر رہی تھی؛ 

بجائے اس کے، وہ سوتھیرا کو کھینچتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ 
ایک سال پہلے سوتھیرا کی ماں کو ایک بچہ ہوا تھا جو مر گیا 
تھا۔ بچے کے مرنے کے بعد سے خاندان میں ہر ایک کے لیے 

حاالت بہت مشکل لگ رہے تھے۔ 
دو ہفتہ قبل سوتھیرا نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تصویریں بنانا 

پسند کرتی ہے اور اس نے تختہ سیاہ پر آپ کے لیے ایک چڑیا کی 
تصویر بنائی تھی؛ یہ حیرت انگیز طور پر اچھی تھی! 

خاکہ 8B – توضیحی کیس اسٹڈی: سوتھیرا

*اس کا اصلی نام نہیں ہے۔ تحفظ اطفال کی پالیسی کے حصہ کے طور پر عوامی رپورٹوں میں نابالغوں کی شناخت نہیں کی جاتی ہے۔
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بھارت

تاجکستان

تیمور لیستے

طالب علم کی شناخت تربیت 1 

تربیت اور سہولت کس طرح دیں تربیت 2 

باخرب رہنے اور جواب کی منصوبہ بندی تربیت 3 

ایس ڈی پی پی اور ای ڈبلیو ایس کا تعارف تربیت 1 

ای ڈبلیو ایس ٹیموں کی تربیت کس طرح کریں تربیت 2 

جائزہ اور عکاسی تربیت 3 

ای ڈبلیو ایس اور بچہ کا تحفظ تربیت 1 

ای ڈبلیو ایس واقفیت تربیت 2 

ای ڈبلیو ایس اور جنس تربیت 3 

ای ڈبلیو ایس جائزہ اور عکاسی تربیت 4 

طالب علم کی شناخت تربیت 1 

ریفریرش تربیت 2 

جائزہ اور عکاسی تربیت 3 

تربیت 1  ریفریرش اور ای ڈبلیو ایس الگو کرنے کو 
بہرت بنانا

تربیت 2  ریفریرش، اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کی 
تربیت کس طرح کریں

ای ڈبلیو ایس ریفریرش اور منصوبہ بندی تربیت 1 

نئے عملہ کے لیے ای ڈبلیو ایس تربیت 2 

سال 2سال 1

ای ڈبلیو ایس تربیت کاروں کے لیے ایس ڈی پی پی تربیتی پروگرام

ایک ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے کے لیے اسکولوں اور کمیونٹی کو تیار کرنا۔          صفحہ 191
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کرنے کے لیے آپ کو انھیں وقت کی اجازت بھی دینا چاہیے۔ اگر 
اساتذہ نہیں سمجھتے کہ درست طور پر اسے کس طرح کرنا ہے 

تو آپ کا ای ڈبلیو ایس کام نہیں کرے گا!

آپ تربیت میں چند کیس اسٹڈیز شامل کرنے پر غور کر سکتے 
ہیں۔ ایک ”حقائق“ کے جدول کے مقابلہ میں تحریری کیس 

اسٹڈیز زیادہ دلکش ہو سکتی ہے، لیکن انھیں لکھنے میں بہت 
وقت لگ سکتا ہے۔ اچھی خرب یہ ہے کہ انھیں کئی تربیتی 

رسگرمیوں میں استعامل کیا جا سکتا ہے۔ کیس اسٹڈیز کو ایک 
طالب علم اور خاندان کی ایک مکمل پروفائل فراہم کرنا چاہیے۔ 

اس میں اسکول میں رہتے ہوئے طالب علم کے کام کرنے کے 
طریقے کے بارے میں معلومات شامل ہونا چاہیے۔ درج ذیل میں 
خاکہ 1 طالب علم کی کیس اسٹڈی کی ایک مثال ہے جو مختلف 

تربیتی رسگرمیوں کے لیے کافی معلومات فراہم کرتا ہے۔

اپنے ای ڈبلیو ایس تربیت کاروں کی تربیت 
ای ڈبلیو ایس اسکول ٹیموں کو تربیت دینے سے پہلے آپ کو اپنے 

تربیت کاروں کو تربیت دینے کی رضورت ہے۔ اس کا مطلب ہے 
کہ آپ کو تربیت کاروں کی شناخت کرنے کی رضورت ہے جبکہ 

آپ اپنے ای ڈبلیو ایس کی ڈیزائننگ کر رہے ہوں۔ جیسا کہ پہلے 
ذکر کیا گیا ہے، ای ڈبلیو ایس تربیت کار آپ کا اپنا عملہ، وزارت 

تعلیم کا عملہ یا دورسے ہو سکتے ہیں۔ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ 

تربیت کار ان لوگوں میں سے تیار کیے جائیں جو نگرانی کرنے، 
معائنہ کرنے اور اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کی حامیت کرنے 
کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ دراصل، ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ 

ان اہلکار کو شامل کریں—اگر ممکن ہو—اپنے تربیت کاروں کی 
تربیت کے پروگرام میں۔ یہاں تک کہ اگر وہ تربیت کار کے طور 
پر خدمت نہ بھی انجام دیں، انھیں تربیت کے ذریعہ فراہم کردہ 

گہرے علم کی رضورت ہوگی۔

آپ کے لیے رضوری تربیت کاروں کی تعداد مندرجہ ذیل تحفظات 
پر منحرص ہے:

آپ کے مقصود خطہ(وں) میں جغرافیائی مقامات کی تعداد؛
ہر خطہ میں اسکولوں کی تعداد؛

رشکاء کی تعداد؛
وہ آپ کے پروگرام اور ای ڈبلیو ایس سے کتنا واقف ہیں—کیا 

انھیں اس عملہ سے تیار کیا جائے گا جنھوں نے آپ کے پروگرام پر 
کام کیا ہے یا ”باہر“ سے (مثال وزارت تعلیم یا دیگر ادارے)

آپ سہولت کار کہاں سے حاصل کرتے ہیں—کیا وہ وزارت کے 
حکام ہوں گے یا آپ کو باہری عملہ کی رضورت ہے؛

آپ کے اساتذہ کی مہارت کی سطح، اور،
تربیت کے لیے آپ کے پاس دستیاب ٹائم ونڈو۔
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14:30-
15:30

۔1 گھنٹہ

—سمجھیں
ایک کیس مینجمنٹ میٹنگ کس 

طرح منظم کرنا ہے

فالو-اپ ایکشن

فارم کس طرح مکمل کرنا ہے

نشست 7: کیس مینجمنٹ بات چیت
کردار ادائیگی ماہانہ کیس مینجمنٹ میٹنگ۔ • 
 ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر ایک طالب علم کے بارے • 

میں اساتذہ کے ریکارڈ کا جائزہ لیتے ہیں (”ای ڈبلیو 
ایس فارم اور کیس مینجمنٹ کردار ادائیگی کے لیے 

منونہ معاملے“ استعامل کریں) ہر طالب علم کی 
حارضی، طرزعمل، گریڈ، اور والدین کے ساتھ کسی 

بات چیت کے بارے میں گفتگو کریں۔
 پھر، ڈائریکٹرز خطرے کی زد میں آنے والے طلباء • 

کی حامیت کے لیے ممکنہ اقدامات کی بحث کی 
قیادت کرتے ہیں؛ تکمیل کے لیے فالو-اپ کارروائیاں 

اور تاریخ تفویض کریں۔ ہر طالب علم کے لیے کم از 
کم ایک مثبت کارروائی کے لیے کہیں۔ 

 ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر کیس مینجمنٹ میٹنگ • 
فارم مکمل کرتے ہیں۔

پرچہ 9: کیس مینجمنٹ میٹنگ فارم

پرچہ 10: ماہانہ کیس مینجمنٹ میٹنگ 
کے لیے ہدایات

ای ڈبلیو ایس فارم (نشست 4 میں 
درج ہے)

طالب علم کیس مطالعے

مقاصد: موادنشست طریقہ کاروقت

ایک ایس ڈی پی پی ”تفسیری“ تربیتی حصہ کی مثال

صفحہ 192          اکائی 8

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی

ہروشم یراک تلوہس راک تیبرت

 اعتامد بنائیں• 
منونہ مثبت رویہ• 
معاون رائے دیں• 
ایک شیڈول پر قائم رہیں• 
موضوع سے انحراف سے بچنے کے لیے ایک ”پارکنگ • 

الٹ“ تیار کریں
غیر محدود سواالت پوچھیں• 
رشکاء کے جذبات کا احرتام کریں• 



جاریجاری

8E جدول

اسکول ڈائریکٹر اور ہوم روم اساتذہ کے لیے ایس ڈی پی پی تاجکستان 
کا ای ڈبلیو ایس تربیت ایجنڈا

دن 1

۔I۔ ایس ڈی پی پی کا تعارف
رجسٹریشن ۔8:00-8:30 

نشست 1: ورکشاپ کا تعارف   8:30-9:00

نشست 2: ایس ڈی پی پی کا جائزہ   9:00-9:45

II. متام طلباء کے لیے ترک تحصیل کو کم کرنے کے لیے ای ڈبلیو ایس تدابیر کا تعارف
10:45-9:45     نشست 3: ترک تحصیل کو کم کرنے کے لیے ای ڈبلیو ایس تدابیر کا تعارف

11:00-10:45   کافی کا وقفہ

12:00-11:00    نشست 4: ای ڈبلیو ایس فارموں کا جائزہ

13:00-12:00    طعام

13:45-13:00    نشست 5: ای ڈبلیو ایس فارموں کا استعامل

III. ترک تحصیل کے خطرے کی زد میں آنے والے بچوں کے لیے کیس مینجمنٹ
14:30-13:45   نشست 6: ڈائریکٹر/ڈپٹی ڈائریکٹر کا کردار

15:30-14:30   نشست 7: کیس مینجمنٹ بات چیت

15:45-15:30   کافی کا وقفہ

IV. کمیونٹی بیداری کی رسگرمیاں
نشست 8: خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی حامیت کے لیے کمیونٹی اراکین کو شامل کرنا  15:45-16:45

16:45      اختتام

ایک ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے کے لیے اسکولوں اور کمیونٹی کو تیار کرنا۔          صفحہ 193
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خواہ آپ کے تربیت کار آپ کے اپنے پروجیکٹ عملہ، وزارت 
تعلیم کے اہلکار یا دورسے اداروں سے تیار کیے گئے ہوں، اس 

بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ ای ڈبلیو ایس آالت، عمل اور 
طریقہ کار سے پوری طرح واقف اور ہرن مند ہیں تربیت کا ایک 
سلسلہ منعقد کرنے پر غور کریں۔ نہ رصف یہ کہ ان کو اس پر 

اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کو تربیت دینے کی رضورت ہے، بلکہ 
انھیں فیلڈ حامیت فراہم کرنے کا کام بھی سونپا جا سکتا ہے۔ 

مہارت کی سطح حاصل کرنے کے لیے ایک بار کی تربیت کافی 
نہیں ہو سکتی۔ مندرجہ ذیل جدول تین ماملک میں ایس ڈی پی 

پی کے ذریعہ فراہم کردہ ای ڈبلیو ایس تربیت کو دکھاتا ہے۔

آپ کو ہر تربیت کے لیے ایک تربیت کار گائیڈ بھی تیار کرنے کی 
رضورت ہوگی۔
اسے بہت وسیع پیامنے پر کرنے کی رضورت نہیں ہے۔ رشکاء کے 

لیے آپ کے ذریعہ تیار کیے گئے مواد اور پرچے تربیت کار گائیڈ 
کی بنیاد ہیں۔ اس کے عالوہ، تربیت کار گائیڈ میں شامل ہونا 

چاہیے:
  رشکاء کے درمیان تعلقات اور سمجھ قائم کرنے کے لیے • 

ہدایات (ٹکسٹ باکس دیکھیں)؛
 تربیت کار کے مقاصد کی تعریف (مثال نئے علم اور تکنیک • 

فراہم کرنا، موضوع کے لیے جوش و خروش پیدا کرنا، تفہیم 
کے ”مشکل مقامات“ کی شناخت اور حل کرنا، رشکاء کے ان-

پٹ اور عکاسی کے لیے درخواست کرنا)؛
 رشکاء کے لیے سیکھنے کے مقاصد کی تعریف (مثال ترک • 

تحصیل کی روک تھام کی اہمیت کو سمجھنا، کردار اور ذمہ 
داریاں، رسگرمیاں کس طرح انجام دیں، جھوٹے مفروضات) 

اور؛
 وقت، مقاصد اور تراکیب کے ساتھ تربیتی حصہ یا اکائی کا • 

خاکہ بیان کیا گیا۔



8F جدول

اسکول ڈائریکٹرز، پی ٹی اے اور کمیونٹی رہنامؤں کے لیے ایس ڈی پی پی 
تاجکستان کا ای ڈبلیو ایس تربیتی ایجنڈا

رجسٹریشن  7:15-8:00

رسگرمی 1: تعارف  8:00-8:15

رسگرمی 2: ایس ڈی پی پی پروگرام کا جائزہ  8:15-8:45

رسگرمی 3: ترک تحصیل کے اسباب اور اسکول میں بنے رہنے کی وجوہات  8:45-9:45

کافی کا وقفہ  9:45-10:00

رسگرمی 4: ایک گھریلو دورہ منظم کرنا  10:00-11:30

طعام  11:30-13:30

رسگرمی 5: ترک تحصیل مخالف پوسٹر کی پیشکش  13:30-14:30

رسگرمی 6: پوسٹر کے ارد گرد ایک کمیونٹی میٹنگ بنانا  14:30-16:00

کافی کا وقفہ رضورت کے مطابق 
رسگرمی 7: اسکول میں رہنے کے لیے بچوں کو مرصوف رکھنے کے لیے موجودہ کمیونٹی وسائل منظم کریں  16:00-16:30

اختتام اور قدر پیامئی  16:30-16:40

جدول 8E - جاری

اسکول ڈائریکٹر اور ہوم روم اساتذہ کے لیے ایس ڈی پی پی تاجکستان کا ای ڈبلیو ایس تربیت ایجنڈا

دن 2

VII. ترک تحصیل کے سب سے زیادہ خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی شناخت

نشست 11: خطرے کی زد میں اسکورنگ شیٹ کا تعارف  11:30-12:00

طعام  12:00-13:00

نشست 11 (جاری): خطرے کی زد میں اسکورنگ شیٹ کا تعارف  13:00-15:00

کافی کا وقفہ  15:00-15:15

نشست 12: مکمل یا جزوی عالج کے لیے طلباء کی شناخت  15:15-16:00

VI. خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کے والدین کے ساتھ بات چیت

نشست 10: گھریلو دوروں کی کردار ادائیگی؛  9:00-10:15

کافی کا وقفہ  10:15-10:30

نشست 10 (جاری): گھریلو دورہ فارم کا تعارف؛ گھریلو دورہ کے لیے فالو-اپ  10:30-11:30

VIII. اختتامیہ اور تربیت تشخیصات

اختتام  16:00-16:45

۔V۔ بچہ پرور اسکول
نشست 9: بچہ پرور اسکول  8:30-9:00

استقبال  8:00-8:30
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بالغوں کی آموزش کے اہم اصول

پیش کیا گیا مواد سیکھنے والوں کے لیے فوری طور 
پر فائدہ مند ہونا چاہیے۔

پیش کیا گیا مواد بالغ آموزگار کی زندگیوں سے 
متعلق ہونا چاہیے۔

تربیت کا ماحول خوش گوار ہونا چاہیے تاکہ متام 
آموزگار حصہ لینے کے لیے محفوظ محسوس کریں۔

تربیت کی پیشکش پرکشش ہونا چاہیے۔
تربیت ایک قابل احرتام انداز میں پیش کی جانی چاہیے، 

جہاں سیکھنے والوں کے لیے اپنے تجربات کا اشرتاک 
کرنے کا موقع ہو۔

ذریعہ: مؤثر آموزش بالغان: تدریس کے لیے ایک 
ٹول کٹ، شامل مغربی سنٹر برائے عوامی صحت 

پریکٹس، واشنگٹن یونیورسٹی (2012)

اپنی اسکول مبنی ای ڈبلیو ایس ٹیموں کی تربیت کرنا
اس نقطہ تک، آپ نے یہ تعین کر لیا کہ کسے کس پر تربیت دینے کی 
رضورت ہے، اپنا تربیتی منصوبہ تیار کر لیا، اپنا تربیتی مواد تیار کر لیا، 

اور اپنے تربیت کاروں کو تربیت دے دی۔ اب آپ اپنی اسکول مبنی ای 
ڈبلیو ایس ٹیموں کو تربیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اکائی 7 کا یہ حصہ 

آپ کا ایجنڈا اور تربیتی طریقہ کار قائم کرنے پر توجہ دیتا ہے۔

اپنا تربیتی ایجنڈا متعین کرنا
آپ کو بہت سی چیزوں کا احاطہ کرنا ہے۔ آپ ان سب کو کیسے فٹ کر 

سکتے ہیں؟

ایس ڈی پی پی نے پایا کہ ریفریرش یا دیگر مقامی تربیت کے بعد، 
اسکول اہلکار کے لیے فی نشست دو دنوں کی تربیت عام طور پر کافی 
تھی۔  مندرجہ ذیل میں تاجکستان میں ایس ڈی پی پی سے دو تربیتی 

ایجنڈا پیش کیے گئے ہیں—ایک اساتذہ اور اسکول ڈائریکٹرز کے لیے، اور 
ایک اسکول ڈائریکٹرز اور کمیونٹی اراکین کے لیے۔

تربیت کے طریقہ کار
یاد رکھیں آپ مختلف مہارت کی سطح اور طرز آموز کے ساتھ، متعدد 
رشکاء سے معاملہ کریں گے۔ رشکاء کی صالحیتیں ملک، خطہ، اور یہاں 
تک کہ اسکول کمیونٹی کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ بعض نے 
ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایک رسمی تربیت میں کبھی حصہ نہ لیا ہو، 

جیسا کہ ایس ڈی پی پی نے کچھ کمیونٹی رہنامؤں کے معاملہ میں پایا۔ 
دورسے—جیسے کہ اساتذہ—زیادہ روایتی تدریسی طریقوں کے ساتھ 

پرسکون ہو سکتے ہیں۔ اپنی تربیت رشوع کرنے سے پہلے، اپنے رشکاء کی 
مہارت کی سطح (مثال کے طور پر زبان کی روانی، خواندگی، وغیرہ) کا 

تعین کریں تاکہ آپ استعامل کے لیے بہرتین تربیتی طریقوں کا تعین کر 
سکیں۔ 

ایک خصوصیت جس کا آپ کے تربیتی رشکاء اشرتاک کرتے ہیں وہ یہ ہے: 
وہ بالغ ہیں۔ آپ کی تربیت کو اسے زیر غور النا چاہیے اور بالغوں کی 

آموزش کو بڑھانے کے لیے پانچ اہم عنارص کو شامل کرنا چاہیے۔ مندرجہ 
ذیل اصولوں سے آپ کو اپنی تربیت پیش کرنے کا تعین کرنے میں مدد 

ملے گی۔ ۔(ٹکسٹ باکس دیکھیں۔)

بہرتین تربیت کی تعمیر لوگوں کے جاننے پر ہوتی ہے—یہ بہرتین عمل 
کو مضبوط بناتا ہے اور غلط فہمیوں کو دور کر سکتا ہے۔ ترک اسکول 

پر اسکول اور کمیونٹی کی سمجھ اور خیاالت کے بارے میں اپنے ماقبل 

دوروں اور ان کے ساتھ بات چیت کے دوران آپ نے جو کچھ 
سیکھا اسے شامل کرنا یاد رکھیں۔ ۔(اکائی 3 دیکھیں۔)

آپ پرانی عادتوں اور ذہنیت کے دھکا کھینچ اثر کا مقابلہ کیسے 
کر سکتے ہیں؟ اپنا ورکشاپ ایک دھامکہ کے ساتھ رشوع کریں:

اس بات کا اظہار کرانے سے رشوعات کریں جو رشکاء ترک اسکول 
کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں۔

ان سے پوچھیں کہ وہ ترک اسکول کے بارے میں کیا جاننا چاہتے 
ہیں۔

ترک اسکول کے بارے میں ان کے بڑے خیاالت نوٹ کریں اور ہر 
دن کے اختتام پر ان کا جائزہ لیں۔

ورکشاپ کے آغاز کے مختلف مقامات پر واپس جائیں—ترک 
اسکول کے بارے میں وہ جو کچھ جانتے ہیں کیا اس میں کوئی 
تبدیلی آئی ہے اور اسے کس طرح کم کیا جائے؟ کیا ترک اسکول 
کے بارے میں ان کے سواالت کے جواب دیے گئے ہیں؟ کیا ترک 

اسکول کے بارے میں ان کے نئے سواالت ہیں جو وہ پوچھنا 
چاہیں گے؟

اگرچہ آپ متام سواالت کے جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے، 
رشکاء کو محض انھیں پوچھنے کی اجازت دینا ایک پلیٹ فارم کی 

تعمیر کرتا ہے جس پر نئی جانکاری کے واقع ہونے کا زیادہ امکان 



حالت:
ماریا، ایک کالس 4 کی لڑکی، اسکول رشوع ہونے کے بعد 

ہفتہ میں 4 دن اسکول سے غائب رہی۔ اس کے والدین کے 
ساتھ ایک دورہ کی کردار ادائیگی کریں جبکہ آپ گھر میں 
ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ ماریا 3 چھوٹے بچوں– اس 
کے چھوٹے بھائی اور بہن کی دیکھ بھال میں مرصوف ہے۔ 

اسے روزانہ اسکول بھیجنے کے لیے اس کے والدین کی 
حوصلہ افزائی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟

فرانسسکو، ایک کالس 4 کا لڑکا، پچھلے دو مہینوں میں 
12 دن اسکول سے غائب رہا۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ 
کیوں غائب رہا اس کی ماں کے ساتھ اپنی بات چیت کی 

کردار ادائیگی کریں۔ اس کے گاؤں کے دورسے لوگ کہتے 
ہیں کہ انھوں نے اسے خاندان کے کھیت پر کام کرتے ہوئے 
دیکھا ہے کیونکہ یہ فصل کا وقت ہے۔ اس بات کو یقینی 

بنانے کے لیے کہ اس کے والدین اسے روزانہ اسکول بھیجیں 
آپ کیا کہیں گے؟

لوئیسا، ایک کالس 5 کی لڑکی، گزشتہ ماہ کے ٹیسٹ میں 
پرتگالی اور ٹیٹن میں ناکام رہ گئی، شاید اس لیے کیونکہ 

وہ بہت غیر حاض رہتی ہے، یا شاید اس لیے کہ وہ مواد کو 
سمجھتی نہیں ہے۔ اسکول میں اس کے کامیاب ہونے میں 

مدد کے لیے طریقوں کا پتہ لگانے اس کی ماں کے ساتھ 
آپ کی ہونے والی میٹنگ کی کردار ادائیگی کریں۔  اس کا 

خاندان ایک بہت ہی سادہ گھر میں رہتا ہے جہاں بظاہر 
بہت سارے لوگ بہت چھوٹی سے جگہ میں رہتے ہیں۔ 

لوئیسا کے پانچ چھوٹے بھائی اور بہنیں ہیں۔
ڈومنگوز، ایک کالس5 کا لڑکا، پہلے ایک قابل طالب علم 

تھا، لیکن حال ہی میں اس کے طرزعمل میں ال تعداد 
تبدیلیاں نظر آئیں۔ گزشتہ ماہ وہ ریاضی، سائنس اور 

پرتگالی کے ٹیسٹ میں ناکام ہو گیا۔ کچھ دورسے طلباء 
دعوی کرتے ہیں کہ اس نے ان کا کھانا اور پنسلیں چرائی 

ہیں، اور یہ کہ وہ اسکول کے باہر اپنے دورسے کالس 
ساتھی کے ساتھ لڑائی میں ملوث رہا ہے۔ اسکول میں کچھ 
اساتذہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ”گستاخ“ ہو گیا ہے۔ یہ 
دریافت کرنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے والدین کے 

ساتھ ہو سکنے والی آپ کی بات چیت کی کردار ادائیگی 
کریں۔

رسگرمی:
اساتذہ کو 2 سے 5 رشکاء کے گروپ میں تقسیم کریں۔ 

ان سے ایک منظر نامہ منتخب کرنے اور اپنے اسکول میں 
صورتحال کے بارے میں عکاسی کرنے کو کہیں۔ کیا یہ 

عام صورتحال ہے یا نہیں؟ کیا وہ اس طرح کے معامالت کے 
بارے میں جانتے ہیں؟

پھر، گروپ سے اس مخصوص منظر نامہ میں حارضی کو 
بہرت بنانے کے لیے ایک کمیونٹی رہنام/گروپ کے ساتھ 

رشاکت میں کام کرنے کے لیے ایک استاد کے لیے کارروائی 
کے اقدامات تجویز کرنے کے لیے کہیں۔

ان سے اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کہیں کہ ہر 
محلہ پر کارروائی کرنے کے لیے اور کیا ملوث عنارص (وقت، 

کام کا بوجھ، اور ثقافتی پہلو) کے مطابق یہ کارروائی 
ممکن ہے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے کون ذمہ دار ہوگا۔

۔20 منٹ کی بات چیت کے بعد، ہر گروپ سے متام رشکاء 
کو واپس رپورٹ کرنے کے لیے کہیں۔

رشکاء سے پوچھیں:
کیا یہاں بیان کیے گئے عمل آپ کی حقیقت میں • 

ممکن ہیں؟
 صورتحال کو بہرت بنانے کے لیے استاد کو کن عزائم کو • 

پورا کرنے کی رضورت ہے؟
درست ریکارڈ رکھنا کس طرح مددگار ہو سکتا ہے؟• 
اسکول کے لیے، استاد کے لیے اور کمیونٹی کے لیے کیا • 

فوائد ہیں؟

عام کارروائی کے اقدامات کا خاکہ بنائیں اور ایک ٹائم الئن 
فراہم کریں (مثال کے طور پر، حارضی کے ریکارڈ روزانہ 

پر کیے جانے کی رضورت ہے؛ ایک ہفتہ وار بنیاد پر تجزیہ 
کیے جانے کی رضورت ہے؛ کمیونٹی اراکین کے ساتھ ہفتہ 

وار بات چیت کی جانی چاہیے، وغیرہ۔)

عکاسی اور بات چیت: رشاکتی حل کی جانب پہال قدم

8G جدول
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جدول 8: ای ڈبلیو ایس تربیت کے لیے توضیحی تربیتی طریقہ کار

ٹیم تیار کرنا• 

ترک اسکول کا جائزہ• 

اسکورنگ اور درجہ بندی• 

باخرب رہیں اور متحرک کریں• 

 بچہ پرور اسکول/تدریس اور • 
آموزش

 •

والدین کے ساتھ رابطہ• 

کمیونٹی کو مرصوف کرنا• 

انتظام• 
نگرانی• 

طاقت رساں/گیمز• 
گروپ کا کام• 
بات چیت• 
عکاسی• 

پیشکش• 
تخلیقی سوچ بڑھانا• 
سوال اور جواب• 

پیشکش• 
بناوٹ/مشق• 
گروپ پیشکش• 

پیشکش• 
بات چیت• 
کردار ادائیگی• 

پیشکش• 
مظاہرہ• 
کردار ادائیگی• 

پیشکش• 
کردار ادائیگی• 
کیس مطالعہ• 

پیشکش• 
تخلیقی سوچ• 
کردار ادائیگی• 

پیشکش• 
تخلیقی سوچ بڑھانا• 
بات چیت• 

پورا گروپ• 
کراس-اسکول گروپ• 
ای ڈبلیو ایس ٹیمیں• 

پورا گروپ• 
کراس-اسکول گروپ• 

پورا گروپ• 
ای ڈبلیو ایس ٹیمیں• 

پورا گروپ• 
کراس-اسکول گروپ• 

 •

پورا گروپ• 
کراس-اسکول گروپ• 

پورا گروپ• 
کراس-اسکول گروپ• 

پورا گروپ• 
ای ڈبلیو ایس ٹیمیں• 

پورا گروپ• 
کراس-اسکول گروپ• 
ای ڈبلیو ایس ٹیمیں• 

اسکول ڈائریکٹر• 
اساتذہ• 
کمیونٹی رہنام• 

اسکول ڈائریکٹر• 
اساتذہ• 
کمیونٹی رہنام• 

اسکول ڈائریکٹر• 
اساتذہ• 

اسکول ڈائریکٹر• 
اساتذہ• 

اسکول ڈائریکٹر• 
اساتذہ• 

اسکول ڈائریکٹر• 
اساتذہ• 
کمیونٹی رہنام• 

اسکول ڈائریکٹر• 
کمیونٹی رہنام• 

اسکول ڈائریکٹر• 
اساتذہ• 
کمیونٹی رہنام• 

طریقہ کار رشکاءگروپ بنانامواد

ای ڈبلیو ایس تربیت کے لیے توضیحی تربیتی طریقہ کار

ایک ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے کے لیے اسکولوں اور کمیونٹی کو تیار کرنا۔          صفحہ 197
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ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر نئی جانکاری موجودہ علم سے منسلک نہیں 
ہے، تو اس کے عمل میں شامل کیے جانے کا امکان کم ہے۔ قائم 

شدہ معموالت میں جدت متعارف کرانے کی جدوجہد اور خواہش—
خاص طور پر استاد کے طرزعمل میں تبدیلی النے کی کوشش کرتے 
ہوئے—مسلسل عکاسی کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ جب ایک 

شخص جدت اور تبدیلی کا حامی ہوتا ہے—وہ اس کے بارے میں 
بات کر سکتے ہیں اور یہ کتنا فائدہ مند ہے اور یہاں تک کہ وہ یقین 

کرتے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں—لیکن پرانی عادتوں اور ثقافتی 

منونے کی شدت نئے طریقوں اور طرزعمل کی رشوعات پر مجبور کر 
سکتے ہیں۔ ای ڈبلیو ایس رسگرمیوں کے نٹ اور بولٹ کے عالوہ، آپ 
کی تربیتی نشست کو اس بارے میں رشکاء کی عکاسی اور گفتگو کی 

بروقت تعمیر کے ذریعہ کہ تبدیلی کو قوت دینے کے لیے کیا کیا جانا 
چاہیے اس جمود سے براہ راست منٹنا چاہیے۔ تیمور لیستے میں ایس 

ڈی پی پی کے ذریعہ استعامل کی گئی عکاسی کی ایک مثال کے لیے، 
مندرجہ ذیل ٹکسٹ باکس دیکھیں۔

اپنے ورکشاپ کو تفاعلی اور رشاکتی بنائیں۔ نہ رصف یہ تربیت کو 
زیادہ دلچسپ بنائے گا اور رشکاء کو مرصوف رکھے گا، اس سے گروپ 



:8I خاکہ

کردار ادائیگی خیاالت

:ےرود ولیرھگ

اپنے رشکاء کو دو کے گروپ میں توڑیں۔ ایک شخص گھر کا دورہ انجام دے گا؛ دورسا والدین/رسپرست کے کردار کی ادائیگی کرے 
گا۔ چند اشارے فراہم کریں (بچہ کا نام، عمر، جنس، گھریلو دورہ کی وجہ)۔ اکائی 5 میں پائے جانے والے بھارت سے فیصلہ شجر کا 

استعامل کریں۔ جوڑے کو صورتحال کو حل کرنے کی کوشش کرنے دیں۔ مبرصین رائے فراہم کر سکتے ہیں۔ 

کیس مینجمنٹ میٹنگ: 

تین کے گروپ میں تقسیم کریں۔ ایک شخص اسکول ڈائریکٹر کا کردار ادا کرتا ہے، دورسے دو ہوم روم اور سبجیکٹ اساتذہ کا کردار 
ادا کرتے ہیں۔ تبادلہ خیال کیے جانے والے بچہ کے بارے میں چند اشارے فراہم کریں (اپنے ای ڈبلیو ایس اشارہ کار کا استعامل 

کریں)۔ گروپ کو کام کی رفتار کا تعین کرنے دیں۔ مبرصین رائے فراہم کر سکتے ہیں۔

پوسٹر کا استعامل:

ایک پوسٹر کے لیے تین رشکاء تفویض کریں۔ وہ اس کا پیغام پیش کریں گے اور پھر سامعین کے سواالت کا سامنا کریں گے جو والدین 
اور کمیونٹی کے اراکین پوچھ سکتے ہیں۔
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1۔ ایک سے زیادہ اقسام کے گروپ استعامل کریں؛ متام گروپ، چھوٹے گروپ، جوڑے۔

2۔ گروپ کی ساخت کو مالئیں، بعض اوقات اسکول کلسٹر گروپ کے ساتھ ساتھ ایک ہی اسکول کے گروپ کا استعامل کرتے ہوئے۔

3۔ انھیں جو ”بتایا“ گیا ہے اسے مضبوط بنانے کے لیے کیس اسٹڈیز اور کردار ادائیگیوں کا استعامل کریں

4۔ رشکاء کو ان کے سوال پوچھنے اور  ترک اسکول پر ان کے اپنے خیاالت پیش کرنے کے لیے کافی وقت دیں۔

5۔ انتظامی ورکشاپ اور  اسکول دوروں کے دوران طلب کیے گئے ان کے خدشات اور خیاالت کا استعامل کرنا یاد رکھیں۔

6۔ اگر ممکن ہو تو رشکاء کو نشستوں کی قیادت کرنے کا موقع فراہم کریں۔

7۔ انھیں اسکورنگ اور درجہ بندی شیٹ کا استعامل کرتے ہوئے مشق کرنے اور متام ٹریکنگ فارموں کو مکمل کرنے کے لیے کافی وقت فراہم کریں۔

8۔ اضافی اسکول ڈاٹا پیکج النے کو یقینی بنائیں۔

9۔ تعمیری رائے فراہم کریں۔

10۔  اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ای ڈبلیو ایس الگو کیا جا رہا ہے انھیں ای ڈبلیو ایس کو بہرت بنانے کے طریقوں پر 

تجاویز پیش کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔

11۔ ورکشاپ کے دوران موبائل فون استعامل کرنے کے لیے رشکاء کی حوصلہ شکنی کریں۔

ایک تفاعلی ورکشاپ کے لیے تجاویز
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تربیت کو تفاعلی اور رشاکتی بنانا، جیسا کہ یہاں تصویر میں دکھایا گیا ہے، سیکھنے 
کو بہرت بنائے گا۔

ایک تاجکستان ای ڈبلیو ایس ٹیم کی تربیت
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.based-learning-objectives

میں مختلف طرز آموزش سے منٹنے اور ٹیم کی تعمیر میں مدد 
ملے گی۔ ایک طریقہ جسے ایس ڈی پی پی نے کامیابی کے ساتھ 
استعامل کیا وہ تھا رشکاء کو گروپ میں تقسیم کرنا اور رپورٹ کے 
متعلق فرائض تفویض کرنا؛ وہ ایک تربیتی حصہ کے اختتام پر اہم 

نکات کا خالصہ پیش کرنے کے لیے ذمہ دار تھے (مثال کے طور پر 
گھریلو دورے)۔ مندرجہ ذیل جدول ایس ڈی پی پی کے ذریعہ ان 

کی تربیت میں استعامل کیے گئے کچھ طریقوں کو پیش کرتا ہے۔

کردار ادائیگیاں خاص طور پر رشکاء کے لیے کچھ ای ڈبلیو ایس 
رسگرمیاں انجام دینے کے طریقوں کی مشق کرنے کے لیے مواقع 
فراہم کرنے کی مؤثر تکنیک ہیں۔ مندرجہ ذیل خاکہ 3 ای ڈبلیو 
ایس تربیت میں کردار ادائیگی کے استعامل کے لیے کچھ خیاالت 

فراہم کرتا ہے۔

یہاں اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کے لیے سیکھے گئے کچھ سبق 
دیے گئے ہیں۔

ایک ای ڈبلیو ایس کو الگو کرنے کے لیے کردار اور ذمہ داریوں کو 
بہت واضح کریں۔

اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کو اسکولی سال رشوع ہونے سے پہلے 
کے مہینہ میں تربیت دیے جانے کی رضورت ہے۔

تربیتی نشست کے دوران اسکول اہلکار کو اپنے اسکولوں میں 
طلباء کی ”حقیقی زندگی“ کے حاالت دریافت کرنے دیں۔ انھیں 

دریافت کرنے دیں کہ ایک ای ڈبلیو ایس کس طرح مدد کر سکتا ہے۔
گروپ رسگرمیوں کے دوران اس قسم کی بات چیت اور اشرتاک کی حوصلہ 

افزائی کریں۔
تربیت کے دوران اس بات زور دیں کہ ای ڈبلیو ایس کو بہرت بنانے کے 

طریقوں پر ان کے ان-پٹ نہ رصف درکار ہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی 
کی جاتی ہے۔

اسکول ٹیموں کی اس بابت بات چیت رشوع کرنے کے لیے حوصلہ افزائی 
کریں کہ ان کی ای ڈبلیو ایس رسگرمیوں کو کس طرح عمل میں النا ہے 
جبکہ ان کے پاس ایسا کرنے کے لیے مخصوص وقت اور کچھ اضطراب 

ہو۔

مندرجہ ذیل خاکہ میں آپ کی تربیت کے لیے کچھ حتمی مشورے شامل 
ہیں۔

یاد رکھیں، آپ کے ای ڈبلیو ایس کی کامیابی بڑی حد تک آپ کی تربیت 
کی کامیابی پر منحرص ہے!

اب آپ تربیت رشوع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی ای ڈبلیو ایس کی 
منصوبہ بندی سے منٹنے کے لیے ایک آخری چیز ہے۔ اپنی گائیڈ کی 

آخری اکائی میں ہم آپ کے ای ڈبلیو ایس منظم کرنے، نگرانی کرنے اور 
برقرار رکھنے پر بات چیت کریں گے۔



اپنے قبل از وقت انتباہی 
نظام کا نظم، نگرانی اور 

برقراری
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ترک اسکول کی روک تھام
قبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ
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”میں ترک اسکول کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں پڑھ اور لکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ چھوڑنا سب سے آسان چیز تھی،“ ٹلوگھوئیبو، 
تاجکستان کے ووز ضلع کے ایک نویں گریڈ کے طالب علم نے کہا۔

ٹلو کے والد اور بڑے بھائی روزانہ کام کی تالش میں جاتے ہیں جب کہ اس کی ماں اپنے دس بچوں کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ 
”ہامری زندگی بہت سخت ہے،“ اس کی ماں نے کہا۔ ”سچ کہوں تو، میں غیر تعلیم یافتہ ہوں، اس لیے میں اپنے بچوں کے ہوم ورک میں ان 

کی مدد نہیں کر سکتی ہوں۔ ٹلو پڑھ اور لکھ نہیں سکتا تھا، اور ہم اسے اسکول سے باہر نکالنا چاہتے تھے۔“
تاجکستان میں طلباء کئی وجوہات کے لیے اسکول چھوڑتے ہیں۔ ان کے خاندان اسکول سے متعلق اخراجات کے لیے ادائیگی نہیں کر 

سکتے، یا وہ کام کرنے یا گھر میں مدد کرنے کے لیے اپنے بچوں پر بھاری انحصار کرتے ہیں۔ بعض اوقات، ٹلو کے جیسے طلباء بہت زیادہ 
اسکول ناغہ کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، اور حوصلہ شکن ہو جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے، ٹلو کے اساتذہ نے ایس ڈی پی پی پروگرام 

کی تربیت میں حصہ لیا تھا، جس نے انھیں ترک تحصیل کے خطرے کی زد میں آنے والے طلباء کی شناخت کرنا، انھیں اضافی تعلیمی 
حامیت اور حوصلہ فراہم کرنا، طلباء کی پیش رفت کو ٹریک کرنا، اور ان کے خاندانوں کے ساتھ مل کر بات چیت کرنا سکھایا تھا۔

ٹلو نے مابعد اسکول پروگرام میں رشکت کرنا رشوع کیا، جہاں ایس ڈی پی پی ٹیم کے ذریعہ تربیت یافتہ اساتذہ بنیادی مضامین میں اضافی 
اسباق سکھاتے تھے۔ ایک خطرے کی زد میں آنے والے طالب علم کے طور پر ٹلو کو زیادہ تفاعلی اور رشاکتی آموزشی حکمت عملی اور 

چھوٹے گروپ میں حاصل ہونے والی ہدایت کی وجہ سے، اس کی پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں میں فوری طور پر بہرتی آئی۔
اسکول نے بھی اس کی حارضی اور کارکردگی کی نگرانی کرنے کے لیے قریب سے ٹلو کی حارضی اور گریڈ کو ٹریک کیا۔ انھوں نے اس 

کے چیلنجز اور پیش رفت کے بارے میں ٹلو کے والدین کو باقاعدگی سے مطلع کیا۔ ٹلو کی ماں نے بھی یہ سیکھنے کے لیے اساتذہ سے 
مالقات کی کہ وہ اسکول میں بہرت کرنے کے لیے گھر پر اپنے بچوں کی کس طرح مدد کر سکتی ہے۔

آج ٹلو کالس میں زیادہ پراعتامد ہے اور پڑھنے کے لیے بیتاب ہے۔ ”پروگرام کے اثرات بہت منایاں ہیں،“ ٹلو کے اسکول کے ڈائریکٹر نے 
بتایا۔ ”ٹلو کے اساتذہ اس کی کامیابیوں سے خوش ہیں۔ اب نہ وہ رصف مابعد اسکول تدریسی پروگرام میں، بلکہ اپنی باقاعدہ کالسوں میں 

بھی فعال ہے۔“ ٹلو اپنا سکنڈری اسکول مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے اور خود ایک استاد بن سکے۔

طلباء کامیاب ہونے کے لیے مدد حاصل کرتے ہیں
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اپنے قبل از وقت انتباہی نظام کا نظم، نگرانی اور برقراری 

آپ اپنے ابتدائی نظام انتباہ کو مؤثر طور پر الگو کرنے کو کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں۔ ایک ای ڈبلیو ایس کو اسکولوں اور کمیونٹی 
کے ذریعہ الگو کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے انتظام کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ آپ کیسے جانیں گے کہ یہ اصل میں الگو کیا جا رہا ہے 
یا اسے زیادہ مفید بنانے کے لیے نظر ثانی کی رضورت ہے؟  اسکولوں اور کمیونٹی کو اچھا کام جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کے لیے 
آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ آخری اکائی—اکائی 7—اسکول-کمیونٹی میں اور مقامی پروجیکٹ یا تعلیمی دفرت کی بنیاد پر، ای ڈبلیو ایس 

کے لیے ایک دو طرفہ انتظامی ڈھانچہ کی تجویز پیش کرتا ہے۔ پھر یہ مختلف نگرانی کے اختیارات کی جانچ کرتا ہے اور ایس ڈی 
پی پی کے ذریعہ استعامل کیے گئے نگرانی کے آالت اور عمل کی مثالیں فراہم کرتا ہے۔ یہ آپ کے ای ڈبلیو ایس کو برقرار رکھنے کے 

بارے میں—ایس ڈی پی پی اور دیگر یو ایس مبنی ادب دونوں سے—سیکھے گئے بہرتین طریقوں اور سبق کی ایک بحث کے ساتھ 
اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس دستاویز نے ایک ای ڈبلیو ایس کو بنانے اور عمل میں النے پر رہنامئی فراہم کی ہے، لیکن یہ رصف مشورے 

ہیں۔ آپ اور آپ کی ٹیم کو ترک اسکول کے خالف پہلی دفاعی الئن بنانے کے لیے ایسی چیزیں اختیار کرنی چاہیے جو آپ کے ملک اور 
اسکولوں میں بہرت طور پر کام کرتی ہوں۔ 

آپ کا ای ڈبلیو ایس ڈیزائن ہو چکا ہے؛ اسکول کی ای ڈبلیو ایس 
ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں؛ آپ اپنی ٹریننگ مکمل کر چکے 

ہیں اور نفاذ رشوع کرنے کے لۓ تیار ہیں۔ لیکن تبادلہ خیال کرنے 
کے لۓ تین مزید چیزیں ہیں: اپنے ای ڈبلیو  ایس کا نظم کرنے، 
نگرانی کرنے اور قائم رکھنے کا طریقہ۔ اس یونٹ میں :مندرجہ 

ذیل چیزوں پر توجہ دی گئی ہے
اپنے ای ڈبلیو ایس کا نظم کرنے اور حامیت کرنے کا طریقہ؛• 
اپنے ای ڈبلیو ایس کی نگرانی کرنے کا طریقہ؛• 
کب اور کیسے ترمیامت کریں؛ اور• 
 ای ڈبلیو ایس کے عمل کو بہرت سے بہرت بنائے رکھنے کے • 

سب سے بہرت طریقے۔

اپنے ای ڈبلیو ایس کا نظم کرنا اور حامیت کرنا
آپ اپنے ای ڈبلیو ایس کا نظم کیسے کریں گے؟ بہرتین نتائج کے 

لۓ، ایک ای ڈبلیو ایس کو ایک دو سطحی انتظامی ڈھانچہ کی 
رضورت ہوتی ہے۔ پہلی سطح ہے وہ ڈھانچہ جس کو اسکول-

کمیونٹی سطح پر نافذ کیا جاتا ہے، جس میں ای ڈبلیو ایس کے 
براہ راست نفاذ پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ دورسی سطح ہے 

وہ ڈھانچہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ میں نافذ کیا جاتا ہے یا 
اس تعلیمی (یا تنظیمی) اتھارٹی میں نافذ کیا جاتا ہے جو اسکول 

کے سب سے قریب ہو اور اس پر اسکول کی حسب معمول نگرانی 
اور دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ہو، جیسے کہ بہت سے ماملک میں 

ضلعی تعلیمی دفاتر۔ اس کی اصل توجہ ہوتی ہے اسکولوں اور 
کمیونٹیوں کے مقصود سبھی نیٹ ورک میں ای ڈبلیو ای کا تعاون 

اور دیکھ ریکھ پر۔

اس پوری گائیڈ میں اس بارے میں ایک بڑا تبادلہ خیال ہوا ہے کہ 
ایک ای ڈبلیو ایس کو کیسے نافذ کیا جائے۔ نچلی یا پہلی سطح 
پر مینجمنٹ سے متعلق ہامرا تبادلہ خیال مخترص ہوگا۔ یونٹ 8 

میں بنیادی توجہ اسکول نیٹ ورک سطح کی دورسی سطح کے 
مینجمنٹ پر دی جائے گی۔

ایک دو سطحی ای ڈبلیو ایس انتظامی ڈھانچہ
نیچے فیگر 1 میں دو سطحی ای ڈبلیو ایس انتظامی ڈھانچہ 
کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ہر سطح پر انجام دیئے جانے والے 

بنیادی عمل کی نشاندہی ٹیکسٹ باکسوں میں کی گئی ہے۔ 
اگرچہ پہلی سطح (اسکول-کمیونٹی) میں جو کچھ بھی ہوتا ہے 
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وہ ای ڈبلیو ایس کے نفاذ کے لۓ مرکزی کاروائی ہے، لیکن دورسی 
سطح (اسکول نیٹ ورک) پر ہی جاری تعاون، ترمیم اور ای ڈبلیو 
ایس کی تطبیق واقع ہوتی ہے۔ اگر وزارت ای ڈبلیو ایس کو نافذ 
کرتی ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ ایک ذیلی ضلعی، ضلعی یا 

عالقائی آفس یہ ذمہ داریاں اور کام اپنے ذمہ لے گا۔ تاہم، اگر 
کوئی پروجیکٹ یا دیگر تنظیم تدبیر کا نظم کررہا ہے، تو شاید 
اس کے اسٹاف اسکول نیٹ ورک مینجمنٹ ٹاسک کے ذمہ دار 

ہونگے۔ کسی بھی صورت میں، اگر آپ رسکاری اسکولوں میں کام 
کررہے ہیں تو وزارت کو آپ کی رسگرمیوں سے واقف ہونا چاہئے 
اور آپ کی رسگرمیوں کی منظوری دینی چاہئے۔ اگرچہ ایک ای 

ڈبلیو ایس کسی پروجیکٹ کے ذریعہ نافذ کیا جاتا ہے، لیکن 
وزرات کو اس کے نفاذ میں جتنا ہو سکے اتنا شامل کرنے سے اس 

بات کے امکان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ای ڈبلیو ایس میں توسیع 
ہوگی اور طویل مدت تک قائم رہے گا۔

پہلی سطح: اسکول-سطح کا ای ڈبلیو ایس مینجمنٹ
اگرچہ ای ڈبلیو ایس فیصلہ سازی میں رشاکت داری اور شفافیت 

پر مرتب ہوتا ہے لیکن اس کے ٹھیک سے نفاذ اور قیام کے لۓ 
کسی کو اسکول میں اور کمیونٹی میں اس کے نفاذ کا نظم کرنا 

پڑے گا۔ ایک مخصوص حد تک اسکول ای ڈبلیو ایس کی ٹیموں 
کو اس بات کے تعین میں اختیار ہے کہ کون ”انچارج ہو۔“ لیکن 

اس بات سے قطع نظر کہ یہ کردار کون اختیار کرے گا، اگر کسی 
ای ڈبلیو ایس سے نتائج حاصل ہورہے ہیں اور اس میں پائیداری 

آرہی ہے تو کچھ مخصوص مسائل کا ازالہ کرنا رضوری ہے۔  (فیگر 
1 پر موجود باکس دیکھیں۔)

چفیگر 1: ای ڈبلیو ایس کا دو سطحی انتظامی ڈھانچہ ی ی و یس یو ب ی ر ی

پہلی سطح (اسکول-کمیونٹی) کے بنیادی کام

• اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیمیں تشکیل دینا 

• اسکورنگ اور درجہ بندی کے لۓ تاریخیں مقرر کرنا 

• ماہانہ وار کیس مینجمنٹ میٹنگیں منعقد کرنا 

• اسکول سے وابستگی کی کمیٹیاں تشکیل دینا 

• ابتدائی ردعمل حکمت عملیاں نافذ کرنا 

• اسکول کے ای ڈبلیو ایس ٹیموں کو جاری تعاون 

• اوپن ہاوسیز منعقد کرنا 

•  اس بات کی نگرانی کرنے کے لۓ کہ کیا ہورہا ہے سہ ماہی 

 مینجمنٹ اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیم میٹنگیں منعقد کرنا 

EWS 
school-community 

management

EWS school network management

ای ڈبلیو ایس-کمیونٹی 
مینجمنٹ

ای ڈبلیو ایس نیٹ ورک مینجمنٹ

دورسی سطح (اسکول نیٹ ورک) کے بنیادی کام

• اسکول ای ڈبلیو ایس کی ٹیموں کو تربیت دینا 

• اسکول کے دورے/اسکول ای ڈبلیو ایس ٹیموں کی نگرانی انجام دینا 

• سہ ماہی معاون عالقائی/ضلعی جائزے منعقد کرنا 

• اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیموں کو جاری تعاون 

• ای ڈبلیو ایس فریم ورک اور طریقے کار کی تطبیق 

• ایم او ای کی ایک سطح سے دورسی سطح تک معلومات کی فراہمی 
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اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیمیں اپنی مختلف ای ڈبلیو ایس کردار 
اور ذمہ داریوں کی بنیاد پر فطری طور پر دو ذیلی گروپوں میں 

تقسیم ہوتی ہیں-اسکول کے اہلکار اور اسکول کی کمیونٹی۔ چونکہ 
ان کے کام ایک دورسے کے لۓ الزم و ملزوم ہے، اس لۓ ہم نے 
سابقہ یونٹوں میں ایک ای ڈبلیو ایس ٹیم کی تشکیل پر زور دیا 

ہے جو اسکول اہلکار اور کمیونٹی کے ان ممربان کو ایک ساتھ التی 
ہے جو ایک واحد ہدف کے تئیں کام کررہے ہیں-طلباء کے ان برتاؤ 
میں سدھار پیدا کرنا جو ترک اسکول کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک 

کمیٹی کا استعامل جس میں دلچسپی رکھنے والے مختلف افراد 
ایک ٹیم کے طور پر ساتھ آتے ہیں ای ڈبلیو ایس کے نفاذ کے لۓ 

اچھا کام کرتا ہے۔ اس طرح کی رشاکت داری کمیونٹی میں مختلف 
حیثیت رکھنے والے کمیٹی ممربان اس قابل بناتی ہے کہ وہ جوکھم 

میں مبتال طلباء اور رابطہ کی رسگرمیوں کی حامیت کرنے کی 
کاروائیوں کے بارے میں ساتھ ملکر مشرتکہ فیصلے لے سکے۔

اگرچہ اسکول ای ڈبلیو ایس کی کمیٹی کا ڈھانچہ نسبتا غیر 
مرشوط ہونا چاہئے، لیکن زیادہ مناسب ہے کہ اس کا رسبراہ اسکول 
کا ڈائریکٹر یا نائب ڈائریکٹر ہو۔ اس کی وجوہات دو ہیں۔ پہال، ای 

ڈبلیو ایس تدبیر اسکول کے ریکارڈ پر مبنی ہوتی ہے اور اسکول کے 
فیصلوں اس کو اس بارے میں رہنامئی ملتی ہے کہ کون جوکھم 

میں ہے۔ دورسا، غیر اسکولی اہلکار کو عام طور پر اسکولی اہلکار 
کی رسگرمیوں پر باال دستی قائم کرنے کا اختیار نہیں دیا جاتا ہے۔ 
آخرکار، اسکول ڈائریکٹر ای ڈبلیو ایس کی قیادت اور نفاذ کا ذمہ 

دار ہوگا، خاص طور سے اس صورت میں جب یہ وزارت تعلیم 
کا منظور شدہ پروگرام ہو۔ زیادہ تر صورتوں میں، ایک اسکول 

ڈائریکٹر ایک رسکاری مالزم ہوتا ہے جس پر مالزمت کے حصہ کے 
طور پر کچھ فرائض اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔  مزید اہم بات یہ 
ہے کہ ایک اسکول کے ”چیف آپریٹر افرس“ کے طور پر، اسکول 

ڈائریکٹر کا ایک متعین کردار ہوتا ہے، اس کے پاس ایک اختیار ہوتا 
ہے اور کمیونٹی میں اس کا مرتبہ ہوتا ہے۔

تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول ڈائریکٹر کو ہی اکیلے 
فیصلے لینے چاہئے۔ اس فرق مراتب کے قیام سے بچنے کے دو 

واضح طریقے جو اسکولی اہلکار اور کمیونٹی کے ممربان کے 
درمیان بات چیت اور میل جول پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں وہ 
ہیں: رسگرمیوں کی منصوبہ بنانے اور جائزہ لینے کے لۓ ریگولر ای 
ڈبلیو ایس کمیٹی میٹنگ مقرر کرنا؛ اور اسکول ڈائریکٹر اور اسکول 
سے وابستگی کی کمیٹی کے درمیان مشرتکہ میٹنگوں کی رسبراہی 

کرنے کی متبادل ذمہ داریی۔

اسکول سے وابستگی کمیٹی کی صدارت شاید ایک ایسا فرد کررہا 
ہے جو جس کو گروپ نے منتخب کیا ہے۔ اگرچہ واضح طور پر 

وہ کوئی ایسا فرد ہوگا/ہوگی جو ایک کمیٹی ممرب کے کرائٹیریا کو 
پورا کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا اختیار نہ ہو جتنا کہ 

اسکول ڈائریکٹر کے پاس ہو۔

(یونٹ 6 میں تبادلہ خیال کردہ ایس ایس سی ممربان کے لۓ 
کرائٹیریا کا ایک جائزہ کے لۓ ٹیکسٹ باکس مالحظہ فرمائیں۔) 
اس فرد کے اختیار کا انحصار بڑی حد تک اس فرد کی ایامندری 
اور وابستگی پر ہے جس کو گروپ نے منتخب کیا ہے۔ اس لۓ، 

اسکول ای ڈبلیو ایس کی کوششوں کا ساتھ ملکر نظم و نسق 
کرنے کی خاطر درکار اختیار کا استعامل کرنے کے لۓ، نہ رصف 

اسکول کی ٹیم کے لۓ بلکہ پوری کمیونٹی کے لۓ بھی اس 
پوزیشن کی اہمیت کو سمجھنا رضوری ہے۔

ایس ایس سی کا صدر کس کو ہونا چاہئے؟ ایس ایس سی کے صدر 
کے انتخاب کا ایک آپشن ہے کچھ وقتوں کے لۓ کسی مختلف فرد 
کو صدر نامزد کیا جائے، مثال تعلیمی اسکولی سال کے لۓ۔ دورسا 

طریقہ ہے ایس ایم سی یا پی ٹی اے کے سیٹنگ (غیر فعال) صدر 
کو ایس ایس سی کا صدر نامزد کیا جائے۔ اگرچہ ایسا کرنے کے 

واضح فوائد ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں کمیونٹیاں اچھا کام 
کریں، لیکن ایک جوکھم یہ بھی ہے کہ ذمہ داریوں اور کوشش 
کی سطح کو دوگنا کرنے سے اس فرد کے لۓ اچھا کام کرنا بہت 
مشکل ہو سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں، ایس ایس سی صدر 

کے لۓ کام کے دائرہ کو واضح پر متعین کیا جانا چاہئے تا کہ ہر 

ایریٹئارک یک تینکر یس سیا سیا
:ایس سی سی ممربان کو چاہئے کہ

دستیاب رہیں• 
 وسیع پیامنے پر کمیونٹی کے منائندہ میں شامل • 

ہوں خواتین اور نوجوان افراد
خواندہ• 
پابند• 
ٹیم پلیرئ• 
باعزت• 
حساس• 
رضاکارانہ کام کے لۓ آمادہ• 
”متنازعہ مسائل“ کا خیال رکھنے واال• 
دور اندیش اور رازداری کا احرتام کرنے واال• 
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کسی کو معلوم ہو جائے کہ چیرئپرسن سے صحیح معنی میں کیا 
ہے اور وہ لوگ اس کی حامیت کیسے کریں۔

یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ اسکول سے وابستگی کی کمیٹی کے ممربان 
رضاکار ہوں۔ نہ تو اسکول ڈائریکٹر اور ناہی ایس ایس سی کے 

رسبراہ کے پاس کمیونٹی کے ممربان پر کوئی اختیار ہوتا ہے۔  اس 
کا ”پاور“ کا انحصار اخالقی تحریک پر اور ایس ایس سی ممربان 

کی وابستگی پر ہے۔ اس وابستگی کو مزید پروان چڑھانا چاہئے۔ 
یہ اہم ہے کہ کمیونٹی ممربان اپنے آپ کو ٹیم کا حصہ محسوس 
کریں اور یہ محسوس کریں کہ ان کے مشورہ کی قدر ہوتی ہے۔ 
اس بات کو یقینی بنانا اسکول ڈائریکٹر اور اسکول سے وابستگی 
کی کمیٹی کے صدر دونوں کا کام ہے کہ وہ میٹنگوں میں شامل 

ہوں، تبادلہ خیال میں رشیک ہوں اور ان کا احرتام کیا جائے۔

دورسی سطح: اسکول نیٹ ورک ای ڈبلیو ایس مینجمنٹ
اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیم کے لۓ ابتدائی اور وقتا فوقتا 

تجدیدی ٹریننگ کے عالوہ، دورسی سطح کا اسکول کا پورا نیٹ 
ورک مینجمنٹ کے کام اس نگرانی پر مرکوز ہوتے ہیں کہ ای ڈبلیو 

ایس کے مکمل نفاذ، ای ڈبلیو ایس کے نفاذ میں درپیش مسائل 
کو حل کرنے میں مدد کو یقینی بنانے کے لۓ اور ای ڈبلیو ایس 

فریم ورک اور عمل میں اصالحات کرنے کے لۓ اسکولوں اور 
کمیونٹی میں کیا ہورہا ہے جو کہ مزید مؤثر کارکردگی کی حامیت 

کے لۓ رضوری ہے۔

اسکولوں کے کسی گروپ میں ای ڈبلیو ایس کی نگرانی کرنے والی 
اسکول نیٹ ورک مینجمنٹ کی ہر یونٹ کو ای ڈبلیو ایس کی معاون 

ٹیم (ٹیمیں) تشکیل دینے کی رضورت ہوتی ہے۔ ٹیم کی تعداد کا 
انحصار نیٹ ورک میں موجود اسکولوں کی تعداد پر ہے، اور اس بات 

پر ہے کہ انتظامی طور پر ان کی گروپ بندی کیسے کی گئی ہے (مثال 
ایک ضلع مبقابلہ مختلف ضلعے)، اور جغرافیائی پھیالؤ پر ہے۔

ای ڈبلیو ایس کی ہر معاون ٹیم میں ایک کوآرڈینیٹر اور متعدد معاونین 
ہونے چاہئے، جس کا انحصار اوپر مذکور تامالت پر ہے۔ ہر معاون کو 
نگرانی کرنے اور مسلسل حامیت فراہم کرنے کے لۓ کچھ اسکول اور 

اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیمیں تفویض کی جانی چاہئے۔ اگرچہ ایس 
ڈی پی پی ماملک کے درمیان بے شامر اختالفات تھے (اسکولوں کی 

دوری، اسکولی اہلکار ، کمیونٹی لیڈران اور معاونین کی صالحیت کی 
سطحیں، عالج اسکول کی تعداد وغیرہ)، لیکن ”روز مرہ کا عام تجربہ“ 

ہے کہ آپ کو تقریبا ہر 25-20 اسکولوں کے لۓ ایک معاون کی 

رضورت پڑے گی۔ ایک معاون پر کچھ اسکول مناسب ہے؛ ایک معاون 
پر 10 اسکول سب سے بہرت ہوگا۔

جب آپ اس بات کا تعین کریں کہ آپ کو کتنے معاونین کی 
رضورت ہوگی، مندرجہ ذیل سواالت پر غور کریں:

•  کیا انہیں پبلک ٹرانسپورٹیشن استعامل کرنا ہوگا؟ (پبلک 
ٹرانسپورٹیشن کے استعامل سے اسکول کا سفر کرنے میں 

بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔)
•  آپ کتنی کرثت سے چاہتے ہیں کہ معاونین اسکول کی 

ہر ای ڈبلیو ایس ٹیم کا دورہ کریں؟ عام طور پر ایک 
دورہ انجام دینے میں ایک دن لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے 

معاونین کم سے کم تین کالس روم کا مشاہدہ کر لیتے 
ہیں، ریکارڈ چیک کرلیتے ہیں اور اساتذہ، اسکول ڈائریکٹر، 

کمیونٹی لیڈران، والدین اور یہاں تک کہ کچھ طلباء سے 
بھی بات کرلیتے ہیں۔

•  کیا آپ چاہتے ہیں کہ معاونین تعلیمی سال کے دوران 
کمیونٹی کی میٹنگوں میں رشکت کریں؟

•  ہر معاون کے دائرہ عمل میں کتنے اسکول؟ اپنا حساب 
کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسکول کی ہر ای ڈبلیو ایس 
ٹیم ہر سہ ماہی میں ایک دورہ انجام دے، تو ایک معاون 
زیادہ سے زیادہ کتنے اسکولوں کا دورہ کر سکتا ہے؟ ذہن 
میں یہ بات رکھیں کہ، اگر وہ وزارت کے مالزمین ہیں تو 
ان کے شاید دیگر فرائض منصبی بھی ہونگے۔  کیا مؤثر 

طریقے سے ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک معاون 
جتنی ہی کرثت سے دورہ کر سکتا ہے، نفاذ اتنا ہی بہرت ہو 

سکتا ہے، خاص طور سے پہلے سال میں۔
•  آپ ان سے کتنے دائرہ عمل یا اجتامعی سطح کی امدادی 

رسگرمیوں میں شامل ہونے کی امید کرتے ہیں؟
•  کیا آپ امید کرتے ہیں کہ ایک ایسا نگرانی طریقہ استعامل ہو 
جو رشوع میں زیادہ شدید ہو اور پھر وقت کے ساتھ اسکول 

کے دوروں میں کمی آتی جائے؟  مثال، نفاذ کے پہلے سال میں 
ہر تین مہینے میں ایک بار کسی اسکول کا دورہ کیا جاتا ہے، 
لیکن دورسے اسکولی سال میں رصف دو ہی بار کیا جاتا ہے 
اور تیرسے سال میں رصف ایک بار۔ اس کی وجہ سے آپ 

نئی جامعتوں کو مرحلہ وار طریقے سے مزید تعاون فراہم کر 
سکتے ہیں۔

•  کیا آپ پورے اسکول میں نگرانی ٹیموں استعامل کرنے جا رہے 
ہیں جو عالقائی/ضلعی سطح کے معاونین کی کوششوں کی 

حامیت کر سکتی ہیں؟
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سیکھنا، تفریح کرنا اور اسکول میں رہنا
تاجکستان کے ایک اسکول میں طلباء ایک گھنٹہ کے ٹیوشن کے بعد شطرنج کھیلتے ہیں۔ تعلیمی حامیت اور سامجی 

رسگرمیوں کا ایک مجموعہ ترک تحصیل کو کم کرنے میں معاون ہو سکتا ہے۔ 



صفحہ 208          اکائی 9

تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی

اسکول نیٹ ورک مینجمنٹ ٹیم (ٹیموں) کے سب سے اہم کاموں 
میں سے ایک کام ہے اس بات کو یقینی بنانا کہ ایک سطح سے 
دورسی سطح تک معلومات کی فراہمی ہو۔   ای ڈبلیو ایس کی 

پائیداری اور مستقبل پیامئی بڑی حد تک اس بات پر منحرص 
ہے کہ وزارت کے اندر اور باہر موجود اہم فیصلہ سازوں کو یہ 

جانکاری دی جائے کہ کیا ہورہا ہے اور اس کا کیا اثر ہے۔ رصف 
بڑی مقدار میں معلومات کی فراہمی سے کام نہیں چلے گا - لوگ 

اتنے مرصوف ہیں کہ وہ بڑی رپورٹ پڑھ نہیں سکتے ہیں اور بہت 
زیادہ ڈیٹا کا جائزہ نہیں لے سکتے ہیں۔ جو لوگ دورسی سطح پر 

کام کررہے ہیں-خاص طور سے ڈائریکٹر (ڈائریکٹرس)-انہیں اس 
بات کا انتخاب کرنے کی رضورت ہے کہ کونسی چیز عام کرنی ہے 
اور کب کرنی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ اسکول نیٹ ورک مینجمنٹ 
ٹیم ہیں تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ نہیں سال میں ایک بار آپس 
میں مل کر یہ بتانا چاہئے کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں اور اس بات 
کا الئحہ عمل تیار کرنا چاہئے کہ دورسے کے ساتھ معلومات کا 

اشرتاک کیسے کیا جائے۔

اپنے ای ڈبلیو ایس کی نگرانی
آپ اپنے ای ڈبلیو ایس کو راہ راست پر رکھنا چاہتے ہیں اور جو 

آپ کو کرنا ہے اس کو کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ جاننے 
کی رضورت ہوگی کہ اسکولوں اور کمیونٹیوں میں کیا ہورہا ہے۔ 

نگرانی کی مدد سے آپ اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ آیا ای 
ڈبلیو ایس کا نفاذ ڈیزائن کے مطابق ہورہا ہے، جس کو ”نفاذ کی 

فرض شناسی“ بھی کہا جاتا ہے۔ نگرانی کی مدد سے آپ یہ دیکھ 
سکتے ہیں کہ آیا چیزیں ٹھیک طرح سے، مکمل طرح سے انجام 
دی جا رہی ہیں اور ”دشواریاں“ کہاں پر ہیں۔ کچھ نگرانی براہ 

راست مشاہدوں اور ریکارڈز اور الگ کے جائزہ سے حاصل ہوگی۔ 
دیگر معلومات جمع کی جائیں گی جب آپ کے معاونین اسکول 
ای ڈبلیو ایس ٹیم کے ان ممربان سے بات کریں گے جو ای ڈبلیو 
ایس اور مقصود مستحقین (طالب علم، والدین وغیرہ) سے بات 

کریں گے۔ نگرانی کا اولین مقصد ہے یہ جانکاری حاصل کرنا کہ 
ای ڈبلیو ایس رسگرمیوں کا نفاذ کتنی اچھی طرح سے ہورہا ہے (یا 

وہ نافذ بھی ہورہی ہیں یا نہیں) اور ای ڈبلیو ایس کو اسکولوں اور 
کمیونٹیوں کے لۓ ایک بہرت ٹول بنانے کے لۓ کیا کیا جا سکتا ہے۔

آپ کے پروجیکٹ میں فیصلہ ساز، آرگنائزیشن اور / یا وزارت کو 
بھی اس بارے میں ایک بہرت سمجھ حاصل کرنے کی رضورت ہوتی 

ہے کہ ای ڈبلیو ایس کتنا اچھا کام کررہا ہے، خاص طور سے اگر 
وہ نیٹ ورک کو وسیع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مثال، 

فیصلہ سازوں اس بارے میں معلومات جمع کرنے کی رضورت 

ہوتی ہے کہ اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیموں کے لۓ کتنی ٹریننگ 
کی رضورت ہے، ای ڈبلیو ایس کے نفاذ کے دوران کس طرح کے 
مسائل اجاگر ہو سکتے ہیں، ہر معاون کتنے اسکولوں کی نگرانی 

کر سکتا ہے، اس بات کے تعین میں کتنا وقت لگتا ہے کہ جوکھم 
میں مبتال طلباء کے برتاؤ میں تبدیلی پیدا کرنے کے لۓ ایک ای 

ڈبلیو ایس اچھا کام کررہا ہے۔

یہ اہم ہے کہ وہ معاونین جو نگرانی کا عمل انجام دیتے اور 
اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیمیں دونوں نگرانی رسگرمیوں کے 

مقصد کو سمجھیں۔ یہ سوچنا ایک عام ردعمل ہے کہ نگرانی کا 
ربط طالب علم کے ان نتائج سے متعلق کارکردگی کے تخمینہ 
سے ہے جس میں سدھار کے لۓ ای ڈبلیو ایس ڈیزائن کیا گیا 

ہے، یعنی ترک اسکول، حارضی، برتاؤ اور کورس ورک۔ جب لوگ 
سوچتے ہیں کہ ان نتائج میں سدھار کی بنیاد پر ان کا، ان کے 

اسکول یا ان کی کمیونٹی کا فیصلہ کیا جائے گا تو کبھی کبھی ان 
کی بہرتین کوششوں کے باجود بھی، جانبداری میں مبتال ہونے کا 

جوکھم ہوتا ہے۔ ایک ای ڈبلیو ایس خاص طور سے حساس ہوتا ہے 
کیونکہ اس کی تاثیر کا انحصار طالب علم کے برتاؤ کے بارے میں 
درست ریکارڈز پر ہے۔ مثال، حارضی میں اضافہ رصف ایک قلم کا 
کھیل ہے۔ ایسے نتائج مقرر کرنا جو ان کی استطاعت کے باہر ہو 

سکتے ہیں حوصلہ شکنی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ خاص طور سے 
اہم ہے کیونکہ نفاذ کا ایک بڑا حصہ کمیونٹی کے ان ممربان پر 

منحرص ہے جو رضاکارانہ طور پر اپنا وقت اور اپنی خدمات پیش 
کررہے ہیں۔

اس کی روک تھام کے لۓ آپ کے لۓ رضوری ہے کہ واضح طور 

مشورہ: نگرانی کب متعارف کریں
اسکول کی ای ڈبلیو ایس کی ٹیم کی ٹریننگ نگرانی کے موضوع 
متعارف کرانے کا ایک اچھا موقع فراہم کرتی ہے۔ آپ کی ٹریننگ 
ٹیم کو نگرانی پالن، ٹولز اور طریقے کار کا جائزہ لینا چاہئے۔ یہ 
جاننا کہ یہ کیا ہے اور اس بارے میں تبادلہ خیال کرنے کا ایک 

موقع پانا نگرانی کو ایک ایسا اشرتاکی عمل بناتا ہے جو ای ڈبلیو 
ایس کے عمل میں سدھار کے لۓ مخصوص ہے۔
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پر سمجھا دیں کہ کس چیز کی نگرانی کی جا رہی ہے، کیوں کی 
جا رہی ہے اور کیسے کی جا رہی ہے۔ آپ جو کچھ بھی کررہے 

ہیں اس کو رشوع کرنے سے پہلے اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیم کو 
دکھادیں اور آپ نے اپنے دورہ کے دوران جو کچھ بھی مشاہدہ 

کیا اور نوٹ کیا اس کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال کریں۔ آپ 
بات چیت میں اس طریقے کار کا استعامل جتنا ہی کریں گے، اس 

بارے میں اتنا ہی زیادہ اعتامد پیدا ہوگا کہ نگرانی سدھار کے 
لۓ ہے۔

اس تبادلہ کو فروغ دینے کے لۓ اسکول/کالس روم دوروں کے 
دوران اسکولی اہلکار اور کمیونٹی لیڈران کے ذریعہ چیک لسٹ 

یا گائیڈ کا استعامل کیا جا سکتا ہے۔ ایک معیاری فارمیٹ کے 
استعامل سے جانبداری کے جوکھم میں کمی آسکتی ہے اور تبادلہ 

خیال کے لۓ ایک عام ماحول تیار ہو سکتا ہے۔ فارم اتنا آسان 
ہونا چاہئے کہ نافذ کیا جا سکے اور استعامل کیا جا سکے، تا کہ 

نگرانی کا عمل جلدی اور آسانی سے انجام دیا جا سکے۔

  

کرثت
آپ کو نگرانی کی کتنی زیادہ رضورت پڑتی ہے؟ نگرانی اور جاری 

تعاون ساتھ ساتھ چلنا چاہئے۔ اسکول نیٹ ورک ای ڈبلیو ایس 
مینجمنٹ ٹیم یا معاون کی نگرانی دوروں کے دوران جمع ہونے 

والی معلومات کا استعامل کمزوری کے ان ایریا کی نشاندہی 
کے لۓ کیا جانا چاہئے جن میں یا تو اسکول پر مبنی یا جامعت 
پر مبنی تجدیدی تعاون کی رضورت ہے۔ ہر تین مہینے میں کم 

سے کم ایک بار ہر اسکول/کمیٹی کا دورہ کیا جانا چاہئے اور اگر 
وقت ہو مزید کرثت سے۔ معاون کی جائزہ میٹنگ میں اسکول کی 

نگرانی سے متعلق سبھی فارم اور رسالوں کا باضابطہ جائزہ لیا 
جانا چاہئے۔

اس سے پالننگ ٹیم کو رضورت کے مطابق ای ڈبلیو ایس سے متعلق 
فیصلے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ کہنے سے کہ ”ایک سائز سب پر 

فٹ ہوتا ہے“ اس وقت کام نہیں چلتا ہے جب اسکول پر مبنی پیش 
قدمیوں کو حامیت فراہم کی جائے۔ ای ڈبلیو ایس کا یہ بیان کہ جو 
طلباء جوکھم کی زد میں ہوتے ہیں انہیں زیادہ حامیت کی رضورت 
ہوتی ہے اس کا اطالق اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیموں پر بھی ہوتا 

ہے۔ کچھ ایسی ٹیمیں ہو سکتی ہیں جو ایک ای ڈبلیو ایس کو نافذ 

کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو کارگر بنانے کے لۓ جدوجہد کررہی 
ہیں۔ مدت نفاذ کے دوران آپ کو ہر دائرہ عمل میں اسکول کی ای 

ڈبلیو ایس ٹیموں کو اپنی حامیت فراہم کرنی چاہئے۔

اگر کسی کو مزید مدد کی رضورت ہے تو اسے ملنی چاہئے۔

جنہیں کم مدد کی رضورت ہے وہ جدوجہد کرنے والے قریبی 
اسکولوں میں ”رفیق“ کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

یہ طریقہ خاص طور سے اس وقت معاون ہے جب نئی جامعتوں 
کو نیٹ ورک میں شامل کیا جائے۔ اسکول کی مزید تجربہ کار 

ای ڈبلیو ایس ٹیم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ان کو بنیاد بناکر ان 
کا استعامل نئے گروپوں کی ٹریننگ اور جاری حامیتی رسگرمیاں 
دونوں میں استعامل کریں۔ اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیموں کو 

مخصوص تعاون پیش کرنے کے لۓ، اکرث و بیشرت نگرانی کرنے کی 
رضورت ہے تا کہ ان ٹیموں کی نشاندہی کی جا سکے جو مسائل 
سے دوچار ہیں۔ اس سے پہلے کہ غیر مناسب تکنک اور طریقے 

کار پختہ ہو جائیں تعاون فراہم کرنے کی رضورت ہے۔

نگرانی کے ٹولز اور طریقے کار
متعدد ایسے ٹولز ہیں جن کا استعامل آپ اس بات کی نگرانی 

کرنے کے لۓ کر سکتے ہیں کہ اسکول اور کمیونٹی سطح پر کیا 
ہورہا ہے۔  ان سب کے اپنے اپنے فائدہ اور نقصانات ہیں۔ ٹیبل 

1 میں مختلف نگرانی ٹولز کی نشاندہی کی گئی ہے اور ہر ایک 
کے کچھ فائدے اور نقصانات پیش کئے گئے ہیں۔ یہ فہرست 

جامع یا مکمل نہیں ہے بلکہ محض ان متعدد ٹولز اور طریقوں 
کی مثال ہے جو دستیاب ہیں۔ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ بہرتین 
نگرانی پالن کے اندر اس بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لۓ 
کئی طریقے استعامل کئے جاتے ہیں کہ کیا ہورہا ہے اور مختلف 
گروپوں سے مختلف نقطہ نظر حاصل کرنے کے لۓ-ان کیس میں 

اساتذہ، والدین وغیرہ سے۔

اگرچہ ہر معاون کو کچھ مخصوص اسکول تفویض کئے گئے ہیں، 
اگر نظم و نسق اجازت دے تو آپ ایک دورسے کے اسکول میں 
معاونین سے نگرانی دورے کرنے کے لۓ کہہ سکتے ہیں۔ کبھی 
کبھی اس طرح تبدیلی کرنا کہ معاون ہر اسکول کا دورہ کر سکے 

بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس سے بہرتین عمل کے مالپ کو 
فروغ ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے معاونین کا یہ جوکھم کم ہو 



شٹیبل 9B: نفاذ کی فرض شناشی کی پیامئش پیام ی ی رض ی یبل

فوائد/نقصاناتنفاذ کی فرض شناشی کی پیامئش 

خود-رپورٹنگ ڈیٹا

مشاہدات

الگ، رپورٹ

سوالنامے• 

رسوے• 

انٹرویو• 

موقع پر جانچ• 

 ہم جولی/اسکول ڈائریکٹر/کمیونٹی • 
لیڈران کے مشاہدات

رسخیاں• 

طالب علم کے نگرانی ٹولز• 

کمیونٹی لیڈران کے الگ• 

کیس مینجمنٹ الگ• 

 فون کالوں کے ریکارڈ، گھر والوں کا دورہ • 
وغیرہ

-  خود رپورٹنگ اہلکار/گھر والے وغیرہ

+ معتدل طور پر مؤثر

+ معتدل طور پر قابل بھروسہ

+ ڈیٹا کا تجزیہ کرنا آسان

- جانبدار اور قابل بھروسہ نہیں  
+ ہو سکتا 

+ مؤثر 

+  ڈیٹا کا تجزیہ کرنا آسان ہو
سکتا ہے

-  نافذ کرنا مشکل ہو سکتا ہے اور 
جانبداری کا شکار ہو سکتا ہے

- بہت زیادہ وقت لیتا ہے

- معلومات کا تجزیہ کرنا مشکل

+   اس بارے میں بہرتین جانکاری فراہم 
کرتا ہے کہ کچھ مخصوص حاالت میں 

کیا ہورہا ہے جیسے کہ کالس روموں 
میں باہمی تعامل
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نگرانی کے لۓ نفاذ کی فرض شناشی کے پانچ عنارص
استقامت: کیا انٹروینشن ویسا ہی دیا گیا جیسا کہ ڈیزائن کیا گیا تھا یا ارادہ کیا گیا تھا؟

پروگرام کا اختالف: انٹروینشن کے کونسی اہم خصوصیات ڈیزائن سے الگ ہیں؟
اکسپوزر یا خوراک: کیا رشکت کنندگان کو (اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیمیں اور جوکھم میں مبتال طلباء دونوں) متعدد انپٹ 

موصول ہوئے ہیں یا متعدد رسگرمیوں میں رشکت کی ہے؟ 
ڈیلیوری کی کوالٹی: کیا انٹروینشن کو بہرت طریقے سے اور متوقع کوالٹی کے ساتھ نافذ کیا گیا (مثال میٹیریل متوقع کوالٹی 

کے تھے، یا ایجنٹوں کے پاس وہ جانکاری، صالحیت یا جوش تھا جو پروگرام کو ڈیلیور کرنے کے لۓ درکار تھا)؟
رشکت کنندہ کی اثر پذیری: کیا ڈیلیور کرنے والے (یعنی اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیمیں) اور مستحقین توقع کے مطابق 

رشکت کرتے ہیں (مثال متوجہ، جوشیال)؟
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ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

جائے گا کہ وہ اپنے اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیموں سے اس قدر 
جڑ جائیں کہ وہ اجاگر ہونے والے مسائل کو سختی سے حل کرنے 

میں ہچکچاہٹ محسوس کریں۔

آپ کا ای ڈبلیو ایس نگرانی نظام اتنا آسان ہو سکتا ہے یا پیچیدہ 
ہو سکتا ہے جتنا آپ چاہے۔ یقینا سمجھوتا ایک طرف آسان نفاذ 

اور عمل پذیری کے درمیان ہے اور دورسی معلومات کی تفصیالت 
اور گہرائی کے درمیان ہے۔ نیچے ہم نے ہر ایک کا آپشن فراہم کیا 
ہے۔ نگرانی ٹولز اور ان کے استعامل کے بارے میں مزید تفصیل 

ضمیمہ میں پائی جا سکتی ہے۔

کسی ای ڈبلیو ایس کی نگرانی کا بنیادی کام ہے یہ چیک کرنا کہ 
آیا ای ڈبلیو ایس رسگرمیوں کا نفاذ کیا جا رہا ہے یا نہیں اور کس 
حد تک نفاذ ہورہا ہے اور آیا اسکول-کمیونٹی میں اس سے جڑے 
طریقے کار پر عمل کیا جا رہا ہے اور کس حد تک عمل کیا جا رہا 
ہے۔ ڈیٹا خاص طور سے ہر اسکول میں ای ڈبلیو ایس دستاویزات 

کا جائزہ لیکر جمع کیا جاتا ہے، جیسے کہ اسکورنگ اور درجہ 
بندی شیٹ، جوکھم میں مبتال طلباء کے ریکارڈز، گھر والوں سے 
رابطہ کے الگ، اور کیس مینجمنٹ میٹنگ کی تفصیالت۔ فائدہ 

یہ ہے کہ اس قسم کا چیک لسٹ جائزہ نسبتا فوری اور آسان ہوتا 
ہے۔ دشواری یہ ہے کہ اس کا انحصار ریکارڈ پر ہوتا ہے۔ کچھ 
اسکول ہو سکتا ہے کہ اچھی طرح رسگرمیوں کا نفاذ کرتے ہوں، 
لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ان کے ریکارڈ نہ ہوں، کیونکہ 

انہیں لگتا ہو کہ یہ ایک اضافی کام ہے۔

دائیں جانب موجود ٹیکسٹ باکس میں ان عنارص اور اہم سواالت 
کو دکھایا گیا ہے جن کا حل آپ کے نگرانی پروگرام کو کرنا چاہئے: 

استقامت، تفریق، ایکسپوزر/خوراک، کوالٹی اور ردعمل۔

اپنے نگرانی ٹولز کو ڈیزائن کرنا: نگرانی نظام کی تیاری میں 
ابتدائی قدم ہے ای ڈبلیو ایس کے رضوری اجزاء کا تعین کرنا جن 

کی آپ نگرانی کریں گے۔
ایس ڈی پی پی نے ای ڈبلیو ایس نفاذ کے عمل میں متعدد اقدام 

کی نگرانی کی۔ ایس ڈی پی پی کے ذریعہ پہچان کردہ چار 
رضوری اجزاء ہیں:

جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی ہوتی ہے۔. 1
جوکھم میں مبتال طلباء کا پتہ لگایا جاتا ہے۔. 2
جوکھم میں مبتال طلباء کے والدین کے ساتھ مواصالت کی . 3

جاتی ہیں۔
 جوکھم میں مبتال طلباء کی حامیت کے لۓ فالو اپ . 4

کاروائیاں انجام دی جاتی ہیں۔
جب آپ رضوری ای ڈبلیو ایس اجزاء متعین کرلیں تو آپ کو اپنے 

نگرانی ٹولز تیار کرنے کی رضورت ہے۔ آپ کو ہر جزء کے لۓ 
مخصوص سواالت تیار کرنے چاہئے جو اس بارے میں معلومات 

جمع کرنے کے لۓ نگرانی کی رہنامئی کریں گے کہ کس حد تک 
جزء کا نفاذ ہورہا ہے۔ مثال، ایس ڈی پی پی نے ای ڈبلیو ایس جزء 
1 کو حل کرنے کے لۓ مندرجہ ذیل سواالت کی نشاندہی کی (آیا 

جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی کی جا رہی تھی):
کیا استاذ نے ہر طالب علم کو جوکھم کا اسکور دیا؟• 
 کیا ہر طالب علم کا اسکور حارضی شیٹ میں موجود غیر • 

حارضی کی تعداد کے ساتھ ٹھیک طریقے سے میل کھاتا ہے؟
 حارضی بک میں، طالب علم ٹریکنگ بک یا طالب علم ریکارڈ • 

بک میں طالب علم کی تاریخ پیدائش درج ہے؟
 مہینے کے طالب علم ماہانہ ٹریکنگ بک یا کالس اسکورنگ • 

بک میں کیا طلباء کو [زبان] اور ریاضی میں اسکور مال ہے؟

ڈیٹا کی جمع کاری اور تجزیہ کو زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کے 
لۓ، ہم ایک 

”چیک لسٹ“ طریقہ کار کی سفارش کرتے ہیں: ہر سوال کو 
اس طرح مرتب کیا گیا ہے کہ جواب کی تعداد متعین کیا جا 

سکے مثال ہاں/نہیں، گھنٹے کی مقدار وغیرہ۔ ہر سوال کے ساتھ 
”عملی“ ہدایات ہونی چاہئے۔ مثال، اس فارم کا نام لکھیں جس سے 

معلومات کے لۓ رجوع کرنا چاہئے اور اس فرد کا نام جو فارم کو 
”رکھتا ہے“۔ ٹیبل 2 انڈیا میں ایس ڈی پی پی کے ایک نگرانی 
ٹول کی مثال ہے جس کا تعلق جزء 1 سے ہے (آیا جوکھم میں 

مبتال طلباء کی نشاندہی کی جا رہی تھی)۔

ٹول جتنا ہی چھوٹا ہوگا اتنا ہی بہرت ہوگا۔ ایس ڈی پی پی نے اپی 
ای ڈبلیو ایس نگرانی چیک لسٹ پر تقریبا 40 آئٹم استعامل 

کئے، ہر جزء میں تقریبا دس آئٹم۔ بہرت یہ ہوگا کہ آپ اپنے 
پروگرام کے ساتھ ساتھ اپنے نگرانی ٹولز کو ڈیزائن کریں۔ نگرانی 
والی کاروائیوں میں چیک لسٹ سب سے زیادہ معاون ہوتی ہیں، 
اس لۓ رشوع میں اس بات کی جانکاری کہ کس چیز کی رضورت 
ہے (مثال طلباء کے تعاون کے لۓ مخصوص رسگرمیاں) آپ کی ای 

ڈبلیو ایس اور نگرانی ٹولز دونوں میں شامل کی جا سکتی ہے۔

کچھ منتخب اسکولوں میں اسکول نیٹ ورک کی ای ڈبلیو ایس 
ٹیم کے متعدد معاونین کے ساتھ اپنے نگرانی ٹولز کی جانچ 

کرلیں۔ اسکولوں اور معاونین دونوں کے پاس مختلف سطح کا 
دائرہ عمل ہونا چاہئے-نگرانی فارموں کی تکمیل کی خاطر ای 

اپنی ای ڈبلیو ایس ٹیم کے ساتھ مشاورت
یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اسکول کی نیٹ 
ورک ای ڈبلیو ایس ٹیم (ٹیموں) سے مشورہ کریں۔ 

آپ یہ پا سکتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا مختلف 
نظریہ ہے کہ ’رضوری“ کیا ہے۔ ایس ڈی پی پی نے ہر 
اسکول-کمیونٹی میں استعامل ہونے والی ایک معیاری 
فہرست تک پہنچنے کے لۓ اپنے چاروں ماملک سے 

رجوع کیا۔
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جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی ہوتی ہے

ٹیبل 9C: انڈیا میں ایس ڈی پی پی کے نگرانی ٹول کا منونہ

اس سیکشن میں، آپ اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا نگرانی/اسکورنگ شیٹ مکمل ہوا اور کیا استاذ کے ذریعہ ٹھیک طرح سے کیا گیا۔

2

3

4

مقررہ کام: اس بات کی تصدیق کرنے کے لۓ کہ نگرانی شیٹ مکمل ہوگیا، گریڈ 5 کے حارضی رجسٹر کا موازنہ جوکھم اسکورنگ شیٹ کے ساتھ کریں

گریڈ 5 کے چار طلباء کا بذریعہ قرعہ اندازی انتخاب کا طریقہ: حارضی رجسٹر پر دیکھیں۔ طلباء کی تعداد شامر کریں، پھر 4 سے تقسیم کریں-یہ 
تعداد انتخاب کا ”انٹرول“ ہو جائے گی-مثال 28 طلباء کو 4 سے تقسیم=7۔ 7ویں، 14 ویں، 21 ویں اور 28 ویں طالب علم کو منتخب کریں۔ 

اگر آپ کے پاس 33 طلباء ہیں تو 4 سے تقسیم کرنے پر=8.25؛ اس صورت میں، 8 مان لیں اور پھر 8 سے حساب کریں۔

کیا گریڈ 5 کالس استاذ نگرانی والی اسکورنگ شیٹ 
بھرواتا ہے؟

نگرانی والی اسکورنگ شیٹ پر طلباء کی کل تعداد لکھیں۔ اگر 
کوئی نہیں ہے تو ”0“ لکھیں

:ہر منونہ طالب علم کا آئی ڈی منرب لکھیں

کیا منتخب شدہ ہر طالب علم کا ایس ڈی پی پی آئی ڈی نگرانی 
والی اسکورنگ شیٹ پر ٹھیک سے لکھا ہوا ہے؟ اس بات کی تصدیق 

کرنے کے لۓ کہ یہ صحیح ہے جوالئی 2013 کے کالس 4 کا 
رجسٹر مالحظہ فرمائیں۔

سبھی باکس بھرے ہوئے ہیں• 
سبھی باکس بھرے ہوئے ہیں سوائے 1 سے لیکر 3 تک خالی باکسوں کے• 
سبھی باکس بھرے ہوئے ہیں سوائے 3 سے لیکر 6 تک خالی باکسوں کے• 
6 سے زیادہ خالی باکس• 
کوئی باکس بھرا ہوا نہیں (خالی)• 
غیر دستیاب• 

آئی ڈی منرب: ____  آئی ڈی منرب: ____  آئی ڈی منرب:  ____ آئی ڈی منرب: ____

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

 کام کی ذمہ داری اور برتاؤ فارمیٹ کی اسکورنگ • 
کی بنیادی حقیقت

شام کی حارضی شیٹ• 

اس سیکشن کے لۓ درکار دستاویزات:
گریڈ 4 حارضی رجسٹر• 
گریڈ 5 حارضی رجسٹر• 
نگرانی والی اسکورنگ شیٹ• 

جاری

ان سواالت کے جواب دیں:

1
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جدول 9C – جاری

5

6

7

کیا نگرانی والی اسکورنگ شیٹ پر ہر منونہ طالب علم کے ہر اشارہ 
کار کے لۓ معلومات فراہم کی گئی ہیں؟ (حارضی، قبل از وقت 

روانگی، کورس کی کارکردگی، کام کی ذمہ داری، والدین کی تعلیم، 
برتاؤ)۔ ”ہاں“ کا نشان لگائیں اگر معلومات ریکارڈ کی جاتی ہیں، 
اگرچہ غلط کیا گیا ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کورس کی کارکردگی 

میں کارکردگی اسکور یا کوئی ہاں یا نہیں شامل ہونا چاہئے۔

کیا استاذ نے دسمرب 2013 اور فروری 2014 کے لۓ گریڈ 4 
حارضی رجسٹر پر مبنی ہر ایک طالب علم کے لۓ ٹھیک طریقے سے 

نگرانی شیٹ پر حارضی کو ریکارڈ کیا ہے؟

قبل از وقت روانگی: گریڈ 5 کا حارضی رجسٹر چیک کریں اور 
شام کی حارضی ریکارڈ شیٹ کے ساتھ اس کو کراس چیک کریں، 

کیا استاذ نے اس طالب علم کے لۓ نگرانی-اسکورنگ شیٹ پر 
ٹھیک طریقے سے سبھی قبل از وقت روانگی کوڈ (P, X یا A) کو 

ریکارڈ کیا ہے؟

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

کام کی ذمہ داری: کام کی ذمہ داری اور برتاؤ کی اسکورنگ کی 8
بنیادی حقیقت کے فارمیٹ کے خالف ہر طالب علم کے کام کی 

ذمہ داری کے اسکور چیک کریں۔

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

برتاؤ کا اسکور: کام کی ذمہ داری اور برتاؤ کی اسکورنگ کی بنیادی 9
حقیقت کے ٹیمپلیٹ کے خالف ہر طالب علم کے برتاؤ کا اسکور 

چیک کریں۔

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

O   ہاں
O   نہیں

جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی ہوتی ہے۔
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طلباء کے ساتھ مشاورت
کمبوڈیا میں ایک ایس ڈی پی پی اسکول میں ای ڈبلیو ایس نگرانی ٹیم کا ایک رکن ایک خطرے کی زد میں آنے والے 

طالب علم سے ای ڈبلیو ایس کے ساتھ اس کے تجربہ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔
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ڈبلیو ایس کے نفاذ اور معاونین کے لۓ اسکول-تاکہ آپ ایک ایسا 
فارم تیار کر سکیں جو سیاق کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اگر 
آپ کسی ایسی زبان میں ٹولز تیار کررہے ہیں جو اس زبان سے 

مختلف ہے جس میں اس کا نظم و نسق کیا جائے گا، تو یہ جاننے 
کے لۓ تیار رہیں کہ جب اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو آپ کے 

کچھ سواالت ”کام“ نہیں کریں گے۔

اپنا نگرانی ڈیٹا جمع کرنا: اپنا ڈیٹا جمع کرنے کے لۓ، آپ کو شامر 
کنندگان کی رضورت ہے۔ الگت اور تکنیکی دونوں وجوہات کی 

بنا پر، ہم مشورہ دیتے ہیں آپ اپنے اسکول نیٹ کی ای ڈبلیو ایس 
ٹیم کے معاونین کا استعامل کریں۔ وہ پہلے ہی سے ای ڈبلیو ایس 

پر کام کررہے ہیں اور انہیں ای ڈبلیو ایس کے طریقے کار معلوم 
ہے۔ منفی پہلو یہ ہے کہ وہ جانبدار معلومات فراہم کر سکتے 

ہیں اگر ان کو ایسا اسکول تفویض کیا جائے جس کی وہ حامیت 
کرتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو اپنے معاونین کو مختلف اسکولوں 

میں بھیجیں۔ اگر نہیں، تو موقع پر پہنچ کر چیک کریں کہ کیا 
جمع کردہ ڈیٹا درست ہے۔

نگرانی ٹولز اور ان کے استعامل سے متعلق اپنے معاونین کو 
ٹریننگ دینے کے لۓ ایک دو دنوں کا ٹریننگ پروگرام کا منصوبہ 
بنائیں۔ اس کی وجہ سے آپ انہیں ہر ٹول سے روبرو کرا سکتے 

ہیں اور فارموں کے استعامل سے انہیں مشق کے مواقع فراہم کر 
سکتے ہیں، نقل کے ذریعہ ہم رسوں کے ساتھ اور کسی حقیقی 
اسکول میں جو ای ڈبلیو ایس کا نفاذ کررہا ہے۔ تربیت کار-آپ 
کے ای ڈبلیو ایس ڈیزائن ٹیم کے ممربان جنہوں نے نگرانی ٹولز 

تیار کیا-کو چاہئے کہ معاونین کی درجہ بندی کرنے کے لۓ منظم 
مشاہداتی فارم استعامل کریں اور کارکردگی کی متوقع سطحوں 

سے متعلق عام سمجھ پیدا کرنے کے لۓ فیڈبیک (تاثرات) فراہم 
کریں۔

یہ بہرت ہوگا کہ ہر تین مہینے میں ہر اسکول-کمیونٹی میں فارم 
تقسیم کئے جائیں۔  تاہم، یہ آپ کے سیاق میں قابل عمل نہیں 

ہو سکتا ہے۔ دیگر آپشن پر غور کریں، جیسے کہ: سال میں رصف 
ایک بار یا دو بار نگرانی رسگرمیوں کا نفاذ کرنا، رصف ان اسکولوں 

میں دورسے مرحلہ کی ڈیٹا جمع کاری جو کارکردگی کے نقطہ 
آغاز پر کھرا نہ اتریں (نیچے دیکھیں)، ٹولز کے رصف انہیں 

حصوں کا نفاذ جن کا تعلق ان اجزاء سے ہے جو بعد کے ڈیٹا 
جمع کاری کے مرحلہ میں دشوارکن ہیں یا آپ کے اسکولوں کے 

ایک حرکت پذیر منونہ میں نفاذ۔

اپنے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا: کسی بھی ڈیٹا جمع کاری رسگرمی کے 
ساتھ، آپ کو اپنا ڈیٹا بیس تیار کرنا چاہئے اور مناسب ڈیٹا اندراج 

اور صفائی پروٹوکول تیار کرنا چاہئے۔

ڈیٹا کے تجزیہ کی تیاری میں پہال قدم ہے اشاریات منتخب کریں 
یا تیار کریں۔ یہ متعین کرتا ہے کہ اہم ذیلی اجزاء اور اجزاء سے 
متعلق اطالع دینے کے لۓ کن سواالت کو مرکب کرنا چاہئے۔ آپ 
سواالت کو مرکب نہ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو 

یہ فیصلہ کرنے کی رضورت ہوگی کہ جوابات کو اسکور کیسے 
دیں۔ اسکورنگ کا انحصار ان جوابات پر ہوگا جو آپ حاصل 

کررہے ہیں۔ کچھ صورتوں میں، جواب محض ”ہاں“ (1) یا ”نہیں“ 
(0) ہو سکتا ہے۔ دیگر صورتوں میں، مختلف پسند کے مختلف 

جوابات ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ان اسکور کے بارے میں فیصلہ کرنا 
ہوگا جن میں آپ کی درجہ بندی کی عکاسی ہوتی ہو۔

ہر آئٹم، ذیلی جزء یا جزء کے تناسبی اہمیت کی بنیاد پر آپ 
جوابات کی پیامئش پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال، اگر آپ کے ای 

ڈبلیو ایس نگرانی ڈیزائن میں چار اجزاء ہیں اور آپ فیصلہ کرتے 
ہیں کہ ان سب کو مساوی اہمیت ملے تو ہر ایک کا مکمل وزن 

ایک چوتھائی ہونا چاہئے۔ تاہم، ہر جزء سواالت یا آئٹم کی تعداد 
ایک برابر نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اسکورنگ کو اس طرح 

ترتیب دینا ہوگا کہ اس میں اس وزن کی عکاسی ہو جو آپ نے 
تفویض کیا ہے۔

آخر کار، آپ کو مجموعی اسکور کے لۓ قبولیت کے نقطہ آغاز 
کا تعین کرنا پڑے گا۔ ایس ڈی پی پی نے قابل قبول نقطہ آغاز 
کے طور پر 80 فیصد استعامل کیا جس کے نیچے اسکولوں کو 
”جدوجہد کرنے والے اسکول“ کے درجہ میں رکھا گیا اور جس 

کے اوپر ان کے ای ڈبلیو ایس نفاذ کو قابل قبول سمجھا گیا۔ ان 
اسکولوں کی نشاندہی کر کے جو 80 فیصد نقطہ آغاز کے نیچے 
تھا، ہر ملک میں پروجیکٹ اسٹاف نے کمیوں کی بنیادی وجوہات 
کی نشاندہی کے لۓ اسکولوں کا اور / یا پروگرام اسٹاف کا تعاقب 

کیا۔ اسی 80 فیصد کا اطالق جزء کی سطح پر ہوا، اس طرح 
مسئلہ کے ایریا کی نشاندہی کی گئی۔

اپنا نگرانی ڈیٹا کا استعامل کرنا: یہ اہم ہے کہ آپ اسکول کی ای 
ڈبلیو ایس ٹیموں، اسکول نیٹ ورک کی ای ڈبلیو ایس ٹیم (ٹیموں) 
کو، اور دیگر متعلقہ افراد کو جیسے کہ وزارت تعلیم کے افرسان 

کو نگرانی ڈیٹا فراہم کریں۔

تبادلہ خیال کو فروغ دینے کے لۓ، آپ کو چاہئے کہ نگرانی کے 
عمل سے پہلے اور بعد میں اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیموں سے 

مالقات کریں۔ مشاہدات فراہم کئے بغیر نہ جائیں۔ کسی بھی طرح 
کے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کریں اور کئے گئے اچھے 
کام کے لۓ ان کی تعریف کریں۔ جتنا ممکن ہو سکے، تفتیش کا 

فوکس اس بات پر ہونا چاہئے کہ سدھار کیسے الیا جائے اور کون 
سی چیز اچھا کام کررہی ہے۔ یاد رکھیں کہ، رصف اساتذہ کو ہی 
بچہ کے موافق حکمت عملیاں نافذ کرنے کی رضورت نہیں ہے۔ 

معاونین کو بھی ان کے استعامل کی رضورت پڑتی ہے!

وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ای ڈبلیو ایس کی مخصوص 
کاروائیوں کی محتاط طریقے سے نگرانی کرنے کے لۓ آپ ان 

نگرانی فارموں میں ترمیم کریں جن کا آپ استعامل کرتے ہیں۔  
رسمی نگرانی فارموں کے عالوہ ہر معاون اپنے اسکول کے دوروں کا 
ایک رسالہ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے جس میں اس بات کی وضاحت 

ہو کہ انہوں نے اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیموں کے ساتھ کیا 
تبادلہ خیال کیا اور فالو اپ اقدامات کی وضاحت کرنے کے لۓ۔ 
ان کے رسالوں کا جائزہ لینے اور فارموں کی نگرانی کرنے کے لۓ 
کسی خطہ میں سبھی معاونین کے ساتھ ماہانہ وار میٹنگیں کی 

جانی چاہئے۔
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اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیم کے ساتھ۔۔۔
انہیں ای ڈبلیو ایس کا تخمینہ ٹول اور ان کے اسکول کے نتائج 

کا ایک خالصہ دیکھنے دیں۔ یہ شفافیت عمل کا ایک حصہ 
ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا اس بارے میں ان کے خیاالت 

پوچھیں۔

ان سے پوچھیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ انہیں اس بارے میں کیا 
لگتا ہے کہ آیا وہ اچھا کررہے ہیں اور کن ایریا میں وہ مزید اچھا 

کر سکتے ہیں۔

اگر دیگر اسکولوں میں بہرتین عمل ہوں تو اس کے بارے میں 
انہیں بتائیں۔ لیکن ایسا نہ کریں کہ یہ لگے کہ وہ مسابقہ میں 

ہیں۔ ایک کمیونٹی آف پریکٹس فروغ دینے کی کوشش کریں 
اگرچہ اس کا ذریعہ رصف آپ یا دیگر معاونین بنیں۔

اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہرکوئی ایک ہی غلطی کررہا ہے، 
مثال فارم صحیح سے نہیں بھررہا ہے تو رسزنش نہ کریں۔ دوبارہ 

بتائیں۔ رصف یہ کہیں، ”ہمیں دیکھنے دو کیسے آپ۔۔۔“ دوبارہ، 
ذہن میں رکھیں کہ مقصد ہے سدھار پیدا کرنا، نہ کہ فیصلہ کرنا۔

اگر کچھ ایسے ٹیم ممربان ہیں جو دورسوں سے زیادہ اچھا کررہے 
ہیں، تو اسکول ڈائریکٹر اور اسکول سے وابستگی کی کمیٹی کے 
صدر کے ساتھ ملکر ان لوگوں کو تازہ دم کرنے اور برقرار رکھنے 
کے لۓ ایک پالن تیار کریں جو اسکول کی ای ڈبلیو ایس ٹیم پر 

کام کررہے ہیں۔

اسکول نیٹ ورک کی ای ڈبلیو ایس مینجمنٹ ٹیموں کے ساتھ 
۔۔۔۔

ان کے اپنے اپنے نیٹ ورک کے نتائج اور مجموعی نتائج انہیں 
فراہم کریں۔  آپ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا دیگر 

ٹیموں کے نتائج عام کرنا مناسب ہے۔
یہ پوچھیں کہ کیا جو کچھ انہوں نے مشاہدہ کیا وہ نتائج سے میل 

کھاتا ہے۔ اس بارے میں تبادلہ خیال کریں کہ انہیں ایسا کیوں لگتا ہے 
کہ یہ نتائج حاصل ہو گئے۔

پوچھیں کہ نفاذ میں انہیں کامیابیاں اور کمزوریاں کہاں نظر آتی 
ہیں۔ کیا یہ شناخت پذیر منونے ہیں؟

انہیں کمزوریوں کے بارے میں اور ان کی وجوہات پوچھیں۔ کیا 
وہ کاروائی کے مسائل، ڈیزائن کے مسائل، غیر ناکافی سمجھ یا 

عملہ کے مسائل ہیں؟
کمزوری اور اصالحات کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں۔

اسکولوں اور نیٹ ورک کے لۓ انفرادی اصالحی پالن تیار کریں۔
اگر کچھ معاونین اور ٹیمیں دورسوں سے اچھا کررہی ہیں تو تبادالت 

پر غور کریں۔

مزید کوشش کرنا: اپنے ڈیٹا کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو ایسا لگ 
سکتا ہے کہ آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے 

اسکولوں میں کیا ہورہا ہے۔ اگر وقت اور وسائل دستیاب ہیں، تو 
مزید کیفیتی معلومات جمع کرکے آپ اپنے سمجھ کو مزید بڑھا 

سکتے ہیں۔

ایس ڈی پی پی نے کچھ اور ٹول تیار کئے ہیں جو اس بات سے 
واقفیت حاصل کرنے کے لۓ جوکھم میں مبتال طلباء کے چھوٹے 

منونہ کی نگرانی اور عالج کرتے ہیں کہ آیا انہیں مکمل ای 
ڈبلیو ایس عالج حاصل ہو گیا ہے۔  اس ٹول سیٹ میں کالس روم 

مشاہدات کسی دستاویز کا جائزہ اور تبادلہ خیال کا استعامل 
کرکے چار مقصود جوکھم میں مبتال طلباء (ایس 1، ایس 2، 

ایس 3 اور ایس 4) کے لۓ ابتدائی ردعمل نظام کے ہر جزء کی 
نگرانی کی جاتی ہے (ٹیبل 3 مالحظہ فرمائیں۔ مندرجہ ذیل 

صفحہ پر جوکھم میں مبتال طالب علم کی ای ڈبلیو ایس ابتدائی 
ردعمل کی حکمت عملیوں کا ٹول)۔ مختلف کالس روموں میں 

جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کا موازنہ کرنے کے لۓ معاونین اسی 
فارم کا استعامل کرتے ہیں۔ ٹول چار سیکشن پر مشتمل ہوتا ہے: 

کالس روم مشاہدات؛ طالب علم کی نگرانی ریکارڈ کا جائزہ اور 
کیس مینجمنٹ ریکارڈز؛ والدین کا مواصالتی الگ؛ اور اہم متعلقہ 
افراد کے ساتھ تبادلہ خیال۔ ٹولز کا مکمل سیٹ یونٹ 8 ڈیجٹل 

ضمیمہ میں شامل ہے۔

اپنے ای ڈبلیو ایس کو مستحکم کرنا
ای ڈبلیو ایس کا نفاذ اسکول، اس کے اہلکار اور کمیونٹی ممربان 
کی کوششوں پر منحرص ہے۔ بورڈ پر مبنی اسکول اور کمیونٹی 
کی حامیت آپ کے ای ڈبلیو ایس کی تاثیر کو پائیدار بنانے کے 

لۓ ناگزیر ہے۔

پوری گائیڈ میں ہم نے ایس ڈی پی پی کے بہرتین عمل کا ذکر کیا 
ہے۔ اس سیکشن میں، اضافی بہرتین عمل فراہم کررہے ہیں، خاص 

طور سے وہ جنہیں یو۔ایس پروگراموں کی تحقیق سے استحکام 
حاصل ہوا ہے۔ اس گائیڈ میں موجود سبھی معلومات کی طرح، یہ 
بھی تجاویز ہیں اور یہ کوئی سخت تقاضے نہیں ہیں جن پر عمل 
کرنا آپ کے لۓ رضوری ہے۔ زیادہ تر بہرتین عمل ایس ڈی پی پی 
کے چار ماملک کے عام تجربات پر مبنی ہیں۔ کچھ دیگر تجربات، 
اگرچہ چاروں پائلٹ ماملک میں نہیں پائے گئے، اتنے اہم تھے کہ 

انہیں بھی شامل کر لیا گیا۔

احرتام اور اعتامد قائم کریں
ایک کامیاب ای ڈبلیو ایس کا سب سے عام ذریعہ ہے کھلی بات 

چیت جو اعتامد اور احرتام پر مبنی ہو جو اسکول کے اندر اور 
باہر ہوتی ہے۔ پروگرام کے تخمینوں کا پتہ لگانے والی تحقیق 

اس بارے میں رسمی اور غیر رسمی تبادلہ کے طریقے کار کی 
رضورت کی رصف اشارہ کرتی ہے کہ چیزیں کتنی اچھی طرح 

سے کی جا رہی ہیں۔ ایک ای ڈبلیو ایس کی اصالح کے طریقوں 
سے متعلق تبادلہ خیال کے ایک کھال فورم سے جوکھم میں مبتال 
ان طلباء کی رضوریات کو پورا میں زبردست اصالح ہوتی ہے جو 
ای ڈبلیو ایس کی توجہ کا مرکز ہیں۔ جیسا کہ ایک تخمینہ سے 

پتہ چلتا ہے کہ پروگرام کے نفاذ سے متعلق کھال تبادلہ نے انہیں 
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  تاریخ: اسکول:      
سیکشن 1: مشاہدہ شدہ استاذ کے برتاؤ

استاذ 1

گریڈ:

سبجیکٹ:
نام لیکر پکارتا ہے

اسکول ورک کی نگرانی کرتا ہے
انفرادی مدد فراہم کرتا ہے

کالس کا استقبال کرتا ہے
مثبت قوت پیش کرتا ہے

طالب علم کے ڈیسک کے پاس 
کھڑا ہوتا ہے

طالب علم پر مسکراتا ہے
طالب علم کے پاس جاتا ہے

ساتھی مقرر کرتا ہے
قیادت کا موقع فراہم کرتا ہے

تبرصے: منونے، طالب علم کے 
ردعمل، وغیرہ

تبرصے: منونے، طالب علم کے 
ردعمل، وغیرہ

تبرصے: منونے، طالب علم کے 
ردعمل، وغیرہ
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استاذ 2

گریڈ:

سبجیکٹ:
نام لیکر پکارتا ہے

اسکول ورک کی نگرانی کرتا ہے
انفرادی مدد فراہم کرتا ہے

کالس کا استقبال کرتا ہے
مثبت قوت پیش کرتا ہے
طالب علم کے ڈیسک کے پاس 

کھڑا ہوتا ہے

طالب علم پر مسکراتا ہے
طالب علم کے پاس جاتا ہے

ساتھی مقرر کرتا ہے
قیادت کا موقع فراہم کرتا ہے

استاذ 3

گریڈ:

سبجیکٹ:
نام لیکر پکارتا ہے

اسکول ورک کی نگرانی کرتا ہے
انفرادی مدد فراہم کرتا ہے

کالس کا استقبال کرتا ہے
مثبت قوت پیش کرتا ہے

طالب علم کے ڈیسک کے پاس 
کھڑا ہوتا ہے

طالب علم پر مسکراتا ہے
طالب علم کے پاس جاتا ہے

ساتھی مقرر کرتا ہے
قیادت کا موقع فراہم کرتا ہے
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تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی

”فوکس طلباء پر توجہ مرکوز“ کرنے میں مدد کی۔  

بات چیت کو جاری رکھیں۔ کھلی بات چیت اور شفافیت کا استعامل 
کریں۔
ایک دورسے کے ساتھ اکرث و بیشرت رابطہ کرتے رہنا بھی ایک ای 
ڈبلیو ایس عمل کی کامیابی کے لۓ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب 
ہے کہ نگرانی سیشن سے پہلے اور بعد دونوں میں توجہ وہاں 
مرکوز کرنا اہم ہے جہاں ہونا چاہئے: سدھار پر کہ چیزیں کس 
طرح سے ہورہی ہیں۔ اس بات کی نگرانی کرنے کے لۓ کہ کیا 
ہورہا ہے اور جو کچھ ہورہا ہے اس میں سدھار پیدا کرنے کے 

لۓ اسکولی اہلکار اور کمیونٹی کے لیڈران کے ساتھ سہ ماہی یا 
سمسٹر میٹنگوں کا انعقاد ایک دورسا طریقہ ہے۔ ایک عوامی 
جگہ میں پیش رفت کی رپورٹ عام کرنا حصولیابی کا اعرتاف 

کرنے کے لۓ نہ رصف ایک اہم تحریکی عامل ہے بلکہ شفافیت 
اور جواب دہی کو بھی مستحکم کرتا ہے۔

ای ڈبلیو ایس کی تبدیلی سے خوف زدہ نہ ہوں۔ اگر یہ کام نہیں 
کررہا ہے تو اس کو ایڈجسٹ کریں۔

چیزوں کو راہ راست پر رکھنے کے لۓ یا رضورت کے مطابق 
ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لۓ نفاذ کی فرض شناشی (ایف او آئی) 
دورے استعامل کریں۔ یہ سنیں کہ نفاذ کار آپ کو اس بارے 

میں کیا بتاتے ہیں کہ کیا کام کررہا ہے اور کیا کام نہیں کررہا ہے۔ 
اپنے تجربات کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کرنے کے لۓ ایک 
فورم قائم کریں اور آئیڈیاز اور بہرتین عمل کا تبادلہ کرنے کے لۓ 

ایک کمیونٹی آف پریکٹس استعامل کریں۔ جب وقت کے ساتھ 
وزارت کی ترجیحات میں اضافہ ہوگا تو ای ڈبلیو ایس میں ترمیم 
کرنا اہم ہے۔ آپ کے ای ڈبلیو ایس میں ان تبدیلیوں کی عکاسی 

رضوری ہے۔

مدت نفاذ میں اپنے اشارہ کاروں کا دوبارہ دورہ کریں اور رضورت 
کے مطابق ان کی نظر ثانی کریں۔

کچھ چھوٹے اشارہ کاروں پر توجہ مرکوز کرنا زیادہ استعامل کرنے 
سے بہرت ہے۔ وقتا فوقتا ان کا جائزہ لیتے رہنا رضوری ہے اس 

بات کو یقینی بنانے کے لۓ کہ ہر کوئی انہیں سمجھتا ہے۔ وقت 
کے ساتھ جب ترک اسکول کے مسئلہ میں تبدیلی آئے تو ان میں 
نظرثانی بھی کرنے کی رضورت ہوتی ہے۔ وقت اور کوششوں کو 

بڑے مسائل پر مرکوز رکھیں-وہ چیزیں جن کی آپ حقیقت میں 
تعمیل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ، کچھ ہی اشارہ کاروں پر توجہ 

مرکوز کرنا اور اچھی طرح سے ان کی نگرانی کرنا بہت زیادہ 
استعامل کرنے اور ناقص طور پر ان کی نگرانی کرنے سے بہرت ہے۔

ایک مختلف سطحی انٹروینشن کے ردعمل کا استعامل طالب علم 
کے جوکھم کی سطح کا پتہ لگائے اور گریڈ سطح کے لحاظ سے 

الگ ہو۔
اولین سطح پر ایک اسکولی سطح کی توجہ کو والدین کے ساتھ 

مواصالت کی رشوعات کرنے کے لۓ استعامل کریں جو غیر حارضی 
کے لۓ سبھی طلباء کو ہدف بنائے۔  بچہ کے موافق تعلیمی اور 

علمی الئحہ عمل استعامل کریں، اور ان طلباء کے رشیک بنیں 
جو مطالعہ ساتھی کے ساتھ مواد میں مہارت حاصل کرنے کی 

جدوجہد کرتے ہیں۔ جونیرئ سکنڈری اور سکنڈری سطح پر برتاؤ 
اور کورس کی کارکردگی کے لۓ ایک مقررہ طریقہ کار اور ٹریک 
اینڈ ٹریگر استعامل کریں۔ ہوم ورک تعاون اور اضافی تعلیم کو 

ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں کے حصہ کے طور پر استعامل 
کریں۔ اپنے ای ڈبلیو ایس کے اندر جوکھم میں مبتال طلباء کی 

تعداد سب سے شدید جوکھم میں مبتال طلباء تک محدود رکھیں۔ 
مکمل اور جزوی عالج کے استعامل سے اسکولی اہلکار ایک ایسے 

طبق دار نظام کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس میں جو سب سے 

 مشورہ: اسکول ڈائریکٹرس، کیس مینجمنٹ کے اہم اساتذہ، مقررہ اساتذہ (جیسے کہ جوکھم میں مبتال طلباء کے لۓ ریاضی
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 تبادلہ خیال کرنے کی خاطر جن کا وہ تجربہ کررہے ہیں اور حل فراہم کرنے کی خاطر کمیونٹی کو ایک ساتھ النے کے لۓ ایک

کم الگت واال طریقہ پیش کرتی ہیں۔

مشورہ: ای ڈبلیو ایس کے بہرتین عمل سے متعلق ایک ماہانہ وار یا سہ ماہی خربنامہ تیار کریں اور اسکولوں اور کمیونٹیوں اس 
کو نرش کریں۔ اگر اسکولوں/کمیونٹیوں کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے تو ایک ڈیجٹل خربنامہ بورڈ یا ویب سائٹ استعامل 

کرکے اسکول کی ٹیموں کے درمیان بات چیت کو فروغ دیں۔ یہ اسکول کی ٹیموں کی حصولیابیوں اور تخلیقی خیاالت کے لۓ 
ان کا اعرتاف کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر کمیونٹی میں کوئی انٹرنیٹ کیفے ہے تو کیفے مالک کی طرف سے ای ڈبلیو ایس میں 

ایک تعاون کے طور پر وہ فری وقت میں گفت و شنید کرسکتے ہیں۔ طلباء کو اسکول سے وابستہ رکھنے کے لۓ اس قسم کے 
تعاون کا کھلے عام اعرتاف کیا جانا چاہئے۔ یہ اس فرد یا کاروباری کی سخاوت کو تسلیم کرتا ہے اور اس کوشش میں مدد کرنے 

کی خاطر دیگر کاروباریوں کو ساتھ النے کے لۓ ایک عمل انگیز مادہ کا کام کرتا ہے۔
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ایس ڈی پی پی ابتدائی نظام انتباہ پروگرامنگ گائیڈ

شدید جوکھم میں مبتال ہیں انہیں مزید انفرادی تعاون حاصل ہوتا 
ہے اور جو معتدل جوکھم میں مبتال ہیں انہیں تعلیمی ساتھیوں 

کے ساتھ رہنے سے اور تعلیم کی چھوٹی جامعت میں رشکت 
کرنے سے تعاون ملتا ہے۔

کرثت سے اسکور دیں اور درجہ بندی کریں۔
بہرت یہ ہے کہ جوکھم میں مبتال طلباء کی نشاندہی کرنے کے لۓ 
محدود تعداد میں اشارہ کاروں کا استعامل کریں اور انہیں زیادہ 
کرثت سے اسکور دیں تا کہ وہ طلباء جو ”باقی رہ جائیں“ انہیں 
نشاندہی اور ابتدائی ردعمل کی حکمت عملیوں کے سپورٹ کی 
فراہمی کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ان طلباء کو شامل کرنے کے لۓ 

جو جوکھم میں ہو سکتے ہیں، اسکول رصف حارضی کی بنیاد 
پر درمیانی سال میں اسکورنگ اور درجہ بندی پر غور کر سکتے 

ہیں۔

نگرانی رضوری ہے۔
سب سے کامیاب ترین ای ڈبلیو ایس میں مختلف سطحوں والے 

نگرانی سسٹم استعامل کئے جاتے ہیں اور اس بات کا مسلسل 
جائزہ لیا جاتا رہتا ہے کہ کیا ہورہا ہے اور کیا نہیں ہورہا ہے۔ 

اگرچہ یو۔ایس میں انجام دیئے گئے ای ڈبلیو ایس نفاذ کے 
عمل سے متعلق تحقیق بہت ہی کم ہے، لیکن ای ڈبلیو ایس کی 
مقبولیت کے باجود یہ واضح ہے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے 
اس کی اسکولی سطح کی نگرانی اہم ترین کاموں میں سے ایک 
ہے جس کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ، اسکول ڈائریکٹرس، 
والدین اور کمیونٹی لیڈران کے ساتھ ایک ریگولر شیڈول سے 

متعلق بات کرکے اس بات کا پتہ لگائیں کہ کیا طلباء کی نشاندہی 
کرنے اور تعاون فراہم کرنے میں ای ڈبلیو ایس ان کی مدد کررہا 

ہے۔ اگر وہ آپ سے ”نہیں“ کہتے ہیں تو پتہ لگائیں کہ کیوں 
نہیں۔

ای ڈبلیو ایس کو اساتذہ، طلباء، گھر والوں اور کمیونٹی کے لیڈران 
پر جربا نافذ نہ کریں۔

اسکولوں اور کمیونٹیوں کو کسی ای ڈبلیو ایس کے نفاذ کا اختیار 
دینے سے ملکیت کا ایک عظیم احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز 

ہے جسے وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کو اپنی رضوریات، وسائل 
اور ترجیحات کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ تاہم، جب بھی آپ انہیں 
انتخاب کا کھال موقع دیں گے اس بات کا جوکھم ہے کہ وہ نتائج 

دیکھنے سے پہلے رک جائیں گے۔ انہیں متحرک اور وابستہ 

مشورہ: اگر آپ تصاویر یا ویڈیوز کا استعامل کرتے ہیں 
یا کامیابی کی کہانیاں عام کرتے ہیں تو یہ اہم ہے کہ 
آپ ان کی تصاویر یا معلومات کا استعامل کرنے سے 

پہلے والدین/رسپرست کی منظوری حاصل کریں۔ اس 
بارے میں ہدایات کہ باخرب رضامندی اور رضامندی فارم 

کی ایک کاپی کیسے حاصل کریں ضمیمہ میں شامل 
ہے۔

رکھنے کے لۓ آپ کے پاس نافذ العمل ڈھانچہ ہونا رضوری ہے۔ 
کچھ محرکات ان محرکات کی جیسی ہوتی ہیں جن کا استعامل 

اسکول میں اور کمیونٹی سطح پر ہوتا ہے۔ تاہم، اگر وزارت یا بڑا 
آرگنائزیشن ای ڈبلیو ایس کو فروغ دے دہا ہے تو ان کے پاس 

ایک مزید اعلی اور قابل دید سطح پر اس کے تئیں ردعمل کرنے 
کا موقع ہے۔ 

ان کی کامیابیوں کو عام کریں۔
وسیع سطح پر کمیونٹی کا تعاون حاصل کرنے کے لۓ، کسی 

بھی پیش قدمی-بشمول ای ڈبلیو ایس-کے لۓ رضوری ہے کہ وہ 
کمیونٹی میں ایک مستحکم شناخت قائم کرے۔ ای ڈبلیو ایس کو 

عام کرنے کے لۓ میڈیا کا استعامل اس بات کو یقینی بنانے میں 
مدد کرے گا کہ کمیونٹی کے اندر اس کا وقار بلند رہے۔ اعلی 

کارکردگی کا مظاہر کرنے والوں کا اعرتاف کریں۔ کامیاب کہانیاں 
عام کرنے کے لۓ میڈیا کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ ایک ای ڈبلیو 
ایس کے نفاذ کا انحصار بڑی حد تک رضاکاریت پر ہے۔ اخباروں 

سے انسانی دلچسپی والی کہانیاں لکھنے کو کہیں؛ ریڈیو اسٹیشن 
سے ان پروگرام اور چیزوں کے بارے میں بات کرنے کو کہیں جن 
کو اسکول اور کمیونٹیاں ترک اسکول کی روک تھام کے لۓ انجام 
دے رہی ہیں۔ ان کی کہانیاں بتانے کے لۓ انٹرنیٹ اور سوشل 

میڈیا استعامل کریں۔ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے انہیں عام کرنے 
کے لۓ ایک ویب سائٹ بنائیں، فیس بک پیج یا ٹویٹر اکاؤنٹ 

کھولیں۔

ایک ای ڈبلیو ایس کمیونٹی تشکیل دیں۔
ای ڈبلیو ایس کو دیگر اسکول-کمیونٹیوں تک پھیالتے وقت، ان 
اسکولی اہلکار اور کمیونٹی کے لیڈران کا استعامل کریں جنہوں 

نے اس کو ”عام کرنے“ میں اچھی کارکردگی کا مظاہر کیا ہے۔ یاد 
رکھیں کہ ایک ای ڈبلیو ایس کا اس وقت دیگر کمیونٹیوں تک 
پہنچنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے جب متعلقہ افراد جنہوں 

نے درحقیقت اس کا استعامل کیا انہیں اس کی تشہیر میں ایک 
منایاں کردار دیا جائے۔ اپنے ای ڈبلیو ایس کے اہم ”چمپینئ“ کی 

نشاندہی کریں اور ان کا استعامل کریں۔ چمپینئ پبلک رسوس 
اعالنات، پریس کانفرینس کے ذریعہ اور ایڈیٹر کو خطوط بھیج 

کر اور اپنی رائے پیش کر کے میڈیا کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں 
اور ای ڈبلیو ایس کو منایاں کر سکتے ہیں (اور اس میں معتربیت 
پیدا کر سکتے ہیں)۔ وہ ای ڈبلیو ایس کی رابطہ رسگرمیوں میں 

وقت اور وسائل لگانے کے لۓ دیگر لیڈران کو بھی بحال کر سکتے 
ہیں۔

مخصوص مسائل سے متعلق ہم خیال افراد کو ایک ساتھ النا کسی 
رسگرمی کو پائیدار بنانے کا بہرتین طریقہ ہے۔ کمیونٹیز آف 

پریکٹس (سی او پی) کا زیادہ استعامل بات چیت کو فروغ دینے 
اور نئے گروپوں کو ساتھ النے کے لۓ کیا جاتا ہے۔ اپنے ای ڈبلیو 

ایس ٹیموں کو ساتھ النے کے مواقع تالش کریں۔ اس صفحہ پر 
موجود ٹیکسٹ باکس میں ایک سی او پی کی تخلیق کے طریقوں 

سے متعلق گائیڈ الئنس فراہم کی گئی ہیں۔

اختتام
اس گائیڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایس ڈی پی پی نے ایک ابتدائی 
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تخلیقی ایسوسی ایٹس بین االقوامی

ایک کمیونٹی آف پریکٹس (سی او پی) کی تحلیق کے لۓ کچھ گائیڈ الئنس

اہم فرائض اور ذمہ داریاں

1. ایک کمیونٹی آف پریکٹس (سی او پی) کی تحلیق کے لۓ کچھ گائیڈ الئنس

2. ان مسائل کا ازالہ کریں جن سے سبھی رشکت کنندگان کا مفاد وابستہ ہے۔

3. گروپ کا نظم و نسق کرنے کے لۓ ایک صدر کی نشاندہی کریں۔

4. کسی کو انچارج بننے اور میٹنگ کو کوآرڈینیٹ کرنے اور تبادلہ کے دیگر طریقوں کے لۓ ٹریننگ فراہم کریں۔

5. اس بات کو یقینی بنائیں کہ سی او پی کا تصور اور ہدف واضح طور پر متعین ہوں۔

6. سب سے اہم سوال کو پورا کریں -“ اس میں میرے لۓ کیا ہے؟“

7. سب سے اہم سوال کو حل کریں-“اس میں میرے لۓ کیا ہے؟“

8.  تبادلہ کو فروغ دینے کے لۓ ”میٹنگ“ کے متبادل طریقوں کا جائزہ لیں: انٹرنیٹ، ویب کاسٹ/پوڈکاسٹ، فیس بک پیج، ٹویٹر اکاونٹ، ویب سائٹ، 
بالگنگ، جب انٹرنیٹ اور کمپیوٹر دستیاب نہ ہوں تو ”کسی دوری سے“ تبادلہ کو فروغ دینے کے لۓ موبائل فون کے استعامل پر غور کریں۔

9. یہ سی او پی کے لۓ ایک چیلینج ہے۔ کمیونٹی کی ترقی کا بنیادی اصول ہے وہ سب جو اپنے وقت لگا رہے ہیں ان کے وقت کی زیادہ قدر کرنا۔

10. جو چیز اثر کرے اس پر توجہ مرکوز کریں۔

11. اس سخت بیان کے ذریعہ رشکت کو محدود نہ کریں کہ اسی او پی جوائن کرنے کے لۓ کون اہل ہے۔

9E جدول

انتباہی نظام کو کیسے ڈیزائن کیا اور نافذ کیا۔ یہ ان ٹولز کے 
بارے میں مشورہ اور مثالیں فراہم کرتا ہے جن کا استعامل ایس 

ڈی پی پی ملک کی ٹیموں کے ذریعہ کیا گیا ہو۔ یہ بہرتین 
عمل کو عام کرتا ہے اور چیزوں سے بچنے کے لۓ مشورہ 

پیش کرتا ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لۓ کہ جوکھم میں 
مبتال طلباء کی نشاندہی کرنے اور تعاون کرنے کے لۓ آپ کا 
ای ڈبلیو ایس کا نفاذ کامیابی کے ساتھ آپ کے ملک میں ہو 

سکے۔

آپ کی ٹیم کو آپ کے مقامی سیاق کا سامنا کرنے کے لۓ اور 
آپ کے انٹروینشن کی صف بندی کرنے کے لۓ اس گائیڈ کے 
مواد کو اختیار کرنا چاہئے تا کہ وہ طلباء جو نظر سے چوک 
جائیں انہیں احاطہ کرنے کے لۓ ایک جامع نیٹ تیار کیا جا 

سکے۔ ایک ای ڈبلیو ایس ترک اسکول کے خالف ایک ابتدائی 

ےیماتتخا

1فرازیلے، سارہ؛ ناجیل، ایسلنگ (2015)۔ ”قبل از وقت انتباہی نظام کے نفاذ کے لۓ ایک عملی گائیڈ۔“ قومی مرکز برائے تعلیمی تخمینہ اور عالقائی تعاون۔

2مارسیا ڈیویس اور نیٹے لیگٹرس؛ لیسا ہرزوگ (2015)۔ ”یہ جاننا کہ یہ کیا لیتا ہے: اس پر ایک ابتدائی نظر کہ کیسے اسکول سبھی طلباء کو کامیابی کے راستہ پر گامزن رکھنے کے لۓ ابتدائی انتباہی اشارہ کار ڈیٹا اور مشرتکہ ردعمل ٹیموں کا 

استعامل کررہے ہیں۔“ جان ہوپکنس ایری ون گریجویٹ سنٹر؛ فالڈیلفیا ایجوکیشن فنڈ۔ پی۔ 16

3فرازیلے، سارہ؛ ناجیل، ایسلنگ (2015)۔ ”قبل از وقت انتباہی نظام کے نفاذ کے لۓ ایک عملی گائیڈ۔“ قومی مرکز برائے تعلیمی تخمینہ اور عالقائی تعاون۔

دفاع پیش کرتا ہے؛ یہ اسکولوں اور کمیونٹیوں کو اپنے جوکھم میں مبتال 
طلباء کا تعاون کرنے کے لۓ ایک بنیادی ساخت اور طریقے کار فراہم 

کرتا ہے۔ تاہم، یہ تنہا آپ کے ملک میں ترک اسکول کو کم نہیں کر سکتا 
ہے۔ آپ کے ای ڈبلیو ایس کو دیگر پالیسیوں اور پروگرام کے ذریعہ 

مستحکم بنانا رضوری ہے جو ترک اسکول کی مختلف وجوہات سے منٹ 
سکے، چاہے وہ اسکول میں ایسے حاالت ہوں جو طلباء کو ترک اسکول 

پر مجبور کرتے ہیں یا گھر پر ایسے حاالت ہوں جو انہیں ترک اسکول پر 
مجبور کرتے ہیں۔ سبھی طلباء اپنی اسکولی تعلیم مکمل کرنے کے لۓ، 

اپنی صالحیت کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کے لۓ اور ایسا کرتے وقت 
تجربہ حاصل کرنے کے لۓ ایک موقع کے مستحق ہیں۔

مبارک ہو۔ آپ نے اس پروگرامنگ گائیڈ کو مکمل کر لیا ہے اور اب رشوع 
کرنے کے لۓ تیار ہیں!



INSIDE BACK COVER
(Don’t print this note)



یہ اشاعت امریکی لوگوں کے ذریعہ ریاستہائے 
متحدہ ایجنسی برائے بین االقوامی ترقی (یو ایس اے آئی ڈی) کے توسط سے ممکن بنا ہے۔

ترک اسکول روک تھام پائلٹ پروگرام (ایس ڈی پی پی)، ایک پانچ سالہ مختلف املاملک پروگرام ہے جس کو یو۔ایس ایجنسی برائے بین االقوامی ترقی (یو ایس اے آئی ڈی) کے ذریعہ 
مالی تعاون حاصل ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہے پرامئری اور سکنڈری اسکول میں طلباء کے ترک اسکول کو کم کرنا۔ 2010 سے 2015 تک، ایس ڈی پی پی نے چار ماملک میں ترک 
اسکول کی روک تھام سے متعلق تدابیر کی تاثیر کی رہنامئی کرنے اور جانچ کرنے کے لۓ ایک مستعمل تحقیقی طریقہ کار استعامل کیا۔ کمبوڈیا، انڈیا، تاجیکستان اور ٹیمور لیسٹے۔ 

ایک تین مرحلہ طریقے کار میں، ایس ڈی پی پی نے ترک اسکول کی روک تھام سے متعلق بہرتین عمل کی نشاندہی کی؛ ہر ملک میں ترک اسکول کے رجحانات اور ترک اسکول کے متاثر 
کرنے والے عوامل اور حاالت کا تجزیہ کیا؛ بذریعہ قرعہ اندازی کنٹرول آزمائشوں اور دیگر مقداری اور معیاری طریقوں کے استعامل سے جوکھم میں مبتال طلباء کو اسکول سے وابستہ 

رکھنے کے لۓ تدابیر ڈیزائن کیا، نافذ کیا اور اس کی تاثیر کا تخمینہ لگایا۔  
 

ترک اسکول کی روک تھام کرنے والی دو گائیڈ - قبل از وقت انتباہی نظام پروگرامنگ گائیڈ اور افزودگی پروگرام پروگرامنگ گائیڈ-اس بارے میں عملی رہنامئی فراہم کرتی ہے کہ ثبوت 
پر مبنی ترک اسکول کی کامیاب تدابیر کا ڈھانچہ کیسے بنایا جائے، تیار کیا جائے اور نافذ کیا جائے۔ ہر گائیڈ کو ویب پر مبنی اور موبائل پر قابل استعامل ای لرننگ ماڈیول میں 

www.dropoutpreventionlab.org ویب سائٹ یا موبائل ایپلی کیشن ڈاون لوڈ کر کے بھی مالحظہ کیا جا سکتا ہے۔ 
The www.dropoutpreventionlab.org  پورٹل نفاذ کاروں، پالیسی سازوں اور عمل کاروں کو ترک اسکول سے متعلق دیگر کتابچے اور وسائل اور کمیونٹیز آف 

پریکٹس تک بھی رسائی فراہم کرتا ہے۔

ترک اسکول کی روک تھام

قبل از وقت انتباہی نظام
گائیڈ گائیڈپروگرامنگ  پروگرامنگ 


