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انتسابات

ے متحده، کمبوڈيا، ہندوستان، تاجکستان اور تيمور ليسٹ ميں ڈيٹا اکٹها اور اس کا اندراج کرنے کے ليے يہ نتائج رياستہائ
تحقيق کے ڈيزائن اور وسيلے کی تياری سے لے کر تجزيہ و رپورٹنگ کے اس کے مراحل ميں اسکول ڈراپ آؤٹ 

س عمل ميں درج ذيل افراد نے ايک نماياں پروگرام کی مجموعی ٹيم کے کام کا نتيجہ ہيں۔ ا) SDPP(پريوينشن پائلٹ 
:کردار ادا کيا

)کريئيٹو ايسوسی ايٹس(  (Karen Tietjen) کيرين ٹيٹجن 

 [(Mathematica Policy Research) ميتهميٹکا پاليسی ريسرچ [  (Nancy Murray) نينسی ميورے 
)ميتهميٹکا پاليسی ريسرچ(  (Quinn Moore) کوئن مور 
)ميتهميٹکا پاليسی ريسرچ(  (Emilie Bagby)  ايميلی بيگبی
)ميتهميٹکا پاليسی ريسرچ(  (Ali Protik) علی پروٹک 

)ميتهميٹکا پاليسی ريسرچ(  (Mark Strayer) مارک اسٹيريئر 
)ميتهميٹکا پاليسی ريسرچ(  (Kristine Johnston) کرسٹائن جانسٹن 

)ليسی ريسرچسابق ميتهميٹکا پا(  (Kathy Buek) کيتهی بوئيک 
)ميتهميٹکا پاليسی ريسرچ(  (Ebo Dawson-Andoh) ايبو ڈاؤسن اينڈوه 

)ميتهميٹکا پاليسی ريسرچ(  (Owen Schochet) اووين ساشيٹ 
)ميتهميٹکا پاليسی ريسرچ(  (Ron Palanca) رون پالنکا 
)ميتهميٹکا پاليسی ريسرچ(  (Jeremy Page) جيريمی پيج 

کمپوچين ايکشن فار پرائمری ايجوکيشن  (Chea Kosal) چی کوسل 
کمپوچين ايکشن فار پرائمری ايجوکيشن  (Carole Williams) کيرول وليمس 

کمپوچين ايکشن فار پرائمری ايجوکيشن  (Lork Ratha) الرک راتها 

 )مع کوئيسٹ االئنس IDEAL)   (Aakash Sethi) آکاش سيٹهی 
)مع کوئيسٹ االئنس IDEAL(  (Amitav Nath) اميتابه ناته 

   (Gulgunchamo Naimova) گلگنچامو نائمووا 
)کريئيٹو ايسوسی ايٹس( )mirbekovna(امر بريکوونا 

)کريئيٹو ايسوسی ايٹس(  (Zarina Bazidova) زرينہ بيزيڈووا 

)CARE)  (Lotte Renault) الٹ رينالٹ 
) CARE)  (Shoaib Danish) شعيب دانش  

)اسکول ٹو اسکول(  (Mark Lynd( مارک لينڈ 

) ، کمبوڈياIRL –انڈو چائنا ريسرچ لميٹڈ (  (Neangpouv Yi) نيانگ پو يی 
) ، کمبوڈياIRL –انڈو چائنا ريسرچ لميٹڈ (  (Chantha Kuon) چانتها کوون 

)انزرکالو سنٹر آف سوشيالوجيکل ريسرچ، تاجکست(  (Kahramon Bakozoda) کہرامون باکوزوڈا 

)]، ہندوستان)Sunai Consultancy(سونائی کنسلٹنسی [(  (Pranav Chaudhary) پرنو چودهری 

حتمی رپورٹ نينسی ميورے، کوئن مور، ايميلی بيگبی، علی پروٹک، مارک اسٹريئر، کرسٹائن جانسٹن اور کرين ٹيٹجن 
نے تيار کی تهی۔
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 خالصہ کا عاملہ

انچ ايک ، )SDPP ( پائلٹ پريوينشن آؤٹ ڈراپ اسکول الہ پ ر س رام ملکی کثي ڈنگ کی جس ہے پروگ  ايجنسی امريکی فن
ی کی ذريعہ کے  [U.S. Agency for International Development (USAID)] فروغ االقوامی بين برائے ے، گئ  ہ
يے کے کرنے کم شرحيں کی آؤٹ ڈراپ کے علم طالب ميں اسکولوں ثانوی اور ابتدائی جو اب ل ائل کامي اندہی کی وس  نش

ياء اور مشرق وسطی  1ہے۔ گيا کيا وضع ليے کے کرنے اس کا مقصد طالب علم کے ڈراپ آؤٹ کے تدارک کی بابت ايش
ايں طور  USAID ميں مشنز اور وہاں کے ممالک کو شہادت پر مبنی پروگرام سازی سے متعلق رہنمائی فراہم کرنا ہے ب

زی کی کہ چار اہدافی ممالک ميں ڈراپ آؤٹ کے تدارک  ا جائے اور اس کی اثرانگي و پيشرو بناي داخلتوں ک ق م سے متعل
و آؤٹ ڈراپ ميں ممالک اہدافی چاروں ليسٹ۔ تيمور اور تاجکستان، ہندوستان، کمبوڈيا، :جانچ کی جائے م ک  کے کرنے ک

ا استعمال کا کارروائی جاتی مرحلہ تين ايک نے SDPP ليے، کے سمجهنے کو طريقوں  کے آؤٹ راپڈ اسکول  )1 ( :کي
 کے آؤٹ ڈراپ  )2 ( دينا؛ انجام جائزه ادبی ايک ليے کے نشاندہی کی عمل طرزِ  بہترين کے سطح االقوامی بين ميں تدارک

ر بطور کے تجزيے متعلقہ سے صورتحال اور کرنا تجزيہ کا رجحانات يں ملک ہ اته آؤٹ ڈراپ م  خطرے وابستہ کےس
ہ دوچار سے خطرے کے آؤٹ ڈراپ ميں اسکول  )3 ( اور کرنا؛ نشاندہی کی حاالت اور عوامل کے و طلب اقی ک  رکهنے ب
  کرنا۔ پيمائی قدر کی ان ساته کے سختی اور کرنا نافذ انہيں کرنا، وضع مداخلتيں ليے کے

اته کے مداخلتوں ان مقصد کا پروگراموں SDPP نافذ ميں ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوستان، کمبوڈيا،  ڈراپ اسکول س
و]  Early Warning System (EWS)[ سسٹم وارننگ ارلی ايک ميں جس ہے کرنا کم وک آؤٹ م طالب ک  ايک کے عل

داخلتيں کی EWS ہے۔ گيا کيا شامل ساته کے پروگرام مشغوليتی اعزازی  دوچار سے خطرے کے آؤٹ ڈراپ اسکول م
 کرکے استعمال کو ريکارڈوں اسکول هشد ڈيٹ اپ پر طور مستقل کرنے، نشاندہی کی  )"طلبہ دوچار سے خطرے" ( طلبہ
ونے رہے کر جدوجہد ميں طلبہ پهر اور رکهنے نگاه پر پيشرفت کی طلبہ ان انياں کی ہ ر آنے نظر نش ين" پ  "ردعمل اول

يں۔ ہوتے مختلف ساته کے تناظر ملکی اجزاء مختلف کے EWS ہے۔ مشتمل پر کرنے اختيار کارروائياں والی  اعزازی ہ
ا — اسکول اور حاضری بہتر مشغوليت، تر وسيع کی علم طالب مداخلتيں مشغوليتی يں کمبوڈي وٹر م ز، کمپي  ہندوستان ليب

يں سرگرميوں نصابی اضافی ميں ليسٹ تيمور اور تدريس، نجی بعد کے اسکول ميں تاجکستان سرگرميوں، تقويتی ميں  م
 تهيں۔ گئی کی وضع ليے کے دينے تحريک کو خواہش کی رکنے

SDPP ہ نے ہنظر ي ائم ي ا ق ہ کي اون، سماجی اور علمی ک ہ دوچار سے خطرے جو تع يے کے طلب  مشغوليتی اضافی ل
ات کے علم طالب ہو، مدغم ساته کے تبديليوں والی آنے ميں عمل طرزِ  کے استاد اور سرگرميوں وں اور رجحان يں روي  م

يں صورت یک آؤٹ ڈراپ کم سے اسکول اور مشغوليت اضافی کی علم طالب اور گا، الئے بہتری ا م ا۔ رونم  SDPP ہوگ
 کيا معائنہ کا اثرانگيزی کی پروگراموں SDPP کرکے استعمال کا آزمائش منضبط پر طور اتفاقی ايک ميں پيمائی قدر کی
 نتائج کے اساتذه اور طلبہ کے اسکولوں کرده تجويز پر طور اتفاقی ليے کے کرنے فراہم خدمات کی SDPP ميں جس گيا
رده تجويز پر طور اتفاقی کو گروپ منضبط والے کرنے فراہم خدمات کاروباری مولمع حسبِ  موازنہ کا  کے اسکولوں ک

  ہے۔ جاتا کيا سے طلبہ اور اساتذه

SDPP ہ دوچار سے خطرے تئيں کے اسکول عمل، طرزِ  کے استاد ميں يں رجحانات،اسکول کے طلب م طالب م  کی عل
ر نتائج ےوال رکهنے تعلق سے آؤٹ ڈراپ اسکول اور مشغوليت رام نے SDPP پ زی کی پروگ ا اثرانگي ہ ک ا معائن ا۔  کي گي

پروگرام اور کنٹرول گروپ اسکولوں، بشمول ڈيٹا اکٹها کرنے کے ہر  SDPPنے سبهی  SDPPچاروں ممالک کے ليے، 
ا۔  ا کي ا اکٹه سے اسکولوں کے اسکولی ريکارڈوں  897نے  SDPPمقام پر ہر اہدافی گروپ کے طلبہ کی آبادی سے ڈيٹ

ہ اور خطرے سے دوچار لگ بهگ  250,000قريب  ہ،  23,000طلب اتذه اور  8,000طلب اته  2,000اس ين کے س منتظم
  انٹرويوزسے ماخوذ معلومات کا تجزيہ کيا۔

                                                 
1 SDPP و و ک ٹس ايسوسی کريئيٹ ہ کے انٹرنيشنل اي ين ذريع وامی ب ارٹنرز االق ا پ ا) ريسرچ پاليسی ميتهميٹيک و اسکول اور  (ميتهميٹيک  اسکول ٹ

نل امی اور  [School-to-School  International  (STS)]  انٹرنيش ارٹنرز مق ا پ ے کمبوڈي وچين ک نا کمپ ار يکش ری ف  پرائم
نس کوئيسٹ کے ہندوستان ، [Kampuchean  Action  for  Primary  Education  (KAPE)]  ايجوکيشن   Quest  Alliance]  االئ

(QUEST)]  ر کے ليسٹ تيمور اور اته کے  [Care  International  (CARE)]  انٹرنيشنل کيئ ذ س ا ناف ا کي ے۔ گي و ہ ٹس ايسوسی کريئيٹ ا اي  ک
 ہے۔ سنبهالتا دارياں ذمہ کی پارٹنر مقامی ميں ملک اس جو ہے آفس کارپوريٹ ايک ميں تانتاجکس
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.A پيمائی قدر کی نتائج 

SDPP س کے پروگرام کی سرگرميوں اور طالب علم و استاد کے نتائج پر وه جس طريقے سے اثرانداز ہو سکتی ہيں ا
ايک تصوراتی ماڈل نے پروگرام اور اثر کی قدر پيمائی کے ڈيزائن کی رہنمائی کی۔ يہ ماڈل طے کرتا ہے کہ استاد اور 

اسکول اورتعليمی  —مشترکہ اور وسيع تر کميونٹی کے ذريعہ دوباره نافذ کرده  —والدين کی جانکاری اور طرز عمل 
ئی کی حيثيت رکهتے ہيں۔ طالب علم کے يہ رجحانات اسکول ميں طالب ترغيبات کے تئيں طلبہ کے رجحانات ميں توانا

کی مشغوليت، بشمول ان کی حاضری، رويے اور علمی کارکردگی ميں ڈهلتے ہيں۔ ان عوامل کا پيچيده، اجتماعی تعامل 
 اسکول ميں رہنے يا ڈراپ آؤٹ کرنے کی طالب علم کی اہليت، خواہش اور فيصلے پر اثر انداز ہوتا ہے۔

 
ات، کے طلبہ دوچار سے خطرے تئيں کے اسکول عمل، طرزِ  کے استاد تصاوير کی ذيل اور باکسز ٹيکسٹ  رجحان

ق سے آؤٹ ڈراپ اسکول اور مشغوليت کی علم طالب ميں اسکول ز والے رکهنے تعل يں ڈومين زی م دائی کے اثرانگي  ابت
ان خالصہ کا نتائج کے اقدامات ی بي يں۔ کرت را SDPP ہ رام کے اث نے پروگ رول گروپ کے  SDPPت کے تخمي اور کنٹ

ر دلچسپی کے  ام پ د اختت نے ح ہ تخمي ر کے ي يں۔ اث ی ہ ر مبن رق پ يں آنے والے ف ائج م طلبہ اور اساتذه کے ليے اوسط نت
ق رکهنے والے  ہ صورتحال سے تعل و بعين يں جس ک اتے ہ و بت رق ک رام سے  SDPPنتيجے ميں آنے والے اس ف پروگ

ان کيے گيے منسوب کيا جا سکتا ہے۔  يہ تخمينے ٹريٹمنٹ اور کنٹرول گروپ کے بيچ فيصد پوائنٹ کے فرق کے بطور بي
يں۔ ان  يش کرتے ہ و بهی پ ا کمی ک ہيں۔ ہم تمام تر ٹريٹمنٹ اور کنٹرول گروپوں کے ابتدائی نتائج ميں فيصد ميں اضافے ي

د /جن کو پری پوسٹ يا خط اساسیکے بطور نہ کی جائے " تبديلی"کی تعبير فيصد ميں اس " فيصدی تبديليوں" امی ح اختت
يں ٹريٹمنٹ گروپ  رول گروپ کے سلسلے م ر کنٹ د پ کی تبديلی ميں جوڑا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے بجائے، اختتامی ح

 کے نتيجے کی پيمائش ميں اضافہ يا کمی کے بطور تعبير کی جائے۔ 

ہ نسبت اعداد و شمار سے متعلق جانچوں کا اہتمام يہ تشخيص کرنے کے ل ر صفر کی ب ر ايک اث ا ہ ہ آي ا ک ا ته ا گي يے کي
ا ہے اگر اس کے  ا جات ان کي نماياں حد تک مختلف ہے۔ اثر کے تخمينوں کو اعداد و شمار کے لحاظ سے اہم کے بطور بي

)SDPP م  5اتفاقاً ہونے کا امکان ) پروگرام کی وجہ سے نہيں بلکہ بتاً اہ و نس وں ک ر کے تخمين و۔  اث م ہ کے فيصد سے ک
ا امکان ) پروگرام کی وجہ سے نہيں بلکہ SDPP(بطور بيان کيا جاتا ہے اگر اس کے  فيصد کے  10اور  5اتفاقاً ہونے ک

 بيچ ہو۔ 
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  اثرات کے پروگرام SDPP پر عمل طرز کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ  ۔ES.1  تصوير

 
 

 سوالنامے۔ متابعتی کرده تيار خود از کے استاد اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ

ا  ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP اکاؤنٹس۔ تجزياتی ليے کے کرنے مجتمع کو اساتذه اندر کے اسکولوں :نوٹ  صرف مشغوليت، + EWSي
EWS، اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے ستعمالا کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور 

  ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی  + EWSاور  گروپ EWS صرف  +/++/+++  

انگيزیاثرکی SDPPميںہونےاثراندازپرنتائجکےاستاد

 سوال کا تحقيق ابتدائی

 پڑا؟ اثر پر عمل طرزِ  کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ سے SDPP کيا

SDPP اقدام ابتدائی کا انگيزی اثر کی پروگرام 

 سوالنامے ليے کے استاد مرتکز پر رويے کے استاد نتيجہ يہ  ۔ڈراپ آؤٹ کے تدارک ميں استاد کے طرز عمل کا پيمانہ
ہ دوچار سے خطرے سے جس ہے مبنی پر آئٹمز آٹه کے و طلب يں اسکول ک ابکا م ونے مي يں ہ دد م  ہے سکتی مل م

يں کرتے ريکارڈ حاضری کی روزانہ استاد آيا جيسے ا اور ہ نے کسی آي يں مہي ين م وں ت م طالب تک دن ر کے عل  غي
  ہيں۔ کرتے کارروائی کوئی استاد پر رہنے حاضر

 نتائج کے اقدام ابتدائی کے اثرانگيزی

SDPP کے کمبوڈيا اثر مثبت نماياں ايک کا پروگرام SDPP طرزِ  کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ ميں گروپوں 
 اور ہندوستان اثر کا پروگرام SDPP ۔)ES.1تصوير ( ہے پڑا اثر مثبت معمولی ايک بهی ميں ليسٹ تيمور نيز پر عمل

 ہے۔ پڑا نہيں پر عمل طرز کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ ميں تاجکستان
 

 ماحصل کے نتائج اضافی کے استاد
SDPP ر مثبت نماياں ايک سے لحاظ کے شمار و اعداد پر انکساری خود احساس کے اساتذه ميں ليسٹ تيمور نے پروگرام  اث

 ۔ تها ڈاال اثر مثبت نماياں نسبتاً  ميں گروپ کمپيوٹرز+  EWS ميں کمبوڈيا اور
اں ايک سے لحاظ کے شمار و اعداد پر داری ذمہ احساس کے اساتذه ميں کمبوڈيا نے پروگرام • ر مثبت نماي  اور اث

 ۔ تها ڈاال اثر منفی نماياں نسبتاً  ميں تاجکستان
• SDPP يں تاجکستان اور کمبوڈيا سے دارک کے آؤٹ ڈراپ م يں ت تظم م يں عمل طرز کے من ا اور م يں کمبوڈي  م

EWS  +اں سے لحاظ کے شمار و اعداد ميں داری ذمہ احساس کے منتظمين ميں اسکولوں کمپيوٹرز  اصالح نماي
 ۔تهی ہوئی
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کمبوڈيا تاجکستا ہندوستان  تيمور ليسٹ
 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 
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 انگيزی اثر کی SDPP ميں ہونے اثرانداز پر نتائج کے رجحان کے علم طالب

  سوال کا تحقيق ابتدائی

 ہے؟ ڈاال اثر پر ناترجحا کے علم طالب تئيں کے اسکول نے SDPP کيا

SDPP اقدامات ابتدائی کے انگيزی اثر کی پروگرام 

 اس تعلق کا جن ہے مبنی پر جوابات کے علم طالب پر آئٹمز چه کے سروے پيمانہ يہ  رجحانات۔ جذباتی تئيں کے اسکول
ا محسوس کيسا ميں بارے کے اسکول کو طلبہ کہ ہے سے امر يں اس اور ہے ہوت يے ےک موجودگی اسکول" م  ايک ل

يں سے جن ہيں اساتذه ايسے پر وہاں"، "ہے جگہ پرلطف ات م وں سکتا کر ب يں"اور ،"ہ ا اسکول م ا منتظر ک وں رہت  "ہ
ی)  4 کر لے سے  (متفق غير پر طور کلی)  1 رينج کی جوابات ہيں۔ شامل بيانات جيسے ر طور کل ق پ ے۔ تک  (متف  ہ
  ہے۔ سے رجحانات اتیجذب بہتر تئيں کے اسکول تعلق کا اقدار تر اعلی

 اس تعلق کا جن ہے مبنی پر جوابات کے علم طالب پر آئٹمز نو کے سروے پيمانہ يہ  رجحانات۔ شعوری تئيں کے اسکول
يں سوچتے کيسا ميں بارے کے اسکول طلبہ کہ ہے سے امر يں اس اور ہ وم" م يں اسکول مجهے سے کرنے ورک ہ  م

ام کے اسکول اپنے مدنظر کے غلطيوں ميں" اور  "ہے ملتی مدد ميں دکهانے کارکردگی اچهی و ک ا چيک ک وں کرت   "ہ
 ہے۔ سے رجحانات شعوری بہتر تئيں کے اسکول تعلق کا اقدار تر اعلی ہيں۔ شامل بيانات جيسے

 تعلق کا جن ہے مبنی پر جوابات کے علم طالب پر آئٹمز  10 کے سروے پيمانہ يہ  رجحانات۔ جاتی رويہ تئيں کے اسکول
ا ميں" ميں اس اور ہيں کرتے کام سے طرح کس ميں اسکول طلبہ کہ ہے سے مرا اس ڈ اپن ا کروں مکمل گري يں" ،"گ  م

ات جيسے  "ہوں کرتا ورک ہوم اپنا ميں" اور  "ہوں پہنچتا پر وقت ميں" ،"ہوں جاتا سے پابندی يں۔ شامل بيان ی ہ ر اعل  ت
 ہے۔ سے رجحانات جاتی رويہ بہتر تئيں کے اسکول تعلق کا اقدار

 نتائج کے اقدامات ابتدائی کے اثرانگيزی

SDPP ہ دوچار سے خطرے تئيں کے اسکولوں ميں تاجکستان اور ہندوستان کا پروگرام ات جذباتی کے طلب ر رجحان  پ
يں ممالک ان ليکن تها پڑا اثر مثبت نماياں ايک م طالب م دامات ديگر کے رجحان کے عل ر اق ا اس پ ر ک يں اث ڑا نہ ا پ  ته

يں کے اسکولوں ميں ليسٹ تيمور کا پروگرام SDPP ۔)ديکهيں  ES.3 اور  ES.2 تصاوير( ہ تئ ات جاتی روي ر رجحان  پ
يکن تها پڑا اثر مثبت ايک م طالب ل دامات ديگر کے حانرج کے عل ر اق ا اس پ ر ک يں اث ڑا نہ ا۔ پ رام SDPP ته ا پروگ  ک

 پڑا۔ نہيں اثر کوئی پر رجحانات کے علم طالب ميں کمبوڈيا

 ماحصل کے نتائج اضافی ليے کے رويے کے علم طالب

• SDPP رام تان نے پروگ يں ہندوس دين م تاد اور وال اون کے اس ح کے تع ر، نظر مطم ا پ يں کمبوڈي  EWS م
اون کے والدين ميں کمپيوٹرز+  EWS ميں کمبوڈيا اور پر نظر مطمح کے تعاون کے استاد ميں اسکولوں  تع

 ۔ تها ڈاال اثر مثبت نماياں ايک سے لحاظ کے شمار و اعداد پر نظر مطمح کے ٹريننگ کمپيوٹر اور

 ۔تهے پڑے نہيں اثرات کوئی پر اقدامات ثانوی کے رجحانات کے علم طالب ميں تاجکستان يا ليسٹ تيمور •
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دائی کے اثرانگيزی کی رجحان کے طلبہ دوچار سے خطرے تئيں کے اسکول  ۔ES.2  تصوير دامات ابت ر اق رام SDPP پ  کے پروگ
 اثرات

 

 

 رجحانات جذباتی تئيں کے اسکول
 

 رجحانات جاتی رويہ تئيں کے اسکول
 

   
 

 سوالنامے۔ ليے کے علم طالب دوچار سے خطرے اور آوری جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول تیمتابع اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ
ل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور ،EWSصرف  مشغوليت، + EWS يا  ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP :نوٹ و اطالق قاب يچ کے  )ہ  ب

ر تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق ا  )Benjamini-Hochberg ( ہوشبرگ بنجامنی کو اتاث ہ ک  استعمال طريق
  ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو اقدار اوسط تها۔ گيا کيا آہنگ ہم ليے کے موازنوں متعدد کرکے

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
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 پروگرام کے اثرات SDPPمجموعی طور پر اور خطرے سے دوچار طلبہ کے بيچ، يوميہ حاضری پر   ۔ES.3  تصوير
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 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا
 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 

 کی اثر انگيزی SDPPطالب علم کی مشغوليت پر اثرانداز ہونے ميں 

 ابتدائی تحقيق کا سوال
 نے مجموعی طور پر اور خطرے سے دوچار طلبہ کے ليے، حاضری پر اثر ڈاال؟ SDPPکيا 

SDPP پروگرام کی اثر انگيزی کے ابتدائی اقدامات 
 ليے پورے اسکولی سال کے ليے اوسط يوميہ حاضری ہے۔ حاضری کا نتيجہ چاروں ممالک کے حاضری۔

 اثرانگيزی کے ابتدائی اقدامات کے نتائج
SDPP ،SDPP  ر اں مثبت اث پروگرام نے ہندوستان اور تيمور ليسٹ ميں طلبہ کی يوميہ حاضری پر ايک نماي

ا  ر ڈاال ته ت اث اں مثب بتاً نماي ر نس يں حاضری پ تان م ز تاجکس ا ني ا  SDPP ۔)ES.3تصوير (ڈاال ته رام ک پروگ
 کمبوڈيا ميں حاضری پر کوئی اثر نہيں پڑا۔

 ماحصل کے نتائج اضافی کے مشغوليت کی علم طالب

• SDPP رام ے پروگ تان ن يں تاجکس ی م ارکردگی الجبرائ ر ک بتاً  پ اں نس ر نماي ا، ڈاال اث يکن ته ا، ل  کمبوڈي
 ۔تها ڈاال نہيں اثر یکوئ پر رويے يا کارکردگی تعليمی ميں ليسٹ تيمور يا ہندوستان
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 آوری۔ جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

 کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور ،EWSصرف  مشغوليت،+  EWSيا  ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP :نوٹ
 کا خصوصيات کی اساسی خط ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ

 تها۔ گيا کيا تعين کا حيثيت دوچار سے خطرے کی علم طالب کرکے استعمال

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
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 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا
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 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWSاور  گروپ EWSصرف   +/++/+++  

 

 انگيزی اثر کیSDPP ميں  ہونے اثرانداز پر آؤٹ ڈراپ اسکول

  سوال کا تحقيق ابتدائی

 ڈاال؟ اثر پر آؤٹ ڈراپ اسکول ليے، کے طلبہ دوچار سے خطرے اور پر طور مجموعی نےSDPP کيا 

SDPP اقدامات ابتدائی کے انگيزی اثر کی پروگرام 

ہ ہے پر بات اس بنياد کی آؤٹ ڈراپ ميں، ممالک سبهی  ۔آؤٹ ڈراپ اسکول ا ک م طالب آي ابعتی نے عل ا مت ع کی ڈيٹ  جم
 :ہے مختلف سے لحاظ کے ممالک تعريف قطعی کيا۔ آؤٹ ڈراپ وقت کے آوری

 اسکول ميں سال اسکولی اگلے نے طلبہ جن آؤٹ؛ ڈراپ بيچ کے گريڈ ليے کے طلبہ کے  5 گريڈ اہدافی  ۔ہندوستان •
  تها۔ گيا مانا واال کرنے آؤٹ ڈراپ سے اسکول انہيں کرايا نہيں اندراج ميں

 گريڈ ٹرمنل ليے کے تعليم بنيادی  9 گريڈ آؤٹ۔ ڈراپ درميان کے گريڈ ليے کے طلبہ کے  9 گريڈ اہدافی  ۔تاجکستان •
ات پانچوں سبهی نے طلبہ جن کيا؛ مکمل  9 گريڈ کر دے امتحانات کے سال اختتام نے طلبہ ہے۔ يں امتحان ئے نہ  دي
  ہے۔ گيا کيا بيان واال کرنے آؤٹ ڈراپ ےس اسکول انہيں

يں  (9 گريڈ) گريڈ ٹرمنل ليے کے تعليم بنيادی بشمول ،(9 اور  8  ,7 گريڈ) گريڈز اہدافی تين نےSDPP ۔ کمبوڈيا •  م
د تعليم اپنی وه اگر وقت اس کيا مشاہده کا طلبہ پر وقت ممکنہ آخری جس نے ہم کيا۔ کام يں جاری مزي ه نہ  رہے رک
رام ميں  7 گريڈ نے طلبہ جن تها۔ گيا مانا آؤٹس ڈراپ کو لبہط تو تهے وں کی شروعات کی پروگ ا اگر نے انہ  ڈيٹ

ا آؤٹ ڈراپ انہيں تو کرايا نہيں اندراج دوباره ميں اسکول ميں سال ترين تازه بالکل کے کليکشن وا کي ا ہ ا مان ا۔ گي  ته
ڈ نے طلبہ جن يں 8 گري رام م وں کی شروعات کی پروگ نے راگ نے انہ ڈ اپ يں سال کے  9 گري نے م  دوسرے اپ

و ديئے نہيں امتحانات سبهی کے سيمسٹر يں ت ا آؤٹ ڈراپ انہ وا کي ا ہ ا مان ا۔ گي ہ بهی کسی ته ڈ نے طلب يں  9 گري  م
  ہوئيں۔ موصول خدمات کی پروگرام سال پورے انہيں اور کی نہيں شروعات کی پروگرام

ڈ آخری کے اسکول ابتدائی بشمول ،(6 اور  5  ,4 ڈگري) گريڈز اہدافی تين نےSDPP ۔ ليسٹ تيمور • ڈ) گري   (6 گري
يم اپنی وه اگر وقت اس کيا مشاہده کا طلبہ پر وقت ممکنہ آخری جس نے ہم کيا۔ کام ميں د تعل يں جاری مزي ه نہ  رک
ڈز ميں سال پہلے کے نفاذ نے طلبہ جن تها۔ گيا مانا آؤٹس ڈراپ کو طلبہ تو تهے رہے ي  5 اور  4 گري رام ںم  پروگ
يں کيے نہيں مکمل امتحانات اپنے کے  6 گريڈ آخری ميں سالوں کے بعد اگر نے انہوں کی شروعات کی  ڈراپ انہ
 شروعات کی پروگرام ميں  4 گريڈز ميں سالوں تيسرے اور دوسرے کے نفاذ نے طلبہ جن تها۔ گيا مانا ہوا کيا آؤٹ
 اندراج ميں اسکول  (بطور کے طلبہ کے  6 اور  5 گريڈ تيببالتر) ميں سال اسکولی کے  2015 اگر نے انہوں کی
  تها۔ گيا مانا ہوا کيا آؤٹ ڈراپ انہيں کرايا نہيں

 نتائج کے اقدامات ابتدائی کے اثرانگيزی

يں اسکولوں EWS نے پروگرامSDPP ميں،  کمبوڈيا ہ م يچ طلب و آؤٹ ڈراپ کےب اں ک م تک حد نماي ا ک  EWS اور کي
 پروگرام  SDPP تها۔  ڈاال اثر موافق نماياں نسبتاً  پر آؤٹ ڈراپ بيچ کے طلبہ ميں اسکولوں (Enrichment) انرچمنٹ+
 ڈاال۔ نہيں اثر پر آؤٹ ڈراپ ميں ليسٹ تيمور يا تاجکستان ہندوستان، نے

 ماحصل کے نتائج اضافی کے آؤٹ ڈراپ

• SDPP ميں کمبوڈيا نے پروگرام EWS  +يں گريڈ ميں اسکولوں کمپيوٹرز ر شرفتپي م بتاً  پ اں نس  مثبت نماي
 ۔ تها ڈاال نہيں اثر کوئی پر پيشرفت ميں گريڈ ميں ليسٹ تيمور يا تاجکستان ہندوستان، ليکن تها، ڈاال اثر

• SDPP ونے نہ دوچار سے خطرے ميں تاجکستان نے ہ والے ہ يے کے طلب ڈ ل يچ کے گري ر آؤٹ ڈراپ ب  پ
 ۔تها ڈاال ضرور اثر موافق نماياں نسبتاً 
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 اثرات کے پروگرام SDPP پر آؤٹ ڈراپ ولاسک بيچ، کے طلبہ دوچار سے خطرے اور پر طور مجموعی  ۔ES.4  صويرت

 
 

 
 آوری۔ جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP  :مآخذ
 ،EWS صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP ہے۔ گئی کی سے طريقے مختلف ميں ملک ہر تعريف کی آؤٹ ڈراپ :نوٹ

 پيشرفت کو اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور
  تها۔ گيا کيا تعين کا حيثيت دوچار سے خطرے کی علم طالب کرکے استعمال کا خصوصيات کی اساسی خط ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
  ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 
 راتپروگرام کے اث SDPPپروگرام کی اثر انگيزی کے ابتدائی اقدامات پر . ES.1جدول 

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا  

 EWSصرف 
EWS + 
مشغوليت 

    (کمپيوٹرز(

 +++ ○ ○ +++ +++ ڈراپ آؤٹ کے تدارک ميں استاد کے طرز عمل
 اسکول کے تئيں خطرے سے دوچار طالب علم کے رجحانات

 ○ ++ +++ ○ ○ اسکول کے تئيں جذباتی رجحانات
 ○ ○ ○ ○ ○ تاسکول کے تئيں شعوری رجحانا

 +++ ○ ○ ○ ○ اسکول کے تئيں رويہ جاتی رجحانات

 خطرے سے دوچار طلبہ

صد
 في
 کا
لبہ
 ط
ے
چک

ر 
ٹ ک

آؤ
پ 
ڈرا

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا 

 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 

 تمام طلبہ
ڈر

صد
 في
 کا
لبہ
 ط
ے
چک

ر 
ٹ ک

آؤ
پ 
ا

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا 

 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 
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 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا  

 EWSصرف 
EWS + 
مشغوليت 

    (کمپيوٹرز(

 حاضری
 ++ + +++ ○ ○ مجموعی

 +++ ○ +++ ○ ○ خطرے سے دوچار
 ڈراپ آؤٹ

 ○ ○ ○ — — — مجموعی 
 ○ ○ ○ ○ — — — خطرے سے دوچار 

 سطح پر۔. 01./05./10اعداد و شمار کے لحاظ سے نماياں مثبت اثر + + +/+ +/+ 
 سطح پر۔. 01./05./10اعداد و شمار کے لحاظ سے نماياں منفی اثر  —/— —/— — —
 اثر اعداد و شمار کے لحاظ سے اہم نہيں ہے۔○ 
 

 پروگرام کے اثرات SDPPنتيجے کے اضافی اقدامات پر . ES.2جدول 

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا  

 EWSصرف 
EWS + 
مشغوليت 

    (کمپيوٹرز(

 ائجاستاد کے نت

 ++ ○ ○ + ○ استاد کی خود انکساری

 ○ — ○ +++ +++ استاد کا احساس ذمہ داری

 ○ ++ ○ +++ +++ ڈراپ آؤٹ کے تدارک ميں منتظم کے طرز عمل

 ○ ○ ○ ○ ○ منتظم کی خود انکساری

 ○ ○ ○ +++ ○ منتظم کا احساس ذمہ داری

 اسکول کے تئيں طالب علم کے رجحانات

ئيں خطرے سے دوچار طالب علم والدين کے تعاون کے ت
 کے مطمح نظر

○ + +++ ○ ○ 

استاد کے تعاون کے تئيں خطرے سے دوچار طالب علم 
 کے مطمح نظر

+++ ○ +++ ○ ○ 

 ناقابل اطالق ناقابل اطالق ناقابل اطالق ++ ○ کمپيوٹر ٹريننگ کے سلسلے ميں مطمح نظر

 طالب علم کی مشغوليت

 ○ ++ ○ ○ ○ رياضی کی کارکردگی

 ○ ○ ○ ○ ○ زبان کی کارکردگی

 ○ ○ ○ ○ ○ 2زبان کی کارکردگی 

 ○ ○ ○ ○ ○ رويہ

 ڈراپ آؤٹ

 ○ ○ ○ + ○ پيشرفت

 ناقابل اطالق ○ ناقابل اطالق ناقابل اطالق ناقابل اطالق گريڈ کے درميان ڈراپ آؤٹ 

 سطح پر۔. 01./05./10اعداد و شمار کے لحاظ سے نماياں مثبت اثر + + +/+ +/+ 
 سطح پر۔. 01./05./10اعداد و شمار کے لحاظ سے نماياں منفی اثر  —/— —/— — —
 اثر اعداد و شمار کے لحاظ سے اہم نہيں ہے۔○ 
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.B مضمرات کے نتائج کے پيمائی قدر 

ائج  SDPPقابل غور بات يہ ہے کہ، چاروں ہی ممالک ميں،  ڈراپ آؤٹ اور حاضری  —نے اعلی ترين سطح کے دو نت
يں ميں سے اي تان، تاجکستان اور تيمور ليسٹ م ا؛ ہندوس ا ته و گي م ہ يں، ڈراپ آؤٹ ک ا م يے۔ کمبوڈي رات مرتب ک ک پر اث

و اور  SDPPحاضری ميں بہتری آئی تهی۔ سبهی چاروں ممالک ميں،  نے بنيادی نتيجے کے لگ بهگ سبهی اشاريوں ک
ر بيشتر اضافی اشاريوں کو مختلف انداز ميں مثبت طريقے سے متاثر کيا يں سے  8۔ حسب خواہش اث ادی اشاريوں م  7بني

 ميں پيش آيا تها۔ 9اضافی اشاريوں ميں سے  14ميں اور 

 ہے سکتا ہو سے نتائج کے اثر مشاہده زيرِ  تعلق کا جن عوامل وه 1.

SDPP رات موافق پر آؤٹ ڈراپ ميں کمبوڈيا نے پروگرام يکن تهے ڈالے اث تان، ل ا تاجکستان ہندوس ي ليسٹ تيمور ي  ںم
ر موافق پر آؤٹ ڈراپ ميں کمبوڈيا ميں سيکشن اگلے تهے۔ ڈالے نہيں اثرات ر مضمرات اور مطالب کے اث  کی گفتگو پ
ر عوامل ان تاہم، ہے۔ گئی ا غور پ د بهی کرن ل جو — ہے مفي يں ذي ان م يں گئے کيے بي ہ جو — ہ ا ي يں سکتے بت ہ  ہ ک

SDPP کيا۔ کم نہيں کيوں کو آؤٹ ڈراپ اسکول ميں ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوستان، پر طور مجموعی نے  

يں، ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوستان، ۔دورانيہ کا ايکسپوژر رام SDPP م دی پروگ م طالب متوسط کلي ائج، کے عل  نت
 تها۔ رہا کامياب ميں بنانے بہتر کو اقدامات کچه کے رجحانات کے علم طالب دوچار سے خطرے اور حاضری بشمول

SDPP ی کی مرکوز توجہ پر گريڈ واحد ايک ميں تاجکستان اور ہندوستان ںمي ده شرکت سے جس گئ ہ کنن  کے طلب
ين ميں پروگرام ميں، کمبوڈيا اور ليسٹ تيمور ملی۔ سہولت کی ايکسپوژر کے سال ايک صرف زياده سے زياده ليے  ت

ا فہد کو تسلسل کچه والے ہونے موصول قريب کے ايکسپوژر سالہ دو نيز گريڈز، ا۔ بناي وں گي و ي رام SDPP ت  پروگ
رام کہ سے حقيقت اس ليکن آئی نہيں کمی ميں آؤٹ ڈراپ ميں ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوستان، سے  ان نے پروگ

يں ممالک ائج متوسط م ر نت ا پ ہ اپن ر مطلوب ا اور ڈاال اث يں کمبوڈي ر آؤٹ ڈراپ م ر پ ہ ڈاال، اث ہ ي ہ ہے سکتا چل پت  ک
  ہے۔ سکتا ہو برآمد ميں صورت کی اثر مطلوبہ پر آؤٹ ڈراپ نتيجہ کا ايکسپوژر تر طويل ميں پروگرام

رات والے پڑنے پر آؤٹ ڈراپ اور تاجکستان ميں الزمی تعليم کا نفاذ۔ ہندوستان يم اث يں شعبے کے تعل ونے م ی ہ م وال  ہ
 تعليم الزمی اور مفت کے ںبچو کے 2009 ميں ہندوستان ہيں۔ سکتے ہو معمولی سے توقع سے وجہ کی تبديليوں وقت
ق سے] Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE)[حق  کے يں ايکٹ متعل ذکور م  م
يں کر نہ مکمل اسکول ابتدائی تک جب بچے کے عمر کی تک سال 14 کر لے سے 6 کہ ہے يں تک تب ل ل انہ ا في  ي

ا قانون اس پر شرحوں کی آؤٹ ڈراپ پر پيمانے ملکی تو يوں ہے۔ کرنا نہيں خارج سے اسکول ر ک ڑنے اث ا پ وئی ک  ک
 دوران کے 2014–2013 سال اسکولی اور 2013–2012 سال اسکولی کہ چال پتہ يہ کو SDPP مگر ہے، نہيں ثبوت
 کم سے توقع دوران کے مراحل والے بندی منصوبہ کے پيمائی قدر آؤٹ ڈراپ ميں 5 گريڈ ميں اسکولوں مثالی ہمارے
يم الزمی اپنی نے تاجکستان پہلے، عين سے کرنے شروع فراہمی کی خدمات اپنی کو SDPP عالوه، کے تها۔ اس  تعل

 گريڈ جو ہے، کرتی تقاضا کا کرنے مکمل اسکول ثانوی ادنی سے طلبہ سبهی جو بنايا مستحکم کو نفاذ کے پاليسی کی
ل سے مطالعہ کہ چال پتہ کو SDPP ہے۔ پہنچتا کو اختتام ميں 9 ےو قب ا انتظامی اوسط کے عرصے ال ر ڈيٹ ی پ  مبن

يں 2اورتاجکستان 26.8 ميں عالقے اہدافی ميں ہندوستان ( شرحوں کی آؤٹ ڈراپ ہ کی  )فيصد 18.7 م  طالب نسبت ب
يں ہندوستان ( کم ميں عرصے مطالعہ زير شرحيں کی آؤٹ ڈراپ پر بنياد کی معلومات کی سطح کی علم  فيصد 8.3 م
وں نے ممکن ہے  ۔ )تهيں  )فيصد 8.8 ميں تاجکستان اور يے ڈراپ آؤٹ  SDPPڈراپ آؤٹ کی شرح ميں ان کمي کے ل

د سے  ده ڈراپ آؤٹس کے سامنے ح و سکتا ہے بہت سارے باقيمان و، کيونکہ ہ ا ہ کو مزيد کم کرنا زياده مشکل بنا دي
 ل ہو سکتا ہو۔زياده غريبی، معذوری جيسے مشکل مسائل ہوں يا دوسرے طريقوں سے انہيں پيش کرنا مشک

ر طور خاص اسکول، کے ليسٹ تيمور مطابق، کے مطالعے نفاذ کا غير ہم آہنگ نفاذ۔ SDPPتيمور ليسٹ ميں  دين پ  وال
ذ پر طور آہنگ ہم غير کو EWS ميں معاملے کے کرنے کارروائياں متابعتی اور مواصلت ساته کے  والے کرنے ناف
يں ليسٹ تيمور پڑے۔ معلوم د کے اسکول م ا سرگرميوں کی بع اذ ک د کچه نف ر تک ح ا، بہت اہم ته  فيصد 76 صرف ت

                                                 
يں  2 ين اضالع م ن ت ر ج ور پ دائی ط يں، ابت تان م ا وه ووس   SDPPتاجکس ا ته ا گي ا منصوبہ بناي ور ملک  (Vose) ک اور   (Temurmalik)  ، تيم

ان  فيصد تهيں۔  21.04اور   19.02,  16.02رجحان کے تجزيے کے مطابق بالترتيب  تهے، جہاں ڈراپ آؤٹ کی شرحيں  (Baljuvon) بالجووون 
يں  ارا (اعداد و شمار سے پتہ چال کہ زير مطالعہ اسکولوں م ز ڈنگ ين اضالع ني ال تهے  (Kovaling) اور کوالنگ   (Dangara) جو ان ت يں فع )  م

  فيصد رہی ہوگی۔  18.7ڈراپ آؤٹ کی شرح 
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ہ جو کيا، اہتمام کا سرگرميوں کی بعد کے اسکول سے لحاظ وار ہفتہ نے انہوں کہ دی رپورٹ يہ نے اسکولوں  مطلوب
داد و اسکول ( تهی تع وں ۔ )2014انٹرنيشنل  اسکول ٹ و ي د کے اسکول ت  بهی اب ہے ممکن نے سرگرميوں کی بع
ابعتی سے جانب کی اساتذه مگر ہو، کی پيدا بہتری ميں مشغوليت اور رجحانات تئيں کے وںاسکول ارروائيوں مت  اور ک
و اہليت کی پروگرام کی ہونے اثرانداز پر آؤٹ ڈراپ ہے ممکن نے نفاذ آہنگ ہم غير کے مواصلت ساته کے والدين  ک
 ہو۔ کيا متاثر

نے باعث کا آؤٹ ڈراپ اسکول گی۔پيچيد کی عوامل والے رکهنے تعلق سے آؤٹ ڈراپ ده والے بن وں پيچي  آراء اور طريق
ر جو خدمات کی SDPP کہ ہے امکان کا بات اس ہوئے، ديکهتے کو نے اث يے کے ڈال راہم ل ی کی ف يں گئ  کے ان ہ

ر طور خاص ہوں۔ نہ کافی ليے کے ہونے اثرانداز پر فيصلے کے آؤٹ ڈراپ اثرات والے پڑنے پر نتائج متوسط  وه پ
وع سے لحاظ کے معاہدے کو SDPP سے کرنے نشاندہی راست براه کی جن عوامل عاشیم رار ممن ا ق ا دي ا گي  — ته

ہ کے کام گهريلو يا خانہ امور اور اخراجات متعلقہ سے اسکول جيسے دنی ذريع ل کی آم و  — ضرورت کی تکمي  ک
ٹس ايسوسی يئيٹوکر ( تها گيا پايا مربوط پر طور خاص ميں فيصلوں کے آؤٹ ڈراپ سے اسکول  ۔ )2014c انٹرنيشنل اي

ر  داخلتوں کے اث دد م چونکہ معاشی عوامل کا ازالہ کرنے کے ليے، مشروط کيش ٹرانسفرز اور مراعات جيسی متع
ر  SDPPکے بارے ميں ٹهوس شہادت کی بنياد پہلے سے موجود تهی، لہذا  ہ عوامل پ نے تعليم اور اسکول سے متعلق

  توجہ مرکوز کی

 مضمرات کے نتائج کے ہمطالع 2.

يں حامل کے مضمرات اہم مدنظر کے افاديت کی EWS ميں کرنے کم کو آؤٹ ڈراپ نتائج يہ پر، جانے ليے ساته ايک  ہ
  ہے۔ سکتا ہو کامياب زياده سے سب EWS تحت کے جن ہيں بتاتے کو حاالت ان يہ اور

ر ل اث دارکی طرز عم ا ت ی سطح ک ا ڈراپ آؤٹ اور ادن ی سطح ک ے۔  ايک اعل ا ہ راہم کرت احول ف يے موافق م نے کے ل ڈال
EWS ل طرزِ  کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ اور سطح ترين اعلی کی آؤٹ ڈراپ ر عم ی پ رين ادن  والے اسکور ت
ہ ہے يہ تشريح ممکنہ ايک کی نتائج کے آؤٹ ڈراپ کےSDPP تها۔  رہا کامياب ميں کرنے کم کو آؤٹ ڈراپ ميں ملک  ک

EWS ميں عمل طرزِ  ناقص کے تدارک کے آؤٹ ڈراپ اساتذه جہاں ہيں مؤثر زياده سے سب ميں ممالک ان مداخلتيں کی 
افی ايک آؤٹ ڈراپ ليے کے جن اور ہيں ہوتے شامل ڑا ک ئلہ ب ے۔ مس ا ہ ا SDPP کمبوڈي د ک ا واح ا ملک ايس اں ته ر جہ  پ

SDPP و آؤٹ ڈراپ نے م ک ا۔ ک ا کي ی یک آؤٹ ڈراپ کی ممالک SDPP تک ابهی کمبوڈي رين اعل تان، ( شرح ت  ہندوس
يے کے گروپ کنٹرول مقابلے کے فيصد16 اور  9 ,8 بالترتيب ميں ليسٹ تيمور اور تاجکستان  تک اب اور  )فيصد 41 ل

تان، ( اسکورز کمترين کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ يں ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوس  7.70 ,7.40 بالترتيب م
  تها۔ حامل بهی کا  )5.94پر  اسکيل پوائنٹ  8 ليے کے گروپ نٹرولک مقابلے کے 7.72 اور

EWS نے، بشمول  کی مداخلتيں ايک ايسے تناظر ميں زبردست فرق ال سکتی ہيں جس ميں متعدد عوامل اسکول ميں رک
 جن وتے ہيں۔خطرے سے دوچار طلبہ کو تعاون يافتہ يا مشغول ہونے کا احساس نہ ہونے کی طلبہ کی اہليت پر اثرانداز ہ

ر وہاں ہيں زياده اسکور کے عمل طرزِ  تدارکی کے استاد اور ہے کمتر آؤٹ ڈراپ ميں ممالک ہ پ  جيسے ( عوامل ان طلب
يں سکتے چهوڑ اسکول سے وجہ کی  )عوامل والے رکهنے تعلق سے معذوريوں آموزشی يا جسمانی يا تقاضوں معاشی  ہ
 بہت کيونکہ ہے گرانقدر کافی نتيجہ پر، ہونے صورت ايسی ہو۔ نہ اہل کا کرپانے متاثر پروگرام EWS ہے ممکن جنہيں
ہ جيسا اور، ہيں سکتے آ فٹ پر طور امکانی ميں پروفائل مناسب ليے کے EWS ممالک سارے ل ک ں قب ان ازي ا بي ا، کي  گي
EWS يں آؤٹ ڈراپ ہے ممکن نفاذ کا يے کے تخفيف م بتا ايک ل م نس داخلت قيمت ک و۔ م ده ہ يں مطالعوں آئن  ديگر ان م
اقص ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ جو چاہيے جانی کی جانچ کی مضبوطی کی نتائج ان ميں ممالک تاد ن  عمل طرزِ  کے اس
 ہوں۔ کهاتے ميل سے پروفائل کے کمبوڈيا کے شرح اعلی کی آؤٹ ڈراپ شده ضم ساته کے

دغم  ساته کے رگرميوںس تقويتی متصف سے عناصر تفريحی ميں، ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوستان،  کی EWSم
و حاضری اور رجحانات کے علم طالب جيسے نتائج متوسط اہم مداخلتيں ر ک انے بہت يں بن ابی م ار سے کامي وئيں ہمکن  ہ

تان، )ممالک تين جن رہيں۔ نہيں کامياب ميں کرنے کم کو آؤٹ ڈراپ ليکن يں  )ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوس  EWS م
 کے علم طالب پرخطر تئيں کے اسکول سے SDPP پر وہاں تها، گيا کيا ضم ساته کے سرگرميوں تفريحی اور تقويتی کو

وں ہوا۔ اضافہ ميں حاضری اور آئی بہتری کچه  )نہيں مکمل ( ميں رجحانات و ي يں ممالک ان سے SDPP ت  آؤٹ ڈراپ م
داخلتوں کی EWS شده ضم ساته کے سرگرميوں تفريحی اور تقويتی کہ ہے چلتا پتہ سے نتائج مگر آئی، نہيں کمی ميں  م
دنظر کے امر اس ہے۔ سکتا پڑ اثر مثبت بامعنی پر تجربے تعليمی کے طلبہ مبتال ميں خطرے کے آؤٹ ڈراپ سے ہ م  ک
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 سکتا ہو سے آؤٹ ڈراپ اسکول ميں مدت طويل تعلق کا جن ہيں نتائج متوسط اہم وه حاضری اور رجحانات کے علم طالب
اته کے ايکسپوژر توسيعی مزيد ميں خدمات کی SDPP اثرات مثبت والے پڑنے پر آؤٹ راپڈ کہ ہے ممکن ايسا ہے،  س
  تها۔ ممکن پر طور کے حصے کے مطالعہ اس جتنا جائيں پا فروغ زياده سے اس

 والے پڑنے پر حاضری اور رجحانات کے علم طالب مگر ہيں، ہوتے نہيں ظاہر اثرات کے آؤٹ ڈراپ مدتی طويل اگرچہ
وکس پر طلبہ دوچار سے خطرے انحصار کا مداخلت چونکہ گے۔ ہوں گرانقدر ميں حق کے ان خود راتاث مثبت  کرنے ف
ذا ہے ہوتا پر ڈيٹا انتظامی دستياب ليے بنانےکے مستحکم کو اہليتوں کی اساتذه کی و SDPP لہ ذ ک ا ناف ايد کرن  ديگر ان ش

و مشغوليت کی علم طالب ميں ولاسک مقصد کا جن ہو خرچيال کم نسبت بہ کی مداخلتوں کامياب ر ک ا بہت  جيسے ( ہے بنان
  ۔ )ٹرانسفرز کيش مشروط

EWS رده ضم ساته کے وٹر ک ا  سے ٹريننگ کمپي اوراء سے EWSتنہ م م رات اہ يں مرتب اث وئے نہ ا ۔ہ يں، کمبوڈي  م
EWS  +جنہيں کو اساتذه اور طلبہ شامل ميں گروپ ليب کمپيوٹر EWS و صولمو دونوں ليبز کمپيوٹر اور يں، رہے ہ  ہ
دائی کسی کے اثرانگيزی کی پروگرام مقابلے کے گروپ کرده پيش کے EWS تنہا دامات ابت ر اق د پ رات مثبت مزي ا اث  ک

ہ دوچار سے خطرے موجودگی کی ليب کمپيوٹر اور ٹريننگ کمپيوٹر کہ ہے يہ تجويز ہوا۔ نہيں تجربہ يے کے طلب ل ل  قاب
وٹر کہ ہے اہم سے وجہ اس نتيجہ يہ ے۔ہ کرتی نہيں پيش فوائد تعليمی ستائش ا ليب کمپي ر طور خاص اضافہ ک  مہنگی پ
اخوذ سے مطالعہ SDPP ہے۔ جاتا ديکها پر طور کے مند فائده ليے کے طلبہ پر طور امکانی اکثر کو جس ہے مداخلت  م
و آؤٹ ڈراپ اگر مقصد کا کاری سرمايہ ٹهوس ميں ٹريننگ کمپيوٹر کہ ہے سکتا چل پتہ سے نتائج م ک ا ک و ہے کرن  اس ت

  ہے۔ نہيں امکان کا ہونے مفيد کے کاری سرمايہ

SDPP چاروں سبهی جو تهے کيے مرتب اثرات اہم پر نتائج بنيادی ايسے کچه نے پروگراموں SDPP يں ممالک ر م  اث
يں ممالک چاروں انداز مخصوص کا اثرات مگر تهے، سے ارادے کے ڈالنے ا۔ مختلف م اہم، ته در ت ائی ق ائج کے پيم  نت
 آؤٹ ڈراپ تحت کے حاالت درست طريقہ کا کرنے پيش ساته کے پروگرام تقويتی اعزازی کو EWS کہ ہے چلتا پتہ سے
ے۔ کرتا وعده کا النے بہتری ميں نتائج تعليمی ليے کے طلبہ دوچار سے خطرے کے ر، طور خاص ہ ويتی پ رام تق  پروگ
 جزء تفريحی ايک  )1 ( اسے جب ہے سکتی ہو مؤثر زياده سے سب ميں صورت اس مداخلت EWS يافتہ تکميل ساته کے
 ملک والے سطح ادنی کی عمل طرزِ  کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ اور سطح اعلی کی آؤٹ ڈراپ  )2 ( ساته، کے
ر نتائج متوسط کہ ہو جاتا کيا نافذ طرح اس ساته کے ايکسپوژر طويل تک حد کافی  )3 ( اور ميں ڑنے پ ر والے پ و اتاث  ک

 پروگراموں ايسے کہ ہو خواہاں کی کرنے نشاندہی يہ جو تحقيق آئنده جائے۔ مل وقت کا ڈهلنے ميں اثرات کے آؤٹ ڈراپ
 تطہير کی مداخلتوں کامياب کرکے استعمال کا پروگراموں تقويتی اور EWS وه ہيں اہم زياده سے سب پہلو سے کون کے

 ہوگی۔ ثابت گرانقدر ميں کرنے

.3 SDPP تائج سے تجويز کرده مستقبل کی تحقيقکے ن 

يں  ونے م داز ہ پروگراموں  SDPPمختلف ممالک کے تناظر ميں ڈراپ آؤٹ سے تعلق رکهنے والے مختلف نتائج پر اثران
ہ  اہيے ک ا چ ا جان ہ کي ق کے ذريع  EWSکی کاميابی اس بارے ميں ايسے اہم سواالت پيدا کرتی ہے جن کا ازالہ آئنده تحقي

ر کی مداخلت پر  و، ڈراپ آؤٹ پ ا ہ ا گي مشتمل ڈراپ آؤٹ کے تدارک کا طريقہ جس کا تکملہ کسی تقويتی پروگرام سے کي
 :ہم آہنگ، بامعنی اثرات ڈالنے کے ليے کس طرح مزيد خالص بنايا جا سکتا ہے۔ ان ميں شامل ہيں

 نتائج پيش کرے گا؟ آيا مداخلت کا ايک طويل تر عرصہ اور توجہ مرکوز کرنے کا وسيع تر وقت مزيد موافق •

ا  • يں جو کمبوڈي اده مضبوط ہ يں زي ا وه ان ممالک م يں کي کمبوڈيا ميں ڈراپ آؤٹ پر جو موافق اثرات پائے گئے ہ
اقص طرز (کے پروفائل  تاد کے ن يں اس دارک م ده ڈراپ آؤٹ کے ت اته ضم ش زياده ڈراپ آؤٹ کی شرح کے س

 سے ميل کهاتے ہوں؟) عمل

ا؟ اور تقويتی سرگ EWSکيا  • ويتی  EWSرميوں کا ايک مختلف مجموعہ ملتے جلتے اثرات مرتب کرے گ اور تق
ا  يں، اور کي اجزاء کے الگ الگ اثرات کيا ہيں؟ کيا يہ اثرات مختلف قسموں کے تقويتی اجزاء کے ليے مختلف ہ

 ايک پہلے سے زياده سلسلہ بند مداخلت ملتے جلتے اثرات مہيا کر سکتی ہے؟
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I. تعارف  

ے۔ ہوئی پيشرفت غور قابل ميں بڑهانے کو اندراج ميں اسکولوں پر سطح عالمی ميں دہائيوں دو پچهلی  لے سے 2000 ہ
ر ملين 57 کر گهٹ سے ملين 102 تعداد کی بچوں شده درج غير ميں اسکول ميں بهر دنيا تک، 2011 کر ی پ  — ہے آگئ
 اسکولنگ ميں ممالک پذير ترقی کو کوشش اس ۔ )2013رپورٹ  گولز ڈيولپمنٹ ملينيم  ( ہے گراوٹ کی فيصد 45 تقريبا جو
انے کو رسائی تک ی کی سے مقصد کے بڑه داخلتوں گئ در کی م ائی ق ی کرنے پيم امع وال ق ج ا تحقي اون ک  ہے مال تع

 کے جانے ہو اندراج بچے سارے بہت تاہم، ۔ )2012اسمته -ٹينر ايميلی فرونيئس، ٹريور مورگن، کليئر انتهنی، پيٹروسينو،  (
ڈ پہلے ميں 2011 پر سطح عالمی ہيں؛ کرتے نہيں مکمل دور ثانوی يا ابتدائی بعد يں گري ونے داخل م ين 137 والے ہ  مل

ی پہلے سے پہنچنے ميں گريڈ آخری ميں اسکول پرائمری کے بچوں ملين 34 سے، ميں بچوں نے چهوڑ اسکول ہ ا دي  ک
ڑی ايک کی بچوں اسکولی ميں، عالقوں اور ممالک سارے ہتب ۔ )2013رپورٹ  گولز ڈيولپمنٹ ملينيم ( ہے ہوتا امکان  ب
يں اسکول نے جنہوں ہے ديا کر آؤٹ ڈراپ اسکول نسبت بہ کی بچوں ان نے تعداد دراج کبهی م يں ان ا نہ ے۔ کراي  ڈراپ ہ
 محدود واہدش بابت اس تاہم ہے؛ گيا کيا اہتمام کا مداخلتوں ملک بيرون اور ميں متحده رياستہائے ليے کے روکنے کو آؤٹ
  ہيں۔ رہی ہو کارگر طرح کس وه ميں ممالک پذير ترقی پر طور خاص کہ ہيں

ڈنگ امريکی ايجنسی  )SDPP (اسکول ڈراپ آؤٹ پريوينشن پائلٹ  رام ہے جس کی فن ر ملکی پروگ الہ کثي انچ س ، ايک پ
ے، ک [U.S. Agency for International Development (USAID)]برائے بين االقوامی فروغ  ی ہ ہ کی گئ ے ذريع

اندہی  ائل کی نش اب وس يے کامي جو ابتدائی اور ثانوی اسکولوں ميں طالب علم کے ڈراپ آؤٹ کی شرحيں کم کرنے کے ل
ياء اور مشرق وسطی  3کرنے کے ليے وضع کيا گيا ہے۔  اس کا مقصد طالب علم کے ڈراپ آؤٹ کے تدارک کی بابت ايش

ايں طور  مشنز اور وہاں کے ممالک کو USAIDميں  شہادت پر مبنی پروگرام سازی سے متعلق رہنمائی فراہم کرنا ہے ب
زی کی  ا جائے اور اس کی اثرانگي و پيشرو بناي داخلتوں ک ق م کہ چار اہدافی ممالک ميں ڈراپ آؤٹ کے تدارک سے متعل

و آؤٹ پڈرا ميں ممالک اہدافی چاروں ليسٹ۔ تيمور اور تاجکستان، ہندوستان، کمبوڈيا، :جانچ کی جائے م ک  کے کرنے ک
ا استعمال کا کارروائی جاتی مرحلہ تين ايک نے SDPP ليے، کے سمجهنے کو طريقوں  کے آؤٹ ڈراپ اسکول  )1 ( :کي
 کے آؤٹ ڈراپ  )2 ( :دينا انجام جائزه ادبی ايک ليے کے نشاندہی کی عمل طرز بہترين کے سطح االقوامی بين ميں تدارک

ر بطور کے تجزيے متعلقہ سے ورتحالص اور کرنا تجزيہ کا رجحانات يں ملک ہ اته آؤٹ ڈراپ م  خطرے وابستہ کےس
ہ دوچار سے خطرے کے آؤٹ ڈراپ ميں اسکول  )3 ( اور :کرنا نشاندہی کی حاالت اور عوامل کے و طلب اقی ک  رکهنے ب
  کرنا۔ پيمائی قدر کی ان ساته کے سختی اور کرنا نافذ انہيں کرنا، وضع مداخلتيں ليے کے

تفيدين کليدی نيز نتائج، ماخوذ سے تجزيے کے صورتحال اور جائزے بیاد اخوذ سے مس اد کی آراء م ر بني دافی چار پ  اہ
يں ممالک ا آؤٹ ڈراپ نے SDPP م ہ ک داخلتوں دو خاطر کی کرنے ازال اندہی کی م يے کے کرنے نش ر ل  کی ملک ہ
يں اسکولوں کو ہطلب نے SDPP ميں، ممالک ہی چاروں کيا۔ کام ساته کے تعليم وزارت نے تحريک کی رکنے م  کے دي
  کروايا۔ متعارف کو مداخلت مشغوليتی ايک ليے کے علم طالب اور  )EWS ( سسٹم وارننگ ارلی ايک ليے

EWS  يکن اس کے ڈراپ آؤٹ کے تدارک کی ايک حکمت عملی ہے جو رياستہائے متحده ميں اميد افزا ثابت ہوئی ہے، ل
ہ وامی ش ين االق دود ب يے مح ے۔ل ود ہ ہ  EWS 4ادت موج ار طلب داخلتيں اسکول ڈراپ آؤٹ کے خطرے سے دوچ ی م ک

و استعمال کرکے ان   ")خطرے سے دوچار طلبہ" ( ده اسکول ريکارڈوں ک ر اپ ڈيٹ ش کی نشاندہی کرنے، مستقل طور پ
ين ردعمل"طلبہ کی پيشرفت پر نگاه رکهنے اور پهر طلبہ ميں جدوجہد کر رہے ہونے کی نشانياں نظر آنے پر  ی " اول وال

وتے مختلف ساته کے تناظر ملکی اجزاء مختلف کے EWS کارروائياں اختيار کرنے پر مشتمل ہے۔ يں۔ ہ اٹ ہ  ورکس وہ
ۂ امريکی ، )What Works Clearinghouse ( ہاؤسنگ کليئرنگ يم محکم   )U.S. Department of Education ( تعل

ق قمتعل سے تدارک کے آؤٹ ڈراپ منعقده ذريعہ کے ائزوں کے تحقي يں، ج ز، دو کے EWS م ڈ چيک ورژن  کليکٹ اين

                                                 
3 SDPP  و وکريئ ک ٹس ايسوسی يٹ ہ کے انٹرنيشنل اي ين ذريع وامی ب ارٹنرز االق ا پ ا) ريسرچ پاليسی ميتهميٹيک و اسکول اور (ميتهميٹيک  اسکول ٹ

نل  امی اور  [School-to-School  International  (STS)] انٹرنيش ارٹنرز مق ا پ ے کمبوڈي وچين ک ن کمپ ار ايکش ری ف  پرائم
نس  کوئيسٹ کے ہندوستان ، [Kampuchean  Action  for  Primary  Education  (KAPE)]  ايجوکيشن   Quest  Alliance]  االئ

(QUEST)]  ر کے ليسٹ تيمور اور اته کے  [Care  International  (CARE)]  انٹرنيشنل کيئ ذ س ا ناف ا کي ے۔ گي و ہ ٹس ايسوسی کريئيٹ ا اي  ک
 ہے۔ سنبهالتا دارياں ذمہ کی نرپارٹ مقامی ميں ملک اس جو ہے آفس کارپوريٹ ايک ميں تاجکستان

4 SDPP وع سے کرنے شامل کو ترغيبات معاشی يا ٹرانسفرز کيش مشروط سے لحاظ کے معاہدے کو مداخلتوں تدارکی کی آؤٹ ڈراپ کے  ممن
 ہے۔ کيا ثابت ہونا مؤثر نے تحقيق کی پہلے سے اس کو جس تها، گيا ديا قرار
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) Check & Connect(  رام رام ALAS اور پروگ و پروگ ڈل ک ائی اور م ہ کے اسکول ہ و طلب  سے کرنے آؤٹ ڈراپ ک
ی مدد انہيں ميں کرنے حاصل پيشرفت ميں اسکول پر طور امکانی اور تها گيا پايا مددگار ميں روکنے ريکن ( مل ٹ ام  یانس
ی تاہم، ۔ )2006a, 2006bريسرچ  آف ٹيوٹس ذير ترق يں ممالک پ افتی اور تعليمی مختلف م اظر ثق و تن وئے، ديکهتے ک  ہ
يں ممالک ان اثرات کے EWS آيا کہ ہے چلتا نہيں پتہ يہ ہميں سے تحقيق موجوده وں جيسے ايک م  طرح، اسی گے۔ ہ
  ہے۔ نہيں معلوم انگيزی اثر کی پروگراموں کے قسم اس پر طلبہ کے گريڈوں ادنی اور طلبہ کے عمر چهوٹی

ر حاضری اور  EWSکے ساته ضم شده   )مشغوليت + EWS (دوسری مداخلت  ر مشغوليت، بہت کو طالب علم کی وسيع ت
دريس، اور  —اسکول  د نجی ت يں اسکول کے بع کمبوڈيا ميں کمپيوٹر ليبز، ہندوستان ميں تقويتی سرگرميوں، تاجکستان م

ور ليسٹ يں اضافی نصابی سرگرميوں  تيم ا۔ —م ا ته ا گي يے وضع کي نے کے ل و تحريک دي واہش ک يں رکنے کی خ  م
5SDPP  ی  2012کی مداخلتيں ہر ملک ميں ٹريٹمنٹ اسکولوں ميں اہدافی گريڈز ميں درميان راه ی گئ سے متعارف کروائ

  ں۔تک جاری رہی تهيں، اور دو ہمقدر تعليمی سالوں پر محيط تهي 2014تهيں اور 

 ميں پيمائی قدر آزادانہ ميں ملک ہر پروگرام يہ مگر ہے ہوتا شامل EWS ايک ميں پروگراموں سبهی کے SDPP تو يوں
 مختلف سے نفاذ کے مداخلتوں کی EWS ميں ممالک متنوع چار ہيں۔ امتيازی تک حد کافی ليے کے کرنے حاصل فوقيت
ائی قدر مضبوط ايک کی اثرانگيزی کی وںمداخلت ميں سباق و سياق متعدد بيچ کے آبادی کی قسم ی۔ سہولت کی پيم ر مل  ہ
اندہی کی اسکولوں مطالعہ زير اہل ليے کے حصول کے پروگرام نے SDPP ميں، ملک يں ان اور کی نش  کے شرکت م
ا SDPP تو يا کو اسکولوں کننده شرکت پر طور اتفاقی نے SDPP بعد کے اس کی۔ بهرتی ليے داخلتی ک  حاصل پيکيج م
يے، کے ملک ہر کيا۔ تفويض گروپ کنٹرول ايک واال کرنے نہ حاصل پيکيج يا گروپ معالجاتی واال نےکر  نے SDPP ل

SDPP ائج کے اسکولوں منضبط کا نتائج کے اساتذه اور طلبہ موجود ميں اسکولوں کے ہ سے نت رام کرکے موزان  پروگ
 گيا کيا معائنہ کا انگيزی اثر کی سرگرميوں کی پروگرام پر نتائج ان ميں پيمائی قدر کی SDPP لگايا۔ تخمينہ کا اثرات کے
 سے خطرے تئيں کے اسکول عمل، طرز اور رجحانات کے استاد ميں جس تهی، سے مداخلتوں ان توقع کی ڈالنے اثر جو

  گئی۔ کی مرکوز توجہ پر آؤٹ ڈراپ اسکول اور مشغوليت کی علم طالب ميں اسکول رجحانات، کے طلبہ دوچار

يں ملکوں چار II سيکشن کو ذيل کے مطابق منظم کيا گيا ہے۔ رپورٹ داخلتوں کی SDPP م و م ا ک ے۔ بتات  III سيکشن ہ
در کی SDPP يہ اور ہے گئی کی گفتگو پر ڈيزائن کے پيمائی قدر کی اثر ميں ائی ق يے کے پيم ائجی مستعمل ل ين نت  ڈوم
ارروائيوں کی کرنے اکٹها ڈيٹا اور سازی نمونہ ميں ملکوں چار IV سيکشن ہے۔ بتاتا کو قسموں کی ا ک ہ ک ان خاک ا بي  کرت
 اسکولوں نتائج، کے استاد VI سيکشن ہے۔ بتاتا کو خصوصيات کی نمونوں قبل سے نفاذ کے پروگرام اور V سيکشن ہے۔
ر آؤٹ ڈراپ اسکول ميں ملکوں چاروں اور مشغوليت ميں اسکول رجحانات، تئيں کے رام SDPP پ رات کے پروگ و اث  ک
 ہے۔ گئی کی گفتگو پر اختتاميے اور نتائج ميں VII سيکشن ہے۔ کرتا انبي

 

                                                 
و مطالعوں جن کے مداخلتوں ميں سرگرميوں ديگر کی بعد کے اسکول اور ليبز وٹرکمپي تدريس، نجی جيسے سرگرميوں تعليمی  5 ا ضم ک ا کي  گي
ائج جلے ملے کے ان ہے د نت وئے، برآم ر سرگرميوں ان ويسے ہ ی کرنے مرتکز توجہ پ در وال ائی ق ی شہادت مضبوط تهوڑی سے پيم  ہے مل

 ۔)2011ٹيٹجين کيرين اور شريسٹه، رجنی شن، جينيفر لوری، برش، ؛2007 لنڈن ليہ اور ڈفلو، ايستهر کول، شان ابهيجيت، بنرجی،(
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.II جائزه یمجموع کا مداخلتوں 

.A SDPP آؤٹ ڈراپ ںیم ممالک 

ا ايک تفصيلی  SDPPمداخلتيں وضع کرنے کی تياری ميں،  ا ک نے ہر ملک ميں ڈراپ آؤٹ کے رجحانات پر دستياب ڈيٹ
ہ ڈراپ آؤٹ سے سب سے  اندہی کی جائے تجزيہ کيا تاک وں کی نش ائی عالق ڈز، گروپس اور جغرافي اثره گري اور  —مت

رجحان  6کی مداخلتيں درکار ہونے اور اس سے فائده پہنچنے کا سب سے زياده امکان ہے۔ SDPPجنہيں امکانی طور پر 
ر ام پ اسکول سے ڈراپ آؤٹ  کے تجزيے ميں پايا گيا کہ کمبوڈيا اور تاجکستان کے طلبہ کے بنيادی تعليمی دور کے اختت

کرنے کا سب سے زياده امکان ہے؛ ہندوستان اور تيمور ليسٹ کے طلبہ کے ابتدائی سطح کے اختتام پر ڈراپ آؤٹ کرنے 
يں، تک 9 کر لے سے 7 گريڈز ميں کمبوڈيا نے SDPP پر، بنياد کی نتائج ان کا سب سے زياده امکان ہے۔  تاجکستان م

يں ليسٹ تيمور اور ميں 5 ريڈگ ميں ہندوستان ميں، 9 گريڈ ميں ڈ م يں تک 6 کر لے سے 4 گري داخلتوں م و م ذ ک ا ناف  کي
ر ۔ )II.2 تصوير ( يں ملک ہ وں ان نے SDPP م يں عالق داخلتوں م و م ذ ک ا ناف اں کي ر جہ ڈز ان پ يں گري  کی آؤٹ ڈراپ م

اده سے سب شرحيں يں زي ر ملک ک II.A.2اور تصوير  II.A.1جدول  ۔ )II.A.1 تصوير ( ته دافی شعبوں کی ہ يے اہ ے ل
 بابت معلومات پيش کرتے ہيں۔

   )2010–2009 ( ۔ اہدافی گريڈز ميں ڈراپ آؤٹ کی شرحيں II.A.1تصوير 
 کمبوڈيا

 

                                                 
اخوذ سے تجزيے کے رجحان 6 ائج مکمل م يے کے نت ر، شن، ل رين اور شريسٹه، رجنی جينيف  شريسٹه، اور  )2011bاور  2011a( ٹيٹجين کي

 ديکهيں۔  )2011bاور  2011a( ٹيٹجين۔ کيرين اور شن جينيفر رجنی،

 مرد خاتون کل

 12گريڈ  11گريڈ  10گريڈ  9گريڈ  8گريڈ  7گريڈ  6گريڈ  5گريڈ  4گريڈ  2گريڈ  3گريڈ  1گريڈ 
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 ہندوستان

 
 تاجکستان

 
 

 7گريڈ  6گريڈ  5گريڈ  4گريڈ  3گريڈ  2گريڈ  1گريڈ 

 )گريڈ کے اندر(کل 

 )گريڈ کے اندر(کل 

 )گريڈز کے بيچ(مرد 

 )گريڈ کے اندر(مرد 

 )گريڈز کے بيچ(خواتين 

 )گريڈ کے اندر(خواتين 

 11گريڈ  10گريڈ  **9گريڈ  *9گريڈ  8گريڈ  7گريڈ  6گريڈ  5گريڈ  4گريڈ  2گريڈ  3گريڈ  1گريڈ 
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 ليسٹ تيمور

 ۔ )2014a، 2014b، 2014d، 2014e ( انٹرنيشنل ايٹس ايسوسی کريئيٹو  :مآخذ 
 

 ملک کے لحاظ سے اہدافی شعبے، گريڈز، اسکول اور طلبہ.  II.A.1جدول 

اہدافی  اہدافی شعبہ  
 گريڈ

کنٹرول  ٹريٹمنٹ اسکول
 اسکول

طلبہ جو 
 پہنچے

 EWS 107  9–7  : صوبے 6 کمبوڈيا
 108 EWS 

 
+ 
 

 کمپيوٹر ليبز

107 75,000 

  )Banteay Meanchey( بنٹی مينچے  
  )Battambang( بٹمبينگ  
   )Pursat( پرسٹ  
  )Kampong Speu( کمپونگ اسپيو  
  )Prey Veng( پرے وينگ  
   )Svay Rieng( سوے ريئنگ  

 11,000 107 113 5 ضلع، صوبہ بہار 1  ہندوستان

 Samastipur( سمستی پور ضلع  
District(    13)بالک( 

ہ اضالع، کهيٹالن عالق 5  تاجکستان
)Khatlon Region:( 

9 82 83 7,500 

  )Danghara( ڈنگهارا  
  )Temurmalik( تيمور ملک  
  )Vose( ووس  
  )Baljuvon( بلجووون  

 12گريڈ  11گريڈ  10گريڈ  9گريڈ  8گريڈ  7گريڈ  6گريڈ  5گريڈ  4گريڈ  2گريڈ  3گريڈ  1گريڈ 

 مرد خاتون کل
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  )Khovaling( کهووالنگ  
 16,000 93 93 6–4  :اضالع 5تيمور ليسٹ

  )Liquica( ليکويسا  
  )Bobonara( بوبونارا  
  )Ermera( ارميرا  
  )Manatuto( مناٹوٹو  
  )Viqueque( ويکيک  

 
 پروگرام کے اہدافی عالقے، ملک کے لحاظ سے SDPP ۔II.A.2تصوير 
 کمبوڈيا
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 ہندوستان

 

 تاجکستان
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 ليسٹ تيمور
 
 

 
 
 

 ۔ )2014c ( کريئيٹو ايسوسی ايٹس انٹرنيشنل :مآخذ
 

B. مداخلت 

.1 SDPP کی مداخلتيں منتخب کرنا 

SDPP ہ زير چاروں جنہيں کيں منتخب مداخلتيں وه کی تدارک کے آؤٹ ڈراپ نے يں ممالک مطالع  ڈراپ اسکول  )1 ( م
امی موجوده پر مداخلتوں کرده وضع ليے کے کرنے کم کو آؤٹ ين اور مق وامی ب ر  )2 ( جائزے، کے شہادت االق  ملک ہ
ر  )3 ( اور تجزيے سے لحاظ کے صورتحال کے حاالت اور عوامل وابستہ ساته کے آؤٹ ڈراپ اسکول ميں يں ملک ہ  م

اد کی رائے موصولہ سے مستفيدين کليدی ر بني ذ پ ا ناف ے۔ کرن يں ڈراپ آؤٹ کی  ہ اظر م وامی تن ين االق و ب ائزه ک ی ج ادب
ں ميں اسکول ڈراپ آؤٹ پر ہم آہنگ مشروط کيش ٹرانسفر والی مداخلتو 7تدارکی مداخلتوں پر تهوڑی مضبوط شہادت ملی۔

 مثبت اثرات ديکهنے کو ملے ليکن دوسری شہادت ملی جلی تهی يا امريکہ پر مبنی مداخلتوں پر مرتکز تهی۔

SDPP  ی يں چاروں ہ وں م ائی عالق ڈز اور جغرافي دافی گري رده اہ نے ڈراپ آؤٹ کے رجحان کے تجزيے ميں نشاندہی ک
اندہی کی ممالک ميں بنيادی تحقيق کا اہتم دی عوامل اور حاالت کی نش اته وابستہ کلي ام کيا تاکہ اسکول ڈراپ آؤٹ کے س

دافی ميں جائزے سے لحاظ کے صورتحالجائے۔  ڈز اہ يں تجزيے کے شرحوں کی آؤٹ ڈراپ اور گري اندہی م رده نش  ک
اندہی کی حاالت اور ملعوا کليدی وابستہ ساته کے آؤٹ ڈراپ اسکول تاکہ گئی کی مرکوز توجہ پر عالقوں جغرافيائی  نش

وں دو کے عوامل وابستہ ساته کے آؤٹ ڈراپ ميں ممالک چاروں ميں تجزيے جائے۔ کی اندہی کی گروپ ی کی نش   )1 ( :گئ
 کی مزدوری بچہ ليے کے تعاون کے خانہ اہل ميں جن تهے، عوامل معاشی رائج زياده سے سب تعليمی۔  )2 ( اور معاشی

                                                 
 ديکهيں۔  (2011) ٹيٹجين کيرين اور شريسٹه رجنی شن، جينيفر لوری، برش، ليے کے نتائج مکمل وذماخ سے جائزے ادبی 7
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ا کی کرنے ادا اخراجات راست براه متعلقہ اور اشياء روریض فيس، کی اسکول اور ضرورت ے۔ شامل اہليت ن  تعليمی ہ
 ميں اسکول ہونا، زياده عمر ليے کے گريڈ پسندی، حاضری غير اعاده، کا گريڈز کارکردگی، ادنی ميں کورس ميں عوامل
  8 ۔ )II.B.1تصوير  ( تهے املش ماحول دوستانہ غير کے اسکول اور شکنی حوصلہ ذريعہ کے اساتذه کمی، کی دلچسپی

 امکانی وجوہات/۔ ڈراپ آؤٹ کی پانچ سرفہرست وجوہات.II.B.1 تصوير
 کمبوڈيا

 

 

                                                 
 ديکهيں۔)  2014c(صورتحال کے تجزيے سے ماخوذ مکمل نتائج کے ليے کريئيٹو ايسوسی ايٹس انٹرنيشنل  8

خاندانی کاروبار ميں مدد کرتا ہے/مچهوٹے موٹے کا

 رقم کمانے کے ليے کام

 اسکول سے متعلقہ اخراجات ادا نہيں کر سکتے

 اسباق ميں پيچهے ره گئے

 امتحان ميں ناکام/ناقص تعليمی کارکردگی

خطرے سے دوچار طلبہ

خطرے سے دوچار کے والدين

ڈراپ آؤٹس

ڈراپ آؤٹس کا فيصد

 جواب دہندگان کا فيصد
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 ہندوستان

 

 
 تاجکستان

 

 خاندانی کاروبار ميں مدد کرتا ہے/ے موٹے کامچهوٹ

 بيماری

 اسکول سے متعلقہ اخراجات ادا نہيں کر سکتے

 رقم کمانے کے ليے کام کرنے کی ضرورت ہے

 شادی 

 ناقص اسکول کی کوالٹی

خطرے سے دوچار طلبہ

خطرے سے دوچار والدين

ڈراپ آؤٹس

ڈراپ آؤٹ والدين

 جواب دہندگان کا فيصد

خطرے سے دوچار طلبہ

الدينخطرے سے دوچار کے و

ڈراپ آؤٹس

ڈراپ آؤٹس کے والدين

 ان کا فيصدجواب دہندگ

 اسکول سے متعلقہ اخراجات ادا نہيں کر سکتے

 خاندانی کاروبار ميں مدد کرتا ہے/چهوٹے موٹے کام

 رقم کمانے کے ليے کام

 کافی دور ہے/اسکول دستياب نہيں ہے/اگال گريڈ

 اسکول نے چهوڑ دينے کو کہا

 بيماری

 ناقص تعليمی کارکردگی
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 ليسٹ تيمور

 
  )2014c ( انٹرنيشنل ايٹس ايسوسی کريئيٹو :ماخذ

قريب ايک مہينے کے  —دن  15يصد ڈراپ آؤٹس اور خطرے سے دوچار طلبہ کے لگاتار ف  56–30 يہ نتائج طلبہ ميں زياده غير حاضری پسندی کا سبب بنے۔ 
سرپرستوں نے اپنے بچے کی غير /۔ ايک تہائی اور دو تہائی کے بيچ والدين)II.B.2تصوير (سے زياده غير حاضررہنے کی رپورٹ پيش کی گئی  —اسکول 

 کيا کہ انہوں نے بيمار نہ ہونے پر بهی اپنے بچے کو گهر پر رہنے کی اجازت دی۔ حاضری سے العلمی کا دعوی کيا، ليکن بيشتر نے يہ اعتراف
 

 ڈراپ آؤٹس اور خطرے سے دوچار طلبہ کے ذريعہ رپورٹ کرده غير حاضری پسندی. II.B.2تصوير 

 

خطرے سے دوچار طلبہ

خطرے سے دوچار کے والدين

پ آؤٹسڈرا

ڈراپ آؤٹس کے والدين

 جواب دہندگان کا فيصد

 اسکول سے متعلقہ اخراجات ادا نہيں کر سکتے

 بيماری

 خاندانی کاروبار ميں مدد/چهوٹے موٹے کام

 رقم کمانے کے ليے کام

 ناقص تعليمی کارکردگی

 اسکول پسند نہيں آيا
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س کا دائره خلل انگيز رويہ، مشکل ميں پڑ جانا، ايذا ڈراپ آؤٹ اور خطرے سے دوچار طلبہ کی ايک قابل ذکر تعداد کو رويہ جاتی مسائل کا بهی سامنا ہوا ہے، ج
اون اسکولی م/پہنچانا ر مع احول کی ايذا جهيلنا، اور اسکولی سرگرميوں ميں کم مشغوليت تک کو محيط ہے۔ بہتوں نے اساتذه کے ذريعہ ناقص برتاؤ اور ايک غي

ہ ۔ اکثر اساتذه کا ماننا ہے کہ ڈراپ آؤٹ )II.B.3تصوير (بهی رپورٹ دی  ر اور جو طلب ہ پ ر طلب يں بہت کو روکنے کے ليے وه کچه خاص نہيں کر سکے اور انہ
 ول ہوئی تهی۔اسکول ميں رکنا چاہتے تهے ان پر اپنی کوششيں مرکوز کرنی چاہئيں تهيں۔ ڈراپ آؤٹ سے نمٹنے کے معاملے ميں چند ہی اساتذه کو تربيت موص

 

 پورٹ کرده استاد کی جانب سے برتاؤخطرے سے دوچار طلبہ کے ذريعہ ر. II.B.3تصوير 

 

 

اته کے امکان ترين زبردست کے دونوں استقامت اور کاميابی نے SDPP ميں، 2012 اوائل اور2011 اواخر   اسکول س
ر ليے کے کرنے تعين کا ان اور دينے ترغيب کی کرنے پيش خياالت پر مداخلتوں تدارکی کی آؤٹ ڈراپ مبنی پر  ملک ہ
 سے جائزے کے صورتحال اور جائزے ادبی نے SDPP کيا۔ انعقاد کا ورکشاپس مشاورتی پر زائنڈي کے پروگرام ميں

ام تعليمی عالقائی تنظيموں، کی والدين تنظيموں، سرکاری غير بشمول — مستفيدين سے توسط کے نتائج اصل ماخوذ  حک
يم وزارتِ  اور ومی کے تعل دوں ق ری کی — نمائن ی۔ رہب ا SDPP ک دے کے پيم ا کے معاہ يں معاشی  —نوں ک جس م

ا  —بنيادی ڈهانچہ ميں اصالحات اور استاد کی عمومی تربيت شامل نہيں تهی /مراعات، حرفتی تربيت، تعمير ا گي ائزه لي ج
داخلتی نے شرکاء کے ورکشاپ ڈيزائن  9تها۔ ارات م دی درجہ کی سيٹ ايک کے اختي ی۔ بن د کے اس ک  نے SDPP بع

  کيا۔ انتخاب کا مداخلتوں ليے کے ملک ہر کرکے استعمال کا بنديوں درجہ ان تهسا کے مالحظات اضافی کے پروگرام

 

                                                 
کے ذريعہ اپنے بچوں کو اسکول نہ بهيجنے ميں معاشی،  بنيادی ريجنل بيورو نے  اس بات کا اعتراف کيا ہے کہ خاندانوں  AME کے USAID حاالنکہ 9

ج تعمير، اور اسکول کے معيار کی رکاوٹوں کا کردار ہوسکتا ہے، تاہم اس طرح کی مداخلتوں کو متعدد وجوہات کے سبب تجرباتی مرحلے  سے خار/ ڈهانچے 
ے ليے ايک ٹهوس  تحقيقی بنياد پہلے سے ہی موجود ہے۔ بنيادی ڈهانچے ميں بہتری اور کرديا کيا گيا ہے۔ معاشی رعايتوں اور الگتوں ميں کمی کے پيمانوں ک

کے قابل نظم مفادات سے تجاوز کرچکا ہے۔ ڈراپ آؤٹ سے مخصوص مداخلتوں پر توجہ مرکوز کرنے کی خواہش کے سبب تدريسی  USAID  تعميرات
بنيادی تعليم  USAIDکے ليے دوسرے پروگراموں کے تحت فنڈ حاصل ہورہا تها۔  المختصر، اصالح کے ليے استاد کی عمومی تربيت کو ہٹا ديا گيا ہے، جس 

 .بجٹ کو حرفتی تعليمی سرگرميوں ميں خرچ کيے جانے  سے  روک ديا ہے۔ SDPP کے ليے فنڈنگ نے
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ر  تے فيصلوں پ تے جل يں مل ارے م داخلتوں کے ب ر م ہ طور پ ويسے تو منصوبہ بند نہيں تها، مگر چاروں ممالک آزادان
اته وابستہ طالب ع وں، پہنچے، جس ميں ايک نے وه فيصلہ منتخب کيا جس کا مقصد ڈراپ آؤٹ کے س م کے منفی روي ل

اد ان  ا، جس کی بني ر رکه و نشانے پ زی ک جيسے غير حاضری کو کم کرنا تها، اور ايک ميں طالب علم کی تحريک انگي
م  م کی ک ی سطحيں اور طالب عل ر حاضری پسندی کی اعل يں غي ر تهی، جس م کے ملک کی صورتحال کے تجزيے پ

رام نے ممالک سبهیمشغوليت پائی گئی تهی۔  دائی کے پروگ ا EWS ايک سے حيثيت کی جزو ابت ا۔ انتخاب ک سبهی  کي
رام نے مستفيدين کے کمبوڈيا مشغوليت کا بهی انتخاب کيا۔ EWS + —ممالک نے ايک تکمالتی جزو   اضافی کے پروگ

ز کمپيوٹر بطور کے جزو وٹر اور ليب ا ٹريننگ لٹريسی کمپي ا۔ انتخاب ک تفيدين کے ليسٹ تيمور اور ہندوستان کي  ےن مس
دريس نجی علمی نے مستفيدين کے تاجکستان کيا۔ انتخاب کا سرگرميوں تفريحی اور تقويتی  سرگرميوں تفريحی ان اور ت

 سکے۔ رکه جاری سے حيثيت کی گروپ يا پر طور انفرادی طلبہ جنہيں کيا انتخاب کا

 ارلی وارننگ سسٹمز 2.

EWS اندہی کی ہطلب دوچار سے خطرے کے کرنے آؤٹ ڈراپ سے اسکول مقصد کا ا نش يں اور کرن دافی انہ اون اہ  تع
اون اضافی اور رکهنے نگاه قريبی پر ان کرنے، نشاندہی کی طلبہ دوچار سے خطرے ميں EWS تها۔ کرنا فراہم  کے تع
و EWS کيا۔ استعمال کا ڈيٹا اسکولی موجوده ماخوذ سے اساتذه اور ريکارڈوں خاطر کی بنانے ہدف انہيں ليے  خطرے ک
انے کو قابليت کی اسکول کی کرنے ازالہ کا ضروريات کی طلبہ دوچار سے يں اسکول اور بڑه  اور رويے حاضری، م

 کو شراکت بيچ کے اہلکاروں اسکولی اور سرپرستوں/والدين ليے کے النے بہتری ميں ان اور رکهنے نگاه پر کارکردگی
ب پروگرام ليے کے بنانے مستحکم ا۔ مرتّ دين نے EWS کي ونٹی ورا سرپرستوں/وال روں دوسرے کے کمي يچ کے ممب  ب
اون سے طريقے جس وه ميں اسکولنگ کی بچوں اپنے اور اہميت کی رکنے کے طلبہ ميں اسکول يں سکتے کر تع  اس ہ
ہ دوچار سے خطرے کے آؤٹ ڈراپ اسکول  )1 ( :ہے مشتمل پر اجزاء تين EWS چاہی۔ النی بيداری ميں بارے کے  طلب
 شموليت۔ کی کميونٹی  )3 ( اور عملياں، حکمت کی دعملر اولين  )2 ( نشاندہی، کی

ا۔ کرنا نشاندہی کی طلبہ دوچار سے خطرے کے کرنے آؤٹ ڈراپ اسکول نشانہ کا 1 جزو ر ته يں، ملک ہ  نے SDPP م
اندہی سے جلدی کی طلبہ والے کرنے اظہار کا نشانات انتباہی کليدی کے سکنے کر آؤٹ ڈراپ ر ان اور کرنے نش اه پ  نگ
ن يے کے ےرکه ا اشاريوں چه ل ار مجموعہ ايک ک ا۔ تي  ديگر سے لحاظ کے سباق سياق نے ممالک SDPP سبهی کي

 کا کورس اور رويہ حاضری، — ABCs مسلمہ پر سطح عالمی کی آؤٹ ڈراپ شده اضافہ ساته کے اشاريوں مخصوص
يں اشاريوں کے طرح اس کيا۔ استعمال کا —  )attendance, behavior, and coursework ( کام يں اسکوں م اخير م  ت
د سے اں آم ل سے اوروہ وم ، )ليسٹ تيمور اور ہندوستان ( روانگی وقت از قب ل کی ورک ہ  تيمور اور تاجکستان ( تکمي
م طالب تک اسکول ، )ليسٹ ا ( مسافت کی سفر کے عل ڈ ، )کمبوڈي يے کے گري ا ( اوسط ل ڈ ، )کمبوڈي د کے 9 گري  کی بع

يے کے اسکولنگ م طالب ، )تاجکستان ( منصوبے ل ام کے عل ہ کی ک م طالب اور  )ہندوستان ( داری ذم  کے عل
 اسکور کو سطح کی خطرے تناسبی کے طلبہ نے SDPP ہے۔ شامل  )ہندوستان ( سطح کی خواندگی کی سرپرستوں/والدين
ہ مدنظر کے امر اس کيا۔ کام کر مل ساته کے اساتذه ليے کے کرنے بندی درجہ کی اوراس دينے  اسکولوں نے EWS ک
ا معلومات دستياب سے پہلے ميں ا، استعمال ک رام SDPP کي ام پروگ و انج نچ ک د کے جانے پہ يں 1 جزو بهی بع  درج م

  ہے۔ امکان کا رہنے جاری استعمال کا اشاريوں والے نگرانی

يں علم طالب اور رکهنے نگاه قريبی پر پيشرفت کی طلبہ دوچار سے خطرے ميں 2 جزو د م ونے ہےر کر جدوجہ  کی ہ
ہ واال "محرک اور تعاقب"ليے  کے کرنے شروع سرگرمياں والی "ردعمل اولين"پر آنے نظر نشانياں ا استعمال طريق  کي

ا۔ تعاقب کا اس اور ريکارڈ کو کام کے کورس اور رويہ حاضری، جيسے رويوں، کليدی کے علم طالب نے اساتذه گيا۔  کي
انات کے دشواريوں ثالً —نش ر م ر اکث ا يوںحاضر غي ام ي ی ردعمل نے—کالسوں ناک ارروائيوں وال وری ايک کے ک  ف
 گهر يا/اور رابطہ ذريعہ کے کال ٹيليفون خط، کر لے سے دينے توجہ ميں کالس رينج کی جس ديا، تحريک کو مجموعے

 کيس ساته کے عملہ کے اسکول ليے کے دينے فروغ پروگرام انفرادی ايک کا مداخلت کر لے سے مالقات سے والدين پر
  ہے۔ محيط تک ميٹنگوں کی مينيجمنٹ

 مرکوز توجہ پر النے بيداری ہی ميں کميونٹی ميں بارے کے مسئلے کے آؤٹ ڈراپ اور اہميت کی اسکولنگ ميں 3 جزو
 کی اسکولوں اور کيا کام ساته کے گروپوں دوسرے کے کميونٹی اور PTAs پر سرگرميوں وکالتی نے SDPP گئی۔ کی

و سرگرميوں کچه والی دعملر اولين ميں شراکت ذ ک يں کرنے ناف اون کے ان م و تع ا۔ درج ک ثالً، کي يں، ليسٹ تيمور م  م
ی  )”Stay in School“ (  "اسکول ان اسٹے"کميونٹی روں کے کميٹ ر گهر نے ممب اتوں پ ا مالق ام ک ا۔ اہتم  کے 3 جزو  کي
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نے والدين ميں اسکول اور کرنے شنمائ کی کام کے علم طالب جيسے تهيں، بهی سرگرمياں ريچ آؤٹ شامل تحت  بچے اپ
يے کے کرنے گفتگو پر اس ہيں سکتے کر تعاون سے طريقے جس کا ن"کے اسکول ل  ۔  )”open houses“ ( "ہاؤسز  اوپ

دين نے نظام کے پيغام صوتی ايک ميں، ہندوستان و وال ارے کے سرگرميوں اسکولی ک يں ب ات، م يں اسکولنگ معلوم  م
 پيغامات ميں بارے کے اہميت کی اسکولنگ نيز آؤٹ ڈراپ اور تجاويز، بابت کی طريقوں کے نےکر تعاون کا بچوں اپنے
و رويے کے طلبہ اور والدين ممبروں، کميونٹی راست براه سرگرمياں يہ کيے۔ فراہم ديل ک يے کے کرنے تب  کی وضع ل
  تهيں۔ گئی

 مشغوليتی مداخلتيں .3

EWS ر عالوه، کے يں ملک ہ داخل دوسری ايک م ذ تم ی کی ناف ی۔ گئ داخلتوں ان ته يں م و اسکول م د ک وط، مزي  مرب
انے توانا کو تجربے اسکولی کے علم طالب دوچار سے خطرے بناکر پرلطف اور پرکشش ا بن انہ ک رر نش ا مق ا کي ا، گي  ته

ا جن سرگرمياں يہ تها۔ ہدف حتمی کا اس بڑهانا کو اہليت کی سيکهنے اور مشغوليت حاضری، نيز   II.1 جدول خالصہ ک
 تهيں۔ گئی کی تيار سے لحاظ کے ضرورتوں اور دلچسپيوں کی طلبہ کے گريڈ اہدافی ميں ملک ہر ہے، گيا کيا بيان ميں
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 کمبوڈيا، تاجکستان، ہندوستان اور تيمور ليسٹ ميں مشغوليت کی خصوصيات ۔II.B.1 جدول

 ليسٹ تيمور تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا 

 4,5,6 9 5 7,8,9 گريڈز اہدافی

 تقويتی اندر کے اسکول ليبز کمپيوٹر مداخلت
 enrichment] پروگرام

 program  ) EP( [ 

 نجی بعد کے اسکول
 تفريحی اور تدريس

 سرگرمياں

 سرگرمياں نصابی اضافی

 لٹريسی کمپيوٹر سرگرمياں
 ٹريننگ

 زبان، :شعبوں وسيع تين
 اور گيمز اور اسپورٹس

 ميں دستکاری و فنون
 سرگرمياں

 دوران کے گهنٹے پہلے
 ميں مضامين اسکولی
 دوسرے تدريس، نجی

 دوران کے گهنٹے
 سرگرمياں پرلطف

 گيمز بورڈ اسپورٹس، (
  )مطالعہ تفريحی اور

 جيسے سرگرمياں پرلطف
 کے دستکاری اور گيمز گانے،
 سيشن

 ميں ہفتے گهنٹے، دو تعداد اور دورانيہ
 بار ايک

 سيشن، دو کے منٹ 45
 سيشن دو کے منٹ 90
 ہفتے ہر

 فی دن چار گهنٹے، دو
  ہفتہ

 ايک ميں ہفتے گهنٹہ، ايک
 ہفتے ميں سال دوسرے بار؛
 منتقلی بار دو ميں

 کا جلنے ملنے
 وقت

 کے اوقات اسکولی
 دوران

 وقفے شده پروگرام غير
 دوران کے اسکول ميں

 سے، اعتبار کے شفٹ تدريسی بعد کے اسکول
 ميں بعد يا پہلے سے اسکول

 استاد EP گريڈ اہدافی ساتذها رساں سہولت
 کے ٹيچرز روم ہوم (

 کميونٹی اور  )عالوه
 چمپيئنز

 رساں؛ سہولت کے SDPP  ٹيچرز سبجيکٹ
 ہفتہ اضافی ميں سال دوسرے

 اور اساتذه ليے کے سيشن وار
 منتقلی ميں کارکنان کميونٹی

 گريڈ اہدافی سبهی شرکاء
 طلبہ کے

 کے گريڈ اہدافی سبهی
 سے خطرے طلبہ،
 ليے کے طلبہ اردوچ

 حوصلہ خصوصی
 افزائی

 ليے کے گهنٹے پہلے
EWS ذريعہ کے 
 کی دوچار سے خطرے
 زد نشان سے حيثيت
 طلبہ

 طلبہ، کے گريڈ اہدافی سبهی
 کے طلبہ دوچار سے خطرے

 افزائی حوصلہ خصوصی ليے

 
اقی ايک اور کيے نصب ليبز کمپيوٹر نے SDPP ميں، کمبوڈيا ر طور اتف رده منتخب پ  ضمنی کے اسکولوں SDPP ک
ر رہے کر حاصل خدمات اضافی يہ کی۔ فراہم ٹريننگ لٹريسی کمپيوٹر کو طلبہ سبهی کے 9 اور 8 ،7 گريڈز ميں سيٹ  ہ

 ايک کيا، کام بطور کے اسٹيشن ورک کے استاد نے جس کمپيوٹر ميزبان ايک نيز روم کمپيوٹر شده وقف ايک ميں اسکول
ہ کےLAN(  10 ( ورک نيٹ ايريا لوکل ايک جو — کمپيوٹر اضافی 16اور پرنٹر، ليزر ان ذريع وٹر ميزب  جڑے سے کمپي
ل شمسی نصب پر چهتوں کی روم کمپيوٹر تهے۔ موجود ليے کے طلبہ—تهے ہوئے ی نے پين راہم بجل ی۔ ف  کی SDPP ک
دافی نے اساتذه يافتہ تربيت بابت کی استعمال کے کمپيوٹر سے جانب ڈز اہ ہ کے گري و طلب وٹر ک ادی کی يسیلٹر کمپي  بني
 رسائی تک ليب کمپيوٹر ليے کے گهنٹے دو ميں ہفتے دوران کے دن اسکولی مستقل کو طلبہ کی۔ فراہم تربيت کی اہليتوں
  تهی۔ ہوتی حاصل

ان دستکاری، اور فنون — سرگرمياں تفريحی کو طلبہ ميں، ليسٹ تيمور اور ہندوستان  — اسپورٹس اور موسيقی اور زب
 ميں اسکول کو طلبہ سرگرمياں يہ کی۔ فراہم تقويت کو اہليتوں سماجی اور آموزشی کی ان نے نہوںج تهے گئے کيے پيش
اہره کا ان اور سيکهنے اہليتيں نئی انہيں جبکہ دينے موقع کا کرنے مزے يے کے کرنے مظ راہم ل ی کی ف يں۔ گئ ثالً، ته  م

                                                 
داخلت حاصل  تهوڑی تعداد ميں خاص طور پر بڑے اسکولوں کو چار اضافی کمپيوٹرز ملے تاکہ وه اسکول سبهی اہدافی 10 گريڈ کے طلبہ کو يہ م

 فی ہفتہ فراہم کرنے کے قابل ہو جائيں۔)  دو گهنٹے(کر رہے دوسرے اسکولوں کی طرح کمپيوٹر ليبز ميں اتنا ہی وقت 
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يں اہليت یک کرنے کام ميں ٹيم کرکے شرکت ميں پروجيکٹوں کے گروپ چهوٹے طلبہ ری م ر سکے۔ ال بہت  ملک ايک ہ
 کے گريڈ اہدافی اور تناظر ثقافتی مختلف سے جن سمويا اندر اپنے کو عناصر امتيازی ايسے نے سرگرميوں رہی چل ميں
نج کی عمر کی طلبہ وئی۔ عکاسی کی ري ثالً، ہ ہ کے ہندوستان م ی، کرکٹ نے طلب ہ کهيل ا ي ل ايس  دوسرے جو ہے کهي

SDPP يں ممالک يں م ا کهيال نہ ے۔ جات ويتی ہ يں وقت ايسے سرگرمياں تق د م ی کی منعق يں گئ  اسکولی مستقل جو ته
د دوران کے کالس آخری کی دن سرگرمياں يہ ميں، ہندوستان ہوئيں۔ نہيں متصادم سے پروگرامنگ يں، کی منعق  جو گئ

 سے اسکول سرگرمياں نصابی ضافیا ميں، ليسٹ تيمور تهيں۔ گئی کی نامزد ليے کے سرگرميوں والی اہليت کی زندگی
ويتی نے رسانوں سہولت يا/اور اساتذه ميں ملکوں دو تهيں۔ گئی کی منعقد بعد کے اس يا پہلے ائی کی سرگرميوں تق  رہنم
 کرنے گفتگو پر پيشرفت اور کيا ريکارڈ کو سطحوں کی شرکت ڈالی، نگاه پر پيشرفت کی طلبہ دوچار سے خطرے کی،
يں ہفتے ميں ہندوستان سيشن تقويتی کی۔ ميٹنگ ماہانہ کم سے کم ساته کے ٹيچرز روم ہوم ليے کے ار چار م  تيمور اور ب
ڈز اہدافی ميں ممالک دونوں تهے۔ گئے کيے منعقد — بار دو کبهی کبهی —بار ايک ميں ہفتے ميں ليسٹ  سبهی کے گري
 تهی۔ گئی دی اجازت کی کرنے شرکت ميں سرگرميوں تقويتی کو طلبہ

وری کی مضامين علمی بعد کے اسکول پروگرام کا تدريس نجی ايک ليے کے طلبہ دوچار سے خطرے ميں تاجکستان  پ
 سبجيکٹ ميں اسکول جائے۔ بنايا بہتر کو مشغوليت ميں اسکول اور کارکردگی علمی کی ان تاکہ تها گيا کيا پيش ميں رينج
ا بحال سے حيثيت کی مدرسين نجی کو ٹيچرز ا کي ا، گي اہمی ته وں کے لعم ب يں طريق يں م ی دی تربيت انہ  اور تهی گئ
 گهنٹے ايک کو طلبہ تها۔ گيا کيا منعقد دن پانچ ميں ہفتے پروگرام کا تدريس نجی تهے۔ گئے ديئے مواد اور اسباق منصوبۂ

ارغ اور تفريحی ليے کے دينے تحريک کی ہونے حاضر ميں سيشن کے ات ف يے کے سرگرميوں کی اوق ہ دوسرا ل  گهنٹ
امان، و ساز کے اسپورٹس نے SDPP سکيں۔ رکه جاری پر طور انفرادی يا کر مل ساته طلبہ جسے تها گيا کيا تفويض  س
 ميں شروع تو يوں کرائے۔ فراہم  )شاعری اور ناول اخبار، جيسے ( مواد کے مطالعہ اور  )ڈومينوز اور شطرنج مثالً  ( گيمز
د کے اسکول مگر هات گيا کيا شروع ليے کے طلبہ دوچار سے خطرے صرف يہ دريس نجی بع رام کے ت و پروگ  جگہ ک

  تها۔ گيا ديا کهول ليے کے طلبہ سبهی  )ميں اسکولوں کننده شرکت فيصد 50 تقريبا ( پر ہونے دستياب

.C الؤیپه کا پروگراموں 

 يہ ہے۔ گيا ايادکه ميں II.1 تصوير کہ جيسا ہوا، شروع ميں 2012 اواخر تا وسط عمل کا نفاذ ميں، ممالک SDPP چاروں
رام يں اسکولوں پروگ الوں تعليمی دو م ر کے س ال تک وقت براب ا فع ا۔ رہ يں ليسٹ تيمور و ہندوستان SDPP ته ين م  ت
يش تک عرصے کے سال اسکولی دو ميں تاجکستان و کمبوڈيا اور سال اسکولی ا پ ا کي ا۔ گي اتذه ته ا تربيت کی اس ام ک  ک
ا يں تاجکستان اور کمبوڈي ل سے 2013–2012 سال اسکولی م وں والے قب يں مہين يں ليسٹ تيمور و ہندوستان اور م  م
اد  SDPP تها۔ ہوا ميں 2012 اور 2013–2012 سال اسکولی بالترتيب کی فيلڈ ٹيموں کے ذريعہ معمول کی نگرانی کی بني

اذ داخلتوں کی بابت اور نف کے دوسرے  پر پروگرام کے سالوں کے آغاز ميں اور اس پورے عرصے ميں پروگرام کی م
و وقفے وقفے سے ريفريشر  سال کے دوران منعقده نفاذ کی بجا آوری کی جانچوں کی بابت اساتذه اور اسکول منتظمين ک

 11ٹريننگز فراہم کرائی گئی تهيں۔

EWS داخلتيں کی ورا کے تربيت م د ف ا بع و کمبوڈي يں ملکوں سبهی کر چهوڑ ک ی دی کر ساری و جاری م يں۔ گئ  ته
تان اور تي تمبر تاجکس ل س ا عم اندہی ک ی نش ہ ک ار طلب يں، خطرے سے دوچ ور ليسٹ م وا  2012م روع ہ يں ش و  —م ج

ال  يں اسکولی س يں  2013–2012تاجکستان م ا آغاز اور تيمور ليسٹ م ا۔  2012ک از ته ا آغ اہی ک  12کی تيسری سہ م
ام شروع  يہ وه مہينہ ہے جس —ميں ہوئی  2012کے پهيالؤ کی شروعات جوالئی  EWSہندوستان ميں،  ميں اندراج کا ک

تک  2013کی مداخلتوں کا پهيالؤ جنوری  EWSہو جاتا ہے۔ اسکولی کيلنڈر ميں متعدد انتشار کی وجہ سے، کمبوڈيا ميں 
يں ستمبر  13نہيں ہو پايا۔ وبر  2012اضافی مداخلتيں ہندوستان م يں اکت يں اور ديگر ممالک م يے  2012م ہ کے ل يں طلب م

                                                 
 ۔)2015( انٹرنيشنل اسکول ٹو اسکول اور انٹرنيشنل ايٹس ايسوسی کريئيٹو ديکهيں 11
ر نشاندہی کی طلبہ دوچار سے خطرے ميں تسلسل دو عمل کا تقرر کے دوچار سے خطرے ميں ليسٹ تيمور 12 ا۔ مشتمل پ  2012 سال اسکولی ته
 اسکولی ہوا۔ ختم ميں نومبر سال اسی اور شروع ميں  2012 ستمبر عمل کا تقرر پہلے ليے کے طلبہ تعليم زير ميں  6 اور  5 ،4 گريڈ دوران کے
ہ رہے ہو داخل ميں گريڈ چوتهے ميں  2013 سال ا اسکورنگ پرخطر اضافی ايک يےل کے طلب وری عمل ک يں  2013 جن ارچ اور شروع م  م

   ہوا۔ ختم ميں  2013
رام سے، وجہ کی تجربے کے تاخير اور بند اسکول سبب کے زدگی سيالب شديد اور وفات کی والد کے شاه تعطيالت، قومی صرف 13 ذا پروگ  ہ

يں؛ گئی کهولی ميں  2012 اکتوبر زليب کمپيوٹر  تها۔ گيا کروايا متعارف ميں  2012 اکتوبر داخلتيں کی EWS ته وری م يں  2013 جن  اسکولوں م
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يے کے طلبہ اور ہو شروع ميں 2012 جوالئی کام کا تنصيب کی ليب کمپيوٹر ميں کمبوڈيا يں۔جاری و ساری کی گئی ته  ل
  ہوا۔ شروع ميں 2012 اکتوبر کام کا اجراء کے اس

SDPP ام کے 2014–2013 سال اسکولی ميں تاجکستان اور کمبوڈيا نفاذ کا ا جاری تک اختت  اور جون بالترتيب جو رہ
اہم ( پہنچا کو اختتام ميں 2015 ميں ہندوستان اور ميں 2014 ستمبر ميں ليسٹ تيمور نفاذ کا تمداخل ہوا۔ ختم ميں جوالئی  ت

 تها۔ گيا کيا اکٹها ميں 2014 نومبر ڈيٹا حتمی کا پيمائی قدر کی اثر

 

                                                                                                                                                             
يں  گئی کی ساری و جاری پر کرنے شروع دوباره االوقات نظام مستقل اپنا کو و(ته ٹس ايسوسی کريئيٹي ا ۔)2013انٹرنيشنل اي يں کمبوڈي  پرخطر م

ر آغاز کے سالوں اسکولی دو عمل کا تقرر وں دو پ يں مرحل ہ دوچار سے طرےخ م اندہی کی طلب ر نش ا۔ مشتمل پ رر ته يں عمل پہلے کے تق  م
 عمل دوسرا کا اسکورنگ پرخطر تهی۔ گئی کی مرکوز توجہ پر طلبہ تعليم زير ميں  9 اور  8 ،7 گريڈز دوران کے  2013–2012 سال اسکولی
 تها۔ ليے کے طلبہ رہے ہو داخل ميں گريڈ ساتويں ميں  2014–2013 سال اسکولی
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D. نفاذ کی بجا آوری  )Fidelity of Implementation( 

کی پيمائش اس حد کا تعين کرنے کے ليے کی گئی ) FOI(ذ کی بجا آوری تحقيق کے ڈيزائن کے حصے کے طور پر، نفا
کے اقدامات مداخلت کی تحقيق ميں  FOIکی مداخلتيں ڈيزائن کے مطابق نافذ کی گئی تهيں۔  SDPPتهی جس حد تک 

ابق مداخلت ايک تقاضا ہيں کيونکہ وه اس حد کی بابت معلومات فراہم کرتی ہيں جس حد تک تبديليوں کو ڈيزائن کے مط
سے منسوب کيا جا سکتا ہے۔ يہ معلومات نفاذ کاروں کو پروجيکٹ کے عرصے کے دوران بجا آوری کو بڑهانے کے 

 واسطے کورس کے درميان اصالحات کرنے کا موقع بهی فراہم کرتی ہے۔

SDPP  فيصد  80کے مدنظر، مجموعی بجا آوری کو اس صورت ميں حاصل شده مانا گيا تها جب ٹريٹمنٹ گروپ کے
پوائنٹ  80يا اس سے زياده اسکور کيا۔ ) فيصد 80يعنی (پوائنٹس  80پوائنٹ اسکيل پر  100اسکولوں نے ہر مداخلت ميں 

کے آغاز کا استعمال کرکے، ہر مداخلت کے کليدی اجزاء کے مدنظر بجا آوری کی تشخيص کی گئی تهی اور پهر يہ 
فيصد کے مجموعی آغاز کی تکميل يا اس سے تجاوز کرتی  80کہ آيا وه تعين کرنے کے ليے ان کا اوسط نکاال گيا تها 

ميں ہر ملک کے سبهی اسکولوں کو  1کے ڈيٹا کے دو راؤنڈ اکٹها کيے تهے۔ راؤنڈ  FOIہيں۔ پروگرام کے عملہ نے 
مبوڈيا اور ہندوستان ميں دو مداخلتوں کے ليے بڑی تعداد ميں اسکولوں کو شامل کيا گيا تها۔ ک 2شامل کيا گيا تها۔ راؤنڈ 

کے آغاز کی سطحيں پورا نہ کر پانے والے  FOIميں صرف  1کے اعلی اسکورز کو ديکهتے ہوئے، راؤنڈ  FOIميں، 
ميں  2ميں ہر مداخلت کے ليے شامل کيا گيا تها۔ تاجکستان اور تيمور ليسٹ ميں، راؤنڈ  2ٹريٹمنٹ اسکولوں کو ہی راؤنڈ 

ميں مشغوليتی پروگرام کے ليے  2سکولوں کو شامل کيا گيا تها۔ تاجکستان ميں، راؤنڈ کے ليے سبهی ٹريٹمنٹ ا EWSہر 
کے اعلی اسکور اور  1 سبهی اسکولوں کو شامل کيا گيا تها۔ تيمور ليسٹ ميں، مشغوليتی پروگرام کی بابت راؤنڈ

   14کے ڈيٹا کليکشن کو پہلے ہی شامل کر ليا تها۔ 2پروجيکٹ کے پيمانۂ وقت نے راؤنڈ 

EWS  ،کے ليےFOI  کے آغاز کی تکميل کرنے والے اسکولوں کا فيصد دونوں راؤنڈز کے ليے کمبوڈيا، ہندوستان اور
فيصد  80فيصد يا زائد اسکور کرنے والے اسکولوں کے ليے  80کے ليے  EWS؛ )II.D.1تصوير (تاجکستان ميں زياده 

۔ تاہم، تيمور )م اہل اسکولوں پر فوکس کے ذريعہ بيان کيا گيا ہےکے کمتر فيصد کو ک 2کمبوڈيا ميں، راؤنڈ (سے زائد تها۔ 
فيصد آغاز کی تکميل کرنے والے اسکولوں کا فيصد قابل غور حد تک کم تها؛ حاالنکہ آغاز  80کے  EWSليسٹ ميں 

 45ولوں کا کی تکميل کرنے والے اسکولوں کا فيصد وقت کے ساته بہتر ہو گيا، جو آغاز کا اسکور پورا کرنے والے اسک
 فيصد ہو گيا۔   69فيصد سے بڑه کر 

 آغاز کی تکميل يا اس سے تجاوز کرنے والے اسکولوں کا تناسبکے  FOI مجموعی  %80  ملک کے لحاظ سے: II.D.1. EWS تصوير

 
                                                 

 ۔)2015( انٹرنيشنل اسکول ٹو اسکول اور انٹرنيشنل ايٹس ايسوسی کريئيٹو ديکهيں 14
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FOI  ،کے تجزيے کے ليےEWS  خطرے سے دوچار  —کو چار اجزاء ميں منقسم کيا گيا تها، جو کليدی سرگرميوں
سرپرستوں /کی نشاندہی، خطرے سے دوچار طلبہ کا تعاقب اور ان کی نگرانی، خطرے سے دوچار طلبہ کے والدينطلبہ 

کے ساته مواصلت، اور متابعتی اقدامات اختيار کرنا، خاص طور پر انفرادی طلبہ کے ليے کيس مينيمجمنٹ کے 
خطرے سے دوچار طلبہ کی ( 1کولوں نے جزو فيصد يا زائد اس 85منصوبے کو بتاتے ہيں۔ چاروں ممالک ميں، اوسطاً 

کے ليے آغاز کے اسکور کو پورا يا اس سے زائد کيا تها۔ ) خطرے سے دوچار طلبہ کے تعاقب( 2اور جزو ) نشاندہی
کے ليے آغاز کو ) متابعتی اقدامات( 4اور جزو ) والدين کے ساته مواصلت( 3اوسطاً، اسکولوں کے ادنی فيصد نے جزو 

ميں بہتری آ گئی، جو بڑه کر دونوں اجزاء کے ليے  2سے راؤنڈ  1ے زائد کيا تها، ويسے اس ميں راؤنڈ پورا يا اس س
اور  3۔ يہ بات نوٹ کی جانی چاہيے کہ جزو )II.D.2تصوير (فيصد اسکولوں تک پہنچ گيا  75آغاز کو پورا کرنے والے 

 15ے متقاضی ہيں۔دونوں ہی اسکولی اہلکار اور معاشرے کی جانب سے مزيد کوشش ک 4

 آغاز کی تکميل يا اس سے تجاوز کرنے والے اسکولوں کا ہلکا پهلکا اوسط فيصد   EWS    80%جزو کے لحاظ سے. II.D.2تصوير 

 

کے آغاز کی تکميل کرنے والے اسکولوں کا فيصد کمبوڈيا، ہندوستان اور  FOIمشغوليتی پروگراموں کے ليے، 
فيصد سے زائد اسکولوں نے آغاز کے اسکور کی تکميل يا اس سے تجاوز  91؛ )II.D.3تصوير (تاجکستان ميں زياده تها 

صرف ) ميں شامل کيا گيا تها اور اس نے آغاز کی تکميل نہيں کی۔ 2ہندوستان ميں صرف ايک ہی اسکول کو راؤنڈ (کيا۔ 
 ۔فيصد سے نيچے رہا 80تيمور ليسٹ ميں ہی آغاز کی تکميل کرنے والے اسکولوں کا فيصد 

                                                 
 8ميں  2نيز راؤنڈ (کے ليے اسکولوں کا اوسط فيصد تيمور ليسٹ ميں آغاز کی تکميل کرنے والے اسکولوں کے ادنی فيصد سے گهٹ گيا تها  4اور  3جزو 15

 ۔)کے آغاز کو پورا کيا 4فيصد اسکولوں نے جزو  26ر کے آغاز کو پورا کيا او 3فيصد اسکولوں نے جزو 



 34 صفحہ پيمائی قدر کی اثر کے  (School Dropout Prevention Pilot Program) پروگرام پائلٹ پريوينشن آؤٹ ڈراپ اسکول ملکی چار
 

II.D.3 تصوير FOI  80: %پروگرام مشغوليتی.  تناسب کا اسکولوں والے کرنے تجاوز سے اس يا تکميل کی آغاز کے   

 
 
 

.III ڈيزائن کا پيمائی قدر کی اثر 

A. SDPP نظريہ کا تبديلی کا 

SDPP م طالب اور سرگرميوں کی پروگرام تاد و عل ائج کے اس ر  )III.1تصوير  ( نت دازاثر سے طريقے جس وه پ و ان  ہ
 استاد کہ ہے کرتا طے ماڈل يہ کی۔ رہنمائی کی ڈيزائن کے پيمائی قدر کی اثر نے ماڈل تصوراتی ايک کے اس ہيں سکتی
دين اور ر وسيع اور مشترکہ — عمل طرز اور جانکاری کی وال ونٹی ت ہ کے کمي اره ذريع و دوب رده الگ  اسکول — ک

م طالب ہيں۔ رکهتے حيثيت کی توانائی ںمي رجحانات کے طلبہ تئيں کے ترغيبات اورتعليمی ہ کے عل ات ي  اسکول رجحان
يں ارکردگی علمی اور رويے حاضری، کی ان بشمول مشغوليت، کی طالب م يں ک تے م يں۔ ڈهل ا عوامل ان ہ ده، ک  پيچي

 حيثيت کی توانائی ميں فيصلے اور خواہش اہليت، کی علم طالب کی کرنے آؤٹ ڈراپ يا رہنے ميں اسکول تعامل اجتماعی
 ہيں۔ رکهتے
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  کا تصوراتی ماڈل  SDPP۔ III.1تصوير 

 

SDPP ا کرنے آؤٹ ڈراپ ہے۔ کرنا کم شرحيں کی آؤٹ ڈراپ اسکول ہدف حتمی کا پروگرام نے باعث ک ده والے بن  پيچي
ا کرنے کم کو آؤٹ ڈراپ ذريعہ کے ميکانزم جن نے مداخلتوں کی SDPP ہوئے، کرتے تسليم کو عمل انہ ک رر نش ا مق  کي
 — رويے کے طلبہ اور والدين اساتذه، اور عمل طرز رجحانات، پر طور خاص — نتائج متوسط ان اور ہيں متنوع وه ہے
ے۔ سکتا ہو سے آؤٹ ڈراپ ربط کا جن ہيں مرتکز پر ہونے اثرانداز پر رام SDPP ہ اتذه نے پروگ دين اور اس و وال  اس ک

ہ دوچار سے خطرے کے آؤٹ ڈراپ وج کی پيشکش کی تربيت يں کے طلب ات کے ان تئ ر عمل طرز اور رجحان ر پ  اث
 بالواسطہ اور ذريعے، کے تعامل ساته کے علم طالب پر، طور واسطہ بال نے SDPP EWS ہيں۔ سے ارادے کے ڈالنے
يں حاضری ورا رجحانات کے علم طالب تئيں کے اسکول ذريعے، کے تعامل ساته کے والدين و اساتذه پر، طور ری م  بہت
ا النے انہ ک رر نش ا۔ مق م طالب کی SDPP کي يں سرگرميوں مشغوليتی کی عل يں کے اسکول بهی م م طالب تئ  کے عل

 يا/اور اہليت کی سيکهنے اعتمادی، خود کی طلبہ کہ طور بايں گيا کيا مقرر نشانہ کا النے بہتری ميں رويے اور رجحانات
و کارکردگی علمی ر ک انے بہت يں بن دد کی ان م و اسکول اور جائے کی م د ک ا/اور پرلطف دلچسپ، مزي وط ي اکر مرب  بن
ات کے علم طالب شده اصالح جائے۔ بڑهايا کو رغبت کی ان کی ہونے حاضر ميں اسکول  مشغوليت اسکولی اور رجحان
 ہيں۔ گئے بنائے ليے کے ڈهلنے ميں کرنے کم تک مدت طويل کو آؤٹ ڈراپ اسکول

B. تسواال ليے کے تحقيق 

ر کے پروگراموں SDPP ميں ممالک چاروں پر، بنياد کی ماڈل تصوراتی اس در کی اث ائی ق ق پيم انچ کے تحقي ادی پ  بني
 :تهی گئی کی وضع ليے کے کرنے حل کو سواالت

 آئی؟ بہتری ميں رجحانات اور رويے کے استاد سے SDPP کيا 

  ی؟آئ بہتری ميں رجحانات کے علم طالب تئيں کے اسکول سے SDPP کيا 

 بيداری اور آگہی – کميونٹی اور والدين استاد،

 
والدين کے تدارکی طرز 

 عمل

 
استاد کے تدارکی طرز 

 عمل

 

طالب علم کے 
رجحانات اور 

 ترغيبات

 

 رويہ
 

 کارکردگی

 

 ڈراپ آؤٹ

 

 حاضری

 

 اسکول ڈراپ آؤٹ۔

 
اسکول ميں طالب علم کی 

 مشغوليت

 

م کے رجحاناتطالب عل  

 
استاد کا رويہ اور رجحان 

 سے متعلق نتائج
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 ہے؟ كیا پیمائی قدر كی اثر 

 پروگرام یا پالیسی: نشانہ  
 جوابات كے اثرانگیزی كی

 وضع لیے كے كرنے فراہم
 مقصد كا پیمائی قدر كرده

 بارے كے اثر كے پروگرام
 دینے جواب كا سوالوں میں
 شہادت مـضبوط لیے كے
 ۔ےہ كرنا تیار

 كا حقیقت خالف: مقصد  
 مداخلت ایک كركے استعمال

 ۔كرنا متعین كو اثر علتی كے

 یا ٹریٹمنٹ: میكانزم  
 اتفاقی میں گروپ كنٹرول

 بہتری ميں حاضری جيسے مشغوليت، کی علم طالب ميں اسکول وابستہ ساته کے برقراريت سے SDPP کيا 
 آئی؟

  آئی؟ بہتری ميں شرح کی آؤٹ ڈراپ سے SDPP کيا 

 کيا اثرات کے پروگرام SDPP ليے کے طلبہ دوچار سے خطرے زياده سے سب کے آؤٹ ڈراپ سے اسکول 
 ہيں؟

C. ڈيزائن 

يے، کے دينے جواب کا سوالوں ان اقی ايک نے SDPP ل ائش منضبط اتف ا آزم زائن ک ا، استعمال ڈي ا کي ہ جيس  تصوير ک
III.2 ميں، ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوستان، ہے۔ گئی کی نقاشی ميں SDPP اقی نے ر طور اتف و اسکولوں پ ا ک و ي  ت
ام معمول حسب نے جس کيا تفويض گروپ کنٹرول ايک يا کيا، فراہم پروگرام SDPP نے جس گروپ SDPP ايک ا۔ ک  کي

SDPP نے SDPP ر طور اتفاقی ميں گروپ کنٹرول کا نتائج متعلقہ ليے کے اساتذه اور طلبہ کے گروپ ويض پ رده تف  ک
 کا پيمائی قدر ميں کمبوڈيا لگايا۔ تخمينہ کا اثرات کے پروگرام کرکے موازنہ سے نتائج کے اساتذه اور طلبہ کے اسکولوں
ين ديگر ڈيزائن ا مختلف سے ممالک SDPP ت ی اس ته يں معن ہ م و اسکولوں ک ا ک و ي  ، )گروپ EWS صرف ( EWS ت
EWS ٹريننگ کمپيوٹر پلس ) EWS + وں تين کرده فراہم  )گروپ کنٹرول ( خدمات مستقل يا  )ليب کمپيوٹر يں گروپ  سے م
 تها۔ گيا کيا تفويض پر طور اتفاقی ايک

ويض پر طور اتفاقی ايک رده تف رول ک ا گروپ کنٹ ا حامل ک ر ہون در مضبوط کی اث ائی ق ا پيم  ہے عنصر الزمی ايک ک
ہ کيا ميں موجودگی غير کی پروگرام کہ ہے ديتا موقع کا لگانے اندازه يہ کو والے کرنے پيمائی قدر يہ کيونکہ يش معامل  پ

ی اتذهاس اور طلبہ کے اسکولوں ٹريٹمنٹ سے، مدد کی تفويض اتفاقی نافذ سے طرح ہوگا۔ اچهی آيا  موجود سے پہلے اپن
 صرف بيچ کے گروپوں ان گے۔ ہوں جلتے ملتے سے اساتذه اور طلبہ کے اسکولوں کنٹرول سے اعتبار کے خصوصيات

رام SDPP کو اساتذه و طلبہ کے گروپ ٹريٹمنٹ کہ ہے يہ فرق واحد متعلق سے نظام يش پروگ ا پ ا کي ا گي رول اور ته  کنٹ
ر بهی کسی ميں نتائج کہ نکال يہ نتيجہ تها۔ گيا کيا پيش نہيں کو اساتذه و طلبہ کے گروپ اہده زي رول ٹريٹمنٹ مش  کی کنٹ
ات و تفريق ہ، ک اتذه طلب ہ اور اس يں خصوصيات کی اسکولوں نمون ات موجود سے پہلے م يں سے تفريق  SDPPبلکہ نہ
  ہے۔ سکتا جا کيا منسوب سے پروگرام

RCT  ،کے ڈيزائن کو ديکهتے ہوئےSDPP ے اثرات کے تخمينے ميں پروگرام کSDPP  گروپ ميں اتفاقی طور
پر تفويض کرده طلبہ اور اساتذه اور کنٹرول گروپ ميں اتفاقی طور پر تفويض کرده طلبہ اور اساتذه کے درميان ہماری 

اور کنٹرول  EWSکمپيوٹرز، +  EWSيا کمبوڈيا کے معاملے ميں، (حتمی متابعت ميں اوسط نتائج ميں آنے والے فرق 
پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ چونکہ ) گروپس ميں پائے جانے والے فرق

اور کنٹرول گروپوں کے  SDPPاتفاقی تفويض کا مطلب يہ ہوتا ہے کہ 
بيچ اساسی خصوصيات ميں کوئی منظم فرق نہيں ہونا چاہيے، لہذا سبهی 

پروگرام کے  SDPPگروپوں کے نتائج ميں آنے واال ايک ساده سا فرق 
ايک مضبوط، غيرجانبدارانہ تخمينہ فراہم کرتا ہے۔ البتہ، ہم اثر اثرات کا 

کے تخمينوں کی کامليت اور اعداد و شمار والے ان ماڈلز کا استعمال 
کرکے اعداد و شمار کے لحاظ سے اہم اثرات کی نشاندہی کرنے کی اپنی 

اہليت کو بڑهانے کے قابل تهے جنہيں مطالعاتی گروپوں کی ابتدائی 
ميں ان معمولی تفريقات کے مدنظر ايڈجسٹ کيا گيا تها جو خصوصيات 

ممکن ہے اتفاقاً يا سروے کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے پيدا ہوئے ہوں۔ 
اس طريقے سے، اثر کے تخمينے دلچسپی کے نتائج کی اساسی قدر، نيز 
انفرادی اور اسکول سطح کی خصوصيات کے مدنظر ايڈجسٹ ہو جاتے 

خمينوں کو پروگرام کی اثرانگيزی کی قدر کے اثر کے ت RCTہيں۔ 
 پيمائی ميں زريں معيار مانا جاتا ہے۔

اثر کے يہ تخمينے حد اختتام پر دلچسپی کے نتيجے ميں آنے والے 
اس فرق کو بتاتے ہيں جس کو بعينہ صورتحال سے تعلق رکهنے والے 
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SDPP ول گروپ کے بيچ فيصد پوائنٹ کے فرق کے پروگرام سے منسوب کيا جا سکتا ہے۔ يہ تخمينے ٹريٹمنٹ اور کنٹر
کا سامنا  SDPPبطور بيان کيے گيے ہيں۔ اس مطالعہ ميں اثر کے جن تخمينوں کی رپورٹ تيار کی گئی ہے ان کی تعبير 

  ”X“ ہونے کے نتيجے ميں پيدا شده نتائج ميں آنے والے فرق کے بطور کی جانی چاہيے۔ مثال، اسکول ڈراپ آؤٹ پر 
کے تحت ڈراپ آؤٹ کی شرح حسب معمول کاروبار کے اعمال  SDPPٹ کا موافق اثر بتاتا ہے کہ اوسطاً، فيصدی پوائن

فيصدی کم ہے۔ ہم تمام تر ٹريٹمنٹ اور کنٹرول گروپوں کے ابتدائی   ”X“ کے تحت جتنی ہونی چاہيے اس کی بہ نسبت 
کے " تبديلی"کی تعبير فيصد ميں اس " تبديليوں فيصدی"نتائج ميں فيصد ميں اضافے يا کمی کو بهی پيش کرتے ہيں۔ ان 

اختتامی حد کی تبديلی ميں جوڑا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے /بطور نہ کی جائے جن کو پری پوسٹ اقدام يا خط اساسی
بجائے، اختتامی حد پر کنٹرول گروپ کے سلسلے ميں ٹريٹمنٹ گروپ کے نتيجے کی پيمائش ميں اضافہ يا کمی کے 

 ی جائے۔بطور تعبير ک

 ڈيزائن کے آزمائش منضبط پر طور اتفاقی کے SDPP ۔III.2 تصوير 

 cاور تيمور ليسٹ bتاجکستان، aڈيزائن برائے ہندوستان، 

 

 
a  اسکولوں کو  113اسکولوں کو اتفاقی طور پر کنٹرول گروپ تفويض کيا گيا تها اور  107اہل اسکولوں ميں سے،  220ہندوستان ميںSDPP  ا گروپ تفويض کي

ا۔ ا ته ل کی پروجيکٹ گي رول دوران کے تعمي رادی 1,199 اور 19,541 ميں اسکولوں کنٹ ہ انف  1,295 اور 20,713 ميں اسکولوں SDPP اور اساتذه اور طلب
  تها۔ گيا کيا اکٹها ڈيٹا بابت کی اساتذه اور طلبہ انفرادی

b   اسکولوں کو  82اسکولوں کو اتفاقی طور پر کنٹرول گروپ تفويض کيا گيا تها اور  83سے،  اہل اسکولوں ميں 165تاجکستان ميںSDPP  گروپ تفويض کيا گيا
رادی 2,196 اور 8,653 ميں اسکولوں کنٹرول دوران کے تعميل کی پروجيکٹ تها۔ ہ انف رادی  2,055 اور 8,000 ميں اسکولوں SDPP اور اساتذه اور طلب  انف
  تها۔ گيا کيا اکٹها ڈيٹا بابت کی اساتذه اور طلبہ

c  اسکولوں کو  97اسکولوں کو اتفاقی طور پر کنٹرول گروپ تفويض کيا گيا تها اور  93اہل اسکولوں ميں سے،  190تيمور ليسٹ ميںSDPP  ا گروپ تفويض کي
ا۔ ا ته ل کی پروجيکٹ گي رول دوران کے تعمي رادی 1,216 اور 19,255 ميں اسکولوں کنٹ ہ انف  1,182 اور 18,606 ميں اسکولوں SDPP اور اساتذه ورا طلب
 تها۔ گيا کيا اکٹها ڈيٹا بابت کی اساتذه اور طلبہ انفرادی

d  ر صرف  107اسکولوں کو اتفاقی طور پر کنٹرول گروپ تفويض کيا گيا تها،  107اہل اسکولوں ميں سے،  322کمبوڈيا ميں اقی طور پ  SDPPاسکولوں کو اتف
EWS اسکولوں کو اتفاقی طور پر  108يا گيا تها اور گروپ تفويض کSDPP EWS  + کے تعميل کی پروجيکٹ گروپ تفويض کيا گيا تها۔  )کمپيوٹرز (مشغوليتی 
رول دوران رادی 2,516 اور 60,826 ميں اسکولوں کنٹ ہ انف ہ 65,145 ميں گروپ SDPP EWS صرف اساتذه، اور طلب  + EWSاور اساتذه 2,677 اور طلب

  تها۔ گيا کيا اکٹها ڈيٹا بابت کی اساتذه اور طلبہ انفرادی 2,810 اور 66,041 ميں اسکولوں  )کمپيوٹرز ( مشغوليتی
 

تفويض اتفاقی  

 گروپ SDPP  EWS صرف

اسکول اہل  

SDPP  EWS  + مشغوليتی 
 گروپ

گروپ کنٹرول  

اسکول اہل  

SDPP EWS + گروپ مشغوليتی 
 

گروپ ٹرولکن  

 dکمبوڈيا برئے ڈيزائن

تفويض اتفاقی  



 38 صفحہ پيمائی قدر کی اثر کے  (School Dropout Prevention Pilot Program) پروگرام پائلٹ پريوينشن آؤٹ ڈراپ اسکول ملکی چار
 

 
ده ايک کا طلبہ دوچار سے خطرے زياده سے سب کے کرنے آؤٹ ڈراپ ميں پيمائی قدر اس ہ عليح  ہے شامل بهی تجزي
 بابت کی خصوصيات کی ان دستياب ميں ريکارڈوں اسکولی پر اساسی خط پہلے سے ہونے داخل ميں گروپ اہدافی جو

ی اساسی خط مدنظر کے تجزيے کے اثر کہ، ہے يہ بات اہم ہے۔ مبنی پر معلومات اد کی خصوصيات وال ر بني  خطرے پ
ر طور الزمی طلبہ کرده شناخت سے حيثيت کی دوچار سے ی پ ہ وہ يں طلب يں نہ اندہی کی جن ہ  کے SDPP EWS نش
 حاصل سرگرمياں امدادی والی ردعمل اولين کی EWS جنہيں اور ہے گئی کی سے حيثيت یک دوچار سے خطرے ذريعہ
يں گروپ کنٹرول کہ ہے يہ وجہ کی اس ۔ )ہے موجود اشتراک حقيقی حاالنکہ ( تها گيا بنايا ہدف ليے کے کرنے  خطرے م
يں عمل کوئی کا EWS ليے کے کرنے نشاندہی کی طلبہ سے حيثيت کی دوچار سے م بهی سے اس ر،او ہے نہ ات، اہ  ب
زائن سے وجہ کی رکهنے برقرار راستبازی کی تفويض اتفاقی ا ڈي ہ ہے تقاضا ک ہ ک رام تجزي  حاصل خدمات کی پروگ
  ہو۔ مبنی پر خصوصيات والی اساسی خط کرده تعين پہلے سے کرنے

 ميں ڈومينز کليدی چار انہيں گيا کيا معائنہ کا نتائج جن ميں تجزيے
اڈل تصوراتی کے SDPP جو ہے سکتا جا کيا بند گروپ  سے م
ق سے رجحان اور رويے کے استاد  )1 ( :ہيں رکهتے مطابقت  متعل
 کی علم طالب ميں اسکول  )3 ( رجحانات، کے علم طالب  )2 ( نتائج،

 شروع تجزيہ ميں پيمائی قدر آؤٹ۔ ڈراپ اسکول  )4 ( اور مشغوليت
 کے ان تهی گئی کی نشاندہی کی نتائج بنيادی جن پہلے سے ہونے
رات والے پڑنے پر سيٹ معمولی ايک ا اث ہ ک يں ان کرکے معائن  م
ر سے ين ايک ہ يں ڈوم رام SDPP م زی کی پروگ  کی اثرانگي

 براه زياده سے سب پر جن ہيں وه نتائج ابتدائی يہ گئی۔ کی تشخيص
يے کے ڈالنے اثر راست رام SDPP ل ا وضع پروگ ا کي ا۔ گي ر ته  ہ
يں  III.1 جدول کو نتائج ائیابتد کے ڈومين ايک ا م ا دکهاي ے۔ گي  ہ
ائج، کے استاد م طالب نت ز اسکول اور رجحان کے عل يں ڈومين  م
دائی کے شموليت کی علم طالب ائج ابت و نت يں ممالک سبهی ک م م  ہ
ر طور آہنگ ان پ ا بي ا کي ے۔ گي ر ہ يں ملک ہ  سے طريقے جس م
يں ان ہے گئی بيان تعريف کی آؤٹ ڈراپ  جس نے SDPP اور م
يں اس کيا مشاہده کا طلبہ وقت ائے م رق والے جانے پ  وجہ کی ف
ا آؤٹ ڈراپ اسکول سے دائی ک ہ ابت  سے لحاظ کے ملک پيمان

  رہا۔ مختلف

دائی ائج ابت در عالوه، کے نت ائی ق يں پيم دائی م ا تجزيے ابت راہم سباق و سياق ک وں جن اور کرنے ف  کسی سے طريق
ؤثر پروگرام يہ ميں ہونے اثرانداز پر ڈومين مخصوص ا م ا ته يں ي ا نہ وں ان ته انے بوجه سمجه کی طريق يے کے بڑه  ل

ائج اضافی وه ميں III.1 جدول ہے ہوتا تجزيہ کا نتائج اضافی يں درج نت يں جن ہ تاد م ات کے اس ل، طرز اور رجحان  عم
  ہے۔ شامل تپيشرف کی گريڈ اور رويہ کارکردگی، علمی تخيالت، کے علم طالب تئيں کے والدين اور اساتذه

  پروگرام کی اثر انگيزی کے ابتدائی اور ثانوی اقدامات SDPP ۔III.1 جدول
 ثانوی اقدامات پروگرام کی اثر انگيزی کے ابتدائی اقدامات ڈومين
 استاد کا احساس ذمہ داری ڈراپ آؤٹ کے تدارک ميں استاد کے طرز عمل کا پيمانہ استاد کے نتائج

 یاستاد کا احساس خود انکسار
 ڈراپ آؤٹ کے تدارک ميں منتظم کے طرز عمل

 منتظم کا احساس ذمہ داری
 منتظم کا احساس خود انکساری

خطرے سے دوچار 
 طلبہ کے رجحانات

استاد اور والدين کے تعاون سے متعلق طالب علم کا تخيل اسکول کے تئيں جذباتی، شعوری اور رويہ جاتی رجحانات

 aرياضی اور زبان : کارکردگی ے دوران يوميہ حاضریاسکولی سال ک اسکول ميں مشغوليت

 کا پيمانے اس گريڈ کے بيچ ميں ڈراپ آؤٹ۔
 اور ہے جاتا کيا ميں سالوں تعليمی تمام حساب
 کہ ہے گئی کی وضاحت کی اس ميں معنی اس
 اندراج ميں آغاز کے سال اسکولی شروعاتی آيا

 ميں آغاز کے سال اگلے کا بچے کسی يافتہ
 علم طالب جو نہيں۔ يا ہے جاتا کيا دراجان دوباره
 ميں کروانے اندراج ميں سال اسکولی اگلے
 ڈراپ ميں بيچ کے گريڈ اسے ہے رہتا ناکام
  ہے۔ جاتا مانا آؤٹ

 کو علم طالب کسی گريڈ ميں ہی ڈراپ آؤٹ۔
 ڈراپ سے اسکول ہی اندر کے سال اسکولی
 کے سال اسکولی اگر ہے جاتا مانا ہوا کيا آؤٹ

 اور ہو ہوا اندراج کا اس ميں اسکول ميں شروع
 کے سال اختتام يا ٹرائمسٹر  / سيمسٹر آخری وه

 بيٹهے۔ نہ ميں امتحانات
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 ثانوی اقدامات پروگرام کی اثر انگيزی کے ابتدائی اقدامات ڈومين
  )سوائے ہندوستان ميں (رويہ 

آيا طالب علم نے متابعتی ڈيٹا اکٹها کيے جانے کے وقت  ڈراپ آؤٹ
ڈراپ آؤٹ کيا تها؛ ابتدائی ڈراپ آؤٹ کے اقدامات ملک کے 

 :لحاظ سے مختلف ہوتے ہيں

ے اہدافی پانچويں گريڈ کے ليے گريڈ ک ۔ہندوستان •
 بيچ ميں ڈراپ آؤٹ۔ 

اہدافی پانچويں گريڈ کے ليے گريڈ ميں  ۔تاجکستان •
 ہی ڈراپ آؤٹ۔ 

گريڈ   )ويں9 ويں اور8 ويں،7 ( ( آيا اہدافی ۔کمبوڈيا •
کے طلبہ نے اس آخری وقت ميں ڈراپ آؤٹ کيا تها 

 جب ان کا مشاہده کيا گيا تها۔ 
  )ٹهے6 ويں اور5 تهے،4 ( ( آيا اہدافی ۔تيمور ليسٹ •

ريڈ کے طلبہ نے اس آخری وقت ميں ڈراپ آؤٹ گ
  کيا تها جب ان کا مشاہده کيا گيا تها۔

 bگريڈ کے بيچ ميں ڈراپ آؤٹ 
 bارتقاء 

a ہندی، ميں ہندوستان کهمير، ميں کمبوڈيا :زبان ملک کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے اور کچه ممالک ميں، دو زبانوں ميں کارکردگی پيش کی جاتی ہے 
  پرتگالی۔ اور ٹيٹن ميں ليسٹ تيمور زبان، مادری اور تاجک ميں تاجکستان

b يہ طرح، کی نتائج ابتدائی جہاں بهی ممکن ہوا، ہم نے گريڈ ميں ہی يا گريڈ کے بيچ ميں ڈراپ آؤٹ کو اس ڈومين ميں ثانوی اقدام کے بطور زير غور رکها۔ 
 پر جانے بڑهائے تک گريڈ اگلے اور پر جانے ديئے ترقی باہر سے گريڈ موجوده آيا کہ ہے یہوت عکاسی کی امر اس سے ارتقاء رہا۔ مختلف سے لحاظ کے ملک
 يا ہے بڑهتا آگے ميں دور تعليمی علم طالب کوئی  )تها نہيں ممکن کرنا مشاہده کا گريڈ والے بعد ميں تاجکستان اور کمبوڈيا جب ( پر جانے ديئے ترقی صرف يا

 نہيں۔

کرنے والے اصل تجزيے کے عالوه، قدر پيمائی ميں ان گروپوں کے ضمنی گروپ کا تجزيہ  سبهی طلبہ پر توجہ مرکوز
نے ممکن ہے امتيازی اثرات مرتب کيے ہوں۔ سب سے اہم ضمنی گروپ کا تجزيہ  SDPPشامل ہے جن کے ليے 

وچار پروگرام ميں خاص طور پر خطرے سے د SDPPاسکول ڈراپ آؤٹ کے خطرے سے دوچار طلبہ پر مشتمل ہے۔ 
طلبہ کو ہدف بنايا گيا ، لہذا ضمنی گروپ کا يہ تجزيہ پروگرام کی اثرانگيزی کے ابتدائی تجزيے کا حصہ ہے۔ حاالنکہ 

SDPP  کو طلبہ، اساتذه يا اسکولوں کے مخصوص ضمنی گروپوں پر امتيازی اثر ڈالنے کے ليے وضع نہيں کيا گيا تها
جيسے صنف کے لحاظ سے فرق، (ے امتيازی اثرات مرتّب ہوں مگر ممکن ہے مخصوص خصوصيات والے طلبہ کے لي

يا ہندوستان کے معاملے ميں مختلف طبقاتی   16ان کے ليے جو اپنے گريڈ کے ليے عام عمر سے زائد عمر کے ہيں، 
ميں خطرے سے دوچار طلبہ کا فيصد  18جيسے اسکول  (، مختلف قسموں کے اسکولوں کے ليے )17گروپوں کے لئے 

جيسے صنف کے لحاظ سے يا کل وقتی تدريسی (، يا مختلف قسموں کے اساتذه کے ليے )19کا محل وقوع اور اسکول 

                                                 
 ان بمقابلہ ہو، زیاده سال دو سے عمر مناسب لیے كے گریڈ كے اس عمر كی اس اگر ہے جاتا مانا كا عمر زائد كو طالبہ یا علم طالب كسی16

  ۔تهے اندر كے سال دو سے عمر مناسب جو كے
 میں گروپوں ضمنی دو كو گروپوں ان پهر اور تها گیا كیا تفویض گروپ طبقاتی ایک سے لحاظ كے طبقے ہوئے بتائے كے ان كو طلبہ 17

 طبقہ ادنی" اور ہے گئی كی بطور كے قبائل فہرست درج یا ذات فہرست درج اقلیت، تعریف كی" طبقہ ادنی" میں جن تها، گیا كیا بند گروپ
 ۔ہے گئی كی بطور كے طبقہ پسمانده دیگر یا عام تعریف كی" نہیں

 یا فیصد 70 میں فیصد كے طلبہ دوچار سے خطرے پر اساسی خط بیچ كے اسكولوں گروپ كنٹرول جو میں گروپ ایسے ایک كو اسكولوں18
 ۔تها میں) گروپ فیصد ادنی( كم سے فیصد 70 جو تها گیا كیا تقسیم میں گروپ ایسے ایک اور تها) گروپ فیصد زیاده( زائد سے اس

 اوسط كے اسكول كنٹرول سے لحاظ كے مسافت تک راجدهانی كی ضلع جو كو اسكولوں ایسے نے ہم میں، كستانتاج اور ہندوستان كمبوڈیا،19
 تیمور۔ كیا متعین بطور كے" دور" انہیں تهے زائد سے اس یا پر اوسط اسكول جو اور بطور كے اسكول والے" نہیں دور" تهے نیچے سے
 گاڑیوں كی قسم ہر اسكول جو اور بطور كے" نہیں دور" تهے رسائی قابل سے گاڑیوں كی قسم ہر جو كو اسكولوں ایسے نے ہم میں، لیسٹ
 ۔كیا متعین بطور كے" دور" انہیں تهے نہیں رسائی قابل سے
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۔ اضافی ضمنی گروپ کے يہ تجزيے اصل نتائج کی ہماری تعبير کے ليے دلچسپ تناظر )حيثيت کے لحاظ سے تفريقات
 20زياده کامياب ہو سکتا ہے۔پروگرام کم يا  SDPPاور ان گروپوں کا ادراک فراہم کر سکتے ہيں جن کے ليے 

 

 ابتدائی اور ثانوی ضمنی گروپ کے تجزيے.  III.2جدول 

ضمنی گروپ  ضمنی گروپ
 کی قسم

تجزيے کی  تعريف
 قسم

خطرے سے دوچار طلبہ 
خطرے سے دوچار نہ / 

 ہونے والے طلبہ

اہدافی گروپ ميں داخل ہونے سے پہلے خط اساسی پر اسکولی  طلبہ
لبہ کی خصوصيات کی بابت معلومات ريکارڈوں ميں دستياب ط

کی بنياد پر ان کی نشاندہی ڈراپ آؤٹ کرنے کے سب سے زياده 
 خطرے سے دوچار طلبہ کے بطور کی گئی تهی۔

 پرائمری

 اضافی طلبہ کی جنس کا تعين اسکولی ريکارڈوں سے کيا گيا تها۔ طلبہ؛ اساتذه مرد/خاتون
عين کل وقتی يا کل وقتی نہيں ہونے کے ناطے کيا گيا اساتذه کا ت اساتذه کل وقتی تدريسی حيثيت

جز وقتی، معاہده بند، رضاکار، يا دوسری قسموں کے ايسے (تها 
 )اساتذه جو کل وقتی مالزمين نہيں ہيں

 اضافی

زائد عمر / زائد عمر 
 نہيں ہے

کسی طالب علم يا طالبہ کو زائد عمر کا مانا جاتا ہے اگر اس کی  طلبہ
کے ليے مناسب عمر سے دو سال زياده ہو،  عمر اس کے گريڈ

 بمقابلہ ان کے جو مناسب عمر سے دو سال کے اندر تهے۔

 اضافی

ادنی طبقہ / ادنی طبقہ 
 نہيں

طلبہ کو ان کے بتائے ہوئے طبقے کے لحاظ سے ايک طبقاتی  طلبہ
گروپ تفويض کيا گيا تها اور پهر ان گروپوں کو دو ضمنی 

کی " ادنی طبقہ"يا تها، جن ميں گروپوں ميں گروپ بند کيا گ
تعريف اقليت، درج فہرست ذات يا درج فہرست قبائل کے بطور 

کی تعريف عام يا ديگر پسمانده " ادنی طبقہ نہيں"کی گئی ہے اور 
 طبقہ کے بطور کی گئی ہے۔

 اضافی

خطرے سے % زياده 
خطرے % کم /دوچار

 سے دوچار

نٹرول گروپ اسکولوں اسکولوں کو ايک ايسے گروپ ميں جو ک اسکولز
کے بيچ خط اساسی پر خطرے سے دوچار طلبہ کے فيصد ميں 

تها اور ايک ايسے ) زياده فيصد گروپ(فيصد يا اس سے زائد  70
ادنی فيصد (فيصد سے کم  70گروپ ميں تقسيم کيا گيا تها جو 

 ميں تها۔) گروپ

 اضافی

                                                 
جبكہ نے  متعدد موازنات كے لیے شماریاتی اہمیت كا تهریشولڈ متعین نہیں كیا ہے  SDPP گروپوں كے یہ تجزیات وضاحت طلب ہیں، لہذا چونكہ ذیلی 20

 ۔)2009شاشیٹ، پیٹر زیڈ۔ (متعدد ذیلی گروپ كے موازنے كیے جارہے ہیں 
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ضمنی گروپ  ضمنی گروپ
 کی قسم

تجزيے کی  تعريف
 قسم

ميں، ہم نے ايسے اسکولوں کو کمبوڈيا، ہندوستان اور تاجکستان  اسکولز اسکول تک مسافت
جو ضلع کی راجدهانی تک مسافت کے لحاظ سے کنٹرول اسکول 

والے اسکول کے بطور " دور نہيں"کے اوسط سے نيچے تهے 
کے " دور"اور جو اسکول اوسط پر يا اس سے زائد تهے انہيں 

بطور متعين کيا۔ تيمور ليسٹ ميں، ہم نے ايسے اسکولوں کو جو 
کے بطور " دور نہيں"سے قابل رسائی تهے  ہر قسم کی گاڑيوں

اور جو اسکول ہر قسم کی گاڑيوں سے قابل رسائی نہيں تهے 
 کے بطور متعين کيا۔" دور"انہيں 

 اضافی
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.IV نمونہ سازی اور ڈيٹا اکٹها کرنا  

 خطرے  )2 ( ارڈز،ريک کے علم طالب کرده اکٹها سے اسکولوں  )1 ( :ہے پر ڈيٹا کے مآخذ تين بنياد کی تجزيے کے اثر
 گئے ديئے انجام ساته کے منتظمين کے اسکول اور اساتذه  )3 ( اور سروے گئے ديئے انجام ساته کے طلبہ دوچار سے

 کے سال اسکولی پہلے، سے جانے کيے نافذ پروگرام SDPP :تها گيا کيا اکٹها ڈيٹا ميں ادوار متعدد ميں ملک ہر سروے۔
 بعد۔ کے جانے ہو نافذ پروگرام اور تها رہا جا کيا نافذ پروگرام جب دوران

 خصوصيات کی استاد اور اندراج، خصوصيات، کی اسکول ميں دور ہر کے کرنے اکٹها ڈيٹا نے SDPP ميں، اسکول ہر
 اہدافی نے SDPP ليا۔ انٹرويو کا نائبين کے ان يا ڈائريکٹرز کے اسکول ليے کے کرنے اکٹها معلومات ميں بارے کے
 والے رکهنے تعلق سے آؤٹ ڈراپ تربيت، اور تجربے کے ڈائريکٹرز ڈپٹی اور ڈائريکٹرز کے اسکول ذه،اسات کے گريڈ

 کی عمل طرز مستعمل ساته کے ان اور رجحانات تئيں کے طلبہ دوچار سے خطرے اور آگہی کی عوامل کے خطرے
 کيا۔ سروے کا سبهی ان بابت

 پر معلومات آبادياتی اور کارکردگی اسکولی حاضری، اندراج، نے SDPP ميں، دور ہر کے کرنے اکٹها ڈيٹا ميں ملک ہر
 جن ليا انٹرويو بهی کا سيٹ ضمنی ايک کے طلبہ ان نے SDPP کيے۔ حاصل ريکارڈز باضابطہ کے علم طالب مشتمل
 دوچار سے خطرے کے کرنے آؤٹ ڈراپ سے اسکول پر بنياد کی خصوصيات والی پروگرام از قبل کی ان نشاندہی کی
 رويہ شعوری، تئيں کے اسکول معلومات؛ آبادياتی ميں انٹرويو کے طلبہ دوچار سے خطرے تهی۔ گئی کی سے حيثيت کی

  تهے۔ شامل سواالت ميں بارے کے تخيل کے والدين و اساتذه اور رجحانات؛ جذباتی اور جاتی

 ہر کے کرنے اکٹها ڈيٹا مولبش اسکولوں، گروپ کنٹرول اور پروگرام SDPP سبهی نے SDPP ليے، کے ممالک چاروں
 تک اساتذه اور طلبہ اہل ليے کے مطالعہ کو تجزيوں کيا۔ اکٹها ڈيٹا سے آبادی کی طلبہ کے گروپ اہدافی ہر پر مقام

 ليے کے طلبہ 250,000 تقريبا ميں اسکولوں 900 قريب ميں ممالک چاروں سبهی نے SDPP تها۔ گيا ديا کر محدود
 طلبہ، دوچار سے خطرے 23,000 تقريبا نے SDPP کيا۔ تجزيہ کا ان کرکے اکٹها معلومات سے ريکارڈز اسکولی
  کيا۔ انٹرويو کا منتظمين 2,000 اور اساتذه 8,000

 سائز کے نمونے کے مطالعہ ۔IV.1 جدول

طالب علم کے  اسکولز 
 ريکارڈز

طالب علم کا 
 منتظم کا انٹرويو استاد کا انٹرويو انٹرويو

  کمبوڈيا
EWS + 241 1,639 1,755 54,855 108 گروپ وٹرزیکمپ 
EWS  239 1,591 1,817 54,323 107 گروپ 
 229 1,587 1,694 50,336 107 گروپ کنٹرول

 709 4,817 5,266 159,514 322 کل
  ہندوستان

SDPP 181 420 3,695 19,721 113 گروپ 
 167 393 3,526 18,669 107 گروپ کنٹرول

 348 813 7,221 38,390 220 کل
  تاجکستان

SDPP 277 544 1,543 7,556 82 گروپ 
 273 583 1,560 8,282 83 گروپ کنٹرول

 550 1,127 3,103 15,838 165 کل
  تيمور ليسٹ

SDPP 160 506 3,750 16,961 97 گروپ 
 152 511 3,581 17,615 93 گروپ کنٹرول

 312 1,017 7,331 34,576 190 کل
  سبهی ممالک

 1,919 7,774 22,921 248,318 897 کل ميزان
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Table IV.2. Analysis sample sizes 

 

طالب علم کے  اسکولز 
 ريکارڈز

طالب علم کا 
 منتظم کا انٹرويو استاد کا انٹرويو انٹرويو

  کمبوڈيا
EWS +  241 1,639 1,755 54,855 108 گروپ) کمپيوٹرز(مشغوليت 

EWS  239 1,591 1,817 54,323 107 گروپ 
 229 1,587 1,694 50,336 107 کنٹرول گروپ

 709 4,817 5,266 159,514 322 کل
  ہندوستان

EWS + 181 420 3,695 19,721 113 مشغوليت گروپ 
 167 393 3,526 18,669 107 کنٹرول گروپ

 348 813 7,221 38,390 220 کل
  تاجکستان

EWS + 277 544 1,543 7,556 82 مشغوليت گروپ 
 273 583 1,560 8,282 83 ل گروپکنٹرو

 550 1,127 3,103 15,838 165 کل
  تيمور ليسٹ
EWS + 160 506 3,750 16,961 97 مشغوليت گروپ 

 152 511 3,581 17,615 93 کنٹرول گروپ
 312 1,017 7,331 34,576 190 کل

  سبهی ممالک
 1,919 7,774 22,921 248,318 897 کل ميزان

 

.V وصياتخص کی نمونے 

ا پيمائی قدر مضبوط کی اثر کرنا اکٹها ڈيٹا بابت کی ممبروں کے نمونے پہلے سے جانے الئے سامنے کو مداخلت  ايک ک
راہم معلومات بابت کی خصوصيات والی اساسی خط کے نمونے يہ ہے؛ عنصر الزمی ا ف يں اور ہے کرت  اور ٹريٹمنٹ ہم
انچ کی ہمقدری بيچ کے گروپوں کنٹرول ا ہولتس کی کرنے ج ے۔ ديت يں، ممالک چاروں سبهی ہ رول اور SDPP م  کنٹ
ق سے نظام بيچ کے گروپوں نيز تهے حامل کے خصوصيات موازنہ قابل پر اساسی خط اسکول کے گروپ ات متعل  تفريق
 21تهی۔ نہيں موجود شہادت کوئی کی

يے خط اساسی  V.1جدول  اتذه کے ل ا سبهی اسکولوں، طلبہ اور زير مطالعہ نمونے کے اس راہم کرت ی خصوصيات ف وال
ا  SDPPہے؛ اس ميں نمونے کے سبهی ممبران شامل ہيں، اس بات سے قطع نظر کہ آيا وه  يں ي گروپ ميں رکهے گئے ہ

يں  22کنٹرول گروپ ميں۔ اسکول کا سائز اور اسکول کی ديگر خصوصيات چاروں ممالک ميں قابل غور حد تک مختلف ہ
و ياتخصوص جن کی علم طالب ۔ )V.1جدول  ( اته کے آؤٹ ڈراپ اسکول ک ا جانے کيے وابستہ س يں ان ہے امکان ک  م

ہ کے عمر زائد ميں تاجکستان اور کمبوڈيا مثال، ہے۔ موجود تغير غور قابل بهی ملک ورائے ا طلب بتا ک ولی نس  فيصد معم
يے کے گريڈ کے ان ميں ملک ہر کو طلبہ فيصد 3.2 صرف شامل ميں نمونے — ہے دز سے عمر مناسب ل ال ائ ا خي  کي
يں ليسٹ تيمور اور ہندوستان شرحيں يہ ہے۔ گيا اده، م يں۔ فيصد 10.8 اور 9.7 بالترتيب زي ہ ہ ی اساسی خط کے طلب  وال

 فيصد کا طلبہ بند درجہ سے حيثيت کی دوچار سے خطرے ہوئے کرتے استعمال کا معلومات ميں بارے کے خصوصيات
  ہے۔ فيصد 42 ميں ليسٹ تيمور اور فيصد 56 ميں تاجکستان د،فيص 83 ميں ہندوستان فيصد، 71 ميں کمبوڈيا

 

                                                 
 ۔خط اساسی کی ہمقدری کی بابت اضافی معلومات ملک کے ساته مخصوص اثر کی رپورٹوں ميں دستياب ہے 21

 ہے۔ بڑا تک حد کچه سے نمونے کے تجزيہ سے وجہ کی ڈيٹا ہوئے چهوٹے نمونہ پورا مطالعہ زير 22



 44 صفحہ پيمائی قدر کی اثر کے  (School Dropout Prevention Pilot Program) پروگرام پائلٹ پريوينشن آؤٹ ڈراپ اسکول ملکی چار
 

 جب کہ يہ مطلب ( سے لحاظ کے ملک خصوصيات، والی اساسی خط کے علم طالب اور استاد اسکول، اوسط ۔V.1 جدول
  )جائے کيا نہ بيان ديگر بصورت تک

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا نتيجہ

 صوصياتمداخلت سے قبل اسکول کی خ

 a  376.8409.4 251.0 255.5 اسکول ميں اندراج يافتہ طلبہ کی تعداد
 109.1 44.3 376.865.6 تعداد کی طلبہ يافتہ اندراج ميں  )گريڈز ( گريڈ اہدافی
 25.1 52.1 52.3 50.0  )% ( اسکول کے دراز دور

 اسکول والے فيصد اعلی کے طلبہ دوچار سے خطرے
) %(  31.7 34.1 34.5 33.5 

 رياضی، زبان اور ہوم روم ٹيچر کی خصوصيات  )گريڈز (مداخلت سے قبل اہدافی گريڈ 

 3.1 2.9 2.0 9.0 تعداد کی اساتذه ميں  )گريڈز ( گريڈ اہدافی
 42.8 45.4 39.0 33.4 عمر
 31.1 26.1 45.0 38.6  )% ( خاتون

 46.8 67.0 22.1 47.0  )% ( تجربہ کا زياده سے سال 10
 7.8 7.8 7.1 6.2 اسکور واال اساسی خط پر پيمانے تدارکی کے آؤٹ اپڈر
 78.8 90.0 25.0 98.5  )% ( اساتذه وقتی کل

 مداخلت سے پہلے اہدافی گريڈ کے طالب علم کی خصوصيات

 49.0 46.0 50.7 48.5  )% ( خاتون
 10.8 3.2 9.7 3.2  )% ( عمر زائد
 بند زمره ربطو کے دوچار سے خطرے کے آؤٹ ڈراپ

) %(  
70.7 82.5 56.4 42.0 

 81.5 90.4 63.4 91.2 شرح کی حاضری يوميہ دوران کے سال اسکولی سابقہ
     سائز نمونہ

 190 165 220 322 اسکولز
 28,654 16,653 40,254 131,872 طلبہ

 862 858 653 4,070 اساتذه
 سوالنامہ۔ کا اسکول اور نامہسوال کرده تيار خود از کا استاد اساسی کا SDPP  :مآخذ
 اسکولوں، ميں  )اسکولز کنٹرول اور EWS صرف کمپيوٹرز،+  EWS ميں، صورت کی کمبوڈيا يا ( دونوں اسکولز کنٹرول اور SDPP سے جدول :نوٹ

 مرکوزيت پر طلبہ ميں گريڈز اہدافی اور ريکارڈ اسکولی ڈيٹا کا علم طالب ہے۔ چلتا پتہ کا شمار و اعداد تلخيصی پر اساسی خط ميں طلبہ اور اساتذه
  ہے۔ سکتا ہو چهوٹا قدرے سائز کا نمونے ليے کے خصوصيات کچه سے وجہ کی جوابات ہوئے چهوٹے ہے۔ مبنی پر

a  پر مشتمل ہے۔ 6–1؛ اور تيمور ليسٹ ميں، گريڈز 9–5؛ تاجکستان ميں، گريڈز 6–1؛ ہندوستان ميں، گريڈز 9–7کمبوڈيا ميں، يہ گريڈز  
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.VI SDPP کے اثرات  

ائی قدر يں پيم تاد م ائج، کے اس ات، کے طالب نت يں اسکول رجحان م طالب م ر آؤٹ ڈراپ اسکول اور مشغوليت کی عل  پ
SDPP رات کے پروگراموں ا اث ہ ک ا تخمين ا۔ لگاي اب اس گي يں ب د اس م ر ح ی کی گفتگو پ د جس ہے گئ  SDPP تک ح
 بہتر کو اقدامات ابتدائی کے انگيزی اثر کی پروگرام ميں ڈومينز ہر سے ميں ان ليے کے ممالک SDPP ايک ہر پروگرام
نظم مطابق کے ذيل سے، لحاظ کے ڈومين کے نتيجے گفتگو يہ تهے۔ رہے کامياب ميں بنانے ی کی م تاد  )1 ( :ہے گئ  اس
م طالب ميں اسکول  )3 ( رجحانات، کے علم طالب  )2 ( نتائج، متعلق سے رجحان اور رويے کے   )4 ( اور مشغوليت کی عل

 والے تفويض اتفاقی کو نتائج کے اثر ليے کے اقدامات اضافی اور ابتدائی کے انگيزی اثر کی پروگرام آؤٹ۔ ڈراپ اسکول
ار والے رکهنے تعلق سے سطح کی نتيجے اوسط ذريعے کے گروپ اته کے چارٹس ب يش س ا پ ا کي ے۔ گي ات جو ہ  تفريق
 ہے گيا کيا بيان سے نشانات کے ستارے انہيں ہيں مختلف نسبت بہ کی صفر سے لحاظ کے شمار و اعداد

 

.A اثرات پر نتائج کے استاد 

ات کے طلبہ ذريعہ کے اعمال اپنے اساتذه ال اور رجحان و اعم  ک
اڈل تصوراتی کہ جيسا ہيں۔ سکتے سنوار يں  )III.1 تصوير ( م  م
ائج کے علم طالب متوسط اعمال کے استاد ہے، گيا دکهايا يں نت  م
ديلی ميں کرنے کم کو آؤٹ ڈراپ اسکول اور النے بہتری  کی تب
 براه نے پروگرام SDPP ہيں۔ سکتے کر نمائندگی کی سطح پہلی

اتذه راست اته کے اس ام س ا ک ہ کي  کی ان کی آؤٹ ڈراپ تاک
 دوچار سے خطرے جائے، الئی بہتری ميں واقفيت اور جانکاری

اون اور کرنے ہینشاند کی طلبہ راہم تع يے کے کرنے ف ہ ل  طلب
 کی ان سے اسکول اور کرنے کام ساته کے خانہ اہل کے ان اور

و وابستگی يے کے کرنے مستحکم ک يں ل ائے۔ دی تربيت انہ  ج
 النے بہتری ميں عمل طرز کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ
 اته گيا سکهايا طريقہ کا کرنے استعمال کو EWS انہيں ليے کے
ہ کی حاصل تربيت بابت اس نے انہوں اور داخلتوں اعزازی ک  م
ا کيسے پر طور بہتر سے طلبہ ذريعہ کے  سے، جس جائے نمٹ
دلے يں، ب ات کے طالب م وں اور رجحان يں روي ری م ے۔ بہت  آئ
يں اعمال کے استاد ی آنے م ديلياں وال م طالب تب وں کے عل  روي

 ہيں۔ ےسکت ہو اشارے اولين کے تبديليوں والی آنے ميں

 اہميت متعلقہ سے شمار و اعداد
 

SDPP  تخمينے کے اثرات کے پروگرام SDPP  اتذه اور طلبہ کے گروپ کنٹرول اور يے کے اس ائج اوسط ل يں نت  والے آنے م
 کہ ہيں بڑے کافی قدر اس فرق وه آيا کہ ہے ضروری کرنا پيمائی قدر کی امر اس ميں، ترجمانی کی تخمينوں ان ۔ہيں مبنی پر فرق
يں اثر کوئی نے  SDPP کہ ہے بتاتا جو) ہے نہيں امکان کا ہونے پيدا کے ان اتفاقا ز اس ۔(ڈاال نہ و چي ن ک يں ذہ وئے، رکهتے م  ہ
ر ايک ہر آيا کہ تها گيا کيا ليے کے کرنے تشخيص يہ اہتمام کا جانچوں متعلق سے شمار و اعداد ہ کی صفر اث اں نسبت ب  حد نماي
ا  اعداد و شمار کے لحاظ سے اہم اثرات کے تخمينے کو ہے۔ مختلف تک ونے ک اً ہ ا ہے اگر اس کے اتفاق ا جات ان کي کے بطور بي

ان بطور کے اہم نسبتاً  کو مينوںتخ کے اثر ۔)پروگرام کی وجہ سے نہ ہو  SDPP اور(فيصد سے کم ہو   5امکان  ا بي ا کي  ہے جات
يچ کے فيصد  10 اور  5 امکان کا ہونے اتفاقاً   (بلکہ نہيں پروگرام  SDPP) کے اس اگر و۔ ب يں، شمار و اعداد اور جدول ہ   1 م

 کے ستارے طورب کے  * يا  ** ،*** کو اثرات اہم سے لحاظ کے شمار و اعداد پر سطحوں کی فيصد  10 اور فيصد  5 فيصد،
 ہے۔ گيا کيا بيان سے نشانات

ط نتائج کرده اطالع کہ  (%10 يا  %5 ،%1) امکان يہ ر طور غل ر پ يں اث ورٹ کی اضافے م يں رہے دے رپ ئے اس ہ  اضافی ل
تو کرتے بيان تفسير کی معنی کے تجزيے تفتيشی ہمارے کے گروپ ضمنی اور نتائج اضافی لہذا، ہے۔ گيا کيا اہتمام کا جانچوں  ق
داد کل کی ان ہيں رہے جا کيے موازنے جو کيونکہ چاہيے النا کار بروئے کو احتياط و تع م ک يں درست ہ يں۔ کرتے نہ  دوسرے ہ
 سباق و سياق اضافی ليے کے نتائج اصل جانچيں انفرادی کی تضادات اضافی ان کے اثرات کے پروگرام ليے کے گروپوں ضمنی
  ہيں۔ گئی کرائی فراہم بطور کے

 نتائج کے داستا

 اقدام ابتدائی کا انگيزی اثر کی پروگرام

 کا استاد کا عمل طرز تدارکی کے آؤٹ ڈراپ •
  اقرار

 نتائج اضافی

 احساس کا اساتذه ميں نمٹنے سے آؤٹ ڈراپ •
  انکساری خود

 کا اساتذه ليے کے کرنے ازالہ کا آؤٹ ڈراپ •
 داری ذمہ احساس

 طرز کا منتظمين ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ •
 ذمہ احساسِ  و انکساری خود احساس عمل،
 داری
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  اثرات پر اقرار کے استاد کے عمل طرز تدارکی کے آؤٹ ڈراپ .1

 کے طلبہ جو ہے کرنا اختيار عمل طرز وه کا اساتذه اشاره ابتدائی کا پروگراموں SDPP ميں ڈالنے اثر پر نتائج کے استاد
 جو — ورک کورس ناقص ورا رويہ مشغوليتی غير يا انگيز خلل پسندی، حاضری غير — ہے کرتا ازالہ کا رويوں منفی
 طرز کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ کرده تيار کے SDPP پيمائش کی نتيجے اس ہے۔ سکتا ہو باعث کا آؤٹ ڈراپ
تاد ميں سواالت ہے۔ جاتی کی مطابق کے پيمانے کے عمل ر رويے اس کے اس  سے جس ہے جاتی کی مرکوز توجہ پ

ونے کامياب ميں اسکول کو طلبہ دوچار سے خطرے يں ہ دد م ا جيسے ہے سکتی مل م تاد آي ہ اس ارڈ حاضری يومي  ريک
نے حاضر غير کے علم طالب تک دنوں تين ميں مہينے کسی آيا اور ہيں کرتے ر رہ تاد پ وئی اس ارروائی ک يں۔ کرتے ک  ہ
ده حاصل و اسکور ش وم ک داخلتوں کی EWS جو ٹيچرز، روم ہ ا م ان و رياضی اور تهے، مرکز ک اتذه کے زب  کے اس

  ہے۔ جاتا ماليا ساته کے جوابات کے سوالوں کرده پيش امنےس

 
SDPP صرف  ( کمبوڈيا نے پروگرامEWS  اورEWS  +يے کے دونوں گروپس ليب کمپيوٹر يں ليسٹ تيمور اور  )ل  م
و ميں تاجکستان اور ہندوستان ليکن تها ڈاال اثر مثبت نماياں ايک پر عمل طرز کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ  ئیک
  ۔ )VI.A.1 تصوير ( تها ڈاال نہيں اثر نماياں

اتذه کے گروپس ليب کمپيوٹر+  EWS اور EWS ميں، کمبوڈيا دارکی کے آؤٹ ڈراپ نے اس  اسکور کے عمل طرز ت
رول اوسطاً، جو، تهے کيے حاصل اتذه کے گروپ کنٹ ا سے اس اده پوائنٹ ايک تقريب ہ 6.83 اور 6.86 ( تهے زي  بمقابل
ہ سے اثر تخمينی تهے۔ نماياں سے لحاظ کے شمار و عدادا فرق ؛ )5.94 ہ، چال پت ا اوسطاً، ک يں کمبوڈي  گروپ SDPP م
اده سے ايک کی تدارک کے آؤٹ ڈراپ نسبت بہ کی اساتذه کے گروپ کنٹرول نے اساتذه کے ی حکمت زي  استعمال عمل
  کی

ا اسکورز کے تدارک کے آؤٹ ڈراپ ميں دونوں گروپس کنٹرول اور ٹريٹمنٹ ميں، ليسٹ تيمور اده سے کمبوڈي  تهے۔ زي
ہ زياده سے زياده اسکورز اسکيل ليے کے گروپ کنٹرول اس آس کے اسکور ممکن يں 8 ( پ رول تهے۔  )7.72 سے م  کنٹ
يں ليسٹ تيمور سے پروگرام SDPP باوجود، کے اسکورز اعلی ان کے گروپ دارک کے آؤٹ ڈراپ م يں ت تاد م  کے اس
 حاصل اسکورز اسکيل کے عمل طرز تدارکی کے آؤٹ ڈراپ نے اساتذه کے گروپ SDPP آئی۔ بہتری ميں عمل طرز
 کے شمار و اعداد جو ، )7.72بمقابلہ  7.87 ( تهے زياده پوائنٹس 0.15 تقريبا سے اساتذه کے گروپ کنٹرول جو تهے کيے
  ہے۔ فرق نماياں سے لحاظ

دارکی کے آؤٹ ڈراپ ليے کے اساتذه کے گروپ لکنٹرو ميں تاجکستان اور ہندوستان ہی، طرح کی ليسٹ تيمور  اسکيل ت
ہ زياده سے زياده اسکورز اس آس کے اسکور ممکن يں ہندوستان ( پ يں 8 م يں تاجکستان اور 7.40 سے م يں 8 م  سے م

ہ سے نتيجے اس تهے۔  )7.70 ہ ي ہ ہے سکتا چل پت رام SDPP ک اوجود کے پروگ ی، ب اتذه به ہ کے اسکيل اس اس  ذريع
 اسکورز اسکيل پر، طور متبادل ہيں۔ سکتے ہو رہے کر نافذ کو عمل طرز بيشتر کے تدارک کے آؤٹ ڈراپ هکرد پيمائش

وں کرده تيار خود از بجائے کے مشاہده راست براه وه کيونکہ ہيں سکتے ہو زياده پر طور مصنوعی ر رپورٹ ی پ يں۔ مبن  ہ

 )اقدام ابتدائی( پيمانہ کا عمل طرز کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ

 جو ہے پر اسکيل نکاتی  8 والے رکهنے تعلق سے آئٹمز آٹه کے سروے بنياد کی اسکورنگ ديا۔ جواب کا سوالنامے نے اساتذه
 :ہيں شامل ميں آئٹمز ہے۔ اپنايا کو عمل طرز تدارکی کے آؤٹ ڈراپ نے استاد آيا کہ ہيں بتاتے

  کرنا ريکارڈ کو حاضری يوميہ 
  کرنا کارروائی تو ہو حاضر غير دن تين ميں مہينے کسی علم طالب اگر 
  کرنا فراہم تاثرات کو طلبہ کمزور 
  کرنا گفتگو پر تعاون ليے کے طلبہ کمزور ساته کے اساتذه دوسرے 
  کرنا تيار وبےمنص ليے کے مدد کی طلبہ کمزور 
  کمزور طلبہ کے والدين سے بات چيت کرنا 
  کرنا مالقات سے طلبہ کمزور 
 خواہش کی رکنے تک دير يا پہنچنے پر وقت ليے کے کرنے مدد کی طلبہ کمزور 
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ورٹ کر چڑه بڑه متعلق سے ستعمالا کے عمل طرز تدارکی کے آؤٹ ڈراپ ميں اساتذه کے گروپ کنٹرول نے رپ ا دي  ک
ہ، سے وجہ اس شايد ہے، سکتا ہو امکان زياده اتذه کے گروپ SDPP ک رخالف، کے اس يں ب يں ضمن اس انہ  تربيت م

ہ کہ ہے ہوئی نہيں موصول زوں کن عمل طرز ي ر چي يں۔ مشتمل پ اتذه کے گروپ SDPP ہ يں اس ی م داد جتن  وه کی تع
ہ، سے وجہ اس شايد ہے، امکان زياده کا کردينے کمی ميں اس ہيں ديتے رپورٹ يں اسکول اور وه ک  دوسرے موجود م
 زياده وه بعد کے جانے ہو موصول تربيت اور ہيں مشتمل پر چيز کس کارروائياں يہ کہ ہيں واقف زياده سے بات اس افراد
رات کے پروگرام SDPP پر عمل طرز کے اساتذه ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ صورت، دو بہر ہيں۔ ہوتے سچے ا اث  از ک
  ہے۔ امکان کم کا ہونے رجسٹرڈ ساته کے اسکيل کے عمل طرز تدارکی کے آؤٹ ڈراپ کرده رپورٹ خود

 پروگرام کے اثرات SDPP ۔ ڈراپ آؤٹ کے تدارک ميں استاد کے طرز عمل پرVI.A.1 تصوير

 
 

 سوالنامے۔ بعتیمتا کرده تيار خود از کے استاد اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ

در کے اسکولوں :نوٹ يے کے کرنے مجتمع کو اساتذه ان اتی ل اؤنٹس۔ تجزي رول اور SDPP اک ا ( وسائل کے گروپ کنٹ  صرف مشغوليت،+  EWS ي
EWS، کو راقدا اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور 
  ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 
اتذه کےان نتائج کے  يں اس ائی م در پيم يے، ق راہم کرنے کے ل وں کے  مختلف ليے اضافی سياق و سباق ف ضمنی گروپ

ا محل  ی مالزم کی صورتحال، اسکول کی ساخت اور اسکول ک يں صنف، کل وقت مدنظر اثرات کا پتہ لگايا گيا، جس م
زی کی استاد کہ چال پتہ سے تجزيے اس وقوع شامل ہے۔ دائی کے اثرانگي د ابت ر اماق رام SDPP پ رات کے پروگ ام اث  ع

 تک حد کچه ميں ليسٹ تيمور ليکن تهے آہنگ ہم ميں گروپوں ضمنی سارے کے تاجکستان اور ہندوستان کمبوڈيا، پر طور
 ۔ )VI.A.2 جدول ( تهے مختلف

م سے نتائج مجموعی کے کمبوڈيا دارک کے آؤٹ ڈراپ آہنگ، ہ يں ت تاد م ر عمل طرز کے اس ڑنے پ ر واال پ تادا اث  و س
 کے شمار و اعداد اور مثبت ليے کے گروپوں ضمنی سبهی بهگ لگ کرده متعين سے لحاظ کے خصوصيات کی اسکول
يں فٹ پر پيٹرن اس ميں کمبوڈيا جو اثر کا گروپ ضمنی صرف تها۔ نماياں سے لحاظ ا نہ  ان کے گروپ EWS وه ہے آت

ور
سک

ر ا
ل پ

کي
اس

ی 
کات

ه ن
آٹ

 

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا

 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 
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 قسموں دوسری يا رضاکار جاتی، معاہده وقتی، جز مثالً، ( هےت نہيں مالزمين وقتی کل ميں اسکول جو تها ليے کے اساتذه
 ۔ )VI.A.1 جدول ( تهے نہيں مالزمين وقتی کل جو اساتذه کے

پروگرام کے اثرات، ضمنی گروپ کے لحاظ  SDPP ۔ ڈراپ آؤٹ کے تدارک ميں استاد کے طرز عمل پرVI.A.1 جدول
 سے 

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا 
    کمپيوٹرز + EWS EWS صرف 

 استاد کی صنف

 ○ ○ ○ +++ +++  خاتون 
 +++ ○ ○ +++ +++  مرد 

 استاد کی کل وقتی صورتحال
 +++ ○ + +++ +++  کل وقتی 
 ○ ○ ○ +++ ○ کل وقتی نہيں ہيں 

 اسکول کا فيصد خطرے سے دوچار
 ○ ○ ○ +++ +++  زياده 
 +++ ○ ○ +++ +++  کم 

 عاسکول کا محل وقو
 ++ ○ ○ +++ +++  دور 
 + ○ ○ +++ +++  دور نہيں ہے 

تاد متابعتی اور سوالنامے کے علم طالب متابعتی اور اساسی خط کرنا، اکٹها ڈيٹا کا ريکارڈوں اسکول متابعتی اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ  از کے اس
 سوالنامے کرده تيار خود

 ہے۔ مبنی پر اساتذه کے زبان اور رياضی روم، ہوم کے گريڈ اہدافی تجزيہ کا نتائج کے استاد :نوٹ

  SDPP يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور EWS  +،مشغوليت EWS، رق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور  ف
 تجزياتی مدنظر کے تسلسل اور سال یاسکول اور کرنے مجتمع کو اساتذه ہی ميں اسکولوں تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی

يں، تفتيشی تجزيے يہ کے گروپ ضمنی چونکہ ديا۔ کر متعين کو اثرات نے اکاؤنٹس ذا ہ  کو آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہ
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد

 پر۔ سطح   10./05./01.  ثرا مثبت نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  +/+ +/+ + +  
 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر منفی نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  —/— —/— — — 

 
ر طور مجموعی ميں ليسٹ تيمور برعکس کے اس اتذه پ يے کے اس دارک کے آؤٹ ڈراپ ل يں ت رام SDPP م  کے پروگ
ا کيا زمرتک ميں گروپوں ضمنی مخصوص کو اثرات نماياں مثبت، کے عمل طرز ا۔ گي ر، طور خاص ته اتذه ان پ  کے اس
 خطرے اور تهے مالزم وقتی کل تهے، مرد جو تهے پڑے اثرات نماياں مثبت، پر عمل طرز تدارکی کے آؤٹ ڈراپ ليے
اتذه وه ( گروپوں ضمنی اعزازی اثرات تهے۔ رہے پڑها ميں اسکولوں والے فيصد کم کے طلبہ دوچار سے اتون جو اس  خ
اں ليے کے  )تهيں رہی پڑها ميں اسکولوں والے فيصد زياده کے طلبہ دوچار سے خطرے تهيں، وقتی جز تهيں، يں نماي  نہ
ر عمل طرز تدارکی کے آؤٹ ڈراپ ليے کے اساتذه کے اسکولوں کے دراز دور تهے۔ ت، پ داد مثب  لحاظ کے شمار و اع
اتذه کے لوںاسکو کے وہاں تهے نہيں دراز دور اسکول جو اور تها، پڑا اثر نماياں سے يے کے اس بتاً  ل اں نس ر نماي ڑا اث  پ
  تها۔

ر عمل طرز کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ آہنگ، ہم سے نتائج مجموعی کے تاجکستان اور ہندوستان ڑنے پ  واال پ
 لحاظ کے شمار و اعداد ليے کے گروپوں ضمنی بهی کسی کرده متعين سے لحاظ کے خصوصيات کی اسکول و استاد اثر
ی کل ميں ہندوستان استثناء واحد تها۔ نہيں ياںنما سے اتذه ان وقت ا اس يں ہے ک دارکی کے آؤٹ ڈراپ جنہ ر عمل طرز ت  پ
 ہوا۔ تجربہ کا اثر مثبت نماياں نسبتاً 

ائج مجموعی ی، طرح کی نت وں ضمنی ہ يں گروپ ی م رات ہ ا وسعت کی اث يں کمبوڈي انے وسيع سے سب م ر پيم  تهی پ
  ۔ )VI.A.2 تصوير (
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 پروگرام کے اثرات، ضمنی گروپ کے لحاظ سے SDPP ۔ ڈراپ آؤٹ کے تدارک ميں استاد کے طرز عمل پرVI.A.2 تصوير

 
 

 

 انرچمنٹ + EWS EWSصرف 

EWS + انرچمنٹ 

% زياده  کل وقتی نہيں کل وقتی مرد خاتون
خطرے سے 

 دوچار

خطرے % کم 
 سے دوچار

ز  ا ر ر د و د
 کے اسکول

دور دراز کے 
 اسکول نہيں ہيں

% زياده  کل وقتی نہيں کل وقتی مرد خاتون
خطرے سے 

 دوچار

خطرے % کم 
 سے دوچار

ز  ا ر ر د و د
 کے اسکول

از کے دور در
 اسکول نہيں ہيں

 نخاتو

 ہندوستان
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 سوالنامے۔ متابعتی کرده تيار خود از کے استاد اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ

يے کے کرنے مجتمع کو اساتذه اندر کے اسکولوں :نوٹ اتی ل اؤنٹس۔ تجزي رول اور SDPP اک ا ( وسائل کے گروپ کنٹ  صرف مشغوليت،+  EWS ي
EWS، ضمنی چونکہ تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور 
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد وک آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے يہ کے گروپ

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 

EWS + انرچمنٹ 

EWS + انرچمنٹ 

 تيمور ليسٹ

خطرے % زياده  کل وقتی نہيں کل وقتی مرد خاتون
 سے دوچار

خطرے % کم 
 سے دوچار

ز  ا ر ر د و د
 کے اسکول

دور دراز کے 
 اسکول نہيں ہيں

خطرے % زياده  کل وقتی نہيں کل وقتی مرد خاتون
 سے دوچار

خطرے % کم 
 سے دوچار

ز  ا ر ر د و د
 کے اسکول

دور دراز کے 
 اسکول نہيں ہيں

 تاجکستان
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 نتائج اضافی کے استاد .2

م عالوه، کے کرنے دريافت کو اثر کے پروگرام SDPP پر عمل طرز کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ  کسی نے ہ
 احساس اور انکساری خود احساس :نتائج اضافی دو کے استاد ہے ممکن نے SDPP جو کيا دريافت بهی کو اثرات ايسے
  ہو۔ ڈاال پر داری ذمہ

.a انکساری دخو احساس کا استاد 

ر يقين اس کے اساتذه اشاريہ اضافی ايک کا انگيزی اثر کی پروگرام SDPP ميں کرنے ازالہ کا آؤٹ ڈراپ ر پ ا ڈال اث  رہ
ہ ہے م طالب وه ک اته کے آؤٹ ڈراپ کے عل اقص جيسے عوامل وابستہ س ہ، ن يں کالس روي دم م ر اور دلچسپی ع  غي

 انکساری خود احساس کے استاد کرده تيار کے SDPP پيمائش کی جےنتي اس ہيں۔ قابل کے ڈالنے اثر پر پسندی حاضری
ر يقين اس کے استاد ميں سوال ہے۔ جاتی کی مطابق کے پيمانے کے ی کی مرکوز توجہ پ ہ گئ يں اسکول وه ک اب م  کامي
تاد آيا جيسے ہيں، سکتے کر مدد کی طلبہ دوچار سے خطرے ميں ہونے ال کے اس يں خي ہ وه م و طلب د کی آموزش ک  رق
دد کی ان ميں ہونے کامياب کو بچوں کے خانہ اہل ميں اسکول اور کرنے يں کرنے م راہم اعانت م  حوصلہ کی کرنے ف
 ہيں۔ سکتی يا سکتے کر افزائی

 

نج کی جوابات کے سوالوں ميں بارے کے انکساری خود کی استاد يں کچه ( 1 ري د زبردست ( 5 کر لے سے  )نہ  تک  )ح
 سے انکساری خود احساس تر اعلی تعلق کا قدر تر اعلی ميں جس تها گيا کيا مرتب ميں پيمانے ايسے ايک انہيں اور رہی
  تها۔

SDPP ر انکساری خود احساس کے اساتذه ميں ليسٹ تيمور کا پروگرام ت، ايک پ  سے لحاظ کے شمار و اعداد مثب
 کے اساتذه گروپ ليب کمپيوٹر+  EWSميں  کمبوڈيا اور  )اوسط کا اسکور لاسکي 4.08 بمقابلہ 4.16 ( تها پڑا اثر نماياں
ا اسکور اسکيل 3.54 بمقابلہ 3.55 ( تها پڑا اثر نماياں نسبتاً  ليے  تاجکستان اور ندوستانه ۔ )VI.A.3 تصوير (  )اوسط ک
وں کہ مدنظر کے امر اس تها۔ پڑا نہيں اثر کوئی پر انکساری خود احساس کے اساتذه ميں يں ملکوں دون انے اس م ر پيم  پ

  تهی۔ معمولی گنجائش کی اصالح تهے، زياده کافی اسکور اوسط

  پيمانہ کا انکساری خود احساس کے استاد
 

 کام قدر کس ليے کے کرنے ازالہ کا ان يا روکنے کو عوامل  12 وابستہ ساته کے آؤٹ ڈراپ وه کہ تها گيا پوچها يہ سے اساتذه
  ہيں۔ ذيل درج عوامل شامل ميں پيمانے ہيں۔ ےسکت کر
 

 رويہ انگيز خلل ميں روم کالس 
 انگيزی تحريک کی طلبہ حامل کے دلچسپی کم ميں اسکول 
 ہيں قابل کے ہونے کامياب ميں اسکول وه کہ افزائی حوصلہ کی طلبہ ليے کے دہانی يقين اس 
 مدد کی طلبہ ميں کرنے قدر کی آموزش 
  بنانا پرلطف ےلي کے طلبہ کو اسباق 
 کرنا نافذ کو اصولوں کے روم کالس 
 افزائی حوصلہ کی شرکت فعال بيچ کے طلبہ مشغول غير 
 نشاندہی کی طلبہ خواہاں کے تعاون اضافی 
 حاضری کی علم طالب 
 ردوبدل ميں سرگرميوں آموزشی و تدريسی ليے کے کرنے مدد کی طلبہ والے دکهانے کارکردگی ناقص اور کمزور 
 اعانت کی خانہ اہل ميں کرنے مدد کی بچوں اپنے ميں دکهانے کارکردگی اچهی ميں اسکول 
 مدد ليے کے طلبہ والے کارکردگی ناقص ليے کے کرنے مظاہره کا بہتری ميں اسکول 
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 پروگرام کے اثرات، ملک کے لحاظ سے SDPP۔ استاد کی احساس خود انکساری پر VI.A.3 تصوير

 
 

 سوالنامے۔ متابعتی کرده تيار خود از کے استاد اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ
يے کے کرنے مجتمع کو اساتذه اندر کے اسکولوں :نوٹ اتی ل اؤنٹس۔ تجزي رول اور SDPP اک ا ( وسائل کے گروپ کنٹ  صرف مشغوليت،+  EWS ي

EWS، دار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور  اق
 کو آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے اضافی يہ چونکہ ہے گيا ديا کر نگآہ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو

 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
  ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

.b داری ذمہ احساس کا استاد 

 کے طلبہ چار دو سے خطرے کے کرنے آؤٹ ڈراپ نے SDPP عالوه کے اسکيل کے انکساری خود احساس کے استاد
ہ ايک ليے کے کرنے پيمائش کی داری ذمہ احساس کے اساتذه ليے ار پيمان ا۔ تي انے اس کي يں سواالت کے پيم  اسکول م
  ہے۔ جاتی کی مرکوز توجہ پر آراء کے اساتذه بابت کی طريقوں کے روکنے کو طلبہ سے کرنے آؤٹ ڈراپ سے

 

 پيمانہ کا داری ذمہ احساس کے استاد ليے کے طلبہ دوچار سے خطرے
 
 يوں آئٹمز کے پيمانے ہے۔ مبنی پر اقرارنامے کے استاد ساته کے بيانات پانچ ميں بارے کے طلبہ دوچار سے خطرے پيمانہ يہ
 :ہيں

 
 چاہيے کرنی محنت سخت زياده کو طلبہ دوچار سے خطرے کے کرنے آؤٹ ڈراپ سے اسکول 
ولی سے جانب کی اسکول يا استاد ليے کے مدد کی طلبہ دوچار سے خطرے کے رنےک آؤٹ ڈراپ  ام معم ا ک ا کي  سکتا ج

 ہے
ا سرپرست/والدين پر طور بنيادی يہ تو ہے دوچار سے خطرے کے کرنے آؤٹ ڈراپ علم طالب کوئی اگر  ل ي ہ اہ  کی خان

 ہے غلطی
 ہے ہوتا سامنا کا مشکالت یسار بہت ميں ہونے کامياب ميں اسکول کو طلبہ دوچار سے خطرے 
اتذه  اس کے اس راہم پ يے کے کرنے ف ا ل ا وقت جتن ائل ي وتے وس يں ہ ہ دوچار سے خطرے ہ و طلب اده سے اس ک  کی زي

 ہے ہوتی ضرورت

پانچ 

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا

 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 
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ے۔ تک  )متفق غير پر طور کلی ( 4 کر لے سے  )متفق پر طور کلی ( 1 رينج کی جوابات ليے کے پيمانے اس انے ہ ا پيم  ک
يے کے طلبہ دوچار سے خطرے تعلق کا قدر تر اعلی ہے۔ اوسط کا آئٹمز پانچ اسکور تاد ل ی کے اس ر اعل ہ احساس ت  ذم
 ہے۔ سے داری

يے کے دونوں گروپس ليب کمپيوٹر+  EWSاور  EWSليے  کے اساتذه سے پروگرام SDPPميں،  کمبوڈيا  خطرے ل
 کا اسکور اسکيل 3.25 بمقابلہ 3.32 اور 3.33 ( آئی بہتری ميں داری ذمہ احساس کے اساتذه ليے کے طلبہ دوچار سے
اتذه پر پيمانے اس ميں تاجکستان ۔ )VI.A.4 تصوير (  )اوسط يں اسکور کے اس بتاً  م اں نس ہ 1.73 ( تهی گرواٹ نماي  بمقابل
اں ديگر ئیکو ليے کے اساتذه ميں ممالک دوسرے اور  )اوسط کا اسکور اسکيل 1.82 ائج نماي يں نت ل امر جو تهے۔ نہ  قاب
ی کی انکساری خود احساس کے استاد ميں ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوستان، کہ ہے يہ وه ہے ذکر  اور سطحوں اعل
يں، لفظوں دوسرے ہے۔ تضاد بيچ کے سطحوں ادنی نسبتاً  کی داری ذمہ احساس کے اساتذه ميں ممالک انہی تان، م  ہندوس

ا ازالے کے عوامل والے بننے باعث کا آؤٹ ڈراپ انہيں کہ ہے دعوی کا اساتذه کے ليسٹ تيمور اور نتاجکستا ہ ک  طريق
 ہيں۔ کرتے نہيں محسوس داری ذمہ ليے کے کرنے ايسا وه ليکن ہے معلوم

 پروگرام کے اثرات، ملک کے لحاظ سے SDPP۔ استاد کے احساس ذمہ داری پر VI.A.4تصوير 

 
 

 سوالنامے۔ متابعتی کرده تيار خود از کے استاد اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ

 صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP اکاؤنٹس۔ تجزياتی ليے کے کرنے مجتمع کو اساتذه اندر کے اسکولوں :نوٹ
EWS، اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں یرخ دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور 

 آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے اضافی يہ چونکہ ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے رشما و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
  ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 
  نتائج اضافی کے منتظمين اسکولی .3

ين اسکولی تخمينہ کا اثرات دارکی کے آؤٹ ڈراپ  )1 ( کے منتظم ل، ت ہ دوچار سے خطرے  )2 ( طرزعم يے کے طلب  ل
 کے استاد پيمائش کی نتائج ايک ہر سے ميں ان تها۔ گيا لگايا مدنظر کے انکساری خود احساس  )3 ( اور داری ذمہ احساس
  تهی۔ گئی کی ہی طرح کی پيمائش کی نتائج

چار 

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا

 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 
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.a عمل طرز کے منتظم ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ 

SDPP ا ے کمبوڈي رام ن ہ  7.09اور  7.16 ( پروگ ل 6.57بمقابل رز عم دارکی ط ے ت ط ڈراپ آؤٹ ک تان   )اوس اور تاجکس
ہ  7.80 ( يں   )7.62بمقابل يں +  EWSاور  EWSم دارک م ے ت يے ڈراپ آؤٹ ک ے ل وں ک روپس دون ب گ وٹر لي کمپي

ا، ر ڈاال ته اں اث يکن ہندو منتظمين کے طرز عمل پر ايک مثبت، اعداد و شمار کے لحاظ سے نماي ستان اور تيمور ليسٹ ل
 ۔ )VI.A.5تصوير  (ميں اثر نہيں ڈاال تها 

 پروگرام کے اثرات، ملک کے لحاظ سے SDPP۔ ڈراپ آؤٹ کے تدارک ميں منتظم کے طرز عمل کے پيمانے پر VI.A.5 تصوير

 
 
 

 سوالنامے۔ متابعتی کرده تيار خود از کے استاد اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ

 صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP اکاؤنٹس۔ تجزياتی ليے کے کرنے مجتمع کو منتظمين اندر کے اسکولوں :نوٹ
EWS، اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور 

 آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے اضافی يہ چونکہ ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS ورا گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 تيمور ليسٹ تاجکستان نہندوستا کمبوڈيا

 کنٹرول انرچمنٹ+EWS EWSصرف 
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.b انکساری خود احساس کا منتظم 

يکن تها ڈاال اثر مثبت ايک پر انکساری خود احساس کے اساتذه ميں ملکوں کچه نے SDPPحاالنکہ   ملک بهی کسی ل
وئی سے لحاظ کے شمار و داداع پر انکساری خود احساس کے منتظمين ميں اں ک رات نماي يں اث  تصوير ( تهے ڈالے نہ

VI.A.6( کم ميں کمبوڈيا اسکور اوسط ۔ ) يچ کے 3.71 اور 3.63 يں ہندوستان اور  )ب اده سے سب م  4.74 اور 4.73 ( زي
  تهے۔  )بيچ کے

 لحاظ سے پروگرام کے اثرات، ملک کے SDPP۔ منتظم کے احساس خود انکساری پر VI.A.6 تصوير

 
 

 سوالنامے۔ متابعتی کرده تيار خود از کے استاد اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ

 صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP اکاؤنٹس۔ تجزياتی ليے کے کرنے مجتمع کو اساتذه اندر کے اسکولوں :نوٹ
EWS، اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور 

 آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے اضافی يہ چونکہ ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا ثرا */**/*** 
  ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا
 کنٹرول انرچمنٹ+EWS EWSصرف 
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.c داری ذمہ احساس کا منتظم 

ين کے گروپ مشغوليتی+  EWSميں  ڈياکمبو نے SDPPہی،  طرح کی نتائج کے اساتذه يے کے منتظم ت، ايک ل  مثب
ر نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد ہ 3.42 ( ڈاال اث ا اسکور اسکيل 3.30 بمقابل  حاالنکہ ۔ )VI.A.7 تصوير (  )اوسط ک

 ذمہ احساس کے منتظم ميں ملک دوسرے کسی مگر تهے، کم کافی ميں ممالک دوسرے اسکور اوسط ميں گروپ کنٹرول
 تضاد۔ بيچ کے داری ذمہ و انکساری خود احساس کے منتظمين ميں ہندوستان تهے۔ پڑے نہيں اثرات نماياں کوئی پر داری

 ہيں۔ چلتے پر انداز ہی کے اساتذه ليسٹ تيمور اور تاجکستان

 پروگرام کے اثرات، ملک کے لحاظ سے SDPP ۔ منتظم کے احساس ذمہ داری پرVI.A.7 تصوير

 
 

 سوالنامے۔ متابعتی کرده تيار خود از کے استاد اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ

 صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP اکاؤنٹس۔ تجزياتی ليے کے کرنے مجتمع کو منتظمين اندر کے اسکولوں :نوٹ
EWS، اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور 

 آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے اضافی يہ چونکہ ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
  ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا
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يے کے اثر ہر جو ہے، گيا کيا بيان ميں VI.A.2 جدول خالصہ کا نتائج کے تجزيوں ان ميں ممالک چاروں سبهی داد ل  اع

اده سے سب ہے۔ کرتا ظاہر کو سطح اور نشان کے اہم سے لحاظ کے شمار و م زي رات آہنگ ہ ا اث يں کمبوڈي  آئے نظر م
دارک کے آؤٹ ڈراپ ميں گروپوں دونوں نے SDPP جہاں تهے، يں ت تاد م تظم اور اس تاد اور عمل طرز کے من  کے اس
 احساس کے استاد اور داری ذمہ احساس کے منتظم ميں اسکولوں کمپيوٹرز+  EWS اور بنايا بہتر کو داری ذمہ احساس
  بنايا۔ بہتر کو انکساری خود

 اثرات کے پروگرام SDPP پر نتائج اضافی کے استاد ۔VI.A.2 جدول

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا 

+    EWS EWS صرف 
     )کمپيوٹرز (مشغوليت 

     طرز عمل کا پيمانہڈراپ آؤٹ کے تدارک ميں 

 ○ ++ ○ +++ +++ منتظمين 
      احساس خود انکساری

 ○ - ○ +++ +++ اساتذه 
 ○ ○ ○ +++ ○ منتظمين 

      احساس خود انکساری
 ++ ○ ○ + ○ اساتذه 
 ○ ○ ○ ○ ○ منتظمين 

 از کے استاد متابعتی اور سوالنامے کے علم طالب متابعتی اور اسیاس خط کرنا، اکٹها ڈيٹا کا ريکارڈوں اسکول متابعتی اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ
 سوالنامے کرده تيار خود

 ہے۔ مبنی پر منتظمين اسکولی اور اساتذه کے زبان اور رياضی روم، ہوم کے گريڈ اہدافی تجزيہ کا نتائج کے استاد  :نوٹ

  SDPP يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور EWS  +،صرف مشغوليت EWS، کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول ورا 
 مدنظر کے تسلسل اور سال اسکولی اور کرنے مجتمع کو اساتذه اور طلبہ ہی ميں اسکولوں تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ

 حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے اور ہيں نتائج اضافی يہ چونکہ ديا۔ کر متعين کو اثرات نے اکاؤنٹس تجزياتی
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو آغاز

 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر مثبت نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  +/+ +/+ + +  
 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر منفی نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  —/— —/— — — 

 
.B اثرات پر رجحانات کے طلبہ دوچار سے خطرے تئيں کے اسکول 

ات کے علم طالب م طالب رجحان وں کے عل ر روي ر پ نے اث  وه والے ڈال
دی ائج متوسط کلي وتے نت يں ہ يں جو ہ  اسکول اور کرنے آؤٹ ڈراپ انہ
 کی SDPP ہيں۔ ڈالتے ميں خطرے کو فيصلوں کے ان کے رہنے جاتے
در ا ق يں ئیپيم يں ريکارڈوں اسکولی م ہ دستياب م  اساسی کی طلب

 ہونے دوچار سے خطرے کے کرنے آؤٹ ڈراپ پر بنياد کی خصوصيات
رده شناخت سے حيثيت کی ہ ک ا طلب م طالب کرکے سروے ک  کے عل

 حصے کے EWS ميں اسکولوں SDPP ( گئی کی پيمائش کی رجحانات
د کے یکارروائ جلتی ملتی سے کارروائی مستعمل بطور کے  طالب ۔ )بع
ات کے علم ر رجحان ر پ نے اث يں ڈال ر کی SDPP م زی اث ين کے انگي  ت

دائی انے ابت يں کے اسکول پيم ذباتی، کے طالب تئ ہ اور شعوری ج  روي
  ہيں۔ رجحانات جاتی

 سے خطرے تئيں کے نتائج کے اسکول
 رويہ کا علم طالب دوچار

 اقدام ابتدائی کا انگيزی اثر کی پروگرام

 اور شعوری جذباتی، تئيں کے اسکول •
 رجحانات جاتی رويہ

 :نتائج اضافی

 مطمح کا طلبہ تئيں کے تعاون کے استاد •
 نظر

 کا طلبہ تئيں کے تعاون کے والدين •
 نظر مطمح
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 اثرات پر اقدامات ابتدائی کے رجحانات کے علم طالب تئيں کے اسکول .1

SDPP تهيں۔ سے ارادے کے بنانے دلچسپ اور پرکشش مزيد ليے کے طلبہ کو سکولا مداخلتيں ساری بہت مستعمل ميں 
 ہيں کرتے پسند کو اسکول طلبہ آيا کہ ہے جاتی کی پيمائش يہ ميں رجحانات جذباتی کے SDPP تئيں کے پيمانے اسکولی

  ہيں۔ رکهتے احساسات مثبت ميں بارے کے اس اور

 

 طور کلی ( 4 کر لے سے  )متفق غير پر طور کلی ( 1 رينج کی جوابات کے آئٹم ہر کے پيمانے ميں، اجکستانت اور کمبوڈيا
ا نکاال اوسط کا ان ميں آئٹمز سبهی اور تهی تک  )متفق پر ا۔ گي يں، ليسٹ تيمور اور ہندوستان ته ہ م انے ي  سروے ان پيم

ا جواب والے "نہيں" يا "ہاں" نيز ديا جواب نے طلبہ کا جن ہيں مبنی پر آئٹمز ا کرکے استعمال ک ہ بتاي ا ک ان وه آي  سے بي
ی تهے۔ گئے کيے تيار پيمانے کر لگا حساب کا فيصد کے ان کيا اتفاق سے آئٹمز جن نے علم طالب ہيں۔ کرتے اتفاق  اعل
  ہے۔ سے رجحانات جذباتی بہتر تئيں کے اسکول تعلق کا اقدار تر

SDPP مثبت  يں اسکول کے تئيں خطرے سے دوچار طلبہ کے جذباتی رجحانات پرنے ہندوستان اور تاجکستان م
 رپورٹ خود از اس ميں، ممالک سبهی۔  )I.B.1تصوير  (اثرڈاال، ليکن تيمور ليسٹ اور کمبوڈيا ميں نماياں اثر نہيں ڈاال 

 کر محدود کو اہليت یک پروگرام SDPP کی کرنے مرتب اثرات پر طور امکانی جو تهے، زياده اسکورز پر پيمانے کرده
اسکور کيا، کنٹرول اسکولز کے  3.58اسکولوں کے خطرے سے دوچار طلبہ نے  SDPPتاجکستان ميں،  تهے۔ رہے

اسکولوں  SDPPتاجکستان ميں،  23کے مقابلے، اور يہ اعداد و شمار کے لحاظ سے ايک نماياں فرق ہے۔ 3.51طلبہ کے 
کے مقابلے، اور يہ اعداد و  3.51کنٹرول اسکولز کے طلبہ کے  اسکور کيا، 3.58کے خطرے سے دوچار طلبہ نے 

فيصد پوائنٹ ميں يہ اضافے ہر ملک ميں کنٹرول گروپس سے تعلق رکهنے  24۔ شمار کے لحاظ سے ايک نماياں فرق ہے
 فيصد فرق کو بتاتے ہيں۔ 2والے گروپوں کے ليے تقريباً 

 

                                                 
 ہيں۔ بتاتے کو احساسات مثبت مزيد ميں بارے کے اسکول سکورزا زياده 23
 ہے۔ بتاتا کو اعمال اور احساسات مثبت مزيد تئيں کے اسکول رائے اتفاق 24

 اناتاسکول کے تئيں جذباتی رجح
 اسکول سے ڈراپ آؤٹ کرنے کے خطرے سے دوچار کے بطور شناخت کرده طلبہ نے ايک سوالنامے کا جواب ديا۔

اس پيمانے کی بنياد طلبہ اسکول کے بارے ميں جيسا محسوس کرتے ہيں اس کے تعلق سے سروے کے چه آئٹمز 
 :کے جوابات پر ہے۔ ان آئٹمز ميں درج ذيل شامل ہيں

 ليے ايک پرلطف جگہ ہے۔اسکول موجودگی کے  
 وہاں پر ايسے اساتذه ہيں جن سے ميں بات کر سکتا ہوں۔ 
 ميں اسکول کے بعد اسکولی سرگرميوں ميں شرکت کرتا ہوں۔ 
 مجهے کالس کی سرگرميوں ميں شرکت کرنے ميں مزه آتا ہے۔ 
 ميں اسکول جانے کا منتظر رہتا ہوں۔ 
 مدد ملے گی۔ نجی تدريس کے پروگرام سے ميرے مطالعات ميں مجهے 
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 پروگرام کے اثرات SDPPحانات پر ۔ اسکول کے تئيں طلبہ کے جذباتی رجVI.B.1ر تصوی

 
 سوالنامے۔ ليے کے علم طالب دوچار سے خطرے اور آوری جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

 فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور ،EWS صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP :نوٹ
ہ کا  )Benjamini-Hochberg ( ہوشبرگ بنجامنی کو اثرات تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی  کرکے استعمال طريق

  ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو اقدار اوسط تها۔ گيا کيا آہنگ ہم ليے کے موازنوں متعدد

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اداعد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 
وں ضمنی مخصوص اثرات کے پروگرام SDPP پر رجحانات جذباتی تئيں کے اسکول ميں تاجکستان اور ہندوستان  گروپ

يں کے اسکول ميں دونوں تاجکستان اور ہندوستان ۔ )VI.B.2 تصوير ( تهے گئے کيے مرتکز ميں ذباتی تئ ات ج ر رجحان  پ
SDPP ہ تهے کے عمر زائد جو يا تهيں خواتين جو ميں طلبہ ان اثرات نماياں مثبت، کے پروگرام اده کے ان نسبت ب  زي
يں ہندوستان ۔ )تهے نہيں کے عمر زائد يا تهے مرد جو طلبہ وه ( تهے ميں گروپوں ضمنی اعزازی جو تهے رائج ت، م  مثب
 دوچار سے خطرے پر جہاں تهے نہيں ميں اسکولوں ان اور کے طبقے ادنی جو تهے بهی ليے کے طلبہ ان اثرات نماياں
 نہيں دور اسکول جو ميں، تاجکستان تهے۔ نہيں ليے کے طلبہ کے گروپوں ضمنی اعزازی ليکن تهے، فيصد کم کے طلبہ
  تهے۔ نہيں ليے کے ان تهے دور اسکول جو ليکن تهے، اثرات نماياں مثبت، ليے کے ان تهے
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 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا
 کنٹرول انرچمنٹ+EWS کنٹرول انرچمنٹ+EWS EWSصرف 

 ]قدر[ ]قدر[
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  پروگرام کے اثرات، ضمنی گروپ کے لحاظ سے SDPPاسکول کے تئيں طلبہ کے جذباتی رجحانات پر  ۔VI.B.2 تصوير
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خطرے % زياده  زائد عمر نہيں ہے زائد عمر مرد خاتون
 سے دوچار

خطرے % کم 
 سے دوچار

دور دراز کے 
 اسکول

دور دراز کے 
 اسکول نہيں ہيں

EWS +  انرچمنٹ        صرفEWS 

EWS +  انرچمنٹEWS 

 ہندوستان
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 ج
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ں ا
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ادنی طبقہ  ادنی طبقہ مرد خاتون
 نہيں ہے

زائد عمر  زائد عمر
 نہيں ہے

خطرے % زياده 
 سے دوچار

 

خطرے % کم 
 سے دوچار

دور دراز کے 
 اسکول

دور دراز کے 
اسکول نہيں 

 ہيں
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 سوالنامے۔ ليے کے علم طالب دوچار سے خطرے اور آوری جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

يچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور ،EWS صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP :نوٹ رق ب  کی ف
 کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے يہ کے گروپ ضمنی چونکہ تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو آغاز حامل

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ يتیمشغول+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  
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 تيمور ليسٹ

خطرے % زياده  زائد عمر نہيں ہے زائد عمر مرد خاتون
 سے دوچار

 

خطرے % کم 
 سے دوچار

دور دراز کے 
 اسکول

دور دراز کے 
اسکول نہيں 

 انرچمنٹ + EWS ہيں
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EWS دا بہتری ہے ممکن ميں ضبط و نظم تعليمی اور اخالقيات کی کام کے طلبہ نے پروگراموں دونوں مشغوليت اور  پي
ديلياں يہ آيا کہ ہے جاتی کی پيمائش يہ ميں رجحانات شعوری کے SDPP تئيں کے پيمانے اسکولی ہو۔ کی ر امر اس تب  پ
  ہيں۔ ہوتے پيرا عمل پر عادات اچهی کی مطالعہ طلبہ آيا کہ ہوئيں پيدا سے ڈالنے نگاه

 

  تها۔ گيا کيا تيار ہی ميں انداز کے رجحانات جذباتی تئيں کے اسکيل اسکولی اسکيل کا رجحانات شعوری

SDPP يں کے اسکول ميں کمل بهی کسی نے پروگرام ہ دوچار سے خطرے تئ ات شعوری کے طلب و رجحان اں ک  نماي
يں ممالک چاروں سبهی رجحانات شعوری اوسط تئيں کے اسکورز اسکيل اسکولی ۔کيا نہيں متاثر پر طور  اور SDPP م

تے سے اسکور کے طلبہ کے گروپ کنٹرول تے مل ا ( تهے جل يں کمبوڈي ہ  3.04 اور 3.03 م تانہن ،3.02بمقابل يں دوس  م
ہ فيصد 71.3 ميں ليسٹ تيمور اور 3.22 بمقابلہ 3.23 ميں تاجکستان فيصد، 82.6 بمقابلہ فيصد 82.6  ۔ )فيصد 71.7 بمقابل

25 

                                                 
ا۔ ميں سے ايک کا"  متفق"اور "  غير متفق:  "ہندوستان اور تيمور ليسٹ ميں، طلبہ نے دو جوابی اختيارات 25  استعمال کرکے سوالوں کا جواب دي
اور "  کچه حد تک متفق" ،"کچه حد تک غير متفق"، "کلی طور پر غير متفق:  "کہ کمبوڈيا اور تاجکستان ميں، طلبہ نے چار جوابی اختياراتجب
ہندوستان اور تيمور ليسٹ ميں اسکول کے تئيں رجحانات کی عکاسی  ميں سے ايک کا استعمال کرکے سوالوں کا جواب ديا۔"  کلی طور پر متفق"

نج  100سے  0الے پيمانوں کی رينج کرنے و يے،  4-1فيصد اتفاق تک ہے، جبکہ کمبوڈيا اور تاجکستان ميں ان کی ري ے۔ چاروں ممالک کے ل ہ
  اعلی تر اسکور کا مطلب يہ ہے کہ طالب علم اسکول کے تئيں ايک بہتر رجحان رکهتا ہے۔

 رجحانات شعوری تئيں کے اسکول
 پيمانے اس ديا۔ جواب کا سوالنامے ايک نے طلبہ کرده شناخت بطور کے دوچار سے خطرے کے کرنے آؤٹ ڈراپ سے اسکول

 ميں آئٹمز ان ہے۔ پر جوابات کے آئٹمز نو کے سروے سے تعلق کے اس ہيں سوچتے جيسا ميں بارے کے اسکول طلبہ بنياد کی
 :ہيں شامل ذيل درج

 گا۔ کروں مکمل  9 گريڈ ميں 
 ہوگا۔ مفيد ليے ميرے اور ليے کے خاندان ميرے کرنا مکمل  9 گريڈ 
 ہے۔ ہوتی متاثر کارکردگی ميری ميں اسکول پر ہونے غائب سے اسکول 
 ہے۔ تیمل مدد ميں دکهانے کارکردگی اچهی ميں اسکول مجهے سے کرنے ورک ہوم 
 ہے۔ دلچسپی مجهے ميں اس ہوں کرتا کيا کام جو ميں کالسوں اپنی ميں 
 ہوں۔ کرتا چيک کام کا اسکول اپنے مدنظر کے غلطيوں ميں 
 ہے۔ درکار مدد اضافی ميں ورک ہوم يا مطالعوں اپنے مجهے 
 ہے۔ درپيش مشکل ميں دينے توجہ ميں اسکول مجهے 
 ہے۔ ہوتی نہيں کامل يہ اگرچہ وں،ہ کرتا کوشش بہترين اپنی ميں اسکول ميں 
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 پروگرام کے اثرات SDPP۔ اسکول کے تئيں طلبہ کے شعوری رجحانات پر VI.B.3 تصوير

 
 

 سوالنامے۔ ليے کے علم طالب دوچار سے خطرے اور آوری جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

يچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور ،EWS صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP :نوٹ رق ب  کی ف
رات تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ ب بنجامنی کو اث ا  )Benjamini-Hochberg ( رگہوش ہ ک دد کرکے استعمال طريق  متع

  ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو اقدار اوسط تها۔ گيا کيا آہنگ ہم ليے کے موازنوں

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS ورا گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 
 کے گروپ ضمنی سے وجہ اسی اور تهے، پڑے اثرات پر گروپ ضمنی ايک صرف ميں ممالک سبهی پر نتيجے اس

ا ۔ )VI.B.4 تصوير ( ہے گيا کيا نہيں ڈسپلے يہاں کو گراف يں، کمبوڈي د م ہ کے عمر زائ يے کے طلب يں کے اسکول ل  تئ
  تها۔ پڑا اثر نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد نسبتاً  پر رجحانات شعوری

 پروگرام کے اثرات SDPPاسکول کے تئيں طلبہ کے شعوری رجحانات پر . VI.B.4تصوير 
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 ہندوستان کمبوڈيا
 کنٹرول انرچمنٹ+EWS EWSصرف 

 تيمور ليسٹ تاجکستان
EWS+کنٹرول انرچمنٹ 
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 سے دوچار طالب علم کے ليے سوالنامے۔ کے خط اساسی، اور متابعتی اسکول ريکارڈز کے ڈيٹا کی جمع آوری اور خطرے SDPP :مآخذ

رق کی جانچ ) ، اور کنٹرول گروپ کے وسائل، اگر قابل اطالق ہوEWSمشغوليت، صرف +  EWSيا (اور کنٹرول گروپ کے وسائل  SDPP :نوٹ يچ ف کے ب
طريقہ استعمال کرکے متعدد موازنوں کے  کا  (Benjamini-Hochberg) جانچوں کا استعمال کرکے کی گئی تهی۔ اثرات کو بنجامنی ہوشبرگ  tدو رخی 
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يچ +  EWSاور  EWSليے ہم آہنگ کيا گيا تها۔ اوسط اقدار کو پيشرفت کے لحاظ سے ہم آہنگ کر ديا گيا ہے۔ کمبوڈيا ميں صرف  مشغوليتی گروپ کے ب
 ا۔کے فرق کی بهی اہميت کے مدنظر جانچ کی گئی تهی، اور وه اعداد و شمار کے لحاظ سے اہم نہيں ته

 سطح پر اہم ہے۔. 01./05./10اثر کا تخمينہ اعداد و شمار کے لحاظ سے ***/**/* 

ا والدين اور استاد لئے کے طلبہ دوچار سے خطرے ذير اصالح ک اون پ وٹر اور تع ز کمپي ويتی اور ليب  کے سرگرميوں تق
ہ کے طلبہ تئيں کے اسکول ہے ممکن نے مشغوليت ہوئی بڑهی سے توسط ات جاتی روي يں رجحان ری م دا بہت و۔ کی پي  ہ

ر امر اس تبديلياں يہ آيا کہ ہے جاتی کی پيمائش يہ ميں رجحانات جاتی رويہ کے SDPP تئيں کے پيمانے اسکولی اه پ  نگ
در کی اسکول کرکے عمل پر اطوار متوقع وه کہ کيا اظہار کا امر اس نے طلبہ آيا کہ ہوئيں پيدا سے ڈالنے يں۔ کرتے ق  ہ
ار ہی ميں انداز کے پيمانوں کے رجحانات شعوری اور جذباتی تئيں کے اسکيل اسکولی اسکيل کا رجحانات جاتی رويہ  تي
  تها۔ گيا کيا

 

SDPP ر ر ايک مثبت اث ات پ ہ جاتی رجحان ڈاال  نے تيمور ليسٹ ميں اسکول کے تئيں خطرے سے دوچار طلبہ کے روي
 خطرے کے اسکولوں SDPP ميں، ليسٹ تيمور ۔ )VI.B.5تصوير  (ئی اثر نہيں ڈاال تها تها، ليکن دوسرے ممالک ميں کو

 کے فيصد 76.3 کے طلبہ کے اسکولز کنٹرول ميں ليسٹ تيمور کيا، اتفاق سے سواالت فيصد 79.5 نے طلبہ دوچار سے
 ہے۔ فرق نماياں ايک سے لحاظ کے شمار و اعداد يہ اور مقابلے،

 رجحانات جاتی رويہ تئيں کے اسکول
 پيمانے اس ديا۔ جواب کا سوالنامے ايک نے طلبہ کرده شناخت بطور کے دوچار سے خطرے کے ےکرن آؤٹ ڈراپ سے اسکول

 درج ميں آئٹمز ان ہے۔ پر جوابات کے آئٹمز  10 کے سروے سے تعلق کے اس ہيں کرتے عمل جيسا ميں اسکول طلبہ بنياد کی
 :ہيں شامل ذيل

 ہے۔ سوچا ميں بارے کے کرنے آؤٹ ڈراپ نے ميں 
 ہوں۔ جاتا اسکول سے گیباقاعد ميں 
 ہوں۔ پہنچتا اسکول پر وقت ميں 
 ہوں۔ بهی نہ بيمار ميں چاہے ہوں رہتا گهر کر چهوڑ اسکول ميں 
 ہوں۔ ديتا چهوڑ کالسيں دوران کے اسکول ميں 
 ہوں۔ ديتا چهوڑ کالسيں يا ہوں ديتا چهوڑ اسکول بغير بتائے کو والدين اپنے ميں 
 ہوں۔ رتاک ورک ہوم کرده تفويض کو خود ميں 

 ہوں۔ کرتا عمل پر اصولوں ميں اسکول ميں 
 ہوں۔ جاتا پڑ ميں مشکل ميں اسکول ميں 
 ہے۔ درپيش مشکل ميں جلنے ملنے ساته کے طلبہ دوسرے مجهے 
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 پروگرام کے اثرات SDPPے تئيں طلبہ کے رويہ جاتی رجحانات پر اسکول ک ۔VI.B.5 تصوير

 
 

 سوالنامے۔ ليے کے علم طالب دوچار سے خطرے اور آوری جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

يچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے روپگ کنٹرول اور ،EWS صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP :نوٹ رق ب  کی ف
رات تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ ا  )Benjamini-Hochberg ( ہوشبرگ بنجامنی کو اث ہ ک دد کرکے استعمال طريق  متع

  ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو اقدار اوسط تها۔ گيا کيا آہنگ ہم ليے کے موازنوں

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 
يں کے اسکول سے لحاظ کے گروپ ضمنی م طالب تئ ہ کے عل ات اتیج روي ر رجحان رات پ ا اث ہ ک ا تجزي  اور کمبوڈي

ے، دکهاتا نہيں اثر کوئی پر نتيجے اس ليے کے گروپ ضمنی بهی کسی ميں ہندوستان يکن ہ ہ ل يں تاجکستان ي  خطرے م
ر ايک ليے کے طلبہ کے اسکولوں والے فيصد زياده کے طلبہ دوچار سے يں ليسٹ تيمور اور اث  دوچار سے خطرے م
و طلبہ کے اسکولوں والے فيصد ادنی ايک کے طلبہ وں ضمنی سبهی کر چهوڑ ک يے کے گروپ رات ل و اث ا ک  ہے دکهات

  ۔ )VI.B.6 تصوير (

 ہندوستان کمبوڈيا
 نٹرولک انرچمنٹ+EWS EWSصرف 

 تيمور ليسٹ تاجکستان

EWS+کنٹرول انرچمنٹ 
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 پروگرام کے اثرات، ضمنی گروپ کے لحاظ سے SDPP۔ اسکول کے تئيں طلبہ کے رويہ جاتی رجحانات پر VI.B.6 تصوير
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 انرچمنٹ + EWS EWSصرف 
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 سوالنامے۔ ليے کے علم طالب دوچار سے خطرے اور آوری جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

ل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور ،EWS صرف  مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP :نوٹ و اطالق قاب يچ کے  )ہ  ب
 لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے يہ کے گروپ ضمنی چونکہ ی۔ته گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو آغاز حامل کے اہميت سے

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 
ا بيان ميں VI.B.1 جدول خالصہ کا نتائج کے گروپوں ضمنی ان ميں ممالک سبهی ا کي ے۔ گي يں ممالک کچه ہ  اسکول م
  ہيں۔ پڑے نہيں ميں ملکوں دوسرے ليکن ہيں پڑے اثرات پر رجحانات ان کے علم طالب تئيں کے

 

EWS + انرچمنٹ 

EWS + انرچمنٹ 

خطرے % زياده  زائد عمر نہيں ہے زائد عمر مرد خاتون
 سے دوچار

خطرے % کم 
 سے دوچار

دور دراز کے 
 اسکول

دور دراز کے 
 اسکول نہيں ہيں
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 SDPP پر اقدامات ابتدائی کے اثرانگيزی کی رجحان کے طلبہ دوچار سے خطرے تئيں کے اسکول ۔VI.B.1 جدول
 سے لحاظ کے گروپ ضمنی اثرات، کے پروگرام

 ليسٹ تيمور تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا 

    وٹرزیکمپ + EWS EWS صرف  
 رجحانات جذباتی تئيں کے اسکول
 صنف کی علم طالب

 ○ +++ +++ ○ ○ خواتين 

 ○ ○ ○ ○ ○ مرد 
 صورتحال کی عمر زائد کی علم طالب

 ○ ○ ○ ○ ○ aزائد عمر 
 ○ +++ +++ ○ ○ aزائد عمر نہيں ہے 

 طبقہ کا علم طالب

 اطالق ناقابل اطالق ناقابل ○ اطالق ناقابل اطالق ناقابل bادنی طبقہ 
 اطالق ناقابل اطالق ناقابل +++ اطالق لناقاب اطالق ناقابل bادنی طبقہ نہيں ہے 

 دوچار سے خطرے فيصد کا اسکول
 ○ + ○ ○ ○ cزياده فيصد خطرے سے دوچار 
 ○ + +++ ○ ○ cکم فيصد خطرے سے دوچار 

 وقوع محل کا اسکول

 ○ ○ ++ ○ ○ dدور 
 ─ +++ ++ ○ ○ dدور نہيں ہے 

 رجحانات شعوری تئيں کے اسکول
 صنف یک علم طالب

 ○ ○ ○ ○ ○ واتينخ 
 ○ ○ ○ ○ ○ مرد 

 صورتحال یک عمر زائد یک علم طالب

 ○ ○ ○ + ○ aزائد عمر 
 ○ ○ ○ ○ ○ aزائد عمر نہيں ہے 

 طبقہ کا علم طالب

 اطالق ناقابل اطالق ناقابل ○ اطالق ناقابل اطالق ناقابل bادنی طبقہ 
 اطالق ناقابل اطالق لناقاب ○ اطالق ناقابل اطالق ناقابل bادنی طبقہ نہيں ہے 

 دوچار سے خطرے صدیف کا اسکول

 ○ ○ ○ ○ ○ cزياده فيصد خطرے سے دوچار 
 ○ ○ ○ ○ ○ cکم فيصد خطرے سے دوچار 

 وقوع محل کا اسکول

 ○ ○ ○ ○ ○ dدور 
 ○ ○ ○ ○ ○ dدور نہيں ہے 

 رجحانات یجات هیرو ںیتئ کے اسکول

 صنف یک علم طالب

 +++ ○ ○ ○ ○ خواتين 
 +++ ○ ○ ○ ○ مرد 

 صورتحال یک عمر زائد یک علم طالب

 +++ ○ ○ ○ ○ aزائد عمر 
 +++ ○ ○ ○ ○ aزائد عمر نہيں ہے 

 طبقہ کا علم طالب

 اطالق ناقابل اطالق ناقابل ○ اطالق ناقابل اطالق ناقابل bادنی طبقہ 
 اطالق ابلناق اطالق ناقابل ○ اطالق ناقابل اطالق ناقابل bادنی طبقہ نہيں ہے 

 دوچار سے خطرے صدیف کا اسکول

 +++ ++ ○ ○ ○ cزياده فيصد خطرے سے دوچار 
 ○ ○ ○ ○ ○ cکم فيصد خطرے سے دوچار 

 وقوع محل کا اسکول

 +++ ○ ○ ○ ○ dدور 
 + ○ ○ ○ ○ dدور نہيں ہے 

 از کے استاد متابعتی اور سوالنامے کے علم طالب متابعتی اور اساسی خط کرنا، اکٹها ڈيٹا کا ريکارڈوں اسکول متابعتی اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ
 سوالنامے کرده تيار خود

 ہے۔ مبنی پر طلبہ دوچار سے خطرے کے گريڈ اہدافی تجزيہ کا رجحانات کے علم طالب دوچار سے خطرے :نوٹ
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 SDPP يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور EWS  + ،مشغوليتEWS، دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر سائل،و کے گروپ کنٹرول اور 
دنظر کے تسلسل اور سال اسکولی اور کرنے مجتمع کو اساتذه اور طلبہ ہی ميں اسکولوں تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی اتی م  تجزي

 کو آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اداعد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے يہ کے گروپ ضمنی چونکہ ديا۔ کر متعين کو اثرات نے اکاؤنٹس
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد

 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر مثبت نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  +/+ +/+ + +  
 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر منفی نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  —/— —/— — — 

 
 اثرات پر اقدامات اضافی کے رجحانات کے علم طالب تئيں کے اسکول .2

ائش کی اثرات والے پڑنے پر رجحانات ابتدائی تين کے علم طالب کرده بيان اوپر در عالوه، کے کرنے پيم ائی ق يں پيم  م
 محمط کے ان ميں بارے کے والدين اور اساتذه لئے کے کاميابی کی ان ميں اسکول متعلق سے :طلبہ دوچار سے خطرے
 پر پيمانوں ان گئی۔ کی تشخيص کی اثرات کے پروگرام SDPP بهی پر نتائج ديگر دو متعلق سے رجحان مدنظر کے نظر
 مثبت مزيد کے علم طالب ميں سلسلے کے تعاون والے ہونے موصول انہيں سے جانب کی والدين اور اساتذه اسکور اعلی
  تهے۔ مبنی بهی پر جوابات کے سروے کے علم طالب دوچار سے خطرے پيمانے يہ ہيں۔ کرتے نمائندگی کی نظر مطمح

.a نظر مطمح کا علم طالب ميں سلسلے کے تعاون کے استاد 

يں سواالت شامل ميں پيمانے اس ہ م اتذه کے طلب ہ کے اس راہم ذريع رده ف اون ک ارے کے تع يں ب ر آراء کی ان م  توجہ پ
 ہے۔ جاتی مرکوز

 طور کلی ( 4 کر لے سے  )متفق غير پر طور کلی ( 1 رينج کی جوابات کے آئٹم ہر کے پيمانے ميں، تاجکستان اور کمبوڈيا
ا نکاال اوسط کا ان ميں آئٹمز سبهی اور تهی تک  )متفق پر ا۔ گي يں، ليسٹ تيمور اور ہندوستان ته ہ م انے ي  سروے ان پيم

ا جواب والے "نہيں" يا "ہاں" نيز ديا جواب نے طلبہ کا جن ہيں مبنی پر آئٹمز ا کرکے استعمال ک ہ بتاي ا ک ان وه آي  سے بي
ی تهے۔ گئے کيے تيار پيمانے کر لگا حساب کا فيصد کے ان کيا اتفاق سے آئٹمز جن نے علم طالب ہيں۔ کرتے اتفاق  اعل
  ہے۔ سے نظر مطمح بہتر کے تعاون کے استاد تعلق کا اقدار تر

SDPP م طالب ميں سلسلے کے تعاون کے استاد ںمي ہندوستان کا پروگرام ر نظر مطمح کے عل ہ 89.6 ( پ   87.2 بمقابل
يے کے طلبہ کے گروپ EWSصرف  ميں کمبوڈيا اور  )اوسط کا اسکور اسکيل فيصد ت، ايک ل  کے شمار و اعداد مثب
 ۔ )VI.B.7 تصوير (  )اوسط کا اسکور اسکيل 3.05 بمقابلہ 3.15 ( تها پڑا اثر نماياں سے لحاظ

 نظر مطمح کا علم طالب ںیم سلسلے کے تعاون کے استاد

 پيمانے اس ديا۔ جواب کا والنامےس ايک نے طلبہ کرده شناخت بطور کے دوچار سے خطرے کے کرنے آؤٹ ڈراپ سے اسکول
 کے آئٹمز  11 کے سروے سے تعلق کے اس ہيں کرتے گمان جيسا کو تعاون کرده فراہم ذريعہ کے اساتذه اپنے طلبہ بنياد کی

 :ہيں شامل ذيل درج ميں آئٹمز ان ہے۔ پر جوابات

 تهی۔ پريشانی ميں ملنے گهلنے ساته کے  (اساتذه) استاد اپنے مجهے 
 ہوں۔ رہا دکها کارکردگی کيسی ميں کہ ہيں رکهتے خيال کا بات اس  (اساتذه) داستا ميرے 
ارے اس سے مجه  (اساتذه) استاد ميرے  يں ب ات م يں کرتے ب ہ ہ يں ک نے نے م وم اپ ا/اور ورک ہ ات ي يں امتحان  کيسی م

 دکهائی۔ کارکردگی
 ہيں۔ کرتے مدد ميرے  (اساتذه) استاد ميرے تو ہوں ہے آر پيش مسائل ميں سبق مجهے اگر 
 ہے۔ ہوتا محسوس اطمينان ميں کرنے طلب مدد ميں سلسلے کے اسباق اپنے سے  (اساتذه) استاد اپنے مجهے 
 ہيں۔ کرتے بات سے مجه  (اساتذه) استاد ميرے تو ہوں ديتا چهوڑ کالس يا اسکول ميں اگر 
 ہوں۔ قابل کے کرنے مکمل گريڈ حاليہ اپنا ميں کہ ہے خيال کا  (اساتذه) استاد ميرے 
 ہے۔ کی بات سے مجه ميں بارے کے منصوبوں آئنده ميرے نے  (اساتذه) استاد ميرے 
 ہے۔ کيا رابطہ سے والدين ميرے ميں بارے کے کام کے اسکول ميرے نے  (اساتذه) استاد ميرے 
 ہے۔ کيا رابطہ سے والدين ميرے ميں بارے کے حاضری ميری نے  (اساتذه) استاد ميرے 
 ہيں۔ ديتے ترغيب کی کرنے نہيں آؤٹ ڈراپ مجهے ساتهی کے کالس ميری اور  (اتذهاس) استاد ميرے 
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 پروگرام کے اثرات SDPP۔ استاد کے تعاون کے طالبانہ مطمح نظر پر VI.B.7تصوير 

  
 

 

 سوالنامے۔ ليے کے علم طالب دوچار سے خطرے اور آوری جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

 کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور ،EWS فصر مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP :نوٹ
 ہيں، تفتيشی تجزيے يہ چونکہ ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے نوںمواز متعدد کو آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح  10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 
.b نظر مطمح کا علم طالب ميں سلسلے کے تعاون کے والدين 

 ميں پيمائی قدر عالوه، کے کرنے غور پر نظر مطمح کے ان پر اس ہے ہوتا موصول تعاون جو سے اساتذه کو علم طالب
 بهی کو اثرات ليے کے نظر مطمح والے سکنے ہو محسوس انہيں پر اس ہے ہوتا موصول تعاون جو سے والدين کو طلبہ

  تها۔ گيا کيا تيار ہی ميں انداز کے نظر مطمح کے علم طالب پر نتيجے کے تعاون کے استاد پيمانہ يہ ہے۔ جاتا کيا دريافت

SDPP ر نظر مطمح کے علم طالب ميں سلسلے کے تعاون کے والدين ميں ہندوستان کا پروگرام ت، ايک پ  و اعداد مثب
اں سے لحاظ کے شمار ر نماي ڑا اث ا پ ہ 92.1 ( ته ا اسکور لاسکي فيصد 89 بمقابل ا اور  )اوسط ک يں  کمبوڈي +  EWSم

 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 

ور
سک

ر ا
ل پ

کي
اس

ی 
کات

ر ن
چا

 

 ہندوستان کمبوڈيا

 نظر مطمح کا علم طالب ںیم سلسلے کے تعاون کے نیوالد

 کی پيمانے اس ديا۔ جواب کا سوالنامے ايک نے طلبہ کرده شناخت بطور کے دوچار سے خطرے کے کرنے آؤٹ ڈراپ سے اسکول
 پر واباتج کے آئٹمز  10 کے سروے سے تعلق کے اس ہيں کرتے گمان جيسا کو تعاون کرده فراہم ذريعہ کے والدين اپنے طلبہ بنياد
 :ہيں شامل ذيل درج ميں آئٹمز ان ہے۔

 ہے۔ ہوتا معلوم کو والدين ميرے تو ہوں کرتا نہيں مکمل تفويضات يا ورک ہوم اپنا ميں جب 
 ہے۔ کی بات سے استاد ميرے ميں بارے کے حاضريوں غير يا اسکورز کے امتحان ميرے نے والدين ميرے 
 ہے۔ کی بات سے استاد رےمي ميں بارے کے حاضری ميری نے والدين ميرے 
 ہوں۔ جاتا اسکول روزانہ ميں کہ ہيں بناتے يقينی والدين ميرے 
 کروں۔ مظاہره کا کارکردگی اچهی ميں اسکول ميں کہ ہے اہم بات يہ ليے کے والدين ميرے 
 ہيں۔ کرتے شرکت ميں تقريبات کی اسکول والدين ميرے 
 ہيں۔ کرتے بات سے مجه ںمي بارے کے بنانے بہتر کو گريڈز ميرے والدين ميرے 
 ہيں۔ کرتے کوشش کی کرنے تعاون ميرا ميں مطالعوں ميرے والدين ميرے 
 ہيں۔ کرتے فارغ وقت ميرا ليے کے کام کے اسکول والدين ميرے 
 ہيں۔ خواہاں کے کرنے مکمل گريڈ حاليہ ميرا سے مجه والدين ميرے 

EWS + کنٹرول انرچمنٹ 
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ہ کے گروپ  )کمپيوٹرز ( مشغوليت يے کے طلب اں ايک ل ر نماي ڑا اث ا پ ہ 3.39 ( ته ا اسکور اسکيل 3.32 بمقابل   )اوسط ک
 ۔ )VI.B.8 تصوير (

 
 پروگرام کے اثرات SDPP۔ والدين کے تعاون کے سلسلے ميں طالب علم کے مطمح نظر پر VI.B.8تصوير 

 
 

 سوالنامے۔ ليے کے علم طالب دوچار سے خطرے اور آوری جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

 کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور ،EWS صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP :نوٹ
 ہيں، تفتيشی تجزيے يہ چونکہ ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا نچوںجا رخی دو جانچ
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح  10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

.c نظر مطمح کا علم طالب ميں سلسلے کے ٹريننگ کمپيوٹر 

يں سلےسل کے ٹريننگ کمپيوٹر ميں پيمائی قدر ليے، کے کمبوڈيا م طالب م و نظر مطمح کے عل ا دريافت بهی ک ا۔ کي  گي
ا علم طالب ميں سلسلے کے فوائد کے کرنے حاصل تربيت کی کمپيوٹرز کہ گا کرے توقع يہ بهی کوئی  اس نظر مطمح ک
يجے کے تعاون کے استاد پيمانہ يہ کی۔ حاصل تربيت کی طرح اس نے انہوں جہاں ہوگا تر اعلی ميں اسکول ر نت  طالب پ
  تها۔ گيا کيا تيار ہی ميں انداز کے نظر مطمح کے علم

 

 نظر مطمح کا علم طالب ںیم سلسلے کے ننگیٹر وٹریکمپ

 کی ٹريننگ کمپيوٹر نے طلبہ کرده شناخت بطور کے ہونے دوچار سے خطرے کے کرنے آؤٹ ڈراپ سے اسکول ميں، کمبوڈيا
 جيسا کو ٹريننگ کمپيوٹر طلبہ بنياد کی پيمانے اس ديا۔ جواب کا سوالوں ميں بارے کے اہميت کی اہليتوں کی کمپيوٹر اور افاديت
 :ہيں شامل ذيل درج ميں آئٹمز ان ہے۔ پر جوابات کے آئٹمز چه کے سروے سے تعلق کے اس ہيں کرتے گمان

 گی۔ ملے مدد ميں پانے نوکری مجهے ےس سيکهنے اہليتيں کی کمپيوٹر 
 گی۔ ملے مدد ميں مطالعوں ميرے مجهے سے سيکهنے اہليتيں کی کمپيوٹر 
 ہے۔ اہم ليے کے مستقبل ميرے سيکهنا اہليتيں کی کمپيوٹر 
 گا۔ جاؤں اسکول ميں تو کی پيش ٹريننگ کمپيوٹر نے اسکول ميرے اگر 
ا جاؤں اسکول پر طور يقينی دن اس يںم تو کی پيش ٹريننگ کمپيوٹر نے اسکول ميرے اگر  وٹر جب گ ا ليب کمپي  شيڈيول ک

 ہوگا۔
 ہوگا۔ امکان زياده کا رکنے ميرے ميں اسکول تو کيں پيش اہليتيں کی ٹريننگ کمپيوٹر نے اسکول ميرے اگر 
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ہ کے گروپ کنٹرول طلبہ کے گروپ  )کمپيوٹرز ( مشغوليت+  EWSميں  کمبوڈيا ا  طلب ہ کے گروپ EWSي ہ کی طلب  ب
ا اسکور اسکيل 3.53 اور 3.52 بمقابلہ 3.62 ( تهے حامل بهی کے نظر مطمح موافق مزيد کے ٹريننگ کمپيوٹر نسبت  ک
 ۔ )اوسط

 پروگرام کے اثرات SDPPکمپيوٹر ٹريننگ کے سلسلے ميں طالب علم کے مطمح نظر پر  ۔VI.B.9 تصوير

 
 

 سوالنامے۔ ليے کے علم طالب دوچار سے خطرے اور آوری جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

يچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور ،EWS صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ ٹرولکن اور SDPP :نوٹ رق ب  کی ف
ہ چونکہ ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ يں، تفتيشی تجزيے ي  ہ
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 
 پتہ سے نتيجوں ماخوذ سے تجزيے کے نتائج والے رجحان کے علم طالب دوچار سے خطرے اضافی پر، طور مجموعی

يں سلسلے کے تعاون موصولہ سے والدين اور اساتذه اپنے نے پروگرام SDPP ميں، ہندوستان اور کمبوڈيا کہ ہے چلتا  م
 نہيں احساس کا اس انہيں ميں ليسٹ تيمور اور تاجکستان کہ ہے يہ بات ايک ليکن بنايا، بہتر کو نظر مطمح کے علم طالب
  ۔ )VI.B.2 جدول ( ہے ہوتا

 اثرات کے پروگرام SDPPپر  رجحانات کے علم طالب چار دو سے خطرے اضافی تئيں کے اسکول ۔VI.B.2 جدول

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا 

 EWS صرف
EWS + 

Engagement 
  )کمپيوٹرز (

   

استاد کے تعاون کے سلسلے ميں مطمح 
 نظر

+++ ○ +++ ○ ○ 

 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 

ور
سک

ر ا
ل پ

کي
اس

ی 
کات

ر ن
چا

 



 74 صفحہ پيمائی قدر کی اثر کے  (School Dropout Prevention Pilot Program) پروگرام پائلٹ پريوينشن آؤٹ ڈراپ اسکول ملکی چار
 

والدين کے تعاون کے سلسلے ميں مطمح 
 نظر

○ ++ +++ ○ ○ 

کمپيوٹر ٹريننگ کے سلسلے ميں مطمح 
 نظر

 ناقابل ++ ○
 اطالق

 اطالق ناقابل اطالق ناقابل

تاد متابعتی اور سوالنامے کے علم طالب متابعتی اور اساسی خط کرنا، اکٹها ڈيٹا کا ريکارڈوں اسکول متابعتی اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ  از کے اس
 سوالنامے کرده تيار خود

  ہے۔ مبنی پر طلبہ دوچار سے خطرے کے گريڈ اہدافی تجزيہ کا نظر مطمح کے علم طالب :نوٹ

  SDPP يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور EWS  +،صرف مشغوليت EWS، يچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ ٹرولکن اور رق ب  کی ف
دنظر کے تسلسل اور سال اسکولی اور کرنے مجتمع کو اساتذه اور طلبہ ہی ميں اسکولوں تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ  م

 موازنوں متعدد کو آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و داداع لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے يہ چونکہ ديا۔ کر متعين کو اثرات نے اکاؤنٹس تجزياتی
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے

 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر مثبت نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  +/+ +/+ + +  
 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر منفی نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  —/— —/— — — 

.C يں طالب علم کی مشغوليت پر اثراتاسکول م  

SDPP ا تبديلی کا ہ ک ا نظري ہ ہے بتات يں کے اسکول ک  کے طالب تئ
ات يں رجحان ا اصالح م يں اسکول نتيجہ ک يں مشغوليت کی ان م  م
م طالب ميں اسکول ہوگا۔ برآمد ميں شکل کی اصالح  مشغوليت کی عل

 سال اسکولی ماقدا ابتدائی کا انگيزی اثر کی SDPP ميں ڈالنے اثر پر
ہ ميں اسکول دوران کے ے۔ حاضری يومي م طالب ہ  مشغوليت کی عل
ا علم طالب اور کارکردگی تعليمی کی علم طالب اقدامات اضافی کے  ک
  ہيں۔ رويہ

 اسکول ميں طلبہ کی يوميہ حاضری پر اثرات .1

ا ليے کے النے بہتری ميں حاضری کی علم طالب کو SDPP چونکہ ا بناي ا گي ذا ته ہ لہ ين اس ي يں ڈوم ر کی SDPP م  اث
ہ دوچار سے خطرے کے کرنے آؤٹ ڈراپ ہے۔ اقدام ابتدائی مستعمل ميں کرنے تعين کا انگيزی افی طلب اده ک  اسکول زي
نے وه سے وجہ کی جس ہيں، سکتے چهوڑ ام کے اسکول اپ يں ک اقص م داز ن ارکردگی کی ان اتے ک يں دکه نے اور ہ  اپ

وتی شکنی حوصلہ کی ان سے جس ہيں، جاتے ره پيچهے ميں مطالعوں نے وه اور ہے ہ العوں، اپ  کالس اور اسکول مط
 بطور کے دوچار سے خطرے کے آؤٹ ڈراپ نيز ليے کے طلبہ سبهی نے SDPP ہيں۔ جاتے ہو الگ سے ساتهيوں کے

ی اساسی خط کے طلبہ کرده نشاندہی اد کی خصوصيات وال ر بني يے کے ان پ ر حاضری بهی ل ڑنے پ رات والے پ ا اث  ک

  تهے۔ گئے کيے استعمال ريکارڈز اسکولی ليے کے کرنے تيار اقدام کا نتيجے لگايا۔ تخمينہ

ر SDPP  مجموعی طور پر، نے ہندوستان اور تيمور ليسٹ ميں سبهی طلبہ کے ليے اہدافی گريڈ کی حاضری پر مثبت اث
يں ا م يکن کمبوڈي ا ل ر ڈاال ته اں اث ر نسبتاً نماي يں حاضری پ ا  اور تاجکستان م يں ڈاال ته ر نہ اں اث وئی نماي ر ک حاضری پ

 ۔ )VI.C.1تصوير  (

يں ہندوستان  دافی م ڈ اہ يں گري ہ م رول شرح اوسط کی حاضری يومي ہ کے گروپ کنٹ يے کے طلب ابلے کے 63.5 ل  مق
SDPP اں سے لحاظ کے شمار و اعداد جو تهی، فيصد 65.2 ليے کے طلبہ کے گروپ رق نماي رول گروپ کے  ف اور کنٹ
 ۔فيصد بدالؤ ميں اصالح ہے 2.7ے ٹريٹمنٹ گروپ ميں مقابل

 وليتمشغ کی علم طالب ميں نتائج اسکولی
 

 اقدام ابتدائی کا انگيزی اثر کی پروگرام

  حاضری يوميہ •

 نتائج اضافی

 کارکردگی کی علم طالب ميں اسکول •

 رويہ کا علم طالب ميں اسکول •

 حاضری کی علم طالب

 حاضری کی علم طالب ہے۔ حاضری يوميہ اوسط ليے کے سال اسکولی پورے ليے کے ممالک چاروں پيمانہ کا حاضری
  ۔ہے جاتی کی ريکارڈ ميں ريکارڈوں اسکولی اور ہے تیجا لی روزانہ
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داد و   رق بهی اع يں موجود ف يں حاضری کی شرح م تيمور ليسٹ م
ا  اں ته ڈ  SDPP (شمار کے لحاظ سے نماي دافی گري اسکولوں کے اہ

ہ کے  82کے طلبہ کے ليے  رول اسکولوں کے طلب ہ کنٹ فيصد بمقابل
يے  روپ کے مق ۔ )فيصد 80.3ل رول گ روپ اور کنٹ ٹ گ ابلے ٹريٹمن

 فيصد بدالؤ ميں اصالح۔ 2.1ميں حاضری ميں 

ہ ميں، تاجکستان  رول شرح کی حاضری يومي ہ کے گروپ کنٹ  طلب
ابلے کے فيصد 90.4 ليے کے يں گروپ SDPP مق دافی م  گروپ اہ
ی۔ فيصد 91.2 ليے کے طلبہ کے ابلے  ته رول گروپ کے مق اور کنٹ

 بدالؤ ميں اصالح۔ فيصد 0.9ٹريٹمنٹ گروپ ميں حاضری ميں 

يں ليسٹ تيمور اور ہندوستان  کے کرنے آؤٹ ڈراپ سے اسکول م
ہ دوچار سے خطرے يں  حاضری کی طلب ا اضافہ نے SDPPم  کي
يکن ا ل يں کمبوڈي يں م يں تاجکستان اور نہ وں ضمنی صرف م  گروپ
يں بيچ کے يں نہ ا م  ہندوستان ۔ )VI.C.1 تصوير ( ليکن ليکن کمبوڈي
رول ںشرحي کی حاضری ميں، يں گروپ کنٹ  دوچار سے خطرے م
ابلے کے فيصد 60.8 ليے کے طلبہ يں گروپ SDPP مق  خطرے م
ہ دوچار سے يے کے طلب يں، فيصد 62.7 ل ہ اور ته رق ي داد ف  و اع
اں سے لحاظ کے شمار ا  نماي ہ کے  ته رول گروپ کے طلب اور کنٹ

يے  ے ل ہ ک ار طلب ے دوچ رے س ے خط روپ ک ٹ گ ابلے ٹريٹمن مق
ا ہے 3.1حاضری ميں  و بتات يں ڈراپ  ۔فيصد اصالح ک تيمور ليسٹ م

اں  آؤٹ کے خطرے سے دوچار طلبہ کے ليے حاضری کی شرح ميں موجود فرق بهی اعداد و شمار کے لحاظ سے نماي
يے  78.9اسکولوں کے طلبہ کے ليے  SDPP (تها   3.0ايک  ۔ )فيصد 76.6فيصد بمقابلہ کنٹرول اسکولوں کے طلبہ کے ل

 فيصد اصالح۔

 پروگرام کے اثرات SDPP ۔ مجموعی طور پر اور خطرے سے دوچار طلبہ کے بيچ، يوميہ حاضری پرVI.C.1 صويرت

 
 
 
 

 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا

 تمام طلبہ

صد
 في
 کا
وں

 دن
ے
وال

ی 
ضر

حا
 

 ہے؟ مطلب کيا کا اس:  اثرات پر حاضری
 

 کہ ہے يہ مطلب کا اثرات مثبت پر حاضری
 بغير کے SDPP اور تهے ميں اسکول طلبہ
 زياده سے اس وه ہوتی حاصل تعليم جتنی انہيں
 ۔تهے قادر پر کرنے حاصل تعليم سے کثرت

  SDPP کو اثرات لےوا پڑنے پر حاضری
 کے طلبہ سبهی والے کرنے حاصل پروگرام
 تعداد کی دنوں اسکولی اضافی شده حاضر ذريعہ
 ہے۔ سکتا جا کيا تبديل ميں

 
 اسکولی اضافی شده حاضر بيچ، کے طلبہ سبهی
 ،83,000ميں  ہندوستان تعداد کی دنوں

 ميں ليسٹ تيمور اور 16,000 ميں تاجکستان
  ہے۔ 77,000

 
 شده حاضر بيچ، کے طلبہ دوچار ےس خطرے
 ميں ہندوستان تعداد کی دنوں اسکولی اضافی

 ہے۔ 45,000 ميں ليسٹ تيمور اور 80,000
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 آوری۔ جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

ے۔ نتيجہ ابتدائی کا انگيزی اثر کی پروگرام ميں مشغوليت کی علم طالب ميں ڈومين اسکولی شرح کی حاضری يوميہ :نوٹ رول اور SDPP ہ  گروپ کنٹ
ا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور ،EWSصرف  مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے  ک

 علم طالب کرکے استعمال کا خصوصيات کی اساسی خط ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال
 تها۔ گيا کيا تعين کا حيثيت دوچار سے خطرے کی

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ليول پر اہم ہے۔ 10/.05./01.گروپ کے بيچ فرق اعداد و شمار کے لحاظ سے  مشغوليتی + EWSگروپ اور  EWSصرف  +/++/+++
 
SDPP  ا ا ته ا گي يں بناي يے نہ نے کے ل رات ڈال ر مختلف اث وں پ ڈراپ آؤٹ کے (پروگرام طلبہ کے مختلف ضمنی گروپ

ہ کے )خطرے سے دوچار طلبہ کے عالوه رات مختلف قسموں کے طلب ائج اور اث ہ نت يں ک اتے ہ ابچے بت ؛ تاہم تعارفی کت
يں۔ کتے ہ و س ف ہ يے مختل تا ل يں ہندوس تان م ن اور تاجکس

وں  SDPPحاضری پر  ام ضمنی گروپ رات تم پروگرام کے اث
ہ  يں ي يکن تيمور ليسٹ م ميں منصفانہ طور پر يکساں تهے، ل

ا  ز ته يں مرتک وں م منی گروپ وص ض ر مخص وير  (اث تص
VI.C.2  اور جدولVI.C.1( يں، ہندوستان ۔  ضمنی بيشتر م
ر حاضری طلبہ کے گروپوں داد پ اظل کے شمار و اع  سے ح
ہ دوچار سے خطرے تهے، حامل کے اثرات نماياں  کے طلب
 تهے دور اسکول جو اور طلبہ کے اسکولوں والے فيصد اعلی
ر۔ چهوڑ کو طلبہ کے اسکولوں ان يں، تاجکستان ک  خطرے م

 اور طلبہ کے اسکولوں والے فيصد زياده کے طلبہ دوچار سے
 لحاظ کے شمار و اعداد طلبہ کے ان تهے نہيں دور اسکول جو
يکن تهے، نہيں حامل کے اثرات نماياں سے ہ ل  ديگر کے طلب
 تهے۔ حامل گروپ معائنہ زير سبهی

يں ليسٹ تيمور ر طور مجموعی م ہ پ ر حاضری کی طلب  پ
SDPP رام رات مثبت کے پروگ و اث  ضمنی مخصوص ک
ر، طور خاص تها۔ گيا کيا مرتکز ميں گروپوں ہ ان پ  کے طلب

ر حاضری ليے ت، پ اں مثب رات نماي  خواتين جو تهے پڑے اث
يں ا ته ہ دوچار سے خطرے جو ي م کے طلب  والے فيصد ک

يکن تهے، ميں اسکولوں وں ضمنی اعزازی ل ہ کے گروپ  طلب

 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 
 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا

 طلبہ خطرے سے دوچار
صد

 في
 کا
وں

 دن
ے
وال

ی 
ضر

حا
 

ٹا ا ڈي ضری ک  حا
SDPP ے بح ن ص ے  ی ک يان ت درم ے وق  ک
ر طور عام) دوران کول پ س ے ا سرے ک ي  ت
ڈ يري ے پ ٹا (دوران ک ٹها ڈي ے اک رن  ک
ی ر ک شش ہ و يں ک ن م ضري ی حا  ک
تی ن ے گ رک سط ک ضری او ا حا ٹا ک  ڈي
ٹها يا۔ اک هی ک دار  ٹرول اور SDPP اق ن  ک
وں کول س يں ا ساں م ک يں۔ ي ه   ت
ے اس عد ک ٹا اس ب سے ڈي ضری ماخوذ   حا
ی شرح ک ا  ہ ک ی موازن کول س کارڈوں ا  ري
سے ب  لم طال ی ع سطح ک ے  ٹا ک سے ڈي  
دامات ماخوذ سے اق يا  يا ک ها۔ گ  تقريباً  ت
ساں ک ر، طور ي بهی پ س ک  يں، ممال  م
ن ضري ی حا تی ک ن ی گ ياد ک ن ر ب  پ
ضری ی حا شرح ک سک  یا کارڈوں ول  ري
ے عہ ک ه طے ذري رد شرح ک سے  تر  م  ک
هی۔ سے ان ت تہ  تا پ ل ہ ہے چ ی ک کول س  ا
کارڈ ضری ري ے حا ٹا ک ا ڈي کل ک ال  ب
ست يں ماخذ در ہ و ن تے ہ ک س يں۔    ہ
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اده کے طلبہ دوچار سے خطرے جو يا تهے مرد جو طلبہ وه ( تهے نہيں اثرات يہ ليے کے يں اسکولوں والے فيصد زي  م
يں اسکولوں ايسے جو يا تهے کے عمر زائد طلبہ جو ۔ )تهے يں دور جو تهے م يے کے ان تهے نہ ر حاضری ل ت، پ  مثب
 عمر زائد جو طلبہ وه ( تهے نہيں اثرات يہ ليے کے طلبہ کے گروپوں ضمنی اعزازی ليکن تهے، پڑے اثرات نماياں نسبتاً 
 ۔ )تهے نہيں ميں اسکولوں کے دراز دور يا تهے نہيں کے

 پروگرام کے اثرات، ضمنی گروپ کے لحاظ سے SDPP کے ليے يوميہ حاضری پر مجموعی طور پر طلبہ۔ VI.C.2 تصوير

 
 

 
 

 انرچمنٹ + EWS EWSصرف 

EWS + انرچمنٹ 

 کمبوڈيا

ات
الح

ص
ں ا

مي
صد 

 في
ے
ں ک

نو
ے د

وال
ی 
ضر

حا
خطرے % زياده  زائد عمر نہيں ہے زائد عمر مرد خاتون 

 سے دوچار
خطرے % کم 

 سے دوچار
دور دراز کے 

 اسکول
دور دراز کے 

 ل نہيں ہيںاسکو

زائد عمر  زائد عمر مرد خاتون
 نہيں ہے

 

% زياده 
خطرے 
سے 
 دوچار
 

% کم 
خطرے 
سے 
 دوچار

دور دراز 
کے 
 اسکول

دور دراز کے 
 اسکول نہيں

 ہيں

ادنی طبقہ  ادنی طبقہ
 نہيں ہے

 ہندوستان

ات
الح

ص
ں ا

مي
صد 

 في
ے
ں ک

نو
ے د

وال
ی 
ضر

حا
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 آوری۔ جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

رام ميں مشغوليت کی علم طالب ميں ڈومين اسکولی شرح کی حاضری يوميہ :نوٹ ر کی پروگ زی اث ا انگي دائی ک ے۔ نتيجہ ابت رول اور SDPP ہ  کنٹ
رق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور ،EWS صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ  رخی دو جانچ کی ف
 حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے يہ کے گروپ ضمنی چونکہ تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو آغاز

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم رپ ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 

EWS + انرچمنٹ 

خطرے % زياده  زائد عمر نہيں ہے زائد عمر مرد خاتون
 سے دوچار

خطرے % کم 
 سے دوچار

دور دراز کے 
 اسکول

دور دراز کے 
 اسکول نہيں ہيں

ات
الح

ص
ں ا

مي
صد 

 في
ے
ں ک

نو
ے د

وال
ی 
ضر

حا
 

 تاجکستان
 

EWS + چمنٹانر 

خطرے % زياده  زائد عمر نہيں ہے زائد عمر مرد خاتون
 سے دوچار

خطرے % کم 
 سے دوچار

دور دراز کے 
 اسکول

دور دراز کے 
 اسکول نہيں ہيں

حاض تيمور ليسٹ
ری 

والے 
دنوں 
کے 

فيصد 
ميں 
اصال
 حات
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 ہے، سکتا جا ديکها کہ جيسا ہے۔ گيا کيا پيش ميں VI.C.1 جدول خالصہ کا نتائج ان کے گروپ ضمنی ميں ممالک سبهی
 تها۔ نہيں انداز آہنگ ہم ميں اثرات کے SDPP پر گروپوں ضمنی مخصوص ميں ممالک

  پروگرام کے اثرات، ضمنی گروپ کے لحاظ سے SDPPپر  حاضری ۔VI.C.1 جدول

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا 

مشغوليت  + EWS EWS صرف
     )کمپيوٹرز (

 طالب علم کی صنف

 ++ ++ +++ ○ ○ خواتين 

 ++ ○ ++ ○ ○ مرد 
 طالب علم کی زائد عمر کی صورتحال

 ++ ○ ++ ○ ○ aزائد عمر 

 ++ + +++ ○ ○ aزائد عمر نہيں ہے 
 طبقہ کا علم طالب

 اطالق ناقابل اطالق ناقابل +++ اطالق ناقابل اطالق ناقابل bادنی طبقہ 

 اطالق ناقابل اطالق ناقابل ++ اطالق ناقابل اطالق ناقابل bادنی طبقہ نہيں ہے 

 اسکول کا فيصد خطرے سے دوچار

زياده فيصد خطرے سے  
 cدوچار

○ ○ ○ ○ ○ 

کم فيصد خطرے سے  
 cدوچار

○ ○ +++ ++ ++ 

 وعاسکول کا محل وق

 + ○ ○ ○ ○ dدور 

 ○ + ++ ○ ○ dدور نہيں ہے 
تاد متابعتی اور سوالنامے کے علم طالب متابعتی اور اساسی خط کرنا، اکٹها ڈيٹا کا ريکارڈوں اسکول متابعتی اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ  از کے اس

 سوالنامے کرده تيار خود

 ہے۔ مبنی پر لبہط دوچار سے خطرے کے گريڈ اہدافی تجزيہ کا حاضری :نوٹ

 SDPP يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور EWS  + ،مشغوليتEWS، دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور 
دنظ کے تسلسل اور سال اسکولی اور کرنے مجتمع کو اساتذه اور طلبہ ہی ميں اسکولوں تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی اتی رم  تجزي

يں، تفتيشی تجزيے يہ کے گروپ ضمنی چونکہ ديا۔ کر متعين کو اثرات نے اکاؤنٹس ذا ہ  کو آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہ
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد

 پر۔ حسط   10./05./01.  اثر مثبت نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  +/+  +/+  +  +  

 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر منفی نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  —/— —/— — — 
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 اثرات پر اقدامات اضافی کے مشغوليت کی علم طالب ميں اسکول .2

ر  SDPPحاضری کے عالوه،  ارکردگی اور رويے پ يں تعليمی ک ر ملک م يں ہ ائی م در پيم رام کے  SDPPکی ق پروگ
  26 يا گيا تها۔اثرات کا معائنہ ک

.a کارکردگی تعليمی 

 براه نے مداخلت SDPP ايک ميں تاجکستان صرف تهے۔ مشتمل پر دونوں زبان اور رياضی نتائج کے کارکردگی تعليمی
 سے۔ توسط کے  )Afterschool Tutoring ( تدريس نجی بعد کے اسکول — کيا فراہم تعاون تدريسی راست

 
يں تاجکستان نے پروگرام SDPP کہ، ہے نہيں بات کی حيرت ہ سبهی م يچ کے طلب ارکردگی کی رياضی ب ر ک ت، پ  مثب
وئی پر کارکردگی کی رياضی ميں تاجکستان يا ہندوستان کمبوڈيا، تها۔ ڈاال اثر نماياں اں ک رات نماي يں اث  ان تهے۔ پڑے نہ
 ہے۔ گيا کيا بيان ميں VI.C.3 تصوير خالصہ کا نتائج کے تجزيوں

                                                 
26

 ہے۔ گيا کيا نہيں ريکارڈ ميں ريکارڈوں اسکولی ليے کے طلبہ فرادیان اسے کيونکہ ہے گئی کی نہيں نمائندگی کی رويے ميں ہندوستان 

 کارکردگی لسانی اور رياضی

SDPP  لحاظ کے ملک ڈيٹا کا کارکردگی کيا۔ استعمال ڈيٹا کا کارکردگی ردهک رپورٹ ذريعہ کے اسکولوں پر طور خاص نے 
  :رہا مختلف سے

 تا  1 کو طلبہ پر، اسکيل نکاتی  100 نے اسکولوں گيا۔ ليا ڈيٹا سے اسکورز کے سيمسٹر دوسرے ليے کے طلبہ :کمبوڈيا •
  ديا۔ اسکور  100

ا سے اسکورز ساالنہ ليے کے طلبہ ہيں۔ تےکر استعمال پيمانے کے کارکردگی مختلف دو اسکول :ہندوستان • ا ڈيٹ ا لي  گي
SDPP  يں رياضی نے علم طالب آيا کہ ہے لگاتا حساب يہ جو بنايا پيمانہ اوسط ايک نے ر سے اوسط م ا۔ اسکور اوپ  کي
 اوسط کے پيمانے کے کارکردگی متعلقہ ميں طلبہ والے دينے امتحانات دونوں ميں رياضی تغير واال جانے پايا ميں نتيجے
  ہے۔ فيصد کا طلبہ والے کرنے اسکور اوپر سے

ر، اسکيل نکاتی  4 نے اسکولوں گيا۔ ليا سے گريڈز چوتهائی چوتهے ڈيٹا :تاجکستان • ہ پ و طلب  اسکور تک  5 سے  2 ک
  ۔"عمده" ہے  5 اور  "اچها" ہے  4 ،"بخش اطمينان" ہے  3 ،"نہيں بخش اطمينان" ہے  2 :ديا

ا، اسکور کو طلبہ پر اسکيل کے  10 تا  1 نے اسکولوں گيا۔ ليا سے امتحانات کے ٹرائمسٹر رےتيس ڈيٹا :ليسٹ تيمور •  دي
 ۔"عمده"ہے  10 اور "ہيبتناک"ہے 1 ميں جس
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 پروگرام کے اثرات  SDPP ی کی کارکردگی پر۔ رياضVI.C.3 تصوير

 

 
 آوری۔ جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

رول اور SDPP ہے۔ گئی کی سے طريقے مختلف ميں ملک ہر پيمائش کی کارکردگی :نوٹ ا ( وسائل کے گروپ کنٹ  صرف مشغوليت،+  EWS ي
EWS، اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور 

 آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے اضافی يہ چونکہ ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے ازنوںمو متعدد کو

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ليول پر اہم ہے۔ 10/.05/.01.گروپ کے بيچ فرق اعداد و شمار کے لحاظ سے  مشغوليتی + EWSگروپ اور  EWSصرف  +/++/+++

 

 کنٹرول انرچمنٹ + EWS کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 

EWS + کنٹرول انرچمنٹ EWS + کنٹرول انرچمنٹ 
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 ملک بهی کسی نے پروگرام SDPP کہ ہے چلتا پتہ سے نتائج بابت کی اثرات کے پروگرام SDPP پر کارکردگی لسانی
  ۔ )VI.C.4 تصوير ( تها ڈاال نہيں اثر کوئی پر نتيجے اس ميں

 پروگرام کے اثرات   SDPP لسانی کارکردگی پر ۔VI.C.4 تصوير

 

 
 

 آوری۔ جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول بعتیمتا اور اساسی، خط کے SDPP :مآخذ

رول اور SDPP ہے۔ گئی کی سے طريقے مختلف ميں ملک ہر پيمائش کی کارکردگی :نوٹ ا ( وسائل کے گروپ کنٹ  صرف مشغوليت،+  EWS ي
EWS، اقدار اوسط تهی۔ گئی یک کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور 

 آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے اضافی يہ چونکہ ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر طحس 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 

EWS + صرف  کنٹرول انرچمنٹEWS EWS + کنٹرول انرچمنٹ 
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 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  
.b رويہ 

SDPP اتذه ميں ريکارڈوں اسکولی نے ہ کے اس ارڈ ذريع رده ريک ر رويے مطابق کے ک رات کے SDPP پ و اث  بهی ک
ا۔ دريافت ين کي ا، — مالکم ت يں -- ليسٹ تيمور اور تاجکستان کمبوڈي اں م  مطابق کے معمول معلومات کی رويے جہ
ے، جاتی کی ريکارڈ ا رويے ہ ی ک ر اعل ر اسکور ت ارڈ بہت ده ريک دگی کی رويے ش ا نمائن ے۔ کرت  اسکور کے رويے ہ
  ہيں۔ گئے کيے نہيں ريکارڈ ميں ہندوستان

يں ملک بهی کسی نے پروگرام SDPP کہ ہے چلتا پتہ سے نتائج بابت کی اثرات کے پروگرام SDPP پر رويے  اس م
 ۔ )VI.C.5تصوير  )تها  ڈاال نہيں اثر کوئی پر نتيجے

 

 رويہ کا علم طالب

  :رہا مختلف سے لحاظ کے ملک ڈيٹا کا رويے

 1:ادي اسکور تک  3 سے  1 کو طلبہ ، نے اسکولوں گيا۔ ليا ڈيٹا سے اسکورز کے سيمسٹر دوسرے ليے کے طلبہ :کمبوڈيا •
 کا اسکور تر اعلی تاکہ تها گيا ڈاال کوڈ برعکس پر اقدار ان ۔"ناقص"ہے  3 اور "ٹهيک"ہے  2 ،"اچها بہت/اچها"ہے  

  ہو۔ سے رويے بہتر تعلق

  ہيں۔ گئے کيے نہيں ريکارڈ اسکور کے رويے :ہندوستان •

 تک 5 سے 2 کو طلبہ پر، اسکيل تینکا  4 نے اسکولوں گيا۔ ليا سے گريڈز کے رويے چوتهائی چوتهے ڈيٹا :تاجکستان •
  ۔"عمده"ہے 5 اور "اچها"ہے  4 ،"بخش اطمينان"ہے  3 ،"نہيں بخش اطمينان"ہے   2:ديا اسکور

 اسکور پر اسکيل کے 10 سے 1 کو طلبہ نے اسکولوں گيا۔ ليا سے گريڈز کے رويے چوتهائی چوتهے ڈيٹا :ليسٹ تيمور •
 ۔"عمده"ہے 10 اور "ہيبتناک"ہے   1:ديا
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 ہے۔ گيا کيا پيش ميں VI.C.2 جدول خالصہ کا نتائج مدنظر کے نتائج کے رويے اور کارکردگی تعليمی ميں ممالک سبهی
 کيا۔ متاثر کو کارکردگی کی رياضی نے SDPP جہاں ہے ملک ايسا واحد تاجکستان ہے، سکتا جا ديکها کہ جيسا

 اثرات کے پروگرام SDPP پر اقدامات ديگر کے مشغوليت کی علم طالب ميں اسکول ۔VI.C.2 جدول

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا 

مشغوليت  + EWS EWS صرف
     )کمپيوٹرز (

      رياضی کی کارکردگی
 ○ ++ ○ ○ ○ مجموعی 
 ○ + ○ ○ ○ خطرے سے دوچار 

      یکی کارکردگ 1زبان 
 ○  ○ ○ ○ ○ مجموعی 
 ○  ○ ○ ○ ○ خطرے سے دوچار 

      کی کارکردگی 2زبان 
 ○ ○ اطالق ناقابل اطالق ناقابل اطالق ناقابل مجموعی 
 ○ ○ اطالق ناقابل اطالق ناقابل اطالق ناقابل خطرے سے دوچار 

      رويہ
 ○ ○ اطالق ناقابل ○ ○ مجموعی 
 ○ ○ اطالق لناقاب ○ ○ خطرے سے دوچار 

تاد متابعتی اور سوالنامے کے علم طالب متابعتی اور اساسی خط کرنا، اکٹها ڈيٹا کا ريکارڈوں اسکول متابعتی اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ  از کے اس
 سوالنامے کرده تيار خود

 ہے۔ مبنی پر طلبہ دوچار سے خطرے کے گريڈ اہدافی تجزيہ کا کارکردگی کی علم طالب :نوٹ

  SDPP يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور EWS  +،صرف مشغوليت EWS، يچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور رق ب  کی ف
دنظر کے تسلسل اور سال اسکولی اور کرنے مجتمع کو اساتذه اور طلبہ ہی ميں اسکولوں تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ  م

 موازنوں متعدد کو آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے يہ چونکہ ديا۔ کر متعين کو اثرات نے نٹساکاؤ تجزياتی
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے

 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر مثبت نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  +/+  +/+  +  +  
 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر منفی نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  —/— —/— — — 

 
.D اسکول ڈراپ آؤٹ پر اثرات  

دائی کا مداخلت کی SDPP کرنا کم کو آؤٹ ڈراپ اسکول دف ابت ے۔ ہ  جو ہ
 کمائی ساالنہ کی زندگی عملی اپنی وه ہيں ديتے کر آؤٹ ڈراپ اسکول طلبہ
و محروم سے رقم غور قابل ايک ميں ي جاتے ہ د ، )Duflo  2001 ( ںہ  مزي
 بہبود کی کميونٹی اپنی ہے، جاتی ہو محدود رسائی کی ان تک تربيت و تعليم
م اہليت کی ان کی کرنے تعاون ميں و ک ے، جاتی ہ ی وه اور ہ  اسکولنگ اپن
  ہيں۔ ديتے بڑها کو ضياع کے وسائل گئے لگائے ميں

 اثرات پر اقدام ابتدائی کے آؤٹ ڈراپ اسکول .1

ا ڈيٹا آخری کا علم طالب آيا کہ ہے يہ اقدام ابتدائی کا اثرانگيزی کی SDPP ميں کرنے کم کو ٹآؤ ڈراپ  کے کرنے اکٹه
م طالب وقت ا آؤٹ ڈراپ سے اسکول نے عل ے۔ کي ائش کی آؤٹ ڈراپ سے اسکول نے SDPP ہ يے کے کرنے پيم  ل

  کيا۔ استعمال کو ريکارڈز اسکولی

 

 نتائج کے آؤٹ ڈراپ اسکول

 اقدام ابتدائی کا انگيزی اثر کی پروگرام

 آؤٹ ڈراپ ولاسک •

 نتائج اضافی

 پيشرفت کی علم طالب ميں اسکول •

 اقدامات متبادل کے آؤٹ ڈراپ •
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SDPP ميں  کمبوڈيا سے پروگرامEWS  اورEWS ميں ہندوستان اور ليے کے گروپوں  )ليبز کمپيوٹر ( مشغوليت پلس 
يکن آئی، کمی ميں آؤٹ ڈراپ ميں گروپ ضمنی ايک ا تاجکستان ل يں ليسٹ تيمور ي ر آؤٹ ڈراپ م اں پ رات نماي يں اث  نہ
  ۔ )VI.D.1 تصوير ( پڑے

ابلے کے شرح کی فيصد 41.1 ليے کے طلبہ کے اسکولوں کنٹرول ميں، کمبوڈيا  کے اسکولوں SDPP والے EWS مق
اں سے لحاظ کے شمار و اعداد يہ اور کيا، آؤٹ ڈراپ سے شرح کی فيصد 38.6 نے طلبہ رق نماي ے، ف  آؤٹ ڈراپ جو ہ
ز کمپيوٹر پلس EWS ہے۔ جاتا بدل ميں کمی کی فيصد  6ميں ہ کے اسکولوں SDPP والے ليب  کی فيصد 38.7 نے طلب
يکن  اس کيا۔ آؤٹ ڈراپ سے شرح ے، ل اں ہ بتاً نماي رق نس ا ف يچ ک شرح اور کنٹرول گروپ کے ڈراپ آؤٹ کی شرح کے ب

ہ دوچار سے خطرے سے، حيثيت کی گروپ ايک فيصد گراوٹ کو بتاتا ہے۔  4.4ڈراپ آؤٹ ميں   اور ٹريٹمنٹ نے طلب
يں اسکولوں EWS فيصد، 54.1 ميں اسکولوں کنٹرول :کيا آؤٹ ڈراپ سے شرح زياده ميں دونوں گروپس کنٹرول  48 م
رق بيچ کے گروپس کنٹرول اور EWS فيصد۔ 51.6 ميں اسکولوں ليب کمپيوٹر+  EWS اور فيصد داد ف  کے شمار و اع
اں سے لحاظ ا، نماي داخلت کی EWS جو ته  وجہ کی م
يں کمی کی فيصد 11 ميں آؤٹ ڈراپ والے ہونے سے  م
 ..گيا بدل

ين يں ممالک دوسرے ت افی شرح کی آؤٹ ڈراپ م م، ک  ک
SDPP رول اور اسکولز وں اسکولز کنٹ يے کے دون  ل
 اور فيصد 9 ميں تاجکستان فيصد، 8 تقريباً  ميں ہندوستان
 طلبہ دوچار سے خطرے تهی۔ فيصد 16 ميں ليسٹ تيمور
يں ہندوستان :تهيں زياده تهوڑی شرحيں ليے کے اً  م  تقريب
يں تاجکستان فيصد، 9 يں ليسٹ تيمور اور فيصد 10 م  م

 ہے؟ مطلب کيا کا اس :اثرات پر آؤٹ ڈراپ ميں کمبوڈيا

• SDPP  ڈراپ) طلبہ  1,500 تقريباً  کے اسکولوں نے 
 اسکولوں اور ميں EWS صرف کو  (%6 کے آؤٹس
 وک  (%4 کے آؤٹس ڈراپ) طلبہ  12,00 تقريباً  کے

EWS + رکها۔ ميں اسکولوں کمپيوٹر 

• SDPP  سے خطرے  2,000 تقريباً  کے اسکولوں نے 
 صرف کو  (%11 کے آؤٹس ڈراپ) طلبہ دوچار
EWS رکها۔ ميں اسکولوں 

 اقدامات ابتدائی کے آؤٹ ڈراپ اسکول

 کے آوری جمع کی ڈيٹا متابعتی نے علم طالب آيا کہ ہے پر بات اس بنياد کی آؤٹ ڈراپ ميں، ممالک سبهی  آؤٹ۔ ڈراپ اسکول
 :ہے مختلف سے لحاظ کے مالکم تعريف قطعی کيا۔ آؤٹ ڈراپ وقت

يں بيچ کے گريڈ ليے کے طلبہ کے گريڈ پانچويں اہدافی :ہندوستان • ہ جن آؤٹ؛ ڈراپ م يں سال اسکولی اگلے نے طلب  م
  تها۔ گيا مانا واال کرنے آؤٹ ڈراپ سے اسکول انہيں کرايا نہيں اندراج ميں اسکول

درا کے گريڈ ليے کے طلبہ کے گريڈ نويں اہدافی :تاجکستان • ی ن واں  :آؤٹ ڈراپ ہ ڈ ن ادی گري يم بني يے کے تعل ل ل  ٹرمن
ات پانچوں سبهی نے طلبہ جن کيا؛ مکمل گريڈ نواں کر دے امتحانات کے سال اختتام نے طلبہ ہے۔ گريڈ يں امتحان ئے نہ  دي
  تها۔ گيا کيا بيان واال کرنے آؤٹ ڈراپ سے اسکول انہيں

يے کے تعليم بنيادی بشمول ،(9 اور  8 ،7 گريڈ) گريڈز اہدافی متعدد پاس کے  SDPP :کمبوڈيا • ل ل ڈ ٹرمن ڈ) گري   (9 گري
د تعليم اپنی وه اگر وقت اس کيا مشاہده کا طلبہ پر وقت ممکنہ آخری جس نے ہم تهے۔ يں جاری مزي ه نہ و تهے رہے رک  ت
ا اگر نے وںانہ کی شروعات کی پروگرام ميں گريڈ ساتويں نے طلبہ جن تها۔ گيا مانا آؤٹس ڈراپ کو طلبہ ا ڈيٹ  کرنے اکٹه
و کرايا نہيں اندراج دوباره ميں اسکول ميں سال ترين تازه بالکل کے يں ت ا آؤٹ ڈراپ انہ وا کي ا ہ ا مان ا۔ گي ہ جن ته  نے طلب

 سبهی کے سيمسٹر دوسرے اپنے ميں سال کے گريڈ نويں اپنے اگر نے انہوں کی شروعات کی پروگرام ميں گريڈ آٹهويں
يں گريڈ نويں نے علم طالب بهی کسی تها۔ گيا مانا ہوا کيا آؤٹ ڈراپ انہيں تو يئےد نہيں امتحانات رام م  شروعات کی پروگ

  ہوئيں۔ موصول خدمات کی پروگرام سال پورے انہيں اور کی نہيں

ڈ آخری کے اسکول ابتدائی بشمول ،(6اور 5 ،4گريڈ) گريڈز اہدافی متعدد پاس کے SDPP: ليسٹ تيمور • ڈ) گري   (6 گري
د تعليم اپنی وه اگر وقت اس کيا مشاہده کا طلبہ پر وقت ممکنہ آخری جس نے ہم تهے۔ يں جاری مزي ه نہ و تهے رہے رک  ت
ہ جن تها۔ گيا مانا آؤٹس ڈراپ کو طلبہ اذ نے طلب يں سال پہلے کے نف انچويں اور چوتهے م ڈ پ ہ کے گري  بطور کے طلب

نے کے 6 گريڈ آخری ميں سالوں کے بعد اگر نے انہوں کی شروعات کی پروگرام ات اپ يں مکمل امتحان و کيے نہ يں ت  انہ
الوں تيسرے اور دوسرے کے نفاذ نے طلبہ جن تها۔ گيا مانا ہوا کيا آؤٹ ڈراپ يں س ڈ چوتهے م ہ کے گري  بطور کے طلب

انچويں بالترتيب) ميں سال اسکولی کے 2015 اگر نے انہوں کی شروعات کی پروگرام ڈ چهٹے اور پ ہ کے گري  کے طلب
 تها۔ گيا مانا ہوا کيا آؤٹ ڈراپ انہيں کرايا نہيں اندراج ميں اسکول  (بطور
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رول اور اسکولوں SDPP فيصد۔ 18 يچ کے اسکولوں کنٹ يں آؤٹ ڈراپ ب رق م يں ان ف يں، ممالک بهی کسی سے م  م
  تهے۔ نہيں نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد ليے، کے طلبہ دوچار سے خطرے يا پر طور مجموعی

گرام کے پرو SDPP ۔ مجموعی طور پر اور خطرے سے دوچار طلبہ کے بيچ، اسکول ڈراپ آؤٹ پرVI.D.1 تصوير
 اثرات

 
 

 
 

 آوری۔ جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP  :مآخذ

 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا

 خطرے سے دوچار طلبہ
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 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا

 تمام طلبہ
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 ،EWS صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP ہے۔ گئی کی سے طريقے مختلف ميں ملک ہر تعريف کی آؤٹ ڈراپ :نوٹ
 پيشرفت کو اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور
  تها۔ گيا کيا تعين کا حيثيت دوچار سے خطرے کی علم طالب کرکے استعمال کا خصوصيات کی اساسی خط ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح  10./05./01. ےس لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 
 اور VI.D.2 تصوير ( رہے مختلف سے لحاظ کے گروپ ضمنی اثرات کے پروگرام SDPP پر آؤٹ ڈراپ ميں کمبوڈيا
ہ کے گروپ EWS ميں کمبوڈيا ۔ )VI.D.1 جدول يے کے طلب ر طور مجموعی ل ر آؤٹ ڈراپ پ رام SDPP پ  کے پروگ
 نسبتاً  صرف اثر موافق ليے کے طلبہ خواتين حاالنکہ تهے، نماياں ليے کے طلبہ دونوں خواتين اور مرد اثرات اہم موافق،

ر آؤٹ ڈراپ تها۔ اہم ڑنے پ رات والے پ ا اث يں کمبوڈي ہ کے گروپ EWS م وں ضمنی دوسرے کے طلب يے کے گروپ  ل
يں کے عمر زائد جو تهے پڑے اثرات نماياں موافق ليے کے طلبہ ان رہے۔ مختلف ا تهے نہ ہ دوچار سے خطرے ي  طلب
 جو طلبہ وه ( تهے نہيں اثرات يہ ليے کے طلبہ کے گروپوں ضمنی اعزازی ليکن تهے، ميں اسکولوں والے فيصد کم کے
 ۔ )تهے ميں اسکولوں والے فيصد زياده کے طلبہ دوچار ےس خطرے جو يا تهے مرد

يے کے طلبہ کے اسکولوں والے فيصد کم کے طلبہ دوچار سے خطرے ميں، ہندوستان ر آؤٹ ڈراپ ل رام SDPP پ  پروگ
ہ کے اسکولوں والے فيصد زياده کے طلبہ دوچار سے خطرے ليکن تهے، پڑے اثرات موافق کے يے کے طلب اموافق ل  ن

 کے اثرات نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد پر آؤٹس ڈراپ گروپس ضمنی ديگر کوئی ميں ہندوستان تهے۔ پڑے اثرات
  تهے۔ نہيں حامل

 پڑے نہيں اثرات کوئی پر آؤٹ ڈراپ ليے کے گروپ ضمنی بهی کسی کے طلبہ طرح، کی نمونے پورے ميں، تاجکستان
  تهے۔

ہ کے اسکولوں SDPP والے فيصد زياده کے طلبہ دوچار سے خطرے ميں، ليسٹ تيمور يے کے طلب يں آؤٹ ڈراپ ل  م
يں ليسٹ تيمور تها۔ ہوا نہيں اضافہ ليے کے طلبہ کے اسکولوں والے فيصد کم ليکن تها، ہوا اضافہ وئی م  ضمنی ديگر ک
  تهے۔ نہيں حامل کے اثرات نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد پر آؤٹس ڈراپ گروپس

 پروگرام کے اثرات، ضمنی گروپ کے لحاظ سے SDPP آؤٹ پر سکول ڈراپ۔ اVI.D.2 تصوير

 
 انرچمنٹ + EWS EWSصرف 

 کمبوڈيا
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خطرے % زياده  زائد عمر نہيں ہے زائد عمر مرد خاتون
 سے دوچار

خطرے % کم 
 سے دوچار

دور دراز کے 
 اسکول

دور دراز کے 
 اسکول نہيں ہيں
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 آوری۔ جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP  :مآخذ

EWS + انرچمنٹ 

EWS + انرچمنٹ 

EWS + انرچمنٹ 

خطرے % زياده  زائد عمر نہيں ہے زائد عمر مرد خاتون
 سے دوچار

خطرے % کم 
 سے دوچار

دور دراز کے 
 اسکول

دور دراز کے 
 اسکول نہيں ہيں

 ہندوستان
ات
ثر
ر ا
ں پ

حو
شر

ی 
ٹ ک

آؤ
پ 
ڈرا

 

 تاجکستان

ات
ثر
ر ا
ں پ

حو
شر

ی 
ٹ ک

آؤ
پ 
ڈرا

 

زائد عمر نہيں  ائد عمرز مرد خاتون
 ہے

خطرے % زياده 
 سے دوچار

خطرے % کم 
 سے دوچار

دور دراز کے 
 اسکول

دور دراز کے 
 اسکول نہيں ہيں

 تيمور ليسٹ
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زائد عمر نہيں  زائد عمر مرد خاتون
 ہے

خطرے % زياده 
 سے دوچار

خطرے % کم 
 رسے دوچا

دور دراز کے 
 اسکول

دور دراز کے 
 اسکول نہيں ہيں
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 ،EWS صرف وليت،مشغ+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP ہے۔ گئی کی سے طريقے مختلف ميں ملک ہر تعريف کی آؤٹ ڈراپ :نوٹ
 گروپ ضمنی چونکہ تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور
 ا۔ته گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو آغاز حامل کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے يہ کے

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح  10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 ہے۔ اہم پر ليول 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  

 
 ہے، سکتا جا ديکها کہ جيسا ہے۔ گيا کيا پيش ميں VI.D.1 جدول خالصہ کا نتائج ان کے گروپ ضمنی ميں ممالک سبهی
 تها۔ نہيں انداز آہنگ ہم ميں اثرات کے SDPP پر گروپوں ضمنی مخصوص ميں ممالک

  پروگرام کے اثرات، ضمنی گروپ کے لحاظ سے SDPPڈراپ آؤٹ پر  ۔VI.D.1 جدول

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا 

 
EWS صرف 

EWS    +
ت مشغولي

  )کمپيوٹرز (

   

 طالب علم کی صنف

 ○ ○ ○ ○ ─ خواتين 
 ○ ○ ○ ○ ─ ─  مرد 

 طالب علم کی زائد عمر کی صورتحال
 ○ ○ ○ ○ ○ aزائد عمر 
 ○ ○ ○ ─ ─ ─ aزائد عمر نہيں ہے 

 طالب علم کا طبقہ
 اطالق ناقابل اطالق ناقابل ○ اطالق ناقابل اطالق ناقابل bادنی طبقہ 
 اطالق ناقابل اطالق ناقابل ○ اطالق ناقابل اطالق ناقابل bنہيں ہے ادنی طبقہ 

 اسکول کا فيصد خطرے سے دوچار
زياده فيصد خطرے سے  

 cدوچار
○ ○ +++ ○ + + 

کم فيصد خطرے سے  
 cدوچار

─ ─ ○ ─ ─ ○ ○ 

 اسکول کا محل وقوع
 ○ ○ ○ ─ ─ ○ dدور 
 ○ ○ ○ ○ ○ dدور نہيں ہے 

تاد متابعتی اور سوالنامے کے علم طالب متابعتی اور اساسی خط کرنا، اکٹها ڈيٹا کا ريکارڈوں اسکول متابعتی اور ساسیا خط کے SDPP :مآخذ  از کے اس
 سوالنامے کرده تيار خود

 ہے۔ مبنی پر طلبہ دوچار سے خطرے کے گريڈ اہدافی تجزيہ کا آؤٹ ڈراپ کے علم طالب :نوٹ

   SDPP يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور EWS  +،مشغوليت EWS، رق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور  ف
ہ ہی ميں اسکولوں تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی  کے تسلسل اور سال اسکولی اور کرنے مجتمع کو اساتذه اور طلب

ذا ہيں، تفتيشی تجزيے يہ کے گروپ ضمنی ہچونک ديا۔ کر متعين کو اثرات نے اکاؤنٹس تجزياتی مدنظر  کے اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہ
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو آغاز حامل

 ہے۔ تاکر نماياں کو آؤٹ ڈراپ زائد يہ کہ رکهيں ياد پر۔ سطح   10./05./01.  اثر مثبت نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  +/+  +/+  +  +  
 ہے۔ کرتا نماياں کو آؤٹ ڈراپ کم يہ کہ رکهيں ياد پر۔ سطح   10./05./01.  اثر منفی نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  —/— —/— — — 
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 اثرات پر اقدامات اضافی کے آؤٹ ڈراپ اسکول .2

a. گريڈ ميں پيشرفت 

الوں  SDPP، يعنی آيا قدر پيمائی ميں طلبہ کے ليے گريڈ ميں پيشرفت کی پيمائش کی گئی د والے س کا سامنا ہونے کے بع
اب کی علم طالب ميں اسکول نے اقدام اس۔ ميں اگلے گريڈ يا اعلی تر گريڈ ميں طالب علم کا اندراج ہوا ہے  پيشرفت کامي

 کی۔ فراہم معلومات اضافی پر

 

SDPP ميں  کمبوڈيا نے پروگرامEWS  +بنايا۔ بہتر نسبتاً  کو پيشرفت ميں گريڈ ميں طلبہ کے گروپ يبل کمپيوٹر 
 ہے۔ امکان زياده کا کروانے اندراج کے طلبہ ميں گريڈ کے مابعد کہ ہے يہ مطلب کا اس ۔ )فيصد 61.5 بمقابلہ 63.3 (

 کرنے پيش گريڈ اںدسو ميں تاجکستان ہی نہ تهے، نہيں نماياں ميں ليسٹ تيمور يا ہندوستان اثرات کے پيشرفت ميں گريڈ
تهے۔ اہم ليے کے اسکولوں والے

 پيشرفت ميں گريڈ

 اندراج کا ان ميں گريڈ تر اعلی يا گريڈ اگلے ميں سال اسکولی اگلے جب ہے جاتا مانا حامل کا پيشرفت وقت اس کو طالب کسی
  ہو۔ ہوا

  تها۔ گريڈ ٹرمنل ميں اسکولوں SDPP تو 9 گريڈ کيونکہ ہيں شامل 8 اور 7 گريڈ صرف ميں تجزيے اس: کمبوڈيا

 SDPP سبهی کيونکہ ہيں، شامل طلبہ کے 5 گريڈ والے جانے ميں 6 گريڈ کرکے حاصل پيشرفت ميں تجزيے اس :ہندوستان
 ہے۔ کيا شامل کو 6 گريڈ نے اسکولوں

 گريڈ نواں ميں اسکولوں جن کيا۔ پيش گريڈ دسواں نے جنہوں ہيں شامل طلبہ کے سکولوںا ان صرف ميں تجزيے اس :تاجکستان
 ہيں۔ گئے کيے نہيں شامل ميں تجزيے وه ہے گريڈ ٹرمنل  (گريڈ اہدافی)

 ہندوستان تها۔ گريڈ ٹرمنل ميں اسکولوں SDPP تو 6 گريڈ کيونکہ ہيں شامل 5 اور 4 گريڈ صرف ميں تجزيے اس :تيمور ليسٹ
   ميں
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 پروگرام کے اثرات SDPPگريڈ ميں پيشرفت  ۔VI.D.3 تصوير

 
 

 آوری۔ جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP  :مآخذ
 ،EWS صرف مشغوليت،+  EWS يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور SDPP ہے۔ گئی کی سے طريقے مختلف ميں ملک ہر تعريف کی آؤٹ ڈراپ :نوٹ

 پيشرفت کو اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر وسائل، کے گروپ کنٹرول اور
 متعدد کو آغاز حامل کے اہميت سے ظلحا کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے اضافی يہ چونکہ ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے

 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں
 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 

 ہے۔ اہم پر وللي 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد فرق بيچ کے گروپ مشغوليتی+  EWS اور گروپ EWS صرف  +/++/+++  
 

 b. گريڈ کے بيچ ميں ڈراپ آؤٹ 

ہ کے اسکولوں والے کرنے پيش گريڈ دسواں اقدام دوسرا کا دلچسپی متعلقہ سے آؤٹ ڈراپ ميں تاجکستان يے کے طلب  ل
ڈ نواں کيونکہ ہيں کرتے نہيں پيش گريڈ دسواں اسکول سبهی کے تاجکستان ہے۔ آؤٹ ڈراپ ميں بيچ کے گريڈ ادی گري  بني
يچ کے گريڈ ميں تاجکستان ميں پيمائی قدر ہے۔ گريڈ ٹرمنل ليے کے تعليم يں ب دنظر کے آؤٹ ڈراپ م رام SDPP م  پروگ
يچ کے گريڈ مستعمل ميں تشخيص ابتدائی کی اثرانگيزی کی پروگرام جو گيا، کيا دريافت کو اثرات کے يں ب  آؤٹ ڈراپ م
  کيا۔ پيش گريڈ دسواں نے جنہوں تها دستياب ميں اسکولوں ان صرف اقدام متبادل يہ تها۔ عالوه کے اقدام کے

 

 

 

 

 

 

 کنٹرول انرچمنٹ + EWS EWSصرف 

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا

 تاجکستان ميں گريڈ کے بيچ ميں ڈراپ آؤٹ
بنيادی تعليم کے ليے ٹرمنل گريڈ ہے۔ طلبہ دسويں گريڈ ميں اپنی تعليم جاری )  اہدافی گريڈ(تاجکستان ميں، نواں گريڈ 

هی اسکول دسواں گريڈ پيش نہيں کرتے ہيں۔ تاجکستان ميں ڈراپ آؤٹ کا يہ رکه سکتے ہيں، ويسے نمونے کے سب
متبادل اقدام اس پر مبنی ہے کہ آيا طالب علم نے اگلے اسکولی سال کے آغاز ميں اسکول ميں اندراج کروايا۔ اس 

ستان ميں، نتيجے کی پيمائش صرف ان اسکولوں کے طلبہ کے ليے کی گئی تهی جس نے دسواں گريڈ پيش کيا۔ تاجک
بنيادی تعليم کے ليے ٹرمنل گريڈ ہے۔ طلبہ دسويں گريڈ ميں اپنی تعليم جاری رکه سکتے )  اہدافی گريڈ(نواں گريڈ 

ہيں، ويسے نمونے کے سبهی اسکول دسواں گريڈ پيش نہيں کرتے ہيں۔ تاجکستان ميں ڈراپ آؤٹ کا يہ متبادل اقدام 
کولی سال کے آغاز ميں اسکول ميں اندراج کروايا۔ اس نتيجے کی اس پر مبنی ہے کہ آيا طالب علم نے اگلے اس

 پيمائش صرف ان اسکولوں کے طلبہ کے ليے کی گئی تهی جس نے دسواں گريڈ پيش کيا۔
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ہ پر طور مجموعی ميں اسکولوں والے کرنے پيش گريڈ دسواں نے پروگرام SDPP ميں تاجکستان تو يوں يے کے طلب  ل
ر آؤٹ ڈراپ ميں بيچ کے گريڈ اں پ ر نماي يں اث ہ 20.2 ( ڈاال نہ ر نے اس مگر ، )VI.D.4 تصوير (  )فيصد 22.1 بمقابل  غي

  کيا۔ مرتب ضرور اثر نماياں نسبتاً  پر آؤٹ ڈراپ ميں بيچ کے گريڈ ليے کے طلبہ دوچار سے خطرے

 پروگرام کے اثرات SDPP ۔ تاجکستان ميں گريڈ کے بيچ ڈراپ آؤٹ پرVI.D.4 تصوير

 
 آوری۔ جمع کی ڈيٹا کے ريکارڈز اسکول متابعتی اور اساسی، خط کے SDPP  :مآخذ
 دو کے بعد جانچ کی وسائل کے فرق بيچ کے گروپ کنٹرول اور SDPP ہے۔ گئی کی سے طريقے مختلف ميں ملک ہر تعريف یک آؤٹ ڈراپ :نوٹ

 استعمال کا خصوصيات کی اساسی خط ہے گيا ديا کر آہنگ ہم سے لحاظ کے پيشرفت کو اقدار اوسط تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا امتحانات
 اہميت سے لحاظ کے شمار و اعداد لہذا ہيں، تفتيشی تجزيے اضافی يہ چونکہ تها۔ گيا کيا تعين کا حيثيت دوچار سے خطرے کی علم طالب کرکے
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں متعدد کو آغاز حامل کے

 ہے۔ گيا لگايا اہم پر سطح 10./05./01. سے لحاظ کے شمار و اعداد تخمينہ کا اثر */**/*** 
 

 و اعداد ليے کے اثر ہر جو ہے، گيا کيا بيان ميں VI.D.2 جدول خالصہ کا نتائج کے تجزيوں ان بابت کی نتائج اضافی
  ہے۔ کرتا ڈسپلے کو سطح اور نشان کے اہم سے لحاظ کے شمار

  پروگرام کے اثرات SDPPاسکول ڈراپ آؤٹ سے متعلقہ ديگر اقدامات پر  ۔VI.D.2 جدول

 ور ليسٹتيم تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا 
+    EWS EWS صرف  

     )کمپيوٹرز (مشغوليت 
  گريڈ ميں پيشرفت

 ○ ○ ○ + ○ مجموعی 
 ○ ○ ○ اطالق ناقابل اطالق ناقابل خطرے سے دوچار 

     تاجکستان ميں گريڈ کے بيچ ميں ڈراپ آؤٹ
 ناقابل اطالق ناقابل اطالق ناقابل مجموعی 

 اطالق
 اطالق ناقابل ○

 ناقابل اطالق ناقابل اطالق ناقابل رخطرے سے دوچا 
 اطالق

 اطالق ناقابل ○

 

EWS + کنٹرول انرچمنٹ 

غير خطرے سے دوچار  خطرے سے دوچار طلبہ تمام طلبہ
 طلبہ
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 از کے استاد متابعتی اور سوالنامے کے علم طالب متابعتی اور اساسی خط کرنا، اکٹها ڈيٹا کا ريکارڈوں اسکول متابعتی اور اساسی خط کے SDPP :مآخذ
 سوالنامے کرده تيار خود

ے۔ مبنی پر طلبہ دوچار سے خطرے کے گريڈ اہدافی جزيہت کا آؤٹ ڈراپ اور پيشرفت ميں گريڈ  :نوٹ ڈ دسواں صرف ميں تاجکستان ہ  کرنے پيش گري
  تها۔ گيا کيا شامل ميں تجزيے کے آؤٹ ڈراپ ميں بيچ کے گريڈ ہی کو طلبہ کے اسکولوں والے

  SDPP يا ( وسائل کے گروپ کنٹرول اور EWS  +،صرف مشغوليت EWS، کی فرق بيچ کے  )ہو اطالق قابل اگر ل،وسائ کے گروپ کنٹرول اور 
دنظر کے تسلسل اور سال اسکولی اور کرنے مجتمع کو اساتذه اور طلبہ ہی ميں اسکولوں تهی۔ گئی کی کرکے استعمال کا جانچوں رخی دو جانچ  م

ا۔ کر متعين کو اثرات نے اکاؤنٹس تجزياتی ہ چونکہ دي يں، تفتيشی تجزيے ي ذا ہ ا کے شمار و اعداد لہ دد کو آغاز حامل کے اہميت سے ظلح  متع
 تها۔ گيا کيا نہيں ايڈجسٹ ليے کے موازنوں

 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر مثبت نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  +/+  +/+  +  +  
 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر منفی نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  —/— —/— — — 
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 جکميتی تحقيق کے نتائ
نے چاروں ہی ممالک ميں ايک کميتی  SDPPٹريٹمنٹ اسکولوں ميں مداخلت کے نفاذ کے دوسرے سال کے دوران، 

طالب علم اور استاد کے رويے اور رجحانات ميں ) 1: (انجام ديا تاکہ (Qualitative Research Study) تحقيقی مطالعہ
طلبہ، اساتذه، اسکول کے ڈائريکٹرز، والدين اور کميونٹی (ہداف استفاده کنندگان و ا) 2(تبديلياں آنے کی وجوہات کو؛ اور

نے مداخلتوں کے تئيں جس طرح سے جواب ديا اور ردعمل ظاہر کيا اس کو بہتر ڈهنگ سے سمجها جائے۔ کچه ) ممبرز
  نتائج کو ذيل ميں نماياں کيا گيا ہے۔

 ہے؟ ابتدائی انتباہی نظام کے بارے ميں استفاده کنندگان کا کيا کہنا
کے اثر اور مستقبل ميں اسے استعمال  EWS اساتذه کی آراء چاروں ہی ممالک ميں کافی ہم آہنگ تهيں۔ اکثريت نے

اساتذه   %75  کرتے رہنے کی اپنی خواہش کے بارے ميں مثبت انداز ميں بات کی۔ مثال کے طور پر، تاجکستان ميں
نے   %88  نگ ٹول استعمال کرتے رہنا چاہتے ہيں، اورکا اسکور EWS خطرے سے دوچار طلبہ کی نشاندہی کے ليے

بتايا کہ وه خطرے سے دوچار طلبہ کا پتہ لگانے اور ان کے والدين کے ساته مواصلتوں ميں مشغول ہونا چاہيں گے۔ اسی 
ر اہل اساتذه کو مستقبل ميں خطرے سے دوچار طلبہ کی نشاندہی اور ان کا تعاقب کرنے او  %90  طرح، تيمور ليسٹ ميں

کافی مؤثر ہے  EWS خانہ کے ساته مواصلت کرتے رہنے کی اميد ہے۔ ہندوستان ميں نوے فيصد اساتذه کو يہ لگا کہ
کی سرگرميوں ميں اسکولوں کی اعانت  SDPP معاشرے کے وه رضاکاران جنہيں(ليکن اکثريت نے کميونٹی چمپيئنز 

  لسل تعاون کی ضرورت کا اظہار کيا۔کی جانب سے مس) کرنے پر معمولی وظيفہ ادا کيا جاتا ہے

نے خطرے سے دوچار طلبہ کی صحيح طريقے  EWS چاروں ممالک کے اساتذه کی ايک بڑی تعداد نے يہ ذکر کيا کہ
۔ ہندوستان ( %79  اور تيمور ليسٹ ميں  %81  ، تاجکستان ميں %89  ، ہندوستان ميں %85  ميں  کمبوڈيا(سے نشاندہی کی 

الک کے اساتذه نے خطرے سے دوچار کے بطور شناخت کرده کچه انفرادی طلبہ پر ابتدائی حيرت کے عالوه سبهی مم
ادنی تک   %12  اعلی سے لے کر، ہندوستان ميں  %77  ظاہر کی۔ ان کے ردعمل کا دائره شناخت شده طلبہ پر کمبوڈيا ميں

بہ نسبت اس کے خطرے سے دوچار طلبہ کی کے عمل نے  EWS تها۔ تقريباً سبهی اساتذه نے اس امر سے اتفاق کيا کہ
نے  EWS نشاندہی ميں ايک بہتر کام کيا جو انہوں نے اسکورنگ ٹولز کے بغير انجام ديا ہوتا۔ يہ پوچهے جانے پر کہ

کيسے بہتر کام کيا، اساتذه اور اسکول کے ڈائريکٹرز نے اسکول ڈراپ آؤٹ کی اور طلبہ کو ڈراپ آؤٹ کے خطرے ميں 
وامل کی اپنی ابتدائی سمجه بوجه کی کمی کی سمت اشاره کيا۔ لگ بهگ، متفقہ طو پر، انہوں نے اس امر ڈالنے والے ع
ميں شرکت سے، صرف ڈراپ آؤٹ ميں معاون عوامل کے بارے ميں ہی نہيں بلکہ اسکول ميں  SDPP کا اشاره ديا کہ

بارے ميں بهی ان کی سمجه بوجه اور  رکنے کے ليے خطرے سے دوچار طلبہ کا تعاون کرنے کی ان کی ذمہ داری کے
 آگہی تبديل ہو گئی۔

کا سب سے مؤثر جزو کيا تها، چاروں ممالک کے اسکولی اہلکار، والدين اور کميونٹی  EWS يہ پوچهے جانے پر کہ
کی ممبرز کی ايک بڑی تعداد نے اسکول اور اہل خانہ کے بيچ بہتر مواصلتوں کی نشاندہی کی۔ انہيں لگا کہ طالب علم 

خاص طور پر معاون تها۔ جيسا کہ ہندوستان ميں ايک استاد نے اس امر کا  EWS حاضری کے انداز کو بہتر بنانے ميں
طلبہ اسکول آنے کی اہميت کی بابت زياده باشعور ہو گئے ہيں اور وه سمجهتے ہيں کہ اسکول کے ان کے "اشتراک کيا، 

عام طور پر، چاروں ممالک کے اسکولی اہلکار اور کميونٹی " ے گا۔ريکارڈ کا ان کے والدين کے ساته اشتراک کيا جائ
  ممبرز نے مواصلتی طريق کار کو نافذ کرتے وقت زياده بجا آوری کی بات بتائی۔

والدين اور طلبہ نے خاص طور پر طالب علم کی غير حاضری کے بارے ميں، اسکولوں کےساته رابطے کی اضافی 
سے زياده طلبہ نے رپورٹ دی کہ   %90  پر، کمبوڈيا، ہندوستان اور تيمور ليسٹ ميں سطح کی تصديق کی۔ مثال کے طور

طلبہ نے تصديق کی   %83  ان کے اسکول سے ناغہ کرنے پر ان کے اہل خانہ سے رابطہ کيا گيا تها اور تاجکستان ميں
ضافی مواصلت کی وجوہات کے کہ ان کے غير حاضر ہونے پر ان کے والدين کو اطالع دی گئی تهی۔ يوں تو والدين ا

بارے ميں ہميشہ خوش نہيں تهے، ليکن سبهی ممالک کے اکثر والدين نے اس بات کا ذکر کيا کہ اضافی رابطے نے انہيں 
اپنے بچے کی حاضری کے انداز پر نظر رکهنے کی اہميت سے آگاه کر ديا۔ ہندوستان کے عالوه سبهی ممالک ميں، 

کہ اسکولی اہلکار کے ساته بات چيت سے ان کے بچے کے اسکول کے کام ميں ان کے  والدين نے اس بات کا ذکر کيا
تعاون اور جاری اسکولنگ پر بهی ايک مثبت اثر ڈاال تها۔ يوں تو بہت سارے والدين نے اس بات کا ذکر کيا کہ اسکول 

ليکن اس سے انہيں اس بات کو کی جانب سے رابطہ کيے جانے پر انہيں شروع ميں تعجب ہوا اور وه پريشان بهی ہوئے، 
سمجهنے ميں مدد ملی کہ اگر اساتذه ان کے بچے کا اس قدر خيال رکهتے ہيں تو انہيں بهی اپنے بچے کی تعليم کے 

سے زياده   %95  بارے ميں يکساں طور پر فکر مند ہونا چاہيے۔  جواب کمبوڈيا ميں سب سے زياده قابل غور تها، جہاں
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ڈائريکٹرز کا ماننا تها کہ والدين کے ساته رابطے طالب علم کے رويے ميں تبديلياں النے ميں  اساتذه اور سبهی اسکول
معاون ہوئے؛ ان کی حاضری بہتر ہوئی، وه کالس ميں زياده حاضر دماغ تهے، انہوں نے سخت محنت سے پڑهائی کی 

  اور اسکول کے بارے ميں مزيد مثبت رجحانات کا مظاہره کيا۔

ری پر زياده نگاه رکهنے کے بارے ميں ہميشہ خوش نہ ہونے کے باوجود، کمبوڈيا، تاجکستان اور اپنی اسکول حاض
تيمور ليسٹ کے طلبہ نے اپنے والدين کےساته رابطے کے نتيجے کے طور پر والدين کے زياده تعاون کی نشاندہی کی۔ 

لت کی وجہ سے انہيں گهر سے مزيد تعاون ہندوستان ميں اکثر طلبہ کو يہ محسوس ہوا کہ ان کے والدين کے ساته مواص
مال، اگرچہ ان کے والدين نے يہ بتايا کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو تعاون فراہم کيا اس پر اس کا کوئی اثر نہيں پڑا تها۔ 

نافذ ہونے کے بعد سے اپنے اساتذه کے ساته ايک بہتر  EWS چاروں ممالک کے زياده تر طلبہ نے اپنے اسکولوں ميں
 مزيد مثبت رشتے کا بهی ذکر کيا۔ اور

 

 مشغوليتی پروگراموں کے بارے ميں استفاده کنندگان کا کيا کہنا ہے؟
 

  [Computer Labs (CL)]  کمبوڈيا ميں کمپيوٹر ليبز
کی اہليتوں پر فخر کا اظہار کيا اور بتايا کہ ان IT طلبہ نے اپنی نئی حاصل کرده  %100  خطرے سے دوچار تقريباً  

وں سے ان کو دوسری کالسوں ميں مدد ملی اور مستقبل ميں مارکيٹ ميں ان کی کافی مانگ ہوگی۔  يہ پوچهے جانے اہليت
ميں شرکت سے ان کی اسکولی کارکردگی ميں کس طرح بہتری آئی، انہوں نے کيلکوليشنز ميں اصالح،  CL پر کہ
ت تک رسائی کے مواقع جيسی چيزوں کی اور انگريزی ميں مشق اور دوسرے مضامين کی معلوما (Khmer)  خمير

ايک باعث ترغيب چيز تهی اور انہيں لگا کہ اسکول ميں ان کی  CL نشاندہی کی۔  انہوں نے بتايا کہ اسکول آنے کے ليے
ان طلبہ ميں CL  نے ان کے والدين کے فيصلے پر مثبت طريقے سے اثر ڈاال تها۔CL مسلسل شرکت پر غور کرتے وقت

نہوں نے آخر کار اسکول ڈراپ آؤٹ کر ديا۔  انہوں نے بتايا کہ اسکول سے ان کے فرار ہونے کے بهی معروف تهے ج
طلبہ کے ليے پرلطف اور CLکی کالسيں اسکول چهوڑنے ميں ايک مضبوط مانع تهيں۔  اساتذه کو لگا کہCLباوجود، 

سے مضامين کے CL بتايا کہ غير حاضری پسندی کو کم کرنے ميں علت کی حيثيت رکهتے تهے۔  انہوں نے يہ بهی
اساتذه کو بهی بہتر اسباق تيار کرنے ميں مدد ملی۔ تقريباً سبهی اساتذه اور اسکول ڈائريکٹرز کو يہ لگا کہ اپنے بچوں کو 

اسکول ميں رکهنا ہے يا نہيں اس امر پر غور کرتے وقت والدين کی فيصلہ سازی پر کمپيوٹرز نے مثبت اثر ڈاال تها۔  
ميں آنے کی دعوت دی، مگر سروے ميں شامل  CL کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے والدين کو  %70  هگيوں تو لگ ب

ديکهنے کے ليے اسکول ميں مدعو کيا گيا تها۔  اس کے باوجود، CL نے بتايا کہ انہيں  %10  والدين ميں سے صرف
بات سے خوش تهے کہ ان کے کالسوں ميں اپنے بچوں کی شرکت سے واقف تهے اور اس CL سے زائد والدين  90% 

 بچے کو کمپيوٹر کی يہ اہليتيں سيکهنے کا موقع مال تها۔

 

 ميں تقويتی سرگرمياں (EA) ہندوستان اور تيمور ليسٹ
 90تيمور ليسٹ کے طلبہ اسکول کے بعد اضافی نصابی سرگرميوں کے پروگرام کے بارے ميں بے انتہا پرجوش تهے۔ 

ار يا اس سے زائد شرکت کی۔ اپنی ترجيحات کے طور پر لڑکيوں نے گانے اور فيصد سے زائد نے ہفتے ميں ايک ب
ڈرائنگ کی تائيد کی جبکہ لڑکوں نے دستکاری اور گيمز کا انتخاب کيا۔ يہ پوچهے جانے پر کہ تقويتی سرگرميوں نے ان 

ترکيب سازی اور کہانيوں کی کارکردگی کو کيسے بہتر بنايا، لڑکوں اور لڑکيوں دونوں نے حروف کی قوت المسہ والی 
کے حصوں کی دوباره ترتيب سازی سے اصالح پذير مطالعہ کی اہليتوں، سائنس اور ماحول کے بارے ميں اپنی 

معلومات ميں وسعت پيدا ہونے اور اپنی مستقل کالسوں ميں مزيد فعال شرکت کو بڑهانے سے ان کے اعتماد ميں اضافہ 
والدين نے بتايا کہ انہوں نے پروگرام کا مشاہده کيا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اس فيصد سے زياده  85ہونے کا ذکر کيا۔ 

اور ان کا " ان کے ذہنوں کو کهول ديا"نے ان کے بچوں کو اسکول جانے کے ليے متحرک کيا، نئے آئيڈياز کے تئيں 
نے والے مثبت اثر کا ذکر کيا۔ دو اعتماد بڑه گيا۔ اساتذه نے باہم متعامل تدريس اور آموزش کے طريقے سے طلبہ پر پڑ

کو نافذ کرنے ميں مدد ملی، اور سبهی نے يہ رپورٹ دی کہ انہوں نے اپنی مستقل کالسوں  EA تہائی نے بتايا کہ ان سے
 آموزش کے طريقے استعمال کرنے کی کوشش کی۔/ميں تدريس
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اده تهيں اور سرگرميوں کو نافذ کرنے نتائج ہندوستان ميں ملتے جلتے تهے۔ طلبہ پرجوش تهے، شرکت کی شرحيں زي
ميں مستعمل متعامل طريقہ بہت سارے ايسے اساتذه کے ذريعہ مستقل کالس روم کی تدريس ميں انجام ديا گيا تها جہنوں 

کی وجہ سے طالب علم کے نظم و ضبط ميں زبردست اصالح ہونے کی رپورٹ دی۔ طلبہ نے بتايا کہ اس سے  EA نے
نے رپورٹ دی کہ اس سے ان کی حاضری ميں   (%67)  ص طور پر ہندی ميں مدد ملی۔ اکثر طلبہان کی تعليم ميں، خا

سے ان کے فيصلے پر اثر نہيں پڑا؛ اصل  EA بہتری آئی۔ تاہم، باآلخر ڈراپ آؤٹ کر جانے والے بيشتر طلبہ نے بتايا کہ
ميں شرکت نہ کرنے کی التجا کی۔ اس  EA نے رپورٹ دی کہ ان کے والدين نے ان سے  %38  ميں ڈراپ آؤٹس ميں سے

سے ان کے بچے کی مستقل تعليم ميں مدد ملی اور انہوں نے رپورٹ دی کہ  EA کے باوجود، اکثر والدين کو يہ لگا کہ
 پيش کيا جاتا تها ان دنوں کو اسکول جانے ميں ان کے بچے زياده خوش معلوم پڑے۔ EA جن دنوں ميں

 

  [After School Tutoring (AST)]  ی تدريستاجکستان ميں اسکول کے بعد نج
کے نتيجے ميں طالب علم کی آموزش پر مثبت اثرات پڑنے کا  AST اساتذه اور طلبہ دونوں کی ايک کافی بڑی تعداد نے

نے بتايا کہ نجی تدريس کے سيشنز ميں متعامل، ) خطرے سے دوچار اور ڈراپ آؤٹ(طلبہ   %100  ذکر کيا۔ قريب
نے کے طريقے نے ان کی فکری اہليتوں کو بہتر بنانا، ان کے اعتماد کو بڑهايا، اور آموزش کے تئيں مسئلے کو حل کر

وه سبهی اثرات جو ان کی کالسوں ميں منتقل —ان کی تحريک کو نيز معلمين کے ساته ان کے رشتے کو بهی بہتر بنايا
ز ميں انہيں اس سے زياده لطف آيا جتنا لطف ہوگئے۔ انہوں نے اس بات کو بهی کمتر گردانا کہ نجی تدريس کے سيشن

طالب : انہيں اضافی فارغ اوقات کے بغير حاضر ہونے ميں آتا۔ اکثر اساتذه نے طلبہ کی کہی گئی باتوں کی تصديق کی
علم کی حاضری ميں بہتر آئی؛ کالس ميں ان کا نظم و ضبط بہتر تها؛ وه زياده مشغول تهے؛ اورطلبہ آموزش کے تئيں 

  %95  ميں مستعمل آموزشی طريق کار کی ستائش کی اور ان ميں سے قريب AST تحريک يافتہ تهے۔ اساتذه نےزياده 
سے واقف تهے اور ان کے خيال ميں اسکول  AST نے اپنی مستقل کالسوں ميں انہيں آزمايا۔ سبهی والدين نے بتايا کہ وه
ی تهی۔ انہوں نے اسکول کے بارے ميں اپنے بچے ميں ان کے بچے کی حاضری اور کارکردگی دونوں ميں بہتری آئ

کے اصالح پذير رجحانات، جن نئے مضامين سے ان کے بچوں کا سابقہ پڑا تها ان کی قدر و قيمت، شطرنج کهيلنے کا 
طريقہ سيکهنے اور اصالح پذير حاضری کا ذکر کيا۔ والدين بهی اس بات سے مکمل اتفاق رکهتے تهے کہ وه اپنے بچے 

ميں تعاون کرنے کی اہميت سے مزيد واقف ہوئے تهے اور انہيں لگا کہ ان کی کميونٹی ميں ڈراپ آؤٹ کو کم  کی تعليم
 ايک اہم وسيلہ تها۔ AST کرنے ميں
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.VII  کے نتائج کے مضمرات پيمائیقدر  

ذ ميں لسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوستان، کمبوڈيا، رده ناف رام SDPP ک ا پروگ و آؤٹ ڈراپ اسکول مقصد ک  ڈراپ اور ک
يں، پروگراموں کے ملک SDPP چاروں هیسب تها۔ کرنا کم کو نتائج متوسط وابستہ سے آؤٹ داخلتوں ان م يں م  ڈراپ م
ہ دوچار سے خطرے کے آؤٹ رنے، شناخت کی طلب ر پيشرفت کی ان ک اه پ نے، نگ يں ان اور رکه د م  رہے کر جدوجہ
 مشغوليت کی علم طالب تکميل کی EWS تها۔ شامل EWS ايک ليے کے کرنے کارروائی پر آنے نظر نشانات کے ہونے
و — تحريک کی سيکهنے اور کرنے شرکت آنے، اسکول — انے ک ر سے ارادے کے بڑه يں ملک ہ  دوسری ايک م

داخلت ی کی سے م ی۔ گئ تان، ته يں ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوس ہ م ويتی ي دريس نجی بشمول ( تق  تفريحی اور   )ت
يں سيٹ ضمنی ايک کے اسکولوں والے پروگرام ميں اس اندر کے کمبوڈيا تها۔ مشتمل پر سرگرميوں وٹر م  ٹريننگ کمپي

  تهی۔ شامل

SDPP ہ نے ہ ي ائم نظري ا ق ہ کي اون، سماجی اور علمی ک ہ دوچار سے خطرے جو تع يے کے طلب  مشغوليتی اضافی ل
ات کے علم طالب ہو، مدغم ساته کے تبديليوں والی آنے ميں عمل طرز کے استاد اور سرگرميوں يں رويے اور رجحان  م

يں شکل کی آؤٹ ڈراپ کم سے اسکول اور مشغوليت اضافی کی علم البط جو گا، الئے بہتری ا۔ ظاہر م  کی SDPP ہوگ
 گيا کيا معائنہ کا اثرانگيزی کی پروگراموں SDPP کرکے استعمال کا آزمائش منضبط پر طور اتفاقی ايک ميں پيمائی قدر
ائج کے اساتذه اور طلبہ ميں لوںاسکو کرده تجويز پر طور اتفاقی ليے کے کرنے فراہم خدمات کی SDPP ميں جس ا نت  ک

ر طور اتفاقی کو گروپ منضبط والے کرنے فراہم خدمات کی کاروبار معمول حسب موازنہ رده تجويز پ  کے اسکولوں ک
  ہے۔ جاتا کيا سے طلبہ اور اساتذه

ہ وضا ہ اس سيکشن ميں نتائج کا خالصہ بيان کيا گيا ہے، ان عوامل کو زير غور اليا جاتا ہے جو ي يں ک حت کر سکتے ہ
SDPP  يں ا اور اس م يں کي م نہ وں ک و کي يں ڈراپ آؤٹ ک تان، تاجکستان اور تيمور ليسٹ م ر ہندوس نے مجموعی طور پ

 کمبوڈيا ميں ڈراپ آؤٹ پر موافق اثر کی تعبير اور مضمرات پر گفتگو کی گئی ہے۔

.A خالصہ کا نتائج 

SDPP ہ دوچار سے خطرے تئيں کے اسکول عمل، طرز کے استاد ميں يں رجحانات،اسکول کے طلب م طالب م  کی عل
 تها گيا بنايا پروگرام يہ ليے کے ڈالنے اثر پر ڈومينز نتائجی جن والے رکهنے تعلق سے آؤٹ ڈراپ اسکول اور مشغوليت

ا قداماتا ابتدائی کے اثرانگيزی ميں ايک ہر سے ميں ڈومينز ان گيا۔ کيا معائنہ کا اثرانگيزی کی پروگرام SDPP پر ان  ک
د کے اس اور VII.1 جدول اور ہے سکتا جا کيا بيان خالصہ تن والے بع يں م ان خالصہ م ا بي ا کي ے۔ گي ا ايک  ہ ائج ک نت

ر  VII.1ميں پہلے پيش کرده تبديلی کا کليہ استعمال کرتے ہوئے، تصوير  IIخالصہ سيکشن  ے۔ ہ ا ہ ا گي يش کي يں بهی پ م
دائی  SDPPمالک کی تعداد کو بتاتی ہے جن ميں ايک باکس کے گرد بارڈر کی موٹائی ان م در ابت نے مقرره ڈومين کے ان

 يا ثانوی نتائج پر اعداد و شمار کے لحاظ سے نماياں يا نسبتاً نماياں موافق اثر ڈاال ہے۔ 

ائج  SDPPقابل غور بات يہ ہے کہ، چاروں ہی ممالک ميں،  ڈراپ آؤٹ اور حاضری  —نے اعلی ترين سطح کے دو نت
 سے  ميں

يں  يں حاضری م ايک پر اثرات مرتب کيے۔ کمبوڈيا ميں، ڈراپ آؤٹ کم ہو گيا تها؛ ہندوستان، تاجکستان اور تيمور ليسٹ م
 بہتری آئی تهی۔ 

و مختلف  SDPPسبهی چاروں ممالک ميں،  اريوں ک اريوں اور بيشتر اضافی اش يجے کے اش دائی نت اً سبهی ابت نے تقريب
يں سے  8اثر کيا۔ حسب خواہش اثر طريقے سے مثبت انداز ميں مت يں اور  7بنيادی اشاريوں م يں  14م اضافی اشاريوں م

 ميں پيش آيا تها۔ 9سے 
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 اثرات کے پروگرام SDPP پر اقدام ابتدائی کے انگيزی اثر کی پروگرام ۔VII.1 جدول

 تيمور ليسٹ تاجکستان ہندوستان کمبوڈيا 

 EWS صرف 
EWS    +

مشغوليت 
  )کمپيوٹرز (

   

ڈراپ آؤٹ کے تدارک ميں استاد کے طرز 
 +++ +++ عمل 

○ ○ +++ 

اسکول کے تئيں خطرے سے دوچار طالب 
   علم کے رجحانات

   

 ○ ++ +++ ○ ○ رجحانات یجذبات ںیتئ کے اسکول
 ○ ○ ○ ○ ○ اسکول کے تئيں شعوری رجحانات

 +++ ○ ○ ○ ○ اسکول کے تئيں رويہ جاتی رجحانات
      حاضری
 ++ + +++ ○ ○ عیمجمو

 +++ ○ +++ ○ ○ دوچار سے خطرے
      آؤٹ ڈراپ

 ○ ○ ○ -- -- -- یمجموع 
 ○ ○ ○ ○ -- -- -- دوچار سے خطرے 

 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر مثبت نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  +/+  +/+  +  +  
 پر۔ سطح   10./05./01.  اثر منفی نماياں سے لحاظ کے شمار و اعداد  —/— —/— — — 

 
 

 پروگرام کے اثرات  SDPPنتيجے کے اضافی اقدامات پر . VII.2جدول 
 
 تيمور ليسٹتاجکستان ہندوستان کمبوڈيا  

صرف 
EWS 

EWS +  مشغوليت
 (کمپيوٹرز(

      

 استاد کے نتائج
 ++ ○ ○ + ○ استاد کی خود انکساری

 ○ — ○ +++ +++ استاد کا احساس ذمہ داری
پ آؤٹ کے تدارک ميں ڈرا

 منتظم کے طرز عمل
+++ +++ ○ ++ ○ 

 ○ ○ ○ ○ ○ منتظم کی خود انکساری
 ○ ○ ○ +++ ○ منتظم کا احساس ذمہ داری

 اسکول کے تئيں طالب علم کے رجحانات
والدين کے تعاون کے تئيں 

خطرے سے دوچار طالب علم 
 کے مطمح نظر

○ + +++ ○ ○ 

استاد کے تعاون کے تئيں 
سے دوچار طالب علم خطرے 

 کے مطمح نظر

+++ ○ +++ ○ ○ 

کمپيوٹر ٹريننگ کے سلسلے 
 ميں مطمح نظر

ناقابل  ++ ○
 اطالق

ناقابل 
 اطالق

 ناقابل اطالق
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 طالب علم کی مشغوليت
 ○ ++ ○ ○ ○ رياضی کی کارکردگی
 ○ ○ ○ ○ ○ زبان کی کارکردگی
 ○ ○ ○ ○ ○ 2زبان کی کارکردگی 

 ○ ○ ○ ○ ○ رويہ
 آؤٹ ڈراپ

 ○ ○ ○ + ○ پيشرفت
ناقابل  گريڈ کے بيچ ميں ڈراپ آؤٹ 

 اطالق
ناقابل  ناقابل اطالق

 اطالق
 ناقابل اطالق ○

 
 سطح پر۔. 01./05./10اعداد و شمار کے لحاظ سے نماياں مثبت اثر + + +/+ +/+ 

 سطح پر۔. 01./05./10اعداد و شمار کے لحاظ سے نماياں منفی اثر  —/— —/— — —
 
 

ا اثر مثبت نماياں ايک کا پروگرام SDPP ۔عمل طرز کے داستا وں SDPP کے کمبوڈي يں گروپ دارک کے آؤٹ ڈراپ م  ت
ر مثبت معمولی، ايک بهی ميں ليسٹ تيمور اور پر عمل طرز کے استاد ميں ڑا اث ا۔ پ رام SDPP ته ا پروگ ر ک  ہندوستان اث
 ہے۔ پڑا نہيں پر عمل طرز کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ ميں تاجکستان اور

SDPP عمل طرز کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ ليے کے گروپوں ضمنی سبهی تقريبا کے استاد ميں کمبوڈيا نے 
 فيصد کم کے طلبہ دوچار سے خطرے اور مالزمين وقتی کل اساتذه، مرد نے SDPP ليے، کے ليسٹ تيمور بنايا۔ بہتر کو

  تها۔ ڈاال اثر مثبت ايک پر اساتذه کے اسکولوں والے سطحوں دونوں دوری کم راو زياده نيز اساتذه، کے اسکولوں والے

ا اثر، مثبت ايک بهی پر داری ذمہ احساس اور انکساری خود احساس کے اساتذه ميں کمبوڈيا نے پروگرام اس يں کمبوڈي  م
 اثر مثبت ايک پر انکساری ودخ احساس کے اساتذه ميں ليسٹ تيمور اور اثر مثبت ايک پر داری ذمہ احساس کے منتظمين

  تها۔ ڈاال

 کے طلبہ دوچار سے خطرے تئيں کے اسکولوں ميں تاجکستان اور ہندوستان کا پروگرام SDPP طالب علم کے رجحانات۔
دامات ديگر کے رجحان کے علم طالب ميں ممالک ان ليکن تها پڑا اثر مثبت نماياں ايک پر رجحانات جذباتی ر اق ا اس پ  ک

ات جاتی رويہ تئيں کے اسکولوں ميں ليسٹ تيمور کا پروگرام SDPP تها۔ ڑاپ نہيں اثر ر رجحان ر مثبت ايک پ ڑا اث ا پ  ته
يں کمبوڈيا کا پروگرام SDPP تها۔ پڑا نہيں اثر کا اس پر اقدامات ديگر کے رجحان کے علم طالب ليکن م طالب م  کے عل

 پڑا۔ نہيں اثر کوئی پر رجحانات

يں تاجکستان اور ہندوستان اثرات مثبت کے SDPP پر رجحانات جذباتی کے طلبہ وچارد سے خطرے تئيں کے اسکول  م
ہ ان ميں ہندوستان ہيں، نہيں کے عمر زائد جو ليے کے طلبہ اور خواتين ان يے کے طلب ی جو ل يں کے طبقے ادن يں نہ  ہ

م کے طلبہ دوچار سے خطرے جو ليے کے طلبہ اوران يں اسکولوں والے فيصد ک يں، م تانتاج ہ يں کس  سے خطرے م
يں ہندوستان ليے، کے طلبہ کے اسکولوں والے فيصد زياده اور کم کے طلبہ دوچار ہ کے اسکولوں کے دراز دور م  طلب
 طلبہ کے اسکولوں کے دراز دور ميں تاجکستان اور  ليے کے طلبہ کے وہاں ہيں نہيں دراز دور اسکول جو اور ليے کے
  ہيں موجود ليے کے

  کی۔ پيدا بہتری نے SDPP ميں رجحانات شعوری تئيں کے اسکول ليے کے طلبا کے عمر ئدزا ميں کمبوڈيا

 والے فيصد زياده کے طلبہ دوچار سے خطرے ميں تاجکستان اور ليے کے طلبہ کے گروپوں ضمنی بيشتر ميں ہندوستان
 کی۔ پيدا بہتری نے SDPP ميں رجحانات جاتی رويہ تئيں کے اسکول ليے کے طلبہ کے اسکولوں

نے کو طلبہ دوچار سے خطرے ميں تاجکستان اور کمبوڈيا سے پروگرام اتذه اپ يں گروپ EWS صرف ( سے اس  اور  )م
 نظر مطمح کے طلبہ ان ميں سلسلے کے تعاون والے ہونے موصول  )ميں گروپ ليب کمپيوٹر + EWS ( سے والدين اپنے
يں سلسلے کے قدر کی نگٹرين کمپيوٹر سے SDPP ميں، کمبوڈيا آئی۔ بہتری بهی ميں ہ م يں نظر مطمح کے طلب  بهی م

  آئی۔ بہتری



 101 صفحہ  پيمائی قدر کی اثر کے  (School Dropout Prevention Pilot Program) پروگرام پائلٹ پريوينشن آؤٹ ڈراپ اسکول ملکی چار
 

 مثبت نماياں ايک پر حاضری يوميہ کی طلبہ ميں ليسٹ تيمور اور ہندوستان نے پروگرام SDPP ۔مشغوليت کی علم طالب
ا کا پروگرام SDPP تها۔ ڈاال اثر مثبت نماياں نسبتاً  ميں تاجکستان نيز تها ڈاال اثر يں کمبوڈي ر اضریح م وئی پ ر ک يں اث  نہ
 27پڑا۔

SDPP ر پر حاضری ليے کے گروپوں ضمنی بيشتر ميں ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوستان، نے ا۔ ڈاال اث  ممالک ان ته
  تها۔ نہيں پيٹرن انکشاف قابل بهی کوئی ليے کے گروپوں ضمنی ميں

SDPP ہ دوچار سے خطرے اور پر طور مجموعی ميں، تاجکستان نے ي کے طلب ارکردگی کی رياضی بهی ےل يں ک  م
  کی۔ پيدا بہتری

 تک حد نماياں کو آؤٹ ڈراپ کےبيچ طلبہ ميں اسکولوں EWS نے پروگرام SDPP ميں، کمبوڈيا ۔آؤٹ ڈراپ کا علم طالب
م ا ک وٹر+  EWS اور کي يں اسکولوں ليب کمپ ہ م يچ کے طلب ر آؤٹ ڈراپ ب بتاً  پ اں نس ر موافق نماي ا۔ ڈاال اث  SDPP ته

 ڈاال۔ نہيں اثر پر آؤٹ ڈراپ ميں ليسٹ تيمور يا تاجکستان ہندوستان، نے مپروگرا

 کمپيوٹر+  EWS اور EWS صرف ليے، کے دونوں خواتين و مرد کے گروپ EWS صرف نے SDPP ميں، کمبوڈيا
 کم کے طلبہ دوچار سے خطرے ميں گروپ EWS صرف ليے، کے ان ہيں نہيں کے عمر زائد طلبہ جو ميں گروپس ليب
 کے طلبہ کے اسکولوں کے دراز دور ميں گروپ ليب کمپيوٹر + EWSاور  ليے کے طلبہ کے اسکولوں والے يصدف

 طلبہ کے اسکولوں والے فيصد کم کے طلبہ دوچار سے خطرے نے SDPP ميں، ہندوستان بنايا۔ بہتر کو آؤٹ ڈراپ ليے
  بنايا۔ بہتر کو آؤٹ ڈراپ ليے کے

SDPP ميں کمبوڈيا نے EWS  +ہ،  طلبہ کے گروپ يوٹرزکمپ اور تاجکستان ميں خطرے سے دوچار نہ رہنے والے طلب
 بنايا۔ بہتر کو پيشرفت ميں گريڈ ليے بشمول لڑکيوں اور اوسط طلبہ کے ليے گريڈ کے بيچ ڈراپ آؤٹ کے

                                                 
اگرچہ تبدیلی كا اصول  یہ تسلیم كرتا ہے كہ اسكول میں طلباء كی  كمبوڈیا میں طلباء كی حاضری پر اس كے اثرات شماریاتی لحاظ سے اہم نہیں ہیں۔ 27

لیكن اكثر (ن كے فیصلے كو متاثر كرتے ہیں، ، حاضری اور ڈراپ آؤٹ دو مختلف حاضری ان عوامل میں سے ایک ہے جو اسكول میں برقرار رہنے كے ا
یا اگلے اسكولی سال میں /یہ ضروری نہیں ہے كہ حاضری سے طلباء كے ذریعہ سال كے آخر میں ہونے والے امتحانات  اور پیمانے ہیں۔) باہم مربوط

 ں۔داخلے میں اضافہ كا باعث ہو، جو كہ ڈراپ آؤٹ كے پیمانے ہی
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g  ے۔ ہ کے مطمح نظر کے لحاظ سے کی جاتی ہ اون کے پيمانے کے سلسلے ميں خطرے سے دوچار طلب دين کے تع ا اور  SDPPوالدين کے تعاون کی پيمائش وال نے کمبوڈي
 ں اس پيمانے پر ايک مثبت اثر ڈاال تها۔ ہندوستان مي

h   استاد اور منتظم کا احساس خود انکساری و احساِس ذمہ داری۔SDPP  ا ميں ہ داری اور +  EWSاور  EWSسے کمبوڈي وٹر اسکولوں ميں اساتذه کے احساس ذم +  EWSکمپي
کمپيوٹرز اسکولوں +  EWSر ليسٹ ميں اساتذه کے احساس خود انکساری اور کمبوڈيا ميں کمپيوٹر اسکولوں ميں منتظم کے احساس ذمہ داری ميں بہتری آئی۔ اس سے تيمو

 ميں بہتری آئی۔

 

.B سياق و سباق سے متعلقہ وه عوامل جن کا تعلق زير مشاہده اثر کے نتائج سے ہو سکتا ہے 

SDPP رات وافقم پر گروپ ضمنی ايک صرف ميں ہندوستان اور پر آؤٹ ڈراپ ميں کمبوڈيا نے پروگرام  تهے ڈالے اث
يکن ا تاجکستان ل يں ليسٹ تيمور ي رات م يں اث ا ۔تهے ڈالے نہ يں کمبوڈي ر آؤٹ ڈراپ م ر موافق پ  اور مطالب کے اث

ر عوامل ان تاہم، ہے۔ گئی کی گفتگو ميں سيکشن اگلے پر مضمرات ا غور پ د بهی کرن ہ جو ہے مفي ا ي يں سکتے بت ہ ہ  ک
SDPP ان کيا۔ کم نہيں کيوں کو آؤٹ ڈراپ بيچ کے طلبہ ميں ليسٹ تيمور اور اجکستانت ہندوستان، پر طور مجموعی نے 

  ہے۔ گئی کی گفتگو مختصرا ميں ذيل پر عوامل کچه سے ميں

وں دورانيہ۔ کا ايکسپوژر و ي و آؤٹ ڈراپ نے SDPP ت م ک يں ک ا، نہ ہ مگر کي يں ممالک سبهی ي دی م ائج، متوسط کلي  نت
ا کامياب ميں النے بہتری ميں اقدامات کچه کے رجحانات کے علم طالب دوچار سے خطرے اور حاضری بشمول ا۔ رہ  ته
داخلت تک وقفے لمبے کہ ہے سکتا چل پتہ سے اس ڈاال اثر مطلوبہ جو اپنا پر نتائج متوسط نے پروگرام يعنی ا م امنا ک  س
يجے کے ہونے يں نت ر آؤٹ ڈراپ م ا اس پ ہ ک ر مطلوب و مرتب اث ے۔ سکتا ہ زائن کے نقط ہ يں  SDPP،  ۂ نظر سےڈي م

اده سے  يے زي ہ کے ل ده طلب ی جس سے شرکت کنن ہندوستان اور تاجکستان ميں ايک واحد گريڈ پر توجہ مرکوز کی گئ
 دو نيز گريڈز، تين ميں، کمبوڈيا اور ليسٹ تيمور برعکس، کے اسزياده صرف ايک سال کے ايکسپوژر کی سہولت ملی۔ 

 ڈراپ ميں کمبوڈيا کہ ہے ذکر قابل بات يہ تها۔ گيا بنايا ہدف کو تسلسل کچه الےو ہونے موصول قريب کے ايکسپوژر سالہ
دائی  تها۔ پڑا اثر ايک پر آؤٹ داز ابت ات اور رويے کے ان م کے رجحان يں طالب عل يہ بات قابل ذکر ہے کہ اسکول کے تئ

ا م کے تعليمی س يں۔ طالب عل اتے ہ اته تشکيل پ وکر، وقت کے س يں اندراج کے ساته شروع ہ کی  SDPPل کے آغاز م
يں جن  —مداخلتيں  ی ہ د کرت و متح احول اور سرگرميوں ک جو اہدافی بالغ کی توجہ اور تعاون، ايک خوش آئند اسکولی م

يں جاری رکهنے  —سے طالب علم کی مشغوليت بنتی ہے  يں انہ ورے عرصے م متعارف کروانے، نيز اسکولنگ کے پ
 ويوں کی تخليق ميں مدد مل سکتی ہے۔سے اسکول کے مثبت مطمح نظر اور بہتر ر

 خراب مثال، ، ايکسپوژر کا وقت اسکولی کيلنڈر ميں خلل انگيزيوں کی وجہ سے محدود ہو گيا تها۔کام کے نقطۂ نظر سے
 وجہ کی — بارش ميں ليسٹ تيمور اور برفباری ميں تاجکستان گرمی، حد از ميں ہندوستان سيالب، ميں کمبوڈيا — موسم
يش واقعات کے کرنے بند اسکول برخالف کے االوقات نظام ميں لکمما سبهی سے ے۔ پ م طالب آئ ا عل داخلتوں ک  سے م
يں خاندان شاہی ميں کمبوڈيا جيسے تها، گيا ہو محدود مزيد سے وجہ کی واقعات ناديده سامنا ونے م ی ہ ا موت وال ومی ي  ق
تاد اعالنات۔ اراده بال کے چهٹی پر، سطح اسکولی يا پر سطح ر کی اس ی سے پہلے کی پسندی حاضری غي  سطحيں اعل

 سے وجہ کی عمل طرز سرکاری کے بهيجنے کو اساتذه سے اسکولوں ليے کے کرنے کام ميں مہموں ديگر يا انتخابات
نے استاد سے وجہ کی پروگرام تربيتی کے اساتذه کے تعليم وزارت ميں، ليسٹ تيمور تهی۔ گئی آ شدت ميں ممالک کچه  اپ
  رہے۔ حاضر غير تک ہفتوں سے روم کالس

ونے ميں شعبے تعليمی اثرات والے پڑنے پر آؤٹ ڈراپ ہندوستان اور تاجکستان ميں الزمی تعليم کا نفاذ ی ہ م وال  وقت ہ
يم الزمی اور مفت کا بچوں کے 2009 ميں ہندوستان ہيں۔ سکتے ہو معمولی سے متوقع سے وجہ کی تبديليوں ا تعل  حق ک

]Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE)] ذکور ميں ايکٹ متعلق سے ہ ہے م  14–6 ک
يں تک تب ليں کر نہ مکمل اسکول ابتدائی تک جب بچے کے عمر کی تک سال ل انہ ا في يں خارج سے اسکول ي ا نہ  کرن
 سے رجسٹر کے سا نام کا علم طالب بهی کسی کہ نکاال مطلب يہ کرکے ترجمانی کی اس نے اسکولوں سارے بہت ہے۔
ر واضح کا جس جائے، ہٹايا نہ ائش کی آؤٹ ڈراپ اث ر کرنے پيم ا پ ے۔ پڑت اته کے اس ہ لہ ايک س ايتی وار سلس  اور رع

ی اور لنچ اسکول کتابوں، اور يونيفارم جيسے پروگرام، امدادی ی تالف وتی فراہمی کی اسباق وال ی۔ ہ و ويسے ته ومی ت  ق
ر شرحوں کی آؤٹ ڈراپ پر سطح ان اس پ ا ونق ر ک ڑنے اث ا پ وئی ک يں ثبوت ک ے، نہ و SDPP مگر ہ ہ ک ہ چال پت  SY ک

انچويں ميں اسکولوں نمونہ ہمارے دوران کے SY 2013–2014 اور 2013–2012 ڈ پ يں گري م سے اس آؤٹ ڈراپ م  ک
دافی جو تها، گيا لگايا ميں مرحلے والے منصوبہ کے پيمائی قدر اندازه کا جتنے تها يں ضلع اہ يں 2011 م  فيصد 26.5 م
  گيا۔ آ پر فيصد 9.3 ميں 2014 ميں اسکولوں کنٹرول اور ٹريٹمنٹ کے SDPP کر گر سے تخمينے کے
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 کی تعليم الزمی اور کيا الگو قانون کا داری ذمہ کی والدين نے تاجکستان دوران، کے عرصے کے پيمائی قدر طرح، اسی
ريں، مکمل اسکول ثانوی ادنی طلبہ سبهی ہک تها يہ تقاضہ کا جس کيا مستحکم کو نفاذ کے پاليسی اپنی ڈ جو ک يں 9 گري  م
ا انتظامی اوسط کے عرصے والے قبل سے مطالعہ ميں اضالع اہدافی کہ چال پتہ کو SDPP ہے۔ پہنچتا کو اختتام ر ڈيٹ  پ
ہ کی  )فيصد 18.7 ( شرحوں کی آؤٹ ڈراپ مبنی م طالب نسبت ب اد کی معلومات کی سطح کی عل ر بني  یک آؤٹ ڈراپ پ

 28تهيں۔  )فيصد 8.8 ( کم ميں عرصے مطالعہ زير شرحيں

 ہو۔ ديا بنا مشکل بهی اور کرنا کم مزيد کو آؤٹ ڈراپ ليے کے SDPP ہے ممکن نے تفريقات ان ميں شرح کی آؤٹ ڈراپ

اذ SDPPتيمور ليسٹ ميں  م آہنگ نف ر ہ ا غي ڈليٹی کی SDPP ۔ک اذ [امپليمنٹيشن آف في ا کی نف  fo-fidelity- آوری، بج
implementation (FOI)] ا، مطابق، کے تجزيے کے يں تاجکستان اور ہندوستان کمبوڈي  اسکولوں ٹريٹمنٹ کے اس م

ا کر پورا کو معيار شده طے ليے کے دينے عنديہ کا امر اس نے اکثريت بڑی کی ا لي ہ ته داخلتيں کی SDPP ک  کے ان م
 اسکول کہ گيا پايا ميں مطالعے کے FOI ميں، ليسٹ تيمور اہم،ت ہيں۔ گئی دی کر الگو سے مناسبت باہمی ساته کے ڈيزائن
ر طور خاص ليے، کے طلبہ کرده شناخت سے حيثيت کی دوچار سے خطرے دين پ اته  کے وال ات س  اور کرنے چيت ب
وم والے کرنے نافذ کو EWS ميں انداز آہنگ ہم غير ميں معاملے کے کرنے کارروائياں متابعتی ڑے۔ معل  ليسٹ تيمور پ

ہ نے اسکولوں فيصد 76 صرف تاہم تها، بہتر تک حد کچه نفاذ کا سرگرميوں اضافی يںم  کے اسکول سے لحاظ وار ہفت
ورٹ کی کرنے اہتمام کا سرگرميوں کی بعد ہ جو دی، رپ دد مطلوب ا۔ تع و اسکول ( ته وں ۔ )2014 انٹرنيشنل اسکول ٹ و ي  ت

SDPP و الئی بہتری ميں مشغوليت اور رجحانات تئيں کے اسکولوں بهی اب نے مداخلتوں کی ے، سکتی ہ اتذه مگر ہ  اس
دين اور کارروائيوں متابعتی سے جانب کی اته کے وال ر کے مواصلت س م غي اذ آہنگ ہ ر آؤٹ ڈراپ ہے ممکن نے نف  پ

 ہو۔ ديا گهٹا کو اہليت کی پروگرام کی ہونے اثرانداز
وں اور آراء  اسکول ڈراپ پيچيدگی۔ کی عوامل والے رکهنے تعلق سے آؤٹ ڈراپ ده طريق نے والے پيچي ا باعث بن آؤٹ ک

يں وه ڈراپ آؤٹ کے  SDPPکو ديکهتے ہوئے، اس بات کا امکان ہے کہ  کی خدمات جن متوسط نتائج پر اثر ڈال سکتی ہ
يے ونے کے ل يں فيصلے پر اثرانداز ہ نے آپ م وں۔ اپ ہ ہ افی ن ر طور خاص ک و عوامل معاشی پ راه کی جن ک  راست ب

رار ممنوع سے لحاظ کے معاہدے کو SDPP سے ےکرن نشاندہی ا ق ا دي ا گي ہ سے اسکول جيسے — ته  اخراجات متعلق
 خاص ميں فيصلوں کے آؤٹ ڈراپ سے اسکول— ضرورت کی تکميل کی آمدنی ذريعہ کے کام گهريلو يا خانہ امور اور
  ۔ )2014c انٹرنيشنل ايٹس ايسوسی کريئيٹو ( تها گيا پايا طاقتور پر طور

.C مضمرات کے نتائج کے طالعہم 

م مدنظر کے مداخلتوں کی SDPP ميں کرنے کم کو آؤٹ ڈراپ نتائج يہ پر، جانے ليے ساته ايک  حامل کے مضمرات اہ
  ہيں۔ سکتے ہو کامياب زياده سے سب يہ تحت کے جن ہيں بتاتے کو حاالت ان يہ اور ہيں

ی ايک ا سطح اعل ی اور آؤٹ ڈراپ ک ا سطح ادن دارکی ک ل طرز ت ر عم نے اث يے کے ڈال احول موافق ل راہم م ا ف ے۔ کرت  ہ
EWS  رين اسکور والے ی ت ڈراپ آؤٹ کی اعلی ترين سطح اور ڈراپ آؤٹ کے تدارک ميں استاد کے طرز عمل کے ادن

ہ تشريح ممکنہ ايک کی نتائج کے آؤٹ ڈراپ کے SDPP ملک ميں ڈراپ آؤٹ کو کم کرنے ميں کامياب رہا تها۔ ہ ہے ي  ک
EWS ؤثر زياده سے سب ميں ممالک ان اخلتيںمد کی يں م اں ہ دارک کے آؤٹ ڈراپ جہ يں ت اتذه م اقص اس  عمل طرز ن
ا ملک ايسا واحد کا SDPP کمبوڈيا ہے۔ مسئلہ بڑا کافی ايک آؤٹ ڈراپ ليے کے جن اور ہيں رکهتے اں ته ر جہ  SDPP پ

ز تهے، ڈالے اثرات زبردست پر تائجن کے استاد بهی نے پروگرام SDPP ميں کمبوڈيا کيا۔ کم کو آؤٹ ڈراپ نے  ڈراپ ني
ين کے اسکول اور استاد اضافی نيز پر، عمل طرز کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ائج کے منتظم  سے خطرے جيسے نت

ر عمل طرز کے منتظمين ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ اور داری ذمہ احساس کے منتظم اور استاد ليے کے طلبہ دوچار  پ
  تهے۔ ڈالے راتاث نماياں مثبت، بهی

تان، ( شرح ترين اعلی کی آؤٹ ڈراپ کی ممالک SDPP تک ابهی کمبوڈيا ميں، سباق و سياق کے نتائج ان کے اثر  ہندوس
 تک اب اور   )فيصد 41 ليے کے گروپ کنٹرول مقابلے کے فيصد 16 اور 9 ,8 بالترتيب ميں ليسٹ تيمور اور تاجکستان

                                                 
يے 28 ے ل الع ک ين اض ن ت ر ج ور پ دائی ط ا وه ووس   SDPPابت ا ته ا گي وبہ بناي ا منص ک (Vose)ک ور مل اور   (Temurmalik)   ، تيم

ان اعداد  تهيں۔  21.04اور   19.02,  16.02تهے، جہاں ڈراپ آؤٹ کی شرحيں رجحان کے تجزيے کے مطابق بالترتيب  (Baljuvon)  بالجووون
ارا (کہ زير مطالعہ اسکولوں ميں و شمار سے پتہ چال  ز ڈنگ ال تهے  (Kovaling) اور کوالنگ   (Dangara) جو ان تين اضالع ني يں فع ڈراپ )  م

  فيصد رہی ہوگی۔  18.7آؤٹ کی شرح 
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يں ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوستان، ( اسکورز ترينکم کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ  7.70 ،7.40 بالترتيب م
  تها۔ حامل بهی کا  )5.94سے  ميں اسکور اسکيل کے 8 ليے کے گروپ کنٹرول مقابلے کے 7.72 اور

EWS يں اسکول عوامل ايک کئی ميں جس ہيں سکتی ال فرق بڑا سے سب ميں تناظر ايسے ايک مداخلتيں کی نے، م  رک
ر اہليت کی طلبہ کی ہونے نہ احساس کا ہونے مشغول يا يافتہ تعاون کو طلبہ دوچار سے خطرے بشمول داز پ وتے اثران  ہ
ر وہاں ہيں زياده اسکور کے عمل طرز تدارکی کے استاد اور ہے کمتر آؤٹ ڈراپ ميں ممالک جن ہيں۔ ہ پ  عوامل ان طلب

 چهوڑ اسکول سے وجہ کی  )عوامل والے رکهنے تعلق سے ريوںمعذو آموزشی يا جسمانی يا مجبوريوں معاشی جيسے (
 کيونکہ ہے گرانقدر نتيجہ يہ پر، ہونے صورت يہ ہو۔ نہ اہل کا کرپانے متاثر پروگرام EWS ہے ممکن جنہيں ہيں سکتے
ں قبل کہ جيسا اور، ہيں سکتے آ فٹ پر طور امکانی ميں پروفائل مناسب ليے کے EWS ممالک سارے بہت ا ازي ا نبي  کي
ده ہو۔ مداخلت قيمت کم نسبتا ايک ليے کے تخفيف ميں آؤٹ ڈراپ ہے ممکن نفاذ کا EWS گيا، يں مطالعوں آئن  ديگر ان م

ده ضم ساته کے شرح کی آؤٹ ڈراپ زياده جو چاہيے جانی کی جانچ کی مضبوطی کی نتائج ان ميں ممالک  آؤٹ ڈراپ ش
 ہوں۔ کهاتے ميل سے پروفائل کے اکمبوڈي کے عمل طرز ناقص کے استاد ميں تدارک کے

EWS تبديلی مثبت ميں رويوں اور رجحانات ايسے متعلق سے آؤٹ ڈراپ مجموعہ کا مداخلت تقويتی کی علم طالب اور 
يں، ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوستان، ہيں۔ سکتے ہو باعث کا کمی ميں آؤٹ ڈراپ جو ہے سکتا ال  عناصر تفريحی م
ات کے علم طالب جيسے نتائج متوسط اہم مداخلتيں کی EWS شده ضم ساته کے ميوںسرگر تقويتی مشتمل پر  اور رجحان

 ہيں۔ رہی نہيں کامياب — تک ابهی — ميں کرنے کم کو آؤٹ ڈراپ ليکن تهيں رہی کامياب ميں بنانے بہتر کو حاضری

اته کے سرگرميوں تفريحی اور تقويتی کو EWS ميں  )ليسٹ تيمور اور تاجکستان ہندوستان، ( ممالک تين جن ا ضم س  کي
م طالب پرخطر تئيں کے اسکول سے SDPP پر وہاں تها، گيا ات کے عل يں رجحان يں مکمل ( م ری کچه  )نہ ی بہت  اور آئ

وا۔ اضافہ ميں حاضری ہ ہ ائج ي اتے نت يں بت ہ ہ ويتی اور EWS ک داخلتيں تق اته م  سے خطرے کے آؤٹ ڈراپ کر مل س
 اور رجحانات کے علم طالب کہ مدنظر کے امر اس ہيں۔ سکتی ڈال اثرات مثبت بامعنی پر تجربے تعليمی کے طلبہ دوچار

ق کا جن ہيں نتائج متوسط اہم وه گئے دکهائے ميں تحقيق حاضری ل تعل يں مدت طوي ے، سے آؤٹ ڈراپ اسکول م ا ہ  ايس
اته کے کسپوژراي توسيعی مزيد ميں خدمات کی SDPP اثرات مثبت والے پڑنے پر آؤٹ ڈراپ کہ ہے ممکن  سے اس س
  تها۔ ممکن پر طور کے حصے کے مطالعہ اس جتنا جائيں پا فروغ زياده

 مگر ہيں، ہوتے نہيں ظاہر دوران کے وقت مقرره کے پيمائی قدر اثرات کے آؤٹ ڈراپ مدتی طويل کے طرح اس اگرچہ
رات مثبت والے پڑنے پر حاضری اور رجحانات کے علم طالب يں حق کے ان خود اث در م وں گرانق يں اسکول گے۔ ہ  م

ہ دوچار سے خطرے انحصار کا مداخلت اس چونکہ ہے۔ ضروری ہونا حاضر کا طلبہ ليے، کے سيکهنے ر طلب وکس پ  ف
ذ کو اس لہذا ہے ہوتا پر ڈيٹا انتظامی دستياب ليے بنانےکے مستحکم کو اہليتوں کی اساتذه کی کرنے ا ناف يں اسکول کرن  م
انے ہترب کو مشغوليت کی علم طالب يے کے بن اب ديگر ل داخلتوں کامي ہ کی م م نسبت ب و خرچيال ک ا نے ہ  ہے امکان ک

  ۔ )ٹرانسفرز کيش مشروط جيسے (

يں کرنے متاثر کو تبديلی مرضی حسب ميں نتائج متوسط يا کرنے کم کو آؤٹ ڈراپ داخلت کی ICT م  شده اضافہ کی م
اوراء سے EWS محض سے مداخلت کی ليب کمپيوٹر دهکر ضم ساته کے EWS ميں، کمبوڈيا تهی۔ نہيں ظاہر قدر م م  اہ

ہ شامل ميں گروپ کمپيوٹرز+  EWS ہوئے۔ نہيں مرتب اثرات اتذه اور طلب و اس يش EWS محض ک رده پ  کے گروپ ک
وا۔ نہيں سامنا کا اثرات مثبت مزيد پر اقدامات ابتدائی کسی کے اثرانگيزی کی پروگرام مقابلے ہ سے اس ہ ا پت ہ ہے چلت  ک

ہ دوچار سے خطرے موجودگی کی ليب کمپيوٹر اور ٹريننگ مپيوٹرک يے کے طلب ل ايسے ل د ستائش قاب يش فوائ يں پ  نہ
 ہوں۔ سکتی روک سے کرنے آؤٹ ڈراپ انہيں جو ديں تحريک کی اپنانے رجحانات اور رويے ايسے انہيں جو ہيں کرتے
يش حاالت ايسے ميں نفاذ کے اس ہے ممکن وں آئے پ وں ہ وٹرکمپ نے جنہ ر کے ليب ي يں اث و، دی کر کمی م  جيسے ہ

دايات ناقص کمی، کی وقت ليے کے پريکٹس عملی کی کمپيوٹر ا ہ ذات ي وٹر خود ب ز کمپي دين سے ليب  کی واقفيت کی وال
زائن کا ليب کمپيوٹر SDPP تو يوں ہے۔ دريافت اہم ايک يہ کيے نہيں پيش نتائج ستائش نےقابل ليبز کمپيوٹر تاہم، کمی۔  ڈي
ا زياده نسبت بہ کی EWS محض يہ مگر تها، کا الگت کم تانسب ا۔ مہنگ ہ SDPP ته اخوذ سے مطالع ائج م ہ سے نت  چل پت
 کے طلبہ دوچار سے خطرے کے آؤٹ ڈراپ اگر فوکس کا کاری سرمايہ ٹهوس مطلوبہ ميں ٹريننگ کمپيوٹر کہ ہے سکتا
  ہے۔ نہيں امکان کا ہونے مفيد کے کاری سرمايہ اس تو ہے پر نتائج

SDPP چاروں سبهی جو تهے کيے مرتب اثرات اہم پر نتائج بنيادی ايسے متعدد نے پروگراموں SDPP يں ممالک ر م  اث
ات،  تها۔ مختلف ميں مالک چاروں انداز مخصوص کا اثرات مگر تهے، سے ارادے کے ڈالنے م ب نے  SDPPسب سے اہ

يجے  رين سطح کے نت ی ت دف دو اعل تان، تاجکستان اور تيمور کمبوڈي —پروگرام کے زير ہ يں ڈراپ آؤٹ اور ہندوس ا م
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 ہے چلتا پتہ سے نتائج کے پيمائی قدر پر ڈراپ آؤٹ کے سلسلے ميں حسب خواہش اثر مرتب کيا۔ —ليسٹ ميں حاضری 
ہ دوچار سے خطرے کے آؤٹ ڈراپ پر جانے کيے نافذ تحت کے حاالت درست پروگرام تقويتی پلس EWS کہ  کے طلب
اده سے سب ميں صورت اس مداخلت EWS پر، طور خاص ہے۔ افزا اميد ليے کے النے بہتری ميں تائجن تعليمی ليے  زي
اته کے سرگرميوں تفريحی اور  تقويتی  )1 ( اسے جب ہے سکتی ہو مؤثر ر، س ی کی آؤٹ ڈراپ  )2 ( مالک  اور سطح اعل
يں ملک والے سطح ادنی کی عمل طرز کے استاد ميں تدارک کے آؤٹ ڈراپ افی  )3 ( ورا م د ک ل تک ح  ايکسپوژر طوي
ا ڈهلنے ميں اثرات کے آؤٹ ڈراپ کو اثرات والے پڑنے پر نتائج متوسط کہ جائے کيا نافذ طرح اس ساته کے  مل وقت ک

اده سے سب پہلو سے کون کے پروگراموں ايسے کہ ہو خواہاں کی کرنے نشاندہی يہ جو تحقيق آئنده جائے۔ م زي يں اہ  وه ہ
EWS ہوگی۔ ثابت گرانقدر ميں کرنے تطہير کی مداخلتوں کامياب کرکے استعمال کا پروگراموں تیتقوي اور  

 

.D SDPP کے نتائج سے تجويز کرده مستقبل کی تحقيق 

پروگراموں  SDPPمختلف ممالک کے تناظر ميں ڈراپ آؤٹ سے تعلق رکهنے والے مختلف نتائج پر اثرانداز ہونے ميں 
 EWSيسے اہم سواالت پيدا کرتی ہے جن کا ازالہ آئنده تحقيق کے ذريعہ کيا جانا چاہيے کہ کی کاميابی اس بارے ميں ا

کی مداخلت پر مشتمل ڈراپ آؤٹ کے تدارک کا طريقہ جس کا تکملہ کسی تقويتی پروگرام سے کيا گيا ہو، ڈراپ آؤٹ پر 
 :ان ميں شامل ہيں ہم آہنگ، بامعنی اثرات ڈالنے کے ليے کس طرح مزيد خالص بنايا جا سکتا ہے۔

 آيا مداخلت کا ايک طويل تر عرصہ اور توجہ مرکوز کرنے کا وسيع تر وقت مزيد موافق نتائج پيش کرے گا؟ •

کمبوڈيا ميں ڈراپ آؤٹ پر جو موافق اثرات پائے گئے ہيں کيا وه ان ممالک ميں زياده مضبوط ہيں جو زياده  •
تدارک ميں استاد کے ناقص طرز عمل کے کمبوڈيا کے  ڈراپ آؤٹ کی شرح کے ساته ضم شده ڈراپ آؤٹ کے

 پروفائل سے ميل کهاتے ہوں؟

اور تقويتی  EWSاور تقويتی سرگرميوں کا ايک مختلف مجموعہ ملتے جلتے اثرات مرتب کرے گا؟  EWSکيا  •
اور کيا  اجزاء کے الگ الگ اثرات کيا ہيں؟ کيا يہ اثرات مختلف قسموں کے تقويتی اجزاء کے ليے مختلف ہيں

ايک مزيد سلسلہ بند مداخلت اس سے ملتے جلتے اثرات مہيا کر سکتی ہے؟
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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۔  




