ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻼﻣﺘﯽ واﺋﺮس ﮐﯽ اﺳﮑﻮﻟﻮں اور ﮐﺎﻟﺠﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ اﮐﺜﺮ ﭘﻮﭼﮭﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﻮاﻻت

ﺣﮑوﻣت ﮢﯾﺳﮢوں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﯾہ ﻻﺋﺣہ ﻋﻣل ﮐﯾوں ﻻﮔو ﮐر رﮨﯽ ﮨﮯ؟
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ اداروں ﻣﯾں ﺣﮑوﻣت ﮐﯽ ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ واﺋرس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺣﮑﻣت ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮯ ﮐﯾﺎ ﻣﻘﺎﺻد ﮨﯾں؟
واﺋرس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ ﺳﮯ ﮨﻣﯾں ﮐروﻧﺎ واﺋرس ﮐﮯ ﭘﮭﯾﻼؤ ﮐﮯ ﺳﻠﺳﻠﮯ ﮐو روﮐﻧﮯ ﻣﯾں ﻣدد ﻣﻠﮯ ﮔﯽ۔ ﺳﯾﮑﻧڈری اﺳﮑوﻟوں اور
ﮐﺎﻟﺟوں ﻣﯾں ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﺗﯾز ﻋﻣل ﺳﮯﻣﺛﺑت ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ ﻣﺗﺎﺛره اﻓراد ﮐﯽ ﻧﺷﺎن دﮨﯽ ﻣﯾں ﻣدد ﻣﻠﮯ ﮔﯽ۔ اﯾﺳﮯ اﻓراد ﺟن ﮐﺎ ﮢﯾﺳٹ
ﻣﺛﺑت آﯾﺎ ﮨو اﻧﮩﯾں اﻟﮓ ﮐردﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟس ﺳﮯ دوﺳرے طﻠﺑﺎء اور ﺷﺎﮔردوں ﮐو روﺑرو ﺗﻌﻠﯾم ﺟﺎری رﮐﮭﻧﮯ ﻣﯾں ﻣدد ﻣﻠﮯ ﮔﯽ۔
آپ ﺟﻧوری ﮐﮯ ﺷروﻋﺎت ﻣﯾں ﯾہ اﯾﮏ ﮨﯽ ﺑﺎر ﻣﯾں ﮢﯾﺳٹ ﮐﯾوں ﮐروا رﮨﮯ ﮨﯾں؟
ﯾہ ﮢﯾﺳٹ ﮐﺎ ﻋﻣل زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﺳﯾﮑﻧڈری اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﻣﯾں واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ اﻓراد ﻣﯾں واﺋرس ﮐﯽ
ﻧﺷﺎن دﮨﯽ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺗﯾﺎر ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ﺟب وه ﺟﻧوری ﻣﯾں ﺗﻌﻠﯾم دوﺑﺎره ﺷروع ﮐرﯾں۔
ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﺗﯾز ﻋﻣل اورﻣﺛﺑت اﻓراد ﮐﯽ ﻋﻠﯾﺣدﮔﯽ ﺳﮯ اﯾﺳﮯ اﻓراد ،ﺟو واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﮨﯾں اور ﺑﻐﯾر ﺟﺎﻧﮯ اس ﮐو ﻣﻣﮑﻧہ
طور ﭘر ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ اداروں اور ﻣﻌﺎﺷرے ﻣﯾں ﭘﮭﯾﻼ رﮨﮯ ﮨوں ،ﺳﮯ ﺑﭼﺎ ﺟﺎﺳﮑﮯ ﮔﺎ۔ ﯾہ ﺣﮑوﻣت ﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ ﺟﺎری ﮐرده ﮐروﻧﺎ
واﺋرس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋﻣل ﮐﮯ ﻣؤﺛر ﮨوﻧﮯ ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﻓراﮨم ﮐرے ﮔﺎ۔
واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ اﻓراد ﻣﯾں ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﺗﯾز ﻋﻣل ﮐو اب ﮐﯾوں ﻣﺗﻌﺎرف ﮐرواﯾﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ؟
واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره اﻓراد ﻣﯾں ﮨر ﺗﯾن ﻣﯾں ﺳﮯ اﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﯾں واﺋرس ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺟس ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت ظﺎﮨر ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﯽ ،ﺟو ﮐہ ﺑﻐﯾر
ﺟﺎﻧﮯ ﺑﯾﻣﺎری ﮐو ﭘﮭﯾﻼ رﮨﮯ ﮨو ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﺗﯾز ﻋﻣل ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮢﯾﮑﻧﺎﻟوﺟﯽ ﮨﻣﯾں ﻗﺎﺑل ﺑﻧﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟس ﮐﺎ ﻣطﻠب ﮨﮯ ﮐہ
ﮨم واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ طﻠﺑﺎء اور ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺑﻧﯾﺎدی ﺟﺎﻧﭻ ﻣﺗﻌﺎرف ﮐرواۓ ﮔﮯ ،اور ﭘﮭر اﯾﺳﮯ طﻠﺑﺎء اور ﻋﻣﻠہ ﺟن
ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﯾں واﺋرس ﮐﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ ان ﮐﯽ روزاﻧہ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺟﺎۓ۔ اﯾﺳﮯ اﻓراد ﺟن ﮐﮯ ﻗرﯾﺑﯽ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﯾں واﺋرس ﮐﯽ
ﺗﺷﺧﯾص ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﻣطﻠب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐو ﻋﻠﯾﺣده ﮐرﻧﮯ ﮐﯽ ﺿرورت ﻧﮩﯾں اور وه رو ﺑرو ﺗﻌﻠﯾم ﺣﺎﺻل ﮐر
ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔
ﯾہ ﻧﻣﺎﯾﺎں ﺑﮩﺗری ﮨﮯ ﺟو ،واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره اﻓراد ﮐﯽ ﺗﯾزی ﺳﮯ ﻧﺷﺎﻧدﮨﯽ ،ﭘﮭﯾﻼؤ ﮐﮯ ﺳﻠﺳﻠﮯ ﮐو روﮐﻧﮯ اور اس ﮐوﻓت ﮐو ﺟو
ﮐہ اﺳﮑول ،ﮐﺎﻟﺞ اور طﻠﺑﺎء ﮐﺊ ﻣﮩﯾﻧوں ﺳﮯ ﺳﺎﻣﻧہ ﮐر رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﮐو ﮐم ﮐرﻧﮯ ،ﻣﯾں ﻣدد ﻓراﮨم ﮐرے ﮔﯽ۔ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ
واﺋرس ﮐﮯ ﭘﮭﯾﻼؤ ﮐﮯ ﺧطرے ﮐو ﮐم ﮐﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺑﮩت ﺳﯽ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺗداﺑﯾر ﻻﮔو ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻠﺳﻠﮯ ﮐو ﺟﺎری رﮐﮭﯾں ﮔﮯاور
ﮨﻔﺗہ وار ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ان ﮐﮯ ﮐم ﮐرﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻣﯾں اﻋﺗﻣﺎد ﮐو ﺑڑھﺎۓ ﮔﯽ۔
ﺑﭼﮯ اور ﮐم ﻋﻣر اﻓراد ﺟو ﮐہ طﺑﻌﯽ طور ﭘر ﺑﮩت زﯾﺎده ﮐﻣزور ﮨﯾں وه ،ﺣد ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﻣزور اﻓراد ﮐو ﺑﭼﺎﻧﮯ اور ﺣﻔﺎظت ﮐﯽ
ﮨداﯾﺎت ﭘر ﻋﻣل ﮐرﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭﯾں ﮔﮯ۔

ﺟﻨﻮری ﻣﯿﮟ طﻠﺒﺎء ﮐﯽ واﭘﺴﯽ

ﺳﮑﯾﻧڈری اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺟوں ﻣﯾں طﻠﺑﺎء ﮐﯽ واﭘﺳﯽ ﮐو ﻣﻠﺗوی ﮐﯾوں ﮐﯽ ﮔﺋﯽ؟
ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻣر ﮐﮯ طﻠﺑﺎء ﻣﯾں ﻣرﯾﺿوں ﮐﯽ ﺑڑھﺗﯽ ﮨوﺋﯽ ﺗﻌداد اور ﻣرض ﻣﻧﺗﻘﻠﯽ ﮐﯽ وﺟہ ،ﯾہ ﺿروری ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺗﻌﻠﯾم ﮐو ﻓوﻗﯾت دﯾﺗﮯ
ﮨوﺋﮯ ﮨر وه ﻗدم اﮢﮭﺎﯾﺎ ﺟﺎۓ ﺟس ﺳﮯ اس رﺟﺣﺎن ﻣﯾں ﮐﻣﯽ ﻻﺋﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯ۔ زﯾﺎده ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﺟﺎﻧﭻ ،واﺋرس ﺳﮯ
ﻣﺗﺎﺛره ﻏﯾر ﻋﻼﻣﺎﺗﯽ زﯾﺎده اﻓراد ﮐﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﮐرﻧﮯ اور اس ﮐﯽ ﻣﻧﺗﻘﻠﯽ ﮐو روﮐﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑل ﺑﻧﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔  18ﺟﻧوری ﺗﮏ طﻠﺑﺎء
اور ﺷﺎﮔردوں ﮐﯽ روﺑرو ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اداروں ﻣﯾں واﭘﺳﯽ ﮐو زﯾﺎده ﻣﻠﺗوی ﮐرﻧﮯ ﺳﮯ اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ
ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋﻣل ﮐو ﻻﮔو ﮐرﻧﮯ ﮐﮯﻟﯾﮯ ﺗﯾﺎر ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ وﻗت ﻣل ﺟﺎۓﮔﺎ۔
ﺟﻧوری ﻣﯾں طﻠﺑﺎء ﮐﯽ واﭘﺳﯽ ﮐﮯﻟﺋﮯ ﺣﮑوﻣت ﮐﯽ ﮐﯾﺎ ﺣﮑﻣت ﻋﻣﻠﯽ ﮨﮯ؟
ﭘراﺋﻣری ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ادارے
ﻣﻠﮏ ﮐﮯ اﯾﺳﮯ ﻋﻼﻗﮯ ﺟﮩﺎں واﺋرس ﮐﯽ ﻣﻧﺗﻘﻠﯽ اور واﺋرس ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ زﯾﺎده ﺧدﺷﺎت ﮨﯾں ،وﮨﺎں ﺣﮑوﻣت ﻧﮯ ﮐوﻧﮢﻧﺟﻧﺳﯽ ﻓرﯾم
ورک ﻓور اﯾﺟوﮐﯾﺷن ﻧﺎﻓذ ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﯾﺻﻠہ ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ﺟس ﮐﯽ رو ﮐﭼﮭ ﭘراﺋﻣری اﺳﮑول زﯾﺎده ﺗر ﺑﭼوں ﮐﮯ اﺳﮑول واﭘﺳﯽ ﮐو دو
ﮨﻔﺗوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻠﺗوی ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔
اﯾﺳﮯ ﻋﻼﻗﮯ ﺟﮩﺎں ﮐوﻧﮢﻧﺟﻧﺳﯽ ﻓرﯾم ورک ﻧﺎﻓذ ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﭘراﺋﻣری اﺳﮑول ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﻣﻌﻣول ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺳﺎل ﮐﮯ آﻏﺎز
ﻣﯾں ﮨﯽ واﭘس آﺳﮑﮯ ﮔﮯ اور ﺑﭼوں ﮐو ﺗﻣﺎم ﺳﮩوﻟﯾﺎت ﻓراﮨم ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ ادارے )ڈےﮐﺋﯾر ﺳﻧﮢر(ﻣﯾں ﺑﭼﮯ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺳﺎل ﮐﮯ آﻏﺎز
ﻣﯾں واﭘس آﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔
ﻣﺧﺻوص ﺿرورﯾﺎت واﻟﮯ اور دوﺳرے طرﯾﻘوں ﺳﮯ ﺗﻌﻠﯾم دﯾﻧﮯ واﻟﮯ ادارے
ﺧﺎص اﺳﮑول اور ﻣﺧﺗﻠف طرﯾﻘوں ﺳﮯ ﺗﻌﻠﯾم دﯾﻧﮯ واﻟﮯ ادارے ،ﻣﻌزور ﺑﭼوں ﮐو ﺗﻌﻠﯾم دﯾﻧﮯ واﻟﮯ اداروں ﻣﯾں روﺑرو ﺗﻌﻠﯾم
ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺗﻣﺎم ﺑﭼﮯ اور ﮐم ﻋﻣر اﻓراد واﭘس آﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ،ﻟﯾﮑن ان ﮐو ﯾہ اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺎﺻل ﮨﮯ ﮐہ اﮔر ﻣﻧﺎﺳب ﮨو ﺗو ان ﮐﮯ واﻟدﯾن
ﮐو ﺑﭼوں ﮐو ﮔﮭر ﻣﯾں رﮐﮭﻧﮯ ﭘر آﻣﺎده ﮐرﯾں۔ ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﮩﺎں ﺳﮯ ﺣﺎﺻل ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺗﯽ ﮨﯾں :ﺧﺎص ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ اداروں ﻣﯾں ﺑڑے
ت ﺑرطﺎﻧﯾہ) )www.gov.uk
ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ واﺋرس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ  -ﺣﮑوﻣ ِ
ﺳﯾﮑﻧڈری اﺳﮑول اور ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ﮐﺎﻟﺞ

 18ﺟﻧوری ﮐو ﻣﮑﻣل واﭘﺳﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ،اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو طﻠﺑﺎء ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ﻟﯾﮯ واﭘﺳﯽ ﮐو ﺳﺳت ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ ،ﺑﺎﻟﻎ
طﻠﺑﺎء اور ﺷﺎﮔردوں ﻣﯾں واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ اﻓراد ﻣﯾں ﮐﯽ ﻧﺷﺎﻧدﮨﯽ اور ﻣﻧﺗﻘﻠﯽ ﮐﮯ ﺳﻠﺳﻠﮯ ﮐو روﮐﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
ﺟﺎﻧﻧﭻ ﮐو ﻣﮑﻣل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ زﯾﺎده وﻗت دﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ۔
 4ﺟﻧوری ﺳﮯ ،ﺳﯾﮑﻧڈری ﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﺑڑی ﺟﻣﺎﻋت ﮐﮯ طﻠﺑﺎء ﮐو آن ﻻﺋن ﺗﻌﻠﯾم ﻓراﮨم ﮐرﯾں ﮔﮯ ﺟس طرح ﮐہ وه ﺟﻣﺎﻋت
ﻣﯾں ﺣﺎﺻل ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ،اور ﻧﮩﺎﯾت ﺿروری ﮐﺎرﮐﻧوں ﮐﮯ ﺑﭼوں اور ﮐﻣزور اﻓراد ﮐو روﺑرو ﺗﻌﻠﯾم ﻓراﮨم ﮐرے ﮔﮯ۔
ان ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﯾﺳﺎ ﮐرﻧﺎ ﺿروری ﻧﮩﯾں ،اﻟﺑﺗہ وه اﯾﺳﺎ ﮐرﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ،ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳری ﺟﻣﺎﻋت ﮐﮯ طﻠﺑﺎء ﮐو دور دراز ﺳﮯ ﺗﻌﻠﯾم
دے ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺳﺎل ﮐﮯ دوﺳرے ﮨﻔﺗﮯ ﻣﯾں ،ﺟو ﮐہ  11ﺟﻧوری ﮐو ﺷروع ﮨورﮨﺎ ﮨﮯ،ﺳﯾﮑﻧڈری اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﺗﻣﺎم طﻠﺑﺎء ﮐو دور
دراز ﺳﮯ وﮨﯽ ﺗﻌﻠﯾم دﯾں ﮔﮯ ﺟو وه ﺟﻣﺎﻋت ﻣﯾں ﺣﺎﺻل ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ ،اور ﺑڑی ﺟﻣﺎﻋت ﮐﮯ طﻠﺑﺎء ،ﻋﻣﻠﮯ اور اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ
ﻣﯾں ﻣوﺟود طﻠﺑﺎء ﮐو ﻓوﻗﯾت دﯾﺗﮯ ﮨوۓ ،زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﺑﭼوں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﭘر ﺗوﺟہ دﯾں ﮔﮯ۔ وه ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ﻟﯾﮯ طﻠﺑﺎء ﮐﯽ واﭘﺳﯽ
ﮐو آﮨﺳﺗہ آﮨﺳﺗہ ،ﺑڑی ﺟﻣﺎﻋت ﮐﮯ طﻠﺑﺎء ﺳﮯ ﺷروع ﮐرﯾں ﮔﮯ۔
اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐﮯ ﺗﻣﺎم طﻠﺑﺎء  18ﺟﻧوری ﮐو روﺑرو ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺳﮑول واﭘس آﻧﮯ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔
اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﻣﯾں واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﻏﯾر ﻋﻼﻣﺎﺗﯽ اﻓراد ﮐﯽ طﻠﺑﺎء ﺷﺎﮔردوں اور ﻋﻣﻠﮯ ﻣﯾں ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﯽ
ﻓراﮨﻣﯽ ﮐب ﺗﮏ ﻣﺗوﻗﻊ ﮨﮯ؟
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ اداروں ﻣﯾں ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر واﺋرس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋﻣل ﮐو ﻣﮑﻣل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اور ،ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ڈﯾواﺋس ﮐﯽ ﮐﮢﯾں اور
ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﮯ ﺳﺎز و ﺳﺎﻣﺎن ﮐﯽ ﮐﮭﯾﭘﯾں وﺻول ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ  04ﺟﻧوری ﺳﮯ ﮐﮭﻠﮯ ﮨوﻧﮕﮯ۔ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﮐﻣزور
ﭼﮭوﮢﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد اور ﻧﮩﺎﯾت ﺿروری ﮐﺎرﮐﻧوں ﮐﮯ ﺑﭼوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺑﮭﯽ  04ﺟﻧوری ﺳﮯ دﺳﺗﯾﺎب ﮨوں ﮔﮯ۔ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻔﺗﮯ
ﮐﮯ دوران ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ادارے ﮐﮯ ﮐﺎرﮐﻧوں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﺷروع ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ ﺟﯾﺳﺎ ﮨﯽ ﭘﮩﻠﮯ دو ﮨﻔﺗوں ﻣﯾں ﺑﺎﻟﻎ طﻠﺑﺎء ﺟو اﺳﮑول ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ
آﺋﯾں ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ ﻣﺣﮑﻣہ ﺗﻌﻠﯾم ﺗوﻗﻊ ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ زﯾﺎده ﮐﻣزور ﺷﺎﮔردوں اور طﻠﺑﺎء ،ﺑﺷﻣول
اﺿﺎﻓﯽ ﺿرورﯾﺎت واﻟﮯ طﻠﺑﺎء )ﻣﻌزور(ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐو ﺗرﺟﯾﺢ دے۔
 11ﺟﻧوری ﮐﮯ ﮨﻔﺗﮯ ﺳﮯ ﺗﻣﺎم ﺳﯾﮑﻧڈری اﺳﮑول ﻋﻣر ﮐﮯ )ﺑﺎﻟﻎ(طﻠﺑﺎء اور ﺷﺎﮔردوں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﺷروع ﮐرﻧﺎ ﮨوﮔﯽ۔ ﯾہ ﻣﺷﺗﻣل
ﮨوﮔﺎ ،ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ اداروں ﻣﯾں ﺗﯾن ﺳﮯ ﭘﺎﻧﭻ دﻧوں ﮐﮯ وﻗﻔﮯ ﺳﮯ دو ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ڈﯾواﺋس ﮢﯾﺳٹ ﭘر 18 ،ﺟﻧوری ﮐو روﺑرو ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ
ﻟﯾﮯ ﻣﮑﻣل واﭘﺳﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ۔
ادارے ﮐﮯ ﮐﺎرﮐﻧوں ﮐﯽ ﮨﻔﺗہ وار ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺟﺎۓ ﮔﯽ۔ طﻠﺑﺎء ،ﺷﺎﮔرد اور ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ وه اﻓراد ﺟن ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ادارے ﻣﯾں واﺋرس
ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﺷﺧص ﮐﮯ ﻗرﯾﺑﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮐﮯ طور ﭘر ﺷﻧﺎﺧت ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ،روزاﻧہ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرواﺋﯾں ﮔﮯ۔ روزاﻧہ ﮢﯾﺳٹ ﻣﻧﻔﯽ آﻧﮯ ﭘر ان ﮐو
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ادارے ﻣﯾں آﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮨوﮔﯽ۔

ﺑﮍے ﭘﯿﻤﺎﻧﮯ ﭘﺮ ﺟﺎﻧﭻ

ت ﻋﻣﻠﯽ ﮨﮯ؟
ﺣﮑوﻣت ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ اداروں ﻣﯾں ﻏﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ واﺋرس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﮐﯾﺎ ﺣﮑﻣ ِ

واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﮨر ﺗﯾن ﻣﯾں ﺳﮯ اﯾﮏ ﺷﺧص ﮐو ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ واﺋرس ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺳﮯ وه اﻧﺟﺎﻧﮯ ﻣﯾں ﭘﮭﯾﻼ رﮨﺎ ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ
ﮨﮯ۔ اس ﻟﯾﮯ واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﻏﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ اﻓراد ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ اداروں ﮐو ﺑﭼﺎ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔ واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره اﻓراد ﮐﯽ
ﻧﺷﺎﻧدﮨﯽ ﻣﻧﺗﻘﻠﯽ ﮐﮯ ﺳﻠﺳﻠہ ﮐو روﮐﻧﮯ ﻣﯾں ﻣدد دے ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﯾہ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﻋﻣل ،ﺳﮑﯾﻧڈری اﺳﮑول اور ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﮐﮯ ﺷﺎﮔردوں اور طﻠﺑﺎء ﮐﮯ اﺑﺗداﺋﯽ طور ﭘر دو ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ڈﯾواﺋس ﮢﯾﺳٹ
ﭘر ﻣﺷﺗﻣل ﮨوﮔﺎ۔
اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﻣﯾں ﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﻋﻣل ﮐب ﺗﮏ ﻣﮑﻣل ﮨوﮔﺎ اور ﯾہ ﮐب ﮨورﮨﺎ ﮨﮯ؟
ﯾہ ﻣﺗوﻗﻊ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﮑﯾﻧڈری اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ  04ﺟﻧوری ﮐو ﺷروع ﮨوﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻔﺗﮯ ﮐو ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ واﺳطﮯ
ﺗﯾﺎر ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﯾں ﮔﮯ۔  11ﺟﻧوری ﺳﮯ ﺗﻣﺎم طﻠﺑﺎء ﮐﮯ ﻟﺋﮯ واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﻏﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ اﻓراد ﮐﯽ ﻧﺷﺎﻧدﮨﯽ
ﮐﮯ ﻟﯾﮯ دو ﺗﯾز ﮢﯾﺳٹ دﺳﺗﯾﺎب ﮨوﻧﮕﮯ۔ واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره اور ﻏﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ اﻓراد ﮐﯽ ﺟﻠد ﻧﺷﺎﻧدﮨﯽ،اﻧﺟﺎﻧﮯ ﻣﯾں واﺋرس ﺳﮯ
ﻣﺗﺎﺛر ﮨوﻧﮯ اور ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷرے ﻣﯾں ﻣﻣﮑﻧہ ﭘﮭﯾﻼؤ ﺳﮯ ﺑﭼﺎۓ ﮔﯽ۔ ﯾہ ﺣﮑوﻣت ﮐﯽ طرف ﺳﮯ ﻻﮔو ﮐرده ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﮐروﻧﺎ
واﺋرس ﮐﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﮐﮯ ﻋﻣل ﮐﮯ ﻣؤﺛر ﮨوﻧﮯ ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐرے ﮔﺎ۔
ﯾﮏ ﺑﺎر ﮢﯾﺳٹ ﮐس طرح ﮐﺎم ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ؟
 11ﺟﻧوری ﺳﮯ ﺳﮑﯾﻧڈری اﺳﮑول اور ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ﮐﺎﻟﺟوں ﮐﮯ ﺗﻣﺎم طﻠﺑﺎء اور ﺷﺎﮔردوں ﮐو ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ﮢﯾﺳٹ ﭘﮩش ﮐﯾﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺳﮑﯾﻧڈری اﺳﮑول اور ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ﮐﺎﻟﺟوں ﮐﮯ طﻠﺑﺎء اور ﺷﺎﮔرد  3ﺳﮯ  5دن ﮐﮯ وﻗﻔﮯ ﺳﮯ  2ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو
ڈﯾواﺋس ﮢﯾﺳٹ ﮐرواﺳﮑﮯ ﮔﮯ۔
ﮢﯾﺳٹ ﻣﺛﺑت آﻧﮯ واﻟﮯ اﻓراد ﮐو ﺧود ﮐو اﻟﮓ ﮐرﻧﮯ ﮐﯽ ﺿرورت ﮨوﮔﯽ ،ﮐروﻧﺎ واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﻣﻣﮑﻧہ ﯾﺎ ﻣﺻدق اﻓراد ﮐﮯ
ﮔﮭر ﭘر رﮨﻧﮯ ﮐﯽ ﮨداﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻧﯽ ﻣﯾں۔ طﻠﺑﺎء ،ﺷﺎﮔردوں اور ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ ارﮐﺎن ﮐو ﻣﺛﺑت ﻧﺗﯾﺟہ ﮐﯽ ﺗوﺛﯾﻖ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺗﺻدﯾﻘﯽ
ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﮢﯾﺳٹ ﮐرواﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ ﺗﺻدﯾﻘﯽ ﮢﯾﺳٹ ﺗﮏ ﺗﯾز رﺳﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ،ﻣزﯾد ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﮢﯾﺳٹ ﺳﮑوﻟوں اور
ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو ﺑﮭﺟواﺋﮯ ﺟﺎﺋﯾں ﮔﮯ ،ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺧص ﮐﮯ ﻣﺛﺑت ﻧﺗﯾﺟہ آﻧﮯ ﭘر ﺟﺎری ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ۔

ﺟﺎﻧﭻ ﻻزم ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ،اور ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ طﺎﻟب ﻋﻠم اور ﺷﺎﮔرد ﺟو ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ڈﯾواﺋس ﮢﯾﺳٹ ﺳﭘرﻧﮓ ﮢرم ﮐﯽ ﺷروﻋﺎت ﻣﯾں ،ﻧﮩﯾں
ﮐرواﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﺎ اﻧﮩﯾں ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺗﯾﺟہ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرواﻧﮯ اور ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﺛﺑوت دﯾﻧﮯ ﮐﯽ ﺿرورت ﻧﮩﯾں ﮨوﮔﯽ  18ﺟﻧوری ﮐو روﺑرو
ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ﻟﯾﮯ واﭘﺳﯽ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ۔ اﻟﺑﺗہ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرواﻧﺎ ﺑﮭرﭘور ﺳراﮨﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ﮢﯾﺳٹ ﮐس ﺣد ﺗﮏ ﮐﺎرآﻣد ﮨﮯ؟
ﻟﯾﮢر ﻓﻠو ﮢﯾﺳٹ ﺑﮩت ﺣد ﺗﮏ ﮐﺎرآﻣد ﮨﮯ ﺟس ﮐﺎ ﻣطﻠب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮩت ﮐم اﻓراد ﺟن ﮐو ﮐروﻧﺎ واﺋرس ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ ان ﮐﺎ ﻣﺛﺑت ﻧﺗﯾﺟہ
آﺗﺎ ﮨﮯ)ﻏﻠط ﻧﺗﯾﺟہ(۔
اﮔر آپ ﮐﺎ ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ﮢﯾﺳٹ ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت آﺗﺎ ﮨﮯ ﺗو اس ﮐﺎ ﻗوی اﻣﮑﺎن ﮨﮯ ﮐہ اس وﻗت واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﮨﯾں۔ ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ﮢﯾﺳٹ
ﮐﮯ ،اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﮯ اﯾﺳﮯ اﻓراد ﺟو ﮐﮯ واﺋرس ﺳﮯ ﺑﮩت زﯾﺎده ﻣﺗﺎﺛر ﮨﯾں اور واﺋرس ﮐﮯ ﭘﮭﯾﻼؤ ﮐﺎ ﺳﺑب ﺑن ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ،ﮨم ان
ﮐﯽ ﻧﺷﺎﻧدﮨﯽ ﮐرﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔
ﻟﯾﮢرل ﻓل ڈﯾواﺋس ﮢﯾﺳٹ ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﻧﻔﯽ آﻧﮯ واﻟﮯ اﻓراد ﺑﮭﯽ ﺳﻣﺎﺟﯽ دوری ﮐﯽ ﮨداﯾﺎت ،ﭼﮩره ڈھﮑﻧﮯ ،اور ﺟب ﻣﻧﺎﺳب ﮨو
ﺑﺎﻗﺎﻋدﮔﯽ ﺳﮯ ﮨﺎﺗﮭ دھوﻧﮯ ،ﭘر ﻋﻣل ﮐرﯾں ﮔﮯ۔
ﻣﯾرا ﺳﮑول ﺗﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋﺗوں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮨﮯ۔ ﮐﯾﺎ ﻣﺟﮭﮯ ﭘراﺋﻣری ﺟﻣﺎﻋت ﮐﮯ طﻠﺑﺎء ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ؟
ﻧﮩﯾں ،ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﻣﯾں اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐﮯ ﺳﮑﯾﻧڈری ﺟﻣﺎﻋﺗوں ﮐﮯ طﻠﺑﺎء اور ﺷﺎﮔردوں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐو ﺗرﺟﯾﺢ دی
ﮔﺋﯽ ﮨﮯ ،ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن اور ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢﯾں اﺳﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﭘر ﻓراﮨم ﮐﯽ ﺟﺎۓ ﮔﯽ۔ ﻣﻧﺎﺳب وﻗت ﻣﯾں دوﺳری ﻋﻣر ﮐﮯ طﻠﺑﺎء ﮐﯽ
ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣزﯾد ﮨداﯾﺎت ﺟﺎری ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯾں ﮔﯽ۔
اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﻣﯾں ﺟﺎﻧﭻ ﮐون ﮐرے ﮔﺎ؟
زﯾﺎده ﺗر ،ﺷﺎﮔرد ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻧﻣوﻧﮯ ﻓراﮨم ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺧود رطوﺑت ﻧﮑﺎﻟﯾں ﮔﮯ۔ ﮨﻣﺎری ﺷﺎﺋﻊ ﮐرده ﮨداﯾﺎت ﻣﯾں ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ
ﻋﻣل ﻣﯾں ﺑﮩت ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻘہ ذﻣہ دارﯾﺎں ﺑﺗﺎﺋﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﯾں۔ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﮐﮯ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋﻣل ﻣﯾں ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﯽ ﺿرورت
ﮨوﮔﯽ۔ ﺑﺎﻗﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﻋﻣﻠہ ،رﺿﺎﮐﺎروں اور اﯾﺟﻧﺳﯽ ﮐﮯ ﻋﻣﻠہ ﭘر ﻣﺷﺗﻣل ﮨوﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﮔر اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﮐو ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
اﻧﺗظﺎﻣﺎت ﮐرﻧﮯ ﻣﯾں ﻣﺷﮑﻼت ﭘﯾش آرﮨﯽ ﮨﯾں ﺗو اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﯾں ﻣﻧﺻوﺑہ ﺑﻧدی اور رﺳﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﻣﺷﮑﻼت دور ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﯾﮯ ﻣزﯾد ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﯽ درﺧواﺳت ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔ اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو اس ﺗرﺳﯾل ﮐﯽ ﺿﻣﺎﻧت ﻧﮩﯾں ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ اداروں ﮐﺎ
ﮐﯾﺳوں ﮐﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﭘر ﺗﻌﯾن ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺗﻣﺎم ﺳﯾﮑﻧڈری اﺳﮑول ،ﮐﺎﻟﺞ اور ﺧﺎص ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ادارے ارﮐﺎن ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣزﯾد
رﻗم ﻓراﮨﻣﯽ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﮨل ﮨوں ﮔﮯ۔ ﺗﻣﺎم دوﺳرے ﻏﯾر ﻣﻧﺣﺻر اﺳﮑول ﻧﺎاﮨل ﮨﯾں۔
اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو ﮐﺗﻧﯽ ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢﯾں ﻓراﮨم ﮐﯽ ﺟﺎۓ ﮔﯽ اور ﻣزﯾد ﮐﮢﯾں ﮐﺗﻧﯽ ﺑﺎر ﻣﮩﯾﺎء ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯾں ﮔﯽ؟
ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢوں ﮐﯽ ﺗﻌداد ﺟو ﮐہ ﮨر ﺳﮑول ﺣﺎﺻل ﮐرے ﮔﺎ  ،اس ﮐﺎ اﻧدازه اﺳﺎﺗذه اور طﻠﺑہ ﮐﯽ ﺗﻌداد اور ﭘﮭﯾﻼؤ ﮐﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﭘر ﻣﺗوﻗﻊ
روزاﻧہ ﺟﺎﻧﭻ ،ﮐﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﭘر ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ دو ﮐﮭﯾﭘﯾں ﺟﻧوری  2021ﮐﮯ ﺷروع ﻣﯾں ﺣﺎﺻل ﮐرے ﮔﮯ۔ ﭘﮩﻠﯽ
ﺗرﺳﯾل راﺋل ﻣﯾل ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺣﺎﺻل ﮨوﮔﯽ۔ ﯾہ ﮐﮢﯾں اور ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن اﺑﺗداﺋﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋﻣل ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮨوﮔﺎ۔ دوﺳری
ﺗرﺳﯾل ﻣﯾں اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﻋﻣﻠﮯ اور ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮐﯽ روزاﻧہ اﯾﮏ ﮨﻔﺗہ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢﯾں اور ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ
ﺳﺎﻣﺎن ﺣﺎﺻل ﮐرﯾں ﮔﮯ۔
ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋرﺻﮯ ﻣﯾں ﺿرورت ﭘڑﻧﮯ ﭘر ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ وﻗت ﻣزﯾد ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢﯾں اور ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﺎﻧﮓ ﺳﮑﮯﮔﯾں ,اور
ﺳﺎﻣﺎن دوﺑﺎره ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻠد ﮨﯽ ﻣﮩﯾﺎء ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯾں ﮔﯽ۔
ﮐﯾﺎ ﮨﻣﯾں ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢوں ﮐﯽ ﺗرﺳﯾل ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻓﯾﺻﻠہ ﮐرﻧﺎ ﮨوﮔﺎ؟
ﮐم ﮐرﻧﮯ ﮐﯽ ﮨداﯾﺎت ﮐﮯ طور ﭘر ڈی اﯾﭻ اﯾس ﺳﯽ ﻗواﺋد و ﺿواﺑط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﮏ اﯾﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻌﺎﮨده طﮯ ﮐرے ﮔﺎ ﮐہ اﺳﮑول
اور ﮐﺎﻟﺞ ﺻرف ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋﻣل ﻣﯾں ﺷرﮐت ﮐﮯ اﻧﺗﺧﺎب ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﯾﺻﻠہ ﮐرﯾں ﮔﮯ۔ ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢوں ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺗرﺳﯾل ﺣﺎﺻل ﮐﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻌﺎﮨده ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺧﺻوص ﻣرﺣﻠﮯ ﻧﮩﯾں ﮨﯾں۔ ان ﺳﺎﻣﺎن ﮐﮯ دوﺑﺎره ﺣﺻول ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓراﮨم ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯾں
ﮔﯽ۔
اﮔر اﺳﮑول/ﮐﺎﻟﺞ ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮕﮩوں ﭘر ﮐﺎم ﮐرﻧﮯ واﻻ ﮨوﮔﺎ ﺗو ﮐﯾﺎ ﮨوﮔﺎ؟
ﯾہ اﺳﮑوﻟوں/ﮐﺎﻟﺟوں ﭘر ﻣﻧﺣﺻر ﮨﮯ ﮐہ وه اﮨﮏ ﮨﯽ ﺟﮕہ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﯾﺎ ﮐﺎم ﮐﯽ ﮨر ﺟﮕہ ﭘر ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺳﮩوﻟت ﻓراﮨم
ﮐرے ﮔﮯ۔ ﮨم اﺳرار ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ طﻠﺑﺎء/ﺷﺎﮔردوں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐو آﺳﺎن ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮨر ﮐﺎم ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘر اﻧﺗظﺎم ﮐرﯾں۔

ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺮواﻧﺎ

ﮐﯾﺎ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻣوﺟود ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺳﮩوﻟت ﺑﮭﯽ ﻣﯾﺳر رﮨﮯ ﮔﯽ؟
واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﻋﻼﻣﺎت ظﺎﮨر ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ اﻓراد ﮐﯽ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺣﮑوﻣت ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﻋﺎم ﺳﮩوﻟت دﺳﺗﯾﺎب رﮨﮯ ﮔﯽ۔ ﯾہ ﮨﻣﺎرے
ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻻﺋﺣہ ﻋﻣل ﮐﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﮨﮯ۔ ﯾہ ﺟﺎﻧﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣؤﺛر طرﯾﻘہ ﮨﮯ ﮐہ آپ واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﮨﯾں اور ﺧود ﮐو اﻟﮓ ﮐرﻧﮯ
ﮐﯽ ﺿرورت ﮨﮯ۔ اﮔر آپ ﻣﯾں ﻋﻼﻣﺎت ظﺎﮨر ﮨورﮨﯽ ﮨﯾں ﺗو آپ ﮐو اﯾن اﯾﭻ اﯾس ﮐروﻧﺎ واﺋرس )ﮐووڈ  (19ﺳروس ﺳﮯ ﯾﺎ 119

ﭘر اﻧﮕﻠﯾﻧڈ اور وﯾﻠز ﻣﯾں ﮐﺎل ﮐر ﮐﮯ ﯾﺎ  03033032713ﭘر اﺳﮑﺎٹ ﻟﯾﻧڈ اور ﺷﻣﺎﻟﯽ آﺋرﻟﯾﻧڈ ﻣﯾں ﮐﺎل ﮐر ﮐﮯ ﮢﯾﺳٹ ﺑﮏ ﮐروا
ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔
اﺟﺎﻧﭻ ﻣﯾں ﺣﺻہ ﻧہ ﻟﯾﻧﮯ واﻟوں اور ﺟن ﮐﺎ ﺳﮑول/ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯾں ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت آﯾﺎ ﮨوں ان ﮐﯽ رﺷﺗہ داروں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻧﮯ ﺑﮯ ﺣرﻣﺗﯽ
ﺳﮯ ﮐﯾﺳﮯ ﺑﭼﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ؟
ﺟﮩﺎں ﻣﻣﮑن ﮨو وﮨﺎں طﻠﺑﺎء ،ﺷﺎﮔردوں اور ﻋﻣﻠﮯ ﮐو ﻧﺗﺎﺋﺞ اﮐﯾﻠﮯ ﻣﯾں ﺑﺗﺎﺋﯾں ﺟﺎﺋﯾں۔
ﮐﯾﺎ ﻣﯾرا ﺧﺎﻧدان ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐروا ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ؟
ﻧﮩﯾں ،ﯾہ ﮢﯾﺳٹ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﮐﮯ طﻠﺑﺎء/ﺷﺎﮔردوں اور ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو روﺑرو ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐﮭﻼ
رﮐﮭﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺻد ﮐﮯ ﺗﺣت ﻣﺧﺗص ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔ ﺣﺻہ ﻟﯾﻧﮯ واﻟﮯ طﻠﺑﺎء/ﺷﺎﮔردوں اور ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ ﮔﮭر ﮐﮯ اﻓراد اﮨل ﻧﮩﯾں۔ اﮔر
ﺧﺎﻧدان ﮐﮯ اﻓراد ﻣﯾں ﮐووڈ  19ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت ظﺎﮨر ﮨو ﺗو اﻧﮩﯾں ﺣﮑوﻣت ﮐﯽ ﻣﻌﯾﺎری ﮨداﯾﺎت ﭘر ﻋﻣل ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ ﺑﺷﻣول ﻓورا ً ﺧود
ﮐو اﻟﮓ ﮐر ﮐﮯ اور
اﯾن اﯾﭻ اﯾس ﮐروﻧﺎ واﺋرس )ﮐووڈ  (19ﺳروس ﺳﮯ ﯾﺎ  119ﭘر اﻧﮕﻠﯾﻧڈ اور وﯾﻠز ﻣﯾں ﮐﺎل ﮐر ﮐﮯ ﮢﯾﺳٹ ﺑﮏ ﮐروا ﮐر۔
ﻣﺟﮭﮯ )ﺷﺎﮔرد/طﺎﻟب ﻋﻠم /ﻋﻣﻠﮯ ﮐﺎ رﮐن ﮐو( ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯾوں ﮐرواﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ اﮔر ﻣﺟﮭﮯ )ﺷﺎﮔرد/طﺎﻟب ﻋﻠم /ﻋﻣﻠﮯ ﮐﺎ رﮐن ﮐو(
ﮐوﺋﯽ ﻋﻼﻣﺎت ظﺎﮨر ﻧہ ﮨوں؟
ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ﮢﯾﺳٹ ان اﻓراد ﻣﯾں واﺋرس ﮐﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮨﮯ ﺟن ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ ﻋﻼﻣﺎت ظﺎﮨر ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﯾں اور وه ﭘﮭر ﺑﮭﯽ واﺋرس
ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں اور واﺋرس ﮐو ﻣﻧﺗﻘل ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ ﺳﮯ آپ دوﺳرے ﻟوﮔوں ﮐو ﻣﺣﻔوظ ،واﺋرس ﮐﮯ ﭘﮭﯾﻼؤ
ﮐو روک ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں اور ﺟﺎﻧوں ﮐﺎ ﺑﭼﺎ ﮐرﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔
ﻣﺟﮭﮯ )ﺷﺎﮔرد/طﺎﻟب ﻋﻠم /ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ رﮐن ﮐو( ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯾوں ﮐرواﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ؟ اﮔر ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت آﯾﺎ ﺗو ﻣﺟﮭﮯ ﺧود ﮐو اﻟﮓ ﮐرﻧﺎ
ﮨوﮔﺎ۔ ﻣﺟﮭﮯ ﯾہ ﺧطره ﮐﯾوں ﻣول ﻟﯾﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ؟
ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ﮢﯾﺳٹ ان اﻓراد ﻣﯾں واﺋرس ﮐﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮨﮯ ﺟن ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ ﻋﻼﻣﺎت ظﺎﮨر ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﯾں اور وه ﭘﮭر ﺑﮭﯽ واﺋرس
ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں اور واﺋرس ﮐو ﻣﻧﺗﻘل ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ ﺳﮯ آپ دوﺳرے ﻟوﮔوں ﮐو ﻣﺣﻔوظ ،واﺋرس ﮐﮯ ﭘﮭﯾﻼؤ
ﮐو روک ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں اور ﺟﺎﻧوں ﮐﺎ ﺑﭼﺎ ﮐرﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ اس ﮐﺎ ﯾہ ﻣطﻠب ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻣﻠہ ﮐﺎم ﭘر آ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ اور اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ
ﻋﻣﻠہ ﮐﯽ ﻏﯾر ﺿروری ﮐﻣﯽ ﺳﮯ ﺑﭻ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں اور طﻠﺑﺎء اور ﺷﺎﮔرد روﺑرو ﺗﻌﻠﯾم ﮐو اﭘﻧﮯ دوﺳﺗوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﺎری رﮐﮭ
ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔

رﺿﺎﻣﻨﺪی

اﮔر اﺳﮑول رﺿﺎﻣﻧدی ﺣﺎﺻل ﻧہ ﮐر ﺳﮑﮯ اور ﺑﭼہ اﺳﮑول واﭘس آﺟﺎۓ ﺗو ﮐﯾﺎ ﮨوﮔﺎ؟
ﭘروﮔرام ﻣﯾں ﺷرﮐت ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرواﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ ﯾﺎ ﺳوﻟہ ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﻋﻣر ﮨوﻧﮯ ﮐﯽ ﺻورت ﻣﯾں واﻟدﯾن ﯾﺎ
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳرﭘرﺳت ﺳﮯ رﺿﺎﻣﻧدی ﺿروری ﮨﮯ۔ ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﺎ رﮐن ،ﺷﺎﮔرد ﯾﺎ طﺎﻟب ﻋﻠم ﺟﺎﻧب ﻣﯾں ﺣﺻہ ﻟﯾﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﺎ وه ﭘﮭر
ﺑﮭﯽ اﺳﮑول آ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﺟب ﺗﮏ ﮐہ ان ﻣﯾں ﻋﻼﻣﺎت ظﺎﮨر ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﯽ ﯾﺎ ﭘﮭر ان ﮐﯽ ﻣﺛﺑت ﻧﺗﯾﺟہ آﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﻗرﯾﺑﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮐﮯ
طور ﭘر ﺷﻧﺎﺧت ﻧہ ﮨو۔ وه ﻟوگ ،ﺟو ﺳﻠﺳﻠہ وار/روزاﻧہ ﮨوﻧﮯ واﻟﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﺟو ﮐہ ﻣﺗﺎﺛره ﺷﺧص ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﮐﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ،ﻧﮩﯾں
ﮐرواﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﮯ وه ﻋﺎم ﻋواﻣﯽ ﮨداﯾﺎت ﭘر ﻋﻣل ﮐرﯾں ﮔﮯ اور ﺧود ﮐو دس دن ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﻟﮓ رﮐﮭﻧﺎ ﮨوﮔﺎ.
ﮐﯾﺎ آپ ﮐو ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ذاﺗﯽ ﮐواﺋف ﮐﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﮯ ﻟﺋﮯ رﺿﺎﻣﻧدی ﻟﯾﻧﺎ ﮨوﮔﯽ؟
اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو ﯾہ ﻣطﻣﺋن ﮐرﻧﺎ ﮨوﮔﺎ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ذاﺗﯽ ﮐواﺋف ﮐﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺟوﮨﺎت ﻣوﺟود ﮨﯾں۔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ
ﮐﮯ ﻗواﻧﯾن ﻣﯾں ﺳﮑﯾﻧڈری اﺳﮑوﻟوں اور ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ اداروں ﮐﯽ ﯾہ زﻣہ دارﯾوں ﺗﺟوﯾز ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﯾں ﮐہ وه ﺣﻔﺎظت ﮐﯽ
ﺿرورﯾﺎت ،ﺷﺎﮔردوں ﮐو ﻓروغ دﯾﻧﮯ اور طﻠﺑﺎء ﮐﯽ ﻓﻼح و ﺑﮩﺑود ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻧﺻوﺑہ ﺑﻧدی ﮐﮯ ﻟﯾﮯ رﺿﺎﻣﻧدی ﭘر اﻧﺣﺻﺎر ﮐﯾﮯ
ﺑﻐﯾر ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺟوﮨﺎت ﻣﮩﯾﺎء ﮐرﯾں۔ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﻋﻣﻠﮯ ،ﺷﺎﮔردوں اور واﻟدﯾن ﮐو رازداری اطﻼع ﻧﺎﻣہ ﻓراﮨم ﮐرﯾں ﮔﮯ
ﺟس ﻣﯾں ﯾہ وﺿﺎﺣت ﮨوﮔﯽ ﮐہ اس ﭘروﮔرام ﻣﯾں ﺷرﮐت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐوﻧﺳﮯ ذاﺗﯽ ﮐواﺋف ﭼﺎﮨﯾﮯ ﮨوﻧﮕﮯ۔

ﮐﺎم ﮐﺎ ﻋﻤﻠہ

رﺿﺎ ﮐﺎروں ﮐﺎ ڈی ﺑﯽ اﯾس ﭼﯾﮏ ﺿروری ﮨوﮔﺎ؟
اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐوﺟﺎﻧﭻ ﻣﯾں ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﯾﺟﻧﺳﯽ ﻋﻣﻠہ ،ﮐﻧﮢرﯾﮑﮢرز اور رﺿﺎﮐﺎروں ﮐو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﮨوﺋﮯاﭘﻧﯽ
ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﻣہ دارﯾﺎں ﺗﻘرری ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯ ﭘورا ﮐرﻧﺎ ﮨوﻧﮕﯽ۔ ﺑﺎﻟﻌﻣوم ﺟب آپ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋﻣل ﻣﯾں ﺷﺎﻣل ﮨوں ﯾﺎ
ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ وﻗت طﻠﺑﺎء ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﻐﯾر ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﮯ ﮨوں ﺗو آپ ﮐﺎ ڈی ﺑﯽ اﯾس ﭼﯾﮏ ﺿروری ﮨوﮔﺎ۔
اﮔر آپ رﺿﺎﮐﺎراﻧہ طور ﭘر ﮐﺎم ﮐر رﮨﮯ ﮨوں ﻟﯾﮑن رطوﺑت ﻧﮑﺎﻟﻧﮯ ﻣﯾں ﻣدد ﻧہ ﮐر رﮨﮯ ﮨوں ) ﻣﺛﺎل ﮐﮯطور ﭘر آپ ﮐو
ﭼﮭوﮢﮯ ﺑﭼﮯ ﺟو ﮐہ ﺧود ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ان ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺗرﺑﯾت ﻓراﮨم ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨو (اور آپ ﮐﯽ ﺑﭼوں /ﭼﮭوﮢﯽ ﻋﻣر
ﮐﮯ اﻓراد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ وﻗت ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﯾں ﮐﺎم ﮐر رﮨﮯ ﮨوں ﺗو آپ ﮐﺎ ڈی ﺑﯽ اﯾس ﭼﯾﮏ ﮐﯽ ﺿرورت ﻧﮩﯾں ﮨوﮔﯽ۔ ﯾہ
ﺿروری ﮨﮯ ﮐہ اﯾﺟﻧﺳﯽ ﻋﻣﻠہ ،ﮐﻧﮢرﯾﮑﮢرز اور رﺿﺎﮐﺎروں ﮐو ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﯽ ﺟﺎۓ اور ﻣﻧﺎﺳب زﻣہ دارﯾﺎں ﺳوﻧﭘﯽ ﺟﺎﺋﯾں۔

اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو رﺿﺎﮐﺎروں ،ﮐﻧﮢرﯾﮑﮢرز اور اﯾﺟﻧﺳﯽ ﻋﻣﻠہ ﮐﺎ ﮔروﭘوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﯾل ﺟول ﮐم ﮐرواﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ اور وه
ﺷﺎﮔردوں اور ﻋﻣﻠﮯ ﺳﮯ ﺟﮩﺎں ﻣﻣﮑن ﮨو دو ﻣﯾﮢر ﮐﮯ ﻓﺎﺻﻠﮯ ﭘر رﮨﯾں۔
آپ اس ﺑﺎرے ﻣﯾں ﻣزﯾد ﮐﯾﺎ ﮐﮩہ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﮐون ﺳﯽ ﺳﯽ ﻓوﺟﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣوﺟود ﮨوﮔﯽ اور وه ﮐس طرح ﻣدد ﮐرﯾں ﮔﮯ؟
ﻣﻌﺎوﻧت ﮨر ﺳﮑول ﮐﯽ ﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﮐﯽ ﮐﯽ ﺿرورﯾﺎت ﺑﺎت ﭘر ﻣﻧﺣﺻر ﮨوﮔﯽ 1,500 ،ﻓوﺟﯽ ﺟوان ﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐﯽ
ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺗﻌﯾﻧﺎت ﮐردﯾﺋﮯ ﮔﺋﮯ ﮨﯾں.وه ﮐﺎم ﭘر ﻣوﺟود رﮨﯾں ﮔﮯ ،آن ﻻﺋن ﺗرﺑﯾت دﯾﻧﮯ اور ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﮐﮯ ﻋﻣل ﮐو ﺗﯾﺎر
ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﺷوره دﯾں ﮔﮯ۔ ﮢﯾﻣوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﻔرادی ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺗﯾﺎر ﮨوﻧﮕﮯ اﮔر اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺟوں طﻠب ﮐرﯾں۔
اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﯾہ اﺿﺎﻓﯽ ﻣدد ڈی اﯾف ای ﮐﯽ ﮨﯾﻠپ ﻻﺋن ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ طﻠب ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮐﭼﮭ ﻓوﺟﯽ ﺟوان ﺳﮑوﻟوں اور
ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو ﻻﺋﺣہ ﻋﻣل ﮐﯽ ﻣﻧﺻوﺑہ ﺑﻧدی ،ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺗرﺳﯾل ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻋﻣﻠﯽ اﻗداﻣﺎت ﻣﯾں ﻣدد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ دور دراز
ﺳﮯ ﻣﻌﺎوﻧت ﻓراﮨم ﮐرﯾں ﮔﮯ۔
اس ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﯾں ﺑڑے اﺳﮑوﻟوں ﻣﯾں ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐو ﻻﮔو ﮐرﻧﮯ اور ﭼﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺳواﻻت ﮐﮯ ﺟواﺑﺎت ﮐﮯ طور
ﭘر ﮨو ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔ دوﺳرے ﺣﺎﻻت ﻣﯾں ﻣﺣﮑﻣہ ﻣوﻗﻌہ ﭘر اﺳﮑوﻟوں ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو ﻓوﺟﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﻓراﮨم ﮐرے ﮔﺎ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
ﺟﮕﮩوں ﮐﯽ ﺗﯾﺎری ﻣﯾں ﻣدد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺟﮩﺎں اس ﮐﮯ ﺑﻐﯾر ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﻋﻣل ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﯾہ اﺿﺎﻓﯽ ﻣدد ڈی اﯾف
ای ﮐﯽ ﮨﯾﻠپ ﻻﺋن ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ طﻠب ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔
ﻣﯾرے اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯾں ﮐﺎم واﻟﮯ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﻣزﯾد ﮐﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧت ﮨو ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ؟
اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻓوﺟﯽ ﻣﻌﺎوﻧت اور ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﻓراﮨﻣﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ
دوﺳرے اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮭﯽ ﻣوﺟود ﮨﯾں
● اﯾﺳﮯ ﺷﺎﮔرد ﺟو ﺧود رطوﺑت ﻧﮩﯾں ﻧﮑﺎل ﺳﮑﺗﮯ ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻌﺎوﻧت ﮨﻣﺎری ڈی اﯾف ای ﮐﯽ ﮨﯾﻠپ ﻻﺋن
ﺳﮯ ﺣﺎﺻل ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔ اﯾﺳﮯ ﺑﭼﮯ اور ﭼﮭوﮢﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﺟن ﮐﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺻﺣت ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ
ﺳﮯ روﮐﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺟﮩﺎں واﻟدﯾن ﯾﺎ اﺳﮑول ﮐﺎ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻣوﺟود ﻋﻣﻠہ ﻣدد ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﺗﺎ ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ طﺑﯽ ﻣﻌﺎوﻧت
ﻓراﮨم ﮐﯽ ﺟﺎۓ ﮔﯽ۔
● اﻓﺳران ﺑﺎﻻ ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧت آف ﺳﮢڈ ﮐﮯ اﯾﭻ اﯾم آﺋﯽ ﯾﺎ اﺳﮑوﻟوں ﮐﮯ ﮨم ﻣﻧﺻﺑوں ﺳﮯ ﻓراﮨم ﮐﯽ ﺟﮱ ﮔﯽ۔
● ﮐﻣرﺷل طرﯾﻘﮯ ﺑﯾروﻧﯽ ﻋﺎرﺿﯽ ﺑﮭرﺗﯾوں اور ﻏﯾر طﺑﻌﯽ طرﯾﻘوں ﮐو ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻣوﺟود ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺎم ﮐﮯ طرﯾﻘوں
ﺳﮯ رﺳﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔ ان ﮐﺎم ﮐﮯ طرﯾﻘوں ﮐﮯ ﺧرﯾدﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ڈی اﯾف ای ﮐﯽ ﭘورﮢل ﭘر
ﺷﺎﺋﻊ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯾں ﮔﯽ۔
● رﺿﺎﮐﺎروں ﮐﯽ ﻣدد۔ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻣوﺟود رﺿﺎﮐﺎروں ﮐﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں )رﺿﺎﮐﺎر واﻟدﯾن،
ﺳﮑول ﮔورﻧر ،اور وه رﺿﺎﮐﺎر ﺟو اﺳﮑول/ﮐﺎﻟﺞ ﮐﯽ دوﺳری ﺟﮕہ ﭘر( ﯾﺎ ﭘﮭر ﻣﻠﮑﯽ ﻧﯾﮢورﮐوں ﺟﯾﺳﺎ ﮐہ  Do.it.orgﯾﺎ
رﯾﭻ ووﻟﻧﮢرﻧﮓ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ رﺿﺎﮐﺎروں ﮐو ﺷﺎﻣل ﮐرﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ رﺿﺎﮐﺎر ﺗﻧظﯾﻣوں ﮐو ﺑﮭﯽ رﺿﺎ ﮐﺎروں ﮐو ﺷﺎﻣل
ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﮐﮯ طور ﭘر اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ،اور اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ اﭘﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﻧظﯾﻣوں ﮐو ﻧﯾﺷﻧل ﺳﻧﮢر
آف ووﻟﻧڑی آرﮔﻧﺎﺋزﯾﺷن ﮐﯽ وﯾﺑﺳﺎﺋٹ ﺳﮯ ڈاک ﮐﮯ ﭘﺗہ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ڈھوﻧڈ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔
ﮐﯾﺎ ﻣﯾرے اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﮐو ﻣﻌﺎوﺿہ ادا ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؟
اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﺟﺎﻧﭻ ﭘر آﻧﮯ واﻟﮯ ﺧرچ ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ رﻗم وﺻول ﮐرﯾں ﮔﮯ۔ ﮨم ﻧﮯ ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋﻣل
ﮐﮯ اﺑﺗداﺋﯽ ﻣرﺣﻠﮯ ﮐو ﻣﮑﻣل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو 78ﻣﻠﯾن ﭘﺎؤﻧڈ ﻓراﮨم ﮐﺋﮯ ﮨﯾں۔ ﯾہ ﺣﺎﻻت ﮐو ﻣد ﻧظر
رﮐﮭﺗﮯ ﮨوﺋﮯ ﺧرچ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ رﻗم ﮐﯽ ﻓراﮨﻣﯽ ﺳﮑول ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﮐﮯ ﺗﻌداد ﭘر ﻣﻧﺣﺻر ﮨوﮔﯽ ﺟﯾﺳﺎ ﮐہ ﯾہ ﮐہ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﯾﮯ اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺗﻌداد ﭘر اﺛر ﮐرے ﮔﯽ۔ ﮨم ﻧﮯ اﯾﮏ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﻣﻧﺻوﺑہ ﺑﻧدی ﮐﺎ ﮢول ﻣﮩﯾﺎء ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ﺟو ﮐہ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ
ﺷراﺋط اور ﻣﻠﺣﮑہ ﻓﻧﮕد ﮐﯽ ﺗﻔﺻﯾﻼت ﻓراﮨم ﮐرے ﮔﺎ۔ ﯾہ ﮢول اﯾﮏ ﺳﮑول ﮐﺗﻧﯽ رﻗم ﺣﺎﺻل ﮐر ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﺎ اﻧدازه ﻟﮕﺎۓ ﮔﺎ۔ آپ
ﮐو ﻓراﮨم ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ اﺻل رﻗم ﺧزاں  2020ﮐﯽ اﺳﮑوﻟوں ﮐﯽ ﻣردم ﺷﻣﺎری ﮐﮯ ﻧﺗﺎﺋﺞ اور  2020اور  2021ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
اﻧڈوﯾﺟوﻻزڈ ﻟرﻧر رﯾﮑﺎرڈ  04Rﮐﮯ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﮐﮯ اﻋدادوﺷﻣﺎر ﭘر ﻣﻧﺣﺻر ﮨوﮔﯽ۔ اﯾﺟوﮐﯾﺷن اور اﺳﮑل ﻓﻧڈﻧﮓ اﯾﺟﻧﺳﯽ ﺧودﺑﺧود
اﯾﺳﮯ ادارے ﺟو ﮐہ ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺗﯾز ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋﻣل ﮐﯽ اﺑﺗداﺋﯽ ﻣرﺣﻠﮯ ﮐو ﻣﮑﻣل ﮐرﻧﮯ ﮐﯽ ﺗرﺳﯾل ﺷروع ﮐردی ﮨﮯ ان
ﮐو رﻗم ﻣﮩﯾﺎ ﮐرے ﮔﯽ۔
رﻗم ﮐن ﭼﯾزوں ﭘر ﺧرچ ﮨوﮔﯽ؟
ﻣﺣﮑﻣہ ﺗﻌﻠﯾم ﺗوﻗﻊ ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻧﯾﺎدی رﻗم اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ اﺧراﺟﺎت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺧرچ ﮨوﮔﯽ ﻟﯾﮑن اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو
ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ دﯾﮕر ﻣﻧﺎﺳب اﺧراﺟﺎت ﮐو ﭘورا ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺧرچ ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺎﺻل ﮨوﮔﺎ۔ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺗﻌﻠﻘہ اﺧراﺟﺎت ﻣﯾں
ﺷﺎﻣل ﮨﮯ:
● ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺧراﺟﺎت ﺟﯾﺳﺎ ﮐہ ﭘرﻧﮢﻧﮓ ،ﭘﯾﭘر  /ﺳﮢﯾﺷﻧری ،ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن  /آﻻت  ،ﮢﺷو اور واﭘس وﻏﯾره؛ اور

●

ﻓﺿﻠہ ﮐو ﺿﺎﺋﻊ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ اﺿﺎﻓﯽ اﺧراﺟﺎت ﺟس ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺿﺎﺋﻊ ﮨوﻧﮯ واﻟﮯ ﻓﺿﻠہ ﮐﯽ ﻣﻘدار ﻣﯾں اﺿﺎﻓﮯ ﮐﺎ
اﻣﮑﺎن ﮢﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮨوﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﺎﻣﺎن )ﻣﺛﺎل ﮐﮯ طور ﭘر ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ڈﯾواﺋس ﮢﯾﺳٹ ﮐٹ ،ڈﺳﭘوزﯾﺑل ذاﺗﯽ
ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن ،ﮢﺷس ،ﮐﺎﻏذ دان وﻏﯾره( ﭘﯾدا ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ

ﮐﯾﺎ ﺑﯾﻣہ ﮐﻣﭘﻧﯾوں ﻧﮯ ،ﺟو ﮐہ اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﺎم ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں ﺑﺷﻣول رﺳﮏ ﭘروﮢﯾﮑﺷن ارﯾﻧﺟﻣﻧٹ ﺳﮑﯾم ﻧﮯ ﯾہ
ﺗﺻدﯾﻖ ﮐردی ﮨﮯ ﮐہ وه ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﭘروﮔرام ﮐﮯ ﺗﻣﺎم اﺧراﺟﺎت ﭘورا ﮐرﯾں ﮔﮯ؟
ﺗﮭرڈ ﭘﺎرﮢﯽ )ﺑﺷﻣول ﺷﺎﮔرد( ﯾﺎ ﻣﻼزم ﮐﯽ طرف ﺳﮯ ﮐﯾﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ دﻋوے ﮐﺎ آر ﭘﯽ اے رﮐن ﮐو ﻣﻌﺎوﺿہ ادا ﮐرے ﮔﯽ۔
ﭼوﻧﮑہ اﺳﮑول ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﺗﯾزی ﺳﮯ ﺟﺎﻧﭻ ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں ﺗو ﯾہ ﭼوٹ ،ﻣوت اور ﺗﮭرڈ ﭘﺎرﮢﯽ ﮐﮯ ﻧﻘﺻﺎن ﮐﺎ ازاﻟہ ﮐرے ﮔﯽ۔
ﯾہ ﺻﻼح دی ﮔﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ادارے اور دوﺳرے ﺗﻣﺎم اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﺟوﮐہ آر ﭘﯽ اے ﮐﮯ ارﮐﺎن ﻧﮩﯾں ﮨﯾں ،وه ازاﻟﮯ ﮐﯽ
ﻣﮑﻣل ﺗﻔﺻﯾﻼت ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﭘﻧﯽ اﭘﻧﯽ ﮐﻣرﺷل ﺑﯾﻣہ ﮐﻣﭘﻧﯾوں ﺳﮯ راﺑطہ ﮐرﯾں۔
آر ﭘﯽ اے ﮐﯽ طرف ﺳﮯ دﯾﺎ ﺟﺎﻧﮯ واﻻ ﻣﻌﺎوﺿہ آر ﭘﯽ اے ﮐﮯ ﻣﻣﺑران ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻋﺎم ﻗواﻧﯾن ،ﻗواﻋد و ﺿواﺑط اور ﭘﺎﺑﻧدﯾوں
دﻋوی ﮐرﻧﮯ
ﮐﮯ ﺗﺣت دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اس ﻣﯾں ﺷﺎﻣل ﮨوﮔﺎ ﺣﻔﺎظت اور ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﻘﺻﺎن  /ازاﻟﮯ ﭘر آﻧﮯ واﻻ ﺧرچ ﺟوﮐہ رﮐن
ٰ
ﭘر ﻗﺎﻧوﻧﯽ طور ﭘر ﮐرﻧﺎ ﮨوﮔﺎ۔ اﮔر ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳری ﭘﺎرﮢﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﻣہ داری اﭘﻧﮯ ﺳر ﻟﯾﺗﯽ ﮨﮯ ﺗو آر ﭘﯽ اے ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﭘﺎرﮢﯽ
)ﺟﯾﺳﺎ ﮐہ ﻣﺷﯾﻧﯾں ﺑﻧﺎﻧﮯ واﻟﮯ( ﮐو ﻣﻌﺎوﺿہ ادا ﻧﮩﯾں ﮐرے ﮔﯽ۔
ﯾہ ﺿروری ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻌﯾن ﺷده ﻧﻘﺻﺎن ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻧﺻوﺑہ ﺑﻧدی ،رﯾﮑﺎرڈ اور اس ﭘر ﮐﺎم ﮐﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﺳﺎز وﺳﺎﻣﺎن ﮐو
ﻧﻘﺻﺎن ﯾﺎ ﺧراب ﮨوﻧﮯ ﮐﯽ ﺻورت ﻣﯾں ﺟو ﮐہ رﮐن ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯾت ﮨو ﯾﺎ زﻣہ داری ﮨو )ادھﺎر ﯾﺎ اﻗﺳﺎط ﮐﮯ ﻣﻌﺎﮨدے ﭘر ( ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ
ﻋﻣل ﻣﯾں اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺗو آر ﭘﯽ اے رﮐن ﮐو ﺳﺎﻣﺎن ﮐو ﺑدﻟﻧﮯ ﯾﺎ ﮢﮭﯾﮏ ﮐرواﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻌﺎوﺿہ ادا ﮐرے ﮔﯽ۔ ﯾہ
ﻣﻌﺎوﺿہ آر ﭘﯽ اے ﮐﮯ ﻣﻣﺑران ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻗواﻧﯾن )ﺑﺷﻣول ﺗﻣﺎم ﭘﺎﺑﻧدﯾﺎں ،ﺷراﺋط اور اﺳﺗﺛﻧﺎء( ﮐﮯ ﺗﺣت ادا ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ دوردراز ﺳﮯ ﮐس طرح ﺗﻌﻠﯾم دﯾں ﮔﮯ؟
ﺳﮑﯾﻧڈری اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﻣرﺣﻠہ وار طﻠﺑﺎء ﮐﯽ واﭘﺳﯽ ﮐرواﺋﯾں ﮔﮯ ﺟو ﮐہ ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋﻣل ﮐﯽ ﺗرﺳﯾل ﻣؤﺛر
اﻋﻠﯽ ﻣﻌﯾﺎری دوردراز ﺳﮯ)آن ﻻﺋن( ﺗﻌﻠﯾم دﯾﻧﮯ ﻣﯾں ﻣﻌﺎون ﮨوﮔﺎ۔ آن ﻻﺋن ﺗﻌﻠﯾم اﻣﺗﺣﺎن دﯾﻧﮯ واﻟﮯ طﻠﺑﺎء )11ﺳﺎل
ﺑﻧﺎﻧﮯ اور
ٰ
اور  13ﺳﺎل( ﮐو  04ﺟﻧوری ﺳﮯ دی ﺟﺎۓ ﮔﯽ۔ اور دوﺳرے ﺗﻣﺎم طﻠﺑﺎء اور ﺷﺎﮔردوں ﮐو  11ﺟﻧوری ﺳﮯ دی ﺟﺎۓ ﮔﯽ۔ آن
ﻻﺋن ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯ ﮨداﯾﺎت اور ﺣواﻟہ ﺟﺎت ﯾﮩﺎں ﺳﮯ ﺣﺎﺻل ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں؛
Get Help with Remote Education-GOV.UK۔ اﯾﺳﮯ ﺷﺎﮔرد طﺎﻟﺑہ ﺟو ﮐہ ﮐہ ﮐﻣزور ﻟوﮔوں ﻣﯾں ﺷﻣﺎر ﮐﺋﮯ ﮔﺋﮯ
ﮨﯾں ﯾﺎ ﺟن ﮐﮯ واﻟدﯾن اﻧﺗﮩﺎﺋﯽ اﮨم ﮐﺎرﮐن ﮨﮯ وه ﺑﮭﯽ ﺳﺎل ﮐﮯ ﺷروع ﺳﮯ روﺑرو ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﺳﮑول ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ آﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ﺟس
طرح ﮐﮯ ﭘراﺋﻣری ﺟﻣﺎﻋﺗوں ﮐﮯ طﻠﺑﺎء اور ﻣﻌذور اﻓراد ﮐو ﺗﻌﻠﯾم دﯾﻧﮯ واﻟﮯ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺟوں ﻣﯾں۔ ﻣطﻠوﺑہ ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ
ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو اس ﭘروﮔرام ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻋﻣﻠہ ﮐﮯ ﻣﻣﺑران ﮐو ﻓراﮨم ﮐرﻧﺎ ﮨوﮔﺎ۔
ﯾہ ﻣﻌﺎوﻧت ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ان ﺳﺎت ذﻣہ دارﯾوں ﮐو ﭘورا ﮐرے ﮔﯽ ﺟو ﮐہ اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐﯽ ﺣواﻟہ ﮐﺗﺎب ﻣﯾں درج ﮐﯽ
ﮔﺋﯽ ﮨﯾں۔ ﻣﺣﮑﻣہ ﻧﮯ ﯾہ ﺗﺳﻠﯾم ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﺎﺗذه ﮐﯽ ﺗرﺟﯾﺣﺎت ﺗﻌﻠﯾم دﯾﻧﺎ ﮨوﮔﯽ اور ﯾہ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ
ﻋﻣﻠہ ﮐوﺷﺎﻣل ﮐرﻧﺎ ﺿروری ﻧﮩﯾں ﮨوﮔﺎ۔ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ ﻋﻣﻠہ رﺿﺎﮐﺎروں ،اﯾﺟﻧﺳﯽ ﺳﮢﺎف ،ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﮐﯽ طرف ﺳﮯ ﻧﺎﻣزد ﮐﯾﮯ
ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻧہ ﭘڑھﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻋﻣﻠﮯ ﯾﺎ اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﻧﮕراﻧوں ﭘر ﻣﺷﺗﻣل ﮨوﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔ رﯾﺎﺳت ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺎﻧت ﺳﮯ ﭼﻠﻧﮯ واﻟﮯ
اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو اور ﻏﯾر ﻣﻧﺣﺻر ﺧﺎص ﺗﻌﻠﯾم دﯾﻧﮯ واﻟﮯ اﺳﮑوﻟوں ﮐو ﻣﺣﮑم ﮐﺎم ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ ﻋﻣﻠﮯ ﭘر آﻧﮯ واﻟﮯ
ﺧرچ ﮐﺎ ﻣﻌﺎوﺿہ ادا ﮐرے ﮔﺎ۔ ﻣﺣﮑﻣہ ﯾہ ﺟﺎﻧﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﮐﮯ ﺳرﺑراﮨﺎن ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ وﺳﺎﺋل ﮐو ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻟﯾﮯ ﺑﮩﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﯾں ﮨﯾں؛ ﺟو ﮐہ ان ﮐﮯ اﭘﻧﮯ اﺳﮑول ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﻧظﯾﻣوں ﺳﮯ ﮨو ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﻣﺣﮑﻣہ ﺟﺎﻧﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﭼﮭ
اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺳﺎﺗﮭ ذﻣہ دارﯾوں ﮐو ﭘورا ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺿرورت ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻣﻠہ  /رﺿﺎﮐﺎر ڈھوﻧڈﻧﮯ
ﮐﮯ ﻗﺎﺑل ﻧﮩﯾں ﮨوﮔﺎ۔ اﯾﺳﮯ ﺣﺎﻻت ﻣﯾں ﺳﮑول  /ﮐﺎﻟﺞ ﮐو اﺳﮑوﻟز ﮨﯾﻠپ ﻻﺋن ﭘر راﺑطہ ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ اور اﭘﻧﺎ ﻣﺳﺋﻠہ ﺣل ﮐرواﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ ﻣﺣﮑﻣہ ﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﮐﯽ ﻣﺧﺻوص ﺿرورﯾﺎت ﮐﺎ ﮐﺎ اﻧدازه ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺟﮩﺎں ﻣزﯾد ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﯽ ﺿرورت ﮨوﮔﯽ وﮨﺎں
ﻣﺣﮑﻣہ ﮐﯾس ﺑہ ﮐﯾس ﺑﻧﯾﺎدوں ﭘر ﻣزﯾد ﮐون ﺳﮯ اﻣداد ﻓراﮨم ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯرﺿﺎﻣﻧدی ﮐرے ﮔﺎ۔ ﯾہ اﯾﺳﮯ اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں
ﮐو ﺟن ﮐو اس ﮐﯽ اﺷد ﺿرورت ﮨوﮔﯽ ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ وﺳﺎﺋل ﮐو ﺑﭼﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺗﺮﺑﯿﺖ

اﯾﮏ اﺳﮑول ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﮐو ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﻋﻼﻗہ ﮐﯽ ﻣﻧﺻوﺑہ ﺑﻧدی ،ﻋﻼﻗہ ﺗﯾﺎر ﮐرﻧﮯ اور اﭘﻧﮯ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺗرﺑﯾت ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐﺗﻧﺎ
وﻗت درﮐﺎر ﮨوﮔﺎ؟
اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺗﻌداد ،ﺗﻌﯾن ﮐرده وﻗت اور ﺟﮕہ ﮐﺎ ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ واﺋرس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ اﻟﮓ ﺟﮕہ ،اور ﺗرﺑﯾت ﮐﮯ
ﻟﺋﮯ ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﻣﯾں ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯾں واﺋرس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮨداﯾﺎت ﻧﺎﻣہ اور اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں
ﮐﯽ ﺣواﻟہ ﮐﺗﺎب ﺳﮯ ﺣﺎﺻل ﮐرﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ اﯾﮏ ﮨداﯾت ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ اﯾﮏ اﺳﮑول ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ اﯾﮏ ﮔﮭﻧﮢﮯ ﻣﯾں  11ﺳﮯ  13ﮢﯾﺳٹ
ﻣﮑﻣل ﮐر ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔ "ﮨم ﻧﮯ اﯾﮏ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﻣﻧﺻوﺑہ ﺑﻧدی ﮐﺎ ﮢول ﻣﮩﯾﺎء ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ﺟو ﮐہ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺷراﺋط اور ﻣﻠﺣﮑہ ﻓﻧﮕد ﮐﯽ
ﺗﻔﺻﯾﻼت ﻓراﮨم ﮐرے ﮔﺎ۔"

ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﻋﻤﻞ

ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ڈﯾواﺋس ﮢﯾﺳٹ ﮐﮯ ﺑﻌد ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﯾﺎر ﮐرﻧﮯ ﻣﯾں اﯾﮏ ﮔﮭﻧﮢﮯ ﺗﮏ ﮐﺎ وﻗت ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻧﺗﺎﺋﺞ آﻧﮯ ﺗﮏ ﮐﯾﺎ ﮨﻣﯾں طﻠﺑﺎء اور
ﺷﺎﮔردوں ﮐو رﮐﮭﻧﺎ ﮨوﮔﺎ ﯾﺎ ﭘﮭر وه ﮐﻼس ﻣﯾں واﭘس ﺟﺎ ﺳﮑﯾں ﮔﮯ؟
ﺟب ﺟﺎﻧﭻ ﻣﻌﻣول ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ ﮨﻔﺗہ وار ﯾﺎ ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﺣﺻہ ﮨوﮔﯽ ﺗو ﺑﭼﮯ ﻣﻌﻣول ﮐﯽ اﺳﮑول ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﮐﯽ ﺳرﮔرﻣﯾﺎں
دوﺑﺎره ﺷروع ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﺗﺎﮨم ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺧص ﺟو ﮐہ روزاﻧہ/ﺳﻠﺳﻠہ وار ﺟﺎﻧﭻ ﮐروارﮨﮯ ﮨوں ان ﮐو ﮐﺳﯽ ﺟﮕہ اﻧﺗظﺎر
ﮐرﻧﺎ ﮨوﮔﺎ اﺳﮑول/ﮐﺎﻟﺞ ﮐﯽ ﺳرﮔرﻣﯾوں ﻣﯾں ﺷﺎﻣل ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺟب ﺗﮏ ﮐہ ﮢﯾﺳٹ ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﻧﻔﯽ ﻧﮩﯾں آﺗﺎ۔ ﻗرﯾﺑﯽ ﺗﻌﻠﻖ واﻟﮯ
اﻓراد ﮐﯽ اﻧﺗظﺎر ﮔﺎﮨوں ﮐو ﮨر ﮔروه ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﻟﮓ رﮐﮭﯾں اور ﺟﯾﺳﮯ ﮨﯽ ﻟوگ ﺑﺎﮨر ﻧﮑﻠﯾں ان ﮐﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐرﯾں۔
ﮐﺳﯽ ﺷﺎﮔرد،طﺎﻟب ﻋﻠم ،ﯾﺎ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ رﮐن ﮐﺎ ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ﮢﯾﺳٹ ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت آﻧﮯ ﭘر ﮐﯾﺎ ﮨوﮔﺎ؟
وه ﻟوگ ﺟن ﮐﺎ ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ﮢﯾﺳٹ ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت آﯾﺎ ﮨو ﮨو وه ﻓورا ً ﺧود ﮐو اﻟﮓ ﮐر ﻟﯾں اور اور ﺗﺻدﯾﻘﯽ ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﮢﯾﺳٹ ﮐرواﺋﯾں۔
اﮔر ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﮢﯾﺳٹ ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت آﺗﺎ ﮨﮯ ﺗو وه ﺷﺧص ﺧود ﮐو اﻟﮓ ﮨﯽ رﮐﮭﮯ اور اﯾن اﯾﭻ اﯾس ﮢﯾﺳٹ اﯾﻧڈ ﮢرﯾس ﮐﯽ ﮨداﯾﺎت
ﭘر ﻋﻣل ﮐرے۔ اﻧﮩﯾں اﭘﻧﮯ اﺳﮑول ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﮐو اﭘﻧﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت آﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں اطﻼع دﯾﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ ﺗﺻدﯾﻘﯽ ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﮢﯾﺳٹ
ﺑﮩت ﺿروری ﮨﮯ ﺟﯾﺳﺎ ﮐہ ﯾہ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ ﮐو ﻣﺗﺣرک ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ ﺟو ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮯ ﭘﮭﯾﻼؤ ﮐو ﮐم ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﮔر ﮐوﺋﯽ
ﺷﺧص ﺗﺻدﯾﻘﯽ ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﮢﯾﺳٹ ﻧﮩﯾں ﮐرواﺗﺎ ﺗو اﻧﮩﯾں دس دن ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺧود ﮐو اﻟﮓ رﮐﮭﻧﺎ ﮨوﮔﺎ اور اﭘﻧﮯ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮐو ﺑﮭﯽ ﭘﺑﻠﮏ
ﮨﯾﻠﺗﮭ اﯾڈواﺋس ﮐﮯ ﺗﺣت ﺧود ﮐو اﻟﮓ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اطﻼع ﮐرﻧﺎ ﮨوﮔﯽ۔
اﺳﮑول ﻣﯾں ﮐرﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﺟﺎﺋﮯ ﻋﻣﻠہ اور طﻠﺑﺎء ﯾہ ﺟﺎﻧﭻ ﮔﮭر ﭘر ﺧود ﮐﯾوں ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﺗﮯ؟
ﺟﺎن ﭼﮭﮢﯽ ﻟﺋﮯ ﻣزﯾد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﯾﺎر ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐﺎم ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ ﺑﺷﻣول ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ڈﯾواﺋس ﮐﺎ طﻠﺑﺎء اور ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮔﮭر
ﭘر اﺳﺗﻌﻣﺎل۔
ﮐﯾﺎ ﺳﯾﮑﻧڈری ﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو ﺟن ﮐﺎ ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ﮢﯾﺳٹ ﻣﺛﺑت آﯾﺎ ﮨﮯ ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢوں ﮐﯽ ﮐﮭﯾپ ﻓراﮨم
ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ؟
ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢﯾں ﺳﮑﯾﻧڈری اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو ﻓراﮨم ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯾں ﮔﯽ۔ ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺧص ﺟس ﮐﺎ ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ڈﯾواﺋس ﭘر
ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت آﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐو ﺗﺻدﯾﻘﯽ ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﮢﯾﺳٹ ﮐٹ ﮐو ﮔﮭر ﭘر ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻓراﮨم ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ وه ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﮢﯾﺳٹ ﮐو
ﺳﮑول  /ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯾں ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﯾں ﮔﮯ اور اور ﻓورا ً ﺧود ﮐو اﻟﮓ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮔﮭرواﭘس ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔

ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﻋﻼﻗہ

اﮔر ﮐﺳﯽ اﺳﮑول ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻣﻧﺎﺳب ﺟﮕہ ﻧہ ﮨو ﺗو ﮐﯾﺎ ﮨوﮔﺎ؟
اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﺟﺎﻧﭻ ﭘر آﻧﮯ واﻟﮯ ﺧرچ ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ رﻗم وﺻول ﮐرﯾں ﮔﮯ۔  78ﻣﻠﯾن ﭘﺎؤﻧڈ ﮐﯽ ﻓراﮨﻣﯽ ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺣﮑﻣہ ﺗﻌﻠﯾم ﺗوﻗﻊ ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻧﯾﺎدی رﻗم اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ اﺧراﺟﺎت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺧرچ ﮨوﮔﯽ۔ ﺗﺎﮨم وه ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﺗﻌﻠﻘہ
اﺿﺎﻓﯽ اﺧراﺟﺎت ﭘر رﻗم ﺧرچ ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں )ﻣﺛﺎل ﮐﮯ طور ﭘر ﺷﯾﺷﮯ ،ﺻﻔﺎﺋﯽ ﻣﯾں آﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻗﺎﻟﯾﻧوں ﭘر ﺳﺧت ﮐور ﮐﮯ
ﻟﯾﮯ ،اﺿﺎﻓﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ اور ﮐﭼرا اُﮢﮭﺎﻧﺎ(.

اﯾﺲ ای اﯾﻦ ڈی

ﮐﯾﺎ اﯾس ای اﯾن ڈی ڈی ﮐﮯ اداروں ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور اس ﺻورت ﻣﯾں ان ﺳﮑوﻟوں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﯾﺎ
ﺟﮩﺎں ﺧﺎص ﺿرورﯾﺎت ﯾﺎ ﻣﻌذور ﺑﭼوں اور ﺷﺎﮔردوں ﮐﯽ زﯾﺎده ﺗﻌداد ﮨو ﮔﯽ ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐوﻧﺳﮯ اﺿﺎﻓﯽ وﺳﺎﺋل اور ﻣﻌﺎوﻧت
ﺣﺎﺻل ﮨوﮔﯽ؟
ﻣﺣﮑﻣہ ﺗﻌﻠﯾم ﻧﮯ اﯾﺳﮯ اداروں ﻣﯾں ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻟﯾﮯ ﮨداﯾﺎت ﺟﺎری ﮐر دی ﮨﯾں
اﯾس آی اﯾن ڈی طﻠﺑﺎء اور ﺷﺎﮔردوں ﯾﺎ وه ﻟوگ ﺟو ﺣرﮐت ﮐﮯ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﻣﺳﺎﺋل رﮐﮭﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺳﺎﻣﻧہ ﻧﮩﯾں ﮐرﺳﮑﯾں ﮔﮯ ان
ﮐﮯ ﮐﯾﺎ ﻟوازﻣﺎت ﮨوں ﮔﮯ۔ ﮐﯾﺎ ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯾﻠﺋﮯ ﮢﯾﺳٹ اﺳﺳﮢﻧٹ ﻣوﺟود ﮨوں ﮔﮯ؟
اﺳﭘﯾﺷل اﺳﮑول اور ﺳﭘﯾﺷل ﮐﺎﻟﺞ طﻠﺑﺎء اور ﺷﺎﮔردوں ﮐﯽ ﺻﺣت ﮐﯽ ﺿرورﯾﺎت ﺳﮯ ﻧﻣﮢﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﺧﺗﻠف ﻗﺳم ﮐﺎ ﻋﻣﻠہ
رﮐﮭﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﯾﮩﺎں ﻋﻣﻠہ ﺻﺣت ﮐﯽ ﺿرورﯾﺎت ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﺑﮩت ﺳﯽ ﺗرﺑﯾﺗﯾں ﺣﺎﺻل ﮐر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ،اور وه ﺟو
ﺧود ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻟﺋﮯ رطوﺑت ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﮯ ﻣﯾں ﻣﻌﺎوﻧت ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔" اﯾﺳﮯ ﺷﺎﮔرد ﺟو ﺧود رطوﺑت ﻧﮩﯾں
ﻧﮑﺎل ﺳﮑﺗﮯ ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﺎﺻل ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔ اﯾﺳﮯ ﺑﭼﮯ اور ﭼﮭوﮢﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﺟن ﮐﯽ
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺻﺣت ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ ﺳﮯ روﮐﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺟﮩﺎں واﻟدﯾن اور /ﯾﺎ اﺳﮑول ﮐﺎ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻣوﺟود ﻋﻣﻠہ ﻣدد ﻧﮩﯾں ﮐر
ﺳﮑﺗﺎ ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ طﺑﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﻓراﮨم ﮐﯽ ﺟﺎۓ ﮔﯽ"۔
اﯾﺳﮯ ﻣﻌذور طﻠﺑﺎء ﺟو ﻋﺎم ﺑڑے ﺳﮑوﻟوں ﻣﯾں ﮨﯾں اور ﺧود رطوﺑت ﻧﮩﯾں ﻧﮑﺎل ﺳﮑﺗﮯ ان ﮐﺎ ﮐﯾﺎ ﮨوﮔﺎ؟
اﯾﺳﮯ ﺷﺎﮔرد ﺟو ﺧود رطوﺑت ﻧﮩﯾں ﻧﮑﺎل ﺳﮑﺗﮯ ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯاور ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮐوﺋﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻋﻣﻠہ ﻧہ ﮨوﺗو ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﺎﺻل ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔ اﯾﺳﮯ ﺑﭼﮯ اور ﭼﮭوﮢﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﺟن ﮐﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺻﺣت ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرﻧﮯ ﺳﮯ
روﮐﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺟﮩﺎں واﻟدﯾن ﯾﺎ اﺳﮑول ﮐﺎ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻣوﺟود ﻋﻣﻠہ ﻣدد ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﺗﺎ ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ طﺑﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﻓراﮨم ﮐﯽ ﺟﺎۓ
ﮔﯽ۔

ﮐﭼﮭ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯾں ﺑﭼہ ﺧود رطوﺑت ﻧﮑﺎﻟﻧﮯ ﮐﯽ ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ادارے ﻣﯾں ﺳﮯ ﮐوﺋﯽ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑڑے ﮐو ﭘﺎس رﮐﮭﻧﮯ ﮐﯽ
ﺧواﮨش ﮐرﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔اداره ﯾہ ﺧواﮨش ﮐر ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﭼﮭ اﺛﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﯾں راﺿﯽ ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ ﮐہ واﻟدﯾن ﺑﭼﮯ ﮐﯽ رطوﺑت
ﻧﮑﺎﻟﻧﮯ ﯾﺎ ﺑﭼﮯ ﮐﮯ ﺧود رطوﺑت ﻧﮑﺎﻟﻧﮯ ﻣﯾں ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ادارے ﻣﯾں آﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﯾہ ﺑﭼوں ﯾﺎ ﻣﺛﺎل ﮐﮯ طور ﭘر ﭼﮭوﮢﯽ
ﻋﻣر ﮐﮯ ﻣﻌذور اﻓراد ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻧﺎﺳب ﻓﯾﺻﻠہ ﮨوﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﮐﯾﺎ اﯾس ای اﯾن ڈی ﺷﺎﮔردوں اور طﻠﺑﺎء ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮐوﺋﯽ ﺗرﺟﯾﺣﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮨوﮔﯽ؟
ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯽ واﺋرس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﻋﻣل ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ اداروں ﮐو ﮐﮭﻼ رﮐﮭﻧﮯﻣﯾں ﻣدد ﮐرے ﮔﺎ اور اس ﺑﺎت ﮐو ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐہ زﯾﺎده
اﻋﻠﯽ ﻣﻌﯾﺎری روﺑرو ﺗﻌﻠﯾم ﺣﺎﺻل ﮐرﺳﮑﯾﻧواﺋرس ﮐﮯ ﭘﮭﯾﻼؤ ﮐﮯ ﺳﻠﺳﻠﮯ ﮐو ﺗوڑﺗﮯ ﻣﯾں ﻣدد ﮐرے ﮔﺎ۔ ﻣﺣﮑﻣہ
ﺳﮯ زﯾﺎده ﺷﺎﮔرد
ٰ
ﺗوﻗﻊ ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﮐﻣزور طﻠﺑﺎء اور ﺷﺎﮔردوں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐو ﺗرﺟﯾﺢ دے ﺑﺷﻣول وه ﺟو ﮐﮯ اﺿﺎﻓﯽ ﺿرورﯾﺎت
واﻟﮯ طﺎﻟب ﻋﻠم ﮨﯾں۔
اﺳﭘﯾﺷل ﺳﮑوﻟوں ﻣﯾں ﻋﻣﻠہ ﮐس طرح ﺗﺷﮑﯾل دﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨوﮔﺎ؟
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻋﻣﻠہ اﺳﮑول  /ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯾں ﻣوﺟود ﻋﻣﻠہ ﭘر ﻣﺷﺗﻣل ﮨوﮔﺎ۔ اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ دوﺳرے ﻋﻣﻠﮯﺟﯾﺳﺎ ﮐہ طﺑﻌﯽ ﻣﺎﮨرﯾن ،ﺗﮭراﭘﺳٹ
اور دوﺳرے ﻣﻌﺎون ﻋﻣﻠﮯ ﮐو ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﻓراﮨم ﮐرے ﮔﺎ۔ ﮐﭼﮭ ﻋﻣﻠہ )ﺑﺎﻟﺧﺻوص وه ﺟو اﯾن اﯾﭻ اﯾس ﮐﯽ طرف ﺳﮯ ﻣﻼزم
ﮨﯾں(ﺑﺎﻗﺎﻋده ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻋﻠﯾﺣده اﻧﺗظﺎﻣﺎت ﮐرﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔

ﺳﺎز وﺳﺎﻣﺎن

اﯾﮏ ﺳﮑﯾﻧڈری اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﮐو ﮐوﻧﺳﮯ ﺳﺎﻣﺎن اور وﺳﺎﺋل ﮐو ﻣﮩﯾﺎء ﮐرﻧﮯ ﮐﯽ ﺿرورت ﮨوﮔﯽ؟
ﺳﻠﻣﺎن ﮐﯽ ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟو ﮐہ اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐو ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯾں ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺟﮕہ ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺣﺎﺻل
ﮐرﻧﮯ اور ﺗرﺗﯾب دﯾﻧﮯ ﮐﯽ ﺿرورت ﮨوﮔﯽ ،ﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﻣﯾں ﺑﻐﯾر ﻋﻼﻣﺗﯾں واﺋرس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮨداﯾﺎت ﻧﺎﻣہ اور
اﺳﮑوﻟوں اور ﮐﺎﻟﺟوں ﮐﯽ ﺣواﻟہ ﮐﺗﺎب ﻣﯾں ﻣﮩﯾﺎء ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﯾں۔
ﮐﯾﺳﮯ ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎزوﺳﺎﻣﺎن اور ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢﯾں ﻣﮩﯾﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯾں ﮔﯽ ،ﮐﯾﺎ ﻣﮩﯾﺎ ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اﺳﮢﺎک ﮐس طرح دوﺑﺎره ﺣﺎﺻل
ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؟
اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ اﺑﺗداﺋﯽ طور ﭘر ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢوں اور ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﮯ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﯽ دو ﮐﮭﯾﭘﯾں وﺻول ﮐرﯾں ﮔﮯ۔ ﭘﮩﻠﯽ ﮐﮭﯾپ ﭼﺎر
ﺟﻧوری ﮐو راﺋل ﻣﯾل ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﻣوﺻول ﮨوﮔﺋﯽ۔ ﯾہ ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢﯾں اور ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎزوﺳﺎﻣﺎن ﺑڑے ﭘﯾﻣﺎﻧﮯ ﭘر ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ
ﭘروﮔرام ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮨﮯ۔ دوﺳری ﮐﮭﯾپ ﻣﯾں اﺳﮑول اور ﮐﺎﻟﺞ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﮨﻔﺗہ وار ﺟﺎﻧﭻ اور ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮐﯽ روزاﻧہ  /ﺳﻠﺳﻠہ وار ﺟﺎﻧﭻ
ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢﯾں اور ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن وﺻول ﮐرﯾں ﮔﮯ۔ آپ اﺿﺎﻓﯽ ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢﯾں اور ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎزوﺳﺎﻣﺎن ﺟﺎﻧﭻ
ﮐﮯ ﻋرﺻہ ﻣﯾں ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ وﻗت ﺣﺎﺻل ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ،اور اس ﮐﮯ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﻣﺣﮑﻣہ ﺗﻌﻠﯾم ﻣزﯾد ﮨداﯾﺎت ﺟﻠد ﺟﺎری ﮐرے ﮔﺎ۔ آپ
ﮐو ﮐم از ﮐم دو ﮨﻔﺗہ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻌداد ﻣﯾں ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢﯾں اور ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن وﺻول ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ ﮨر اﺳﮑول ﮐو
وﺻول ﮨوﻧﮯ واﻟﯽ ﮢﺳٹ ﮐﮢوں ﮐﯽ ﺗﻌداد ﮐﺎ اﻧدازه طﻠﺑﺎء اور اﺳﺎﺗذه ﮐﯽ ﺗﻌداد اور ﺟﻧوری ﺳﮯ ﮨوﻧﮯ واﻟﯽ روزاﻧہ  /ﺳﻠﺳﻠہ وار
ﺟﺎﻧﭻ ﭘر ﻣﻧﺣﺻر ﮨوﮔﯽ۔ ﯾہ اﻋدادوﺷﻣﺎر واﺋرس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷرے ﻣﯾں ﭘﮭﯾﻼؤ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺗﻌﯾن ﮐرے ﮔﺎ۔
ﮢﯾﺳٹ ﮐﮢوں ﻟﺋﮯ ﮐون ﺳﮯ ﻣﺧﺻوص ﺣﻔﺎظت)اﺳﮢور ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ( ﮐﮯ اﻧﺗظﺎﻣﺎت ﺿروری ﮨﯾں؟
ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ڈﯾواﺋس اور ﮐﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ﺗﻌﺎﻣل ﮐﮯ ﻣﺎدوں ﮐو اﺳﮢور ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ درﺟہ ﺣرارت  2ڈﮔری ﺳﯾﻠﺳﯾس اور  30ڈﮔری ﺳﯾﻠﺳﯾس
ﮐﮯ درﻣﯾﺎن ﮨﮯ۔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﮯ دوران ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ڈﯾواﺋس اور ﮐﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ﺗﻌﺎﻣل ﮐﮯ ﻣﺎدوں ﮐﺎ درﺟہ ﺣرارت  15ﺳﮯ  30ڈﮔری
ﺳﯾﻠﺳﯾس ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔
ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﯽ ﮐﯾﺎ ﺷراﺋط ﮨﯾں؟
ﮔﺎﻧﺎ وے ﺣﻣﻠﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﯽ ﺷراﺋط ذﻣہ داری ﭘر ﻣﻧﺣﺻر ﮨﮯ۔ ﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﮯ ﮐو ﻓﻠوﺋﯾڈ رﯾزﺳﮢﻧٹ ﺳرﺟﯾﮑل
ﻣﺳﮏ ﭘﮩﻧﻧﺎ ﮨوﮔﺎ۔ ﮐﺎم ﮐرﻧﮯ واﻟوں ﮐو ﺗﻠف ﭘزﯾر دﺳﺗﺎﻧﮯ )ﺟن ﮐو ﮨر ﺳﯾﺷن ﮐﮯ ﺑﻌد ﺑدﻟﻧﺎ ﮨوﮔﺎ( ،ﺗﻠف ﭘزﯾر ﭘﻼﺳﮢﮏ ﮐﺎ ﺑﺎﻻ ﭘوش
اور آﻧﮑﮭوں ﮐﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن)ﭼﺷﻣﮯ ﯾﺎ واﺋزر ﮐﺎ(اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﻧﺎ ﮨوﮔﺎ۔ ﮢﯾﺳٹ اﺳﺳﮢﻧٹ اور ﻧﺗﺎﺋﺞ رﯾﮑﺎرڈ ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ دوﻧوں
ﮐو ﺑﮭﯽ ﺗﻠف ﭘزﯾر دﺳﺗﺎﻧوں ﮐﯽ ﺿرورت ﮨوﮔﯽ۔ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐرﻧﮯ واﻟوں ﮐو ﺗﻠف ﭘزﯾر دﺳﺗﺎﻧﮯ ،ﺗﻠف ﭘزﯾر ﺑﺎﻻ ﭘوش)ﮨر ﮐوڑا دان
ﮐﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺑدﻟﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ( اور آﻧﮑﮭوں ﮐﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐﮯ ﺳﺎﻣﺎن)ﭼﺷﻣﮯ ﯾﺎ واﺋزر ﮐﺎ(ﮐﯽ ﺿرورت ﮨوﮔﯽ۔ ذاﺗﯽ
ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﺑدﻟﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ ﺟب ﺑﮭﯽ ﮐوﺋﯽ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﺎ رﮐن ﺟﺎﻧﭻ ﮐﮯ ﻋﻼﻗﮯ ﮐو ﭼﮭوڑ ﮐر ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ دوﺑﺎره داﺧل ﮨو
)ﺑﺷﻣول ﺳﯾﺷن ﮐﮯ دوران( ﯾﺎ ﭘﮭر ﺣﻔﺎظت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﮔﻧده ﮨوﺟﺎۓ ﯾﺎ ﮢوٹ  /ﭘﮭٹ ﺟﺎۓ۔

ﮢﺮاﻧﺴﭙﻮرٹ

اﮔر ﮐﺳﯽ طﺎﻟب ﻋﻠم ﯾﺎ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ رﮐن ﮐو اﺳﮑول ﮐﺎل ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﮐﺎ ﺳﻔر ﭘﺑﻠﮏ ﮢراﻧﺳﭘورٹ ﭘر ﮐرﻧﺎ ﮨو ﺗو ﮐﯾﺎ ﮨوﮔﺎ -اﮔر وه روزاﻧہ /
ﺳﻠﺳﻠہ وار ﺟﺎﻧﭻ ﮐروارﮨﮯ ﮨوں ﺗو ﭘﮭر ﺑﮭﯽ اﺳﮑول ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ آﻧﮯ ﮐﯽ ﺿرورت ﮨوﮔﯽ؟
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ادارے ﻣﯾں ﮐﺳﯽ واﺋرس ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛره ﻣﺛﺑت ﺷﺧص ﮐﮯ ﻗرﯾﺑﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮐﮯ طور ﭘر ﺷﻧﺎﺧت ﮐﮯ ﺑﻌد ﺟو ﺷﺧص روزاﻧہ /
ﺳﻠﺳﻠہ وار ﺟﺎﻧﭻ ﮐروا رﮨﺎ ﮨوﮔﺎ اس ﮐو ﺿرورت ﻧﮩﯾں ﮨوﮔﯽ ﺧود ﮐﮯ اﻟﮓ ﮨوﻧﮯ ،ﺳﻣﺎﺟﯽ ﭘﺎﺑﻧدﯾوں ﭘر ﻋﻣل ﮐرﻧﮯ ﯾﺎ ﺳﻔری
اﻧﺗظﺎﻣﺎت ،ان ﻗواﻧﯾن اور ﮨداﯾﺎت ﺳﮯ آﮔﮯ ﺑڑھﻧﮯ ﺟوﮐہ اس درﺟہ ﺟس ﻣﯾں وه ره رﮨﯾں ﮨﯾں۔ اﮔر ﮐوﺋﯽ ﺷﺧص اس ﻋرﺻﮯ ﻣﯾں

ﺟﺎﻧﭻ ﻧہ ﮐرواﺳﮑﮯ ﺗو ،ﺟﯾﺳﺎ ﮐہ ﮨﻔﺗﮯ ﮐﮯ آﺧر ﮐﮯ دن ﯾﺎ ﭼﮭﮢﯾﺎں ،اﻧﮩﯾں ﺧود ﮐو اﻟﮓ ﮐرﻧﺎ ﮨوﮔﺎ۔ اﮔر ﺳﺎت دن ﮐﺎ ﻋرﺻہ ﮨﻔﺗﮯ
ﮐﮯ آﺧری دﻧوں ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﭘورا ﮨوﺟﺎۓ ﺗو اس ﺷﺧص ﮐو آﺋﻧده ﺳوﻣوار ﮐو ﻣزﯾد ﻟﯾﮢرل ﻓﻠو ڈﯾواﺋس ﮢﯾﺳٹ ﮐرواﻧﺎ ﮨوﮔﺎ۔
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﯾں اﮔر ﮐوﺋﯽ واﻟدﯾن اﭘﻧﮯ ﺑﭼﮯ ﺟس ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت آﯾﺎ ﮨو اس ﮐو ﻧﺎ ﻟﮯ ﺟﺎ ﺳﮑﯾں ﺗو ﮐﯾﺎ ﮨوﮔﺎ؟ ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت آﻧﮯ
ﮐﯽ ﺻورت ﻣﯾں واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻧﮕﮩداﺷت ﮐرﻧﮯ واﻟوں ﮐو اﭘﻧﺎ ﺑﭼہ ﻟﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺟﻠد از ﺟﻠد اﻧﺗظﺎم ﮐرﻧﺎ ﮨوﮔﺎ۔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ اداروں
ﻣﯾں ﻣﻧﺗﺧب ﮐرده اﻧﺗظﺎر ﮔﺎﮨوں ﻣﯾں طﺎﻟب ﻋﻠم ﯾﺎ ﺷﺎﮔر ﮐو ﭼﮩره ڈھﺎﻧﭘﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ اور اور دوﺳروں ﺳﮯ ﻣﻧﺎﺳب ﻓﺎﺻﻠہ رﮐﮭﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ اﮔر ﻣﻣﮑن ﮨو ﺗو ﺑﭼہ ﮔﮭر  ،ﭘﯾدل ﭼل ﮐﮯ ،ﺳﺎﺋﮑل ﯾﺎ اﺳﮑوٹ ﭼﻼ ﮐر ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺷﺎﮔرد اور طﻠﺑﺎء ﺟن ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﺛﺑت آﯾﺎ ﮨو
اﻧﮩﯾں ﭘﺑﻠﮏ ﮢراﻧﺳﭘورٹ ﻣﯾں ﮔﮭر ﮐﺎ ﺳﻔر ﻧﮩﯾں ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ اﺛﺗﺛﻧﺎﺋﯽ طور ﭘہ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺗﮭﺎرﮢﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﮔﺎڑی ﮐﺎ ﺟو ﮐہ ﻣﻧﺎﺳب
ﺣﻔﺎظت ﻓراﮨم ﮐرے اس ﮐﺎ اﻧﺗظﺎم ﮐر ﮐﮯ دے ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔

