انگریزی ورژن

اپٌے ثچے کو
عکول
کےآغبصکےلیئے
تیبسکشًےکے
اثتذائ اقذاهبت

والدین کےطورپرآپ اپنے بچےکی سکول کی زندگی کےسلسلےمیں اُسے ایک
اچھا آغازمہیا کرنےکےلیئےبُہت ُکچھ کرسکتےہیں اوراُسےخود اعتمادی اور
سواالت اُٹھانےوالی ذہنیت سےنئےتجربات کا سامناکرنےمیں مدد مہیا
کرسکتےہیں۔ یہ کتابچہ آپ اورآپکےبچےکےلیئےمشترکہ طورپراستعمال
کرنےکےلئےتشکیل دیا گیا ہے۔

فہرست
 .1سکول میں جگہ کےلئےدرخواست دینےکےبارے میں اہم
معلومات
 .2سب سے اہم  8مہارتیں جن کےبارے میں اساتذہ چاہیں گےکہ
بچے سکول شروع کرنےسےپیشتر وہ کرنےکےقابل ہوں:
 .3صثبى آط پبط هوجود ہے
 .4حساب ایک دلچسپ مضمون ہے!
 .5صحتمندانہ لنچ باکسز۔
 .5پہال دن ۔۔۔
 .6کارآمد رابطے /ویب سائٹس

سکول میں جگہ کےلئےدرخواست دینےکےببرے میں اہم معلومبت
ہشکغی کوسیڈًگ کےاًذس سیغیپشي کالط هیں جگہ کےلئےسیڈًگ ثبسو کو دسخواعت دیٌی
چبہیے۔
اگشآپ کب ثچہ عکول هیں ًشعشی کالط هیں ہےتو اط کب یہ هطلت ًہیں ہےکہ اُعےعکول
هیں خود ثخود جگہ هل جبئےگی۔
والذیي سیڈًگ ثبسوکوًغل کی ویت عبئیٹ کےرسیؼے یب ایک کبغزی دسخواعت فبسم
کےرسیؼے دسخواعت دےعکتےہیں ،جو اًہیں اُى کےثچے کےعکول ششوع
کشًےعےپہلےکےهوعن خضاں هیں ثھیجب جبئےگب۔
دسخواعتیں الصهی طوسپشهقشسٍ تبسیخ تک (ػبم طوسپشجٌوسی هیں) سیڈًگ ثبسو کوًغل
کےپبط جوغ کشائی جبًی چبہییں۔ دیشعےوصول ہوًےوالی دسخواعتوں پشتت تک غوسًہیں
کیب جبئےگب جت تک وقت پشهلٌےوالی توبم دسخواعتوں کو جگہ ًہیں دے دی جبتی۔
پیش کش (آفش) کب دى۔ (ػبم طوسپشاپشیل هیں) سیڈًگ ثبسوکوًغل آپ کواُط عکول کےثبسے
هیں تحشیشی طوسپشهطلغ کشےگی جظ هیں آپ کےثچےکوجگہ دیٌےکی پیش کش کی گئی
ہے۔
آپ کو الصهی طوسپش عکول هیں جگہ کی پیش کش کو پیش کش کےخط هیں ثتبئی گئی
تبسیخ تک قجول کشًب ہوگب۔ آپ کی جگہ کی تت تک کوئی گبسًٹی ًہیں ہےجت تک آپ
اُعےقجول ًہیں کشلیتے۔

سب سےاہم  8مہارتیں جن کےبارے میں اساتذہ چاہیں گےکہ بچےسکول
شروع کرنےسے پیشتروہ کرنےکےقابل ہوں:
اگرآپ کا بچہ درج ذیل مشقیں خود آزادانہ طورپرکرسکےتویہ اُس کےلیئےمدد گارثابت ہوگا۔

 .1میں اپنا مکمل نام جانتا  /جانتی ہوں اوراُسے پہچانتا  /پہچانتی ہوں

بہت سےسکول اس بات کی ترغیب دیتےہیں کہ بچے ہرصبح اپنا نام تالش کریں اور اپنا اندراج کریں۔
اپنےبچےکےلئےایک نیم کارڈ بنائیں تاکہ وہ اسے دیکھنےکا  /کی عادی ہوسکے۔
صرف نام کے پہلےحرف کےلئے ایک بڑا حرف استعمال کرنا یاد رکھیں ،نام کا باقی کا حصہ چھوٹےحروف میں
لکھیں ،مثال کےطورپرجیکب ،میگن ،عمران۔

 .2میں ٹائیلٹ میں خود جاسکتا  /سکتی ہوں اوراُسےفلش کرسکتا  /سکتی ہوں۔

زیادہ تر بچے  3سال کی عمرتک (دن بھر کےدوران) ٹائیلٹ کےاستعمال میں تربیت یافتہ ہوجاتےہیں ،وہ  3سے4
سال کی عمرتک رات کےدوران ُخشک رہتےہیں۔ وُ ہ اپنی پیٹھ صاف کرکے اپنی پتلون دوبارہ
اوپرکرکےباندھنےکےاہل ہوتےہیں۔

 .3میں اپنا لنچ کھانےکےلئے ٹیبل پربیٹھ سکتا  /سکتی ہوں۔

ٹیبل پربیٹنےکےساتھ ساتھ بچوں کو اس قابل ہونا چایےکہ وہ اپنے لنچ باکس کو کھول سکیں اوربند کرسکیں،
سینڈوچزکےگرد لپیٹی گئی کسی سیلوفین وغیرہ کو کھول سکیں ،ایک سٹرا استعمال کرتےہوئےکسی ڈبےمیں سےپی
سکیں اورپھل کےایک مکمل ٹکڑے کو کھاسکیں ،مثال کےطورپر ایک سیب کو ،اس کےچھلکےسمیت۔

 .4میں بانٹ سکتا  /سکتی ہوں اورباریاں لے سکتا  /سکتی ہوں

گھرپ راپنے بچے کواپنےکھلونوں کو بانٹنےاورباریاں لینے کی مشق کرنے کی ترغیب دیں۔ اپنے بچے کو اپنےمقامی
چلڈرنزسنٹرکےگروپوں پرساتھ لے جائیں تاکہ وہ دوسرےبچوں کےساتھ ملنےجُلنےاوربانٹنےکےعادی ہوسکیں۔

 .5میں اپنا کوٹ پہن سکتا  /سکتی ہوں اوراُتارسکتا  /سکتی ہوں

زپ کھولنا اوربند کرنا چھوٹےبچوں کےلئےآسان تراورتیزترہوسکتا ہے۔ اپنے کوٹ کو کھونٹی پرٹانگنےمیں اپنے
بچے کی مدد کریں۔ لڑکیوں کو ٹائٹس میں سکول بھیجنےسےاحتراز کریں ،خاص طورپرپی ای کےدنوں میں ۔

 .6میں اپنےجوتےدرست پاؤں پر پہن سکتا  /سکتی ہوں

اُى جوتوں کب اًتخبة کشیں ج ي هیں پبؤں پھغل کشاًذسجبعکتب ہےیب جي کوویلکشو عےثٌذ کیب جبعکتب ہےثجبئےتغووں
والےجوتوں کے ،کیوًکہ اى کب اًتظبم کشًب ثچوں کےلئےػبم طوسپش آعبى تشہوتب ہے۔

 .7میں اپنا ناک صاف کرنےکےبعد اپنےہاتھ دھوسکتا  /سکتی ہوں

اپنےبچے کودکھائیےکہ وُ ہ اپنا ناک کیسے صاف کرے اورپھرٹشو کا استعمال کرکےٹشو کو بن میں کیسےڈالے۔ جب
بھی وُ ہ اپنے ہاتھ دھونا یاد رکھیں ،اُن کی بھرپور تعریف کریں۔

 .8اس کےکھلونوں کو استعمال کے بعد ترتیب سےواپس رکھنا

جب آپ کا بچہ کھیل ختم کرلےتو اُس کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے کھلونوں کو دوررکھ دے ،کھلونوں
کےایک دوسرے سیٹ کو نکالنےسےپیشترکھلونوں کےدوسرے سیٹ کو دوررکھتےہوئے۔ یہ آپ کےبچے کی
علیحدہ علیحدہ کرنے کی صالحیتوں کو ترقی دینےمیں بھی مدد گار ہوگا۔

زبان ہمارے آس پاس موجود ہے!
یہ تصذیق ُشذٍ حقیقت ہےکہ ثچےکوپڑھ کشعٌُبًب آپکےثچےکےلیئےثُہت فبئذٍ هٌذ ہوتب ہے۔




اپنےبچےکو بتائیےکہ ایک کتاب کو ٹھیک طرح سے کیسےاستعمال کیا جاتا ہے
اوپرکی طرف کی سمت کون سی ہے؟
کہانی کا آغازکہاں سےہوتا ہے؟






آپ صفحے کا کس طرف سےآغازکرتےہیں؟
جو ُکچھ تصاویرمیں ہورہا ہے ،اُس کےبارے میں بات کریں۔
اپنےبچوں سے کہیئےکہ وہ مختلف اشیاء کی نشاندہی کریں اوراُن کو بیان کریں۔
جب آپ اپنےبچےکوپڑھ کرسُنا رہےہوں یا اُس سےبات کررہےہوں تواپنی اُنگلی سےمختلف اشیاء اورالفاظ کی
طرف اشارہ کریں۔
اپنےبچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنےالفاظ میں آپ کو اُن چیزوں کےبارے میں بتائیں جو انہوں نےکی
ہوں۔
کہانی کہاں ختم ہوتی ہے؟
جوکچھ بھی پڑھنےکوملےپڑھیں :پیکٹوں پرلگےہوئےلیبل ،سڑکوں پرلگےہوئےعالمتی بورڈ ،سڑکوں ،گھروں
اوردوکانوں کےنام وغیرہ۔





اگشآپ کغی الئجشیشی کےهوجش ًہ ہوں تو اپٌی هقبهی الئجشیشی کب هوجش ثٌٌےپشغوسکشیں
یبد سکھیں ،ثغیشالفبظ کےتصبویشوالی کتبثیں ثھی کتبثیں ہوتی ہیں!
بچوں کو کہانی دوبارہ سُننا پسند ہوتا ہےاوروہ اپنی پسندیدہ کہانیوں یا نظموں کو بار بار سُننا پسند کریں گے۔ اپنے
بچوں سے بات کریں کہ وہ کونسی کہانیاں یا نظمیں سُننا پسند کریں گے۔

اپنےبچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ مختصرمُدت کےلیئےسُنیں اورغورکریں۔
اس ہُنرکی ترقی کےلیئےریڈیو یا کہانیوں کی ٹیپ سُننا ٹیلی ویژن دیکھنےسےبہتر ہے۔

اپنےبچوں کی تربیت کریں کہ وہ اپنے نام کی پہچان کرسکے

آپ اُن کےلیئےنام کا ایک لیبل بنا کراُسےاُن کےکمرےکےدورازے پرلگا سکتےہیں۔ یقینی بنائیں کہ نام کےشروع
میں آپ ایک بڑا (کیپیٹل) حرف استعمال کریں۔ اگرآپ اپنےبچوں کےساتھ لکھتےہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ
بڑےحروف کےبجائےچھوٹے حروف میں لکھیں۔

نرسری رائمز(نظمیں) گانا اورپڑھنا ایک دلچسپ سرگرمی ہےاوراسکےبُہت سےفوائد ہیں!




نرسری رائمز ،نظمیں اورگانےیادداشت کی ترقی اورالفاظ کی روانی کےلیئےبُہت اہمیت کےحامل ہیں۔
عالوہ ازیں اپنےبچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ رائمز اورگانےگا کرساتھ ہی ادا کاری بھی کرے۔
اپنے بچے کےساتھ مل کرروزمرہ کی چیزوں کےساتھ ساتھ خیالی اشیاء یا مزاحیہ امورپرمبنی سادہ سی کہانیاں
اورنظمیں ترتیب دیں۔

حساب ایک دلچسپ مضمون ہے!
سب ُکچھ گنئیے!

جب اُن کےساتھ چلیں توقدم گنیں ،ایک پلیٹ میں مٹروں کی گنتی کریں ،کھانےکےٹیبل کےگرد کتنےلوگ ہیں ،ہمیں
کتنی چمچیں درکار ہوں گی ،کتنےلوگوں کو پانی پینا ہے ،ہمیں کتنےگالس درکار ہوں گے ،وغیرہ۔ اس سےآپ
کےبچے کو اعداد وشمار کو سمجھنےمیں مدد ملے گی۔
اعداد وشمارہرجگہ موجود ہوتےہیں:
کاروں اورگھروں کےنمبرمعلوم کریں۔ اعداد کی طرف اشارہ کریں اوراپنے بچےکےلئےایک چیلنج مقرر کریں کہ
وہ کتنے 3تالش کرسکتا ہے۔ پہلی ،دوسری اورتیسری ترتیب کےبارے میں بات کریں۔ اندازہ لگایئےکہ کس
کےپاس سب سےزیادہ سویٹس ،آلو ،چپس یا سوسیج وغیرہ ہیں۔ گنتی کی نظموں کو مل کر گائیے۔

اپنےبچےکواپنےپرس میں موجود سکوں کا کھوج لگانےدیں؛
سکوں کےعلیحدہ علیحدہ گروہ بنائیں اوربات کریں کہ کس کےپاس زیادہ ہیں۔ گنیں کہ آپ میں سےہرایک کےپاس
کتنےسکےہیں۔ اُن کی ساخت اورجسامت کا موازنہ کریں۔

اپنےبچےکوسادہ شکلیں پہچاننےکی تربیت دیں؛
چوکونی ،گول ،مستطیل اورتکونی شکلیں۔ گھر میں مختلف شکلوں کی نشاندہی کریں۔ باہردکانوں وغیرہ کی طرف
جاتےہوئےیہ دیکھیں کہ راستےمیں کتنی گول اشیاء کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔

دن کےاوقات کےبارے میں بات کریں؛
صبح جاگنےکا وقت ،نرسری جانےکا وقت ،کھانےکا وقت ،بسترمیں جانےکا وقت وغیرہ۔
ہفتےکےدنوں کےبارے میں بات کیجئے اوراُن کےدوران آپ کیا کرتےہیں۔ گزشتہ دن کی کل اورآنےوالےکل
کےبارے میں بات کریں۔ سال میں مہینوں ،موسموں اورمخصوص تہواروں جیسا کہ کرسمس ،ایسٹر ،یوم پیدائش،
دیوالی ،عید اور چائنیز کےنئے سال وغیرہ کےبارے میں بات کریں۔

قسم بندی (چھانٹی)؛

چھُری کانٹوں کی ٹرے میں اُن کی قسم بندی اوراُن کا ٹیبل پرلگانا ،جرابوں کو جوڑوں میں ترتیب دینا وغیرہ قسم
بندی کےہُنرکی تشکیل میں مدد کےلیئے اچھی سرگرمیاں ہیں۔ کھلونوں یا روزمرہ کےاستعمال کی چیزوں کی شکل،
حجم ،رنگ ،وزن وغیرہ کےمطابق قسم بندی کریں۔ اس امرکےبارے میں بات کریں کہ اُن کو علیحدہ علیحدہ کیوں
بانٹا گیا ہے۔ وہ کیسے مختلف ہیں؟ دھاگوں میں موتیوں یا اینٹوں سےمختلف نمونے تشکیل دیں۔

حساب سےمتعلقہ الفاظ کا استعمال کریں؛
درج ذیل جیسے الفاظ استعمال کریں
کتنے؟ ?How many
پہال ،اگال ،پچھال ،نوکیال ،گول ،اونچا ،چھوٹا )(First, next, last, pointed, round, tall, short
اونچا ،نیچا ،ایک جیسا ،مختلف ،گہرا ،پایاب ،بھاری ،ہلکا۔ (High, low, same, different, deep, shallow,
)heavy, light
بھراہوا ،خالی ،سخت ،نرمُ ،کھال ،تنگ ،موٹا ،پتال )(Full, empty, hard, soft, wide, narrow, thick, thin
قدرے لمبا ،قدرےچھوٹا ،قدرے بڑا ،قدرےچھوٹا ،قدرےبھاری ،قدرےہلکا (Longer-shorter, bigger-smaller,
)heavier-lighter
لمبائی میں چھوٹا ،درمیانہ ،لمبائی میں بڑا ،حجم میں چھوٹا ،درمیانہ ،حجم میں بڑا (Short, medium, long,
)small, medium, large
بڑا ،چھوٹا ،طاق ،برابر ،مالئمُ ،کھردرا )(Big, little, odd, even, smooth, rough
اوپر ،نیچے ،بائیں ،دائیں ،زیادہ ،کم )(Up, down, left, right, more, less

صحتمندانہ لنچ
یہ یقینی بنانا اہم ہےکہ آپ کےبچے کا لنچ باکس ایک صحتمندانہ اورمتوازن لنچ مہیا کرتا ہو۔ یہ مندرجہ
ٰذیل پرمشتمل ہونا چاہیے:






کھانےکی نشاستہ والی اشیاء جیسا کہ روٹی ،چاول ،آلو ،پاسٹا اوردیگر۔ یہ طاقت کا اچھا ذریعہ
ہیں۔ سینڈوچزکےساتھ ساتھ پٹا بریڈ ،ریپس ،بیگیوٹس اوربیگلز بھی آزمائیں۔ براؤن ،ہول میل یا
بیجوں والی بریڈ استعمال کریں۔
پروٹین پرمشتمل کھانےکی اشیاء جیسا کہ گوشت ،مچھلی ،انڈےاورلوبیا۔
ڈیری مصنوعات ،جیسا کہ پنیراوردہی
پھل اورسبزیاں۔ گاجروں ،کھیرے ،شملہ مرچ ،ٹماٹروں وغیرہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کریں تاکہ
بچے اُن میں سےانتخاب کرسکیں۔ ان کےلئےکاٹیج چیز یا ہاؤموس پیک کردیں تاکہ وہ سبزیوں
کو اُن میں ڈبوکرکھا سکیں۔
ایک مشروب

چاکلیٹ بارزاورکیکس کو خاص مواقع تک محدود کردیں اوراُن کو تازہ یا خشک کئےگئےپھل سےتبدیل
کردیں۔ بہت سےسکول 'نونٹ' پالیسی پرعمل کرتےہیں ،اس لئےاپنےبچےکونٹس کےساتھ
بھیجنےسےپہلےچیک کریں کہ کیا اُس کا سکول اس کی اجازت دیتا ہے۔
کھانےکی اُن اشیاء کو تبدیل کرتےرہیں جو آپ پیک کرتےہیں ،اختراع پسند بنیں اوراپنےبچے کی تعریف
کرنا نہ بھولیں جب وہ اپنا لنچ کھا چُکیں یا کسی نئی شہ کوآزمائیں۔
یہ یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ اپنا لنچ باکس کھولنےاوراس پرسےکاغذ وغیرہ اُتارنےکےقابل ہو۔ سکول
شروع کرنےسےپیشتراپنےبچے کو کھانےکو کھولنےاورکسی لنچ باکس میں سے کھانا کھانےکی مشق
کرائیں۔ یہ آپ کی یہ اندازہ لگانےمیں بھی مدد کرے گا کہ کھانا کتنی مقدار میں پیک کرنا ہے۔

پہال دن۔۔۔۔
تو اب جب کہ آپ نے سکول کا انتخاب کرلیا ہے ،دوروں کےلئےساتھ جاتےرہےہیں ،اپنے
بچے کی اُن کچھ مہارتوں کو ترقی دینے میں مدد کی ہےجن کی اُنہیں ضرورت ہوگی ،اس
پربات چیت کرنےپر بہت زیادہ وقت لگایا ہےکہ وہ کون سی دلکش سرگرمیاں سرانجام دیں
گے۔ اب کیا ؟؟؟
مقررہ دن کےلیئے:
 اپنے بچےکےکپڑوں پرجہاں ممکن ہونام درج کریں ،خاص طورپرکوٹ ،ٹوپی،
دستانوں اورجوتوں پر۔
 اپنےبچےکوسکول عملی کپڑوں میں بھیجیں ،جن کو پہننا اوراُتارنا آسان ہو ،جیسا
کہ االسٹک والےپائجامے۔ بچیوں کو پی ای کےدنوں میں ٹائٹس میں
بھیجنےسےاحتراز کریں۔
 یقینی بنائیں کہ آپ نےسکول شروع کرنےکےبارے میں بہت مثبت طریقےسےبات
کی ہو ،یہاں تک کہ اگرسکول کےآپ کےاپنےتجربات مثبت نہیں رہےتھے۔
 عملےسےرہنمائی لیں (انہوں نےایسا پہلےکیا ہوا ہے)
ُ
 جب جانےکا وقت ہو ،تو اپنےبچےکوبتائیں کہ آپ جارہےہیں اوربعد میں اس کو
لینےکےلیئےآئیں گے۔
 اگروہ پریشان ہوں تواُن کو دالسہ دیں کہ آپ دوپہرکےکھانےیا چائےکےوقفےتک
واپس آکراُن کو لےجائیں گےاورپھراُن کو عملےکی ہنرمند نگرانی میں چھوڑدیں۔
 مُسکرا کراُن کو خدا حافظ کہیں اورپھرواپس آجائیے۔ اپنےبچےکو یہ نہ
دیکھنےدیں کہ آپ پریشان ہیں ،رونےسےپیشترکمرےسےنکلنےکا انتظارکریں!
 اس امرکویقینی بنائیں کہ آپ وقت پرواپس موجود ہوں اوراُنہوں نےجو ُکچھ نرسری
میں کیا ،اُس میں دلچسپی کا اظہارکریں۔
ُ کچھ بچےنرسری سےمانوس ہونےکےلیئےدوسروں سےزیادہ وقت لیتےہیں۔ اپنے
بچے سےسکول کےبارے میں ایک مثبت طریقےسےبات چیت جاری رکھیں
اوراس امرکویقینی بنائیں کہ آپ اپنےبچےکو باقاعدگی سےہرسیشن پرلےکرجائیں
کیونکہ وقفےا ُن کےلئےمانوس ہونےکواورزیادہ مشکل بنا سکتےہیں۔

:ُکچھ کارآمد رابطے
:ایسٹ ریڈنگ چلڈرنزسنٹرز
East Reading Children’s Centres:
eastreadingchildrenscentres.co.uk
0118 901 5664
:ریڈنگ باروکونسل
Reading Borough Council:
www.reading.gov.uk/a-to-z/s/school-admissions
0118 937 2550
:فیملی انفارمیشن سروس
Family Information Service:
www.fisfrcuk.com/
0800 328 9148
0118 950 9499
:صحتمندانہ لنچ باکسز کےلئےتصورات
www.nhs.uk/Change4Life/Pages/healthy-lunchbox-picnic.aspx
www.childrensfoodtrust.org.uk

،مزیدمعلومات کےلیئےایسٹ ریڈنگ چلڈرنزسنٹرکی ویب سائیٹ تک رسائی حاصل کیجئے
’ پرکلک کریں۔useful links’ کا انتخاب کریں اور پھرFamily Health

