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والدین کا رہنما:

صحت اور جسمانی تعلیم کے نصاب میں انسانی نشوونما اور جنسی صحت

اونٹاریو میں ،نصاب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر گریڈ اور کورس کے آخر میں طلباء کی معلومات کیا ہونی چاہئے اور طلباء کیا کرنے کے قابل ہونے چاہئیں۔
نصاب مندرجہ ذیل سے متعلق مہارت پیدا کرنے اور معلومات حاصل کرنے میں طلباء کی مدد کرتا ہے:

خود کو اور دوسروں کو سمجھیں

اس رہنما میں ،آپ پائیں گے:
انسانی نشوونما اور جنسی صحت سے متعلق علم اور مہارت جو
پرائمری اور جونیئر ڈیویژنز کے نصاب میں شامل ہے (گریڈز  1تا )6
یہ دکھانے کے لیے کہ انسانی نشوونما اور جنسی صحت سے متعلق
اپنی تعلیمی منصوبہ بندی کے لیے اساتذہ کیا استعمال کرتے ہیں
نصاب کے نمونے

گہرائی سے سوچیں اور صحت بخش
انتخابات کریں اور انہیں فروغ دیں

اس بارے میں خیاالت کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم میں مدد کرنے
کے لیے اسکولوں کے ساتھ مل کر کیسے کام کرسکتے ہیں
مزید معلومات کہاں سے حاصل کریں۔
محفوظ اور تندرست ہونے کے لیے طلباء میں معلومات اور مہارت پیدا کرنے
میں مدد کرنا کامیابی کی حصولیابی کا حصہ ہے :اونٹاریو میں تعلیم کا ایک جدید
نقطہ نظر۔  ontario.ca/eduvisionپر مزید معلومات حاصل کریں۔

مستحکم رشتے قائم کریں اور
انہیں برقرار رکھیں
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انسانی نشوونما اور جنسی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا صحت کی مجموعی تعلیم کا ایک
حصہ ہے۔ یہ پیدائش کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔
انسانی نشوونما اور جنسی صحت کی تعلیم میں شامل ہے جسم کے حصوں اور تولید کے بارے میں نہایت
آسان معلومات۔

تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ:
 87فیصد اونٹاریو والدین اپنے بچوں
کے لیے جنسی صحت کی تعلیم کی
1
حمایت کرتے ہیں۔

آج کی پیچیدہ اور تیز رفتار دنیا میں بچوں اور نوعمروں کے لیے محفوظ رہنے اور تندرست رہنے کی
معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ انسانی نشوونما اور جنسی صحت کی ابتدائی تعلیم میں بچے اپنے
بارے میں ،اپنے احساسات ،اپنے جسم کے بارے میں اور اپنا اور دوسروں کا احترام کرنے کے بارے
میں علم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے جیسے طلباء بڑے ہوتے ہیں ،ان میں تندرست ساتھی اور فیملی رشتہ،
صفائی ،تولید ،شناخت ،جنسی شناخت ،جنسی میالن ،آن الئن سیفٹی ،دماغی صحت وغیرہ کے بارے میں
معلومات شامل ہوتی ہیں
انسانی نشوونما اور جنسی صحت کے بارے میں معلومات کے حصول کے عالوہ ،صحت کی تعلیم کے
حصہ کے طور پر طلباء صحت بخش کھانا ،ذاتی حفاظت اور جسمانی ضرر کی روک تھام ،منشیات اور
منشیات کی لت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ صحیح معلومات کے حصول اور ہنر کی تعلیم پر
اصل توجہ مرکوز کی جاتی ہے تا کہ طلباء کی روزمرہ کی زندگی میں صحت بخش انتخابات کو قابل عمل
بنایا جائے۔ طلباء تنہائی میں صحت کی معلومات نہیں سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،کوئی انتخاب کرنے
کے بعد پیشگی سوچ کی معلومات حاصل کرکے ،ممکنہ نتیجہ پر غور کرکے طلبا مستحکم اور محفوظ
فیصلے لینا سیکھیں گے۔ وہ مختلف النوع حاالت میں ان مہارتوں کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ غذا
کا انتخاب کرنا ،محفوظ رہنا اور فٹنس کے اہداف مقرر کرنا۔
صحت اور جسمانی تعلیم کے نصاب کے سبھی حصوں میں ،طلبا "زندگی گزارنے کا ہنر" سیکھتے ہیں۔
یہ ایسے ہنر ہیں جو خود بیداری اور سماجی مہارت پیدا کرنے ،دوستوں اور فیملی کے ساتھ رشتوں سے
متعلق بات چیت کرنے ،چیلینجیز کا سامنا کرنے اور فیصلے لینے کے لیے گہرائی سے سوچنے ،اہداف
مقرر کرنے اور مسائل کو حل کرنے میں طلبا کی مدد کرتے ہیں۔

والدین ،اسکول اور کمیونٹیز ساتھ مل کر کام کرتے ہیں
تعلیم اس وقت سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے جب والدین ،اسکول اور کمیونیٹیز سبھی ساتھ مل کر طلبا کی
انسانی نشوونما اور جنسی صحت کی معلومات کے حصول میں مدد کریں۔ طلبا کو سالمت اور صحت بخش
انتخابات کرنے کے لیے بھروسہ مند اور صحیح معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔
طلبا میں رشتوں اور برتاؤ اور ان کی جنسی صحت کی قدر پیدا کرنے کے لیے والدین ان کی مدد کرتے
ہیں۔

مشوروں میں ،والدین اور طلبا نے یہ اشارہ دیا
کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسکول اور والدین ساتھ مل
کر طلبا کی حمایت کی کوشش کریں۔
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اسکولیں سبھی طلبا کو سیکھنے کے لیے ایک محفوظ ،شفیقانہ اور جامع تعلیمی ماحول فراہم کرتی ہیں۔ طلبا
میں وابستگی کا احساس ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ اپنے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور یہ
جانتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کی دنیا میں ان کی مناسب جگہ کہاں ہے۔
کمیونٹی پارٹنرز جیسے کہ عام صحت اور دماغی صحت کے ادارے ،بچوں اور نوعمروں کے لیے دستیاب
حمایت کی تکمیل میں والدین اور اسکولوں کی مدد کرتے ہیں۔

انسانی نشوونما اور جنسی صحت کے بارے میں طلبا کیا سیکھتے ہیں اور کب

گریڈز

1-3

پرائمری گریڈز (گریڈز  2 ،1اور )3
کچھ ایسی چیزیں جو گریڈز  2 ،1اور  3کے طلبا سیکھ رہے ہیں ان میں شامل ہیں:
جسم کے اعضاء کے نام
ان کے جسم کیسے کام کرتے ہیں اس کی ابتدائی سمجھ
ساتھیوں اور گھر والوں کے ساتھ مستحکم رشتوں کا ہنر ،جیسے کہ دوسروں کا احترام کرنا
ان کی حسیں ،صفائی ،منہ کی صحت اور نشوونما کے مراحل
ان کی جسمانی صحت مجموعی صحت اور بہبود کا ایک حصہ ہے

جب بچے اپنے جسم کے اعضاء کے صحیح نام
جان لیں گے تو وہ ٹھیک طریقے سے مواصالت
کرسکتے ہیں اور بیماری ،جسمانی ضرر یا غلط
حرکت کی صورت میں وہ مدد مانگ سکتے ہیں۔

اپنے احساسات سے باخبر ہونا اور اگر ضرورت ہو تو مدد حاصل کرنا
ان کی سماجی اور جذباتی صحت (مثال دوسروں سے تعلقات بنانا ،ان کے احساسات کو پہچاننا،
مسائل سے نمٹنے کی مہارت سیکھنا)۔
مستحکم رشتوں کی بنیاد کے طور پر ،پرائمری طلبا یہ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کونسی چیز انہیں
منفرد بناتی ہے اور دوسروں سے ممتاز کرتی ہے اور سبھی لوگوں کا احترام کیسے کیا جائے۔ اس میں
شامل ہو سکتا ہے متعدد ثقافتی پس منظر اور خاندانی ڈھانچوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔
دوسروں کے بارے میں اس معلومات کا حصول طلبا کو اس تعلیم سے جوڑتا ہے جو وہ سبھی مضامین میں
حاصل کر رہے ہیں ،جیسے کہ گریڈ  1کے سماجی مطالعات کے نصاب میں موجود متنوع کمیونٹیز کی
معلومات اور گریڈ  2میں متعدد گھرانوں کی معلومات۔

نصاب میں یہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟
گریڈ  3سے نمونہ توقعات

اس نصاب میں اصل توجہ دی جاتی ہے
نظر آنے والے اور نظر نہ آنے والے
اختالفات کو سمجھنے میں طلبا کی
مدد کرنے پر جیسا کہ وہ اس بات کی
معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کونسی
چیز انہیں منفرد بناتی ہے اور دوسروں
کا احترام کیسے کریں۔

C3.3

نصاب میں ان مثالوں کی مفصلہ فہرست
ہے جن کو اساتذہ طلبا کے لیے تعلیمی
مواد کی منصوبہ بندی میں استعمال کر
سکتے ہیں (لیکن استعمال نہیں کرنا پڑتا
ہے)۔ وہ متعدد پس منظر کے بارے میں
سوچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اساتذہ
اپنے طلبا کی موجودہ اور مستقبل کی
ممکنہ ضرورتوں کی بنیاد پر فیصلے
لیتے ہیں۔

نصاب میں عام بات چیت (گفتگو کی حوصلہ افزائی/
جوابات) اختیاری ہے۔ وہ یہ دکھانے میں مدد کرتی
ہیں کہ تعلیم کیسی نظر آسکتی ہے اور اساتذہ کو
مختلف ایسے طریقے فراہم کرتی ہیں جن کے ذریعہ
وہ مختلف سواالت/حاالت کے بارے میں سوچنے کے
لیے طلبا کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں جن کا
انہیں ممکنہ طور پر سامنا ہو۔

"زندگی گزارنے کا ہنر" پورے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ ان میں
شامل ہیں خود بیداری اور مسائل سے نمٹنے کے بارے میں معلومات؛
مستحکم رشتوں کے لیے سماجی ہنر اور مواصالت کی مہارت؛ اور
مسائل کے حل ،اہداف کا تعین اور فیصلے لینے کے طریقے۔ اس مثال
میں ،ٹیگ [ ]PS, ISیہ اشارہ کرتا ہے کہ اساتذہ کو خاص طور سے
طلبا میں نجی اور باہمی تعلقات کا ہنر پیدا کرنے میں مدد پر توجہ
مرکوز کرنی چاہئے جیسا کہ وہ سیکھ رہے ہیں۔
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جونیئر گریڈز (گریڈ  5 ،4اور )6
خواتین عام طور پر آٹھ اور تیرہ سال
کی عمر کے درمیان بلوغت میں داخل
ہوتی ہیں۔
مرد عام طور پر نو اور چودہ سال
کی عمر کے درمیان بلوغت میں داخل
2
ہوتے ہیں۔

جب طلبا بڑھتے ہیں اور نشوونما پاتے ہیں تو وہ جسمانی ،جذباتی ،سماجی اور ادراکی تبدیلیوں کو سمجھنا
شروع کردیتے ہیں جن کا تجربہ وہ بلوغت کے وقت کریں گے۔ ان گریڈز میں بلوغت کے بارے میں
سیکھنے میں شامل ہیں:
بلوغت کے دوران واقع ہونے والی جسمانی تبدیلیاں
جذباتی اور اندرونی تبدیلیاں اور تناؤ جو بلوغت کے ساتھ آتے ہیں
تولیدی نظام اور جسم کے طریقہ کار کو سمجھنا
مستحکم رشتوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا۔
یہ معلومات طلبا کو مثبت دماغی صحت اور تندرستی کی بنیاد فراہم کرتی ہے اور انہیں ایسے ہنر سے
روشناش کراتی ہے جن میں وہ اپنی نشوونما کے ساتھ ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیم اس امر پر توجہ
مرکوز کرتی ہے کہ طلبا اپنے آپ کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات میں
یہ کس طرح مدد کرے گی۔ اس میں شامل ہے دیگر طلبا کے ساتھ تعلقات اور ان تعلقات کی معلومات حاصل
کرنا جن میں قبل از وقت رومانی مفاد شامل ہو سکتے ہیں۔
جونیئر گریڈ کے طلبا محفوظ اور مستحکم فیصلے لینا سیکھتے ہیں۔ وہ اس امر سے متعلق اپنی سمجھ
میں اضافہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد موجود دنیا میں کیسے مناسب جگہ حاصل کر سکتے ہیں اور
دقیانوسی تصورات اور قیاس آرائیاں کرنے کے بارے میں اور اس کے رشتوں پر ہونے والے اثرات کے
بارے میں اپنی سمجھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ان چیزوں سے مربوط ہوتا ہے جو طلبا دیگر مضامین میں
پڑھتے ہیں جیسے کہ زباندانی ،سماجی مطالعات اور ریاضیات ،جہاں وہ دشواریوں کو حل کرنے اور
مسائل کا جائزہ لینے کے لیے گہری سمجھ اور انعکاسی ہنر پیدا کرتے ہیں۔
اسباق اور کالس روم کے تعلیمی مواد کی منصوبہ بندی کرتے وقت اساتذہ نصاب میں موجود تدریسی
توقعات اور اپنے طلبا کی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اساتذہ طلبا کے سواالت کا پہلے سے اندازہ
لگانے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ وہ مناسب معلومات کے ساتھ تیاری کر سکیں۔ اختیاری مثالوں اور نمونہ
سواالت (ترغیبات) کے استعمال میں وہ اپنی پیشہ وارانہ قوت فیصلہ کا استعمال کرتے ہیں جب وہ اپنا
تعلیمی مواد تیار کرتے ہیں۔
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نصاب میں یہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟
گریڈ  5سے نمونہ توقعات
تعلیم کی توجہ بلوغت سے متعلق دماغی
صحت اور تناؤ اور مسائل سے نمٹنے
کے الئحہ عمل تیار کرنے پر مرکوز
ہوتی ہے۔

C2.4

تناؤ کی ممکنہ وجوہات پر غور کرنے
کی ترغیب :ایسی چیزیں جن کو طلبا
کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایسی چیزیں
جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں۔

• • • • •

اپنی دماغی صحت اور بہبود کے بارے
میں باخبر رہنے اور نگہداشت کرنے
کی ترغیب۔

• • • • •

رشتوں کا احترام کرنے کی ترغیب۔

• • • • •

تحقیق پر مبنی مثالیں اور بات چیت اساتذہ کو منصوبہ تیار کرتے وقت غور کرنے کے لیے متعدد منظر نامے فراہم کرتی ہیں۔

5

گھر پر :اپنے بچے کی تعلیم میں اعانت کرنا
مندرجہ ذیل خیاالت والدین اور انسانی نشوونما اور جنسی صحت کے ماہرین کے ہیں۔ جب آپ ان کے بارے میں اپنے بچے کی تعلیم ،ان کی صحت مند نشوونما اور
ان کی جنسی صحت میں مدد کریں تو آپ ان پر غور کر سکتے ہیں۔
اوائل میں آغاز کرنا
جسم کے اعضاء ،ان کے افعال اور جسمانی تبدیلیوں ،صحت مند تعلقات اور حدود اور صحت بخش طرز زندگی کے بارے میں کھلی اور ایماندارانہ گفتگو
کے ساتھ آغاز کریں۔
جسم کے اعضاء کے لیے صحیح الفاظ کا استعمال کریں۔
خود گفتگو شروع کریں اور اپنے بچے کو بتائیں کہ آپ کسی بھی وقت بات کرنے کے لیے دستیاب ہیں۔
سننا
پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔
اگر ممکنہ مسائل یا دشواریوں کے بارے میں آپ فکرمند ہیں تو اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کے ساتھ سنیں۔ جسمانی حرکات و اشارات دیکھیں اور برتاؤ
میں تبدیلیوں سے باخبر رہیں۔
بغیر قوت فیصلہ کے استعمال کے سنیں ،اضطرابی ردعمل سے بچیں اور کھلے دماغ سے سوچیں اور سنیں۔
اپنے بچے کے تجربہ کی قدر پیمائی کریں اور گفتگو کے لیے ان کا شکریہ ادا کریں۔
بات کرنے کے لیے روز مرہ کے مواقع کا استعمال کرتے ہوئے ایک کھال ماحول تیار کرنا
دیگر کام کرتے وقت کوئی گفتگو شروع کریں جیسے کہ کوئی مشق کراتے وقت ،برتن صاف کرتے وقت ،کھانا بناتے وقت ،کپڑے تہہ کرتے وقت یا
کتے کو ٹہالتے وقت۔
گفتگو شروع کرنے کے لیے میڈیا کی کہانیاں ،ٹی وی کے شوز یا حقیقی زندگی کی باتوں جیسے مواقع استعمال کریں۔
براہ راست اور درست وضاحتوں کا استعمال کریں اور اگر ضرورت ہو تو مزید معلومات طلب کریں۔ پوری فیملی کے ساتھ گفتگو کریں اور ایسے
آسانِ ،
مواقع فراہم کریں جہاں بچے /نوجوان اپنے والدین ،سرپرست یا پرواہ کرنے والے دیگر بالغان کے ساتھ مل کر اور علیحدہ طور پر وقت گزاریں۔
خاموشی پر صبر اور کھلے دماغ سے کام لیں۔ اپنے بچے کو اظہار کے لیے وقت اور جگہ دیکر ان کے اعتماد کو بڑھائیں۔
اپنے کام اور بات سے اپنی قدر کا اظہار کرنا
آپ کے بچے جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں :آپ میڈیا اور خبروں کے ساتھ کیسا ردعمل کرتے ہیں ،اسکول میں مسائل ،فیملی کے
رشتے اور سماجی میل جول۔
اپنے بچوں کے ساتھ اپنی گفتگو میں اپنی جانبداریوں اور دقیانوسی تصورات پر غور کریں۔
زیادہ گفتگو کروائیں
ایسے مواقع پیدا کریں جہاں بچے کوئی سوال پوچھ سکیں اور کوئی تبصرہ کر سکیں۔ اگر آپ فوراً جواب نہیں دے سکتے ہیں تو جلد ہی جواب دینے کا
وعدہ کریں -اور ایسا ہی کریں۔
سوال کے جواب کو واضح کرنے ،مستحکم کرنے اور جواب دینے کے لیے ایک سے زیادہ بار گفتگو پر واپس آنے کی کوشش کریں۔
ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو بات کرنے کی خواہش نہ ہو۔ چھوٹی سی بات سے شروع کریں۔ جیسے جیسے آپ کا بچہ پختگی کی طرف بڑھتا جائے
آپ مزید چیلینجنگ معامالت پر بات کر سکتے ہیں۔
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مزید معلومات کہاں سے حاصل کریں
اس رہنما میں نمونہ نصاب کی توقعات بطور مثال شامل ہے۔ اونٹاریو نصاب ،گریڈز  1-8مالحظہ فرمائیں :صحت اور جسمانی تعلیم 2015 ،نصاب کی تمام توقعات
کے لئے نصاب تک رسائی یہاں کریں:
www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html
صحت بخش زندگی اور انسانی نشوونما اور جنسی صحت کی تعلیم کے بارے میں پس منظر کی مزید معلومات کے لیے ،مالحظہ فرمائیں:
صحت بخش زندگی :صفحہ نمبر  38پر انسانی نشوونما اور جنسی صحت کا مجموعی جائزہ
صفحات  82-79پر پرائمری ڈیویژن کا مجموعی جائزہ (گریڈز  ،)3-1صفحات  128-125پر جونیئر ڈیویژن کا مجموعی جائزہ (گریڈز  )6-4اور
صفحات  179-182پر انٹرمیڈیئٹ ڈیویژن کا مجموعی جائزہ (گریڈز )8-7
"ایک نظر میں" جائزہ کے لیے صفحات  225-224پر ضمیمہ جس پر گریڈز بھر میں طلبا تعلیم حاصل کررہے ہیں۔
بچہ اور نوجوانوں کی نشوونما
ابتدائی تعلیمی ڈھانچہ مکمل رپورٹ ( 0سے  8سال کی عمر کے بچوں کے لیے)
اسٹیپنگ اسٹون ،نوجوانوں کی نشوونما کا ایک ماخذ ( 12سے  25کی عمر کے نوجوانوں کے لیے) www.ontario.ca/steppingstones
بلوغت
بیمار بچوں کے لیے اسپتال – بچوں کی صحت کے بارے میں www.aboutkidshealth.ca
جنسی صحت
کینیڈا کے ماہر علم تولید اور ماہر زچگی کی سوسائٹی کے ذریعہ تیار کردہ ایک معلوماتی سائٹ www.sexualityandu.ca
جنسی صحت کے بارے میں تعلیم دینے اور بات کرنے سے متعلق ایک البرٹا پر مبنی ویب سائٹ ،جس میں والدین کے لیے ایک سیکشن ہے ،اس میں
وسائل اور ایک بالگ شامل ہے www.teachingsexualhealth.ca
اسکولوں میں جنسی صحت کی تعلیم کے بارے میں کینیڈا کی جنسی معلومات اور تعلیمی کونسل کا سوال اور جواب کا ماخذ
www.sieccan.org/pdf/she_q&a_3rd.pdf
اپنی مقامی صحت یونٹ کی ویب سائٹ چیک کریں www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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