اپنے اہ ِل خانہ کے ساتھ
تعلیم حاصل کریں
جب بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو تو
تمام والدین انتہائی اہم ہوتے ہیں۔

اگر ہمارے بچوں نے جتنی زیادہ سے زیادہ تعلیم
حاصل کرنی ہو،
ان کے لئے یہ بات اہم ہے کہ وہ جو تعلیم حاصل
کر رہے ہوں
اُس کے بارے میں بات کریں۔

'اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلیم حاصل کریں' ایک ایسا منصوبہ
ہے جس کا مقصد گھر اور سکول کے اشتراک عمل کو اُس
صورت میں فروغ دینا ہے جب بچے سکول میں تعلیم حاصل
کر رہے ہوں۔ آپ کے بچے کا سکول اِس منصوبے میں
تعلیمی سال2017/18کے لئے حصہ لے رہا
ہے۔

ایک اچھا مشورہ ،والدین زیادہ تعلیم حاصل کرنے میں
اپنے بچوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔

زیادہ مگر حقیقت پسندانہ توقعات
اپنے بچوں پر یہ ظاہر کرنے سے کہ آپ نے اُن سے زیادہ مگر
حقیقت پسندانہ توقعات وابستہ کر رکھی ہیں ،وہ محسوس کریں
گے کہ وہ پڑھائی میں اچھے ہیں۔

–

بچے جن چیزوں کا علم حاصل کر رہے ہوں انہیں اُن کے
بارے میں بات کرنے دی جائے تو انہیں اُن چیزوں کو
سیکھنا ،سمجھنا اور
یاد کرنا آسان تر لگتا ہے۔

اور مزید علم
حاصل کریں!
اسی لئے یہ بات اہم کہ اپنے بچوں سے اُن چیزوں کے بارے میں بات
کریں جن کی تعلیم وہ سکول میں حاصل کر رہے ہوں۔
نہیں" :آج تم نے سکول میں کیا پڑھ ؔا"؟ آپ اِس سوال کا شاید ہی کوئی
جواب حاصل کریں۔
تاہم ،اپنے بچوں سے ایسے انداز میں بات کریں جس سے وہ اپنے
جواب کو جوڑ کر وضاحت کرسکیں کہ وہ سکول میں کیا ؔپڑھ رہے
ہیں۔

آپ اپنے بچے سے مخصوص سوال کر سکتے ہیں۔

گھر اور سکول کے درمیان رابطے قائم کرنا
اپنے بچے سے اُس کے سکول کے بارے میں بات کرنے کے لئے آپ
کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیئے کہ اُس کے سکول میں کیا ہو رہا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے:

مخصوص سواالت آپ کے بچے کی اہلیت کو ابھارتے ہیں کہ وہ اِس
بات کی وضاحت الفاظ میں کرے کہ وہ کیا علم حاصل کر رہے ہیں۔
آپ کا بچہ بعض وہ الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے جو اُس نے
اسباق میں سیکھے ہوں مثالً ذاتی خصوصیات یا ردی کی چھانٹی
کرنا۔
کھلے سواالت آپ کے بچے کی اہلیت ابھارتے ہیں کہ وہ مزید
وضاحت کرے ،مثال:
 آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ مختلف ہیں؟
 کیا ہوگا اگر …..؟
 اُس کے بارے میں مجھے مزید بتائیں۔
 ایسا لگتا ہے تفریح ہو ،جوش ہو،خطرناک ہو– مزید
بتائیں…
یا…

گھر اور سکول کے درمیان رابطے قائم کرنے کے طریقے
 خاندان کا تعلیمی ماحول۔ آپ کے بچے کا استاد آپ سے بات کر
کے بتائے گا کہ آپ کا بچہ سکول میں کیا کر تا ہے اور کیا علم
حاصل کر رہا ہے۔
 خاندان کے کام۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کا تعلق آپ کے
بچے کی تعلیم سے ہے اور یہ مہینے میں ایک یا دو بار آپ کے
بچے کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ اِس سے آپ کے اہل خانہ اپنے
بچے سے انتہائی مخصوص موضوع پر بات کر سکیں گے۔
 خاندان سے متعلق نمائیشیں۔ سال میں ایک بار ،طالب علم اپنے
اہل خانہ سے متعلق ایک نمائش کا اہتمام کریں گے جس میں وہ
بتائیں گے کہ انہوں سے اپنے اہل خانہ سے کیا علم حاصل کیا
اور کیسے کیا۔

یہی وجہ ہے یہ ایک اچھا تصور ہے کہ اپنے بچے سے بات
چیت کے دوران اپنے اہل خاندان کے بعض تجربات

 آپ نے دوسرے طالب علموں کو وضاحت کیسے کی
آپ نے یہ کام کیسے کیا؟

کا اظہار کریں
مثال کے طور پر:
ایسا لگتا ہے جیسے تفریح ہو۔ یہ اسی طرح لگتا ہے…… کیا
آپ کو یاد ہے جب آپ پینٹنگ کر رہے تھے؟ ہم نے کافی پینٹ
نہیں خریدا تھا۔

بچوں اور ٗان کے اہل خانہ کے تجربات
یا:
جب میں سکول میں تھا ہم نے وہ طریقہ استعمال نہیں کیا تھا۔
ان دنوں ہم…
آپ نے یہ عنوان کیسے اخذ کیا؟ یہ مجھے یاد دالتا ہے…

جب بچے اُن چیزوں کو ،جن کی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں ،پہلے
سے معلوم چیزوں سے جوڑنے کے قابل ہو جائیں تو انہیں مزید تعلیم
آسان تر لگتی ہے۔

