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 دیباچہ
ابتدائی مداخلتی اور معاون خد ما ت کی فراہمی نہ صرف پا کستان  میں موجود معذور / خصوصی 

بچوں جوکہ اپنی عمر کے ابتدائ ادوار میں ہوں کیلئے مدد کا باعث بنے گی۔ بلکہ اُن بچوں، جو 

کہ کسی بھی معذوری کا شکار ہونے کے حاالت میں گھرے ہوں اُن کے لیئے بھی سہولت اور 

کی خبر ثا بت ہو گی۔ابتدائی مدا خلتی خدما ت کی فراہمی سے نہ صرف معذوری کی سکون 

کمی کا باعث ہو گی بلکہ اس عمل کی مدد سے معذوریوں کی شد ت میں کمی کو بھی  شرح میں

گو کہ ابتدائی مداخلتی  خدما ت سے متعلق نقات پاکستان کی معذور    ممکن بنایا جاسکے گا۔

یں بھی شامل ہیں۔ لیکن اس کے با وجود عام افراد، خصوصی بچوں کے افراد کی  پا لیسی م

والدین اور خصوصی تعلیم سے جڑے دیگر ماہرین میں اس عمل سے متعلق آگہی کی شرح بہت 

کم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سرکاری سطح پرایسی مہم کا آغاز کیا جائے کہ جس کے 

 ذریعےابتدائی عمل کی آگہی فراہم کی جائے۔

اس کتاب کی تیاری بھی ان خدمات کے بارے میں آگہی اور فراہمی کی ایک چھوٹی سی کاوش 

ہے۔ اس کتاب میں شامل تمام ابواب کی ترتیب اس طرح کی گئی ہے کہ پڑھنے والے کی 

معلومات میں درجہ بدرجہ اضافہ ہو اور وہ ابتدائی مداخلتی عمل سے جڑے تمام متغیرات کے 

کیں۔ یہ کتاب کل دس ابواب پر مشتمل ہے لیکن طلباء میں ابتدائی بارے میں بخوبی جان س

درجوں میں تقسیم کیا  مداخلتی خدمات سے جڑے تصورات کی مکمل آگہی کے لیے اس کو تین

 جا سکتا ہے۔

اس کتاب کے پہلے درجے میں ابتدائی مداخلتی خدمات کا تعارف، تاریخ اور اُن ماہرین کی 

ے جو کہ اِن خدمات کی فراہمی کے موجد بنے۔ ابتدائی مداخلتی معلومات کو شامل کیا گیا ہ

 پروگرام چونکہ خاص طور پر اُن بچوں کے لیے ہے جو عمر کہ ابتدائی دور میں ہوں یعنی کہ

سال کی عمرکے درمیان۔ لہذا طلباء کی آسانی کے لیے کتاب کے پہلے حصے میں ہی  0-5

کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بچوں کی نشونما اور اس سے جڑے دیگر تصورات   

کتاب کے دوسرے حصے میں ابتدائی مداخلت کی خدمات کے حصول کو یقینی بنانے میں منتخب 

کئے جا سکنے والے نمونوں، والدین اور دیگر ماہرین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ 

ر کراچی میں ابتدائی مداخلت میں والدین کی اہمیت کو واضع کرنے کے لیئے، خصوصی طور پ

رہنے والے خصوصی بچوں کے والدین کی مدد سے ایک مختصر تحقیق کی گئ اور اُن کی 

ابتدائی مداخلت کے عمل کے متعلق آگہی کی شرح کو والدین کے کردار کے باب کا حصہ بنایا 

 گیا ہے۔ اس باب کے ذریعے طلباء کو زمینی حقائق سمجھنے میں مدد ملے گی۔

مقصد ابتدائی مداخلتی عمل سے متعلق محض معلومات کے فراہمی ہی اس کتاب کی تیاری کا 

انہیں بلکہ کتاب کی تیاری کے دوراس بات ک بھی خیال رکھا گیا ہے کہ طلباء نہ صرف تمام  

خدمات سے آگاہ ہوں بلکہ ساتھ ہی وہ خصوصی بچوں اور اُن کے والدین کے لیے اِن تمام 

ذا کتاب کے تیسرے حصے میں طلباء کے رہنمائی کے خدمات کا منصوبہ بھی تیار کر سکیں۔ لہ

لیے خصوصی تعلیم میں استعمال ہونے والےتین بنیادی منصوبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان 
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میں چونکہ ابتدائی مداخلتی خدمات کا تصورعام نہیں ہے اور ترقی پذیر ملک ہونے کی وجہ 

یسے اِن خدمات کی فراہمی میں مشکال ت کا سامنا بھ ہے۔ اسی مشکل کو مِد نظر رکھتے  

ہوئے کتاب کے آخری حصے میں خدمات کی فراہمی کا ایک منصوبہ بھی شامل کیا گیا ہے جو 

کہ خا لصتآَ مصنفین کی ذاتی سوچ پر مبنی ہے۔ مصنفین کی رائے میں اگر ارباِب اختیاراس 

ے لئے پالن دیں تو منصوبے پر عملدرآمد  کرتے ہوئے ابتدائی مداخلتی خدمات کی فراہمی ک

 محدود ذرائے کے باوجود ایک ٹھوس منصوبہ قا بِل عمل بنایا جا سکتا ہے۔
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 خالصہ

موجودہ کتاب میں پاکستان میں معذوری کے خطرے سے دوچار بچوں کے لیئے 

ابتدائی تشخیص اور معاون خدمات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کا پہال حصہ 

معذوری کے ابتدائی تدارک اور تشخیص کی تاریخ ، پس منظر، تعارف، تعریف اور 

ابتدائی تدارک اور اس  رجحانات پر مبنی ہے۔ساتھ ہی اس حصے میں  معذوری کے

سے متعلق تصورات پر اپنے نظریات پیش کرنے والے ماہرین کے کام کا بھی 

اور  GDPمختصر احاطہ کیا گیا ہے۔پہلے حصے میں معاشی حاالت ، پاکستان کے 

اس کا اثر ، صحت اور تعلیم سے متعلق پالیسی سازی ،ابتدائی  مداخلت کی خدمات 

کی گئی تحقیقات اور محققین کی آراء  کا بھی ذکر موجود پر دیکھا گیا ہے۔ دنیا میں 

ہے۔ ساتھ ہی اس سلسلے میں کی گئی قانون سازی کا بھی سرسری جائزہ پیش کیا گیا 

 ہے۔

کتاب کے دوسرے حصے میں ابتدائی نشونما اور بالیدگی کا موازنہ کیا گیا ہے۔اس 

ی نشونما اور حصے میں ارتقائے رحم سے لے کر آٹھ سال کے عمر کے بچوں ک

 اس دوران پیش آنے والی مشکالت کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔  

اس کتاب کا بابِ سوئم نشونمائی چھان بین اور سنگِ میل کے حصول سے متعلق ہے۔  

سال کی عمر کے  5سے لے کر  0اس حصے میں نشونما کے پانچوں شعبوں میں 

 بھال کے طریقۂ کار اور بچے کی بنیادی حرکات ، وقوفی صالحیتوں ، ذاتی دیکھ

 کے سیکھنے کی رفتار کا جائزہ لیا گیا ہے۔   سماجی رویّوں

اس کتاب کے باِب چہارم میں ابتدائی مداخلت کے لیئے دنیا بھر میں استعمال ہونے 

والے نمونوں اور خدمات کی فراہمی میں کارآمد ثابت ہونے والے طریقۂکار کا ذکر 

ائی مداخلتی پروگرام میں ماہرین کا کردار اور انکی باِب پنجم میں ابتد ۔ہےکیا گیا

اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔کتاب کے باِب ششم میں ابتدائی مداخلت میں والدین 

کے کردار ، اہمیت ، ماہرین اور والدین کے درمیان تعلقات اور والدین کی ابتدائی 

 ہفتم میں انفرادیمداخلتی پروگرام سے متعلق معلومات کو شامل کیا گیا ہے۔باِب 

خاندانی پروگرام کے ذریعے والدین اور انکے بچوں کو تمام معاون خدمات کی 

فراہمی کے طریقۂ کار کا ذکر کیا گیا ہے۔کتاب کے باِب ہشتم میں خصوصی بچوں 

کو تعلیمی پروگرام کے لیئے انفرادی طور پر دی جانے والی ہدایات کی فراہمی کے 

 سائل کا ذکر کیا گیا ہے۔طریقۂ کار اور اس سے جڑے م

بابِ نہم میں انفرادی خدمات اور تعلیمی طریقۂ کار کی فراہمی کے دوران منتقلی کے 

دور اور ان  میں پیش آنے والی مشکالت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔اس کتاب کے باِب 
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دہم میں پاکستان میں ابتدائی مداخلتی خدمات کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کرتے 

 متوقع منصوبہ فراہم کیا گیا ہے۔ہوئے ایک 
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 "باِب اّول"
 ابتدائی مداخلت)تعارف(

 :مقاصد

 پاکستان میں ابتدائی مداخلت کے موجودہ حاالت کے بارے میں جاننا 

 ابتدائی مداخلت سے جڑی تاریخ کا جائزہ لینا 

  ابتدائی مداخلت کے اصل تصور سے آگہی 

 :تعارف

پاکستا ن کا قیام عزم و حوصلے کی ایک طویل داستان ہے۔ یہ  واحد مملکت ہے جو اسالم کے 

نام پر حاصل کی گئی اور جس کے لیئے لوگوں نے بڑی تعداد میں ہجرت کی۔ اس مملکت خداداد 

نعمتوں کی کمی نہیں ہللا تعالٰی نے پاکستان کو پہاڑ ، میدان، دریا اور سمندر جیسی نعمتوں میں 

سے نوازا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں تعلیمی سہولیات دوسرے ترقی پذیر ممالک کے 

مقابلے میں حوصلہ افزاء نہیں ہیں اور خطے میں تعلیمی ترقی کے لیئے کی جانے والی کوششیں 

اور  UNDPی کم اور آبادی کے لحاظ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیئے ناکافی ہیں۔انتہائ

HDI  کے پیمائش کردہ اعدادوشمار کے مطابق پاکستان میں تعلیمی ترقی کا شمار پوری دنیا میں

 (UNDP 2009:173)واں نمبر ہے۔171ممالک میں سے پاکستان کا  185سب سے کم ہے اور 

ممالک میں شامل ہے جو تعلیمی معیار میں باقی ممالک  15تان  اُن آخری ۔ آسان الفاظ میں پاکس

 سے پیچھے رہ گئے ہیں۔

 UNESCO  یونائیٹڈ نیشن ایجوکیشن ، سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن( کے مطابق عالمی(

حصہ تعلیم پر صرف  4کا ٪ GDPسطح پر پرائمری ایجوکیشن میں کامیابی کے لیئے کم سے کم 

 مختص کیا گیا ہے۔ GDP 2ی ہے جبکہ پاکستان میں صرف ٪کرناضرور

جیسا کہ صورتحال سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان میں تعلیمی بحران کا سبب  روز بروز تبدیل 

ہوتی سیاسی صورتحال ،   معاشی مشکالت ، غربت کے ساتھ اعلٰی حکام اور تعلیمی شعبے سے 

 وابستہ ماہرین کا غیر سنجیدہ رویہ بھی  ہے۔

ن حقائق کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان میں بچوں کے ا

تعلیمی حقوق کے لیئے جامع قانون سازی کی جائے۔ جبکہ معذور افراد کی تعلیم کا شعبہ بھی 

 دوسرے شعبوں کی طرح تنّزلی کا شکار ہے۔

ستان میں داخلت کا تصور پہلی بار پاکابتدائی مداخلت کا تصور پاکستان میں نسبتاً نیا ہے۔ابتدائی م

میں شامل کیا گیا۔اس پالیسی کا مقصد  معذور افراد کی  2002قومی پالیسی برائے معذور افراد 

فالح اور انکی زیادہ سے زیادہ صالحیتوں کو بروئے کا ر الکر معاشرے کا آزاد اور خود مختار 

ں یا معذور ہوجانے کے خطرے سے دوچار شہری بنانا ہے۔پاکستان میں وہ بچےجو یا تو معذور ہی

ہیں ایسے بچوں کے لیئے ابتدائی تشخیص یا مداخلتی خدمات  کا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی ایسے 

بچوں کے والدین کی مدد اور آگہی کے لیئے ماہرین کی طرف سے کوئی جامع حکمت عملی 

 ے بڑا کردار اس ملکمرتب کی گئی ہے۔یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی ملک کی ترقی میں سب س

کی تعلیمی معیار اور اس کی  بہتری پر ہوتا ہےایسے میں پاکستان کی ترقی کی امید عبث ہے، 
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 WHO, World Report on Disability)معذور افراد پر مشتمل ہے 15جہاں کی کل آبادی کا ٪

جو  اور۔جن کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیئے ٹھوس اقدامات کا فقدان ہے (2016

تھوڑے بہت تعلیمی اقدامات کیئے گئے ہیں ان کا معیار عالمی سطح پر انتہائی ناقص ہے۔ پاکستان 

میں خصوصی تعلیم کی فراہمی میں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں تعاون کا فقدان ہے۔ 

مع اجبکہ ابتدائی مداخلتی تشخیص اور معاون خدمات کی ٹھوس بنیاد وں پر فراہمی کے لیئے ج

 اشتراکی پروگرام کی اشد ضرورت ہے۔

 ابتدائی مداخلت کیا ہے؟

ابتدائی مداخلت خدمات کی فراہمی کا ایک ایسا نظام ہے جو خاص طور سے معذوری کا شکار / 

سال  5سے  0معذوری کے خطرے سے دوچار چھوٹے بچوں کے لیئے بنایا گیا ہے۔ یہ خدمات 

بھی معذوری کا شکار ہوں یا ایسے حاالت میں ہوں  تک کے ان تمام بچوں کے لیئے ہیں جو کسی

 کہ ان کے اندر معذوری رونما ہو سکتی ہو۔

ابتدائی مداخلتی پروگرام میں بچے کے مکمل جائزے کے بعد اس بات کا مکمل فیصلہ کیا جاتا 

ہے کہ آیا بچے کو ان خدمات کی ضرورت  ہے یا نہیں جو معذور افراد کے لیئے مختص ہوتی 

 ہیں۔

وہ بچہ جو نشونمائی طور پر اپنے ہم عمر بچوں سے پیچھے ہو یا کسی صحت سے جڑے ہر 

مسائل کا شکار ہو اس کے لیئے ابتدائی مداخلتی خدمات کی فراہمی  حکومت اور دیگر رفاعی 

اداروں کا فرض ہے۔ابتدائی مداخلت بچوں کے نشونمائی سنگ میل کو بہتر طور پر حاصل کرنے 

تی ہے۔معذوری کی جلد تشخیص و ابتدائی مداخلت معذوری کی شدت میں میں مدد گار ثابت ہو

 کمی کا باعث بنتی ہے۔

زندگی کے ابتدائی سالوں میں  بچے کو اگر  دباؤ ، تشدد، بے توجہی یا والدین کی طرف سے 

پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو  بچے کی زندگی میں تعلیمی مسائل ، رویاتی مشکالت، جسمانی 

 اں اور دیگر ذہنی صحت سے جڑے مسائل سر اٹھانے لگتے ہیں۔کمزوری

  (At -Risk)اگر اسی زمانے میں معذوری کا شکار بچے یامعذوری کے خطرے سے دوچار بچے

کو ابتدائی مداخلتی خدمات فراہم کردی جائیں تو یہ بچے کی نشونمائی  خطاء حرکت کو تبدیل کر 

ور کمیونٹی کے لیئے بہتر نتائج کا سبب بنتی سکتی ہیں۔ ساتھ ہی بچے ، اسکے خاندان ا

ہیں۔معذوری کے ساتھ ہی بچے کے ساتھ صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ والدین کے 

 لیئےمالی بوجھ کا باعث بنتے ہیں۔ 

 تاریخی پس منظر :

معذوری کی جلد تشخیص اور بحالی کی سہولیات معذوری کی شدّت میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ 

اگر  معذور افراد کے لیئے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیں تو اس بات کا ادراک ہوتا ہے  ہم

 کہ معذور افراد کے لیئے باقاعدہ تعلیم و بحالی کا آغاز سترھویں صدی سے ہوا ۔

ماہ کی عمر میں دانت  4تمام بچوں کی نمو/نشونما مختلف رفتار سے ہوتی ہےیعنی کچھ بچے 

ماہ کے دوران نکلتے ہیں۔بچوں کی نشونما  9سے  8بکہ کچھ بچوں کے دانت نکال لیتے ہیں ج

کی انفرادی خصوصیات انکی نمو کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہیں ۔ بچے دوراِن طفولیت بتدریج 

مختلف مدارج تیزی سے طے کرتے ہیں اور ابتدائی تین سالوں میں بہت سی مہارتیں مثالً کھڑے 
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سیکھ لیتے ہیں اس لیئے ابتدائی تین سال بچے کی نشونما کے لیئے انتہائی اہم  ہونا، چلنا اور بولنا

 ۔(Shonkoff and Philips 2000)نشونما ہوتی ہے 80ہیں اس دورانیہ میں دماغ کی ٪

معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے اور ایسے بچے جن میں معذور ہونے کے امکان زیادہ 

خطرے سے دو چار بچوں کے لیئے ابتدائی مداخلت کی اہمیت پائے جاتے ہیں یعنی معذوری کے 

دو چند ہوجاتی ہے خصوصی تعلیم سے وابستہ تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جلد تشخیص 

اور مناسب ابتدائی مداخلت معذوری کے ساتھ پیدا ہونےوالے بچوں کی نشونمائی مہارتوں کو 

 ,Guralnick)ت کو کم کرنے کا باعث بنتی ہےبڑھانے اور خصوصی تعلیم و خدمات کی  ضرور

 ۔(1989

 خصوصی تعلیم کی ابتداء:

معلوم تاریخ کے مطابق خصوصی تعلیم کاآغاز سترھویں صدی عیسوی سے ہوا جبکہ خصوصی 

 Mariaاور Itard، Piagetتعلیم برائے عہِد طفولیت کا آغاز زیادہ قدیم نہیں ہے اس شعبے میں  

Montesorri  جن کے کام کا ذکر کیے بغیر  عہِد طفولیت کی تاریخ نا مکمل ہے۔وہ  نام ہیں 

(1779) Jean - Marc -Gaspard –Itard      کو بابائے خصوصی تعلیم کے طور پر جانا جاتا

ایک فرانسیسی معالج تھے۔جنہوں نے سماعت سے محروم بچوں کی تعلیم کے متعلق  Itardہے۔

کا نام انتہائی   Itardلکھا اور خصوصی تعلیم کو ایک شعبے کے طور پر متعارف کروانے میں 

۔انہوں نے معذوریوں کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کے لیئے پہال تعلیمی ٭اہمیت کا حامل ہے

ام مرتب کیا۔انہوں نے اپنے نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بارہ سالہ اور بحالی کا پروگر

کے لیئے ایک جامع پروگرام مرتب کیا۔ وکٹر ذہنی پسماندگی کا شکار تھا  (victor)لڑکے وکٹر 

  Itardاور اسے جنگالت سے الیا گیا تھایعنی وہ معاشرتی تہذیب سے بھی واقفیت نہیں رکھتا تھا۔

یک بحالی کا پروگرام مرتب کیا اس پروگرام کی حیثیت خصوصی تعلیم میں نے وکٹر کے لیئے ا

بنیا د جیسی ہے کیونکہ بعد میں آنے والے تمام پروگراموں نے کسی نہ کسی طور پر اسکی تقلید 

 کی ہے۔

اور دوسرے محققین کے   Itardنے ایک صدی بعد   (Maria Montesorri)ماریہ مونٹیسوری 

انکا تعلق اٹلی سے تھا اور پیشے کے اعتبار سے یہ بھی ایک ڈاکٹر تھیں۔  ۔٭کام کو آگے  بڑھایا

  (Sensitive Period)انکے مطابق  بچہ مخصوص مہارتیں سیکھنے کے دوران حساس دورانیہ 

سے گزرتا ہے اور اسی نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے انھوں نے پڑھانے یا سکھانے کی 

وں نے مرتب شدہ تیار کردہ ماحول کا نام دیا جو کہ حساس سرگرمیاں اور مواد بنایا  جس کو انھ

نے  Jean Piaget  (1896-1980)کو مِد نظر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ (Sensitive Period)دورانیہ 

پیش کی۔ انھوں نے اپنے تین بچوں کی وقوفی  (Cognitive Thory) شہر ہ آفاق وقوفی نظریہ 

میں بیان کیا کہ  1952بھر پور تجزیہ کیا اور اسکی بنیاد پر نشونما کا عمیق مشاہدہ کر کے اسکا  

 بچے کی وقوفی نشونما چار مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔

 (Sensorimotor Stage) حسی حرکی مرحلہ .1

   (Preconceptual Stage) سابقہ عملیاتی مرحلہ .2

 (Concrete Operational Stage)  حقیقی عملیاتی مرحلہ .3

 (Formal Operational Stage) رسمی عملیاتی مرحلہ .4
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*M.J Noonan, L.Mc.Cromick.1993.Early Intervention Mathods & Procedure. Pacific Grove. 

California.Brooks/Cole Publishing Company. 

 1939کے نظریہ کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے۔ Jean Piagetابتدائی طفولیت کی تعلیم کے لیئے 

Skeels & Dye   نے ایک تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ عہِد طفولیت میں ملنے واال ماحول

نے   Dr. Samual Kirk بچے کی ذہنی صالحیت کو بہتر بنانے میں ےمددگار ثابت ہوتا ہے۔

ایک تحقیق کے ذریعے ثابت کیا کہ ابتدائی مداخلت اور عہِد طفولیت میں دی جانے والی خصوصی 

میں  (Intelligence Quotient) یدا ہونے والے بچوں کی میقاِت ذہن تعلیم معذوری کے ساتھ پ

 بہتری کا باعث بنتی ہے۔

نے ایک  J.MC Victor Hunt (1961)ابتدائی مداخلت  اور اسکی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے 

کے نام سے مرتب کی اس کتاب میں  (Intelligence & Experience)کتاب "ذہانت اور تجربہ" 

نے  Huntاثرات اور وقوفی نشونما پر ایک  جامع تحقیق تبصرہ و تجزیہ پیش کیا گیا، ماحولیاتی 

Piaget  کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے دو نتائج اخذ کیے۔ بچوں کے ابتدائی سالوں کو انتہائی

اہمیت دینی چاہیئے کیونکہ یہ بچوں کی بعد کی نشونما میں اہم کردار اد ا کرتے ہیں اور بچوں کی 

 نشونما بڑھانے کے لیئے انکے ماحول کے  ساتھ تعلق کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ذہنی 

Legen & Darling ton 1978  نے خصوصی بچوں کی ابتدائی تعلیم پر ایک تحقیق کی جس

نے ابتدائی تعلیم کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا اور ابتدائی مداخلت اور تعلیم کو ایک نئی جہد فراہم 

ایک تقابلی تحقیق کے ذریعے ان بچوں کا تجزیہ کیاکہ جن کو ابتدائی تعلیم کی کی انھوں نے 

سہولیات فراہم کی گئی تھیں اور ساتھ ہی ان بچوں کا تجزیہ بھی کیا جو کہ کسی بھی ابتدائی تعلیم 

کے پروگرام سے استفادہ حاصل نہیں کر رہے تھے اس تحقیق کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوئی 

ن کو ابتدائی  مداخلت اور ابتدائی تعلیم فراہم کی گئی تھیں انکی کارکردگی زیادہ کہ وہ بچے ج

 اچھی رہی۔

ان تمام تحقیقات نے معذوری کی جلد تشخیص ، ابتدائی مداخلت اور ابتدائی تعلیم کی اہمیت کو 

ے اور معذوری ک (Early Intervention)اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائی  مداخلت 

ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی ابتدائی تعلیم کو قانونی شکل سب سے پہلے امریکہ میں فراہم کی 

 538-90 میں معذور افراد کے والدین اور ماہرین کی کوششوں کے نتیجے میں پہال   1968گئی۔ 

Handicapped Assistance Act Public  کے طور پر سامنے آیا اور اس کے لیئے بہت سے

 شروع کیے گئے۔ پروگرام

 

 پاکستان میں خصوصی تعلیم کی صورتحال:

اکستان قیاِم پ پاکستان  میں خصوصی بچوں کے تعلیمی ادارے تقسیِم ہند سے پہلے موجود تھے۔

کے وقت اس خّطے میں تین خصوصی تعلیمی ادارے موجود تھے جس میں سے دو اسکول الہور 

میں اور ایک کراچی میں موجود تھا اور یہ تمام ہی ادارے غیر سرکاری فالحی تنظیموں کے 

 80لیکن اس اہم شعبے کی طرف حکومتی سطح پر توجہ پہلی بار  زیِر انتظام کام کر رہے تھے۔

کی دہائی میں دی گئی۔ اس سے پہلے خصوصی افراد کی بحالی کی ذمہ داری محکمہ تعلیم اور 

میں  1981محکمہ فالح و بہبود کے ذمے تھی۔ حکومت نے معذور افراد کی بحالی کے لیئے 

پیش کیا۔یہ پاکستان کی تاریخ میں   Employment Rehabilitation Ordinanceپہلی مرتبہ 

تاویز تھی جو معذور افراد  کی بحالی کے لیئے سامنے آئی اس پالیسی کے پہلی تحریر شدہ دس
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میں ڈائریکٹر جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن کا قیام عمل میں آیا، معذوری کے ساتھ  1985تحت 

پیدا ہونے والے بچوں کی ابتدائی تشخیص او ر ابتدائی مداخلت کی بات جب بھی پاکستان کے 

   (Portage Guide Program)میں پورٹیج گائیڈ پروگرام حوالے سے کی جاتی ہے تو اس 

انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس پروگرام میں اساتذہ، والدین خاص طور پر ماؤں کو ان کے گھر 

کے لیئے ایسے مرتب شدہ ہدایات بہم پہنچاتے ہیں جس کے ذریعے معذوری کے ساتھ پیدا ہونے 

وں کی نشونما میں مدد ملتی ہے۔ یہ ابتدائی والے بچوں یا معذوری کے خطرے سے دوچار بچ

 2002مداخلت کی انتہائی اہم اور کارآمد شکل ہے پاکستان کی قومی پالیسی برائے معذور افراد 

میں بھی ابتدائی تشخیص ، مداخلت اور تعلیم سے متعلق شقیں شامل ہیں جس میں معذوری سے 

سے  (At risk)ساتھ معذوری کے خطرے بچاؤکی تدابیر، ابتدائی تشخیص اور مداخلت کے ساتھ 

   ۔دوچار بچوں کے اہِل خانہ کے لیےمشاورت اور رہنمائی شامل ہے

__________________________ 
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 "باب ِدوئم"

 نشونما اور اس کے تصورات

 :مقاصد

 طلباءنشونما اوربالیدگی کے درمیان فرق کو جان سکیں گے۔ 

  نشونمائی مسائل اور نظریات کے بارے میں معلومات حاصل ہو گی۔مختلف 

 تمام نشونمائی نظریات کا بچوں کی نشونما کے تناظر میں جائزہ لے سکیں گے۔ 

  طلباء ،خصوصی بچوں اور دوسرے بچوں کے نشونمائی سنگ میل کے درمیان فرق

 جان سکیں گے۔

  

 بچوں کی نشونما:

“A baby is the most complicated object made by unskilled labor”گمنام 

کتاب کا یہ حصہ بچوں کی نشونما اور بالیدگی سے متعلق ہے۔  بچوں کی نشونما ایک ایسی تعلیمی 

شاخ کا حصہ ہے جس میں بچوں کی ظاہری صورت)یعنی کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں( ان کی 

ن کی تبدیلی کا ظاہر ہونا ان کے ذہ جسمانی  ساخت میں تبدیلی کا نمودار ہونا یا ان میں کسی قسم

کی نشونما اور نفسیاتی عضویات ،رویاتی نمونے، بچوں کی سمجھ بوجھ اور زندگی کے مختلف 

 مقامات پر مطابقت قائم کرنا شامل ہے۔

 "ہللا پاک نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔"

ایک مکمل انسان بننے اور پھر زندگی  اس مٹی سے بنے انسان کے وجود میں آنے سے لے کر

کے مختلف مراحل کی تکمیل تک کا مرحلہ نہایت دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ انہی دلچسپ اور پیچیدہ 

مراحل کے بارے میں جاننے کے لیئے ایک مکمل مطالعاتی میدان کا قیام عمل میں الیا گیا جس 

 ات مہیا کی جاتی ہیں۔میں بچوں کی نشونما اور مطابقتی رّویوں سے متعلق معلوم

بچوں کی نشونما کے بارے میں جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ نشونما سے جڑے تصورات 

، نظریات اور مختلف اصطالحات کو جان لیا جائے جن کا استعمال نشونما کی تدریس سے جڑے 

 تصورات کے دوران کثرت سے ہوتا ہے۔

 بنیادی اصطالحات:

 Fetus   جنین

 Infant   طفولیات

 Toddler  چھوٹا بچہ

 

Infant  اور toddler   کی اصطالح ان بچوں کے لیئے استعمال کی جاتی ہے جو پیدائش سے

 مہینے کی عمر کے درمیان ہوں ۔  36لے کر 
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 نشونما اور بالیدگی :

بچوں کی نمو کا ذکر آتے  ہی دو اصطالحات جن کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے وہ 

(Development)  یعنی نشونما اور(Growth)  بالیدگی ہیں۔ گو کہ کافی حد تک ایک جیسے

 کی اصطالح   growth لفظی معنی رکھنے والی اصطالحات ہیں لیکن لغوی معنی  الگ ہیں 

development  کی اصطالح کے مقابلے میں خاصی محدود ہے۔ 

(Growth) :بالیدگی کی تعریف 
“An Increase” 

OR 

“A stage in the process of growing. It focuses on the physical features of the 

child.” 

"بالیدگی سے مراد بڑھنا ہے۔ بالیدگی بچوں کی جسمانی نمو سے منسلک ہوتی ہے۔ مثال کے طور 

 پر قد کا یا وزن کا بڑھنا ہے۔"

(Development) :نشونما کی تعریف 

حمل سے شروع ہوتا ہے اور تمام زندگی جاری رہتا نشونما تبدیلی کا وہ سانچہ ہے جو استقرار 

 ہے جیسا کہا گیا ہے کہ

“Human Development is the core of societal development and psychology is 

centerally relevant  to it.”(Kagiteibasi, Gigdem 2002) 

ی و اس سے مراد زندگاوپر دی گئی تعریف کو دیکھتے ہوئےنشونما کے معنی سمجھے  جائیں ت

کے ہر حصے کی نشونما ہوگی چاہے وہ سماج اور معاشرے سے جڑی ہو یا ذاتی خیاالت سے 

(Santrock, 2002) نے نشونما کی تعریف یوں بیان کی ہے۔ 

“The pattern of movement or change that begins at conception and continues  

through the human life span.” 

سے شروع ہو جاتا ہے اور ساری   شونما تبدیلی اور حرکت کا وہ نمونہ ہے جو استقراِرحمل"ن

 زندگی جاری رہتا ہے۔"

لٰہذاکہا جا سکتا ہے کہ نشونما کا عمل اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے۔ نشونما سے طبعیاتی ، وقوفی 

سی تبدیلیاں ہیں جو کاور سماجی و جذباتی تصورات جڑے ہیں۔ طبعیاتی تصورات سے مراد ایسی 

فرد چاہے بچہ ہو یا بالغ ہو اس کی  جسمانی فطرت سے جڑے ہوں۔ مثال کے طور پر والدین سے 

لی گئی موروثیت، دماغی نشونما ، قد اور وزن کا بڑھنا ، جسمانی حرکات میں مہارت اور بلوغت 

 کے دوران ہارمونز میں تبدیلی وغیرہ۔

فرد کی سوچ ، ذہانت اور اس سے تعلق رکھنے والے  نشونما کے وقوفی تصور میں کسی بھی

عوامل شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ننھے بچوں کا پالنے سے نکلنے کی کوشش کرنا ، تھوڑے 
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بڑے بچوں کا دو الفاظ کو مال کر جملے کو مکمل کر کے بولنا سیکھنا، نظموں کا یاد کرنا یا پھر 

 ت حاصل کرنا وغیرہ۔اسکول میں مشکل مہارتوں کو سیکھنا اور مہار

نشونما کے سماجی وجذباتی تصور میں کسی بچے یا فرد کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات 

میں اتار چڑھاؤ ، اپنے جذبات یا شخصیت میں تبدیلی کا نمودار ہونا شامل ہے۔ مثالً طفل کی 

ر اور مسکراہٹ ، دوسرے بچوں سے لڑنا ، دوسروں کی بات کو سمجھنا ، پیارومحبت کا اظہا

 خوشی و سرشاری جیسی کیفیات وغیرہ۔

 نشونما کے ادوار:

نشونما کے وقوفی ، طبعی اور سماجی و جذباتی تصورات کے عالوہ بھی نشونما کی عام سمجھ 

اور تنظیم کے لیئے اس کو مختلف ادوار کے حساب سے ترتیب دیا گیا ہے۔ نشونمائی ادوار کی 

 ہے وہ اس طرح سے ہے ۔ عام درجہ بندی جو ہر جگہ استعمال ہوتی

   Pre natal       پیدائش سے پہلے کا دور

 Infancy             طفولیت

    ابتدائی، شروعاتی، درمیانہ اور بچپن کے آخر کا زمانہ            

Early,Middle & Late  Childhood 

     Adolescence               نوجوانی یا بلوغت 

 :  (Pre-natal Period)پیدائش سے پہلے کا دور

یہ دور استقراِرحمل سے لیکر پیدائش تک کے عرصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس عرصے کے 

دوران زبردست بالیدگی کا کام دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہی وہ دور ہے جس میں بچہ ایک عام خلیے 

تا بھی رکھسے ایک مکمل )منّظم جسم( کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایک ایسا جسم جو کہ دماغ 

مہینے کے عرصے پر  9ہے اور جس کے اندر رویاتی صالحیتیں بھی موجود ہیں۔ یہ دور کل 

 مشتمل ہوتا ہے اور تمام تر بنیادی نمو اس عرصے کے دوران وقوع پذیر ہوتی ہے۔

 :(Infancy Period)طفولیت

اس عرصے یا طفولیت کا دور کہالتا ہے۔  Infancyمہینے تک کا عرصہ  24پیدائش سے لیکر 

کے دوران بچہ پوری طرح بڑوں جیسا کہ ماں باپ یا دوسرے قریبی رشتہ داروں کے سہارے / 

آسرے پر ہوتا ہے۔ طفولیت کا دور ہی وہ دور ہے جس میں نومولود کی نفسیاتی صالحیتوں کی 

شروعات ہوتی ہےاور مختلف ادراکی عوامل نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ یہی وہ عرصہ ہے جس 

یعنی مختلف  (Sensori Motor Coordination)اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیئے میں بچہ 

حصوں اور جسمانی صالحیتوں کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ مثالً دور پڑے ہوئے کھلونوں تک 

کے لیئے گھٹنوں کے بل چل کر پہنچنا اور پھر دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے اُٹھا کر 

 یں  ڈالنے کی کوشش کرنا۔کھیلنا یا منہ م

زبان کی سمجھ اور بول چال کی ابتداء چند آوازوں اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی شکل میں ہو جاتی 

ہے۔ اس عرصے کے دوران بچے اپنی سوچوں کو مختلف تشبیہات کے ذریعے بیان کرنے لگتے 
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ہاتھ ہال کر پرندوں کی  جیسا کہتے ہیں یا ہوا میں دونوں (Ball)ہیں جیسا کہ چاند یا سورج کو گیند

 طرح اُڑنے کی نقل کرتے ہیں۔

طفولیت کا دور بڑا بہترین دور ہوتا ہے۔ اس دور میں ہی بچے کی سماجی و معاشرتی آموزش کا 

آغاز ہو جاتا ہے ۔ جب بچہ اپنے ہم عمر دوسرے بچوں سے ملتا ہے تو ان کے ساتھ کھیلنا سیکھتا 

سے آشنا ہوتا ہے اور رشتوں کے بارے میں سیکھتا ہے دوسرے بڑوں کے چہروں اور آوازوں 

ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ دور ہے جب بچہ کی صحیح سماجی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ 

اس لیئے ایسے خاندان جو خود الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں اور لوگوں میں زیادہ گھلتے ملتے 

کو قائم کرنے یا دوست بناتے وقت مشکالت  نہیں ان کے بچوں کو بھی مختلف معاشرتی میل جول

 کا سامنا کرنا پڑسکتاہے۔

 : (Period of Early Childhood)ئی بچپن کا دوراابتد

 5دور  کا آغاز ہو جاتا ہے جو کہ  (Pre-School)طفولیت کا دور ختم ہوتے  ہی ابتدائی بچپن یا

خودمختار ہو جاتے ہیں  سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں بچے کسی حد تک 6یا 

اور اپنے کاموں کو اپنے بڑوں سے کروانے کے بجائے خود کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثالً 

خود کھانا کھانے کی کوشش کرنا ،منہ دھونا، نہانا اور خود سے کپڑے پہننے کو ترجیح دینا ۔ اس 

ں۔ پنا خیال رکھ سکیدور میں بچے اس قابل ہو چکے ہوتے ہیں کہ مختلف کام انجام دیتے وقت ا

نشونما  (School Readiness Skills)اس دور میں بچوں میں اسکول میں متعدی کی مہارتیں  

پاتی ہیں۔ بچے ہدایات پر عمل کرنا سیکھتے ہیں ،انہیں مختلف اشکال کی پہچان ہونے لگتی ہے 

میں کوئی  مثالً حروِف تہجی میں شامل مختلف حروف کی اشکال اور آوازوں میں فرق سمجھنے

مشکل پیش نہیں آتی۔ اس دوران بچے دوستیاں کرنا سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انکا 

زیادہ تر وقت اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرے عام طور پر بچوں میں پہلی 

 جماعت میں داخل ہوتے ہی اس دور کا اختتام ہو جاتا ہے۔

 (Period of Middle and Late Childhoodدرمیانہ اور اختتامی بچپن کا دور

سے لے کر  6بچوں کے ایلیمنٹری اسکول میں داخل ہوتے ہی اس دور کا آغاز ہو جاتا ہے جو 

سال کی عمر تک کے حصے پر مشتمل ہے۔ یہ دور ایلیمینٹری اسکول کے سالوں کے نام  11

ا اور ریاضی سے جڑے سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جب بچوں کے اندر پڑھنا، لکھن

مختلف مسئلوں کو حل کرنے کی ذہنی مہارتیں پروان چڑھتی ہیں ۔ اس دور میں بچے اپنے گھر 

اور قریبی رشتوں سے ہٹ کر دوسرے باہر کے لوگوں سے ملنا سیکھتے ہیں ۔ بچے  کو پہلی بار 

ے بغیر مدد ک باہر کی دنیا کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اسکو اسکول  میں کسی گھر کے فرد کی

فیصلے سازی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔  اپنے اور دوسرےلوگوں کے درمیان کے فرق کو 

سمجھنا آتا ہے وہ ثقافت  جس کے اندر وہ رہ رہے ہوتے ہیں انکے سامنے پہلی بار پوری طرح 

ہے۔ یہی وہ دور ہوتا ہے جب بچہ اپنے اور دوسرے بچوں کے رویوں کے درمیان  یسے آت

ہ صرف سمجھتا ہے بلکہ اسے قبول بھی کرتا  ہے۔ اس دور میں بچے کا اپنی ذات پر فرق کو ن

کنٹرول بڑھ جاتا ہے ۔ اس کی دنیا میں روز نت نئے تصورات کا اضافہ ہورہا ہوتا ہے۔ اس دور 

میں بچے کوشش شروع کردیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں ۔ ایرکسن 

مطابق یہی وہ دور ہوتا ہے جب والدین کی طرف سے بچے کی صحیح  کے  (1902-1994)

طرح سے کی گئی اصالح بچے کی شخصیت کو مستقبل کے لیئے مکمل بنانے میں مدد گار ثابت 

 ہوتی ہے۔
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 :(Period of Adolescence)دوِر بلوغ

اں کر مایبچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خود مختار ہو سکیں  اپنی پہچان کو ن

سکیں ۔ اس دور میں پہنچ کر ان کے سوچنے کی صالحیتیں زیادہ منطقی، تجریدی اور مثالیت 

سے بھر پور ہوجاتی ہیں  ۔ اس دور میں بچے کوشش کرتے ہیں کہ انکا حلقہ احباب بڑھے اور 

 خاندان سے باہر دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

 :(Period of Early Adulthood)ابتدائی دور بلوغت

کے عشرے  30سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور  19یہ دور عنفوان شباب کا دور ہے۔یہ 

کے دوران پیدا ہونے والے   Puberty میں جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس دور میں نوجوان 

رویاتی مسائل سے کافی حد تک باہر نکل چکے ہوتے ہیں۔ اس دور میں نوجوانوں کا زیادہ تر 

دھیان اپنی ذاتی اور معاشی خودمختاری پر ہوتا ہے۔ وہ اچھا ذریعہ معاش تالش کرتے ہیں اور 

دور میں ایک اور قسم ذریعہ معاش قائم ہونے پر  اس کی بہتری میں مشغول ہو جاتے ہیں ۔ اس 

کی تبدیلی بھی نوجوانوں کو اپنے حصار میں  لےلیتی ہے  جس میں انکا دھیان دوستوں سے ہٹ 

کر کسی رفیق کی تالش اور اس سے قلبی روابط جوڑنے میں لگ جاتا ہے۔  اس دور میں نوجوان 

ی پرورش میں اپنا الگ خاندان بنانے کے قابل ہوجاتے ہیں اور اپنے الگ خاندان اور بچوں ک

 (Bowe, 2007)مشغول ہوجاتے ہیں

 : (Middle Adulthood Period)درمیانہ دوِر بلوغت

سال کے حصے پر مشتمل ہے۔عمر کے اس  60سال سے لے کر  40یہ دوِر بلوغت عمر کے 

دور میں فرد اپنی اجتماعیت کے لیئے اپنے ذاتی پھیالؤ اور معاشرتی شمولیت پر زور دینے میں 

ے ۔ اس دور میں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی فکر زیادہ حاوی لگا رہتا ہ

رہتی ہے ۔ اس دور میں بڑے اپنی نئی نسل کی اعانت میں لگے رہتے ہیں۔ فرد کی سوچ مزید 

پختگی کی طرف مائل ہوجاتی ہے۔اس دور میں انسان اپنی معاشی درجے کو قائم رکھنے کے قابل 

 و قائم رکھنے میں اطمینان محسوس کرتا ہے۔ہو جاتا ہے اور اس ک

 :(Period of Late Adulthood)اختتامی دوِربلوغت

 60اختتامی دوِر بلوغت میں فرد اپنی عمر کے آخری مراحل کی طرف گامزن ہوتا ہے ۔ یہ دور  

برس  کی عمر سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں انسان اپنے اندر مطابقت کو بڑھانے میں  70تا 

رہتا ہے تاکہ وہ اپنے ارد گرد کے بدلتے ہوئے ماحول کے ساتھ قائم رہ سکے۔ اس دور میں لگا 

انسان کی صحت اور طاقت کمزور پڑ جاتی ہے ۔ یہ وہ دور ہے جس میں لوگ اپنی نوکری سے 

ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی گزری ہوئی زندگی اور لیئے گئے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے لگتے ہیں۔ 

ان کا سماجی کردار پچھلے ادوار کے  مقابلے میں بالکل مختلف ہوجاتا ہے جس میں اس دور میں 

 مطابقت قائم کرنے کے لیئے وہ کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔

کچھ نشونمائی نظریات پیش کرنے والے اس سے بھی آگے کے ادوار کی درجہ بندی کرنے میں 

ں بڑھتے ہوئے عمر رسیدہ افراد کی دنیا می سےمصروف ہیں۔  ان کے خیال میں اس درجہ بندی 

آبادی کو سنبھالنے میں مدد مل سکے گی۔ اس نئی درجہ بندی میں ابتدائی بڑھاپے اور بڑھاپے 

برس کی  75برس کی عمر کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ جبکہ اختتامی بڑھاپے  74تا  65کو 

 عمر سے لے کر آگے تک کے درجے میں ڈاال گیا ہے۔
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نما کے مختلف ادوار ان کی تبدیلی یا منتقلی کے دوران رونما ہونے والی جیسا کہ ہم نے نشو

تبدیلیوں کو دیکھا اس طرح کچھ  تصورات عمر کے بدالؤ یا ان کی نوعیت میں تبدیلی سے بھی 

جڑے ہیں جن کے درمیان فرق کو سمجھنے سے  عمر کے مختلف ادوار کے دوران پیش آنے 

 کو سمجھا جاسکتا ہے۔ والی پریشانیوں اور ان کی وجوہات

 عمر اور  اس سے جڑے تصورات:

عمر سے جڑے ان تصورات کو سمجھنا یوں بھی ضروری ہے کہ ان کو سمجھے بغیر بہت سے 

معذوری کے شکار بچوں کی نشونما کے عمل اور مختلف امور میں ان کی کارکردگی کو سمجھنا 

ہوئے ہیں ہم کسی کی   قابلیت ممکن نہیں ہے ۔ہم اپنی زندگیوں میں عمر کی رسی سے جڑے 

بتانے سے زیادہ اس کی عمر کے بارے میں بات کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیا اصل میں عمر 

کا تصور وہ ہی ہے جس کو ہر عام آدمی جانتا ہے یا اس کی بھی مختلف شکلیں اور خصلتیں ہیں۔ 

 تصورات سے بھری پڑی عمر کیا ہے؟ہم بچے ہوتے ہیں ہماری سوچ انتہائی غیر تجریدی لیکن

ہوتی ہے کہ یکا یک اس میں پختگی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں ہماری سوچ کا دھارا بدل جاتا 

ہے ہمارے فیصلہ لینے کے طریقوں میں تبدیلی آجاتی ہے ۔ ہمیں وقت کا دباؤ محسوس ہونے لگتا 

ری تبدیلیاں کر ہے۔ وہ مقاصد جو نوجوانی کے دور میں ادھورے رہ جاتے ہیں ہم ان میں ضرو

شکیل دے دیتے ہیں ۔ ہم کبھی کامیابی کے جوش پہ قابو پاتے ہیں تو کبھی تکے انہیں دوبارہ 

ناکامی کو اپنی جائداد کا حصہ بناتے ہیں۔ کیا ہے ایسا جس کی وجہ سے عمر کے ایک ہی حصے 

میں  ئے انمیں ہم کچھ کام مکمل نہیں کر پاتے اور پھر دوبارہ سے ان کاموں کی تکمیل کے لی

ترمیم کیوں کر پاتے ہیں ان سب کو سمجھنے کے لیئے عمر سے جڑے تصورات کو سمجھنا 

 & Hoger , Rybash) نہایت ضروری ہے۔ عمر کو چار بنیادی تصورات میں بانٹا گیا ہے۔ 

Roodin, 1999) 

   (Chronological Age)طبعی عمر: 

پیدائش سے شروع ہوتے ہیں  یعنی کلینڈر طبعی عمر ان سالوں پر مشتمل ہوتی ہے جو فرد کی 

کے سال سے ضروری نہیں ہے کہ فرد کی طبعی عمر سے اس کی جسمانی کیفیات یا ذہنی حالت 

کا ہونے کا باوجود  60کا اندازہ لگایا جا سکے۔ مثال کے طور پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 

اور ایسے لوگ بھی موجود اپنے آپ کو اپنے ہم عمروں سے زیادہ صحت مند محسوس کرتے ہوں 

ہیں جو کم عمر ہونے کے باوجود شدید ذہنی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں اور اپنی عمر سے 

کہیں زیادہ بڑے نظر آتے ہیں اس لیئے فرد کی جسمانی کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیئے عمر کا 

جڑی  ہوتی کلینڈر سے ایک اور تصور قائم کیا گیا ہے۔ فرد کی عمر اس کی نشونما کی وجہ نہیں

عمر کسی خاص مسئلے کی وجہ بن سکتی ہے جبکہ وقت کسی بھی موقع یا تجربے کی  فہرست 

  (Santrock, 2002)انتہائی نا پختہ طریقے سے رکھتا ہے۔
 

  :(Biological Age)ظاہری طور پر عمر کا تعین 

یہ تصور انسان کی صحت کو دیکھتے ہوئے پیش کیا گیا ۔ عمر کے اس تصور میں انسان کی 

فعلی سکت کا جاننا اس کے ضروری افعال کی کار کردگی پہ نظر رکھنا شامل ہے۔ کسی بھی 

انسان کی کام کرنے کی صالحیت  اورصحت اپنی ہم عمر لوگوں کی جیسی نہیں ہو سکتی چاہے 

کم ہوگی تو وہ   Biological Age کچھ بھی ہو اگر اس کی  Chronological Ageانسان کی 

 (Santrock, 2002) بہترین کارکردگی کے ساتھ زیادہ عرصہ زندہ رہ پائے گا۔
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 :(Psychological Age)نفسیا تی عمر 

انسان کی نفسیاتی عمر کا تعین اس کی مطابقت پذیری کی سکت سے لگایا جا سکتا ہے چاہے 

ب سے اس کی عمر کچھ بھی ہو مثال کے طور پر ایک نوجوان آدمی مشکل کلینڈر کے حسا

صورتحال میں بہتر نفسیاتی  عمر کے ساتھ بآسانی چھٹکارا پا سکتا ہے جبکہ ممکن ہے کہ کوئی 

اُدھیڑ عمر انسان محدود نفسیاتی عمر کے ساتھ ایسا نہ کر پائے۔ اس طرح جو لوگ مستقل آموزش 

ے ہیں ۔ متحرک رہتے ہیں اور اپنے جذبات پر قابو پانے میں عبور کے حصول کی طرف مائل رہت

رکھتے ہیں ظاہری طور پر بآسانی مطابقتی رویے اختیار کر سکتے ہیں با نسبت ان لوگوں جو 

اپنے خیاالت میں لچک نہیں رکھتے نہ ہی آموزش کے حصول کی طرف مائل ہیں اور اہم موقعوں 

اتے صاف طور سوچنے سمجھنے کی صالحیت نہیں پر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پ

  (Santrock, 2002)رکھتے۔

  :(Social Age)سماجی عمر

اس عمر کا تعلق انسان کے کردار جو وہ معاشرے میں ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس سے جڑی 

 ۔امیدوں سے ہوتا ہے 

 (Huyek & Hoyer, 1982)  مثالً ہمارے اپنے کردار اور کرداروں کے حساب سے ہماری

امیدیں اور رویے ہم جس جگہ پر جو بھی کردار ادا کر رہے ہونگے ہمارے رویے اسی حساب 

سے ڈھل جایئنگے اگر ہم گھر میں سب سے چھوٹے ہیں تو کردار کے ساتھ ہم امید رکھیں گے 

کسی الڈلے چھوٹے کا ہوگا۔ اگر طبعی عمر ہر کوئی ہمیں توجہ دے ہمارا رویہ اسی حساب سے 

کا سماجی عمر سے موازنہ کیا جائے تو ہمیں اس بات کا اندازہ  بآسانی ہو جاتا ہے کہ ہماری 

طبعی عمر کسی رشتے کے حساب سے ہماری امیدوں اور رویوں کے بارے میں معلومات فراہم 

 نہیں کر سکتی۔

ی مسائل ہیں جو بچوں کی نشونما اور بالیدگی نشونما کی عمر اور ادوار کی طرح کچھ اور بھ

 دونوں سے جڑے ہوتے ہیں اور بچپن اور نو جوانی کے ادوار میں مشکالت کا باعث بنتے ہیں ۔

 نشونما سے جڑے مسائل:

بظاہر سیدھی اور لچک  دار نظر آنے والی نشونما کے طریقے حقیقت میں اپنے اندر تنازعات 

ہیں۔ نشونما کے نظریات کے پھیالؤ کے ساتھ ہی مختلف  سے بھرپور نظریات چھپائے ہوئے

 (Jensen, 1972)تحقیق کاروں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہوگئی ہے۔

نشونما کے دوران نظر آنے والے جن چار بڑے تنازعات کا ذکر نشونما سے منسوب ہر کتاب اور 

 تحقیق میں موجود ہے ان میں:

ا فطرت اور پرورش .1  تنازعہ۔  ک

 میں تسلسل اور انقطاع کا تنازعہ۔نشونما  .2

 نشونما کے فعال اور جامد ہونے کا تنازعہ۔ .3

 استحکام اور تبدیلی کا تنازعہ۔ .4

شامل ہیں۔یہ چاروں تنازعات مل کر نشونما کے معیار اور سمت کا تعین کرتے ہیں۔ ماضی میں 

مہارت کا  بھی نشونما کی تحقیقات کا محور پختگی اور نا پختگی تک ہی محدود تھا۔بچے کا کسی
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حصول اسکی عمر کے ادوار کے حساب سے طے کیا جاتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ماحول ، 

رویے اور  ثقافت سے جڑے ہوئے متغیرات کی اہمیت بڑھتی گئی اور یہ انسانی زندگی پر بھرپور 

ہلوؤں پانداز سے اثر انداز ہونے لگے، توتحقیق کاروں نے بھی اپنی تحقیقات کا رخ نشونما کے ان 

 کی جانب موڑ لیا۔

 فطرت اور پرورش کا تنازعہ: .1

فطرت اور پرورش کی تکرار ہمیشہ سے نشونمائی نظریات پیش کرنے والوں کے درمیان 

اختالفات کا باعث رہی ہے۔اس مسئلے میں اس بات کا فیصلہ نہیں ہو پارہا ہےکہ آیا نشونما کے 

خاص فطرت میں ڈھلنا آیا فطرت کے دباؤ کی ادوار کے درمیان آنے والی تبدیلیاں یا بچوں کا 

وجہ سے ہوتا ہے یا پرورش حاوی رہتی ہے۔ اس سوچ میں فطرت اصل میں وہ وراثت ہے  جو 

جین کی صورت بچے کو ملتی ہےاور پرورش سے مراد ماحولیاتی تجربات ہیں مثال کے طور 

ی ہی ہوتاہے جب پر بچوں کا بڑھنا اور ایک خاص طرح سے شخصیت کا بننا سب کچھ موروث

تک کوئی خاص ماحولیاتی عنصر پوری طاقت سے اس پر اثر انداز نہ ہو۔اس تکرار میں دو 

مختلف نظریات رکھنے والے لوگ شامل ہیں ۔ فطرت کا ساتھ دینے والے تمام بدالؤ کا سہرا فطرت 

رش یا وکو یعنی موروثیت کو دیتے ہیں جبکہ پرورش کا ساتھ دینے واال دعوٰی کرتے ہیں کہ پر

ماحول بچے کی شخصیت اور رویے کو بدلنے کی پوری صالحیت رکھتے ہیں چاہے وراثت میں 

 ملنے والی عادتیں کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہوں۔

محققین کا ماننا ہے کہ ماحولیاتی عوامل چاہے کتنے ہی مختلف اقسام کے کیوں نہ ہوں نشونما 

رک ہی رہتی ہیں جیسا کہ ہمارے بچے ایک ایک اور بالیدگی  میں تمام بچوں میں کچھ چیزیں مشت

قدم اٹھا کر چلنا پہلے شروع کردیتےہیں جبکہ بول چال کےعمل  میں پہلے ایک آواز پھر ایک 

لفظ آتا ہے ۔تمام بچوں کی نشونما عہِد طفولیت میں زیادہ تیز ہوتی ہے اور ابتدائی بچپن کے دنوں 

والے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایسے میں دھیمی پڑ جاتی ہے۔ پرورش کا ساتھ دینے 

ماحولیاتی اثرات جو شدید نفسیاتی دباؤ کا باعث بنیں  کچھ عرصے کے لیئے نشونما کے عمل 

میں مسائل پیدا کرسکتے ہیں۔ زیادہ تر نفسیات دانوں کا بھی یہی ماننا ہے  کہ چاہے قدرت کی 

تجربات کااثر زیادہ ہوتا ہے۔ مثالً طرف سے بچوں میں کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو ماحولیاتی 

 (Santrock, 2002)غذایئت ، ادویات ، حادثے یا سماجی دباؤ وغیرہ۔
 

 نشونما میں تسلسل اور انقطاع کا تنازعہ: .2

نشونما کے دوران تبدیلیاں آہستہ آہستہ نمودار ہوتی ہیں۔بہت سے محقق انسانی نشونما کو ایک  

جس میں اچانک سے معیاری تبدیلیاں رونما نہیں عمِل تسلسل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔

ہوتی۔نشونما کا عمل دھیمی رفتار سے جاری رہتا ہے وہ محققین جو نشونما کو عمِل تسلسل مانتے 

ہیں ان کے مطابق بچہ مستقل بالیدگی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پرانے سیکھے ہوئے اسباق 

ں کو شامل کرتا چال جاتا ہے اور یہ سارا اور مہارتوں میں خود سے ہی نئے اسباق اور مہارتو

عمل انتہائی مستحکم اور ہموار انداز میں انجام پاتا ہے۔محققین اسکی مثال ان والدین کے تجربات 

سے دیتے ہیں جو اپنے بچوں میں روزانہ کی بنیادوں پر تبدیلیاں دیکھتے ہیں جیسے بچوں میں 

امیابیاں حاصل کرنا ۔ تسلسل کےنظریے کے جسمانی سیل کی نشونما ، نت نئی مہارتوں میں ک

تحت  بچے میں یہ ساری تبدیلیاں روز مّرہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ جبکہ انقطاع کا نظریہ اس نشونما 

کو درجوں میں ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس نظریے کےمطابق بچے ہر درجے پر مخصوص مہارتیں 
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تنازع نظریات اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں ۔ اور تجربات  حاصل کرتے ہیں۔ نشونما کے یہ دونوں م

کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نشونما کا عمل کسی درجے کے انتظار میں  نہیں رکتا اور یہ ایک 

عمِل مسلسل ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ  بچے مخصوص مہارتوں یا تجربات کا استعمال عمر 

تے ے  عہد میں حاصل کرکے ایک درجے سے پہلے نہیں کرسکتے۔بچے جن تجربات کو بچپن ک

ہیں انہی عہد طفولیت میں حاصل نہیں کیا جاسکتا ۔ حقیقت میں یہ دونوں نظریات زیادہ مختلف 

نہیں بس فرق اتنا ہی ہے کہ تسلسل کے نظریے پر قائم رہنے والے بہت باریک بینی سے نشونما 

 ر کے مخصوصکا جائزہ لیتے ہیں جبکہ انقطاع کے نظریے پر نشونما کو پرکھنے والے عم

 ادوار سے نشونما کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 نشونما کے فعال اور جامد ہونے کا تنازعہ: .3

نشونما کے فعال اور جامد ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ ماحول کا ہوتا ہے جب بھی بچے کی نشونما 

امد ج فعال ہوگی بچے کی نشونما ماحول کے ساتھ برابری کی بنیاد پر عمل میں آئے گی جبکہ

حالت میں مختلف تجربات کے حصول کے لیئے ماحول بچے پر اثرانداز ہونے لگتا 

 (Montag, 2010)ہے۔

جامد نظریے  کے مطابق بچے ایک "خالی تختی" کی مانند ہوتے ہیں  جن کو جس طرح سے 

بیرونی تجربات حاصل ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے اپنی شخصیت اور اقدار سازی کرتے ہیں ۔ 

کی اصطالح  ”Tabula Rasa“نے  John Lockں غیر فعال آموزش کے اس عمل کو بچوں می

کا تجربات کی مدد سے نشونما کے حصول کا یہ نظریہ   John Lockکی مدد سے پیش کیا ۔ 

  John Lockبچوں میں فطری طور پر موجود مہارتوں اور رویوں کی حیثیت سے انکار کرتا ہے۔

کا ماننا بھی ہے کہ بچوں کی نشونما اس وقت تک غیر فعال رہتی ہے جب تک  Fruedکی طرح 

 ,Shaffer & Kipp)والدین اور ماحول میں موجود دوسرے عوامل اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے۔

2010) 

 :(Stability & Change)استحکام اور تبدیلی .4

ں ۔ مختلف نشونمائی درجوزندگی کے ہر دور میں لچک اور تبدیلی کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے

کے دوران بچوں میں لچک بچپن سے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہےکیونکہ جیسے جیسے 

بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمیں اپنے رویوں میں لچک پیدا کرنا اور مطابقت پیدا کرنا مشکل ہوجاتا 

ں خاص ہی ہے ۔ زیادہ تر بنیادی تبدیلیاں زندگی کے ابتدائی عرصے کے دوران ہی نمودار ہوتی

طور سے پہلے پانچ سال کے دوران جبکہ کچھ تبدیلیوں کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ تمام 

 (Paul, B 1987)عمر سے ہی وقوع پذیر ہو سکتی ہیں جیسا کہ طبعی تبدیلیاں وغیرہ۔ 

زندگی کے شروع کے عرصے کے تجربات کسی بھی شخص کی نشونما میں خاص کردار ادا 

بچوں کے ابتدائی تجربات جتنے منفی اور دباؤ کے زیِر اثر ہونگے ، ان کو آنے والی کرتے ہیں ۔ 

 (Kaygan, 1998)زندگی کے تجربات کے ذریعے مثبت سوچ میں تبدیل کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔

  نشونمائی نظریات:

نشونما کے عمل کو سمجھنے کے لیئے کچھ تصورات پیش کیئے گئے اور  انہی تصورات کو 

ھا کر کے منظم درجوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ نشونما کی نظریاتی اہمیت کو جانا اکٹ

اب تک انسانی نشونما کے جو نظریات پیش کیئے گئے وہ انتہائی  (Miller, 2001)جاسکے۔
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پیچیدہ ہیں اور کوئی بھی نظریہ اکیلے مکمل نشونمائی تصویر کشی نہیں کر سکتا نہ ہی تمام 

اہمیت کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرسکتا ہے۔ ابھی تک انسانی حصوں کی صالحیت اور 

عام نظریات موجود ہیں جو دوِر  5نشونما کے جامع نظریات موجود نہیں ہیں اس کے برعکس 

حاضر میں انسانی نشونما کو سمجھنے کے لیئے کی جانے والی تحقیق میں مدد فراہم کرتے ہیں 

 فس حرکیات کا ہے۔۔ ان ہی میں سب سے پہال نظریہ ن

  نفِس حرکیات کے نظریات:

نفس ِ حرکیات کے نظریات کے مطابق، انسانی رویے محرکات اور خواہشات کے محتاج ہیں اور 

ان محرکات کی وجہ اندرونی اور ال شعوری ہوتی ہے۔ نفِس حرکیات کے دونوں نظریات میں 

جوں میں تقسیم ہونا اور پھر ان در نشونما کی اچانک تبدیلیوں کے بجائے نشونما کا مختلف درجوں

 میں الگ الگ تبدیلیوں کے تسلسل کو بیان کیا گیا ہے۔
 

 فرائڈ کا نظریہ:

کے مطابق ہر بچہ ایک الگ فرد ہے  اس کا کسی اور کے رویے سے  (1939-1856)فرائڈ 

 تموازنہ درست نہیں ۔ بچوں کی ابتدائی زندگی کے تجربات اور ان کے دوسرے لوگوں سے تعلقا

اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آگے جاکر انکا اپنی ذات کے بارے میں کیا تصور ہوگا یا انکی 

 عزِت نفس ان کے لیئے کس قدر اہم ہوگی اور انکی شخصیت کس سانچے میں ڈھلے گی۔

ویں صدی تک تحلیل نفسی کے نظریے پر کام کیا۔ اس  19فرائڈ نے اٹھارویں صدی سے لے کر 

کی شخصیت جبلت پر مشتمل ہوتی ہے ۔ جو کہ نفسی توانائی پیدا کرنے کا اہم  کے مطابق انسان

یعنی جبلت کے زیِر اثر ہوتا ہے اور  IDترین ذریعہ ہیں۔فرائڈ کے مطابق ابتدائی طور پر بچہ 

خواہشوں کی تکمیل میں لگا رہتا ہے جیسا کہ بھوک لگنے پر بچے کا رونا شروع کردینا کسی 

میں رہنے کی ضد کرنا یا بازار جاکر اپنی پسند کی چیز لینے کے لیے ضد  بڑے کو دیکھ کر گود

کرنا  وغیرہ۔پھر بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی زندگی میں حقیقت کا کردار بڑھ جاتا ہے 

مختار کل کا کام انجام دیتی ہے  egoاور یہاں سے اس کی انا کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ انا یا 

دونوں ہی اخالقیات کے عنصر سے   ego اور   IDاور فیصلہ سازی کے عمل میں مدد دیتی ہے ۔

یا نفس قوامہ ہوتا   superegoنا آشنا ہوتے ہیں پھر شخصیت کا اخالقی پہلو سامنے آتا ہے جو 

 ہےجسے ضمیر بھی کہا جاتا ہے۔

تجزیہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا کہ اکثر مشکالت  فرائڈ مختلف مریضوں کے عالج کا

 ابتدائی زندگی کے تجربات سے ہی منسلک ہوتی ہیں۔

فرائڈ نے نفسی جنسیاتی نشونما کے  پانچ درجوں کے بارے میں بتایا۔ فرائڈ کے مطابق بچہ ہر 

درجے میں جسم کے کسی مخصوص حصے کو فرحت کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے۔ ہر نشونمائی 

درجے میں یہ جنسی طور پر زوِد حس حصہ الگ ہوتا ہے۔جنسی طور پر زوِد حس حصے خاص 

طور پر فرحت بخشتے ہیں اور اس نشونمائی عرصے میں کوئی مسئلہ نمودار ہوجائے تو اس کا 

 اثر بلوغت کے بعد کے تجربات پر پڑتا ہے۔

 فرائڈ کے بیان کردہ نشونمائی درجے:

1. Oral Stage     یکر ڈیڑھ سال تکپیدائش سے ل 
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2. Anal Stage      سال  3ڈیڑھ سال سے لیکر  

3. Phalic Stage    3  سال  6سے 

4. Latency Stage   6  سال سے بلوغت کی عمر(Puberty) 

5. Genital Stage    بلوغ کے بعد سے زندگی بھر 
 

 ایرکسن کا نفسی سماجی نظریہ:

لیکن اس کا ماننا تھا کہ فرائڈ نے ( نے فرائڈ کے کام کو ہی آگے بڑھایا 1902-1994ایر کسن )

 -1968انسانی نشونما کے کچھ پہلوؤں کو صحیح طور سے جاننے کی سعی نہیں کی۔ ایر کسن )

( نے نشونما کو بیان کرنے کے لیئے "نفسی سماجی" درجے بتائے۔ جیسا کہ فرائڈ کے 1950

ل محرک نسانی رویے کا اصنظریئے کا دارومدار نفسی جنسیاتی پہلوؤں پر تھا ایر کسن کا نظریہ ا

سماج اور لوگوں سے جڑنے کی  خواہشات کو بیان کرتا ہے۔ ایر کسن اس بات پر زور دیتا ہے 

 کہ نشونما کسی خاص درجے پر پہنچ کر رکتی نہیں ہےبلکہ ساری زندگی جاری رہتی ہے۔

ں مکمل ہو میفرائڈ کے مطابق  انسانی شخصیت کا اہم ترین حصہ ابتدائی زندگی کے پانچ سالوں 

جاتا ہے جبکہ  ایر کسن کے مطابق ایسا نہیں ہے ۔ ایرکسن نے نشونما کے آٹھ  درجے بیان کیے 

ہیں جو کہ زندگی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں ۔  تجربات کے ذریعےان درجوں میں 

ہر  ںایر کسن کے مطابق  انسانی شخصیت میں خاص تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ انہی

 درجے کے دوران پیش آنے والی مشکالت کا سامنے کرنے میں مدد دیتی ہیں ۔

ایر کسن کا کہنا ہے کہ نشونمائی عمل کے دوران آنے والی مشکالت خطرناک نہیں بلکہ اہم موڑ 

کا کام کرتی ہے۔ یہ مشکالت یا تو انسان کے کمزور پڑنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں یا اس کی 

ں۔انسان جتنی کامیابی سے ان مشکالت کا حل ڈھونڈ پاتا ہے اسکی نشونما اتنی قوت کو بڑھاتی ہی

ایرکسن کے مطابق انسان کی اندرونی پختگی اور سماجی . (Hopkins, 2000)اچھی ہوتی ہے

مانگ دونوں مل کر نشونما کے عمل کو آگے بڑھاتی ہیں۔اس کے مطابق انسانی زندگی کا عمل 

 ہے وہ مخصوص ہوتے ہیں۔ جن آٹھ درجوں پر مشتمل ہوتا

 

 ایرکسن کے نفسی سماجی نشونمائی نظریئے کے آٹھ درجے:

 چیلنج عمر نفسی سماجی

 طفولیت اعتماد با مقابلہ وسوسہ .1

 سال(1)پیدائش سے 

یہ احساس پیدا کرنا کہ دنیا محفوظ 

 اور اچھی جگہ ہے۔  

اختیار با مقابلہ ندامت ،  .2

 شک و شبہ

انسان خودمختار ہے یہ جاننا کہ  سے تین سال 1

اوراپنے فیصلے خود لے سکتا 

 ہے۔
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پیش قدمی با مقابلہ کوتاہی  .3

 کااحساس 

اپنے اندر نئی چیزوں کو جاننے  سال 6سے  3

کی قابلیت کو پیدا کرنا اور 

 ناکامیوں کو جھیلنا۔

بنیادی مہارتوں کو سیکھنا اور  سے بلوغ کی عمر 6 محنت بامقابلہ کم تری .4

 م کرنا۔دوسروں کے ساتھ کا

پہچان با مقابلہ پہچان میں  .5

 تذبذب

اپنے اندر ہمیشہ رہنے والی ذات  بلوغت

 کا جامع احساس۔

یگانگت با مقابلہ علیحدگی  .6

 و تنہائی

یگانگت کے رشتے میں بندھنا اور  ابتدائی بلوغت کی عمر

 اسکو نبھانا۔

درمیانی بلوغت کی  تخلیق با مقابلہ جمود .7

 عمر

کی مدد اپنے سے کم عمر لوگوں 

کرنا ، بچوں کی پرورش ، دیکھ 

بھال اور دوسرے کارآمد کام انجام 

 دینا۔

اپنی زندگی کے اچھے طریقے  ادھیڑ عمری کلیت با مقابلہ مایوسی .8

سے مکمل ہونے کا احساس کرنا 

مطمئن رہنا کہ زندگی اچھی 

 گزری۔

  

 کی کتاب   Cavanaugh J.Cاور  Kail Uاوپر دیئے گئے عمری خاکے کی تیاری میں (

Human Development a life Span View ۔)سے مدد لی گئی ہے 

 Epigenticکے نظریئے میں دیے گئے مختلف درجوں کا تسلسل (1994-1902)ایرکسن 

Principle  پر مشتمل ہے جس کے مطابق ہر نفسی سماجی طاقت اپنے مخصوص وقت پر نمودار

یرکسن کا نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں کے ہوتی ہے  اور اسکی اپنی الگ اہمیت ہوتی ہے۔ ا

موجودہ اور مستقبل میں نظر آنے والے رویوں کی جڑیں ماضی میں  موجود ہو سکتی ہیں کیونکہ 

 ،1896)ہر نئے درجہ کی بنیاد پرانے والے درجے کی بنیادپر ہی قائم ہوتی ہے۔)ایرکسن
 

 وقوفی نظریات:

شعوری  سمجھ بوجھ پر ہوتا ہے۔ تین اہم وقوفی نظریات وقوفی نظریات کا سارا زور بچوں کی 

میں پیاجے کا وقوفی نشونمائی نظریہ، وائگو ٹسکی کا نظریہ اور معلومات کو کام میں النے کا 

 نظریہ شامل ہے۔
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 پیاجے کا وقوفی نشونمائی نظریہ:

 (1896-1980)Jean Piaget   مطابق بچےنےوقوفی نشونما کا اہم  نظریہ پیش کیا۔پیاجے کے 

اپنے ارد گرد کی دنیا کی سمجھ بوجھ خود حاصل کرتے ہیں اور یہ  پوری وقوفی نشونما چار 

 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔

پیاجے کے نظریئے کے مطابق بچے کے اپنے ارد گرد کی بنیاد کے وقوفی خاکے کی تیاری 

 میں دو عمل پوشیدہ ہیں۔

 Organization  تنظیم سازی .1

 Adoptation مطابقت پذیری .2

 تنظیم سازی اور مطابقت پذیری دونوں مل کر ہمارے ارد گرد کی دنیا کو معنی دیتے ہیں۔

مثال کے طور پر نا صرف اچھے خیاالت کو بُرے خیاالت پر فوقیت دیتے ہیں بلکہ پرانے کو 

نئے میں شامل کرکے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نئی معلومات کو پرانی معلومات میں 

 امل کرتے ہیں اور پھر اس کو استعمال میں التے ہیں۔ش

 پیاجے کا ماننا ہے کہ مطابقت پذیری ہمارے اندر دو طریقوں سے آتی ہے۔

  Assimilatiom           انضمام               .1

                 Accomodationگنجائش نکالنا .2

تا ہے جبکہ معلومات میں مطابقت موجودہ معلومات میں نئی معلومات کو یکجا کرنا انضمام کہال

گنجائش کہالتی ہے۔مثال کے طور پر بچے کا قینچی پکڑ کر کاغذ کاٹنا اور پھر کاغذ کو صحیح 

طرح سے کاٹنے کے لیئے قینچی کے ہینڈل کو صحیح طرح سے پکڑنا، یا اس کو مختلف زاویوں 

 سے پکڑ کر کاغذ کو گھما کر کاٹنا۔

وں عمل بچوں کی پیدائش سے ہی ان کے اندر موجود ہوتے کے مطابق یہ دون (1963)پیاجے 

ہیں جیسے بچوں کا مختلف چیزوں کو منہ میں ڈالنا اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ صرف کھانے 

والی چیزوں کو منہ میں ڈالنا سیکھنا۔ پیاجے کا ماننا تھا کہ ہم دنیا کو سمجھنے کے لیئے اپنی 

زرتے ہیں ۔ عمر کا ہر درجہ مختلف طرح سے نشونما کے دوران کوئی چار درجوں سے گ

سوچنے کے طریقوں سے جڑا ہوتا ہے۔ عمر کے ہر حصے میں دنیا کے نئے طریقے سے سمجھ 

 آنا شروع ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر آنے واال دو رعمر کے پچھلے حصے سے بہتر ہوتا ہے۔

 پیاجے کے وقوفی نشونما ئی درجے

1. Sensori Motor Stage 

  سال کی عمر تک رہتاہے۔ 2پیدائش سے لے کر یہ مرحلہ 

  اس عمر میں طفل  اپنی جسمانی حرکات اور حسی تجربات کے ذریعے اپنے اردگرد کے

 ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔

  اس عرصے کے دوران طفل اپنی جبلت اورReflexes  کے ذریعے سمجھ بوجھ حاصل

سال کی عمر تک معنی خیز  2تھ کرنا شروع کرتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ سا

  (Crame 2002)تصورات کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔
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2. Pre-Operational Stage  

  سال کی عمر تک رہتا ہے۔ 7سے  2یہ مرحلہ 

  عمر  کے اس  حصے میں بچہ اپنے اردگرد کی دنیا کو الفاظ اور خاکوں کے ذریعے

 بتانا شروع کر دیتا ہے۔

 جسمانی حرکات سے آگے کا مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ حس معلومات اور 

 اس مرحلہ میں بچہ خاکوں کے ذریعے تصورات کا اظہار زیادہ کرتا ہے۔ 

  پیاجے کے مطابق اس مرحلے میں بھی بچے خاکوں کے ذریعےسمجھ کر بیان کرنے کے

  (Crame 2002)باوجود پوری طرح سے کام مکمل نہیں کر پاتا۔
 

3. Concrete Operational Stage  

  سال تک جاری رہتا ہے۔ 11سے  7مرحلہ عمر کے یہ 

  اس مرحلہ میں بچے منطق کا استعمال شروع کر دیتے ہیں اور مختلف کام انجام دینے

 لگتے ہیں۔

  لیکن یہ منطق کا استعمال محدود ہوتا ہے اور ٹھوس عوامل کی موجودگی سے جڑا ہوتا

تے ہیں اور تجریدی ہو Concrete Operational Thinkersہے۔ اس مرحلہ میں بچے 

 تصورات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔
 

4. Formal Operational Stage     

  سال کی عمر سے بلوغت تک جاری رہتا ہے۔ 11یہ مرحلہ(Crame 2002)  

 یہ مرحلہ ٹھوس  اشیاء کے ذریعے سے آگے سیکھنے کا مرحلہ ہے۔ 

  کرنا شروع کر دیتے اس مرحلے کے دوران بچےتجریدی تصورات کا استعمال باآسانی

 ہیں ۔ ساتھ ہی منطقی اصطالحات کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔

  دوران بلوغ بچے اپنے اردگرد کی دنیا /ماحول کا ایک آئیڈیل تصور تیار کرنے لگتے ہیں

۔ مثالً اگر میں کسی اور آئیڈیل جگہ ہوتا یا ہوتی تو کیا ہوتا وہ اپنے والدین کا اپنے ذہن میں 

ہ تیار کر کے حقیقی والدین کا اس سے موازنہ کرنے لگتے ہیں۔وہ اپنی ایک آئیڈیل خاک

مستقبل کے لیئے ایک تصوراتی دنیا تشکیل دیتے ہیں وہ واقعات کے لیئے مفروضات قائم 

کرنے لگتے ہیں اور واقعات کے وقوع پذیر ہوتے ہی  مفروضات کے صحیح یا غلط ہونے 

   (Crame 2002)کے عوامل کو کھوجنے میں لگ جاتے ہیں۔

 وائگو ٹسکی کا معاشرتی وثقافتی نظریہ:

وائگو ٹسکی جو کہ روسی نفسیات دان تھا اس نے واضح کیا کہ بچے خال ء  میں نشونما نہیں 

پاتے بلکہ معاشرہ اور ثقافت دونوں ان پر بے انتہا اثرانداز ہوتے ہیں تمام بڑے اپنے بچوں کو 

 مہارتیں سونپتے ہیں۔عقائدو ثقافت سے جڑے رسم ورواج اور 

وائگو ٹسکی کے مطابق یہ اس لیئے ہوتا ہے کہ تمام معاشروں کا بنیادی مقصد ثقافت سے جڑی 

اصل اقدار اور مہارتیں اس طرح سکھانا ہوتا ہے کہ وہ ان کی نشونما کا حصہ بن جائیں اور بچے 

 کے ہر کام کے ذریعے اس کی اقدار کا اظہار کریں۔
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فی نظریہ پیش کیا اس کے تین بنیادی پہلو ہیں۔ دور حاضر کے محققین وائگو ٹسکی نے جو وقو

 (Flavell, et al, 2002)کی توجہ بھی انہی تین دعوؤں سے حاصل کردہ ہے۔

  

 وائگو ٹسکی کے نظریئے کے تین بنیادی پہلو:

بچے کی نشونمائی مہارتیں جب ہی سمجھی جا سکتی ہیں جب ان کا تجزیہ متعلقہ نشونمائی  .1

ے دوران کیا جائےاور اس میں خلل ڈاال جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بچوں کی دور ک

وقوفی صالحیتوں کے کام کو سمجھنا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے اندر شروع میں اور 

 آخر میں آنے والی تبدیلیوں کا موازنہ کیا جائے۔

رائع     ہیں جس سے الفاظ،بول چال )زبان( اور کام انجام دینے کے مختلف طریقے ہی وہ ذ .2

وقوفی مہارتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ تمام نفسیاتی آالت ہیں جو مختلف دماغی 

 حرکات میں بدالؤ التےہیں اور مدد دیتے ہیں ۔

وقوفی مہارتوں کی بنیاد سماجی روابط میں چھپی ہوتی ہے۔ وائگو ٹسکی کا ماننا تھا کہ  .3

جیسی مہارتوں کی آموزش ، معاشرتی آالت کے استعمال حافظے ، توبہ اور فیصلہ سازی 

سے ہی حاصل ہوتی ہے اور آموزش اور معاشرتی آالت مختلف معاشروں میں ان کی ثقافت 

 (Meijer & Elshout, 2002)کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ 
 

Scafolding:  

کا نام  scafoldingوائگو ٹسکی کے نظریئے میں ایک اصطالح کا بھی ذکر کیا گیا ہے جسے 

 کی اصطالح کی تعریف  یوں کی گئی ہے۔ Scafoldingدیا گیا ۔ 

“Scafolding is temporary cognitive structure and methods of solving problems 

that help the child as he/she  learns to function independently” (Rathus, S.A, 

2006) 

"Scafolding  کے اس عمل سے مراد ہے ایسے عارضی وقوفی خاکے یا طریقے جو بچوں کو

اپنے مسائل حل کرنے اور انفرادی طور پر کام کرنے کے لیئے آموزش کے حصول میں مدد 

 دیتے ہیں"۔

مثال کے طور پر استاد کا اپنے بچے کو حروف کی آوازوں کے متعلق بتانا یہاں تک کہ بچہ خود 

ھنے کے قابل ہوجائے یا پھر استاد کا ریاضی کے عام جمع کے سواالت سے ہجے پڑھنے اور لک

کو انگلیوں پہ کرنا سکھانا۔ یہاں تک کہ بچہ خود سے جمع کے سواالت کو حل کرنا سیکھ 

کا عمل تب تک جاری رہتا ہے جب تک بچہ خود سے وقوفی خاکے بنانے   Scafoldingجائے۔

میں تعلیم کے بارے میں یا اسکول کے بارے میں  کے قابل نہیں ہوجاتا ۔ جیسا کہ بچہ شروع

 (Bigelow, 2001)تیارکرتا ہے۔ نظریات اپنے والدین کی زبانی سن کر 

 

 معلومات کو کام میں النے کا نظریہ:

اس نظریئے میں پیاجے اور وائگوٹسکی کی طرح مختلف درجے نہیں بتائے   گئے ہیں ۔ اس 

نظریئے کے مطابق کوئی بھی فرد معلومات میں جوڑ توڑ کر کے اس کی نگرانی کرسکتا ہے 
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اور اس کے مطابق مختلف تراکیب بھی تیار کر سکتا ہے۔ مثالً سوچنا ، جاننا ،اس معلومات کو 

 دینا ، اسکو جمع رکھنا اور دہرانا بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ ذہن میں ایک نام

نشونما کے لیئے  دیگر محققین نے اپنے نظریات پیش کیئے جن کی بنیاد ایرکسن، فرائڈ، پیاجے 

اور وائگوٹسکی کی نظریات کی بنیاد سے مختلف تھی۔ جیسے رویاتی اور معاشرتی وقوفی 

اس نظریئے کے پیش کرنے والوں  (Behavoral & Social Cognitive Theories)نظریات 

کے مطابق صرف ان ہی خا صیتوں  کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جنہیں حقیقتاً دیکھا جاسکتا ہو اور 

 Ivan Pavlov  اسکی پیمائش کی جاسکتی ہو۔ اس نظریئے پر کام کرنے والے دو محققین 

ان کا ماننا تھا کہ " نشونما  تھے اور  John J.B Watson (1849-1936)اور   (1849-1936)

ایک ایسا نظر آنے واال رویہ ہے جسے دیکھا جاسکتا ہے اور ماحول کے ساتھ مال کر تجربات 

 Ivanکے ذریعے سیکھا جاسکتا ہے"۔ اس سوچ کے تحت جو تین نظریات سامنے آئے ان میں 

Pavlov  ،کی کالسیکل تشریح(B.f Skinner 1904-1990) تشریط  کی توضیع و تصریح کی

 اور معاشرتی وقوفی نظریئے شامل ہیں۔ Operational Conditioning یعنی 

کے نظریات نے وقوف پہ اتنا زور نہیں دیا   Skinnerاور  Pavolvان تینوں  نظریات میں سے 

 Albert Bandura نے دیا۔ ان ہی محققین میں ایک اور نام  J.B Watson (1878-1958) جتنا 

(1925-Present)  ہے جنہوں نے وقوفی عمل کو ہی ماحول اور رویوں کے درمیان پل کا نام  کا

دیا ۔ ان سارے نظریات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسانی نشونما میں ماحول سے جڑے تجربات 

خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ نظریات آج بھی اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہیں اور صرف دیگر 

یمی پالیسیاں ترتیب دینے والے ، اساتذہ اور متعلقہ افراد بھی تعلیم اور محققین ہی نہیں  بلکہ تعل

 Kim) بچوں کی نشونما سے جڑے فیصلوں میں ان نظریات سے مدد حاصل کرتے نظر آتے ہیں

& Omizo, 2003: Olson, 2002) ۔ ان ہی نظریات کی طرح  دوِر حاضر کے دو نظریات بڑی

یعنی علم االخالق کی تشکیل کا  Ethological Theoryمقبولیت حاصل کر رہے ہیں ۔ جو کہ 

 ماحولیاتی نظریہ ہیں۔ Ecological Theoryنظریہ اور 

Ethology  کا نظریہ دو زولوجسٹ Konard   اور Niko Tinbergen  نے پیش کیا ۔ یہ نظریہ

 ابچوں کی دیکھ بھال میں خاص اہمیت کا حامل ہے ۔ اس نظریئے کے دو بنیادی تصورات سیکھن

کے نظریئے میں بھی شامل تھے۔ اس نظریئے کے   Darwin اور نشونما کے مراحل ہیں جو کہ 

مطابق بچے تمام حرکات بڑوں خصوصاً ماؤں سے سیکھتے ہیں اور یہ سیکھنے کا عمل خاص 

 طور پر ابتدائی بچپن کی نشونما کے دوران انجام پاتا ہے۔

برابر ہیں اور بچوں کی نشونما کی جانچ کے یہ تو وہ عام نظریات ہیں جو سب بچوں کے لیئے 

لیئے یکساں طور پر استعمال کیئے جا سکتے ہیں لیکن خصوصی تعلیم کی سوچ کے تحت نشونما 

کو دیکھنے کا پہلو تھوڑا سا مختلف ہوجاتا ہے ۔اس طرح کی تعلیم میں  بچوں کی نشونما پر 

پانچ مختلف حصوں میں تقسیم نظریات کے تحت نظر تو رکھی جاتی ہے لیکن اس نشونما کو 

کرکے اس مخصوص حصے کی نشونما پر الگ الگ طرح سے دھیان دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم اس 

کتاب میں ابتدائی مداخلت کی بات کر رہے ہیں اس لیئے ضروری ہے کہ ان حصوں کے بارے 

پنے ا میں جانیں زیادہ تر خصوصی بچے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گھر میں گزارنے کے بعد

رشتہ داروں یا حالِت شدید مجبوری میں کسی نفسیات دان کے ہاتھوں تشخیص پاتے ہیں۔ جبکہ 

کسی بھی معذوری کی نوعیت میں کمی تب ہی ممکن ہے جب اسکو  ابتدائی مراحل میں شناخت 

کر کے متعلقہ خدمات اور ضروریات کو پورا کیا جائے۔ہمارے یہاں ماہرین اتنے قابل نہیں ہوتے 
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وہ معذوری کو ابتدائی مراحل میں ہی شناخت کر کے والدین کو بتائیں اور انہیں جائزے کے کہ 

لیئے کسی قابل اعتبار ادارے تک رسائی دالئیں۔ حد تو یہ ہے کہ بعض ماہرین معذوری کی نوعیت 

معلوم ہونے کے باوجود بچے کو مختلف ادویات لینے کے مشورے دیتے ہیں ۔ کچھ  ماہرین والدین 

یہ بھی یقین دالتے ہیں کہ  اگر وہ ان کے مشوروں کے مطابق دوا کا استعمال کرینگے تو  کو 

بچے کی معذوری کا مکمل خاتمہ ہوجائے گا،یہ رجحان  نشونمائی معذوری کے اعتبار سے بالکل 

ان  کی نظر میں نشونمائی معذوری نہیں ، بخار ہو جو  دوا کے استعمال سےاتر  غلط ہے۔"گویا  

ا۔" ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ کم ترقی یافتہ عالقوں میں  ذہنی پسماندگی کے شکار جائے گ

بچے کو  سر درد کی دوا دے کر یہ کہ کر گھر روانہ کردیا کہ"بس اس دوا کا اثر ہوتے ہی بچہ 

دوسرے بچوں کی طرح" نارمل" ہوجائے گا۔"جبکہ خصوصی تعلیمی ماہرین کے مشاہدے کے 

مستند ادویات خصوصی بچوں کی نشونما  اور رویّوں میں بہتری النے کے  مطابق ایسی غیر

 بجائے بچوں اور ان کی ماؤں دونوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔

ابتدائی مداخلت والدین اور بچے کو پیش آنے والی ایسی ہی مشکالت کے لیئے راہ دکھاتی ہے، 

و خصوصی بچے کے گھر میں رہتے ہوئے جانچ ابتدائی مداخلت کے ماڈلز کے تحت والدین ک

کے جو طریقے سکھائے جاتے ہیں ان میں ان پانچ نشونمائی حصوں کے ساتھ ابتدائی بچپن کے 

سنگِ میل بھی شامل ہیں ۔یہ ابتدائی سنگِ میل جو بچے کی نشونمائی ترقی کے بارے میں والدین 

 میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ کو آگاہ کرتے ہیں نہ صرف معذوری کاشکار بچوں کی شناخت

یعنی معذوری ہوجانے کے خطرے سے دوچار ہوں ان بچوں کی   (At- risk)ایسے بچے جو 

بھی یہ نشونمائی حصے اور ان کے اندر بیان کردہ سنگِ میل میں بچوں کی نشونما کو سمجھنے 

ہ دیتے ہیں کچھ اٹھا رمیں مدد دیتے ہیں مثالً بچے آٹھ مہینے کی عمر میں بات کرنا شروع کر 

مہینے کی عمر میں صحیح سے پورے جملوں میں بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی 

بچہ تین سا ل کی عمر تک بھی بات نہ کر پا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی بول چال 

خلت سے جڑی کے پاس لے جایا جائے اور دیگر ابتدائی مدا (Speech Pathologist)کے ماہرین

ری  کی موجودگی یا نوعیت کے بارے میں جانچ پڑتال کی جاسکے۔ وجانچ کی جائے تاکہ معذ

 کیونکہ اکثر اوقات بچوں کی بول چال کسی اور معذورکے باعث بھی نشونما نہیں ہو پاتی۔
 

 انچ نشونمائی شعبے:پ

کی ترامیم کے تحت جن پانچ نشونمائی  2004نے   IDEAامریکی خصوصی تعلیم کے قانون 

 حصے یا شعبوں کو باقاعدہ قانونی طور پر واضح کیا ان میں:

  Cognitive Development          وقوفی نشونما         .1

  Communication / Language Development                      ابالغی نشونما .2

  Physical Development                                  جسمانی نشونما                    .3

 Social or Emotional Development سماجی  یا جذباتی نشونما .4

 ا  Self Help & Adaptive Developmentاذاتی دیکھ بھال اور مطابقتی نشونم .5

 
 وقوفی نشونما: .1

 Ziggler, Finn-Stevenson)چھوٹے بچے )نومولود( کا دماغ مختلف مراحل میں بڑھتا ہے 

& Hall 2004)  بچے کے اردگرد کا ماحول بچے کی وقوفی نشونما پر خاص طور سے اثرانداز
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ہوتا ہے ۔ موروثیت اور ماحول کے اثر کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی۔ دراصل وقوفی 

ا چے کو جتنا اچھنشونما کے لیئے موروثیت اور ماحول دونوں ہی اہم ہیں۔ اسی لیئے اس دوران ب

اور معلومات سے بھرپور ماحول دیا جائے گا اتنا ہی اس کی وقوفی نشونما بہتر ہو گی۔ بچے کو 

ایسے کھلونے دینے چاہیئں جس میں بچے چھوکر سیکھنا شروع کرتے ہیں یا پھر ان کو چھو کر 

 ی ہے۔ت ملتاپنے ماحول کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کی نشونما کو تقوی

وقوفی نشونما کے سب سے اہم موڑ بچے کی زندگی کے شروعاتی دو سال ہیں۔یہی وہ عرصہ 

ہے جب بچہ بولنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا شروع کرتا ہے۔ وقوفی نشونما کا عمل صرف 

زبان سیکھنے تک ہی محدود نہیں بچے وقوف کی نشونما کے ذریعےاپنے بارے میں جانتے ہیں، 

سے مطابقت پیدا کرتے ہیں،قدرت کے بارے میں جانتے ہیں، اپنا خیال رکھنا سیکھتے ہیں ماحول 

وغیرہ۔ اس کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مختلف مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔ وقوفی 

نشونما میں توجہ دینا ، ادراکی معلومات کو عمل میں النا اور ان معلومات کو بوقت ضرورت 

ھی وقوفی نشونما کا حصہ ہے۔ ایسے بچے جو کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں استعمال کرنا ب

وہ نشونمائی شعبوں کو پورا حاصل نہیں کر پاتے اور سب سے زیادہ اثروقوفی نشونما پر پڑتا 

 ہے۔

 

 ابالغی نشونما: .2

ہلے پزبان کا سیکھنا،سننا،دیکھنا،بولنا اور سمجھنا ابالغی نشونما کا حصہ ہے۔ بچے کو عمر کے 

حصے میں ہی لوگوں کو دیکھ کر اور سن کر ان کی بات کو سمجھنا ہوتا ہے۔بچے چیزوں کو 

ہاتھوں میں اُٹھا کر یا منہ میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔بچے ایک ہی وقت میں 

اپنی  ضرورت کو مختلف طریقوں سے بتانا بھی اسی نشونمائی حصے کی وجہ سے سیکھتے 

 ہیں۔
 

 نما:جسمانی نشو .3

بچوں کاقد اور وزن ابتدائی عمر میں تیزی سےبڑھتاہے۔ جسمانی نشونما سر سے شروع ہوتی 

اگر  ماہرین کی اصطالح میں بولیں تو سر سے   (head to tail)ہے اور پیروں تک جاتی ہے 

ہوتی ہے یعنی  (Cephalocaudal to Proxiamodistal)شروع ہو کر نچلے دھڑ کی طرف 

نا سیکھتے ہیں ۔پھر ہاتھ اور کندھے کو حرکت دینا اس کے بعد کمر اور بچے پہلے سر گھما

 ٹانگوں کی حرکت کے سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔

 Cephalocaudal to)ابتدائی مداخلت کے لیئے اور جسمانی تھراپی کے لیئے 

Proxiamodistal) کا قانون اہم ہے۔ بچہ اگر طے شدہ جسمانی سنگ میل کے مطابق جسمانی 

نشونما حاصل نہیں کر پا رہا ہو گا تو والدین،اساتذہ اور  دیگرماہرین اس مشکل کو باآسانی اور 

جلد سمجھ سکیں گے۔ بچہ اگر حرکت نہیں کر پا رہا ہو گا تو اساتذہ یا ماہرین مداخلت کی نشونمائی 

گ میل نہدایات کے ذریعے والدین کی مدد کر سکیں گے تا کہ وہ بچے کی جسمانی نشونما کے س

 حاصل کرنے میں گھر پر رہتے ہوئے بھی مدد کر سکیں۔
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 سماجی یا جذباتی نشونما: .4

سماجی یا جذباتی نشونما شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے۔ انسان ایک سماجی جانور ہے اور اسے 

لوگوں سے دور رکھنا نفسیاتی پہلو سے فائدہ مند ہرگز نہیں ہوتا۔کچھ نشونمائی حصے جو سماج 

سے جڑے ہیں پیدائش کے وقت سے ہی بچوں میں موجود ہوتے ہیں مثالً مُسکرانا، ماں  یا جذبات

کی توجہ نہ ملنے پر رونا، پسندیدہ کھلونا واپس لیئے جانے پہ چڑچڑانا، بڑوں سے باتیں کرنے 

کی کوشش کرنااور نقل اُتارنا وغیرہ۔ خصوصی بچے سماجی یا جذباتی نشونما میں اپنے ہم عمروں 

پیچھے ہوتے ہیں اور اسی پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ہی وہ بہت سے سماجی میل سے کافی 

 جول کے موقعوں پر مطابقت قائم نہیں رکھ پاتے اور اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔

ابتدائی مداخلت کی آگہی کے ذریعے والدین کو سماجی و جذباتی نشونما کے ابتدائی سنگ میل 

کے بچے اور والدین کو تنہائی کا شکار ہونے سے بچایا جا سکتا سے متعلق معلومات فراہم کر 

 ہے۔
 

 ذاتی دیکھ بھال اور مطابقتی نشونما: .5

دو سال کی عمر کے بچے اپنا کچھ کام خود کرنا شروع کر دیتے ہیں مثالً خود سے کھانے کی 

زوں کو پنی چیکوشش کرنا، منہ ہاتھ دھونا، کپڑے بدلنا، جوتے پہننا، بالوں میں برش کرنا ، یا ا

خود سے رکھنا،پانی پینا اور تھوڑے بڑے ہونے کے ساتھ ہی رفع حاجت کے لیئے بیت الخالء 

بھی خودہی جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ذاتی دیکھ بھال کی زیادہ مہارتیں مطابقتی رّویے کی وجہ 

ے س سے حاصل ہوتی ہیں۔ بچے بڑوں کو جس طرح کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر اسی طرح

کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ہی اپنے تجربات کو اس میں شامل کرتے جاتے ہیں اور مہارت 

 حاصل کر لیتے ہیں۔

مطابقتی نشونما کا حصہ ذاتی دیکھ بھال کے حصے سے جڑا ہوا ہے ۔ اس حصے میں اس بات 

چے ب پر زور دیا جاتا ہےکہ بچہ اپنی عمر کے مطابقت سے کام سیکھ سکے۔ابتدائی عمر میں

اپنے خیال رکھنے والے سے ایک نظم قائم کر لیتے ہیں جیسا کہ کچھ ماں باپ بچے کے ساتھ 

زیادہ کھیلنا پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ کم بچے اپنے ماں باپ کے موڈ کے حساب سے کام کرنا 

سیکھ جاتے ہیں جس طرح ماں باپ مسکراتے ہیں بات کرتے ہیں بچے بھی اسی طرح بات چیت 

وشش کرتے ہیں یہ بچوں کا پہال مطابقتی رویہ ہوتا ہے ۔ آہستہ آہستہ بڑے ہونے کے کرنے کی ک

 .ساتھ بچے مختلف حاالت سے مطابقت پیدا کرنا سیکھ جاتےہیں

اگر خصوصی بچوں کی بات کی جائے تو خصوصی بچوں میں مطابقتی رّویے کے حصول میں 

ھی کر بھی ،اپنی دیکھ بھال کے لیئے ب مشکالت ہوتی ہیں۔ یہ بچے دوسروں کو کام کرتا ہوا دیکھ

اپنے والدین کے سہارے ہوتے ہیں۔ والدین کے لیئے ایسے میں ان بچوں کو کوئی کام سکھانا 

مشکل ہوتا ہے۔والدین کی مشکالت کی دو بنیادی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ والدین کا خصوصی 

کی نشونما سے موازنہ نہیں کر  بچہ ہی اگر پہال بچہ ہو تو وہ بچے کی نشونما کا دوسرے بچے

پاتے ،دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر بچے پہلے سے ہوں بھی تو والدین میں اتنی آگہی نہیں ہوتی کہ 

وہ نشونمائی سنگ میل پر نظر رکھ سکیں۔ اس کے عالوہ خصوصی بچوں کے نشونمائی سنگ 

ریشانی والدین  پ میل دوسرے بچوں کے نشونمائی سنگ میل سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیئے بھی

کا شکار رہتے ہیں کہ کونسا کام کب اور کس طرح سکھائیں۔ خاندان میں خصوصی بچے کی 

موجودگی خاندان خصوصاً ماں باپ کے لیے رویاتی مسائل کا باعث بنتی ہے۔ ماں ایسے بچے 
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کی موجودگی میں معاشرتی و مالی دباؤ کے باعث بچے کی نشونما میں بہتری النے کے لیے 

سے بغیر کسی مدد کے کام کرنے پر دھیان نہیں دے پاتی، جس کے باعث ابتدائی مداخلتی  خود

ماہرین کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ ماں اور باپ دونوں کی بچے کے نشونمائی 

سنگِ میل سمجھنے میں مدد کرتے ہیں اور ساتھ ہی پیچھے رہ جانے والے سنگِ میل کو پورا 

کی نشونما کو بہتر کرنے کے لیے مختلف تحریکات کی تربیت بھی دیتے ہیں۔ماں کرنے اور بچے 

باپ نشونمائی سنگِ میل سے متعلق معلومات اور سیکھی ہوئی تحریکات کی مدد سے گھریلو 

 ماحول میں رہ کر ہی بچے کو اس کی نشونما میں بہتری النے والے کام سکھا سکتے ہیں۔

__________ 
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 سو ئم""باِب 
 

 نشونمائی سنِگ میل  اور انکی جانچ

 مقاصد:

 طالبعلم عام نشونمائی سنگِ میل سے متعلق واقفیت حاصل کر پائیں گے۔ 

 0سال تک کی عمر کے نشونمائی شعبوں کی جانچ اور مسائل کی تشخیص  5سے

 میں مدد ملے گی۔

 چھان بین کے  عمل کی نو عیت اور اصولوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ 

 نشونمائی چھان بین:

نشونمائی چھان بین بچے کی صحت کی جانچ کاطریقہ کار ہوتا ہے جس میں بنیادی صحت کی 

تعلیم،مامونیت ، بچاؤاور غذائیت جیسی مخصوص ہدایات وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ چھان بین کے 

سم ق پروگرام کابنیادی مقصدایک ایسا تشخیصی عمل مرتب کرنا ہوتا ہے جو بچے میں کسی بھی

کے نقص کے آثار نظر آنے سے پہلے ہی بچے کے تفصیلی چیک اپ کےذریعے یہ پتہ لگا لے 

کہ بچے کی نشونما  دیگر بچوں کی طرح ہی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس طرح کی چھان بین کو عام 

طور پر  صحت مند بچوں پر کیا جاتا ہے تا کہ ان کی کوئی بھی سرگرمی پوری طرح سے کر 

عمر کا تعین کیا جا سکے ۔ اس پورے عمل کا بنیادی  مقصدرویاتی اور دیر سے  لینے کی صحیح

نشونما مکمل ہونے کے مسائل کا جلد از جلد پتہ لگانا ہےکیونکہ اگر نشونما میں مسائل کی جلد 

تشخیص ہو جٰائے ،تو بہت سے حسی اور نفسیاتی مسائل کا اطمینان بخش عالج ممکن ہو سکتا 

ا ئل  جن کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا ، مثال کے طور پر نشو ہے ۔ بلکہ ایسے مس

 نمائی معذوریاں ، کی شدت میں بھی کمی ال ئی جا سکتی ہے۔
 

 :چھان بین کا نظام اور بچاؤ

 معذوری سے بچاؤکے لئے تین طریقہ کار موجود ہیں:

      Primary ابتدائی          .1

   Secondaryثانوی         .2

    Tertiary ترجیحی   .3

 چھان بین کا نظام کسی بھی معذوری کےابتدا ئی ، ثانوی اور ترجیحی بچاؤ کے لئے ہے۔

ابتدائی بچاؤ میں ایسے تمام عوامل کا خاتمہ شامل ہے جو کہ معذوری کی وجہ بن سکتے  .1

 ہیں۔

ثانوی بچاؤ کے طریقہ کار میں کسی بھی معذوری کو بڑھنے سے نہ صرف روکا جا  .2

 ہے بلکہ اس کو ختم کرنے کے لئےاقدامات بھی کیئے جا سکتے ہیں۔ سکتا

تر جیحی بچاؤمیں معذوری کو بڑھنے سے روکنا اوراس سے پیدا ہونے والے مسائل کے  .3

 حل کے لئے متبادل راستہ فراہم کرنا شامل ہے۔
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کا   چھان  بین کے عمل کے کارآمد ہو نے کا  دارو مدار  اسکے  دورانیے پر ہے ۔  چھان بین

عمل ایک سے زیا دہ  نشست  میں کیا  جا سکتا ہے ، لیکن نشست کے   دورا نیے کا  مختصر  ہو 

نا ہی کامیا بی کی ضمانت ہے۔  طویل او قا ت کار وا لے  چھان بین کے عمل  ،بچے اور والدین  

ردگی کارکدونو ں کے لیے ہی عدم تو جہ کا با عث بنتے ہیں ۔  سا تھ ہی ما ہرین  کی تو جہ اور 

میں بھی فرق آ تا ہے۔  اسکے عال وہ کئی دوسرے عوا مل بھی ہیں  جو  اس  عمل کی صحت پر 

اثر انداز ہوتے ہیں  جیسا کہ اُسکا  سستا ہونا ،  اور آسان زبان میں  عام سمجھ بوجھ کے مطا بق 

نا  ن کا عمل جتہو نا  ۔ یہ  تما م متغیرات اس عمل کی اعتبا ریت  کے لیے ضروری ہیں۔  چھان بی

سادہ اور سہل ہو گا اتنا ہی  بڑی تعداد میں  بچوں پر کیا جا سکے گا،  سا تھ ہی اسکی عمو میت 

 کا ری میں بھی ا ضا فہ ہوگا ۔ 
 

چھان بین کے عمل کی شروعا ت کے ساتھ ہی بچے کا طبی معائنہ بھی  ضرور کرانا چا ہیے  تا 

لے کا پتہ لگا یا جا سکے۔  چھان بین کے عمل کو کہ  ہڈی یا  کسی بھی ُعضو میں موجود مسئ

مختلف ما ہرین جیسا کہ ڈا کٹر ، شعبہ صحت سے جڑے ما ہرین ، اور لیڈی ہیلتھ ورکرز وغیرہ 

بھی انجام دے سکتے ہیں۔  پس  ضروری ہے کہ ، کمیونٹی  ہیلتھ ورکرز کے پا س اس ضمن میں 

عمل کا حصہ ہوں  اُن کو بچوں کی معمولی  مکمل تربیت مو جو د ہو۔ جو ما ہرین چھان بین کے

اور غیر معمولی  دونو ں حا لتوں کا بخوبی اندازہ ہو۔  وقت گزرنے کے ساتھ  سا تھ چھان بین 

ہی  وکے عمل  کی اعتبا ریت میں  کمی واقعہ ہو جاتی ہے ،اِس لیے ضرورت محسو س ہو ت

دیگر ماہرین کی رائے  کے حصول کے لیے اُن سے رابطہ کر لینا چاہیے ۔یہ بھی حقیقت ہے کہ 

کوئی بچہ چھان بین کے عمل کے سارے ٹیسٹ مکمل کرنے کےبعد بھی آگے کی زندگی میں 

کسی معذوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ چھان بین کے عمل میں کامیاب نہ ہو پائے تو 

کر اسکے لیئے یہ عمل دوبارہ کیا جائے ۔اس کے والدین اور ڈاکٹر سے بات کی  کچھ دن رک

جائے اور اگر دوبارہ بھی وہ چھان بین کے عمل میں مشکالت کا شکار ہو تو پھر اسکو نشونمائی 

  (Lingam  & Henry , 1989)تشخیص کے لیئے کسی ماہر سے رجوع کرنے کو کہا جائے۔
 

 نشونمائی تشخیص:

چھان بین کے عمل کے بعد کسی بھی ممکنہ مسئلے / معذوری کی نوعیت اور وجہ کے  نشونمائی

عمل کا مقصد ایک   بارے میں  جاننے کے لیئے نشونمائی  تشخیص کی جاتی ہے۔ اس تشخیصی

منصوبہ منتظم کرنا ہوتا ہے جس میں بچے کا عالج ،جینیاتی مشاورت اور والدین کے  لیئے 

کہ وہ ایک پسماندہ بچے کی ضروریات کو پورا کرسکیں اور مشورے شامل ہوتے ہیں، تا

خصوصی ضروریات کو پورا کرنے میں آنے والی مشکالت سے نمٹ سکیں۔ نشونمائی تشخیص 

کے بعد ہر بچہ اور اس کا خاندان یا والدین کو ایک انفرادی منصوبہ  مہیا کیا جاتا ہے جو کہ 

عمل بغیر ماہرین کے انجام نہیں دیا جا سکتا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ نشونمائی تشخیص کا 

اور اس کے لیئے ماہِر امراض اطفال کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ بچے کی نشونما اور صحت 

سے متعلق صحیح رائے دے سکیں ۔ ساتھ ہی فزیوتھراپسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، آکیوپیشنل تھراپسٹ 

ئی تشخیص کا عمل لمبے عرصے جاری رہنے اور سائکالوجسٹ کا ہونا بھی اہم ہوتا ہے۔ نشونما

واال عمل ہے جسکو مکمل کرنے کے لیئے کئی دن درکار ہوتے ہیں۔ اس پورے نشونمائی تشخیص 
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کے عمل سے متعلق ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیئے  کہ یہ صرف بچے کی موجودہ کارکردگی 

 گی سے تعلق نہیں ہوتا۔ کے بارے میں معلومات دیتا ہے اور اسکا بچے کے مستقبل کی کارکرد
 

 جسمانی معائنہ:

گو کہ نشونمائی چھان بین کے عمل کے دوران بچے کا جسمانی معائنہ کیا جاتا  ہے لیکن یہ چھان 

بین کے عمل کا حصہ نہیں ہوتا۔ جسمانی معائنے کے عمل میں جن چیزوں پر غور کیا جاتا ہے 

پر بچے کے جسمانی ڈھانچے کا کہ ان میں جسمانی خصوصیات میں تبدیلی مثال کے طور 

دوسرے بچوں سے مختلف ہونا۔ بچے کےقد  اور  وزن میں اپنے ہم عمر بچوں سے الگ نظر آنا۔ 

 بچے کے سر کا چھوٹا یا بڑا ہونا اور دوسرے جسمانی حصوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔
 

 :نشونما کے مختلف پہلوؤں کی چھان بین

 کے چار پہلوؤں کو پرکھا جاتا ہے۔ نشونمائی چھان بین کے دوران نشونما

1. /Gross Motor  مجموعی جسما نی حرکا ت 

2. / Fine Motor & Vision نفیس جسما نی حر کا ت اور  بصا رت 

3. / Hearing & Speech سما عت اور   زبان دا نی 

4. / Social Behavior & Play  سما جی رویئے  اور کھیل 

ازہ لگانا ہوتا ہے کہ بچہ کیا کر سکتا ہے اور کیا چھان بین کے اس عمل کا مقصد اس بات کا اند

نہیں۔اس پورے عمل کی بنیاد جس طریقئہ کار پرہوتی ہے اس میں سب سے اہم  طر یِق بیا ِن 

 بیا  ِن  مر ض  ِ   مرض لینے کا طریقہ کار ہے۔ چھان بین اور جائزے دونوں موقعوں پر   طریق

کی اپنی الگ اہمیت ہوتی ہے۔ بچے کی بہت ساری حرکتیں صرف کچھ مخصوص موقعوں پر 

گھر کے اندر ہی نظر آتی ہیں۔ جو وہ جائزے کی میٹنگ میں نہیں کرتے اسی لیئے طریق ِ بیا  ِن  

مر ض کے ذریعے بہت سے سوالوں کے جوابات مل جاتے ہیں۔ آگے بیان کیئے جانے والے 

لوؤں میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کی صحیح نشونمائی عمر بیان کی گئی ہے۔ پہ

کوئی بھی ایسا بچہ جو ان چاروں پہلوؤں میں اپنی عمر سے پیچھے کی سرگرمیوں کو کرتا 

دکھائی دے ممکن ہے کہ اس کو نشونما میں مشکالت کا سامنا ہو۔ مثال کے طور پر ذہنی پسماندگی 

نشونما اپنے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں پیچھے ہوتی ہے۔ ان چاروں پہلوؤں  میں بھی بچوں کی

میں سے کسی بھی ایک میں بچے کا اپنے ہم عمر بچوں سے پیچھے ہونے کا یہ ہر گز مطلب 

نہیں کہ  وہ ذہنی پسماندگی  کا شکار ہے بلکہ وہ کسی اور طرح حّسی یا نفسیاتی مسئلے کا بھی 

اگر بچہ بول چال میں مشکالت کا شکار ہے تو اسکو زبان دانی سے جڑی   شکار ہو سکتا ہے۔ مثالً 

 مشکالت ہونگی اور باقی پہلوؤں میں اس کی کارکردگی دوسرے بچوں کی طرح ہی ہوگی۔

 

 :مجمو عی  جسما نی  حر کات

ایسی حرکا ت جس میں جسم کے بڑے پٹھوں کی حر کت شا مل ہو  جیسا کہ بچے کا ٹا نگ ، 

کت دینا ، یا  کسی بھی حر کت کے دوران اپنے جسم کے تمام حصو ں کو کا م میں  پاؤں کو حر

لینا  مثالً   گھٹنوں کے بل چلنا، بھاگنا ، اچھلنا،  توازن قا ئم  رکھنا  ،  چیزوں کو پھیکنا ، اور 

 پکڑنا   و  غیرہ  شا مل ہے ۔
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 :نفیس جسمانی  حر کات اور  بصا رت

چھو ٹے پٹھوں کی حرکات  کا نام ہے۔  جیسا کہ ہا تھوں اور نفیس جسما نی حرکات جسم کے 

انگلیوں کی  آنکھوں کے سا تھ ایک ربط میں حرکت۔  اس قسم کی جسمانی حرکات میں   ہاتھوں 

کی انگلیوں کا  سلیقہ مند ی سے استعمال،  چیزوں کو مٹھی میں پکڑنا ، یا شہاد ت کی انگلی اور 

ں کو نفا ست سے اٹھا نا  شا مل ہو تا ہے۔   بصارت   اور انگوٹھے کی مدد سے چھو ٹی چیزو

نفیس جسمانی  حرکا ت کی  مدد سے بچہ  مشکل ترین کام کرنا سیکھتا ہے۔  اِن اتحا دی حرکات 

کی ایک جگہ سے دوسری  ںمیں انگلیوں کا کنٹرول ، چیزوں کو اکھٹا کرنا، اور مختلف  چیزو

 جگہ منتقلی  بھی شامل ہو تی ہے۔

 

 :سماعت اور زبان دانی

زبان دانی / بول چال کی نشونما میں مہارت کے حصول کے لیئے بچوں کی سماعتی مہارتوں کا 

ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جائزے کا عمل کیا جاتا ہے تو اس حصے میں 

ے تسماعتی مہارتوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیئے مختلف اقسام کے ٹیسٹ کیئے جا

ہیں۔ یہاں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ جب ہم بول چال کی نشونما کی بات کر رہے ہوتے 

ہیں تو اس سے مراد بچے کی ابالغی نشونما کی دونوں حصوں میں مہارت شامل ہے جس میں 

بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی صالحیت اہمیت کی حامل ہے۔تب ہی بول چال کی نشونما 

ے گی۔ جائزے کے دوران ایک اور اہم پہلو جس کا دھیان رکھنا ضروری ہے مکمل سمجھی جائ

وہ یہ کہ بچہ کس ماحول میں پرورش حاصل کر رہا ہے یااس کے ساتھ گھر میں کس زبان میں 

بات چیت ہوتی ہے۔کیونکہ مشاہدے  میں آیا ہے کہ گھر والوں کے بول چال کے طریقہ کار یا کم 

انی کی صالحیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مشاہدے میں یہ بھی آیا ہے بات کرنا بھی بچے کی زبان د

 کہ بچوں کے پاس ذخیرہ الفاظ اگر کم ہوں تو  بھی وہ بات کرنے سے کتراتے ہیں۔
 

  :سماجی  رویئے اور کھیل

کھیل بچوں کی نشونما کے عمل کو صحیح سمت میں جاری رکھنے کے لیئے بہت ضروری ہے۔ 

لف کام سیکھتے ہیں ، انکی وقوفی نشونما میں اضافہ ہوتا ہے اور کھیل کے ذریعے بچے مخت

کھیل ہی کے ذریعے  وہ عام چیزوں کی سمجھ سے پیچیدہ چیزوں کی سمجھ تک کا سفرطے کر 

پاتے ہیں۔یوں تو بظاہر کھیل کا عمل ایک عام سی سرگرمی دکھائی دیتا ہے لیکن یہ ذاتی اور 

ان کو برتنا سیکھنے کے عمل میں بنیادی منزل کا کام سماجی رشتوں کے بارے میں جاننے اور 

روابط سیکھتے ہیں۔کھیل کے  دیتا ہے۔ کھیل کے ذریعے بچے دوسرے بچوں اور بڑوں کے ساتھ 

اصول بچے اور اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا ، اپنی باری کا انتظار کرنا ، اصول اور 

بچوں   ترتیب سے چالنا سیکھتے ہیں۔ مختلف کھیلقوانین کی پابندی کرنا۔ چیزوں اور کاموں کو 

کو مختلف طریقوں سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور بچہ صفائی ستھرائی بھی سیکھتا ہے۔ 

جیسے کچھ کھیل بچوں کو باہر لوگوں کے ساتھ ملنے اور معموالت طے کرنا سکھاتے ہیں بالکل 

ں کے حصول میں بھی مدد فراہم کرتے اسی طرح کچھ کھیل بچوں کو ذاتی دیکھ بھال کے مہارتو

ہیں جیسا کہ لباس کی تبدیلی، کھانا کھانا یا رفع حاجت کی تربیت وغیرہ۔ اسی طرح سے جب بچے 

ماحول بنا کر کھیلتے ہیں وہ اس  سےسماجی ماحول کی تہذیب سیکھ جاتے ہیں۔  کو ئی سماجی 

 ,lingam & Henry)ہوتا ہے۔ کھیل بچوں کی شخصیت کی نشونما میں بھی بہت اہمیت کا حامل 

1989)  
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کھیل جو بظاہر ایک عام سی سرگرمی نظر آتا ہے اصل میں بچوں میں مطابقتی رویہ ، مختلف 

چیزوں اور حالتوں میں مطابقت قائم کرنا ، مشکالت کا حل تالش کرنا اور خودمختاری حاصل 

 س بات کا خاص خیالکرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔کھیل کی سرگرمیوں کے جائزے کے دوران ا

عین اس کی ثقافت اور رہن سہن کے مطابق   رکھنا چاہیئے کہ بچے  کاکھیل کی طرف رجحان 

ہوگا اس لیئے بچے کی کھیل کی طرف کسی بھی عمل کو پسماندگی کا نام  دینا، جبکہ جائزے 

 ےکرنے والے ماہرین کو اسکے رہن سہن کا علم نہ ہو تو جائزے میں ایسے دیئے جانے وال

 تحریری یا زبانی بیان کو اخالقی جرم میں شمار کیا جائے گا ۔

 

 نشونما کی چھان بین کے عمل کے دوران اشیاِء ضرورت:

 وہ تمام اشیاءجو مونٹیسوری کے سامان میں شامل ہوں۔ .1

 پینسل، پیپر۔ .2

اور کھانے کی چیزیں جو بچہ شوق سے کھا سکے۔ یا کوئی  stickersتقو یت کے لیئے  .3

اختتام پر اُس شے کا ملنا انعام تصور  ےبھی اسی شے جسے بچہ پسند کرتا ہو اور  کا م ک

 کرے۔

 بچے کی نشونمائی مدارج

ایسے بچے جن کو کوئی دماغی اور جسمانی صحت سے متعلق مسئلہ درپیش نہیں ہوتا وہ مندرجہ 

 اپنی عمر کے مطابق سرگرمیاں مکمل کرلیتے ہیں۔  90ں سے ٪ذیل سرگرمیوں می

 

 ہفتے کی عمر کےبچے: 6

 

 مجموعی جسمانی حرکات

 ( مہینے۔ 3سے  0سر کا کنٹرول ) 

                         اچانک گرنے والی حالت کا ردِّ عمل۔ (Moro Response)   

 (0-1  مہینے میں پیٹ کے بل ہوجاتے ہیں۔ ) (Ventral Suspension )      

 پیٹ کے بل سیدھے لیٹ جاتے ہیں۔     (Prone Position)      

 

 نفیس جسمانی حرکات اور بصارت:

 (     چیزوں کو گھورتے ہیں۔stares  ) 

  ڈگری کا زاویہ بناتے ہیں 90افقی طور پر دیکھتے ہوئے         ( Follow horizontally 

to 90)° 

   انی کی صالحیت:سماعت  اور زبان د

  سینٹی میٹر جھنجنا یا بیل سے چونکنے کا ردِّ عمل 15کان سے Rattle or bell 15 cm 

to ear level (startle response)۔ 
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 سماجی رویئے اور کھیل:

  ہفتے کے درمیان )سماجی( مسکراہٹ کا استعمال کرنا آ جا تا ہے۔  5-0عمر کے 

  شروع کر دیتے ہیں۔لوگوں کے چہرے دیکھنے کے لیئے مڑنا 

 مہینے کی عمر میں پریشانی کی عالمت:  6

 کسی ایک جگہ نظر کا نہ ٹکنا  یا چیزوں کے پیچھے نظر نہ دوڑا پانا۔ 

 آواز پہ کسی بھی ردِّ عمل کا  اظہار نہ کر پانا۔ 

  زیادہ تر ٹانگوں کو سر کی طرف رکھتے ہیں۔ 

  Tonic Nick Reflex 

 مسکرا نہیں پاتے۔ 

 کی عمرکے بچے مہینے 8سے  6

 مجموعی جسمانی حرکات
 (6-4) مہینے میں اگر  نیچے کیا جائے تو پیراشوٹ کی طرح ہاتھ اور پاؤں کھول لیتے

 (Downward Parachute Response ہیں۔ )

 (6-4 مہینے کے دوران سہارے سے بیٹھنا شروع کردیتے ہیں ۔ ) 

 (8-5مہینے کے دوران بغیر سہارے کے بیٹھنے لگتے ہیں۔ ) 

 (6-3 مہینے کے دوران ہاتھوں کے ذریعے کھینچ کر بٹھایا جاسکتا ہے۔ ) 

 (7-3مہینے کے دوران ٹانگوں پہ اپنا وزن سنبھالنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ ) 

 (7-10)  مہینے کے دوران اگر آگے کی طرف جھکایا جائے تو ہاتھ کھول کر سنبھلنے

 کی کوشش کرتے ہیں۔ 

(Forward parachute response) 

 

 نفیس جسمانی حرکات اور بصارت:

 (6-3مہینے کے دوران آگے بڑھ کر مٹھی میں چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ) 

 (8-4 مہینے کے دوران چیزوں کو دوسرے ہاتھ میں لے کر منہ تک لے جانے کی کوشش )

 کرتے ہیں ۔

 (8-5مہینے کے دوران چھوٹی چیزوں کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں ۔ ) 

 (8-4  مہینے کے دوران گرنے والے کھلونوں اور گہرے رنگوں  کی گیند کا پیچھا کرتے )

 ہیں۔

 سماعت  اور زبان دانی کی صالحیت:

 Polysyllabic babbling (6-10) months 

 4-6) مہینے کی عمر میں مختلف آوازیں نکالتا ہے ) 
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 (2-5) مہینے کے دوران ہنسنا سیکھ جاتے ہیں۔ 

 (4-8) مہینے میں اپنے نام پہ ردعمل دیتے ہیں۔ 

 (6-10) مہینے کے دوران حروف سے ملتی ہوئی آوازیں نکالتے ہیں۔ 

 

 Distraction hearing testبچے کی توجہ ہٹا کر سماعت کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔  
 

 سماجی رویے اور کھیل:

 (4-8)sمہینے میں ہر چیز منہ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ 

 (4-8)  مہینے میں سر اور پیر کی حرکات میں ربط کر لیتا ہے(Hand and foot 

coordination)  

 (5.5-10) مہینے میں چھپنے اور اچانک سے دکھائی دینے والے کھیل کھیلتا ہے  (Peek-

a-boo) 

 مہینے کی عمر میں پریشانی کی عالمت:  8 

 دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ۔ 

 ر پر نظر آنے والے ردعمل کا دیر تک جاری رہنا۔ابتدائی طو 

 تین مہینے کے بعد بھی سر اور ہاتھوں کی جانب موڑے رکھنا۔ 

 سہارے کے لئے پاؤں مارتے رہنا۔ 

 سہارا ہٹانے پر چونکنے کا ردعمل جاری رکھنا ۔ 

مہینے کی عمر میں کچھ بچے اس چھان بین کے عمل کے دوران خاص ردعمل ظاہر نہیں  6

 ماہ کی عمر میں دوبارہ کرنا ضروری ہوتا ہے ۔ 8ا ایسےبچوں کی چھان بین کا عمل کرتےلہذ
 

  بارہ مہینے کی عمر کا بچہ              

 مجموعی جسمانی حرکات:

  (6-11)  مہینے کی عمر میں بچہ باقاعدہ بیٹھنے لگتا ہے ۔ 

 (6-10) مہینے کے بچے کو کھینچ کر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ 

 (7-13) مہینے کا بچہ فرنیچر پکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ 

 (10-15) مہینے کا بچہ خود سےاکیال چلنے لگتا ہے۔ 

 

 نفیس جسمانی حرکات اور بصارت:

 شہادت کی انگلی کی مدد سےاپنی پسندیدہ چیز کی طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں۔ 

 (9-14) ی مہینے کے بچے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے یعن(pincer 

grip)  کی مدد سے چیزوں کو پکڑتے ہیں۔ 
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 (9-15) مہینے کی عمر میں بچہ چیزوں کو پھینکتا ہے(Catch & Throw). 

 (7-13)  ماہ کی عمر کے دوران بچے دونوں ہاتھوں میں چیزوں کو پکڑ کر انہیں آپس

 میں ٹکراتے ہیں۔

   سماعت  اور زبان دانی کی صالحیت:

  مڑتے ہیں۔اپنے نام کی آواز پہ 

 (11-20) مہینے کی عمر کے دوران بچے ماں اور بابا جیسے الفاظ پکارنے لگتے ہیں۔ 

 کافی الفاظ کا مطلب سمجھنے لگتے ہیں۔ 

   سماعت کے لئے ٹیسٹDistraction hearing test۔ 

 سماجی رویے اور کھیل:

 (10-16) مہینے کے دوران بچے کپ کے ذریعے پینا سیکھ جاتے ہیں۔ 

 (10-15) ینے کے دوران بچے بغیر روئے اپنے پسند کی چیز مانگنا سیکھ جاتے ہیں۔مہ 

 (8-13)  مہینے کے دوران بچے چھم چھم کھیل لیتے ہیں(pat a cake) ۔ 

 (8-13) مہینے کے دوران بچے ہاتھ ہال کر خدا حافظ کہنا سیکھ جاتے ہیں۔ 

 بارہ مہینے کی عمر میں پریشانی کی عالمات:
 کا نہ ہونا ۔ اپنے بچاؤ کے رِدعمل 

  بار بار ہاتھ دیکھنا۔ 

 بے مقصد آوازیں اور کلکاریاں مارنا۔ 

 بیٹھ نہ سکنااور اپنا وزن برداشت نہ کر پانا۔ 

  پٹھوں میں طاقت کا نہ ہونا یا پٹھوں کا کمزور ہونا۔ 

 ماہ کی عمر کے بچے 18

 مجموعی جسمانی حرکات:
  (12-22) مہینے کی عمر میں الٹے قدموں چل لیتا ہے۔ 

 چلتے ہوئے ہاتھ میں کھلونے پکڑ لیتا ہے۔ 

 (14-22) مہینے کی عمر میں سیڑھیاں چڑھ لیتا ہے ۔ 

 کرسی پہ چڑھ جاتا ہے۔ 

 نفیس جسمانی حرکات اور بصارت:
 10-18)نفیس طریقے سے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے  )مہینے میں

 چیزوں کو پکڑنا سیکھ گیا ہے۔

 12-24) پینسل سے الئنیں ڈال لیتے ہیں۔ )مہینے میں 

 صفحہ پلٹ لیتا ہے۔ 

 16-24) تین سے چار بالکس کی مدد سےٹاور بنا لیتے ہیں۔ )مہینے میں 
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   سماعت  اور زبان دانی :

  (10-21) سے ذیادہ الفاظ بول لیتے ہیں۔ 3مہینے کی عمر میں اماں اور بابا کے عالوہ 

 (14-23)  اور منہ کی طرف نام لینے پراشارہ مہینے کی عمر میں بچےآنکھوں، ناک

 کرتے ہیں۔

 (15 months-21/2 years) سادہ ہدایات مان لیتے ہیں مثالً )بند کر دو، کھول دو. 

 12 ٪ مہینے کی عمر  21الفاظ بول لیتے ہیں اور  6 -10بچے  50مہینے کی عمر تک

 الفاظ بول لیتے ہیں۔ 10-6بچے  97میں تقریباً ٪

 سماجی رویے اور کھیل:
 14  مہینے سے ڈھائی سال کی عمر تک بچہ چمچہ پکڑنااور چمچے کی مدد سے کھانا

 سیکھ جاتے ہیں۔

  (13-20) مہینے میں بچے اپنے اردگردماحول کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ 

 (13-20) مہینے کی عمر میں جوتے اور موزے اتار لیتے ہیں۔ 

 رفع حاجت کے لیئے بتاتے ہیں۔ 

 ر میں پریشانی کی عالمات:ماہ کی عم 18
 عام ہدایات  نہیں سمجھ پاتے ۔ 

 شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سےنہیں پکڑ پاتے۔  

 مسلسل آوازیں نہیں نکال پاتے۔No spontaneous vocalization 

 چیزوں کو پھینکنا عمر کے اس حّصے میں بھی موجود ہو۔ 

 
 سال کی عمر کے بچے 2 2/1

 حرکات:مجموعی جسمانی 
 سیڑھیاں چڑھ اور اتر سکتے ہیں۔ 

 (12 months – 3 yrs)  عمر کے دوران بچے ایک ہی جگہ پر کودنا سیکھ جاتے ہیں۔ 

 (24-15مہینے کے دوران بچے گیند کو مارنا سیکھ جاتے ہیں )۔ 

 نفیس جسمانی حرکات اور بصارت:
  باریک چھوٹے دانوں کو اُٹھا لیتے ہیں ۔ 

 (18-2yr 9month) کے دوران سیدھی لمبی لکیر ڈال لیتے ہیں۔ 

 (21months-3yrs 6months)  بالکس کی مدد سے ٹاور بنا لیتے  8کے دوران بچے

 ہیں۔

 

   سماعت اور زبان دانی کی صالحیت:
  (20 months-3yr 3 months)  کے دوران بچے زیادہ چیزوں کے لیئے جمع والے

 الفاظ استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں۔

  کو نام دے لیتے ہیں۔چیزوں 
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   سماعت اور زبان دانی کی جانچHearing Test, Speech Discrimination Test    

 سماجی رویے اور کھیل :

 اکیلے کھیل لیتے ہیں ۔ 

 چمچے اور کانٹے کی مدد سے کھا لیتے ہیں۔ 

 خود سے لباس تبدیل کرلیتے ہیں۔ 

 پورا دن ُخشک رہتے ہیں۔ 

 سال کی عمر میں پریشانی کی عالمات: 2  2/1
 چھوٹے جملوں میں بات نہیں کر سکتے۔ 

 دوسروں کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ 

 چیزوں کو دیکھنے/نظر آنے کی مدد سے صورتحال نہیں سمجھ پاتے۔ 

  سماعت  اگر اس عمر میں پہنچ کر بچے کو سننے میں مسئلہ ہو تو بغیر دیر کیئے اسے

 جنا چاہیئے۔کے جائزے کے لیئے بھی

 23  3مہینے کی عمر تک بچے بولنے کے لیے چھوٹے جملے استعمال کرلیتے ہیں اور 

 سال کی عمر تک لڑکیاں ، لڑکوں سے زیادہ بول لیتی ہیں۔

 سال کے عمر کے بچے 3

 مجموعی جسمانی حرکات:
 تیز دوڑ لیتے ہیں۔ 

 بڑوں کی طرح سیڑھیاں چڑھ لیتے ہیں۔ 

 ) بچے تین پہیوں والی سائیکل چال لیتے ہیں۔ مہینے ( کی عمر کے 21-3سال 

 ) سیکنڈ کے لیئے ایک پیر پر کھڑے  1( کے عمر کے بچے 22مہینے -3سال  3مہینے

 رہ سکتے ہیں۔

 نفیس جسمانی حرکات اور بصارت:
 ) کی عمر کو دوران بچے دائرے کی شکل کی نقل کر  2سال  3مہینے -3سال  6مہینے)

 لیتے ہیں۔

  لیتے ہیں۔دھاگے میں موتی پرو 

 ایک جیسے رنگوں کو پہچان لیتے ہیں۔ 

   سماعت  اور زبان دانی کی صالحیت:
 ) الفاظ پر مشتمل جملے استعمال کر لیتے ہیں۔ 4( کی عمر میں بچے 3سال-4سال6مہینے 

 ) کے بچے اپنا پورا نام ، جنس اور عمر بتاتے ہیں۔2سال 6مہینے -4سال ) 

 سماجی رویے اور کھیل :
  کانٹے کا استعمال کرلیتے ہیں۔چھری اور 

 رفع حاجت کے لیئے خود سے چلےجاتے ہیں۔ 
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 ) کی عمر میں دوسروں کی نگرانی میں لباس تبدیل 2سال  3مہینے -3سال  6مہینے )

 کرلیتے ہیں۔

 ) مہینے( کی عمر میں ہاتھ دھو کر سکھا لیتے ہیں۔ 20-3سال 3مہینے 

 ) ہوجاتا ہے۔( کی عمر میں آرام سے ماں سے الگ 2-4سال 

  سال کی عمر کی جیسی ہیں۔ 2 2/1اس عمر میں پریشانی کی عالمات 

 سال کی عمر کے بچے 4

 مجموعی جسمانی حرکات:
 (5-3 سال کی عمر میں ایک پاؤں پر )میٹر تک اچھل سکتا ہے۔ 2 

 درخت ، سیڑھی اور ڈھلواں جھولے پہ چڑھ سکتا ہے۔ 

 ) سیکنڈ تک ایک پاؤں پر کھڑا رہ  2 ( کی عمر میں 2سال 9مہینے  – 4سال  6مہینے

 سکتا ہے۔

 ) کی عمر میں پنجوں کے بل ، ایڑھی کے بل چل  3سال  6مہینے  – 5سال  3مہینے )

 سکتا ہے۔

 نفیس جسمانی حرکات اور بصارت:
  X     کی اشکال کی نقل کرلیتا ہے۔             اور 

 3 بالکس کی مدد سے پل کی شکل کی نقل بنا لیتا ہے۔ 

 صوں کی مدد سے انسانی جسم کی ساخت کاغذ پر  بنا لیتا ہے۔تین ح 

   سماعت  اور زبان دانی کی صالحیت:
 ) بول چال میں گرامر کا استعمال کرلیتا ہے۔2سال  7مہینے -4سال  2مہینے ) 

 10 تک گن لیتا ہے۔ 

 اپنا پورا نام ، جنس اور عمر بتا سکتا ہے۔ 

 ) رنگوں کو پہچان لیتا ہے۔( کی عمر میں 3سال  -4سال  9مہینے 

 سماجی رویے اور کھیل:
 کھلونے بانٹ لیتا ہے۔ 

 دانت برش کرلیتا ہے۔ 

 ) کی عمر میں بغیر نگرانی کے لباس تبدیل کرلیتا ہے۔3سال  4مہینے  -5سال 6مہینے ) 

 پریشانی کی عالمات:
  خراب تلفظ کی وجہ سے بات سمجھنا مشکل ہو. 

 5 – 4 نقل کرلیتا ہے۔ سال کا بچہ چوکور کی شکل کی 

 4 -3   سال کا بچہX کی شکل کی نقل کرلیتا ہے۔ 
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 سال کا بچہ 5

 مجموعی جسمانی حرکات:
 ایک ایک سیڑھی پہ قدم رکھ کر نیچے اتر سکتا ہے۔ 

 ) کی عمر میں گیند کو پکڑسکتا ہے اور اچھال کر دوبارہ 3سال 3مہینے -5سال  6مہینے )

 پکڑ سکتا ہے۔ 

 ) میں ایڑھیوں اور انگوٹھوں کی مدد سےپیچھے کی جا نب چل ( کی عمر 4سال  -6سال

 سکتا ہے۔

 نفیس جسمانی حرکات اور بصارت:
  (6-5سال کا بچہ تکون کی شکل کی نقل کرلیتا ہے۔ ) 

 )کا بچہ کاغذ پر مکمل انسان بنا سکتا ہے۔4سال6مہینے-6سال ) 

   سماعت  اور زبان دانی کی صالحیت:

 تیزی سے صاف بول لیتا ہے۔ 

 سماجی رویے اور کھیل:
 پریشانی میں دوستوں کو دالسہ دیتا ہے۔ 

  اپنے دوست خود بناتا ہے۔ 

 گروپ میں ڈرامائی انداز میں کھیلتا ہے۔ 

 پریشانی کی عالمات:
 بچہ اگر عمر کے اس حّصے میں بھی صحیح طریقے سے نہ بول سکے۔ 

 چلنے یا بھاگنے میں مشکالت کا شکار ہو۔ 

 و سمجھنے سے قاصر ہو۔دوسرے بچوں کے جذبات ک 

 دوست بنانے میں مشکل پیش آتی ہو۔ 

 

________________ 
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 "باِب چہارم"
 

 (Models)خدمات کی فراہمی کے نمونے

 مقاصد:

 دستیاب ابتدائی خدمات کی فراہمی کے نمونوں کے متعلق آگہی۔ 

  دنیا میں ابتدائی مداخلت کے شعبے میں اختیار کیئے جانے والے طریقۂکار کے متعلق

 آگہی۔ 
 

 خدمات کی فراہمی کے نمونے:

معذوری کے ساتھ پیدا  (MODELS)ابتدائی مداخلت کے لیئے خدمات کی فراہمی کے نمونے 

ہونے والے بچوں کے لیئے خدمات قدرتی ماحول میں فراہم کرتے ہیں۔ جس میں گھر اور بچوں 

کو بچوں کی عمر کے لحاظ سے   (MODELS)کی نگہداشت کے مراکز شامل ہیں۔ ان نمونوں 

 تین اقسام میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ 

 سال تک کے بچوں کے لیئے 3-0 .1

 وں کے لیئے سال تک کے بچ 5-3 .2

 سال تک کے بچوں کے لیئے 5 .3

 

 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیئے: 0-3

ابتدائی مداخلت برائے طفل کے لیئے خدمات کی فراہمی کے نمونے تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔ 

گھر پر فراہم کی جانے والی خدمات ، مرکز یا ادارے میں فراہم کی جانے والی خدمات اور ان 

دونوں طرح کی خدمات کا مجموعہ جو کہ بچے کی معذوری کی شدت میں کمی النے کے لیئے 

ر ثابت ہو سکتی ہیں مرکز یا ادارے سے خدمات کے حصول کے لیئے والدین اپنے معاون و مددگا

بچوں کو خود مخصوص اداروں میں لے کر جاتے ہیں جہاں پر تمام خدمات کے ماہرین ایک ہی 

چھت کے نیچے دستیاب ہوتے ہیں۔ ابتدائی مداخلت و خدمات کی فراہمی بچے کی ضرورت کے 

میں کی جاتی ہے۔ جو کہ باقاعدہ تحریری طور پر مرتّب شدہ  مطابق انفرادی طور پر یا گروپ

ہوتی ہیں۔ جس میں اس بات کا بھی تعین کیا جاتا ہے کہ بچے کو آیا خدمات کی فراہمی روزانہ 

کی بنیاد پر فراہم کی جائیں یا ہفتے میں تین دن یا ہفتے میں ایک روز ۔ خدمات کی فراہمی کا یہ 

ی ترجیحات کی بنیاد پر مرتّب کیا جاتا ہے۔ ابتدائی خدمات میں جدول بچے اور اسکے خاندان ک

والدین کی شمولیت بھی انتہائی ضروری ہے اس لیئے بچوں کو خدمات کی فراہمی کے دوران 

، بول چال  (Physiotherapist)تمام ماہرین، جن میں خصوصی تعلیم کے ماہرین ، طبّی ماہرین، 

اور والدین کی موجودگی   Occupational Therapist ،  (Speech Therapist)کے ماہرین 

انتہائی ضروری ہے۔ تمام ماہرین فراہم کی جانے والی خدمات والدین کو سکھائیں گےاور اسکا 
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عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھائیں گےتاکہ والدین ان تمام سرگرمیوں کو گھر میں انجام دےسکیں 

د بھی والدین کو فراہم کریں گے۔ اسی طرح سے اور تمام سرگرمیوں کا مرتّب کردہ تحریری موا

ایک اوائلی اور ابتدائی مداخلت کے پروگرام کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ایک مرکز میں 

فراہم کیئے جانے والے پروگرام کا مقصد بچوں اور ان کے خاندان کو سہولیات کی فراہمی ہے 

ں جہاں لوگ بغیر کسی دشواری کے با آسانی لہذا یہ مرکز ایسی جگہوں پر بنائے جانے چاہیئ

آجاسکیں جیسا کہ اسپتال، صحت کے مراکز ، مدارس  اور اسکول وغیرہ شامل ہیں۔ کیونکہ 

صحت کے مراکز میں تمام سہولیات با آسانی مہیا ہوتی ہیں۔ مراکز میں ابتدائی خدمات کی فراہمی 

ہےلیکن یہ زیادہ تر بچوں کی کے نمونے میں نصاب مراکز کے لحاظ سے  مختلف ہو سکتا 

 بتدریج نشونما کے مدارج اور طبّی ضروریات کی فراہمی کو مِد نظر رکھ کر تشکیل دیا جاتا ہے۔

گھر میں فراہم کی جانے والی خدمات کے ماڈل میں معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو  

میں ماہرین اور انکے معاونین بچوں ابتدائی مداخلت اور خدمات گھر پر باہم پہنچائی جاتی ہیں۔ اس 

کے گھر پر ہر ہفتے یا ہفتے میں دو دن کی بنیاد پر جا کر خدمات فراہم کرتے ہیں۔گھر پر فراہم 

کیئے جانے واال پروگرام اس لیئے بھی بہترین ہےکیونکہ ایک معذور بچے کا پہال قدرتی ماحول 

جود ہوتے ہیں۔ گھر پر خدمات کی گھر ہی ہے۔ جہاں اس کے والدین اور دوسرے رشتہ دار مو

فراہمی میں بچے کی انفرادی ضروریات کو قدرتی ماحول میں دستیاب سہولیات کو استعمال کر 

کے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس نمونے میں ماہرین کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ 

ی میں فراہم کی جانے والخاندان اور والدین کے رہنے کے طریقے اور وسائل کو دیکھ سکیں۔ اس 

ہدایات بھی زیادہ عملی اور حقیقت پسندانہ  ہوتی ہیں جو کہ بچے کی نشونما کو بہتر بنانے میں 

اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ گھر پر خدمات کی فراہمی کے نمونے میں بھی نصاب بچوں کی نشونما 

 جاتا ہے۔کے بتدریج مدارج اور طبّی ضروریات کو مِد نظر رکھ کر تشکیل دیا 

معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کے لیئے نگہداشت کے مراکز ایک بہتر اور با آسانی 

  (Bangnato, Kontos & neisworth , 1978; Rule et al, 1987)قابِل عمل نمونہ ہیں۔ 

بچوں کی نگہداشت کے مراکز زیادہ بچوں کو ایک ہی وقت میں خدمات کی فراہمی بہتر طور پر 

تے ہیں۔ جبکہ اس نمونے میں بھی خاندان کی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق پروگرام کر سک

اپنی خدمات فراہم  نمرتب کیا جاتا ہے۔ ان مراکز میں ایک منتظم کی موجودگی میں تمام ماہری

 کرتے ہیں۔

 

 سال کے بچوں کے لیئے:  5سے  3

ِز نگہداشت برائے اطفال میں خدمات ابتدائی تین سے پانچ سال میں خاندان اور گھر میں اور مرک

کی فراہمی کے نمونے ہی مقبول ہیں جو کہ معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں اور دوسرے 

بچوں کے لیئے یکساں طور پہ مفید ہوتے ہیں۔ جب کہ ایک تین ماہ کے بچے کے لیئے اسکول 

ے س کے عالوہ معذوری ککی ابتدائی تعلیم کے نمونے بھی ایک بہتر انتخاب ہو سکتے ہیں۔ ا

ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کے لیئے خصوصی اسکول اور عام اسکول بھی ایک کار آمد نمونے 

 کے طور پر پیش کیئے جا سکتے ہیں۔
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 ابتدائی تعلیم کے مراکز برائے معذور اطفال:

ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی زیادہ تر ریاستوں میں معذور بچوں کو مکتب سے پہلے کی تعلیم 

(Pre-School)  عام اسکولوں کے ذریعے ہی فراہم کی جاتی ہے جہاں خصوصی بچوں کے لیئے

علیحدہ سے کمرۂ جماعت بنا کر وہاں ابتدائی تعلیم باہم پہنچائی جاتی ہے۔ ان مراکز میں تمام اقسام 

ی معذوریوں کا شکار بچوں کو تربیت و تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ بچوں کو انکی معذوری اور ک

شدّت کے لحاظ سے الگ الگ کمرۂ جماعت میں رکھ کر تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ اس قسم کے 

مراکز عام اسکول کے اوقات کی طرح روزانہ پانچ سے چھ گھنٹےدرس و تدریس کے فرائض 

 انجام دیتے ہیں۔ 

خصوصی تعلیم کے ماہرین کی نگرانی میں معذوری کا شکار بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اسکے 

عالوہ دوسری خدمات کی فراہمی کے ماہرین بھی اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ان مراکز میں 

بچوں کی نگہداشت کے مراکز کے مقابلے میں بچوں کی تعداد اور اساتذہ کے تناسب کا خاص 

 ہے۔ خیال رکھا جاتا
 

مختلف شعبہ جات کے ماہرین بچے کی ضرورت کے مطابق ایک ٹیم )گروپ( کی صورت میں 

کام کرتے ہیں۔ جہاں وہ معلم کی مشاورت سے خصوصی بچے کو خدمات کی فراہمی ان کے 

کمرۂ جماعت میں فراہم کرتے ہیں۔ خدمات کی فراہمی کے اس نمونے کو ضم شدہ نمونہ برائے 

 (strenat, messina, nietupski, lyon & brown, 1977)خدمات کہا جاتا ہے 

بچے کو خدمات کی فراہمی انفرادی طور پر فراہم کی جاتی ہے۔ بد قسمتی سے اس قسم کے مراکز 

میں خاندان کی شمولت انتہائی کم رہ جاتی ہے والدین اورمعلم کا تعلق صرف معلم کی جانب سے 

دہ مواد سے آگاہی تک ہی محدود رہ جاتا ہے۔ نشونما کے روزانہ کی بنیاد پر فراہم کردہ تحریر ش

 مدارج کو مِد نظر رکھتے ہوئے بچے کا انفرادی تعلیمی )منصوبہ( مرتب کیا جاتا ہے۔ 
 

 ضم شدہ ابتدائی تعلیم  کے مراکز:

کی دہائی سے ضم شدہ ابتدائی تعلیم کا مرکز ایک بہتر نمونےکے طور پر لیا جاتا ہے۔اس  1970

اکز میں ابتدائی تعلیم  کے ماہرین کے ساتھ دوسرے ماہرین خدمات انجام دیتے ہیں قسم کے مر

جبکہ پروگرام کا منتظم ایک ماہِر ابتدائی تعلیم برائے اطفال ہی ہوتا ہے جبکہ اساتذہ برائے 

خصوصی افراد کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں۔تمام اساتذہ کے لیئے الزمی ہے کہ انہوں 

یم برائے اطفال کی تربیت حاصل کی ہو۔ ان مراکز میں اساتذہ اور طلباء کا تناسب نے ابتدائی تعل

ہو سکتا ہے۔ وہ بچے جو معذوری کا شکار ہوتے ہیں ان کے اسکول میں داخلے کے وقت  1:10

جو انفرادی تعلیمی منصوبہ مرتب کیا جاتا ہے اس میں خدمات کی فراہمی کا پورا منصوبہ بھی 

تاکہ تمام ماہرین اپنی خدمات بہتر طور پر انجام دے سکیں اور عام اساتذہ بھی  تحریر کیا جاتا ہے

 ماہرین سے ہدایات لے کر بچے کی تربیت میں اپنا حصہ بغیر کسی پریشانی کے ڈال سکیں۔ 

ضم شدہ اسکول میں پڑھایا جانے واال نصاب بچوں کی تصورات کی تعمیر و تشکیل کے لیئے 

پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ تمام عملی سرگرمیاں بچوں کی نشونمائی  عملی سرگرمیوں کی فراہمی

مدارج کو دیکھتے ہوئے تشکیل دی جاتی ہیں۔ بچوں کو نئی مہارتیں سکھانے کے لیئے سرگرمی 

کی تشکیل کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ بچہ انفرادی طور پر اور گروپ میں نئی چیزوں اور 
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ھے اور اساتذہ صرف ایک رہنما کے طور پر بچے کی مہارتوں کو خود سے دریافت کرنا سیک

سرگرمی پر نظر رکھیں وہ بچے جو کہ معذوری کا شکار ہیں ان کے لیئے سیکھنے کا یہ طریقہ 

 کار انتہائی کارآمد ہو سکتا ہے۔ 
 

 پانچ سال کے بچوں کے لیئے :

ربیت کے لیم و تپانچ سال کے بچوں کے لیئے بھی درج ذیل تین طرح کے تعلیمی ادارے ان کی تع

 لیئے ایک بہتر نمونے کے طور پر لیئے جا سکتے ہیں۔ 

 علیحدہ تعلیمی ادارے 

 ضم شدہ تعلیمی ادارے 

 عام تعلیمی اداروں میں علیحدہ کمرۂ جماعت 

 علیحدہ تعلیمی ادارے:

اس قسم کے ماڈل میں بچوں کو انکی معذوری کی اقسام اور درجہ بندی  کے لحاظ سے جماعت 

تربیت باہم پہنچائی جاتی ہے اور نصاب کا تعین بھی بچے کی معذوری کی شدّت  کو  میں تعلیم و

مدّنظر رکھ کر کیا جاتا ہے ۔ چونکہ اس عمر میں بچے کو زیادہ گروہی اور سماجی مواقع فراہم 

کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لٰہذا  نصاب کی تشکیل میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے 

ین کی شمولیت انفردی تعلیمی منصوبے کی کامیابی کے لئے انتہائی ضروری اس مرحلے پر والد

 ہوتی ہے ۔

 
  Integrated Educational Centre   ضم شدہ تعلیمی ادارے:

اس ماڈل کے تحت وہ بچے جو معذوری کا شکار ہیں وہ عام اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے 

ہیں جہاں انہیں جماعت کے لحاظ سے نصاب پڑھایا جاتا ہے البتہ خصوصی تعلیم اور دیگر 

خدمات کی فراہمی کے لیئے ماہرین بھی مہیا کیئے جاتے ہیں تاکہ ان کی انفرادی ضروریات کو 

کے مقاصد بھی حاصل کیئے جا  (IEP)ا سکے اور انفرادی تعلیمی منصوبے بھی پورا کیا ج

 سکیں ۔
 

 عام تعلیمی اداروں میں علیحدہ کمرۂ جماعت :

عام تعلیمی اداروں میں علیحدہ کمرۂ جماعت برائے معذور طالبعلم ایک ایسا وسائل سے بھرپور 

کے لیئے بھیجا جاتا ہے ۔  کمرہ ہوتا ہے جہاں بچے کو اسکول کے اوقات میں سے ہی کچھ وقت

بچے علیحدہ کمرۂ جماعت میں عام طور پر وہ تعلیمی تصورات اور مہارتیں حاصل کرتے ہیں 

انفرادی تعلیمی  (IEP)جنہیں حاصل کرنے میں انہیں مشکالت ہو رہی ہوتی ہیں ۔اس کے عالوہ 

ں تی ہے ، جہاپروگرام پر بھی  عمل درآمد کرنے کے لیئے علیحدہ کمرۂ جماعت کی ضرورت ہو

ایک خصوصی تعلیم کی ماہر استاد اور ان کی معاونین بچے کی مؤثر تعلیم و تربیت میں اہم کردار 

 ہوتا ہے۔ 1:7اور  1:3ادا کرتےہیں ۔ایک علیحدہ کمرۂ جماعت میں استاد اور طالبعلم کا تناسب 

 موجودہ بہترین طریقے برائے ابتدائی مداخلت و خدمات
ریکہ نے خصوصی بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیئے بہت سے اقدامات متحدہ ریاست ہائے ام

کیئے جس کے تحت اس شعبے میں بہت سی تحقیقات کی گئیں  اور انہی تحقیقات کے نتیجے میں 

 مندرجہ ذیل طریقوں کو ابتدائی مداخلت و خدمات کے لیئے بہترین مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔
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 Family Centered       خاندان  بطوِر مرکز

چونکہ والدین اور خاندان بچے کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں اس لیئے بہت سے محققین اس بات پر 

متفق ہیں کہ معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کے والدین اور خاندان کو ہی انکا معلم بنایا 

سے  تائج فراہم کیئے۔ اسجائے۔ اس لیئے خاندان بطوِر مرکز ِ ابتدائی مداخلت و تعلیم نے بہتر ن

 پہلے ماہرین صرف بچے کو مرکِز نگاہ رکھ کر تمام منصوبہ بندی کیاکرتے تھے۔

چونکہ ہر خاندان کی اپنی انفرادی خصوصیات ، ترجیحات اور وسائل ہوتے ہیں۔ لٰہذا ماہرین اس 

اہم رخاندان اور بچے کی ضروریات کو مِد نظر رکھ کر مخصوص تربیت خاندان کے افراد کو ف

کرتے ہیں جو کہ انکے بچے کی بہتری وبحالی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ والدین اور خاندان 

کے افراد بچے کی ابتدائی مداخلت و تربیت میں بطوِر شراکت دار کے شامل ہوتے ہیں اور وہ 

اپنے بچے کی ضروریات  کو سمجھتے ہوئے بہتر فیصلہ کرنے کا اختیار بھی رکھتے 

میں پہلی دفعہ اس اصطالح  1991نے  Dunst, Johanson, Trivette and Hambyہیں۔

(Family Centered) کو متعارف کروایا۔ 

خاندان کو تربیت فراہم کرنے کے ماڈل میں ابتدائی مداخلت کا بنیادی مقصد والدین اور خاندان کو 

 شخص مدد فراہم کر کے اتنا  مضبوط بنانا ہے کہ وہ ایک خصوصی ضروریات رکھنے والے

کی ضروریات کو با احسن طریقے سے پورا کرسکیں۔خاندان کی شمولیت بطوِر شراکت دار 

ابتدائی مداخلتی منصوبے پر اہم اور مثبت اثرات ڈالتی ہے ۔والدین  اور خاندان کے دوسرے افراد 

 ابتدائی مداخلتی منصوبہ بندی ، اسکے نفاذ اور تکمیل تک ہر مرحلے میں شامل رہتے ہیں۔

 

 قدرتی/ فعال نصاب:

بچے کو اگر قدرتی ماحول میں ہی نئی مہارتیں سکھائی جائیں تو وہ بہتر طور پر اور جلدی سیکھ  

جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچے کو کھانا کھانے کے آداب سکھانے ہوں تو وہ گھر کے 

بانٹنا اور  اتھدسترخوان پر با آسانی سکھائے جاسکتے ہیں وہیں بچے اپنی چیزیں دوسروں کے س

کھانے کے بعد میز اور برتن کی صفائی بھی سیکھ سکتا ہے۔ جبکہ پھل اور سبزیوں کے نام بھی 

 بچوں کو کھانے کے دوران سکھائے جاسکتے ہیں۔
 

 انضمام:

IDEA 1991(Individualized Disability Educational Act)  کے تحت ابتدائی مداخلتی

اور کمیونٹی میں فراہم کی جائیں گی جہاں دوسرےبچے خدمات قدرتی ماحول جیسا کہ گھر 

 پرورش پاتے ہیں۔

معذور بچوں کو معاشرے کا فعل ِ رکن بنانے کے لیئے ضروری ہے کہ انہیں بھی وہ تمام مواقع 

فراہم کیئے جائیں جو کہ دوسرے بچوں کو میسر ہیں اور اس کے لیئے انہیں ایسا ماحول فراہم کیا 

سے کم ہوں تاکہ وہ اپنی تمام صالحیتوں کو استعمال کرسکیں۔اس کے  جائے جہاں رکاوٹیں کم

لیئے ضم شدہ اسکول ، کھیل کود کے مواقع اور انضمام شدہ  معاشرہ ہی معذور بچوں کی بہتر 

 تعلیم اور تربیت میں اہم کردار ادا کرسکتا ہے۔

 : General Case Instructions   عمومی تدریسی ہدایات

عام طور پر ابتدائی مداخلت اور خصوصی تعلیم کی بنیادی ہدایات ،مہارتوں کے حصول اور پھر 

انکی عمویت کاری پر زور دیتی ہیں ۔ لیکن اب محققین اور ماہرین ِ تعلیم نے  ایک نیا ایسا طریقہ 
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مہارتوں  (Generalization) کار وضع کیا ہے جس کے تحت بچے چیزوں کی عمویت کاری 

ل کے ساتھ ہی سیکھ جاتے ہیں۔ ہدایات دینے کا یہ طریقہ کار عمومی تدریس و ہدایات کے حصو

کہالتا ہے۔ یہ طریقہ کار ابتدائی مداخلت کے لیئے انتہائی کارآمد اور مفید ہے اگر بچہ ایک نئی 

حاصل کردہ مہارت کی عمومیت کاری بھی سیکھ جائے گا تو وہ اپنی مہارت کو بہت سارے مواقع 

 عمال کر سکتا ہے۔پر است
 

 طریقہ تدریس: 

جب ہم ایک اچھی اور مکمل ابتدائی مداخلت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف انفرادی 

تدریسی طریقہ آتا ہے کہ ایک خصوصی بچہ اسی طریقےسے بہتر طور پر سیکھ سکتا ہے جب 

ل ض مہارتوں کے حصوبچے کو انفرادی طور پر  پڑھایا جائے ،جبکہ انفرادی طریقہ تدریس بع

میں  کارگر ثابت نہیں ہوتا جبکہ بچہ سماجی اور رابطے کی مہارتیں گروہ میں زیادہ بہتر طور 

پر سیکھ سکتا ہے۔ گروہی تدریس بچے ، خاندان اور اساتذہ  سب ہی کے لیئے ایک کارآمد طریقہ 

 تدریس ہے۔

 ریس سخت اور بہت زیادہاگر خصوصی ضروریات کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کا طریقہ تد

لگا بندھا ہوگا تو ان بچوں کو نئی مہارتیں سیکھنے اور ان مہارتوں کا عمومی اطالق کرنے میں 

دشواری ہوگی، گزشتہ دو دہائیوں کے دوران چھوٹے بچوں کے پڑھانے کے طریقہ کار میں بہت 

میں  دیتے ہیں  جستبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں۔ ماہرین بچے کی پوری شخصیت کے نمو پر زور 

معلم ایک رہبر کے طور پر بچے کو ہدایات دیتے ہوئے مہارتوں کے حصول میں مدد گار ثابت 

ہوتاہے۔ اس طریقہ تدریس میں بچے یا طالبعلم مرکز ہوتا ہے اس طریقے کا بنیادی مقصد ہے کہ 

زوں کو خود چی  ہر بچے کو یکساں مواقع فراہم کیئے جائیں گےتاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنے لیئے

 منتخب کر کے اپنی مہارت اور معلومات کو دن بدن نکھارے۔ 
 

 Tran disciplinary Teamکثیرالشعبہ جاتی جماعت کا نقطہ نظر                  

Approach                                                                                            
جاتی جماعت کا نقطہ نظرایک ایسا نمونہ )ماڈل ( ہے جس میں مختلف شعبہ جات کے کثیرالشعبہ 

ر پر تشخیص اور ابتدائی مداخلت کرسکیں ۔ ماہرین کو اس طرح منظم کیا جائے کہ وہ بہتر طو

Dorothy Hutchinson   میں سب سے پہلے اس اصطالح  1974نے (Tran Disciplinary 

Team)  کو متعارف کروایا اور اس کا بنیادی مقصد تمام ماہرین کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر

 بچے کی تشخیص اور خدمات کی بروقت فراہمی ہے۔
 

      (Transition Plan)منصوبہ بندی برائے منتقلی 
کسی بھی بچے کو ایک متحرک اور آزاد فرد بنانے کے لیئے ضروری ہےکہ اسکی منتقلی کی 

بندی بروقت کی جائے اور اس پر عمل کے لیئے تمام دستیاب سہولیات کو بروئے کار منصوبہ 

الیا جائے ایک خصوصی بچے کی ابتدائی زندگی میں بہت سی منتقلیاں بھی الزمی طور پر ابتدائی 

مداخلتی منصوبے کا حصہ ہوتی ہیں  جیسا کہ )ا( اسپتال سےگھر اور ماہرین کی ابتدائی خدمات  

ی خدمات سے ابتدائی اسکول )ج( ابتدائی اسکول سے خصوصی اسکول یا عام اسکول )ب( ابتدائ

 ۔
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 "باِب پنجم"

 ابتدائی مداخلت میں ماہرین کا کردار

 مقاصد:

 ابتدائی مداخلت سے جڑے ماہرین کے کردار کے متعلق آگہی۔ 

 معاون خدمات کےمختلف شعبۂجات کا تعارف۔ 

 

 :تعارف
کی تعلیم و بحالی کے لیئے تمام ماہرین کی خدمات انتہائی  معذوری کے خطرے سے دوچار بچوں

اہمیت کی حامل ہیں۔ انفرادی تعلیمی پروگرام کے مقاصد کے حصول کے لیئےتمام ماہرین کا مل 

کر کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ابتدائی مداخلت اور تعلیم کا تصور ماہرین کی شمولیت کے بغیر 

خلتی پروگرام میں ماہرین ، خاندان اور بچے کے ساتھ مل کر کام نا ممکن ہے کیونکہ ابتدائی مدا

 کرتے ہیں۔

 ماہرین اور انکے فرائض منصبی برائے ابتدائی مداخلت 

 طبّی عملہ:
ہوتے ہیں انکے اہم کام  جس میں طبّی معالج ، نرسز اور دوسرے طبّی ماہرین اور معاونین شامل

 درج ذیل ہیں۔

  انکا عالجطبّی بیماریوں کی تشخیص اور 

 بنیادی اور بہترین صحت کے اصولوں سے متعلق والدین اور بچوں کو آگاہی فراہم کرنا۔ 

       (Occupational Therapy)شغلی عالج 
شغلی عالج کا بنیادی کام چھوٹے حرکت کرنے والے عضالت کو ورزش کے ذریعے  .1

 بہتر بنانا ہے۔

سے زیادہ روز مّرہ کے با مقصد  پروگرام کی تشکیل اور اسکا اطالق تاکہ بچہ زیادہ .2

 کاموں میں شرکت کرسکیں جیسا کہ کھیل اور اپنے کام خود کرنا۔

ایک شغلی معالج ذہنی صالحیت ، روز مّرہ کے کام اور حّسیاتی نشونما پر بھی کام کرتا  .3

ہے لیکن انکا بنیادی مقصد بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ تمام کام اپنے ہاتھ سے انجام 

 یں تاکہ ایک آزادانہ فرد کے طور پر معاشرے میں زندگی گزار سکیں۔دے سک

        (Physical Therapy) جسمانی عالج
بچے کی حرکی نشونما کی جانچ یا بچے کی حرکی نشونما میں پیدا ہونے والے مسائل  .1

 کی تشخیص ۔

 بہتر بنانے کے لیئے پروگرام کی ترتیب و تشکیل اور جسمانی اور حرکی صالحیت  .2

 اسکا اطالق
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بچے کی جسمانی  مسائل کے لحاظ سے اگر کسی خصوصی سامان اور آالت  کی تیاری  .3

 کی ضرورت ہو تو اس میں معاونت فراہم کرنا۔

      (Speech Therapy ) خلل ِ نطق کا عالج 
 ابالغ اور بول چال کے مسائل کی تشخیص  .1

ور کی تشکیل و ترتیب ا ابالغ  اور بول چال کے مسائل کے حل کے لیئے منصوبہ بندی .2

 اسکے اطالق کی ذمہ داری۔

     (Educator / Teacher)معلم 
دوسرے ماہرین کی آراء  کو مدّ نظر رکھتے ہوئے بچے کے لیئے ایک ایسے مناسب  .1

انفرادی تعلیمی منصوبے کی تشکیل و ترتیب اور اسکا اطالق جو کہ بچے کی سماجی ، 

 کرتا ہو۔جذباتی اور تعلیمی ضروریات کو پورا 

 بچے کی کارکردگی کی جانچ پڑتال۔ .2

والدین کو تمام معلومات کی فراہمی اور انفرادی تعلیمی پروگرام میں انکی شمولیت کو  .3

 یقینی بنانے کی ذمہ داری۔

تمام معالجین کی سرگرمیوں کو ایک دوسرے سے منضبط کر کے ان سرگرمیوں کا  .4

 روز مّرہ کے کاموں پر اطالق۔

    (School Psychologist) ماہِر نفسیات 
 بچے کی نفسیا ت اور برتاؤکی خصوصیات  کا مطالعہ و مشاہدہ ۔ .1

 بچے کے نفسیاتی مسائل کی تشخیص اور عالج ۔ .2

 مناسب سماجی ،جذباتی اور تعلیمی منصوبہ بندی میں معاونت۔ .3

یہ تمام افراد ماہرین کی وہ جماعت ہو تی ہیں جو کہ معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے کی 

 (social worker)بہتری کے لیئے کام کرتی ہیں۔ درجہ باال ماہرین کے عالوہ سماجی کارکن 

 اور  خدمات کی فراہمی کے لیئے رابطہ کار بھی موجود ہوتا ہے۔
 

 ماہرین کی جماعت کی اقسام :

وصی ضروریات کے حامل بچوں کو جامع خدمات کی فراہمی ماہرین کی ایک ایسی جماعت  خص

ہی کر سکتی ہےجس میں تمام شعبہ جات کے ماہرین)ماہِر تعلیم ، ماہِر ابتدائی تعلیم،طبّی 

 ماہرین،شغلی اور جسمانی ماہر اور بول چال کے ماہرین ( شامل ہوں۔

ماہرین کی جماعت کے ذریعے کی جاتی ہے لٰہذا خصوصی بچوں کو خدمات کی فراہمی چونکہ 

 درج ذیل تین اقسام ترقی یافتہ ممالک میں رائج ہیں۔

 
             MULTI DISCIPLINARY TEAM MODELکثیرالشعبہ جاتی .1

خدمات کی فراہمی کے لیئے ماہرین کی جماعت یا گروہ کا یہ طریقہ بہت عام ہے اس طریقہ کار 

میں  مختلف شعبہ جات سے منسلک ماہرین الگ الگ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے خصوصی 

    بچے کوخدمات بہم پہنچاتے رہتے ہیں اور بہت ہی کم پیشہ وارانہ معلو مات کا تبادلہ کرتے ہیں       

(Mc Cormic and Goldman, 1978)  ہر ماہر والدین اور خاندان کے افراد کو علیحدہ علیحدہ

 بچے کی کار کردگی سے متعلق آگاہ کرتا ہے۔
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 INTERDISCIPLINARY TEAM MODEL     بین الشعبہ جاتی جماعت   .2
  رابطے کاایک با قاعدہ  اس طریقہ کار کے تحت تمام ماہرین یا گروہ کے ممبران کے درمیان

انتظام بنایا جاتا ہے ۔ کثیر الشعبہ جاتی جماعت کے مقابلے میں اس طریقہ کار میں تمام ماہرین 

اور شعبہ جات مل کر کام کرتے ہیں۔ عام طور پر ماہرین کی جماعت یا گروہ کے ایک فرد کی 

ل میں خدمات بطوِر رابطہ کار حاصل کی جاتی ہیں۔ تمام ماہرین ایک جماعت یا گروہ کی شک

مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیئے کام کرتے ہیں اور انکا اہم مقصد خصوصی بچے  کو تعلیم 

کی فراہمی ہے۔ تمام ماہرین بچے کے لیئے مل جل کر فیصلہ کرتے ہیں اور مشترکہ ابتدائی 

مداخلتی منصوبہ تشکیل دیتے ہیں  لیکن ماہرین کی خدمات کے اس منصوبے کے عمل درآمد 

ھ مسائل کا سامنا بھی رہتا ہے جیسا کہ معلومات کے تبادلے میں مسائل اور پوری کے دوران کچ

 جماعت کی کارکردگی کسی ایک ماہر کی اہلیت میں کمی سے متاثر ہوسکتی ہے۔
 

Transdisciplinary Team Model 
Transdisciplinary Team Model  میں  1974کو Dorothy Hutchinson   نے پہلے بار

اور دوسرے طریقہ کار کے درمیان اہم Transdisciplinary Team Model متعارف کروایا۔ 

فرق  ابتدائی مداخلت کے لیئے کام کرنے والے تمام ممبران کے درمیان معلومات اور مہارت 

ن یکے تبادلے کی بنیادی ذمہ داری ہے، چاہے وہ والدین یا سرپرست ہوں ، اساتذہ یا دوسرے ماہر

 و معالجین ہوں۔

دوسرے طریقۂ کار کی طرح اس طریقے میں بھی جماعت کے تمام افراد بچے کا مشاہدہ کرکے 

اپنے اپنے شعبہ جات سے متعلق معلومات جمع کرکے بچے کو درپیش مسائل کی تشخیص کرتے 

ت کا ہیں۔ لیکن اس طریقہ کار میں تمام ماہرین ، والدین اور معاونین آپس میں مدد اور مشاور

مسلسل تبادلہ کرتے ہیں اور ضروری مہارتیں نہ صرف ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں بلکہ براِہ 

راست خدمات فراہم کرنے والے فرد کو بھی سکھاتے ہیں جیسا کہ اگر بچے کو گھر پر خدمات 

م ہاور ابتدائی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے تو والدین ہی ابتدائی معلم اور براِہ راست  خدمات فرا

 کرنے والے  افراد ہونگے۔
 

جماعت یا گروپ کا سربراہ یا منتظم کاتعین بچے اور خاندان کی ضروریات کو مدّ  ِ نظر رکھ 

کر کیا جاتا ہے ۔اگر ابتدائی مداخلتی پروگرام تعلیمی پروگرام کا حصہ ہے تو معلم ہی ٹیم کا 

مربوط کرتا ہے کہ وہ بچے سربراہ ہوتا ہے جہاں وہ تمام ماہرین کی خدمات کو اس طرح سے 

  (Campbell 1989)کی تمام ضروریات  کو پورا کر سکیں ۔ 
 

 ماہرین کی مؤثر جماعت بندی میں مشکالت یا رکاوٹیں: 

جماعت یا ٹیم کے ہر رکن کا اپنا ایک کردار ہوتا  ہے اور اس کے کردار کے لحاظ سے ہی اس 

سے توقعات وابستہ کی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر کسی بھی گروہ میں مسائل کا آغاز اس وقت ہوتا 

ہے جب ٹیم یا  جماعت کے ارکان پر یہ واضح نہ ہو کہ بطوِر رکن ان پر کیا ذمہ داریاں عائد 

 وتی ہیں اور دوسروں کی ان سے کیا توقعات ہیں۔ ہ

بنیادی طور پر ایک جماعت میں کام کرنے والے تمام ممبران کے پاس یکساں اختیارات ہوتے 

ہیں، لیکن مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب تمام ممبران کو ٹیم میں یکساں اہمیت نہیں دی 
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نا شروع کر دیتے ہیں اور ایک متحرک جاتی جس کے باعث کچھ افراد اپنے آپ کو کمتر سمجھ

 ممبر کے طور پر اپنی صالحیتوں کا استعمال نہیں کرپاتے۔

ایک اچھی ٹیم کی تشکیل میں مؤثر رابطہ کاری انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے لیکن عام طور 

پر چونکہ لوگ مؤثر طور پر اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی صالحیت نہیں رکھتے اور اگر 

میں کوئی فرد کسی کی بات کو رد کرے تو اسے جیت اور ہار کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔لیکن  ٹیم

تمام ممبران اسی وقت اپنا کردار بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں کہ جب ٹیم میں ہونے والے بحث 

 و مباحثہ کو مثبت طور پر لیا جائے۔

، ں قیادت کرنے کی صالحیت میں کمیجو عوامل ٹیم کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں ان می

پیشہ ورانہ عدم تحفظ ، رابطہ کاری کا فقدان ، دوسروں کے کام میں بے جا مداخلت ، وقت کی 

 کمی اور عدِم برداشت شامل ہیں۔ 
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 "باِب ششم"
 

 ابتدائی مداخلت اور والدین کا کردار

 مقاصد:

  خصوصی بچے اور اسکے خاندان کے متعلق معلومات کا حصول۔ 

  ابتدائی مداخلتی پروگرام میں والدین کی شرکت کی اہمیت۔ 

 

 :تعارف

خصوصی بچوں اور انکے والدین کے متعلق تفصیلی معلومات ماہرین کے لیئے بہت کار آمد ثابت 

ار کو سمجھتے ہوئے ہوتی ہے۔ خاص طور سے جب ماہرین خاندان کے رہن سہن کے طریقہ ک

خصوصی بچوں کے لیئے حقیقت پر مبنی اور انکی خاندانی زندگی کو دیکھتے ہوئے کوئی 

منصوبہ ترتیب دیں۔ اس حقیقت پر مبنی منصوبےمیں سبھی اہم عوامل کو مِدنظر رکھا جاتا ہے 

دو  الت سےجیسا کہ والدین پر پڑنے واال اضافی بوجھ )چاہے مالی ہو یا ذہنی( ، والدین کا ان حا

چار ہونا اور ان پر قابو پانا ، والدین کی طاقت جو ہر حاالت میں ایک جیسی ہی رہ سکے۔، والدین 

کی طرف سے سامنے آنے واال رِد عمل جوکہ ممکن ہے کہ حقیقت سے نظریں ُچرانے کے لیئے 

 ہو، تکلیف دہ ہو، سماجی مطابقت نہ رکھتا ہو یا بیان سے باہر ہو وغیرہ۔

ن چند مخصوص قوانین کے تحت کام کرتا ہے یا چند اصولوں پر عمل در آمد کر رہا ہر خاندا 

ہوتا ہے۔ وہ مخصوص اصول خاندان کی ثقافت کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ ثقافت آہستہ آہستہ 

خاندان میں شامل افراد کے رویے کا حصہ بن جاتی ہے۔ کسی بھی فرد کی طرح خاندان بھی 

پاتا یا ترقی کرتا ہے۔ ایسا کوئی بھی واقعہ یا وجہ جو خاندان کی نشونما  انفرادی طور پر نشونما

میں تبدیلی الئے یا اسکو کچھ دیر کے لیئے روک دے، خاندان کے لیئے پریشانی کا باعث ہوتی 

ہے۔ اس وجہ کو ختم کرنے یا کم کرنے میں خاندان کا رِد عمل اسی طرح سے سامنے آتا ہے 

 قافت ہوتی ہے۔جیسا کہ اس خاندان کی ث
 

ماہرین جب بھی کسی خاندان کے ساتھ ملیں تو انھیں ایک انتہائی اہم بات کو مِد نظر رکھنا چاہیئے 

کہ خاندان کا رِد عمل کسی فرِد واحد کا رِد عمل نہیں ہوتا بلکہ افراد کے خودمختار گروہ کا رِد 

 انداز ہوتا ہےعمل ہوتا ہے۔ لٰہذا کوئی بھی واقعہ یا حالت جو خاندان کے کسی ایک فرد پر اثر 

وہی خاندان کے دیگر افراد پر بھی اثر ڈالتا ہے، لیکن اسکا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی 

خاندان دیگر سماجی خاندانوں سے الگ تنہا ہوگا، بلکہ ہر خاندان مسلسل اپنی شکل بدلتا رہتا ہے 

  (Bell & Vogal, 1960)اور بہت سارے ذرائع سے سماج کے دیگر خاندانوں سے جڑا ہوتا ہے۔ 

کسی بھی فیملی کی روز مّرہ کی زندگی میں چند چیزیں بہت اہم ہیں جو بال واسطہ طور پر اثر 

انداز ہوتی ہیں جیسا کہ فیصلہ سازی، حاوی رویے ، پیچیدہ مسئلے ، سماجی رویے، سماجی 

کار۔  ہرتبے اور آگے بڑھنے اور اور زندگی میں بہتری النے کے لیئے کوششیں کرنے کے طریق

اگر غور کیا جائے تو یہ سارے  وہ عوامل  ہیں جو کسی بھی اہم واقعے کے رونما ہونے اور پھر 

اس واقعے کو خاندان میں کس طرح دیکھا جاتا ہے اور اس کی طرف انکا رویہ کیا ہوتا ہے سب  
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بڑی  ںکےمعنی رکھتے ہیں ۔ کبھی کبھار کوئی ایک واقعہ بھی خاندان کی روز مّرہ کی زندگی می

    (Turnec, 1970) تبدیلیاں التا ہے۔

خاندان میں بہت سارے کام ثقافت کے مرہوِن منت ہوتے ہیں کوئی بھی سماجی کردار کسی ایک 

وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اسکا ہونا یا نہ ہونا کسی دوسرے سماجی کردار پر بھی اثر انداز ہو سکتا 

دان کی توقعات کے مطابق طے پاتا ہے، تبھی ہے۔کسی بھی خاندان کے فرد کا کردار اسکے خان

خاندان میں توازن قائم رہتا ہے۔ اگر کوئی فرد خاندان میں دوسروں کی توقعات پر پورا نہ اتر 

سکے تو خاندانی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے جسکی وجہ سے لوگوں کے درمیان تناؤ، 

ں رکاوٹ ڈالتے اضطراب، غصہ اور انا آجاتے ہیں جو نظام کے جاری رہنے می

  (Selogman, 1997)ہیں۔
 

 پسماندہ بچے کا خاندان میں ہونا : توقعات، حقیقت اور رِد عمل۔ 

بچے کی پیدائش پر والدین کی توقعات کا محور بچے کی صحت ، تندرستی اور اچھی نشونما سے 

 جڑا ہوتا ہے کیونکہ یہی سارے عوامل مل کر بچے کے مضبوط کردار کی سماج میں ضمانت

ً سارے والدین ہی بچے کی پیدائش کے ساتھ اسکے روشن مستقبل کے لیئے  دیتے ہیں۔ تقریبا

جدوجہد شروع کردیتے ہیں۔ اس جدوجہد میں ان کامیابیوں کی توقعات بھی شامل ہوتی ہیں جو 

والدین خود حاصل نہیں کر پاتے اور خواہش رکھتے ہیں کہ یہ کام انکا بچہ پورا کرے گا۔ والدین 

ےسب سے اہم بات جو انکی ذات کی تکمیل کا ثبوت ہوتی ہے وہ ایک ایسے بچے کی کے لی

پیدائش ہے جو ذہنی اور جسمانی طور پر قابل ہو اور معاشرے کا اہم حصہ بن سکے۔ جیسے ہی 

والدین کا ایک صحت مند بچے کے خواب اور ایک خصوصی ضروریات کے حامل بچے کی 

الدین کی ہمت اور برداشت کا امتحان شروع ہوجاتا ہے کہ وہ پیدائش میں تضاد آتا ہے وہیں سے و

کس طرح اس صورتحال سے نمٹتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کا اثر ماں پر زیادہ ہوتا ہےکیونکہ 

ہمارے معاشرے میں بچے میں کسی بھی قسم کی خامی کا واحد ذمہ دار صرف ماں کو جانا جاتا 

تی ہے جس کو سب سے زیادہ شرمندگی، غم اور خود ہے۔ والدین میں ماں ہی وہ واحد ہستی ہو

 اعتمادی  میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ  ماں اور باپ دونوں کو الگ طرح کے حاالت کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ 

ہمارے معاشرے میں خصوصی بچے کی پیدائش ایک صدمے سے کم نہیں۔ والدین کو یہ صدمہ 

جسمانی اور مالی تینوں طریقوں سے ہوتا ہے۔ والدین حاالت کو سمجھنے ، پہچاننے ، نفسیاتی ، 

جانچنے اور مطابقت قائم کرنے کی صالحیت سے وقتی طور پر محروم ہو جاتے ہیں۔ کچھ بچے 

پیدائشی طور پر معذور نہیں ہوتے لیکن وقت گزرنے کےساتھ  چند مہینوں یا سالوں میں جاکر 

آتی ہے ۔ ایسے حاالت میں ماں کو اکثر پہلے سے علم ہوتا ہے کہ انکے  انکی معذوری سامنے

بچے میں کوئی مسئلہ ہے لیکن وہ لوگوں کے رِد عمل کی وجہ سے بتا نہیں پاتی لٰہذا جو مسئلہ 

جلد تشخیص کر کے کم کیا جاسکتا تھا وہ تاخیر کا شکار  ہوتا چال جاتا ہے اور بچے کی معذوری 

 وتا  جاتا ہے۔کی شدت میں اضافہ ہ

پیدائش کے عمل میں والد کا کردار بنیادی نہیں ہوتا لٰہذا بچے کی جو بھی حالت ہوتی ہے اس میں 

باپ کی طرف سے رِد عمل زیادہ جذباتی نہیں ہوتابلکہ وہ اس معاملے کو ذہانت ، تھوڑی تبدیلی 

 ات والد اپنے جذباتیا معاملے کی طرف سے توجہ ہٹا کر برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے ۔ اکثر اوق

 ,winderlich) کو اس قدر چھپاتے ہیں کہ بچے کی معذوری پہ انکا رِد عمل واضح نہیں ہو پاتا۔ 

1977)  
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ہمارے معاشرے میں بیٹی یا بیٹے دونوں میں ذہنی پسماندگی کے اثرات کا ہونا کسی صدمے سے 

ن بچے تحفہ سمجھا جاتا ہے لیککم نہیں ۔بیٹے یا بیٹی کی پیدائش ماں کی طرف سے دیا جانے واال 

میں کسی بھی قسم کے نقص کی نشاندہی اس تحفے کی اہمیت کو کم کر دیتی ہے۔خاص طور سے 

کسی ایسے خاندان میں جہاں شادی قائم رہنے کا سارا دارومدار بچے کی پیدائش پر ہوتا ہےوہاں 

 ,Ross)بن جاتی ہے۔ ایک پسماندگی کے شکار بچے کی پیدائش شادی کی مکمل ناکامی کا باعث 

1975) 

پسماندہ بچوں کی پیدائش پر تمام والدین کا رِد عمل ایک جیسا نہیں ہوتا لیکن کچھ باتیں مشترک 

ہوتی ہیں ۔ یہ رِد عمل اس بات پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ بچے میں پسماندگی پیدائش کے وقت 

ب محبت گہری ہو گئی تسے ہی عیاں تھی یا پھر کچھ عرصے کے بعد جب والدین کی بچے سے 

   Mackeith) (1973 ,نمایاں ہوئی۔
 

 خصوصی بچوں کے والدین کے ساتھ  کام کرنے کی مخصوص حکمِت عملی:

 : یرابطہ کار

رابطہ کاری کا عمل ایک جامع انٹرویو کی طرح کا ہے۔ اس عمل کو بہتر بنانے میں سب سے اہم 

احساسات کو سمجھنا بھی شامل ہے۔ اگر کام سامنے والے کی بات نہ  صرف سننا بلکہ ان کے 

رابطہ کاری کا عمل اچھا ہو تو باہمی عزت کے احساسات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ۔ عام طور پہ 

والدین اور استاد دونوں کو ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آیا  انکے درمیان رابطہ کاری کا عمل اچھا ہے 

 یا نہیں۔

  ہے کہ سب سے پہلے اس مسئلے کو ختم والدین کے ساتھ کام کرنے کے لیئے ضروری

 کریں جس کی وجہ سے رابطے میں خرابی یا پریشانی آرہی ہے۔

  اکثر اوقات والدین اپنے بچے کی خصوصی ضروریات کو لیکر بہت پریشان ہوتے ہیں

اور  کسی اور فرد کی جانب سےان ضروریات کی بار بار نشاندہی پر شرمندگی کا شکار 

 ہو جاتے ہیں۔ 

 قات والدین اپنے خصوصی بچے  کی ذمہ داری کے عالوہ بھی دوسری ذمہ داریوں اکثر او

 میں گھرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے استاد کے ساتھ مل کر کام نہیں کر پاتے۔ 

  بہت دفعہ والدین اپنے خصوصی بچے کی تعلیمی ضروریات کو اتنے بہترین انداز میں

ود کارکردگی کو سمجھ نہیں پاتے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچے کی محد

 اور  استاد کے بار بارسمجھانے پر ناالں نظر آتے ہیں۔

استاد کے لیئے ضروری ہے کہ جب بھی وہ والدین کے ساتھ رابطہ کریں تو انکے مسائل اور 

پریشانیوں کو سامنے رکھیں اس طرح سے وہ زیادہ محفوظ تصْور کریں گے، اور جب بھی انکا 

سامنا ہوگا تو وہ انکی مشکل کو سمجھتے ہوئے انہیں تفصیلی طور پر انکے  ایسے والدین سے

بچے کے تعلیمی منصوبے اور کارکردگی کے بارے میں بتا سکیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر 

استاد کو ایسا لگتا ہے کہ بچے کا ذکر شروع ہوتے ہی والدین کا لہجہ تلخ ہوجاتا ہے ، وہ گھبراہٹ 

تو استاد کو ایک مکمل ہمدرد ساتھی کی حکمِت عملی اختیار کرنی چاہیئے۔ کا شکار ہوجاتے ہیں 

جیسا کہ معلم پوچھے کہ "میں نے نوٹ کیا ہے کہ بچے کے ذکر کے ساتھ ہی آپ کو پریشانی 

ہوتی ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو کیا آپ مجھ سے بانٹنا چاہیں گے۔ ایسے بات چیت کے انداز سے 

سمجھ آجائے گاجس سے بچے کے لیئے منصوبہ بندی میں آسانی ہوگی،  استاد کو والدین کا مسئلہ
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ساتھ ہی  والدین کا رویہ بھی استادکے لیئے تبدیل ہوجائے گا اور وہ اسے اپنا ہمدرد تصور کریں 

گے۔ کچھ استاد اس تمام عمل کو وقت کا ضیاع تصور کریں گے لیکن والدین  کی بچے کی 

ہے اگر استاد اسکو ختم نہیں کرے گا تو والدین کا بھروسہ  ضرورت کو لے کر جو پریشانی ہوئی

کبھی نہیں جیت پائے گا اور بچے کےساتھ نا انصافی بھی ہوگی۔ اکثر اوقات والدین چند نفسیاتی 

 مسائل کا شکار بھی ہوجاتے ہیں جیسا کہ :

 بچےپہ تشدد .1

 بچے کو اپنی گھر کے مسائل کی وجہ قرار دینا ۔ .2

 یدائش کو اپنی نا اہلی تصور کرنے لگیں۔جب وہ خصوصی بچے کی پ .3

 اکثر اوقات والدین خود کشی کی طرف بھی راغب ہوجاتے ہیں ۔  .4

 جب بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ برے خیاالت کا شکار ہوجائیں۔ .5

 جب بچے کو اپنے لیئے باعِث شرمندگی سمجھنے لگیں۔ .6

      (Understanding Body Language of Parents):یطلباء کے لیے سرگرم

کو سمجھنا ہے جو بات چیت کے دوران ہمیں   non verbal clues اس سرگرمی کا مقصد ان 

معذوری کے شکار بچوں کے والدین  کی ذہنی حالت کی آگاہی دیتے ہیں ۔ مندرجہ ذیل جو رویے 

دیئے گئے ہیں وہ بات چیت کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور بات چیت کے بغیر بھی۔  

یے ۔ اپنے گروپ میں شامل دیگر سرگرمی کو انجام دینے کے لیے اپنی کالس میں گروپ بنائ

کے معانی  اخذ   non verbal clues ممبران کا مشاہدہ کیجیئے اور ان کی طرف  سےدیئے گئے

کرنے کی کوشش کیجیئے ۔ ہر رویے کے ایک سے زیادہ معانی اخذ کرنے کی کوشش کیجیئے۔ 

 مندرجہ ذیل دیئے گئے ہیں۔  non – verbal clauseچند 

 

 و اوپر نیچے بار بار ہالتا ہے ۔ایک شخص اپنے سر ک .1

 کسی ایک سمت میں اپنے سر کو بار بار موڑتا ہے۔ .2

 ہلکے سے مسکراتا ہے ۔ .3

 نچلے ہونٹ کو بار بار سکیڑتا ہے۔ .4

 بہت تیز آواز میں بات کرتا ہے۔ .5

 بغیر کسی اتار چڑھاؤکے ایک ہی آواز میں بات کرتا ہے۔ .6

 اچانک سے آنکھیں پھیالتا ہے۔ .7

 ظریں مسلسل نیچے رکھتا یا رکھتی ہے۔بات چیت کے دوران ن .8

 بھنویں چڑھا کر بات کرتا ہے۔ .9

 بات کرنے کے دوران ناک بار بار پھیالتا ہے۔ .10

 کندھے آگے جھکا کر بات کرتا ہے۔ .11

 کندھے پیچھے کی طرف کر کے بات کرتا ہے۔ .12

 ہاتھوں کو سینے پہ مضبوطی سے باندھ کر بیٹھتا ہے۔ .13

 ہے۔ہاتھو ں کو بار بار ہوا میں لہراتا  .14

 اپنے ہاتھوں سے کرسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھتا ہے۔ .15

 اپنے جسم کے کسی حصے کو ہاتھوں کی مدد سے بار بار چھپاتا ہے۔ .16

 سانس لینے کے عمل میں تسلسل نہیں ہے۔ .17
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 ایڑھیاں فرش میں گاڑھ کے رکھتا ہے۔ .18

 سانس جلدی جلدی لیتا ہے۔ .19

 اپنی ٹانگوں کو جان بوجھ کر آگے پیچھے کرتا ہے۔ .20

 ہاتھوں اور ٹانگوں کو  مضبوطی سے باندھ کر بیٹھتا ہے۔ .21
(Source: G. Egan (1976). Interpersonal living: A skills/ contract approach to human relations training 

in groups. Cole Publishing Company.) 

 

مالئیں اور مختلف آپ نے جو معانی اخذ کیئے ہیں ان کو اپنے گروپ کے دیگر ممبران سے 

معنوں کو ایک ہی رویے سے جڑنے پر    بات چیت کریں ۔ ان میں سے اکثر رویوں کے معانی 

کرتے وقت مکمل ابالغی معلومات   مختلف ہو سکتے ہیں اس لیئے ضروری ہے کہ وضاحت

 دونوں کو سامنے رکھیں۔ (verbal and non verbal clues)یعنی 
 

 اں :والدین کے حقوق اور ذمہ داری

کسی بھی خصوصی ضرورت کے حامل بچے کی پرورش چاہے وہ معذور ہو یا نشونمائی طور 

سےاپنے ہم عمر  بچوں سے پیچھے والدین کے لیئے انتہائی  صبر آزما اور مشکل مرحلہ ہو تا 

ہے۔ اس لیئے ضروری ہے کہ خصوصی بچوں کے والدین ایسے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی 

داریوں کا تعین کر لیں۔ یہ ذمہ داریاں انتہائی معمولی بھی ہو سکتی ہیں اور اپنے کردار اور ذمہ 

 مشکل بھی جیسا کہ:

  اپنے بچے کی حالت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کا حصول اور اس بات کا

 پتہ لگانا کہ  بچے کی معذوری کس طرح سے اس کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔

  لگانا کہ آپ کے بچے کی حالت آپ کے گھر کے ماحول میں کتنی تبدیلی اس بات کا اندازہ

 ال سکتی ہے ۔

  ابتدئی مداخلت کے لیئے رابطہ کرنے والے ماہرین کو صحیح معلومات فراہم کرنا تا کہ

 وہ آپ کے بچے کی ضروریات اور آپ کے خاندان  کی ترجیحات کو جان سکیں۔

 اف و مقاصد کی تیاری میں اپنا کردار منصوبہ بندی کے عمل کے دوران مخصوص اہد

 ادا کرنا تاکہ آپ کے بچے کی تشخیص شدہ ضروریات کو پورا کیا جا سکے ۔

  ابتدائی مداخلت کے رابطہ کار کے ساتھ کام کرنا تاکہ آپ کا بچہ اپنے منصوبہ کے مقاصد

 تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔

  کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ بچہ اپنے بچے کی سیکھنے کی رفتار پر نظر رکھنا تا

صحیح طریقے سے طے کیا جانے واال کام انجام نہیں دے پا رہاتو آپ فوری ماہرین سے 

 رابطہ کر سکیں۔

  اگر کسی مسئلہ کی وجہ سے بچے کو مہیا کی جانے والی خدمات میں تعطل ہو رہا ہو تو

 اس کے متعلق رابطہ کار کو آگاہ کرنا۔

 نے والے وقت کے مطابق ملنا تا کہ ان کو آپ کی  بچے کی رابطہ کار سے طے کیئے جا

نشونما میں دلچسپی کا اندازہ ہو سکے اور وہ آپ کی پوری طرح مدد کر سکیں ۔ اور اگر 

کسی وجہ سے والدین  اپنے مقررہ وقت پر نہ مل سکیں تو انہیں چاہیئے کہ وہ پہلے سے 

  ہی ماہرین کو آگاہ کر دیں۔
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 پروگرام سے متعلق والدین کی معلومات:ابتدائی مداخلتی 

ابتدائی مداخلتی پروگرام میں سب سے اہم کردار والدین کا ہوتا ہے۔ کیونکہ ابتدائی عمر میں بچے 

کے پہلے معلم والدین ہی ہوتے ہیں ۔ اس لیئے اس پروگرام میں والدین کی شرکت الزمی ہے۔ 

ی طور پر بچے کے ارد گرد کے قدرتی ابتدائی مداخلتی پروگرام تدریسی نکتۂ نظر سے بنیاد

ماحول پر انحصار کرتا ہے۔ اس لیئے اسکی مکمل تیاری ، اطالق اور اچھے نتائج کے حصول 

 کے لیئے والدین کی شمولیت نا گزیر ہے۔

ابتدائی مداخلتی پروگرام میں شامل ہو کر والدین جتنی معلومات باہمی تعاون سے حاصل کرتے 

ذریعے وہ اس سے کہیں زیادہ معلومات بچوں میں منتقل بھی کرتے  ہیں۔ مختلف سرگرمیوں کے

 (Johnson, 1993)ہیں۔

اس پروگرام میں والدین کی شمولیت نہ صرف ان کو بچے کی نشونما  کوسمجھنے میں مدد دیتی 

ہے بلکہ انہیں بچے کی معذوری کے منفی نتائج  کےاثرات کو کم کرنے میں بھی مدد دیتی 

 (Brinckerhaff & Vincent, 1986)ہے۔

اس پروگرام میں والدین کی شمولیت اس لیئے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی بھی ماہر سے زیادہ 

 اپنے بچے کے لیئے فیصلہ کرسکتے ہیں۔

 ابتدائی  مداخلت اور والدین میں آگاہی

 اسی تناظر میں اہم سوال یہ ہے کہ والدین کو ابتدائی مداخلت اور معذوری کی حالتوں کے بارے

میں کتنی معلومات حاصل ہیں۔ لٰہذا اس سلسلے میں کراچی میں رہائش پذیر خصوصی 

ضروریات کے حامل بچوں کے والدین سے ایک مختصر تحقیقی سوالنامہ  پر کروایاگیا۔ حاصل 

والدین کی رائے کے مطابق معذوری بچے کی کام کرنے کی  65کردہ نتائج کے مطابق ٪

والدین معذوری کی بنیادی اقسام سے نا واقف  82جبکہ ٪ صالحیتوں کو محدود کردیتی ہے۔

 85والدین معذوری کی اصل تشخیصی عمر سے واقفیت نہیں رکھتے ۔ ٪ 60ہیں۔جبکہ ٪

خصوصی بچوں کے والدین دوسرے خصوصی بچوں کے والدین کی صحیح رہنمائی کرنے 

لقہ مطابق متعسے بھی قاصر ہیں اور وہ معذوری کی شناخت کے بعد بچے کی ضروریات کے 

 ماہرین کے بارے میں معلومات باہم پہنچانے کی صالحیت نہیں رکھتے۔

 

 

_____________________ 
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 "باِب ہفتم"
 

 (IFSP)انفرادی خاندانی خدمات کا پروگرام

 مقاصد:
  انفرادی خاندانی خدمات کے پروگرام سے متعلق آگہی۔ 

  اور اس کے اطالق سے متعلق معلومات۔انفرادی خاندانی خدمات کے پروگرام کی تیاری 

 

 تعارف:
IDEA  کا قانون خصوصی طفل کے خاندان کے لیئے خدمات کی تیاری ، اُن کو الگو کرنے کے

لیئے باہمی ربط اور فراہمی پر مبنی ہے۔ خصوصی بچوں کے خاندان کو خدمات کی فراہمی کے 

لیئے ایک رابطہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس رابطہ کار کا کام خاندان کی مدد کرنا، خصوصی 

اس کے ماحول میں موجود وسائل کے بارے میں جاننا ہوتا ہے۔ اس بچے کی ضرورت اور 

رابطے کار کے ذمے خاندان کے خصوصی بچے کی تربیت سے متعلق خدشات کو دیکھنا اور 

اُن کی ترجیحات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے۔رابطہ کار کا ان ساری خدمات کی 

ت کی حوالگی ہے تاکہ والدین اپنے بچے کی نشونما فراہمی  کا بنیادی مقصد والدین کو اختیارا

 کے بارے میں بہتر طور سے جان سکیں۔

IDEA*  کے قانون میں بنیادی خدمات کی فراہمی کے لیئے رابطہ کار کو مخصوص ہدایات مہیا

 کی گئی ہیں جن میں۔

1. IFSP** کے بنیادی منصوبہ میں اُس کا نام شامل ہو۔ 

 اور طفل کے خاندان سے اُس کا تعلق ہو۔ رابطہ کار ماہرین میں شامل ہو .2

یا پھر وہ خدمات کی فراہمی کے لیئے ذمے دار ہو۔ اُس کا دوسرے رابطہ کاروں کے  .3

 ساتھ بھی تعلق ہو اور وہ خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیئے کام کرے۔

4. * IDEA: The Individual with Disabilities Education Act. 

5. ** IFSP: Individualized Family Services Plan. 

 

 (Individual with Disabilities Education Act) IDEA (1991)  کے پارٹH  کے مطابق

ہر اہِل طفل ، چھوٹے بچے اور اُس کے خاندان کے لیئے چند خدمات کا حصول ضروری ہے جن 

 میں ۔

رورتوں لینا اور اُن ضطفل کی منفرد ضرورتوں اور صالحیتوں کا کثیرالشعبہ جاتی جائزہ  .1

 کو پُورا کرنے کے لیئے مناسب خدمات کا چناؤ کرنا ضروری ہے۔

ایسا جائزاتی نظام تیار کرنا جس میں خاندان کے لیئے ہدایات شامل ہوں، ساتھ ہی اُن کو  .2

حاصل کرنے کے ذرائع ، اُن کی ترجیحات اور خدشات کو ہر قسم کی منصوبہ بندی کے 

ی اسی نظام کا حصہ ہو۔ یہ قانون اِس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ دوران مدّنظر رکھنا  بھ

والدین کے لیئے ایسی ساری خدمات اور مدد کی نشاندہی کی جائے جن کی مدد سے وہ 
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اپنے خصوصی بچوں کی نشونمائی ضرورتوں اور اُن کو پورا کرنے کے لیئے اپنی 

 صالحیتوں کے بارے میں جان سکیں ۔

مات کا انفرادی تحریر شدہ منصوبہ تیار کیا جائےجس میں ہر خاندان کے لیے خد .3

 کثیرالشعباتی ٹیم، والدین اور دوسرے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے افراد شامل ہوں ۔

 فراہمی کا طریقہ کار : انفرادی خاندانی خدمات کے منصوبے  کی
انفرادی خاندانی خدمات کا پروگرام ابتدائی مداخلتی خدمات کی فراہمی کے لیئے بنیادی طریقہ 

کارہے  جو عہِد طفولیت اور ابتدائی بچپن کے دنوں میں دی جاتی ہیں۔ خاص طور سے وہ بچے 

ہوں یا کسی معذوری کا شکار ہوں۔ انفرادی خاندانی خدمات کا پروگرام ابتدائی  (At-risk)جو 

تیارکیا گیا تھا لیکن حالیہ تبدیلیوں کی وجہ سے اُن  سال سے کم عمر بچوں کے لیئے  3پر  طور

کی خدمات کا دائرہ کار ایسےخصوصی بچوں کے لیئے بھی بڑھا دیا گیا ہے جو اسکول جانے 

کی عمر تک نہیں پہنچے ہوتے۔ اس منصوبہ میں تبدیلیوں کا ایک اور مقصد ابتدائی مداخلتی 

سکول جانے سے پہلے کی عمر کے خصوصی بچوں کو دی جانے والی خدمات خدمات اور ا

کے درمیان فرق کو کم کرنا تھا۔ یہی وجوہات تھیں جن کی بناء پر امریکی حکومت نے ریاستوں 

کو اِن ابتدائی مداخلتی خدمات کی فراہمی کے لیئے ایک ہموار نظام تیار کرنے کے لیئے ہّمت 

ریاستیں اپنے یہاں موجود ایسے خصوصی بچے جو پیدائش سے لیکر افزائی کی ہے تاکہ یہ تمام 

کو خدمات کی ) (At-riskسال کی عمر تک کے ہوں یا معذوری کے خطرے سے دوچار ہوں 5

اِسی  (U.S Department of Education 1993)فراہمی بغیر کسی دشواری کے کرسکیں۔ 

وں کو پورےصریحی اختیارات حاصل قانون سازی / پالیسی کا نتیجہ ہے کہ اب امریکی ریاست

ہیں کہ وہ خصوصی تعلیمی ضروریات کے حامل ایسے بچے جو )پری اسکولرز( ہوتے ہیں اُن 

سال کے نہیں  6کو انفرادی خاندانی خدمات کے منصوبہ تب تک مہیا کرتے رہیں جب تک وہ 

 ہوجاتے۔

تی ہے لیکن اس منصوبے انفرادی خاندانی خدمات پروگرام کو ماہرین پر مشتمل گروہ تیار کر

 ،کی تیاری کے دوران سب سے زیادہ اہمیت خصوصی بچے کے والدین کو ہی دی جاتی ہے

کیونکہ اپنے بچے کی صالحیتوں اور کمزوریوں سے متعلق والدین سے زیادہ کوئی نہیں جان 

ندان کے اسکتا۔ اِس منصوبہ بندی کی تیاری میں والدین کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے خ

کسی اور فرد کو بھی شامل کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو شامل کرلیں اور اگر چاہیں تو اپنے 

وکیل کو بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس منصوبےکی تیاری میں ماہرین اور وکیل کی شمولیت 

اچھنبے کی بات لگتی ہے خاص طور سے پاکستان کے تناظر میں لیکن چونکہ امریکہ میں 

اری خدمات ریاستی ایماء پر مہیا کرتے ہیں اور خدمات کی فراہمی میں رکاوٹ یا ماہرین یہ س

بدمزگی ہونے پر منصوبے میں شامل تمام لوگ حکومت کو جوابدہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ 

اس منصوبےاور اس سے ملتی جلتی دیگر تعلیمی خدمات کی منصوبہ بندی میں والدین کو اپنے 

ازت ہوتی ہے تاکہ وہ قانونی پیچید گیوں کو سمجھ سکیں اور وکیل کو شامل کرنے کی اج

ضرورت پڑنے پر وکیل کی خدمات لے سکیں اور وکیل بھی منصوبہ بندی کا ممبر ہونے کی 

 وجہ سے تمام حقائق سے آگاہ ہوتا ہے۔

عام طور پر رابطہ کار جو خاندانوں کے ساتھ کام کر رہا ہو ، وہ تمام ماہرین جو جائزے کے 

یں شامل ہوں اور دوسرے تھراپی فراہم کرنے والے خدمات گار اس بات کے پابند ہوتے عمل م

کی  IFSPکے لکھنے کے ذمے دار ہیں اور سب ایک ہی گروپ کا حصہ ہیں۔  IFSPہیں کہ وہ 

تیاری کا اصل مقصد خصوصی بچوں کی دیکھ بھال میں والدین کے کردار کی اہمیت کو اُجاگر 
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خصوصی بچوں کی تربیت میں اہم ذمہ داری سونپنا ہوتا ہے۔ ایک اّچھا تیار کرنا اور اُنھیں اپنے 

کا منصوبہ خاندان کے کردار کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور انکی متحرک اور  IFSPکیا ہوا 

معنی خیز مداخلت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ان سارے فیصلوں کا مقصد والدین کی اختیاراتی 

 (Dunst & Trivette, 1989)ہے ۔ماڈل کی سوچ کو بڑھانا 

یہ اختیاراتی ماڈل خاندان میں موجود خصوصی بچوں کی مددکرتا ہےاور ان میں پہلے سے 

موجود صالحیتوں کو اُبھارتا ہے اور اِنھیں اپنی مدد آپ کے اُصول کا پابند کرتا ہے۔ یہ والدین 

نصوبہ دیتا ہے۔ والدین اِس م کو اپنے بچے کے لیئے فیصلے لینے اور اِن پر قائم رہنے کی طاقت

کی مدد سے اپنی ضرورتوں کی نشاندہی کرپاتے ہیں اور اپنے بچے کی تربیت کے مقاصد خود 

 سے طے کرتے ہیں۔
 

خاندان اور بچے کے جائزے سے جو معلومات اکٹھی کی جاتی ہے وہ نا صرف طفل کے 

ے دونوں کے لیئے مثبت نشونمائی درجوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ خاندان اور بچ

نتائج تیار کرنے میں بھی مدد دیتی ہے اور اس میں شامل اہداف حقیقت پر مبنی ہوتے  ہیں اور 

( کے تمام مقاصد جو ترجیحات کے تحت  بنائے گئے IFSPاصل زندگی سے جڑے ہوتے ہیں ۔)

کے دوران کی تیاری  IFSPکےاصوِل معیار کی نشاندہی کرتے ہیں۔  IFSPہوں وہ ہی اصل میں 

ایک اور بات جس کو مدنظر رکھا جاتا ہے اس میں ایسی سرگرمیوں کی شمولیت ہے جو بچے 

کو تنہائی کا شکار کرنے کے بجائے خاندان کے روزمّرہ کے کاموں میں حصہ لینے پر مجبور 

میں شامل تمام نقاط کا حقیقت پر مبنی اور کارآمد ہونا ضروری ہے تاکہ وہ فطری  IFSPکریں۔ 

 ول میں انجام دیئے جا سکیں۔ماح
 

انفرادی خاندانی خدمات کے منصوبے اور انفرادی تعلیمی منصوبے کے درمیان 

 فرق:

 

IEP IFSP 

IEP  میں بچے کی موجودہ تعلیمی قابلیت اور عام

تعلیمی و نصابی سرگرمیوں میں شمولیت سے 

 متعلق بیان ہوتا ہے۔

چھوٹے بچے/طفل کے جسمانی ، وقوفی ، 

سماجی / جذباتی اور مطابقتی ابالغی، 

نشونمائی درجے سے متعلق بیان شامل ہوتا 

 ہے۔

ساالنہ تعلیمی اور نشونمائی اہداف، معیارات اور 

قلیل المدتی ہدایاتی مقاصد سے متعلق بیان ہوتا 

 ہے۔

خاندان کو حاصل ذرائع ، ان کی ترجیحات 

 اور تحفظات سے متعلق بیان شامل ہوتا ہے۔

کی جانب ترقی اور بچے کی ساالنہ اہداف 

کارکردگی سے متعلق ، والدین یا دیکھ بھال کرنے 

والوں کو مستقل بنیادوں پر معلومات دینے کے 

 طریقہ کار سے متعلق بھی بیان شامل ہوتا ہے۔

طفل/ چھوٹے بچے اور اس کے خاندان کے 

لیئے جن اہداف کا حصول طے کیا گیا ہو ان 

 سے متعلق بیان شامل ہوتا ہے۔
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کسی بھی پروگرام کی ترمیم کے ذریعے مہیا کی 

جانے والی مخصوص خصوصی تعلیم اس سے 

جڑی خدمات ، ضمنی امداد سے متعلق بیان شامل 

 ہوتا ہے۔

طے شدہ اہداف کے حصول میں کامیابی 

کے لیئے جو طریقہ کار ، دورانیہ اور 

اصول معیار رکھے گئے ہوں ان سے متعلق 

 بیان شامل ہوتا ہے۔

س حد تک عام تعلیمی پروگرام میں شامل  بچہ ک

 ہوسکتاہے یا اس سے متعلق وضاحت ہوتی ہے۔

طفل/چھوٹے بچے اور خاندان کی 

ضروریات کو پورا کرنے کے لیئے جو 

مخصوص ابتدائی مداخلتی خدمات تیار کی 

 گئی ہوں ان سے متعلق بیان شامل ہوتا ہے۔

ضلعی یا ریاستی سطح پر جائزے میں شمولیت 

لیئے ترامیم شامل ہوتی ہیں۔)ریاست ہائے کے 

 متحدہ امریکہ میں(

جس مخصوص فطری ،ماحول میں ابتدائی 

صحیح طریقے سے خدمات مہیا کی جائیں 

گی اس سے متعلق معلومات کی فراہمی مہیا 

کی جائے یا اگر مہیا نہیں کی جا سکتیں تو 

 وضاحت لکھی جائے۔

ل معاون خدمات کے شروع ہونے کی تاریخ ، کُ 

متوقع دورانیہ ، خدمات کی کثرت اور خدمات کی 

 فراہمی کی جگہ کا تعین شامل ہوتا ہے۔

کس تاریخ پہ خدمات کو شروع کیا جاسکتا 

ہے اور کتنےعرصے تک مہیا کی جائیں 

 گی ان کی معلومات شامل ہوتی ہیں۔

 رابطہ کار نام شامل ہونا چاہیئے۔ کوئی مخصوص رابطہ کار نہیں ہوتا۔

سال کی عمر تک حاصل کردہ  14لم کی طالبع 

سال کی عمر  16تعلیمی قابلیت کی معلومات ، 

میں کس پیشے کی طرف منتقل کیا جائے گا اور 

ساتھ ہی وساطتی ذمہ داریوں کا تعین بھی شامل 

 ہوتا ہے۔

بچے کے تین سال کے ہوجانے کے بعد 

بچے کی دوسری خدمات کی طرف منتقلی 

متعلق کس طرح کی جائے گی اس سے 

 معلومات شامل ہوتی ہیں۔

(Source: Heward. L. W. (2013), Exceptional Children: An introduction to Special Education. Mcwill 

Publishing Company.) 

IFSP کا بنیادی مقصد تمام رسمی اور غیر رسمی ذرائع کی نشاندہی کرنا ہے جو والدین اپنے

اہداف کے حصول کے لیئے استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ ہی وہ بچے کے لیئے طے کیئے گئے 

ان ذرائع کو اپنے لیئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کی نشونما کو سمجھیں اور اپنے 

 بچے کے لیئے مدد گار ثابت ہو سکیں۔

 IFSP  ، کا بنیادی مقصد بچوں کے نشونمائی شعبوں   یعنی کہ )وقوف، جسمانی، جذباتی

، ابالغی / بول چال اور مطابقتی (نشونما کے موجودہ درجے کی نشاندہی کرنا سماجی 

 اور اس کو منصوبے کا حصہ بنانا ہوتا ہے۔

   اس میں خاندان کے ذرائع ، ترجیحات اور خدشات سے متعلق معلومات بھی شامل کی

 ۔جاتی ہیں خاص طور سے وہ معلومات جو ان کے بچے کی نشونما میں مدد گار ثابت ہوں
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  اس میں خاندان کی اہداف کے حصول سے متعلق توقعات کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ

توقعات زیادہ تر مداخلتی نتیجے ، اس کے معیارات ، طریقہ کار اور دورانیے سے متعلق 

 ہوتی ہیں۔

  اوائلی خدمات سے جڑی خدمات کے بارے میں مکمل معلومات بھی  شامل ہوتی ہیں۔ یہ

 ریات کے حساب سے تیارکی جاتی ہیں۔خدمات بچے کی ضرو

 IFSP  کے منصوبہ بندی  میں خدمات کی فراہمی کے لیئے جگہ کا تعین بھی کیا جاتا ہے

کہ وہ کونسا فطری ماحول ہوگا جہاں بچہ یہ خدمات لے سکےگا۔زیادہ تر گھر کا ہی 

کھ سکتا یانتخاب کیا جاتا ہے جہاں بچہ والدین کی زیِر نگرانی  بہتر طور سے تحریکات س

 ہے۔

 IFSP  میں تمام تاریخوں کا تعین بڑی باریک بینی سے کیا جاتا ہے اس میں نہ صرف

شروعاتی تاریخ لکھی جاتی ہے بلکہ تمام خدمات کا دورانیہ کتنا ہوگا اور وہ کب ختم ہوں 

 گی اس بارے میں بھی تمام تفصیل درج ہوتی ہے۔

 IFSP  رابطہ کار یعنی وہ شخص جو منصوبہ میں رابطے کار کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔

پر عملدرآمد کی ذمہ داری لیتا ہے اور ایجنسی ، دوسرے متعلقہ افراد اور والدین کے 

 درمیان معلومات کے تبادلے کے لیئے کام کرتا ہے۔

  اچھاIFSP  اس بات کی ضمانت ہوتا ہے کہ طفل کو ان خدمات کی فراہمی کے ذریعے

پروگرام میں  (play group)کہ اس کی پری اسکول  اس درجے تک پہنچا دیا جائے گا

 آسانی سے منتقلی ہوسکے۔

کے ذریعے جوابتدائی مداخلتی خدمات  دی جاتی  ہیں  ان میں  IFSPامریکی قوانین کے مطابق 

 مندرجہ ذیل خدمات میں سے کچھ یا پھر سارے عناصر شامل ہوتے ہیں۔

 ر کیئے جانے والے دورے۔خاندان کے لیئے تربیت ، رہنمائی  یا پھر گھر پ 

 خصوصی ہدایات    

 خلِل نطق کا عالج   زباندانی کے امراضیات 

 شغلی عالج/تھراپی   اوکیوپیشنل تھراپی 

 جسمانی عالج/تھراپی    جسمانی تھراپی 

 نفسیاتی عالج/ تھراپی   نفسیاتی تھراپی 

 رابطہ کاری کی خدمات 

 بچے کی جانچ اور جائزے کے لیئے طبّی خدمات 

 پڑتالی اور تشخیصی خدمات 

  صحت کی وہ خدمات جو طفل کو دیگر ابتدائی مداخلتی خدمات حاصل کرنے میں فائدہ

 مند ثابت ہوں۔

  سماجیات کی خدمات 

 معاون تکنیکی ضروری اشیاء کی فراہمی۔ 

 آمدورفت کی مد میں دی جانے والی رقم وغیرہ۔ 
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IFSP  سے لوگ اس کو محض ایک منصوبے کی تیاری پر عمل درآمد ایک عمل مسلسل ہے۔ بہت

یا دستاویز کی حیثیت سے لےکر چلتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ بچے اور والدین کے ساتھ 

 منصوبے کو پورا کرنے میں مشکالت کا شکار رہتے ہیں 

IFSP  کافارم اس وقت تک بے ضرر ہوگا جب تک اس کے لیئے درکار معلومات جمع نہ کرلی

 مام روابط پہ عملدرآمد نہ کر لیا جائے۔جائیں اور اس سے جڑے ت

IFSP کی تیاری میں تین نقاط ضروری ہوتے ہیں۔ 

 معلومات کا جمع کرنا۔ 

 اس معلومات کو عمل میں شامل تمام لوگوں تک پہنچانا۔ 

  تمام ماہرین کے پاس جو ان کے اپنے جائزے سے معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کو باقی

 ماہرین کے ساتھ تبادلہ کرنا۔

IFSP  ایک عمل تسلسل ہے جس کے اہداف میں خاندان کی قابلیت کو اس حد تک بڑھانا کہ وہ

اپنی ضروریات کو بتانے کے قابل ہوجائیں اور ابتدائی مداخلت سے جڑی اپنی اور اپنے بچے 

 کے لیئے خدمات کا پتہ لگا سکیں۔

ذیری دیکھنی میں آتی کے پروگرام میں بڑی تغّیر پ IFSPبیروِن ممالک میں تیار ہونے والے 

 ہے۔

امریکہ کے اندر ہر دوسری ریاست کے قوانین اور تعلیمی پالیسی الگ ہے جس کی وجہ سے 

 IFSPکی نوعیت اور اس سے جڑی خدمات میں بھی کافی فرق ہے۔ اسی طرح سے   IFSPوہاں 

 کے عمل کے لیئے تیار کیا جانے واال فارم بھی مختلف ہوتا ہے۔

IFSP  کے عمل میں سب سے اہم بات اس کے طے کردہ اہداف اور آموزشی نتیجے سے جڑے

کی تیاری میں کچھ فرق ہے اسی طرح کچھ مشترکہ  IFSPنقاط ہیں۔ جس طرح سے سب جگہوں 

 نقاط بھی ہیں جیسا کہ،

 بنیادی رابطے کی معلومات 

 جائزے کے اہداف کی تشخیص 

  والدین کیIFSP  ، ترجیحات اور ذرائع پرمباحثہ۔کے عمل سے متعلق تشویش 

 نتیجے کے حصول کی طرف کامیابی کے لیئے کیا کیا اقدامات کیئے گئے ہیں۔ 

 IFSP   کے عمل میں رسمی اور غیر رسمی دونوں جائزے کے طریقوں کے بارے میں

 معلومات شامل ہوتی ہیں۔

IFSP مربوط پروگرام  ایک انتہائی کارآمد عمل ہے جس کے ذریعے ابتدائی مداخلت کا جامع اور

 ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

          ابتدائی جانچ/ رابطے:
یوں تو نومولود کی جانچ پیدائش کے فوراً بعد ہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی موجودہ 

جسمانی یا ذہنی نقص / مسئلے / خامی کی نشاندہی موقعے پر ہی ہوجاتی ہے لیکن اگر پھر بھی 

میں موجود ہو جس کا اندازہ پیدائش کے فوراً بعد نہ لگایا جاسکے تو کوئی ایسی کمزوری بچے 
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والدین ہی تشخیص کا واحد ذریعہ ہوتے ہیں ، کیونکہ ماں بچے کی کسی بھی کمزوری کا اندازہ 

فوراً لگا لیتی ہے۔ ابتدائی مداخلتی خدمات کے حصول میں )ابتدائی رابطہ( اگر اسپتال میں نہ ہو 

کمزوری کی جانچ کر کے متعلقہ افراد کو رابطہ کرتی ہے تاکہ بچے کی سکے تو ماں بچے کی 

حالت کو دیکھتے ہوئے ابتدائی خدمات کی فراہمی کے لیئے اقدامات کیئے جا سکیں۔ماں کے 

عالوہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ اسپتال انتظامیہ سے تعلق رکھتا ہو یا پھر فیملی معالج  ہو یا 

معمور ہو وہ بھی بچے سے متعلق کسی مسئلے کی نشاندہی کر سکتا  کوئی بچے کی دیکھ بھال پہ

 .ہے

اکثر اوقات ماں بچے کی حالت سے واقف ہوتے ہوئے بھی پریشانی اور مستقبل کے خدشات کی 

وجہ  سےبچے کی حالت کے بارے میں نہیں بتا پاتی ایسے میں ابتدائی رابطہ کرنے واال فرد 

بچے کے خاندان کے متعلق پوری معلومات حاصل کر سکے کوئی ایسا ہونا چایئے جو نا صرف 

اور ساتھ ہی والدین کے بچے کی نشونما سے متعلق خدشات اور ترجیحات کو بھی ترتیب دے 

کا پروگرام اس کی اصل شکل کے ساتھ الگو کر کے اس پر عمل  IFSPسکے۔ پاکستان میں اگر 

یگر افراد کو بھی شامل کیا جائے گا۔ کی ٹیم میں خاندان/گھر کے د IFSPدرآمد کیا جائے تو 

ہمارے ملک میں چونکہ مشترکہ خاندانی نظام موجود ہے لہذا اگر ماں یا باپ میں سے کوئی 

موجود نہ بھی ہو تو دیگر قریبی رشتہ دار جیسا کہ دادا، دادی، چچا یا نانا، نانی بھی بچے کی 

 یں گے۔ضروریات اور اپنی مشکالت اور ترجیحات کی نشاندہی کر سک

والدین با آسانی اپنی ترجیحات کا تعین کرلیتے ہیں اور انہیں اپنے پیچھے کی خصوصی ضرورتوں 

کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ جبکہ کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی معذوری 

 یا  خامی سے واقفیت رکھنے کے باوجود بھی رابطہ کار کو صحیح معلومات فراہم کرنے سے

ہچکچاتے ہیں ۔ ماہرین کو ایسے والدین کے ساتھ کام کرنے میں ابتدائی طور پر  پریشانی کا سامنا 

ہو سکتا ہے کیونکہ والدین نے اس وقت تک بچے کی اس مخصوص ضرورت کو اپنے خاندان ، 

ثقافت اور رہن سہن کا حصہ نہیں بنایا ہوتا اور بعض اوقات ماہرین سے مدد کی درخواست کو 

انا کا مسئلہ تصور کرلیتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ خصوصی تعلیم ماہرین پر زور دیتی ہے کہ اپنی 

وہ کسی بھی بچے کے لیئے کسی بھی قسم کی ضرورت کی فراہمی کے وقت اس کے خاندان کی 

 طبعی صحت کی اور ثقافت کی ضروریات کو مِدنظر رکھیں۔

 جائزے کے لیئے اہداف کی نشاندہی :
منصوبہ بندی کے مراحل میں سب سے زیادہ پیچیدہ لیکن اہم کام اہداف کا خصوصی تعلیم میں 

تعین ہے جن کو مِد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ ترتیب دینے سے نا صرف ان حصوں کی نشاندہی 

ہوتی ہے جن پر اگر مکمل احتیاط سے کام کیا جائے تو بچے کی حالت میں واضح تبدیلی نمودار 

 ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

کی تیاری  کا دوسرا مرحلہ ہے جب رابطہ کار ، ماہرین اور بچے کے  IFSPف کا تعین اہدا

والدین اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بچے کو یقینی طور پر خصوصی طور پر مرتب کردہ 

خدمات کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ان خدمات کی فراہمی میں والدین کی ترجیحات کو بھی 

اس منصوبےکا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب  شامل کرلیا جاتا ہے تب

بچے کے جائزے کے اہداف طے کیئے جاتے ہیں اور جائزے کے طریقہ کار پہ اتفاق ہوتا 

 ہے۔جائزے کے بعد حاصل ہونے والی معلومات کو ہی منصوبےکی تیاری میں شامل کیا جاتا ہے۔
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 اہداف کا تعین:
ا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے کے دوران رابطہ کار اور دیگر کی تیاری ک IFSPیہ مرحلہ 

ممبران حاصل شدہ معلومات کو اکٹھا کر کے انہیں  مقاصد کے لحاظ سے دیکھتے ہیں جس کو 

بچے اور اس کے خاندان کی مدد کے لیئے ترجیحی طور پہ تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ ان مقاصد کو 

ہے کہ کن کاموں کو کرانا ہے اور ان کے نتائج کیا حاصل  مِد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کیا جاتا

ہوں گے۔ زیادہ تر ایسے مقاصد کو لے کر منصوبہ بندی کی جاتی ہے جن کے ذریعے جلد ، مثبت 

کا  OUTCOMES STATEMENTاور ٹھوس کامیابی نظر آئے، اور ان ہی مثبت اُمیدوں کو 

 نام دیا جاتا ہے۔

کے تمام طے شدہ مقاصد، اہداف اور منصوبہ  IFSPجاسکتا کہ  اس بات سے قطعی انکار نہیں کیا

بندی، خاندان اور بچےدونوں کے لیئے ہوتی ہے۔دونوں طرح کے اہداف آیا جو خاندان کے لیئے 

طے کیئے جائیں یا وہ جو بچے کے لیئے طے کیئے جائیں ان تمام تبدیلیوں کی نشاندہی کرتے 

کھنا چاہتے ہیں یا وہ خود سے بچے کے لیئے کرنا چاہتے ہیں جو کہ خاندان کے افراد بچے میں دی

ہیں۔ ان اہداف کا تعلق بچے کی نشونمائی تبدیلیوں سے بھی ہو سکتا ہے اور خاندان کے روزمّرہ 

کے کام میں تبدیلیوں سے بھی ہوسکتا ہے خاص طور سے وہ تبدیلیاں جو کہ بچے کی نشونما پر 

 اثر انداز ہوں۔

IFSP  میں سب سے زیادہ اہمیت مقاصد  طے کرتے ہوئے الفاظ کے چناؤ اور کی منصوبہ بندی

جملوں کے ترتیب کی ہوتی ہے۔ بات کا صاف ہونا اور اس کے مقصد کا سمجھ میں آنا اور اس 

کے اندر اہداف کی سمت کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ منصوبہ بندی کے عمل میں کسی بھی 

۔ خصوصی تعلیم میں کسی بھی منصوبہ بندی کے دوران رکن کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے

اس بات کو ضرور مِدنظر رکھنا چاہیئے کہ یہ منصوبہ بندی خاندان، والدین اور دیگر تمام لوگوں 

کے لیئے ہے اس لیئے اس میں ماہرین کے لیئے استعمال کی جانے والی زبان کا استعمال جتنا کم 

۔ زیادہ تر والدین کم تعلیم یافتہ یا ماہرانہ (Deal,Dunst&Trivette, 1989)ہوگا اتنا ہی اچھا ہے 

منصوبہ بندی میں کثرت سے ماہرانہ اصطالحات اور  IFSPاصطالحات سے نا بلد ہوتے ہیں لہذا 

مشکل الفاظ کا استعمال والدین کے لیئے مشکالت کا سبب بنتا ہےاور والدین اس پر مکمل عملدرآمد 

وبہ بندی  کے دوران ماہرین کی مختلف آراء بھی ہوسکتی ہے لہذا کی منص IFSPنہیں کر پاتے۔ 

منصوبہ وہ ہی ہوگا جو ان آراء کو مثبت انداز سے لے اور ان میں سے بچے کے  IFSPاچھا 

لیئے بہترین راستے کا انتخاب کرے۔ اگر کوئی ایسی تجویز ہو جو زیادہ تر ماہرین کے لیئے نا 

یں والدین کی پسندیدہ / تجویز کو ترجیح دینی قابِل قبول ہو تو ایسی صورتحال م

  (Noonan, M.J & Mclomic,1993)چاہیئے۔

جب ایک بار اہداف کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو ماہرین کی ٹیم اہداف کے حصول کے لیئے بہترین 

سرگرمیوں کی تیاری میں لگ جاتی ہے۔ ان سرگرمیوں کو اس طرح مرتب کیا جاتا ہے کہ یہ 

م سے بھی تعلق قائم کر سکیں اور ان کی منصوبہ بندی کے دوران کام آسکیں۔ دوسرے پروگرا

میں  IFSPمیں بھی انہی پانچ نشونمائی شعبوں کو شامل کیا جاتا ہے جو   IEPمثال کے طور پر 

کا کام   ((Baselineمیں بنیادی نقطے  IEPمیں کی گئی سرگرمیاں  IFSPشامل ہوتے ہیں لہذا 

یاں بنیادی منصوبے کو دیگر مہیا کی جانے والی خدمات سے جوڑتی ہیں۔ کرتی ہیں۔ یہی سرگرم

کے پروگرام کی منصوبہ بندی  کی آگہی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے  IFSPپاکستان میں چونکہ 

، یہی وجہ ہے کہ والدین صرف ابتدائی بچپن میں بچے کے لیئے فزیو تھراپی، آکیوپیشنل تھراپی 

ت  کو ہی کافی سمجھتے ہیں وہ بھی صرف اس صورت میں اگر چھوٹی یا دیگر ماہر ان خدما
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عمر  میں ہی بچے کے مسائل کی تشخیص ہوجائے کہ اُسے کس خصوصی خدمت کی ضرورت 

 ہے۔

 

IFSP :کی تیاری / ڈیزائن 
IFSP  کی تیاری نہ ہی آسان ہے اور نہ ہی لمبے عرصے چلتے رہنے واال عمل ہے۔ یہ ایک ایسا

عمل ہے جسکی تیاری بچے کی پیدائش یا ابتدئی عمر میں اسکی معذوری کی نشاندہی ہونے کے 

فوراً بعد ہی شروع ہو جانی چاہیئے لہذا واضح ہے کہ اس کی تیاری میں وہ تمام افراد شامل 

نے اسپتال میں بچے کی معذوری کی شناخت کی ہوگی، بچے کے والدین جو اس ہونگے جنھوں 

شناختی عمل کا حصہ رہے ہونگے اور دیگر ماہرین جو کہ بچے کی معذوری کی نوعیت کا 

اندازہ ہونے کے بعد اس کو خصوصی خدمات کی فراہمی کے لیئے رابطے میں الئے جائیں گے 

 وغیرہ۔۔

ین بچے کی معذوری کی تشخیص میں لمبا عرصہ لگا دیتے ہیں یا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ والد

تشخیص کے باوجود ماہرین سے خدمات کے حصول کے لیئے رابطہ نہیں کرتے۔ دونوں 

صورتوں میں نقصان بچے کا ہی ہوتا ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی معذوری کی 

ائی تدبیر کے ذریعے پوری کی شدّت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے اور جو ضروریات ابتد

جاسکتی تھیں وہ پختہ ہو جاتی ہیں اس کے  ساتھ ہی مستقبل کی منصوبہ بندی میں مسائل کا سامنا 

 کرنا پڑتا ہے۔

کا جائزہ لیا جانا چاہیئے اور ہر چھ ماہ کے  IFSPامریکی قوانین کے مطابق سال میں ایک بار 

سے جڑے نتائج پر تنقیدی نظر ثانی کرنی عرصے میں تمام خدمات ، اہداف اور سرگرمیوں 

میں شامل کوئی ہدف،  IFSPچاہیئے۔ اس کے عالوہ بھی اگر خاندان یا والدین کو محسوس ہو کہ 

مقصد یا خدمت صحیح نہیں اور اس سے بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ اپنی مرضی سے 

 سکتے ہیں۔  منصوبے کے جائزے کے لیئے مالقات  کا کہہ IFSPماہرین کو 
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 (IFSP)انفرادی خاندانی معاون خدمات کا منصوبہ

 

 ۔ بچےاور خاندان کی معلومات:1

 تاریخ پیدائش: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  بچے کا نام: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــجنس:   بچے کی عمر مہینوں میں: ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والدین/ سرپرست کا نام: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شہر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     پتہ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمبر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ گھر کا فون صوبہ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 موبائل نمبر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ آفس فون نمبر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مترجم کا نام)اگر ضرورت ہوتو( ــــــــــــــــ  مادری زبان: ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔خدماتی روابط:2

 ادارے کا نام: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ م: ـــــــــــــــــــــــــــــــــرابطہ کار کا نا

 ادارے کا مکمل پتہ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــرابطہ کار کا فون نمبر: ــــ ادارے کا فون نمبر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رابطہ کار سے پہلی مالقات کی تاریخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٹیم میں شامل اراکین: IFSP۔ 3

 عنوان /  کام            فون نمبر             نام                 ادارہ 

 ـــــــــــــــ   ــــــــــــــ   ــــــــــــــ  ـــــــــــ

 ـــــــــــــــ   ــــــــــــــ   ــــــــــــــ  ـــــــــــ

 ـــــــــــــــ   ــــــــــــــ   ــــــــــــــ  ـــــــــــ

 ـــــــــــــــ   ــــــــــــــ   ــــــــــــــ  ـــــــــــ

 ۔ جائزے کی تاریخیں: 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــعملدرآمد کے شروع کی تاریخ: 

 چھ مہینے بعد کے جائزے کی تاریخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساالنہ جائزے کی تاریخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۔ خاندان کے وسائل  اور موجودہ ذرائع سے متعلق بیان:5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ خاندان کے خدشات اور ترجیحات سے متعلق بیانات:6

خدشات: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ترجیحات:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ بچے کا موجودہ نشونمائی درجہ،صالحیتیں اور ضرورتیں:7

  اس منصوبے کی تیاری کی تاریخ ، بچے کی جانچ اور تشخیص کی تفصیل اور نتائج کے

 بارے میں لکھیے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ بچے کی نشونمائی عالقوں   میں کارکردگی:8

 (      )سال کی عمر کی 5-0وقوفی مہارتیں: ) سوچنا، منطق کا استعمال اور آموزش( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (   )سال کی عمر   5-0ابالغی مہارتیں)دوسروں کی بات سننا سمجھنا اور اپنی بات سمجھانا

 )کی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  انا اور رفع حاجت کا بتذاتی دیکھ بھال / مطابقتی مہارتیں) نہانا، کھانا، کپڑے تبدیل کرنا

 )سال کی عمر کی 5-0وغیرہ( )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  )سال کی عمر کی 5-0جسمانی صالحیتیں )مجموعی اور نفیس جسمانی مہارتیں( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( :سال کی عمر کی 5-0سماجی و جذباتی نشونما کی مہارتیں( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بچہ کی صحت اور حسی مہارتیں

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )۔  دوسری معاون خدمت جن کی ضرورت ہو) طبی، سماجی،بحالی اور دیگر 9

 رقم کی ادائیگی کا طریقہ کار مقام ذرائع /خدمات

   

   

   

   

 ۔ منتقلی کا منصوبہ:10

 پیدائش سے تین سال کی عمر تک 

 تین سال سے پری اسکول خصوصی تعلیمی پروگرام 
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 خصوصی تعلیمی پروگرام کے ساتھ مخصوص خدمات کی فراہمی۔ 

 بچے کی موجودہ حالت کے مطابق منصوبے میں کونسی خدمات شامل ہیں۔ 

اگال اقدام کیا ہوگا اور اس کے مکمل ہونے 

 کی تاریخ کیا ہوگی؟

 کون سے ماہرین شامل ہوں گے؟

  

 

 ۔  نتائج: 11

 کیا طے کیا گیا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ملی ہے؟ابھی کتنی کامیابی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ممکنہ دورانیہ جس میں مقاصد پورے  نتائج کے حصول کے لیےمقاصد کا تعین

 ہوسکیں

  

  

  

  

 ۔  حکمت عملی:12

  سرگرمیاں تاکہ طے کردہ نتائج حاصل کرسکیں۔خاندان اور بچے کے لئے روز مرہ کی 
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ذمہ دار  سرگرمیاں

 افراد

شروعاتی 

 تاریخ

ختم ہونے 

 کی تاریخ

کتنی بار 

 انجام پائی

جائزےکا  جگہ

 طریقہ کار

       

       

       

       

  ابتدائی مداخلتی خدمات کی فراہمی میں اگر کوئی بات یا طریقہ کار واضع نہ ہورہا ہوتو اس

 کی وضاحت کے لیے مزید کالم یا صفحہ الگ سے لگایا جاسکتا ہے۔

  اسی طرح اگر کوئی سرگرمی اپنی مقررہ مدت میں بھی پوری ہونے سے بچے کی نشونما

کا حصہ نہ بن سکے تو اس کی وضاحت کے لیے بھی الگ سے صفحہ کا اضافہ کیاجا 

 سکتا ہے۔

 نتائج نہ مل سکیں:۔  سرگرمیاں جو پوری نہ ہوسکیں یا طے شدہ 13

 خدمات کی فراہمی کی جگہ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 خدمت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــنتائج کیوں حاصل نہ ہوسکے: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  اگر سر گرمی کا مقام قدرتی نہیں ہے تو بچہ اس سرگرمی کو قدرتی ماحول میں کیسے انجام

 دے سکے گا )وضاحت(:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــمزید کتنا وقت اور مدد درکار ہوگی: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ۔ خاندان کی رضامندی:14

ہم  ـــــــــــــــــــ کے والدین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس منصوبے میں شامل معلومات 

ہماری ترجیحات اور ضروریات کے عین مطابق ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے بچے کے 

ے طرف سنشونمائی منصوبے کا حصہ ہیں۔ اس منصوبے پر مکمل عملدرآمد کے لیے ہماری 

 اجازت ہے۔

 

 ــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ             ــــــــــــــــ

 تاریخ   والدہ کے دستخط     والد کے دستخط       تاریخ

 

(Source: Adapted from: Early intervention and education (Autismcase, training: A developmental 

Behavoral Pediatries Curriculum.) 

 

____________________ 
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 "باِب ہشتم"
 

  IEPنفرادی تعلیمی منصوبہا

 مقاصد:
 انفرادی تعلیمی منصوبے  کے متعلق معلومات کی فراہمی ۔ 

 انفرادی تعلیمی منصوبے  کی تیاری اور اس کے اطالق سے متعلق آگہی۔ 

 

 :تعارف
خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کر رہا ہےاس کے لیے الزمی ہے کہ اسکا انفرادی ہر وہ بچہ جو 

تعلیمی پروگرام یا منصوبہ  اسکول میں بھی موجود ہو۔ خصوصی بچے کی تمام منصوبہ بندی 

میں انفرادی تعلیمی پروگرام بھی  ایک اہم دستاویز ہے۔ امریکی قوانین کے مطابق ہر خصوصی 

نفرادی تعلیمی پروگرام یا منصوبہ  ترتیب دیا جانا الزمی ضروریات کے حامل بچے کا ا

ہے۔انفرادی تعلیمی پروگرام کی منصوبہ بندی کا آغاز انفرادی خاندان کی معاون خدمات کے 

منصوبےکے ختم ہوتے ہی ہو جاتا ہے جبکہ اس کے کچھ نقاط کا تذکرہ خاندان کو دی جانے والی 

دیکھا جائے تو جو فیصلے خصوصی بچے کی  خدمات کے منصوبےمیں بھی شامل ہوتا ہے۔

سال کی عمر کے دوران کیئے گئے  5سے  3معذوری کی شدّت کو کم کرنے کے لیئے اسکی 

اور جن خدمات کی فراہمی کا منصوبہ اس کے لیئے ابتدائی مداخلت کے طور پر دیا گیا ، انفرادی 

دمات اتنا ہوتا ہے کہ ان تمام ختعلیمی منصوبہ بھی انہی خدمات کا تسلسل ہوتا ہے بس فرق صرف 

 میں تعلیمی خدمات کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

 

IEP کیا ہے؟ 

IEP  ایک اہم دستاویز ہے۔ اس کی فراہمی کے لیئے ضروری ہے کہ خصوصی ضروریات کے

حامل بچے کے والدین اور اساتذہ دونوں ہی اس کے اندر موجود طے شدہ نقاط پر رضامند ہوں۔ 

ے کو کس جگہ پر رکھا جائے اسکول سے لیکر اسکو کون کون سی خدمات فراہم ان نقاط میں بچ

 کی جائیں گی اور کس قسم کا تعلیمی منصوبہ ترتیب دیا جائے گا سب شامل ہوتا ہے۔

 

IEP   :کےعوامل 

کے بے شمار نمونے دستیاب ہیں جن سے بذریعہ انٹرنیٹ استفادہ کیا  IEPیوں تو دنیا بھر میں 

ن ان دستیاب نمونہ جات  کو مختلف تنظیموں نے اپنے عالقے / تنظیم کے بچوں جاسکتا ہے لیک

میں کچھ نقاط ایسے بھی ہیں جنکا تمام  IEPکی ضروریات کو دیکھتے ہوئے مرتب کیا ہے۔  

IEPs :کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے۔جیسا کہ 

 بچے کی موجودہ تعلیمی قابلیت / کارکردگی۔ 

  میں بچے کو معاون خدمات / خصوصی خدمات کی ضرورت ان تمام عالقوں میں جن

 ہے ان تمام شعبوں کے لیئے ساالنہ اہداف اور قلیل المدتی مقاصد کا تعین کرنا۔

 خصوصی تعلیمی ضروریات سے متعلق معلومات۔ 

 کس حد تک بچہ عام تعلیمی ماحول سے استفادہ حاصل کرسکتا ہے۔ 
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 ر کب تک جاری رہے گی۔خدمات کی فراہمی کس تاریخ سے شروع ہوگی او 

 کو اس طرح طے کرنا ہےکہ کم از کم سال میں ایک   جائزے کے طریقہ کار اورشیڈول

بار یہ ضرور دیکھا جا سکے کہ آیا ترتیب دیئے گئے ہدایاتی مقاصد کسی حد تک پورے 

 ہورہے ہیں یا نہیں۔ 

 Individualized Educational Plan (IEP) ٭  

IEP :کی تیاری / ڈیزائننگ 
IEP   کی تیاری کی کسی فرِد واحد کا کام ہر گز نہیں۔ اس پروگرام کی تیاری  کثیر الشعبہ جاتی

گروہ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بچے  کے والدین کا شامل ہونا بھی 

کی منصوبہ بندی  کےآغاز میں کیونکہ بچے کا جائزہ بھی شامل ہوتا ہے اس  IEPضروری ہے ۔

لیئے بچے کے جائزے میں شامل افراد میں سے بھی کسی ایک کو  جو تمام ماہرین کے کام سے 

 IFSPآگاہ ہواس کمیٹی کا حصہ بنانا الزمی ہوتا ہے۔یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیئے کہ بظاہر 

منصوبے میں واضح فرق موجود نہیں ہوتا لیکن ان دونوں منصوبوں   کے مرتب شدہ IEP اور 

 کی تیاری کے عمل میں کافی فرق ہوتا ہے۔

IEP:ٹیم کے ممبران 
 کی تیاری میں شامل ہوتی ہے۔ ان میں: IEPکثیر الشعبہ جاتی ماہرین پر مشتمل ٹیم جو کہ  

 IEP زوریوں کو دیکھتے میں شامل ماہرین کی ٹیم بچے کی تمام تر صالحیتوں اور کم

ہوئے تعلیمی سرگرمیوں ، معاون خدمات اور مستقبل کے اقدامات طے کرتی ہے۔ یہ 

 ماہرین مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں۔

  سب سے پہلے والدینIEP  ٹیم کا اہم حصہ بنتے  ہیں۔ والدین اپنے بچے کی ساری خوبیوں

پوری طرح علم ہوتا ہے کہ  اور ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں اور انہیں

کس طرح سے تعلیمی تبدیلیوں کے ذریعے ان کے بچے کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا 

 سکتا ہے۔

   خصوصی طلباء کے معلّم / بچے کا معلّم جو اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو، تجربہ کار

ہو اور خصوصی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیئے کام کر رہا ہو ۔جو  

دوسرے  معلّم / خصوصی طلباء کے معلّم  کے ساتھ مل کر بچوں کے لیئے مطابقتی 

 منصوبہ تیار کرتے رہتے ہیں وہ بھی اس منصوبہ بندی کا حصہ ہونگے۔ 

  اسکول میں موجود کوئی بھی ایسا شخص جو بچے کی حالت کے مطابق معلومات رکھتا

 ہو اور اسے بچے کےساتھ مستقبل میں کام کرنا ہو۔

 ون خدمات فراہم کرنے والے ماہرین، جن میں مختلف تھراپسٹ ، ڈاکٹر وغیرہ شامل معا

 ہیں۔

  اگر بچے کی حالت میں شدّت نہیں ہے توبچے کو بھی منصوبہ بندی کرتے  وقت موجود

ہونا چاہیئے۔مثال کے طور پر سمعی خامی ، بصری خامی، آموزشی نا قابلیت  کے حامل 

 بچے۔

 

IEP :کے منصوبہ میں شامل کی جانے والی معلومات 
IEP  چونکہ ایک مکمل دستاویز ہے جسکا مقصد بچے کی خصوصی ضروریات کا تعین کر کے

اسکو بچے تک پہنچانا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری معاونت اور خدمات اسی طرح 
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ی ے کہ بہت بار بچے کفراہم کی جائیں جیسا کہ طے کی گئی تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہ

تشخیص کرنے والی کمیٹی کے جائزے اور اسکول میں موجود ماہرین کی تشخیص میں فرق ہو 

سکتا ہے۔ جیسا کہ ممکن ہے کہ کمیٹی / ٹیم بچے کو کسی ایک مخصوص ضروریات کی حامل 

حالت کے لیئے تشخیص کرے اور اسکول کو بچے میں صرف توجہ کی کمی اور رویاتی مشکالت 

۔ ایسا اس لیئے بھی ہو سکتا ہے کہ جائزے کے دوران بہت (Pegrore, 2017)آرہی ہوں  نظر

سارے عوامل بچے کی کار کردگی پراثر انداز ہورہے ہوتے ہیں ۔ جائزے کا عمل ایک تفصیلی 

کام ہے اس لیئے ممکن ہے کہ تمام دورانیے میں بچے کی توجہ ایک جیسی نہ رہے۔ یہ بھی 

چہ تھکان کا شکار ہو تو ، کام پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہوجاتا ہے ممکن ہے کہ کسی دن ب

۔چھوٹے بچے کیونکہ جملوں کی بناوٹ سے نا آشنا ہوتے ہیں اس لیئے وہ ہمیشہ ایک ہی سوال 

کا  ایک ہی جیسا جواب نہیں دے پاتے۔ خاص طور سے اگر حسی یا جسمانی معذوری کا شکار 

پتہ لگانا آسان نہیں ہوتا  یہاں تک کہ انتہائی تجربہ کار،  ہوں تو ان کی صالحیتوں کا سو فیصد

ماہر جائزہ کرنے والی ٹیم بھی اکثر بچے کی بھرپور صالحیتوں کا پتہ نہیں لگا پاتی۔ اسکا آسان 

حل یہی ہے کہ مختلف جائزے کے آالت  کا استعمال کر کے ان سے حاصل ہونے والے نتائج کا 

ہی مشاہداتی رپورٹ اور والدین کی طرف سے  دی جانے والی آپس میں موازنہ ہوتا رہے ساتھ 

معلومات کو بھی استعمال میں الیا جائے تاکہ جائزے کے پورے عمل کے بعد حاصل ہونے والی 

 تشخیص مختلف طریقوں سے حاصل ہونے والے ٹھوس نتائج پر مبنی ہو۔

کی طرح زیادہ لیا کا منصوبہ ایک عمِل مسلسل کے بجائے مصنوعات   IEPہمارے ملک میں 

جاتا ہے ایسا اس وجہ سے ہے کہ اس منصوبہ کے عمل سے پہلے اسکو مکمل طور پر تیار ہونا 

چاہیئے جو صرف بچے کی مکمل صالحیتوں اور  حامل نشونمائی حصوں کے بارے  میں 

 معلومات دیتا ہے۔  لیکن  زمینی حقائق اس سے مختلف ہیں اس کے اندر والدین سے متعلق معلومات

نہایت سرسری سی ہوتی ہیں اور والدین کو حاصل ذرائع اور ان کی صالحیتوں کےبارے میں 

کے اندر کسی رابطہ کار کی مکمل طور پر   IEPبھی اس میں کوئی حصہ موجود نہیں ہوتا۔ 

موجودگی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔کیونکہ اس پر عمل درآمد گھر کے بجائے اسکول میں کیا 

منصوبے میں پوری ذمہ داری رابطہ کار کے بجائے بچے کے استاد پر آجاتی جاتا ہےلٰہذا اس 

 ہے۔

کی طرح ہی ایک اور منصوبے کا بڑا  IEPاور  IFSPمعذوری کے شکار بچے کی زندگی میں 

سے متعلق معلومات کا ہونا ضروری  IEPمیں تو  IFSP کہتے ہیں۔  ITPعمل دخل ہوتا ہے جسے 

  IFSPہوتا ہے لیکن اس میں منتقلی کے عمل سے متعلق نقاط کو بھی شامل ہونا چاہیئے جیسا کہ 

کے بارے میں مزید معلومات اگلے باب  ITP (میں منتقلی کس طرح سے ممکن ہوگی۔  IEPسے 

 میں مالحظہ کیجیئے(۔

 اہداف اور مقاصد کا تعین:
IFSP کی طرحIEP  میں بھی سب سے زیادہ اہمیت اسی سوال کی ہے کہ اہداف کیسے طے کیئے

جائیں اور مقاصد کو کس طرح مرتب کیا جائے کہ طے کردہ مدت کے اندر مکمل ہوجائیں اور 

کے اندر نشونمائی حصوں میں کارکردگی کی جانچ نہیں ہوتی  IEPکافی حد تک کامیاب بھی ہوں۔ 

کو کیا آتا ہے؟ بچہ کیا کر سکتا ہے؟ اور بچہ نئی سرگرمی پوری  بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے

طرح کس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے سیکھ سکتا ہے۔ ایسے بچے جو اسکول کے 

شروعاتی درجے میں ہیں ان کے لیئے ضروری ہے کہ ماہرین طے کر لیں کہ پہلے تو وہ کونسی 

ابی حاصل کر چکے ہیں اور یہ مہارتیں اور مخصوص  مہارتیں ہیں جن میں وہ پوری طرح کامی



72 

 

ان کی کامیابیاں نشونما کے تمام پانچ حصوں  میں دیکھی جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ وہ کونسی 

مہارتیں ہیں جو ابھی سیکھنے کے عمل میں شامل ہیں اور تیسرا یہ کہ وہ کونسی مہارتیں ہیں جن 

 کو سکھانا ضروری ہے۔

ال کے بچے جو کہ شدید معذوری کا شکار ہے ،کے لیئے اسکی مثال کے طور پر ہم ایک تین س

  :حالیہ کارکردگی کی بنیاد پر مقاصد طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں

(Case Example) 

  بچہ صرف چہرے کے تاثرات کے ذریعے )مسکراہٹ، برا ماننے کے طریقے سے( اپنی

تا اِدھر اُدھر دیکھنے لگپسند نا پسند کے بارے میں بتا سکتا ہے ، روتا ہے، ہنستا ہے، 

ہے یا پھر پسند کی چیز کی طرف اپنے پورے ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے  سے اشارہ 

کرتا ہے۔ بچہ اپنی آواز کا استعمال تب کرتا ہے جب کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش 

کرے، جب بچہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہے یا پھر کوئی بچے 

نام پوچھے ۔ بچے کو جب بات نہیں کرنی ہوتی تو آسانی سے اِدھر اُدھر دیکھنے سے اسکا 

 لگتا ہے ، رونے لگتا ہے یا نا پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔

  الفاظ سمجھ سکتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو پہچانتا ہے۔ تین بنیادی رنگوں  45سے  30بچہ

، پورا نام پہچانتا ہے۔ اپنے پسندیدہ کھانےکو پہچانتا ہے، اپنے معلم  کو پہچانتا ہے، اپنا 

پسندیدہ کھلونے جو گھر اور اسکول میں روز مرہ کھیل کی سرگرمیوں میں استعمال ہوں  

 انہیں بھی پہچانتا ہے۔

 

 سرگرمی برائے طلبہ:  
مرتب کرنے کی کوشش کریں۔ اہداف  IEPکمرۂجماعت میں استاد کی مدد سے بچے کے لیئے 

یقے سے  بنانےکی بھی مشق کریں۔ اگر بچے کے خاندان کے افراد نے اور مقاصد صحیح طر

کی   IEP کے عمل میں پوری طرح دلچسپی نہیں لی ہو تو اب  IFSPشروعاتی جائزے یعنی 

منصوبہ بندی اور عملدرآمدکے دوران ان کے پاس پورا موقع ہوتا ہے کہ بچے سے متعلق اپنی 

مہارتوں ، اس کے لیئے استعمال کی جانے والی مشاہدات کے بارے میں بات کریں۔ بچے کی 

 محرکات اور بچے کی دلچسپیوں کے بارے میں بات کریں۔

ماہرین کے لیئے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ دوراِن مالقات/ والدین کو زیادہ سے زیادہ بولنے  

 تکا موقع دیں تاکہ والدین کھل کر بچے کی سرگرمیوں اور ضرورتوں سے متعلق اپنی ترجیحا

 کا اظہار کر سکیں۔ اس طرح ماہرین کو دو طرح سے فوائد حاصل ہونگے:

 ماہرین کو بچے کی مکمل طاقتوں اور صالحیتوں کا اندازہ کرنا آسان ہوگا۔ .1

ماہرین کو والدین کی قابلیت اور بچے کی نشونما میں بہتری سے متعلق ان کی دلچسپی   .2

 کے بارے میں معلوم ہوسکے گا۔

 عملی کی ضرورت اورباہمی تعاون کی ضرورت:مشترکہ  حکمِت 
کی تیاری میں یہی طریقہ کار تھا کہ معلّم کے  شامل ہونے سے پہلے ہی اہداف  IEPشروع میں

اور مقاصد کے تعین میں وقت دیا جاتا تھا اور معلّم کی رائے اس میں کم ہی شامل ہوتی تھی۔ لیکن 

IDEA ے۔کی قانون سازی کے بعد یہ عمل کم ہو گیا ہ 
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IEP کے لیئے اہداف اور مقاصد کی تیاری انتہائی اہم کام ہے جس پر تمام ممبران کی شمولیت

ضروری ہے اس عمل میں والدین کی بھرپور شمولیت ہونی چاہیئے اور ان تمام اساتذہ کو بھی 

شامل ہونا چاہیئے جن کا بچے کی تدریس سے تعلق رہا ہو یا ہونے واال ہو۔ والدین ، اساتذہ اور 

ٹیم کے دیگر اراکین کی طرف سے مشترکہ طور پر اہداف کے تعین اور مقاصد کی تیاری کو 

  (Baltes, 1987)باہمی تعاون سے تیار کردہ اہداف کی تیاری بھی کہا جاتا ہے۔

کامنصوبہ ہو   IEPکا منصوبہ ہو یا  IFSPیہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ چاہے وہ 

کے  اہداف اور مقاصد کا تعین کا طریقہ کار ایک جیسا ہی رہے گا۔ کا، تمام منصوبوں  ITP یا 

کے اندر پیش کیئے جانے والے اہداف اور مقاصد مفروضے کی حیثیت  IEPجائزے کے بعد 

اس میں بچے کی قابلیت کے متعلق اندازہ لگایا جاتا ہے کہ  (Mclormick, 1990)رکھتے ہیں 

 Educated“ل کرلے گا۔ ان کی حیثیت ایک بچہ اس حد تک سرگرمیوں میں کامیابی حاص

Guess”  کی سی ہوتی ہے اور اسکی بنیاد وہ تمام تر معلومات ہوتی ہیں جو بچے اور بچے کے

والدین سے حاصل ہوتی ہیں ۔ ان مفروضوں کا تعلق زیادہ تر بچے کی سب سے اہم ضروریات 

 میں پریشانی کا شکار نہ ہو۔سے ہوتا ہو تاکہ بچہ اپنے حالیہ ماحول اور مستقبل کی مشکالت 

اہداف اور مقاصد کے تعین کے لیئے بنیادی طور پر دو طریقہ کار استعمال کیئے جاتے ہیں 

(snell,1987)  اور یہ طریقہ کار جائزے کے عمل سے حاصل ہونے والی معلومات پر مبنی

 ہوتے ہیں۔ یہ دو طریقہ کار : 

  Top Down Approach۔ 1

 کہالتے ہیں۔  Bottom-Up Approach۔ 2

Bottom-Up Approach  

یہ طریقہ کار بچے کی موجودہ حالیہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اور اس سے معلومات حاصل 

میں اہداف اور مقاصد طے کرتا ہے۔ اس طریقہ کار  کرتے ہوئے بچے کے تمام نشونمائی شعبوں

با آسانی انجام دے لیتا ہے اور ان  میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ ابھی کون کون سی سرگرمیاں

سرگرمیوں کو بنیاد بناتے ہوئے بچے کے لیئے اہداف کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں 

طے کیئے جانے والے اہداف بچے کے لیئے اگلے درجے کی سرگرمیاں طے کرتے ہیں۔ اس 

کتا تا ہے کہ "بچہ کیا کرستمام عمل میں جو بنیادی سوچ کام کر کررہی ہوتی ہے اسکا مقصد یہ ہو

۔ اہداف کے لیئے سرگرمیاں بچے کے لیئے "ہے اور بچے کو اس کے بعد کیا کیا کرلینا چاہیئے

پرانے کاموں میں سے بھی نکالی جاسکتی ہیں مثالً اگر بچہ عام جوتے پہننا سیکھ گیا ہے تو فیتے 

ہے کہ  گا۔ یا یہ بھی دیکھا جاسکتاوالے جوتے پہننا سکھانا اور فیتے باندھنا سکھانا اگال مقصد ہو

بچہ اگر دونو ں پاؤں پر اُچھلنا سیکھ گیا ہو تو اس کو ایک پاؤں پر وزن دیتے ہوئے دوسرے پاؤں 

 .پر اُچھلنے والی جسمانی سرگرمی کرائی جائے

 

Top-Down Approach 

اس طریقہ کار کا دارومدار حالیہ اور مستقبل میں کام کے لیئے ضرورت پڑنے والی سرگرمیوں  

پر ہوتا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو موجودہ جگہ پر کن کن سرگرمیوں کو کر لینا 

 چاہیئے اور مستقبل میں بچے کو کیا کیا کام سیکھ جانے چاہیئں۔ ان سب عوامل کو مِدنظر رکھتے

کے ذریعے اہداف اور مقاصد طے کیئے جاتے ہیں۔ اس طریقے  top-down approachہوئے ہی 
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کے تحت زیادہ تر وہ اہداف اور مقاصد مرتب کیئے جانے پر زور ہوتا ہے جو بچے کی کام کرنے 

کو    کی صالحیتوں کو بڑھائیں اور جو بھی سرگرمی جاری ہے، اس میں بچے کے عمل دخل 

 بڑھائیں۔

اور مقاصد کی تیاری میں دو طریقہ کار بتانے کا یہ مقصد ہر گز نہیں کہ ان میں سےکونسا اہداف 

اچھا ہے اور کونسا کارآمد نہیں بلکہ یہ دونوں طریقہ کار ہی اہداف اور مقاصد کی تیاری کے 

لیئے بہترین ہیں اور ایک ساتھ استعمال کیئے جائیں تو ایک بہترین منصوبہ ترتیب دیا جاسکتا 

کے ذریعے ان تمام  top-down approachدونوں طریقہ کار کی اہمیت اپنی جگہ ہے ۔  ہے۔

سرگرمیوں کی شناخت کی جاسکتی ہے جو کہ گھر یا اسکول یا آس پاس کے سماجی ماحول میں 

بچے کو کام کرنے اور میل جول بڑھانے کے لیئے سیکھنی ضروری ہونگی )مثالً مل کر کھیلنا، 

-bottomائی میں حصہ لینا، دوسروں کے ساتھ میل جول وغیرہ(جبکہ چیزوں کو بانٹنا، صف

down approach  کے ذریعے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے گا کہ طے کی گئی سرگرمیوں

میں بچے کو حصہ لینے کے لیئے کس طرح کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اہداف اور مقاصد 

مل کر کے بچے کو بہترین طریقے سے میں شا task analysisکے ذریعے ان سرگرمیوں کو 

 وہ سرگرمیاں سکھائی جاسکتی ہیں۔

کی تیاری میں طلباء کو جس چیز میں سب سے زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا  IEPیا : IFSP نوٹ

یعنی مقاصد کے درمیان فرق ہے۔ بہت سے  ”Objectives“یعنی اہداف اور  ”Goals“ہے وہ 

لوگ اہداف اور مقاصد کو ایک ہی طرح سے لیتے ہیں حاالنکہ ایسا ہر گز نہیں ہے۔ اہداف اور 

مقاصد دونوں اپنی وضاحتوں میں مختلف ہیں۔ جب ہم اہداف کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی 

ے بڑے ہوتے ہیں اور پھر ان بڑترجیحات کا دائرہ وسیع کر لیتے ہیں۔ اہداف ہمیشہ مقاصد سے 

اہداف کے حصول کے لیئے چھوٹے چھوٹے مقاصد طے کیئے جاتے ہیں مثالً: جسمانی نشونما 

کے عالقے میں ہمارا ہدف  ہو سکتا ہے کہ بچہ بھاگنا سیکھ جائے اور پھر اس کے بھاگنا 

یہ  ۔سیکھنے سے پہلے ہمیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی جسمانی سرگرمیاں سکھانی ہوں گی

کو حاصل  goalہوں گےجو ہمارے  objectivesچھوٹی جسمانی سرگرمیاں ہمارے مقاصد / 

کرنے میں مدد دینگے۔ چنانچہ طلباء کے لیئے ضروری ہے کہ وہ جب بھی ماہرین کی حیثیت 

 میں منصوبہ بندی کا حصہ بنیں تو اس فرق کو ضرور اپنے سامنے رکھیں۔

 

IEP :منصوبہ اور ہدایاتی مقاصد 
ایاتی مقاصد یا قلیل المدتی مقاصد اصل میں تعلیمی منصوبہ بندی کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ یہ اہداف ہد

مخصوص ہوتے ہیں۔ اچھے ہدایاتی مقاصد کو ڈیزائن کرنے میں تین عناصر بہت اہم  سے زیادہ 

  (Meger, 1962)ہیں۔

 جس سرگرمی یا رویہ کے لیئے مقصد کا تعین کرنا ہو وہ واضح ہو۔ -1

ماحول میں وہ سرگرمی یا رویہ قائم کیا جا سکتا ہے اس ماحول کی تمام تر معلومات جس  -2

 موجود ہوں۔

اس سرگرمی یا رویہ کو کامیابی سے سیکھنے یا نہ سیکھ پانے کی حالت کو واضح  -3

کرنے کے لیئے کوئی طریقہ کار ضرور موجود ہو۔ " مثالً اگر بچہ پانچ بار کرکے 

  (mager, 1962)کر رہا ہے یا ایک بار بھی نہیں کر پارہادکھانے پر تین بار خود سے 
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مقاصد کے تعین اور پھر کامیابی میں سرگرمی کے ہونے کی تعداد اہم ہوتی ہے ساتھ ہی 

سرگرمی کس طرح انجام پاتی ہے۔اس سے بھی مقاصد کے حصول میں بڑا اثر پڑتا ہے۔واضح 

وری طرح سے انجام پانے کی تعداد رہے کہ مقاصد کے تعین اور کامیابی میں سرگرمی کے پ

 اور ماحول کا بڑا کردار ہے۔

 اچھے مقاصد کی تیاری میں چند عناصر بہت اہم ہیں۔ اچھا مقصد معنی خیز الفاظ کے ساتھ 

 مخصوص طریقے سے لکھا ہوا ہونا چاہیئے۔ مرتب کردہ مقصد جب ٹھیک ہوگا ، جب وہ:

 کام کرنے کے قابل ، حقیقت پر مبنی ہو۔ -1

 عمومیت کاری کی طرف لے کر جاسکے۔ بچہ کو -2

 اس کی صحت تعلیمی اور سماجی دونوں طریقوں سے واضح ہو۔ -3

مقاصد کی سماجی ، تعلیمی اور کارکردگی کی صحت کے ہونے کے لیئے ضروری ہے کہ اس 

 کو مرتب کرنے کا مقصد بچے کی کارکردگی میں بہتری ہو۔

 بچے کی موجودہ حالت کو بہتر بنانے کے لیئے ہو۔ 

  بچے کی عمر کے حساب سے اس کی مستقبل کی کارکردگی کی طرف منتقلی میں مدد

  (voeltz, evans, 1983, wolf, 1978)دے 

اچھے مقاصد کو مرتب کرنے کے لیئے جن تین عناصر پہ توجہ دینی چاہیئے ان میں ) رویہ، 

طریقہ کار اور حالت( بہت اہم ہیں اگر ان تین عناصر کو مِد نظر رکھتے ہوئے کوئی سرگرمی 

مواقع زیادہ ہونگے۔ اس کے عالوہ یہ بھی ضروری  ترتیب دی جائے گی تو اس میں کامیابی کے 

ہو ،نہ کہ دوبارہ سے  sub-skillاس سے پہلے طے کیئے گئے ہدف کی واضح  ہے کہ مقصد

ہدف کی طرح تیار کیا جائے۔ ساتھ ہی جو سرگرمی اس مقصد میں طے کی گئی ہو اس کے اصل 

ماحول کے بارے میں  واضح نشاندہی بھی  موجود ہو۔ مقصد کے ذریعے جو بھی سرگرمی اور 

ور پر بیان کیا گیا ہو۔ اچھا مقصد مختصر ہونے کے باوجود رویہ کو عمل میں النا ہو وہ صاف ط

 مطلوبہ کارکردگی کے درجے کو صاف ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔مثالً 

  ًبچی اسکول میں وقفے میں مثال snacks time   کے دوران تین دن تک دوسرے بچوں

 کے ساتھ کم از کم پانچ منٹ تک کھیلے گی۔ 

 رگرمی میں دوسرے بچوں کے ساتھ شامل ہونے بچہ کھیل کی سرگرمی کے دوران اس س

 کے لیئے دوباراستاد سے بول کر اجازت لے گا۔

 

 سرگرمی برائے طلباء:
 کو لے کر:   case historyاہداف طے کرنے کے لیئے استاد کی مدد سے کسی بھی بچے کی 

  ان تمام مہارتوں کی نشاندہی کریں جن کو بچہ سیکھنے کے لیئے پوری طرح متحرک

 ہے۔

  ان تمام مہارتوں کی نشاندہی کریں جن کو سیکھنے سے بچے کو دوسرے عام بچوں کے

 ساتھ کام کرنے اور کھیلنے کے مواقع میسر ہونگے۔

  ایسی مہارتوں کا تعین کریں جس سے بچے کے لیئے مستقبل کی سرگرمیوں میں حصہ

 لینے کے لیئے مواقع میسر ہو سکیں۔
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IEP Process 

 کا عمل بیان کیا جائے تو وہ ایسا ہے۔ IEPاگر عام الفاظ میں 

 

 

 

اگر اس طریقہ کار کو تفصیل سے دیکھا جائے تو کچھ اس طرح کا خاکہ ترتیب دیا جاسکتا 

 ہے:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اہداف کی نشاندہی:
 ہدایاتی  ضروریات کے شعبوں کا جائزہ کرنا۔ 

 ۂ جماعت میں کس قسم کی ضروریات مطابقت کے لیئے ضروری ہیں اور کن عام کمر

 باتوں کے لیئے مخصوص ہدایات کی ضرورت ہے۔

  اچھے اہداف کے تعین کے لیئے بچے کی موجودہ کارکردگی اور طے کیئے جانے

 فرق کا واضح ہونا ضروری ہے۔والے درجے کے درمیان 

 اہداف کی نشاندہی کے لیئے جن باتوں کو مِد نظر رکھنا ضروری ہے ان میں :

 اسالہن ادہاف لمع درآدم وموجدہ اکررکدیگ

 

 

 

 

 

 

ا۔

 

ادنیہ رکی

ش
 

 ےچب یک رضوری ات یک ن

 م رکے ےچب یک وموجدہ  یمیلعت اقتیلب اور اک

 اک 

ت

زہیک الصح 

 
 

 اجئ

 اصنب ےس قلعتم وغر
 اتنجئ ہدےط رک

 

 

ا وج امیپ

 

شئ اےسی ادہاف اک نیعت رکی

 ۔ےئیک اجںیکس

دامت وک 

 

 بختنم دہای ایت اعمون خ

ا اور 

 

ر رپورگا م ایت ادمادیرکی

ا

 

  رکی

   یکےچب یک اکایمیب

ا اوررگناین 

 

 رکی

ا 

 

 دلمعرآدم رکوای
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  بچے کی اچھی کارکردگی کے حصول میں اور کارکردگی عمل میں النے کے لیئے

بچے کی کام کرنے کی صالحیتیں اور ضروری تعلیمی مہارتیں  ضروری ہیں اور 

 ری ہے۔انکی نشاندہی کرنا بھی ضرو

  اس بات کا طے کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو نتائج طے کیئے گئے ہیں ان کو پورا

 کرنے کے لیئے ان میں سے کونسا عمل زیادہ ضروری ہے۔

 طے کردہ نقاط میں سے کونسا عمل زیادہ مشکل ہے لیکن اسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ 

 ے کہ کونسے اہداف طے کردہ اہداف میں سے اس بات کا فیصلہ کرنا بھی ضروری ہ

طالبعلم کی ان صالحیتوں کو اُجاگر کر سکیں گے جو اسے عام نصابی سرگرمیوں میں 

 حصہ لینے میں مدد دینگی۔

  کہاں بچے کو نعم البدل کے طور پرنصاب فراہم کرنا ضروری ہے، کہاں نصابی ترامیم

کی ضرورت ہے اور بچے کی کارکردگی سے متعلق ترجیحات میں تصحیح کرنا 

 وری ہے ۔ضر

  اس بات پر نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آیا  مطابقتی  طریقوں سے بچے کی

خصوصی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور کہاں بچے کو دیگر مہارت سکھانے کی 

 ضرورت ہے۔

  اہداف کا تعین کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ ایک سال کے

توقعات وابستہ کر رہے ہیں آیا کہ وہ حقیقت پر  عرصے کے دوران آپ بچے سے جو

مبنی ہیں بھی یا نہیں۔ایسی صالحیتوں کو سکھانا بھی ضروری ہے جو بظاہر مشکل تو 

ہیں پر ان کو سکھانا بھی ضروری ہے۔ لیکن ان میں سے بھی صرف وہ  جن کو بچہ با 

 آسانی خود سے کر سکے۔

 

IEP  کے لیئےSMART :اہداف کو ڈیزائن کرنا 

 

S Specific 
یہ بچے کی موجودہ تعلیمی قابلیت اور کام کرنے کی 

 صالحیت کے مطابق ہوں۔

M Measureable 
بچے کی پیِش رفت اور جائزے کے حاصل شدہ معلوماتی 

 ہے۔ objectively determinedمواد کے ذریعے 

A Achievable 
حقیقت پر مبنی ہوں۔بچے کی انتہائی اہم ضرورتوں کو پورا 

 کے لیئے مرتب  کیے گئے ہوں۔کرنے 

R 
Result 

Oriented 

طے کیئے جانے والے نتائج کو ذہن میں رکھ کر بنائے 

 گئے ہوں۔

T Time-Bound 
IEP  کے پروگرام میں واضح طور پر سرگرمیوں کے

 شروع ہونے اور ختم ہونے کی تاریخ دی گئ ہو۔
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 ساالنہ اہداف کی تیاری:

  اگر بچے کی موجودہ حالت میں بڑے پیمانے پر خصوصی ضروریات کی نشاندہی کی

کی تیاری میں شامل ماہرین  کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیئے کہ  IEPگئی ہو تو 

مستقبل کے لیئے ضروری مہارتوں کے حصول پراثر انداز  ےیہ کس حد تک بچے ک

 ہونگے۔

 ہ ہو کہ وہ بچے کی کارکردگی ایسی خصوصی ضرورت جس کے بارے میں خدش

پرسب سے زیادہ اثرانداز ہوں گی ان کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیئے اوران سے 

نجڑی ا  خصوصی  ضروریات کو پورا کرنے کے لیئے ہدف طے کرنا چاہیئے۔   

 ساالنہ اہداف پیمائش کے قابل ہو ں:
ھا باتوں کو ضرور دیک ایسے ساالنہ اہداف جو پیمائش کے قابل ہوتے ہیں ان میں چند مخصوص

 جاتا  ہے جیسا کہ:

کس کے لیئے طے کیئے جاتے ہیں۔ بچہ کون ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟  .1

(who)  

  (What behavior)اہداف کیا تبدیلی الئیں گے؟ .2

  (Criterion)کس حد تک تبدیلی آئیگی؟   .3

کس طرح سے اہداف خدمات کی فراہمی میں مدد دینگے اور کب تک دینگے؟  .4

(Conditions) 

 اہداف کو کس طرح لکھا جائے:
  اس بات کا دھیان رکھنا چاہیئے کہ آپ بچے سے کیا کروانا چاہتے ہیں بجائے اس کے

 کہ پورا عمل لکھا جائے۔

 رویاتی اصطالحات کا استعمال کریں۔ 

 پیمائشی طریقہ کار ضرور شامل کریں۔ 

 ہداف کے لیئے پیمائشی طریقہ کار کا انتخاب:ا

جماعت میں کارکردگی کی جانچ کے لیئے کونسے طریقے کا استعمال کیا جاتا  عام کمرۂ .1

 ہے؟ 

 جائزے کے تشخیصی عمل سے پہلے بچے کی نشونما کی رفتار کیا تھی ؟ .2

 کونسے طریقہ کار کا انتخاب کیا جائے کہ بچہ عام کمرۂ جماعت میں شامل ہو سکے؟ .3

درمیان فرق اور حصول میں بچے کی موجودہ مہارتوں اور طے کردہ مہارتوں کے  .4

 اصل مسئلہ کہاں ہے؟

کس طرح طے کیا جائے گا کہ جو مہارت سکھائی گئی ہے وہ بچہ پوری طرح سے  .5

 سیکھ چکا ہےیا نہیں؟

 اہداف کو لکھنا:
:  اسکول کے سال کے آخر میں بچہ پڑھنا، کہانی کے بنیادی حصوں کا جائزہ صحیح طریقہ کار

ردار کی نوعیت کو خود سے سمجھنا سیکھ جائے گا جیسا کہ لینا، کہانی کے مرکزی خیال، ک

 چھٹی جماعت کے بچوں کی سوچنے سمجھنے کی صالحیتیں ہوتی ہیں۔ 
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 تصویری خاکوں کی مدد سے جائزہ لینا سیکھ جائے گا ۔ : بچہ چھوٹی کہانی کا غلط طریقہ کار

ھ ہ ذیل مثالوں سے سیک:   ہم بچوں میں ضروریات کی نشاندہی کو مندرج ضروریات کی نشاندہی

 سکتے ہیں۔

 مثالیں:

حیدر چھٹی جماعت کا طالبعلم ہے اس کے پڑھنے کی رفتار ایک سو بیس الفاظ فی منٹ کے 

حساب سے ہے۔ جب اسے تیسری جماعت کی کتاب سے کوئی پیراگراف پڑھنے کو دیا جاتا ہے 

لق  ا ہے۔حیدر  نصاب سے متعتو وہ ایک جیسی آوازوں والے کم از کم دو الفاظ کو  بخوبی پڑھ لیت

زبانی طور پر دی جانے والی معلومات کو با آسانی سمجھ لیتا ہے۔ جیسا کہ سائنس ، ریاضی اور 

معاشرتی علوم وغیرہ ۔ جب حیدر کو اپنے نصاب کے لحاظ سے کوئی سبق پڑھنے کے لیئے دیا 

بوں جن سرےنشونمائی شعجاتا ہے تو پوری قابلیت سے بغیر  مدد کے نہیں پڑھ پاتا ۔حیدر کے دو

میں  تعلیمی اہداف شامل ہیں ان کو پورا کرنے کے لیئے ضروری ہے کے اس کی خود سے 

 پڑھنے کی مہارتوں میں بہتری الئی جائے۔

 

 اہداف کا تعین :
  معلومات کا جائزہ لیں۔ 

 چے کی ضرورت کی نشاندہی کریں۔ جیسا کے اوپر دی گئی مثال کےمطابق بچے  بب

 (comprehension)  کی "پڑھنے کی رفتار" اور لکھا ہوا سمجھنا 

 پ بچے کی سابقہ کامیابیوں اور ان سے متعلق ہدایات کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟آآ 

 گر پہلے بھی آپ نے کسی بچے کا ااIEP ی ہی مشکل سے دو چار مرتب کیا ہے جو ایس

 تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟

   ممکنہ اہداف:
 120-130یدر اپنی کالس کے نصاب سے دیئے جانے والے پیراگراف میں سے   حح 

الفاظ فی منٹ کے حساب سے با آسانی پڑھ لے گااور یہ عمل تین ہفتوں میں لگاتار 

 کرایا جائے گا۔

  حیدر ان سے متعلق سواالت کے اپنے ہی نصاب کے پیراگراف پڑھنے کے بعد

 فیصد ٹھیک سے دے سکے گا۔ 85-90جواب ٪

 اہداف کے لکھنے میں بنیادی عوامل:

 ہدایات کا اہم حصے کا پوری طرح سمجھ میں آنا۔ 

 ڑھنے میں پپphonic  ، سے آگہی vocabulary  کی نشونما، پڑھنے کی رفتار

 اور سمجھ سب کی ضرورت ہوتی ہے۔

 سی طرح سے ریاضی  کے لیئے اسکو سمجھنا ، گننا ، ااapplying  ،reasoning  

 سب کی ضرورت ہوتی ہے۔ engaging اور 

        Case Historyبرائے طلباء:  سرگرمی
 (goals)اپنے   استاد کی مدد سے مختلف بچوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے لیئے اہداف   

 مرتب کیجیئے۔ یہ سرگرمی  طالبعلم گروپ کی صورت میں بھی انجام دے سکتے ہیں۔
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Collaboration Worksheet: 

Goal Worksheet 

Team 

Members:____________________________________________________

____________________ 

Meeting 

Date:______________________ 

Review 

Date:____________________ 

Student’s 

Situation 
Goal 

Person 

responsible for 

service 

Time 

frame 
Strategies Evidence 

      

      

      

      

 

 )https://www.bie.edu>text>idc-018630(Source:  

 ہدایاتی مقاصد:
مقاصد کے مرتب کرنے کی بنیادی وجہ اہداف کے حصول میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ دونوں 

کا بنیادی مقصد کامیابی کی طرف بچے کے رویئے کا جائزہ اور اس کو حاصل کرنے کے لیئے  

طریقہ کار طے کرنا ہے۔مگر اہداف کے مقابلے میں مقاصد زیادہ مخصوص ہوتے ہیں اور پورے 

IEP عتباریت کے لیئے بھی اہم ہیں کیونکہ نا صرف یہ سرگرمی کو رویے کے کے عمل کی ا

حساب سے مخصوص کر دیتے ہیں بلکہ یہ اس ماحول کی نشاندہی بھی واضح طور پر کرتے 

ہیں جس میں وہ رویہ بہتر طور پر سیکھا  دیا جاسکے گا ۔ اہداف سے جڑے نتائج کو حاصل 

 تین عناصر کا ہونا الزمی ہے۔  کرنے کے لیئے کسی بھی  ہدایاتی مقصد میں

                  Condition       حاالت .1

                     Behavior ویہر .2

                Criteria  ریقہ کارط .3

 

        Condition حاالت -1

اس سے مراد ہے کہ کس قسم کے حاالت میں رویہ بہتر طور پر سیکھا جاسکتا ہے مثال کے  

 طور پر:
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 سامان دستیاب ہوگا۔ونسا کک 

 خصوص لمحہ کونسا ہوگا جس میں اس رویے کو بہترین طریقے سے سکھایا مم

 جاسکے گا۔

 ویئے کو کس جگہ سکھایا جائے گا۔ر 

 ویئے کو کس کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ر 

 ویئے کو کس وقت سکھانے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔)بچہ جلد سیکھے گا(ر 

 

         Behavior  رویہ -2

-Point) جس کا مشاہدہ با آسانی کیا جاسکے گا۔ جس کے طریقہ کار کو ٹھیک کیا جاسکے گا۔ 

able)  

       Criteria ریقہ کار ط -3

 یہ ایک طرح سے معیار ہیں جو بچے کی کارکردگی کی جانچ کرتے ہیں ، مثال کے طور پر:

 کس قدر خودمختاری سے رویہ انجام پایا۔ 

 کس حد تک صحیح انجام پایا۔ 

 تنے وقت میں انجام پایا۔ک 

 کتنی بار دہرایا گیا اور اس میں سے کتنی بار غلطیاں ہوئیں۔ 

 اہداف اور ہدایاتی مقاصد کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:

 :  تصویروں کی مدد سے کھانے کی ترکیب کو سیکھنا۔ہدف

  : تراکیب کی تصویروں کی مدد سے گھر اور اسکول میں کھانے تیار کرنا۔مقصد

 

 طریقہ کار رویہ تحال

سامان: کھانے کی ترکیب کی 

تصاویر، کھانے کی تیاری میں 

 استعمال ہونے واال سارا سامان۔

تراکیب کی تصاویر کو 

دیکھتے ہوئے کھانا تیار 

 کرنا

خود مختاری سے، سو فیصد 

صحیح طریقے سے ، پوری 

ترکیب دیئے گئے وقت کے 

اندر تیار کی جائے گی اور 

اس کے ہدایت دینے واال 

مطابق فیصلہ کرے گا۔ یہ 

پورا عمل تین سے چار بار 

مختلف دنوں میں دہرایا 

 جائے گا
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 ہدف: سماجی مہارت

: مختلف اوقات میں جب لوگوں سے سامنا ہو گا تو بات کرنے کے لیئے اپنی باری کا  مقاصد

 انتظارکرے گا/گی۔

 

 طریقہ کار رویہ حالت

چھوٹی گروہی سرگرمیاں، 

دوران بات چیت یا کالس کے 

گھر پر کھانے کے دوران 

 بات چیت۔

جب دوسرے بات کریں گے 

تو ان کو بات کرنے دے گا 

اور اپنی باری کا انتطار 

 کرے گا۔

بغیر کسی ہدایت کے پانچ 

دفعہ میں سے چار بار 

 صحیح کرے گا۔

سرگرمی کو برائے طلباء: کمرۂ جماعت میں استاد کی مدد سے نیچے دی جانے والی  سرگرمی

 مکمل کرنے کی کوشش کیجیئے: مکمل کیجیئے اور ایسی دوسری سرگرمیاں

چمچے کی مدد سے کھانا : کھانے کے لئے کوئی ہلکی اور آسان چیز مہیا کریں جو  -1

 taskچمچ کی مدد سے کھائی جا سکے اور سرگرمی کو پورا کرنے کے لئے 

analysis  مرتب کیجیئے۔ 

 طریقہ کار رویہ حالت

   

   

   

2- Reading Comprehension  نصاب کے لحاظ سے کہانیاں پڑھنے کے لیئے دیں :

میں  4اور ان کہانیوں سے متعلق مسائل اور سواالت کو صحیح طریقے سے حل کریں )

 کہانیاں( 3سے تقریباً 

 طریقہ کار رویہ حالت
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پہ کام کرتا ہے۔ اگر کوئی  work sheetsلکھائی:  لکھائی کے لیئے دی جانے والی  -3

 الفاظ تک لکھ لیتا ہے۔ چار میں سے تین   100چھوٹا مضمون لکھنے کو دیا جائے تو 

 دیے گئے کام کو صحیح طریقے سے پورا کرلیتا ہے۔

 طریقہ کار رویہ حالت
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 IEP انفرادی تعلیمی منصوبہ 

 حصہ اول: بنیادی معلومات

IEP:میٹنگ کی تاریخ________________________________ 

 ________________________________ میٹنگ کی وجہ:

 _______ عمر:___________ تاریخ پیدائش:_______________ بچے کانام:

 ________ شہر:_______________ رہائش و پتہ:_______________ جنس:

  _______________فقہ / مسلک:  ______________ آبائی عالقہ:

 ______________________________ منصوبہ کے شروع ہونے کی تاریخ:

 ______________________________ منصوبہ کے جائزے کی تاریخ:

 ________________________________________ اہلیت کی تاریخ:

 _______________________________________ بچے کا طبی پس منظر:

 _____________________________________ کا نام: والدین/ سرپرست

 _______________ شہر:_______________                            پتہ :

 __________:اگر ضرورت ہے تو، مترجم کا نام_______________ آبائی زبان:

 _______________ فون:
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 حصہ دوئم : بچے کی موجودہ کارکردگی اور ضروریات

 

 :۔تعلیمی نشونما اور سیکھنے کی خصوصیات1

 ______________________________ تعلیمی نشونما ) موجودہ درجہ(:  

  ______________________________ وقوفی صالحیتیں )موجودہ درجہ(:  

 ______________________________ بول چال کی صالحیتیں) موجودہ درجہ(:

 _____________________________ صالحیتیں)موجودہ درجہ( :سیکھنے کی 

  ________ ____________________________کامیابی کی شرح: 

 _______________________________________ صالحیتیں:

 _______________________________________ ضروریات:

  ۔ سماجی نشونما:2

 _______________________________________ موجودہ درجہ:

 _______________________________________ صالحیتیں:

 _______________________________________ ضروریات:

 ۔ جسمانی نشونما:3

 _______________________________________ موجودہ درجہ:

 _______________________________________ صالحیتیں:

 _______________________________________ ضروریات:

 ۔انتظامی ضروریات:۔4

 _______________________________________ موجودہ درجہ:

 _______________________________________ صالحیتیں:

 _______________________________________ ضروریات:
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 نتائجحصہ سوئم: بلوغت کے لیے طویل المدتی 

سال  یا مخصوص حاالت اس سے کم عمر سے متحرک ہوں گے اور بچے کی  14یہ بچے کی 

 ضروریات، ترجیحات اور دلچسپی  پر مبنی ہوں گے۔

 اس میں اسکول کے بعد کی تربیت یا تعلیم سے متعلق معلومات شامل ہوں گی۔

 بچے کے روزگار اور برادری میں رہنے کی حیثیت کو طے کیا جائے گا۔

 

 حصہ چہارم: قابل پیمائش ساالنہ اہداف اور قلیل المدتی ہدایاتی مقاصد

 

 _______________________________________ساالنہ اہداف

 جائزے کا شیڈول طریقہ کار/ سرگرمی قلیل المدتی ہدایاتی مقاصد

   

   

   

   

   

 

  اہداف اور قلیل المدتی تعلیمی ضروریات اور نشونما ئی درجوں کے لحاظ سے ساالنہ

 ہدایاتی مقاصد میں بچے کی ضروریات کے مطابق اضافہ کیا جا سکتا ہے۔

 

 حصہ پنجم: خصوصی تعلیمی پروگرام اور متعلقہ خدمات

 

خصوصی تعلیمی 

پروگرام اور متعلقہ 

 خدمات

 دورانیہ تعداد شروعاتی تاریخ
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  ضروریات میں شامل ہو تو(تعلیمی سالوں میں توسیع کی خدمات ) اگر بچے کی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ضمنی مدداوربچے 

 یےکی مدد کے ل

 دورانیہ تعداد شروعاتی تاریخ

    

 

 اگر بچے کو کسی معاون ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو لکھیے؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کے حصول کے لئے منصوبے میں کسی ترمیم کی ضرورت ہے تو  اگر ساالنہ اہداف

 لکھیے؟
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اگر بچے کو مزید تشخیص کی ضرورت ہے تو لکھیے؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حصہ ششم: عام کمرہ جماعت میں شمولیت غیر تعلیمی اور دیگر اضافی 

 سرگرمیوں میں شمولیت کی ضرورت

 

 عام کمرہ جماعت میں تعلیم سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہکس حد تک بچ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ہے؟بچہ کس حد تک اور کونسی غیر نصابی سر گرمیوں میں حصہ لے سکتا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 حصہ ہفتم: منتقلی کی خدمات کے لیے کسی اور ادارے کے تعاون کی ضرورت

 ے لیے کسی دوسرے ادارے کے تعاون کی اگر بچے کو عملی میدان میں کام کرنے ک

 ضرورت ہے تو لکھیں۔

 بیرونی ادارے کا نام: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فون نمبر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خدمت کی نوعیت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رابطہ کار: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 حصہ ہشتم: سرگرمیاں جو منتقلی کے عمل میں مددگار ہوں

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

 حصہ نہم: والدین کو بچے کی پیش رفت سے آگاہ کرنا
  آگاہ کیا جائے گا۔طریقہ کار جس کے مطابق والدین کو بچے کی پیش رفت سے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "باِب نہم"
 

   ITPانفرادی منتقلی کا منصوبہ

 مقاصد:
 انفرادی منتقلی کے منصوبہ کے بارے میں آگہی۔ 

  کی تیاری اور اطالقی عمل  کے بارے میں  معلومات۔انفرادی منتقلی کے منصوبہ 

 

 تعارف:
منتقلی سے مراد تبدیلی ہے۔ انسان زندگی کے ہر دور میں تبدیلیوں سے گزرتا ہے اور زندگی کے 

مراحل کو بخوبی طے کرنے کے لیئے ان تبدیلیوں سے گزرنا ہر فرد کے لیئے ضروری ہے۔جیسا 

تک ایک مستقل تبدیلی و تغیر کا عمل جاری رہتا ہے  کہ اسکول سے لے کر پیشہ ورانہ زندگی

لیکن مختلف مراحل پر ہونے والی یہ منتقلی ہر فرد کے لیئے کچھ ذہنی دباؤ اور پریشانی کا باعث 

بنتی ہے ۔ چاہے یہ منتقلی اہم مقاصد کے  حصول کےلیئے  ہی کیوں نہ ہو۔کیونکہ نئے ماحول کو 

 آسان کام نہیں ہوتا۔اسکے تمام لوازمات کے ساتھ اپنانا 

معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کے لیئے منتقلی کا یہ سفر مزید مشکل ہوتا ہے۔ 

خصوصی تعلیم کے دوران میں نظریہ منتقلی نے پہلی مرتبہ توجہ اس وقت حاصل کی جب 

خصوصی تعلیم کے تحت سیکنڈری تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیئے اسکول کے بعد کی 

میں حصہ دینے کی تحریک نے زور پکڑا۔یعنی پہلی تحریک صرف پیشہ ورانہ تعلیم میں  تعلیم

خصوصی بچوں کی شمولیت تک محدود تھی لیکن آنے والے دنوں میں منتقلی کی اصطالح زیادہ 

وسیع طور پراستعمال ہونے لگی کیونکہ ایک معذوری کے شکار بچے کی ابتدائی تشخیص اور 

کر تعلیم و پیشہ ورانہ زندگی تک منتقلی کے مختلف مدارج ہوتے  خدمات کی فراہمی سے لے

 ہیں۔

پاکستان کی قومی پالیسی برائے معذور افراد میں واضح طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ انفرادی 

تعلیمی پروگرام کے ساتھ ساتھ انفرادی منتقلی کا پروگرام بھی بچے کو مہیا کی جانے والی خدمات 

 3میں نومولود )پیدائش سے  (IDEA)ریاست ہائے  متحدہ امریکہ کے قانون  کا الزمی ُجز ہوگا۔

سال( تک کے بچوں کو پہنچائے  5سال سے  3سال ( اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں )

جانے والی خدمات اور ابتدائی تعلیم میں واضح فرق پایا جاتا ہےاور اسی طرح یہ فرق ابتدائی 

بچوں اور اسکول جانے والے بچوں کی خدمات کی فراہمی میں بھی پایا  تعلیم حاصل کرنے والے

جاتا ہے اور ان دونوں گروپوں میں پائے جانے والے فرق کا بنیادی مقصد خدما ت کی مستقل اور 

میں خاص  PL102-119ضروریات کے مطابق فراہمی ہے۔ امریکی آئین کے قانون کی شق نمبر 

 ہے۔ طور پر منتقلی کو بیان کیا گیا

خصوصی بچے کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے دوران پیش آنے والے مسائل اور 

دباؤ کو ختم تو نہیں کیا جاسکتا لیکن مؤثر منصوبہ بندی کرکے کم ضرور کیا جاسکتا ہے۔ منتقلی 

کے دوران عام طور پر جوسب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہےوہ بچے اور خاندان کے لیئے نئے 

مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور پہلے سیکھی گئی مہارتوں کا نئے ماحول میں عمومی ماحول کے 

 استعمال ہے۔



90 

 

 بتدائی بچپن کی اہم منتقلیاں:ا
ابتدائی بچپن کے دور میں معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں اور انکے خاندان کو بہت سی 

ی لی، گھر سے خصوصی ماہرین کمنتقلیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں اسپتال سے گھرمنتق

 خدمات کے حصول کی منتقلی اور گھر سے ابتدائی تعلیمی مرکز  تک منتقلی  شامل ہے۔ 

 سپتال سے گھر منتقلی اور ابتدائی مداخلت کا ری:ا

نومولود کی دیکھ بھال کسی بھی خاندان کے لیئے ویسے بھی ایک بھاری ذمہ داری ہو تی ہے 

اور اس ذمہ داری میں دو چند اضافہ ہو جاتا ہے اگر پیدا ہونے واال بچہ معذوری کے خطرے 

سے دوچار یا معذوری کا شکار ہو یا پھر دوسرے صحت کے مسائل کا شکار ہو  لٰہذا ایسے بچے 

سے گھر منتقلی والدین اور خاندان کے افراد کے لیئے پریشانی اور ذہنی دباؤ کا باعث کی اسپتال 

ہوتی ہے کیوں کہ نومولود کی حالت اور پھر اس کی خصوصی ضروریات والدین اور خاندان 

( میں چار ایسے مسائل 1990نے )Deppeاور  Hanlineکے افراد کو مزیدمتفکرکردیتی ہیں۔   

ہے جو کہ وقت سے قبل پیدا ہو نے والے نومولود کے والدین کو اسپتال سے کے بارے میں بتایا 

گھر منتقلی کے دوران پیش آتے ہیں ۔ یہ مسائل والدین اور خاندان کےدیگر افراد کو براہ راست 

متاثر کرتے ہیں جبکہ ان کا بنیادی مسئلہ اس وقت  نومولود کی زندگی کی بقاء ہوتا ہے ۔ ان مسائل 

میں تقسیم کیا گیا ہے :)ا( اپنے نومولود کی حالت کے متعلق جاننا اور سمجھنا  کو چار حصوں

)ب( خیال رکھنے والوں)والدین اور خاندان کے دوسرے افراد( کی بنیادی ذمہ داریاں )ج( خود 

 اعتمادی اور )د( نومولود کی ضروریات کے مطابق خدمات کے حصول کے لیئے فیصلہ سازی۔

 

 متعلق جاننا اور سمجھنا:نومولود کی حالت کے 
سب سے پہلے والدین کو اپنے بچے کی حالت سے متعلقہ مسائل کو جاننے اور سمجھنے کی 

ضرورت ہوتی ہے )مثال کے طور پر بچے کی حسی نقص اور جسمانی نقص( اس موقع پر بچے 

دیتی  رکی زندگی کی بقا ءاور مستقبل میں نشونما سے متعلق بے یقینی والدین کو مزید متفکر ک

ہے اور اس فکر میں مزید اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب بچے کو اسپتال کے انتہائی نگہداشت 

کے شعبہ سے گھر منتقل کیا جائے ۔ اس موقع پر اسپتال کا طبّی عملہ اور دوسرے بچوں کے 

والدین بہتر اور مثبت جذباتی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اور والدین کو اپنے بچے کی حالت کے 

متعلق مکمل معلومات کا حصول خود حاصل کرنے دینا چاہیئے تا کہ وہ بچے کی زندگی کی بقاء 

 اور مستقبل میں اس کی نشونما سے متعلق مکمل طور پر آگاہی حاصل کر لیں۔

ابتدائی مداخلتی ٹیم کے ممبران کو والدین کی مکمل رہنمائی کرنی چاہیئے اور خاندان کی 

مطابق بچے کی خصوصی ضروریات کی فراہمی میں مداخلتی ٹیم ترجیحات اور ضروریات کے 

 کے ممبران کا اہم کردار ہوتا ہے۔

 

 خیال رکھنے کی ذمہ داریاں:
خصوصی ضروریات کے حامل نومولود عام طور پر جب اسپتال سے گھر منتقل ہو تے ہیں تو 

بھال  کو انکی دیکھ بہت سے طبّی آالت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایسے میں والدین اپنے آپ

کرنے کے لیئے نا اہل تصور کرتے ہیں خاص طور پر جب معذور بچہ ان کا پہال بچہ ہو ۔ نومولود 

کو اسپتال سے گھر منتقل کرنے سے پہلے والدین طبّی عملے سے بچے کی دیکھ بھال کی تربیت 

 حاصل کرتے ہیں۔
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     Bruder and Walker  کی منصوبہ بندی کے لیئے  میں ایک اسپتال سے اخراج 1990نے

ایک فارم بنایا جس کو انتہائی نگہداشت یونٹ برئے اطفال کی فائل میں شامل کیا جاتا ہے ۔ اس 

فارم کو بنانے کا مقصد خاندان یا والدین کی ماہرین کے ساتھ معلومات کے تبادلے کو بڑھانا ہے 

کا نہ صرف تحریری ثبوت  تاکہ بچے کی موجودہ حالت اور مستقبل میں دی جانے والی خدمات

 مہیا ہو بلکہ وہ دوسرے ماہرین کو بھی بچے کی حالت کے متعلق مکمل آگاہی فراہم کر سکیں۔

 

 خود اعتمادی:
چونکہ والدین بچے کی طبّی ضروریات کے باعث اس کی دیکھ بھال کے لیئے اپنے آپ کو نا اہل 

ں ئے ان کی خود اعتمادی میتصور کر تے ہیں جس کے باعث بچے سے متعلق  فیصلہ لیتے ہو

 کمی واقع ہو جاتی ہے۔اس موقع پر والدین کی حوصلہ افزائی ہی ان کی بہترین مدد ہوتی ہے۔

 

 خدمات کے حصول کے متعلق فیصلہ سازی:
باآلخر خصوصی خدمات کے حامل بچوں کے والدین کو ابتدائی مداخلتی پروگرام میں شمولیت 

لیئے ایسے بہت سے فیصلے بروقت کرنے پڑتے ہیں کہ اختیار کرنی ہوتی ہے اور اس کے 

 کونسی خدمت کا حصول ان کے بچے کے مستقبل کے لیئے کتنا ضروری ہے۔

 

 ابتدائی مداخلتی پروگرام سے ابتدائی تعلیمی مراکز منتقلی:
اسپتال سے گھر منتقلی اور گھر سے ابتدائی تعلیمی مراکز منتقلی میں کچھ مشابہت اور کچھ فرق 

جاتا ہے ۔ دونوں ہی پروگرام میں خدمات کے حصول کے لیئے ادارے کا انتخاب اور فیصلہ  پایا

سازی درکار ہو تی ہے  اس کے لیئے دونوں ہی منتقلیوں میں والدین اور خاندان کی شمولیت اور 

 معلومات سے مکمل آگاہی بھی ایک یکساں جز ہے۔

 

نے والے اہم مسائل  میں خدمات کی مسلسل ابتدائی تعلیمی مراکز میں منتقلی کے دوران پیش آ

  فراہمی ، تبدیلی کو قبول کرنا اور نئے پروگرام کی توقعات کے مطابق بچے کو ڈھالنا شامل ہے۔ 

Richord،kiglo اور ، Nooman  ( میں ایک نمونہ1989نے)) (Model  پیش کیا جو کہ  والدین

 Preschool رتا ہے اور اس ماڈل کو اور بچوں کو انکے مسائل سے نکالنے میں مدد فراہم ک

Preparation and Transit Model   (PPT)  یعنی تیاری برائے منتقلی ابتدائی اسکول کے نام

 سے موسوم کیا جاتا ہے۔

 

 والدین کی ضروریات کی جانچ:
PPT  یعنی تیاری برائے منتقلی ابتدائی اسکول کے پہلے مرحلے میں والدین اور خاندان کے

دوسرے افراد کی ترجیحات، وسائل اور مدد کا تعین کیا جاتا ہے جو کہ انہیں ابتدائی مداخلتی 

 پروگرام )گھر میں فراہم کیا جانے واال  ، ادارے میں فراہم کیا جانے واال یا دونوں جگہ فراہم کیا

جانے واال(سے سرکاری یا غیر سرکاری ابتدائی تعلیمی پروگرام کی منتقلی کے دوران درکار 

 ہوتی ہے۔

والدین کی ضروریات کا  جائزہ لینے کے لیئے ایک باقاعدہ فارم پُر کروایا جاتا ہے اور یہ فارم 

 ذریعے درج خدمات کی فراہمی میں معاونت کاری انجام دینے واال فرد پُر کرتا ہے۔ اس فارم کے

 ذیل معلومات جمع کی جاتی ہیں۔
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  بچے کے متعلق والدین کی مستقبل کی منصوبہ بندی جیسا کہ تین سال کی عمر کے بعد

والدین ابتدائی مداخلتی پروگرام کو چھوڑنا چاہیں تو ان کے لیئے کون سے بہتر مواقع 

 دستیاب ہو سکتے ہیں ۔

 سم کی مدد درکار ہے۔والدین کو ماہرین اور انکے معاونین سے کس ق 

 بچے کی حالت و ضروریات کے متعلق معلومات۔ 

 دوسرے خصوصی بچوں کے والدین سے مالقات اور معلومات کا تبادلہ۔ 

 منتقلی سے متعلق بچے اور اور خاندان کے مسائل۔ 

 والدین کی معذوری اور اس سے متعلقہ فرد کی معلومات۔ 

 معلومات برائے والدین:
Preschool Preparation and Transit  (PPT)  یعنی تیاری برائے منتقلی ابتدائی اسکول کے

دوسرے مرحلے میں منتقلی کے دوران والدین کو معلومات اس طرح پہنچائی جاتی ہیں کہ جن 

کے ذریعے والدین اور بچہ تبدیلی کو آسانی سے قبول کر لیں۔ اگر والدین منتقلی کے عمل کے 

ں تومعلومات کو کتابچے کی صورت میں والدین کو فراہم کیا دوران دلچسپی کا اظہار کرتے ہی

 جاتا ہے۔ان کتابچوں میں معلومات درج ذیل عنوان کے تحت ہوتی ہیں۔

 منتقلی کیا ہے؟ .1

 خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کے لیئےقانون کون کون سے ہیں؟ .2

 بچے کو آزادانہ زندگی گزارنے کے لیئے کس طرح تیار کی جاسکتا ہے۔ .3

 کے پروگرام میں کون معاونت کار ہوگا۔منتقلی  .4

 والدین اور ابتدائی انفرادی پروگرام .5

 منتقلی کی منصوبہ بندی:
تیاری برائے منتقلی اسکول کے تیسرے مرحلے میں ہی منتقلی کی منصوبہ بندی اور مدد فراہم 

 کی جاتی ہے۔ 

 

 :خصوصی ابتدائی تعلیمی مراکز سے عام ابتدائی تعلیمی مراکز میں منتقلی
خصوصی تعلیمی مرکز سے عام ابتدائی کمرۂ جماعت میں منتقلی کے لیئے اور خاندان کی 

مخصوص ضروریات کے مطابق ماہرین کی سہولیات باہم پہنچائی جاتی ہیں۔عام ابتدائی تعلیمی 

مراکز میں خصوصی ضروریات کے حامل بچے کے داخلے کے لیئے درج ذیل تیاریوں کا ہونا 

 ضروری ہے۔

 ول کی عمارت میں ان تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا جس کی وجہ سے پورے اسک

 معذور بچوں کو چلنے پھرنے میں مشکالت پیش آسکتی ہیں۔

  اسکول کے عملے کوتکنیکی بنیاد پر تربیت فراہم کی جائے تاکہ وہ خصوصی ضروریات

 کے حامل بچوں کو با آسانی تعلیم فراہم کرسکیں۔

  کے مطابق مواد اور آالت کی فراہمی۔خصوصی بچوں کی ضروریات 

  ایک مؤثر قابِل عمل منصوبے کا بنانا جس کے مقاصد، حکمِت عملی میں درج ہوں کہ

کمرۂ جماعت میں تعلیم حاصل کرنے والے دوسرے طلبہ کو ایک خصوصی ضروریات 

کے حامل بچے سے برتاؤ کرنا کس طرح سکھایا جائے گا۔ اس کے عالوہ ان وسائل کا 
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ی انتہائی ضروری  ہے جو کہ انفرادی تعلیمی پروگرام کے مقاصد کے حصول یقین بھ

 کے لیئے ضروری ہیں۔

 

منتقلی کا منصوبہ بچے کے عام اسکول میں داخلے کے ساتھ ختم نہیں ہوجاتا بلکہ بچے کی 

 بہتری کے لیئےیہ ایک مسلسل عمل ہے۔

 

 منتقلی کی منصوبہ بندی کے مراحل:
 

 تشکیل:منتقلی کے لیئے ٹیم کی  .1

   جس میں والدین ، موجودہ پروگرام کا عملہ یا دوسرے ماہرین کی شمولیت ضروری

 ہے۔

 متعلقہ افراد کی خدمات کا اہتمام: .2

 ماہرین اور والدین کی پہلی مالقات میں ابتدائی تحریری منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ 

  کیاجبکہ بعد میں ہونے والی مالقات میں منتقلی کے مخصوص طریقوں کو طے 

 جائے گا۔

 خدمات کے حصول کے لیئے ممکنہ ادارے یا جگہ کا تعین۔ .3

 منتقلی کے اہم مقاصد کا تعین: .4

  منتقلی کے منصوبے کے  اطالق کے لیئے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اسکا تعین

 کیا جائے گا۔

 ض کیئے گئے کام پر رضا مندی:یتفو .5

  ںتفویض کیا جائتمام ٹیم ممبران کو انکے شعبہ جات کے لحاظ سے کام ے۔ ی  گ

 وقت کا تعین: .6

  جس میں حوالے کی تاریخ اور کیس کس تاریخ کو منتقل کیا جائے گا۔ تمام تواریخ کا

 اندراج ضروری ہے۔

 ابالغ کے طریقہ کار کی وضاحت: .7

  جس میں تحریر شدہ اور زبانی معلومات کی فراہمی ایک ادارے سے دوسرے ادارے

 کے درمیان شامل ہے۔

 لے کی سرگرمیوں پر اتفاق:منتقلی سے پہ .8

  اس میں والدین کا بچے کی منتقلی سے پہلے ماحول کا جائزہ  لینے کے لیئے ادارے

 میں جانا شامل ہے۔

  بچہ پہلے جہاں تعلیم حاصل کرتا رہا ہواور بعد میں جہاں منتقل کیا جائے گا ان دونوں

نیا عملہ بچے کے اداروں کے ماہرین کے درمیان  معلومات کا تبادلہ شامل ہے تاکہ 

 متعلق مکمل آگاہی حاصل کرسکے۔

  بچے کی منتقلی کے بعد ماہرین کو مشاہدے کی اجازت دینا تاکہ اگر کسی ترمیم کی

 ضرورت ہو تو وہ کی جاسکے۔

 خاندان کو اگر مدد درکار ہوگی تو بچے کی بہتری کے لیئے مدد فراہم کی جائے گی۔ 
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 ی کو یقینی بنایا جائے گا۔بچے کو ماہرین کی خدمات کی مسلسل فراہم 

 جائزے کے لیئے سرگرمیوں کی منصوبہ بندی۔ .9

 بچے کی دوسرے ادارے میں منتقلی .10

بچے کی منتقلی کے بعد بھی ماہرین اور والدین کے درمیان بچے کی بہتری کے لیئے  .11

مشاورت جاری رہے گی۔اور ساتھ ہی مسلسل خدمات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے 

 گا۔

کے بعد بھی بچے کی کارکردگی کا جائزہ اور جانچ پڑتال وقفے وقفے سے جاری  منتقلی .12

 رہے گی۔

 منتقلی کے عمل میں خاندان اور والدین کی شمولیت کی اہمیت:

نے ایک تحقیق کی جس کے مطابق   Favlerاور Johnson ،Chandler،Kernsمیں  1986

ہے وہ اس سے زیادہ اپنے بچوں کے  والدین کو منتقلی کے عمل کے دوران  جتنا سکھایا جاتا

 لیئے فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ:

 قیمتی معلومات دے سکتے ہیں۔ (أ)

اپنے بچے کو گھر پر پڑھا سکتے ہیں جس کے باعث بچہ گھر میں سیکھی گئی مہارتوں  (ب)

 کا عمومی استعمال نئی جگہ پر کر سکتا ہے۔

 یں۔فرائض انجام دے سکتے ہاپنے بچے کے حقوق کے لیئے ایک وکیل کے طور پر بھی  (ج)

 )د(     دوسرے والدین کو سماجی اور جذباتی مدد بھی فارہم کرسکتے ہیں۔ 

منتقلی کے عمل میں والدین کی شمولیت تبدیلی کے منفی اثرات  کم کرنے کا باعث بنتی 

ہے۔ ماہرین کے مطابق والدین کی مدد مندرجہ ذیل سرگرمیوں کے ذریعے کی جاسکتی 

 ہے۔

ے یا نئی جگہ پر بچوں کو منتقل کرنے سے پہلے ان مہارتوں سے آگاہ کرنا جو نئے ادار .1

 کہ بچے کے لیئے ضروری ہیں۔

کمیونٹی میں دستیاب خدمات اور والدین اور خصوصی ضروریات کے حامل بچے کے  .2

 قانونی حقوق سے متعلق معلومات کو یکجا کرکے پیش کرنا۔

 اسکول سسٹم سے متعلق مسائل سے آگاہی۔ .3

رادی تعلیمی پروگرام اور انفرادی منصوبہ بندی برائے منتقلی کی تیاری  کے دوران انف .4

 والدین کو شامل کرنا۔

 بچے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیئے مدد فراہم کرنا۔ .5

 منتقلی کی کامیابی کو جانچنے میں مد دفراہم کرنا۔ .6

 معلم کی توقعات:
منتقلی کی کامیابی کا دارومدار نئی جگہ کی ترجیحات کے مطابق معلومات کا حصول ہے اور 

اس حّساس معلومات کے حصول کے لیئے ہمارے پاس سب سے قابِل اعتبار شخصیت معلم کی 

ہے۔معلم کے ذریعے ہم نئے ادارے کے متعلق مفید معلومات کو اکٹھا کر سکتے ہیں ، جو کہ بچے 
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یں میں ایک انٹرویو 1989نے   lyon اور   Saintoمدد  گار ثابت ہونگی۔کی منتقلی میں  تجویز  م

 کیا جس کے ذریعے معلم سے پروگرام کے بارےمیں درج ذیل معلومات اکٹھی کی جاسکتی ہیں۔

 

 اسکول یا ادارے میں بچوں اور عملے کی تعداد۔ .1

 مختلف سرگرمیوں کے لیئے کتنا وقت مختص کیا گیا ہے۔ .2

 میں کتنے بچے حصہ لیتے ہیں۔ ایک سرگرمی .3

ںکس قسم کی بیٹھنے کی سہولت فراہم کی گئی ہ .4  ۔ی

 کس سرگرمی پر کس  قسم کا تاثر درکار ہے۔  .5

Noonan ( میں ایک 1992اور ساتھیوں نے )Preschool survival Checklist  بنائی اس

وہ  ج ذیل میں ہممہارتیں ایسی ہیں جو کہ دوسرے محققین نے بھی پیش کی ہیں ۔در 11تحقیق میں

 مہارتیں پیش کر رہے ہیں۔ 11

 

 روز مّرہ قواعد وضوابط کی پابندی .1

 ضروریات اور خواہشات کا اظہار .2

 دوسروں کی مدد کرنا۔ .3

 بڑوں کی ہدایات پر عمل کرنا۔ .4

 کھلونوں اور دوسری اشیاء کو ساتھیوں کے ساتھ مل کر استعمال کرنا۔ .5

 ساتھیوں سے سماجی روابط قائم کرنا۔ .6

 اری کا انتظار کرنا۔اپنی ب .7

 بڑوں کے ساتھ بات چیت کرنا۔ .8

 ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرنا۔ .9

 بولنے والے پر توجہ مرکوز رکھنا۔ .10

 فیصلہ سازی۔ .11

لیکن ان مہارتوں میں سے کسی مہارت کا بچے میں نہ ہونا اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ 

مستقبل میں کامیابی  ےبچے ک کے مطابق ہر(Fawler, 1991) بچے کی منتقلی نہیں ہوسکتی۔

کا دارومدار صرف ضروری مہارتوں کے حصول پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنی مہارت کا استعمال 

نا کب اور کہاں کرتے ہیں اور انکا استعمال ت  پرمنحصر ہے۔ اس مناسب انداز میں کرتے ہیں ک

 

 منتقلی کی منصوبہ بندی اور عمل کے دوران در پیش رکاوٹیں:
منتقلی کی منصوبہ بندی اور عمل کے دوران جس رکاوٹ کا سامنا سب سے زیادہ کرنا پڑتا ہے 

(کیونکہ ماہرین کو والدین سے مالقات Peterson, 1991) ۔وہ وقت اور وسائل کی کمی  ہے 

کرنی ہوتی ہے ، انہیں خدمات کی مسلسل فراہمی کے لیئے گھر کے دورے کرنے ہوتے ہیں، 

ں کو والدین تک پہنچنا ہوتا ہے، بچوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ تحریر شدہ منصوبو

اس کے لیئے منتقلی کےبعد ماہرین کا کردار ختم نہیں ہو جاتا بلکہ عام اسکولوں اور خصوصی 

تعلیمی اداروں کو خدمات کی فراہمی بھی ماہرین کے فرائض میں شامل ہوتی ہے اور ان تمام 

یئے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیئے معاشی وسائل کی کمی کے کاموں کی تکمیل کے ل

 باعث زیادہ عملہ بھی بھرتی نہیں کیا جاسکتا۔
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منتقلی کے عمل کے دوران مقاصد کے حصول کے لیئے ذمہ داری کا فقدان بھی کامیاب منتقلی 

امیاب بنانے اسلیئے منتقلی کو ک ,Conn. Powers et, al)، 1990کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ )

 ذمہ داری ہو۔    کے لیئے ضروری ہے کہ تمام متعلقہ افراد کے اندر احساس

 

 طفل کی تیاری بغرض ابتدائی تعلیمی مرکز کی تشخیص  

 بچے کا نام:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       تاریخِ پیدائش:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتشخیص کار

 

 تاثرات تاریخ مہارتیں 

ی 
 ک

ے
رن

 ک
ود

خ
م 

کا
ے 

پن
ا

ت
حی

ال
ص

 

 اشیاء پکڑنے کی صالحیت۔ .1

خود سے پانی ۔ چائے اور دوسرے مشروبات  .2

 پینے کی صالحیت۔

 خود کھانا کھانا۔ .3

 رفعِ حاجت کے تمام مراحل خود کرنا۔ .4

 ذاتی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ .5

 آزادانہ چلنے پھرنے کی صالحیت۔ .6

  

ت
ال

مو
مع

ے 
 ک

ت
ع

ما
ج

ۂ 
ر
کم

 

 ایک سرگرمی سے دوسری سرگرمی میں منتقلی۔ .7

 ہدایات کے مطابق عمل کرنا۔ .8

 روز مّرہ کے اصول و ضوابط کی پاسداری۔ .9

رکھنے کی دیئے گئے کام پر توجہ مرکوز  .10

 صالحیت۔

 مناسب طریقے سے مواد کا استعمال۔ .11

 کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالنا۔ .12

کام کی تکمیل کے بعد متعلقہ مواد اور چیزوں کو  .13

 اسکی جگہ رکھنا۔

 اپنے نام کی پہچان۔ .14
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ط
واب

ر
ی 

ج
ما

س
غ/

ال
اب

 

 توجہ سے دوسروں کی بات سننا۔ .15

 اپنی ضروریات اور خواہشات کا اظہار ۔ .16

عمر کے مطابق میل مالپ کی دوسروں سے  .17

 صالحیت۔

 چھوٹے مسائل کا حل خود تالش کرنا۔ .18

ذاتی پسند و ناپسند کی بناء پر چیزوں کا انتخاب  .19

 کرنا۔

 ہم عمر بچوں کے ساتھ ابالغی صالحیت۔ .20

 بڑوں کے ساتھ ابالغی صالحیت۔ .21

 اپنی  باری کا انتظار کرنا۔ .22

اپنے کھلونوں اور چیزوں کو دوسروں کے ساتھ  .23

 بانٹنا۔

 دوسروں کی بات کا جواب دینا۔ .24

 دوسروں کی مدد کرنا۔ .25

 اپنے ہم عمر بچوں کو پریشان نہ کرنا۔ .26

سرگرمی کے لحاظ سے مناسب آوازوں کا  .27

 استعمال۔
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یںچھوٹے بچوں کے تعلیمی ادارے (Kindergarten) م بقاء کی مہارتوں کا اسکیل    

 تاریخِ مشاہدہ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     معلم:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشاہدہ کرنے واال:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالبعلم کا نام:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تاثرات تاریخ مہارتیں

 خود سے دیا گیا کام کرنا

معلم کے کہے بغیر کام کا آغاز مناسب  .1

 وقت پر کرنا۔

معلم کی ہدایات کے بغیر دیئے گئے کام  .2

 پر توجہ کا مرکوز رکھنا۔

 دیئے گئے کام کی بروقت تکمیل۔ .3

 معیاد کے مطابق تکمیل۔کام کی مقررہ  .4

کام کی تکمیل کے بعد روز مّرہ کے  .5

 کاموں کو کرنا۔

  

 گروہی سرگرمیوں میں شمولیت:

 مناسب طریقے سے بیٹھنا۔ .1

ساتھیوں کی سرگرمیوں میں مخل نہ  .2

 ہونا۔

مخاطب پر بصری و سمعی توجہ  .3

 مرکوز رکھنا۔

چھوٹے گروہ میں شمولیت کے دوران  .4

 ہدایات پر عمل کرنا۔

ہ میں شمولیت کے دوران بڑے گرو .5

 ہدایات پر عمل کرنا۔

مناسب وقت پر گروہی سرگرمیوں میں  .6

 شمولیت۔
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 تاثرات تاریخ مہارتیں

جماعت کے روز مّرہ کے کاموں پر عمل درآمد 

: 

مواد اور چیزوں کو استعمال کے بعد کام  .1

ختم ہونے پر انکی صحیح جگہ پر 

 رکھنا۔

جماعت معلم کی ہدایات کے مطابق کمرۂ  .2

 کے مختلف حصوں میں جانا۔

زبانی ہدایات پر ایک سرگرمی سے  .3

 دوسری سرگرمی میں منتقلی۔

کمرۂ جماعت کے عام قواعد و ضوابط  .4

 کی پابندی کرنا۔

  

 کمرۂ جماعت میں مناسب برتاؤ:

ساتھیوں کی سرگرمی میں مخل ہوئے  .1

 بغیر اپنے کام اور کھیل کو جاری رکھنا۔

 مناسب انتظار کرنا۔ .2

کی زبانی ہدایات کے مطابق برتاؤ  معلم .3

 میں تبدیلی کی صالحیت۔

روز مّرہ کاموں میں تبدیلی پر مناسب  .4

 رویہ اختیار کرنا۔

سرگرمیوں کے دوران وقت کا مناسب  .5

 اور بروقت استعمال۔
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 تاثرات تاریخ مہارتیں

 ذاتی دیکھ بھال:

بغیر مدد کے اپنی رفعِ حاجت کا خود  .1

 خیال رکھنا۔

 مدد کےہاتھ دھونا ۔ بغیر .2

 خود کپڑے تبدیل کرنا۔ .3

  

 ہدایات پر عمل کرنا:

بڑوں کی جانب سے دی جانے والی  .1

 آسان ہدایات پر عمل کرنا

گروہ میں بڑوں کی جانب سے دی  .2

 جانے والی آسان ہدایات پر عمل کرنا۔

دو مرحلوں کی تکمیل کے لیئے دی  .3

 جانے والی ہدایات پر عمل کرنا۔

  

 کی مہارت:سماجی/ کھیل 

کھیل کے اوقات میں سرگرمیوں میں  .1

 بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔

مناسب وقت تک کھیل کی سرگرمی میں  .2

 حصہ لینا۔

 ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرنا۔ .3

کھیل کے اوقات میں اپنے ہم جماعت  .4

 بچوں کے ساتھ مناسب وقت تک کھیلنا۔

کھیل کے دوران اسکے قواعد و ضوابط  .5

 کی پابندی کرنا۔

  

 ابالغی مہارت:

معلومات حاصل کرنے کے لیئے سوال  .1

 کرنا۔

 ضروریات وخواہشات کا اظہار کرنا۔ .2
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 ITP انفرادی منتقلی کا منصوبہ 

 حصہ اول: بنیادی معلومات

ITP:میٹنگ کی تاریخ________________________________ 

 ________________________________ میٹنگ کی وجہ:

 _______ عمر:___________ تاریخ پیدائش:_______________ بچے کانام:

 ________ شہر:_______________ رہائش و پتہ:_______________ جنس:

  _______________فقہ / مسلک:  ______________ آبائی عالقہ:

 ______________________________ منصوبہ کے شروع ہونے کی تاریخ:

 ______________________________ یخ:منصوبہ کے جائزے کی تار

 ________________________________________ اہلیت کی تاریخ:

 _______________________________________ بچے کا طبی پس منظر:

 _____________________________________ والدین/ سرپرست کا نام:

 _______________ شہر:_______________                            پتہ :

 __________ اگر ضرورت ہے تو مترجم کا نام_______________ آبائی زبان:

 _______________ فون:
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 حصہ دوئم : بچے کی موجودہ کارکردگی اور ضروریات  

 :۔تعلیمی نشونما اور سیکھنے کی خصوصیات1

 ______________________________ موجودہ درجہ:   ،تعلیمی نشونما 

  ______________________________ موجودہ درجہ:  ،وقوفی صالحیتیں 

 ______________________________ موجودہ درجہ:،بول چال کی صالحیتی

 _____________________________ موجودہ درجہ : ،سیکھنے کی صالحیتیں

  ________ ____________________________کامیابی کی شرح: 

 _______________________________________ صالحیتیں:

 _______________________________________ ضروریات:

  ۔ سماجی نشونما:2

 _______________________________________ موجودہ درجہ:

 _______________________________________ صالحیتیں:

 _______________________________________ ضروریات:

 ۔ جسمانی نشونما:3

 _______________________________________ موجودہ درجہ:

 _______________________________________ صالحیتیں:

 _______________________________________ ضروریات:

 ۔انتظامی ضروریات:۔4

 _______________________________________ موجودہ درجہ:

 _______________________________________ صالحیتیں:
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 _______________________________________ ضروریات:

 

حصہ ششم: عام کمرہ جماعت میں شمولیت غیر تعلیمی اور دیگر اضافی 

 سرگرمیوں میں شمولیت کی ضرورت

 عام کمرہ جماعت میں تعلیم سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہکسی حد تک بچ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بچہ کس حد تک اور کونسی غیر نصابی سر گرمیوں میں حصہ لے سکتا ہے؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عاون کی ضرورتحصہ ہفتم: منتقلی کی خدمات کے لیے کسی اور ادارے کے ت

  اگر بچے کو عملی میدان میں کام کرنے کے لیے کسی دوسرے ادارے کے تعاون کی

 ضرورت ہے تو لکھیں۔

 بیرونی ادارے کا نام: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفون نمبر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خدمت کی نوعیت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رابطہ کار: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ہشتم: سرگرمیاں جو منتقلی کے عمل میں مددگار ہوںحصہ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حصہ نہم: والدین کو بچے کی پیش رفت سے آگاہ کرنا

 یا جائے گا۔طریقہ کار جس کے مطابق والدین کو بچے کی پیش رفت سے آگاہ ک 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

___________
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 "باِب دہم"

 پاکستان میں ابتدائی مداخلتی پروگرام کی ضرورت

 مقاصد:
  مداخلتی پروگرام کی ضرورت کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔پاکستان میں ابتدائی 

 پاکستان میں دستیاب سہولیات کے مطابق ابتدائی مداخلتی پروگرام کا منصوبہ۔ 

 

 تعارف:
حالیہ سروے رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں معذوری کی بڑھتی ہوئی شرح نے پاکستان کی 

آبادی کو بھی یقینی طور پر متاثر کیا ہے۔ وسائل کی کمی ، غربت اور بڑھتی ہوئی آبادی کے 

ساتھ ساتھ قدرتی آفات اور دہشت گردی کے واقعات نے بھی پاکستان کو شدید متاثر کیا ہے ۔ یہ 

سائل میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے تعلیم کی سہولیات کا فقدان ممل ملکی تمام عوا

، ناقص صفائی و ستھرائی کےانتظاما ت اور صحت کے شعبہ میں تنزلی بھی معذوری میں مسلسل 

اضافے کی بنیادی وجوہات میں شامل ہے۔ جیسا کہ گزشتہ اسباق میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ معذوری 

 ئی تشخیص بچوں کی  نشونما اور بحالی کے لئے ناگزیر ہے۔کی ابتدا

دنیاکے دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں تعلیم کی طرف توجہ انتہائی کم دی 

جاتی ہے جبکہ معذور افراد کی تعلیم وتربیت کو اضافی بوجھ تصور کیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال 

دستیابی ناممکن نظر آتی ہے۔ جبکہ پاکستان میں پیش کی جانے  میں ابتدائی مداخلتی سہولیات کی

والی قومی پالیسی برائےمعذور افراد میں ابتدائی مداخلتی خدمات کو بنیادی نقطے کے طور پر 

 شامل کیا گیا ہے۔

 

کی دہائی سے شروع ہوا جب صدر پاکستان  80پاکستان میں خصوصی تعلیم کے دور کا آغاز 

کا اجراء کیا تھااور  Disability Employment Ordinanceمیں 1981جنرل ضیاء الحق نے 

کی  80کے تحت خصوصی تعلیم کے کئی اداروں کا قیام عمل میں آیا۔ گو کہ Ordinance اسی

دہائی سے پہلے کچھ غیر سرکاری ادارے معذور افراد کی بحالی کے لیے کام کر رہے تھے 

ری سطح پر بھی خصوصی تعلیم پر توجہ کا آغاز کے نفاذ کے ساتھ ہی سرکا Ordinanceلیکن  

ی ہوا۔ لیکن پھر یہ شعبہ بھی دیگر ملکی شعبوں سرکاری عدم توجہی کا شکار ہوگیا  طرح ک

اوردو دہائیوں تک خصوصی تعلیم کے لیے کوئی قانونی و تحقیقی پیش رفت عمل میں نہیں الئی 

ترقی  زتحقیقی بنیادوں پر روز بروجا سکی۔ دوسری طرف ترقی یافتہ ممالک میں اس شعبے میں 

دیکھنے میں آتی رہی اور وہ معذور افراد کی بحالی کے ساتھ ساتھ معذوری کی روک تھام اور 

اس کی شدت میں کمی کے لیے ریاستی بنیادوں پر نہ صرف قانون سازی کرتے رہے بلکہ اس 

تی نےایسا مریکاپر عملدرآمد کو بھی یقینی بنایا۔ اس سلسلے میں ریاست ہائے متحدہ ا س ا  ری

قانونی ڈھانچہ قائم کیا جو کہ پوری دنیا کے لیے خصوصی تعلیم میں قانون سازی کے لیے مشعل 

-Individualized Disability Educational Act PL (IDEA)کی دہائی میں  1990راہ ہے۔

 :کے نام سےیہ قانون پیش کیا گیا ۔ اس قانون کے چھ اہم پہلو ہیں جن میں  94-142
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 Zero Rejection 

 (FAPE) Free Appropriate Public Education 

 (LRE) Least Restrictive Environment 

 No Cost to the Parent 

 No Child left behind 

 Extended School Year 

جبکہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں خصوصی بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیےوفاقی قانون سازی 

کی  1980میں کی گئی۔  پاکستان میں  2007میں ہوا۔ جبکہ اس کی حالیہ ترمیم  1968کا آغاز 

میں قومی  پالیسی برائے معذور افراد پیش کی گئی اورپہلی بار  2006قانون سازی کے بعد 

معذوری کی روک تھام ، جلد تشخیص اور ابتدائی مداخلتی خدمات اور جائزے کے خدمات کو 

کیا گیا۔ اس پالیسی کے اجراء کے بر عکس، اس پالیسی کے اطالق بنیادی نقطے کے طور پر پیش 

کے لیے ٹھوس بنیادوں پر کوئی اقدامات نظر نہیں آئے۔ابتدائی تشخیص اور مداخلت کے بعد 

معذوری کی شدت میں کمی ممکن ہے۔ لیکن کراچی کے  بڑے سرکاری اسپتالوں میں ابتدائی 

ود نہیں، جبکہ کراچی پاکستان کا میٹروپولیٹن تشخیص و مداخلت برائے معذوری کا شعبہ موج

 شہر تصور کیا جاتا ہے۔

حالیہ عرصے میں چند غیر سرکاری اداروں نےابتدائی مداخلتی خدمات کی فراہمی کا آغاز کیا 

 ہے لیکن وہ انتہائی مختصر سطح پر کیےجارہے ہیں۔

 

 پاکستان کے تناظر میں ابتدائی مداخلت کا ممکنہ منصوبہ:
نیا بھر میں کئی مداخلتی و تشخیصی خاکوں پہ کام کیا جارہا ہے لیکن مصنفین کی نظر یوں تو د

میں اگر پاکستان میں ابتدائی مداخلتی خدمات کا حصول تمام خصوصی ضروریات کے حامل بچوں 

 تک پہچانا ہے تو درج ذیل خاکہ کچھ حد تک معاون ثابت ہوسکتا ہے۔

 

 منصوبے کے شراکت دار:۔

قے کے سرکاری اور نیم سرکاری ہسپتال ، طبی عملہ اور معاونین زچہ و طبی عملہ: عال .1

 بچہ کے طبی سہولیات کے مراکز ) میٹرنٹی ہومز(

 رابطہ کار: لیڈی ہیلتھ ورکرز اور پولیو ٹیم۔ .2

 کمیونٹی : والدین /خاندان ، بچہ .3

 خصوصی تعلیم و بحالی مراکز اور عام تعلیمی مراکز۔ .4

بیان کیے گئے تمام افراد کی شراکت داری و معاونت کاری میں اوپر دیے گئے ماڈل میں 

 ہی اس ماڈل کی کامیابی ہے۔
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 ابتدائی مداخلتی عمل:

 جانچ کا عمل  :
اس عمل کے لئے ضروری ہے کہ تمام طبی میٹرنٹی ہومز کے عملے کو ابتدائی تشخیصی اسکیل 

(APGAR,Brazilton, Portage)  یا دوسرے معیاری اسکیلز سے متعلق مکمل آگاہی و تربیت

فراہم کی جائے۔ کیونکہ تمام معذوریوں کی تشخیص پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد کے 

ابتدائی دنوں میں کی جاسکتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ طبی عملہ والدین کو مکمل 

 اہم کرے۔معلومات و آگاہی بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فر

 

 تشخیص و جائزہ:

معذوری کی ابتدائی جانچ کے بعد اس کی تشخیص کا مرحلہ آتاہے۔ اس مرحلے میں کامیابی کے 

لیے ضروری ہے کہ تمام مراکز ) ہسپتال و میٹرنٹی ہومز( کا عملہ معذوری کی تشخیص کے 

کا   س پر کرنےلیے مکمل طور پر تربیت یافتہ ہو، اور تشخیص و جا ئزہ دونوں عمل جدید نفو 

  اہل ہو۔

 رہنما ئی :
معذور بچوں اور ان کے خا ندان کی رہنما ئی  کے لئے ضروری ہے کے عال قے کی لیڈی ہیلتھ  

ورکرز کو  اس سلسلے میں متحرک کیا جا ئے۔ اور ان کو معذوری کی ابتدا ئی تشخیص سے 

 نسلک دیگر اداروں کے با رےمتعلق تر بیت فرا ہم کی جا ئے ۔ سا تھ ہی انہیں   اس  کام سے  م

بھی معلومات  دی جا ئیں تا کہ وہ والد ین کے سواال ت کا تسلی بخش جواب دے سکیں اور  ںمی

 مطا بق ماہرین تک رسائی کا انتظا م کر سکیں۔ بچے کی ضروریات کے

 

 منصوبہ بندی اور اس پر عملدر آمد :
را بطہ کاروں کی اس سطح پر تربیت کی جا ئے کہ  و ہ والدین،  طبی اور دیگر خصوصی 

تعلیمی و بحالی مراکز  کے  درمیان پل کا کردار ادا کر سکیں ۔ رابطہ کاروں  کے لیے ضروری 

ہے کہ وہ  بچے کی ضروریات اور والدین کی ترجیحات کے مطا بق  ماہرین  کی خدمات  اور 

راکز  تک رسائی کو ممکن  بنا سکیں اور ان کی  طرف  سے مہیا کی جانے خصوصی تعلیمی م

 پال ن پر عملدرآمد کو ممکن بنا سکیں۔ IEPاور   IFSPوالی 

 

 داخلے کا عمل: 
جیسا کہ پہلے  بیان کیا گیا ہے کے،  تمام  بین  الشعباجاتی  ماہرین کے ذریعے  ان پروگراموں 

کی  منصوبہ بندی کی جا تی ہے ۔ دوسرے مرحلے میں ماہرین ، والدین اور دیگر  منسلک  معا 

ونین کو تربیت  فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ و دشواری کے بچے پر کامیابی کے 

تھ پالن کا اطالق کر سکیں۔  تیسرے مرحلے میں  ماہرین  بچے کے جا ئزے  کے  ذریعے  سا

IFSP   پالن کی کامیا بی کا اندازہ لگانے کے بعد بچے  کی ابتدائی خصوصی تعلیمی مراکز میں

 داخلے کے لئیے    متعلقہ افراد سے رابطہ کرتے ہیں۔ 

 

________________ 
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