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چیونٹی اور جھینگر:
ایسپ یک کہانیاں
گرمی کے ایک دن فیلڈ میں ،ایک جھینگر اچھل کود کر رہا تھا ،شادماں تھا اور اپنے
دل یک تسیل کے لیے گا رہا تھا۔ ایک چیونٹی اس کے پاس سے گزری ،جو اپنے ساتھ
بڑی مشقت سے مکیئ کا ایک دانہ لیے ہویئ تھی جسے وہ جال تک لے جا رہی تھی۔
جھینگر نے کہا کہ “اس طریقے سے مشقت کرنے اور ہلچل مچانے یک بجائے آ کر
مریے ساتھ گپ شپ کیوں نہیں کریت ہو؟”
چیونٹی نے کہا “میں جاڑے کے لیے غذا اکٹھا کرنے میں مدد کر رہی ہوں ،اور تم کو
بھی ایسا کرنے یک تجویز کریت ہوں۔”
جھینگر نے کہا“ ،جاڑے کے بارے میں کیوں پریشاین اٹھائیں؟” ہمارے پاس یف الوقت
ڈھری ساری غذا موجود ہے۔" لیکن چیونٹی اپنے راستے چل دی اور اس نے اپین
مشقت جاری رکھی۔
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جب جاڑا آیا تو ،جھینگر کے پاس کویئ غذا نہیں تھی اور اس نے خود کو بھوک سے
مرتے ہوئے پایا—جبکہ اس نے دیکھا کہ چیونٹی نے گرمیوں میں اپنے اسٹور میں جو
کچھ اکٹھا کیا تھا اس سے مکیئ اور دانے اسے روزانہ تقسیم کر رہی ہے۔ تب جھینگر
کو علم ہوا کہ :رضورت کے دنوں کے لیے تیاری کرنا بہرتین ہوتا ہے۔
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ذمہ داری کے حلقے
ﻣﯿﺮی ﮐﻤﯿﻮﻧ﹩ﯽ

ﻣﯿﺮی ﻓﯿﻤﻠﯽ اور دوﺳﺖ
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ﻣﯿﮟ ﺧﻮد
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ہم دیل کے  5مراحل
مرحلہ  :1توجہ دیں!
•

آپ کا دوست کیا کہہ رہا ہے؟

•

آپ ان یک جسماین حرکات و سکنات کس طرح بیان کریں گے؟

مرحلہ  :2جوڑیں!
•

اپنے دوست کے انداز احساس کو جاننے کے لیے ایک ذایت ربط بنائیں۔

•

آپ کو اس سے ملتے جلتے احساس کا تجربہ کب ہوا تھا؟

مرحلہ  :3تصور کریں!
•

آپ کے خیال سے آپ کا دوست اس وقت کیسا محسوس کرتا ہے؟

•

اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا تو آپ کیسا محسوس کرتے؟

مرحلہ  :4پوچھیں!
•

اپنے دوست سے پوچھیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔

مرحلہ  :5عمل کریں!

•	اپنے دوست کے احساسات کے بارے میں ان یک بات پوری توجہ
سے سنیں۔
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•	اپنے قول و عمل کا استعمال کر کے اپنے دوست کو دکھائیں کہ
آپ خیال رکھتے ہیں۔
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 6یا 9؟
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ہم دیل کے منظر نامے کا تجزیہ
نام________________________________________________________________________________ :

 _.1آپ کے خیال سے آپ کے منظر نامے میں موجود شخص کیسا مسحوس کرتا ہے؟

 ._2یہ صورتحال آپ کو کیسا احساس دالئے یگ؟
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	.3اگر آپ نے حقیقی زندیگ میں اس صورتحال کا مشاہدہ کیا تو ،ہم دیل دکھانے کے
لیے آپ کیا کریں گے۔
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ہم دیل کے منظر نامے کے کارڈ
آپ یک بہرتین دوست سارہ ،آپ یک نیئ دوست لییل سے حسد کریت ہے۔ کارپول الئن کے
دوران ایک دن ،سارہ دیب زبان سے ہنسنا رشوع کریت ہے اور لییل یک ماں جو کار چالیت ہیں
اس کے بارے میں گھٹیا تبرصے کریت ہے۔ لییل اڑتے پڑتے سنیت ہے اور رساسیمہ ہو جایت
ہے؛ آپ کو علم ہے کہ لییل یک ماں یک نوکر چھوٹ گیئ ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
آپ کے بہرتین دوست میتیو نے سست رو قاری ہونے پر کرس کا مذاق اڑانا رشوع کر دیا
ہے۔ رشوع نے آپ نے اسے تفریح خیال کیا ،لیکن کرس کے تئیں میتیو کے تبرصے حقری تر
ہو گئے ہیں۔ اصل میں ،اب کرس کو کالس میں بلند آواز سے پڑھنے میں رشمندیگ ہویت
ہے اور جب بھی اس سے سوال کا جواب دینے کو کہا جاتا ہے وہ اپنا رس نیچے جھکا لیتا
ہے۔ جب کرس کو پڑھنا ہوتا ہے تو کالس کے دورسے طلبہ اب بھی میتیو کے تبرصوں
اور دیب دیب ہنیس کو مزاحیہ خیال کرتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
اسکول میں ایک ایذا رساین اور اس کے بہت سارے دوست وقفہ کے وقت ایک طالب علم
کو گھریے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے گندے اسنیکرز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا
چاہیے؟
بچے  PEکے دوران بیس بال گیم کے لیے ٹیمیں چن رہے ہیں۔ دو طلبہ چھوٹ گئے
ہیں ،لیکن کپتان انہیں لینا نہیں چاہتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
شانیا ایک برتھ ڈے پارٹی منا رہی ہے۔ ایک طالب علم کے سوا پوری کالس مدعو ہے۔ آپ
کو کیا کرنا چاہیے؟
بڑے چشموں کے ساتھ ایک نیا طالب علم آپ یک کالس روم میں آتا ہے۔ کالس میں کچھ
دورسے طلبہ قہقہہ لگانا رشوع کرتے ہیں۔ لنچ کے وقت ،وہ الگ تھلگ بیٹھتا ہے۔ آپ کو
کیا کرنا چاہیے؟
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کالس ساتھی کا مذاق اڑانے واال ایک پیغام آپ کو اور آپ یک کالس کے دورسے طلبہ کو
بھیجا گیا ہے۔ جس کالس ساتھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو اس خفیہ گروپ پیغام
کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
ً
کائال نے ایک نیا ہیرئ کٹ بنوایا ،اور گیسو تراش نے اتفاقا اس کے بال اس سے چھوٹے کر
دیے جتنا وہ رکھنا چاہیت تھی۔ آپ کے سارے دوستوں کے بقول وہ لڑکے یک طرح نظر آیت
ہے۔ کائال پریشان ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
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احرتام کے منظر نامے کے کارڈ
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کارڈ 1
کارڈ 2
جاین یک ٹیچر کالس سے اپین ریایض یک کتابیں اور
سارہ پارک میں ہے؛ کھا لینے پر وہ اپین آلو چپ
پنسلیں نکالنے کو کہیت ہیں۔ جاین خبطی ہے
یک تھییل زمنی پر پھینکیت ہے اور کھیلنے کے لیے
کیونکہ وہ اپنا ہوم ورک کرنا بھول گیا اور وہ اپین
جھولے پر دوڑ جایت ہے۔ کیا سارہ مؤدب رہی
ہے؟ کمیونٹی میں مؤدب رہنے کا مظاہرہ کرنے ریایض یک کتاب اور پنسل نہیں نکالتا ہے۔ جب اس
یک ٹیچر اسے ہدایات یاد دالیت ہیں تو ،وہ اب بھی
کے لیے سارہ کو کیا کرنا چاہیے؟
ان پر عمل نہیں کرتا ہے۔ کیا جاین مؤدب رہا ہے؟
جاین کو اپین ٹیچر کے تئیں احرتام کا مظاہرہ کرنے
کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
کارڈ 4
ّانا کے ٹیچر کالس کو اپنے ٹیبلٹس رکھ دینے اور
انہیں اپین سیٹوں پر جانے کو کہتے ہیں۔ ّانا جو
گیم کھیل رہی ہے اسے وہ پورا کرنا چاہیت ہے،
لہذا وہ ہدایت نظر انداز کریت اور ٹیبلٹ پر کھیلنا
جاری رکھیت ہے۔ کیا ّانا مؤدب رہی ہے؟ ّانا کو
اپنے ٹیچر کے تئیں احرتام کا مظاہرہ کرنے کے
لیے کیا کرنا چاہیے؟

کارڈ 3
بنی باتھ روم جاتے ہوئے گلیارے میں دوڑ رہا ہے۔
اس سے غری واقف ایک ٹیچر اس سے چلنے کو
کہتے ہیں۔ بنی ٹیچر کو نظر انداز کرتا ہے اور
دوڑتا رہتا ہے۔ کیا بنی مؤدب رہا ہے؟ بنی کو
اسکول میں احرتام کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا
کرنا چاہیے؟

کارڈ 6
سیان یک ماں نے اس سے کہا کہ وہ جب تک
اپنا کمرہ صاف نہ کر لے وہ اپنے دوستوں کے
ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ سیان ًاپنا کمرہ صاف کرنا
نہیں چاہتا تھا ،بلکہ وہ واقعتا باہر کھیلنا چاہتا
تھا۔ سیان اوپری مزنل پر چال گیا اور اپین ماں کے
کہنے کے مطابق اپنا کمرہ صاف کیا۔ کیا سیان
مؤدب رہا ہے؟

کارڈ 5
ایرک یک بیس بال ٹیم نے بڑا گیم نہیں جیتا۔ ایرک
کایف خبطی تھا۔ جب دونوں ٹیموں کے لیے ہاتھ
مالنے کا وقت آیا تو ،ایرک بینچ پر بیٹھ گیا اور اس
نے دورسی ٹیم سے ہاتھ مالنے سے انکار کر دیا۔
کیا ایرک مؤدب رہا ہے؟ ایرک کو احرتام کا مظاہرہ
کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟

کارڈ 8
شو اینڈ ٹیل کے دوران ،دو لڑکے تب قہقہہ لگانا
رشوع کرتے ہیں جب ان یک کالس ساتھی اپین من
پسند فلم کے بارے میں باتیں شیرئ کر رہی ہے۔
وہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک بزیار کن
فلم ہے۔ کیا یہ طلبہ اپین کالس ساتھی کے تئیں
مؤدب رہے ہیں؟ احرتام کا مظاہرہ کرنے کے لیے
ان لڑکوں کو کیا کرنا چاہیے؟

کارڈ 7
سریینا یک دادی نے ڈنر کے لیے پاستا بنایا۔ سریینا
کو پاستا پسند نہیں ہے۔ ڈنر یک مزی پر ،وہ پاستا
بنانے پر اپین دادی پر چیخیت ہے اور ان سے کہیت
ُ
ہے کہ وہ اب تک یک بدترین کک ہیں۔ کیا سریینا
مؤدب رہی ہے؟ سریینا کو اپین دادی کے تئیں
احرتام کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
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احرتام کا مظاہرہ کرنا
میں احرتام کا مظاہرہ کس طرح کر سکتا ہوں؟

اسکول میں

گھر پر
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کمیونٹی میں
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راستبازی کے بارے میں سادہ اقتباسات
“حقیقی راستبازی درست کام کرنا ہے ،یہ جانتے ہوئے کہ کیس کو یہ علم ہونے واال
نہیں ہے کہ آیا اسے آپ نے کیا ہے یا نہیں۔”
“راستبازی ذایت فائدے یک بجائے اقدار یک بنیاد پر اپنے خیاالت اور اعمال کا انتخاب
کرنا ہے۔”
“جو بھی شخص معمویل امور میں سچایئ کے معاملے میں بے توجہ ہے اس پر اہم
امور کے معاملے میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔”
“صحیح کام کرنے کے لیے وقت ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔”
“راستبازی اس وقت بھی درست کام کرنا ہے جب کویئ نہیں دیکھ رہا ہو۔”
“دانشمندی اختیار کرنے الئق درست راہ کو جاننا ہے…راستبازی اسے اختیار کرنا ہے۔”
“یہ بر رس عام ہمارا اعرتاف کرنا نہیں ہے ،بلکہ غائبانے میں جہاں ہم چلتے ہیں اور جس
پر عمل کرتے ہیں وہ ہمیں راستبازی دیتے ہیں۔”
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“ایماندار بننے سے آپ کو ڈھری سارے دوست نہیں ملتے ہیں ،لیکن اس سے ہمیشہ آپ
کو صحیح دوست ملتے ہیں۔”
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راستبازی کے چیلنج کے منظر نامے
یہ منظر نامے اپین کالس کو پڑھ کر سنائیں۔ طلبہ کو انتخاب کرنا ہے کہ وہ ہر منظر نامے کے لیے کیا
کریں گے اور کمرے یک متعلقہ سمت — 1یا  — 2یک طرف جائیں گے۔

	.1آپ کا دوست پھر سے آ گیا ہے ،اور آپ دونوں آپ یک ماں کے کمپیوٹر پر ہیں۔ آپ کا
دوست آپ کو اییس ویب سائٹ پر لے جانا چاہتا جو آپ کے علم کے مطابق آپ یک
ماں آپ کو نہیں دیکھنے دینا چاہیت ہیں۔ تاہم ،چونکہ آپ یک ماں چند منٹوں کے
لیے آپ کے پڑویس کے گھر چیل گیئ ہیں ،لہذا آپ اور آپ کے دوست اکیلے ہیں۔
آپ…
	انتخاب … :1ویب سائٹ دیکھیں گے؟ آپ یک ماں ابھی گھر پر نہیں ہیں ،اور انہیں
کبھی علم نہیں ہوگا کہ آپ نے اسے دیکھا ہے۔
	انتخاب … :2اپنے دوست کو بتائیں گے کہ آپ کو کیس اور ویب سائٹ پر جانا یا کچھ
اور کرنا چاہیے؟ آپ اگر ویب سائٹ دیکھتے ہیں تو مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔
	.2آپ کو اپنے فرہنگ کے امتحان کے لیے مطالعہ کرنے کا وقت نہیں مال تھا ،اور آپ
یک دادی نے آپ سے کہا کہ اس ویک اینڈ پر ان کے ساتھ مال میں جانے کے لیے آپ
کو امتحان میں " "Aحاصل کرنا رضوری ہے۔ امتحان کے دوران ،آپ کو پتہ چال کہ
آپ اپنے بغل میں بیٹھنے والے طالب علم کے جوابات آساین سے دیکھ سکتے ہیں۔
آپ…
	انتخاب … :1اس طالب علم کے امتحان سے چیٹنگ کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ
اس نے پڑھا ہے اور شاید اس کے پاس صحیح جوابات ہیں۔
	انتخاب … :2خود اپنا کام کرنے کا انتخاب کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کو " "Aنہ ملے،
لیکن آپ نے چیٹنگ نہیں یک۔
	.3آپ نے دیکھا کہ آپ کے بہرتین دوست نے آپ یک کالس میں دورسے طالب علم کے
بستے سے کچھ پیسے چرائے۔ آپ…
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	انتخاب … :1آپ نے جو کچھ دیکھا اس یک رپورٹ اپنے ٹیچر کو کریں گے؟ آپ کو علم
ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا دوست خبطی ہو ،لیکن آپ یک کالس میں موجود طالب
علم کے پاس اب لنچ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔
	انتخاب … :2کچھ نہیں کہیں گے؟ پیسے آپ نے نہیں چرائے ہیں۔
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مثبت خیاالت
میں اسمارٹ ہوں۔
میں محتین ہوں۔
مریا ایک اچھا دوست ہے۔
میں ذمہ دار ہوں۔
میں منحرص ہوں۔
میں مزاحیہ ہوں۔
میں بہادر ہوں۔
میں اسپورٹس میں اچھا ہوں۔
میں ایک اچھا قاری ہوں۔
میں مدد گار ہوں۔
میں ریایض میں زبردست ہوں۔
میں مؤدب ہوں۔
میں پسند کیا جاتا ہوں۔
میں مہربان ہوں۔
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میں فنکارانہ ہوں۔
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منفی خیاالت
میں بیوقوف ہوں۔
میں کبھی کویئ کام صحیح نہیں کرتا ہوں۔
میں اسپورٹس میں وحشتناک ہوں۔
کویئ بھی مریا دوست بننا نہیں چاہتا۔
سب کچھ مشکل ہے۔
میں ڈرا نہیں کر سکتا۔
ہر کویئ گھٹیا ہے۔
مریے ٹیچر ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔
مجھے ریایض سے نفرت ہے۔
مریا بڑا بھایئ کبھی مریے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا ہے۔
وقفہ بزیار کن ہے۔
میں بدترین قاری ہوں۔
میں اسکول میں ناکام ہونے واال ہوں۔
مجھے گھر پر اپنا کام کرنے پر ہمیشہ ڈانٹ پڑیت ہے۔
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میں کبھی کویئ پرلطف کام نہیں کرتا ہوں۔
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ثابت قدمی کے اہداف
مریا طویل مدیت ہدف ہے__________________________________________________________ :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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مجھے اپنا ہدف مکمل کرنے پر ،یہ یوں نظر آئے گا…
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ثابت قدمی کے اہداف
مجھے اپنا ہدف مکمل کرنے پر ،یہ یوں نظر آئے گا…
ﻗﻠﯿﻞ ﻣﺪ ﮨﺪف :1

ﻣﺠﮭﮯ ﮐﯿﺎ ﭼﯿﺰ
درﮐﺎر ﮨﻮﮔﯽ:

ﻣﺠﮭﮯ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ:

وﯾﺰوﺋﻞ:

ﻗﻠﯿﻞ ﻣﺪ ﮨﺪف :2

ﻣﺠﮭﮯ ﮐﯿﺎ ﭼﯿﺰ
درﮐﺎر ﮨﻮﮔﯽ:

ﻣﺠﮭﮯ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ:

وﯾﺰوﺋﻞ:

ﻗﻠﯿﻞ ﻣﺪ ﮨﺪف :3

ﻣﺠﮭﮯ ﮐﯿﺎ ﭼﯿﺰ
درﮐﺎر ﮨﻮﮔﯽ:

ﻣﺠﮭﮯ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ:

وﯾﺰوﺋﻞ:

ﻗﻠﯿﻞ ﻣﺪ ﮨﺪف :4

ﻣﺠﮭﮯ ﮐﯿﺎ ﭼﯿﺰ
درﮐﺎر ﮨﻮﮔﯽ:

ﻣﺠﮭﮯ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ:

وﯾﺰوﺋﻞ:

وﯾﺰوﺋﻞ:
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ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺪ ﮨﺪف:
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نمونہ "آپ  -پیغام"
ناؤمی (پیغام سفید رنگ میں ہے)
اور اس یک دوست(پیغام نیلے رنگ میں ہے) کے بیچ متین گفتگو پڑھیں۔
اگر آپ ناؤمی کے دوست ہوتے تو آپ کیسا محسوس کرتے؟

ﺗﻔﺼﯿﻼت

ﭘﯿﻐﺎﻣﺎت
ﺗﻢ ﺟﮭﻮﭨﮯ ﮨﻮ۔

ﮨﻮںﮨﮧ… ﺗﻢ ﮐﮩﻨﺎ
ﮐﯿﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ؟
ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐﮧ ﺗﻢ ﺳﺎﮐﺮ ﯽﮐ وﺟﮧ
ﺳﮯ ﻣﺮﯿی ﺑﺮﺗﮫ ڈے ﭘﺎرﭨﯽ ﻣﯿﮟ
ﻧﮩﯿﮟ آ ﺳﮑﮯ۔ ﻣﺎریﮧ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﻣﺎل ﻣﯿﮟ دیﮑﮭﺎ ﺗﮭﺎ۔
ﻣﺠﮭﮯ ﺳﺎﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﴐور ﺗﮭﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻮﺳﻢ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ یﮧ ﻣﻨﺴﻮخ ﮨﻮ
ﮔﯿﺎ۔ ﻣﺠﮭﮯ اﭘﯽﻨ ﻣﺎں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
ﻣﺎل ﺟﺎﻧﺎ ﭘﮍا ﺗﮭﺎ۔
ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ۔ ﺗﻢ ﺳﺐ ﺳﮯ
ﺑﺮے دوﺳﺖ ﮨﻮ۔
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ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﯽﻨ آﺳﺎﯽﻧ ﺳﮯ
ﮐﮩﮧ دیﺎ۔
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“میں  -پیغام” یک مشق
ہدایات :درج ذیل مثالیں پڑھیں۔
تصور کریں کہ وہ آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں؛ پھر ،ہر مثال کے لیے خود اپنا “میں  -پیغام” لکھیں۔

مثال:
آپ یک ماں آپ کے دادا دادی کے پاس آپ کے جانے سے قبل آپ کو اپنے بال کٹوانے
کو کہہ رہی ہیں۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔

پریشان
ہوں________________________________________
میں محسوس کرتا
مجھے میرا ہیئر اسٹائل تبدیل کرنے کو کہتی ہیں
آپ___________________________________________________________________________
جب
کیونکہ میرے بال جیسے نظر آتے ہیں وہ مجھے پسند ہے۔
___________________________________________________________________________
.1

کالس کا ایک ساتھی اس جوتے کا مذاق اڑا رہا ہے جو آپ مشق کے لیے پہنتے ہیں۔

میں محسوس کرتا ہوں __________________________________________
جب آپ _____________________________________________________________________________
کیونکہ ______________________________________________________________________________
._2

آپ کے کالس ساتھی وقفہ میں آپ کو اپنے گیم میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔

میں محسوس کرتا ہوں ______________________________________________________________
جب آپ _____________________________________________________________________________
کیونکہ ______________________________________________________________________________
._3

آپ کے بھایئ بہن آپ کو "گاؤدی" بالتے ہیں کیونکہ آپ کو پڑھنا پسند ہے۔
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میں محسوس کرتا ہوں ______________________________________________________________
جب آپ _____________________________________________________________________________
کیونکہ ______________________________________________________________________________
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تنازعہ کا حل
نجومی
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جذبایت ایمویج

overcomingobstacles.org

تیرسی  -پانچویں گریڈ | ہم عمروں کے دباؤ کو نمٹانا

ہم عمروں کے دباؤ کے منظر
نامے یک فہرست
	.1آپ اور دوستوں کا ایک گروپ آپ کے گھر کے قریب فیلڈ میں ساکر کھیل رہے ہیں۔ آپ کو
اندھریا ہونے تک گھر آ جانے کو کہا گیا ہے۔ اندھریا ہونے سے عنی قبل محلے کا ایک معروف
بچہ آپ کو اور دوستوں کے آپ کے گروپ کو اس کے عقیب صحن میں نائٹ ٹیگ کھیلنے کے
لیے اپنے گھر چلنے کو کہتا ہے۔ آپ کے سارے دوست جانے کا فیصلہ کرتے ہیں ،لیکن آپ کو
معلوم ہے کہ آپ سے اندھریا ہونے تک گھر واپس آنے یک توقع یک جایت ہے۔
	.2کمپیوٹر کالس کے دوران ،آپ یک ایک کالس ساتھی اییس ویب سائٹ پر گیئ جو آپ کے علم کے
مطابق آپ کو اسکول میں دیکھنے یک اجازت نہیں ہے۔ وہ چاہیت ہے کہ آپ اس ویب سائٹ پر
بھی جائیں تاکہ وہ آپ کو “پرکشش” ویڈیو دکھا سکے۔ آپ یک کالس ساتھی کا کہنا ہے کہ اگر
آپ ہمہ وقت اسکول کے اصولوں کر عمل کرتے ہیں تو گویا آپ ٹیچر کے پالتو جانور ہیں ۔
	.3جریالڈو کو واقیع ایک جوڑی ساکر کے پچر چاہئیں۔ اس یک دادی اسے ایک مقامی مال میں
چھوڑ دییت ہیں اور اندر جا کر جوتے خریدنے کے لیے اسے پیسے دے دییت ہیں۔ شو ڈپارٹمنٹ
یک طرف جاتے ہوئے اس نے ساکر شارٹس یک وہی جوڑی پہنے ہوئے ساکر کے کھالڑیوں کا ایک
گروپ دیکھا۔ یوں تو وہ ایک طویل مدت سے ساکر کے پچروں کا خواہاں تھا ،مگر جریالڈو ساکر
کے دورسے کھالڑیوں کے ساتھ مطمنئ اور فٹ ہونے کا دباؤ بھی محسوس کرتا ہے۔
 .4اسکول کے لیے بس یک سواری پر ،ایک کالس ساتھی ناکوان سے پوچھتا ہے کہ آیا وہ اس کا
ہوم ورک کایپ کر سکتا ہے۔ ناکوان منع کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ چیٹنگ
ہے۔ لیکن اس کا کالس ساتھی اسے سے کہتا ہے کہ رصف “گاؤدی” لوگ ہی جوابات شیرئ
کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ کیا آپ گاؤدی بالیا جانا پسند کرتے ہیں؟
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	.5جب ڈی ّانا اسکول ڈانس میں تھی تو ،اس کے اسکول میں نیئ لڑیک آگے آنے اور اپین دوستوں
کے حلقہ رقص میں شامل ہونے یک کوشش کریت ہے۔ ڈی ّانا کے سارے دوست اپین آنکھیں
گھماتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ وہ اس نیئ لڑیک کو بالک آؤٹ کر دیں۔ ڈی ّانا دیکھیت
ہے کہ نیئ لڑیک واقیع تنہا نظر آیت ہے لیکن وہ اپین دوستوں کے سامنے "ناخوش" نظر آنا نہیں
چاہیت ہے۔
	.6رشیل کالس میں خامویش سے بیٹھی ،اس طرح ایک کتاب پڑھ رہی تھی گویا اس کے ٹیچر نے
اسے ایسا کرنے یک ہدایت دی تھی۔ اچانک ،اس کے بغل میں بیٹھی ہویئ اس یک بہرتین دوست
اس سے ایک پرچی دورسے طالب علم کو پہنچانے کو کہیت ہے۔ رشیل پریشاین میں پڑنے کے
بارے میں بدحواس ہے ،لیکن لیالین دھمیک دییت ہ کہ اگر اس نے پرچی آگے نہیں بڑھایئ تو وہ
اس یک بہرتین دوست نہیں رہے یگ۔
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 PIEمنسوب کریں
من
سوب

کر یں

مثال (مثالیں)
•   ______________________
______________________
•   ______________________
______________________

بک

نسو

م

من

یں

مثال (مثالیں)
•   ______________________
______________________
•   ______________________
______________________
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سو
ب
ک
ر

ر یں

مثال (مثالیں)
•   ______________________
______________________
•   ______________________
______________________
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شہریت کا چارٹ

میں اس دنیا کو ایک بہرت جگہ بنانے
واال ہوں بہ لحاظ…
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اسکول میں

گھر پر
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اپین
کمیونٹی میں

