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رڻ گھرجي    ؟ڳوٺ ۾ ڇا 

ئي ويندي يل ڳوٺن بابت فھرست فراھم  يم کي ضلعي مان چونڊ  يم مليل فھرست . ھر ضلعي جي  ضلعي 
ندي 20مطابق ھر ڳوٺ مان    .گھرن جو سروي 

  
جي؟ :1سرگرمي نمبر  يئن تيار    نقشو 

 يو/ ڳوٺ جي چڱي مڙس س يا   :يا سردار سان رابطو  ائونسلر، چڱي م ڳوٺ ۾ موجود 
ري پنھنجو تعارف  ڏھن جرڳو آھي ته ان جي ميمبرن يا ڳوٺ جي بزرگ ماٹھن سان ملي  سردار يا جي

ي. رايو و ته جيئن توھان ان ڳوٺ ۾ داخل ٿيندي ئي مختلف ماٹھن سان سالم دعا يا ڳالھه ٻولھه شروع 
ري سگھو انھن کي  رايو (ASER)“اثر “ڳوٺ بابت صحيح معلومات حاصل  توھان کي . بابت تعارف 

ائونسلر کان ڳوٺ ۾ موجود  الڪ ڏيڍ لڳندو، ڳوٺ جي  ڳالھه ٻولھه ۽ سالم دُعا واري مرحلي ۾ تقريبًا 
ان ڳوٺ جو ن ائونسلر و ڏھن  قشو ملي وڃي ته سٺي ڳالھه آھي گھرن جي تعداد جو اندازو لڳايو، جي

اڻ ته اھي نقش تپيدار وٽ ھوندا آھن بھرحال تپيدارن کان مليل نقشن جي مدد کانسواِء ۽ توھان پاڻ ۾  اڇا
ريو ۽ نقشي ۾ موجود اھم ۽ واضح ۽ اھم نشانين ۽ ڳوٺ جي ترتيب جوجائزو  ڳوٺ جو چڱي طرح دؤرو 

  .وٺو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ريو يو ۽گڏوگڏ / اڻڳوٺ بابت ڄ :نقشو تيار  رڻ الِء ڳوٺ ۾ گھمڻ ڦرڻ شروع  معلومات حاصل 

 .ڳوٺ جو نقشو ڏنل شيٽ تي ٺاھيندا به وڃو

 يو يترا پاڙا :ماٹھن سان ڳالھه ٻولھه شروع  ٿي ۽  امحله يا حص/ ھن ڳوٺ ۾  آھن ۽ اھي 
ي آھي ھ ي جڳھه تي موجود آھن پاڙن جي سماجي حيثيت  ي/ ھر پاڙي. ھ ترا گھر محلي ۾ تقريبًا 

 .کي آگاھي ڏيو (ASER)آھن؟ ان بابت اثر 

 و بنائڻ تمام فائدو وارو ثابت ٿيندو آھي ان الِء  :عارضي نقشو ين ۽ روڊن جو خا ڳوٺ ۾ موجود گھ
. پھريائين زمين تي نقشو ٺاھيو ته جيئن آس پاس جا ماٹھو پڻ ڏسن ته ڇا ٿي رھيو آھي هبھتر اھو آھي ت

اپ ۽ اھم اوطاقن بابت ڄاٹڻ الِء  ڳوٺ ۾ موجود اھم جڳھين مثالً  ول، بس اس مسجد، درياَء، روڊ، اس
ريو ريو ۽ طرف  .مقامي ماٹھن کان مدد حاصل  و تيار  ين ۽ رستن جو خا : نقشي تي اھم روڊن، گھ

 .اوڀر، اولھه ، ڏکڻ ۽ اتر  بابت سمجھي وٺو

ري رھيو آھي ته  ته نقشو سڄي ڳوٺ جي صحيح نجڏھن سڀئي ماٹھو متفق ٿي وڃ :حتمي نقشو اسي  ع
ريو مل  ل ۾ م   .ان کي حتمي ش

رايو وڃي (ASER)اثر    جو تعارف 
ً  (ASER)ڳوٺ جي ماٹھن کي اثر  رائڻ تمام ضروري آھي مثال ھيٺ ڏنل : جو تعارف آسان ۽ سادن لفظن ۾ 

ري سگھو ٿا ــ    طريقي موجب اثر ۽ اثر سروي جي وضاحت 
ستان ۾“ يم، پا ري رھيا آھيون جنھن جو نالو   “معياري تعليم مان ۽ منھنجي   (ASER)اثر “بابت سروي 

ول ۾  16کان  03۽ اسان ڄاٹڻ چاھيو ٿا ته ڇا . آھي “ساليانو معياري تعليم جو جائزو سالن جا ٻار اس
ستان  ولن ۾ داخال ٿي به آھي يا نه؟ اسين ھي سروي پا جھه سکي رھيا آھن يا نه انھن ٻارن جي اس

ري رھيا آھيون ۽ توھان جو ڳوٺ انھن مان ھڪ آھي 2400لعن ۾ ض 80جي  اري ۽ . ڳوٺن ۾  اسان سر
ھڻ ۽ رياضي جا بنيادي سوال ولن ۾ پڻ وينداسين جنھن ۾ ٻارن کي انگريزي، سنڌي، اردو پ حل  نجي اس

ومت تا. رڻ الِء چونداسين و آھي ۽ ح ھ ي طرح اوھان به ڄاٹي سگھندو ته تعليم جو معيار  ئين اھا اھ
ئي ويندي ته سڀني ڳوٺن ۾ تعليم جو معيار  وشش    .ٿي بيٺل آھيڳالھه پھچائڻ جي 
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رڻ   .نقشي واري شيٽ مان پڇيل معلومات تي نشان ھٹو :نقشي تي مختلف جڳھين جي سڃاٹپ 
  :محلن ۾ ورھايل گھر/ پاڙن  /مختلف حصن

   ڏھن ڳوٺ، پاڙن اد ايو ۽ اندازن گھرن جي تعدمحلن تي مشتمل ھجي ته نقشي ۾ انھن تي نشان لڳ/ جي
ڏھن ھڪ في پاڙ و لکي ڇڏيو، جي

ڳوٺ ۾ چئن کان وڌيڪ مختلف پاڙا 
ھجن ته پرچيون ٺاھيون جن تي 

ٽ پاڙن جا ناال ۽ گھرن جي تعداد نو
ي به چار پرچيون  ريو ۽ 
چونڊيو ۽ انھن پاڙن تينشان لڳائي 
نھن پاڙي جي  ڏھن  ڇڏيو، جي
باقي پاڙن کان گھٹي تعداد آھي ته 
رڻ جي ضرورت ناھي ر   ف

ي به  اڻ ته  گھر ان پاڙي  5 ڇا
 .مان چونڊيا ويندا

     ڏھن چار يا ان کان گھٽ جي
پاڙا ھجن ته سڀني پاڙن ۾ وڃٹو 

ڏھن  ريو ته جي ً ان ۾ (پاڙا آھن ۽ انھن مان ھڪ تمام وڏو آھي  3پوندو، فرض  ) گھر آھن 200مثال
حصن ۾  2ته اسان ان کي 

ورھائينداسين ۽ ھر حصي مان 
باقي جي ٻن . بوونڊپنجون گھر چ

 .پاڙن مان به پنج پنج گھر چونڊيو
  

  : ڳوٺ جتي گھٹا گھر ھجن
نھن ڳوٺ ۾ گھٹا گھر ھجن  ڏھن  جي

ھر حصي . ته ان کي چئن حصن ۾ ورھايو
ريو ۽ ان  ۾ اندازن گھرن جي تعداد نوٽ 
رڻ کان  معلومات کي نقشي تي نوٽ 

  پھرين ماٹھن کان 
رائي وٺو .تصديق 
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يئن  -2 سرگرمي نمبر    : (How to sample households) جيگھر جي چونڊ 

 ئي وڃي 20سڄي ڳوٺ مان شن ۾ ڏنل طريقي مطابق گڏ   .گھرن جي معلومات پوئين سي

ري ) وسط(ي ۾ وڃو ھر حسي جو وچ صڳوٺ جي ھر ح ريو پوِء وچ ۾ موجود گھرن جي ُمنھن  تالش 
ريو، کاٻي ھ ٿ تي ايندڙ ھر پنجو گھر اوھان جي سروي جو بيھو ۽ کاٻي ھٿ کان گھرن جي چونڊ شروع 

ھر گھر ۽ ان موجود ٻارن جي باري ۾ معلومات حاصل ) مثًال پنجون، ڏھون، پندرھون وغيره(حصو آھي 
 .ريو

o  ڏھن گھر بند ھجي ته   (House closed)جي

o  نھن گھر مان سروي بابت معلومات نه ڏني وڃي ته ان کي پنھنجي سروي شيٽ ۾ ڏھن   No“جي
Response” يل آھي ر مٿي  ل ايئن اوھان جو اھو گھر . لکي اڳئي گھر طرف وڌجي جنھن جو ذ بل

ي سروي ۾  5شن ۾ گھٽ ۾ گھٽ سروي ۾ نه ليکيو ويندو، ھر سي گھر  جنھن ۾ ماٹھو موجود ھجن جي
ريو ريو ۽ معلومات حاصل    .شامل به ٿيڻ چاھين تن جودورو ضرور 

o  ڏھن گھر ۾ ٻار نه ھجن ته   (No Children)جي

o  ن کان نھن گھر ۾ ٻار يا وري خاص طور تي  ڏھن  سالن جا ٻار موجود نه ھجن ته گھر ۾ ٻيا فرد  16جي
و گھر اوھان جي سروي ۾ شمار ٿيندو ان گھر جي باقي تمام معلومات مثًال فردن جي  موجود ھجن ته اھ

و گھر اوھان جي سروي جو . ريو، سربراھه جو نالو، عمر ۽ تعليم ۽ ماُء بات معلومات حاصل تعداد اھ
يو ويندو   .پنجون نمبر گھر شمار 

رڻ بعد بيھي رھو 5پاڙي ۾ / ھر حصي مل  يل گھرن کان  ؛ترسي پئو/ گھر م پنجن چونڊ 
ر ھٹو ۽ کاٻي ھٿ وارو اصول گھر پنجين گھر الِء  ڏھن گھر ختم يا پورا ٿي وڃن ته ٻيھر چ پھرين جي

يو ويندو ڏھن . استعمال  نھن ٻئي گھر کي چونڊيوجي سروي . و سروي ٿيل گھر ٻيھر اچي وڃي ته 
مل نٿو ٿي وڃي 5پاڙي مان / کي تيستائين جاري رکو جيستائين ھر حي    گھرن جو سروي م

ھاٹي اوھان ٻئي پاڙي ۾ وڃو ۽ ان عمل کي ورجايو:  

ل ري انھن گھرن ڏانھن وڃو جتي ٻار گھر ۾ ھجن ان جو مطلب مو وشش  ر واري ڏينھن يا آچ توھان 
ل ھجي تڏھن وڃو ول جي مو  .جنھن ڏينھن اس

 ريو ۽ اھو ار بابت سوچ ويچار  يم ۽ طريقي و به جواب نه ملي ته پنھنجي  نھن گھر مان  ڏھن  جي
ي گھر طرف وڃن جتي غير مردن کي اجازت نه ملندي ھجي نھن اھ يم مان ٻه مرد    .به ٿي سگھي ٿو ته 

 



تابچو ھدایتن  5                  تي مشتمل 

ز ڳولھڻ الِء گھرن طرف  .1 پاڙي جو مر
ري بيھو  ُمنھن 

اٻي ھٿ کان ھر پنجين گھر جو  .2 پنھنجي 
يو   سروي شروع 

وگھر بند پيل .3 ڏھن  و  جي آھي يا ان ۾ 
 “بند گھر“به نه رھندو ھجي ته ان کي شيٽ ۾ 

 .جي نالي سان لکو ۽ ٻئي گھر طرف ھليا وڃو
ڏھن گھر وارا سروي ۾ حصو نه وٺڻ  .4 جي

لکي ٻئي گھر   ”No response“چاھين ته 
 .طرف وڌو

نھن  .5 نھن گھر ۾ ٻار نه ھجن يا  ڏھن  جي
سالن جي وچ ۾  16کان  03به ٻار جي عمر 

يو نه ھجي  .ته ان کي سروي ۾ شمار 
ي ۾  .6 ڏھن توھان پاڙي جي آخري ڇي جي

پھچي ويا آھي ۽ پنجون گھر نه ٿي سگھيون 
ھر پنجين “آھي ته ٻيھر کان گھمي واپس اچو 

 “ .گھر واري حساب سان

  

  
  
  

ھاٹي پنجين گھر مان پڇو ته اوھان جي گھر ۾ رڌٹا ۽ ان ۾ چلھا 
نھن  ڏھن ھڪ کان وڌيڪ آھن ان مان  يترا آھن، جي
مل طور تي شيٽ تي  ھڪ چلھي کي چونڊيو ۽ ان کي م

 .گھر طرف وڌوالھي پوِء اڳئي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رٹو آھي؟  3سرگرمي نمبر   What to do)ھر گھر ۾ ڇا 
in each household)   

ارن   الِء عام ھدايتون   (Volunteers)رضا

يترا آھن جي   :ھڪ کان وڌيڪ رڌٹا اھو پڇو ته گھر ۾ رڌٹا 
ريو نھن ھڪ چونڊ  . ھڪ کان وڌيڪ آھن ته انھن مان 

مل ٿيڻ بعد اڳئي پنجين گھر طرف وڌو ۽  چ يل سروي م ونڊ 
سالن جي وچ ۾  16کان  03گھر ۾ ٻارن بابت پچو جن جي عمر 

يعني گھر جا سڀئي . (ٹي مان کائيندا ھجنڌھجي ۽ اھي ھڪ ئي ر
۽ اھي ھڪ ئي ) گڏجي کائين ڀاتي ھڪ وقت ۾ ساڳيو کاڌو پچائين ۽

ندا ھجن پر پنھنجي خاندان الِء الڳ الڳ  رڌٹو يا چلھو استعمال 
ندا ھجن  .کاڌو تيار 

يل گھرچ معلومات ) 16کان  03(اسان کي انھن سڀني ٻارن  : ونڊ 
ي ان گھر ۾ رھندا ھجن رٹي ھوندي جي   .حاصل 

03  سالن جي عمر جا ٻار 05کان: Household sheet  
يو چاھي  تي توھان ٻار جو نالو، عمر ۽ باقي تمام معلومات نوٽ 

يس ھندو ھجي اسان انھن ٻارن کان  ي به درجي ۾ پ ھ ٽ اھو 
سالن کان گھٽ ھجي  05نه وٺنداسين جن ۾ عمر ) امتحان(

نھن به  ھڻ ناھي ويو ۽ اھو  ول ۾ پ نھن اس ڏھن ٻار  جي
يسٽ تي  ھي ته   .واري خاني تي نشان لڳايو  ”Never Enrolled“درجي ۾ نٿو پ

 05  لومات نوٽ ھائوس ھولڊ شيٽ تي توھان ٻار جو نالو، عمر  ۽ باقي مع: سالن جي عمر جا ٻار 16کان
 هھن عمر جي ٻارن  کان اردو، رياضي ۽ انگريزي زبان جو امتحان وٺو اسان کي خبر آھي ته ننڍڙا ٻار نه ت. ريو

نھن  پاڙي اندر توھان کي  يئن تيار / جو نمونو  Householdھڪ ڳوٺ جي  و  خا
  رٹو آھي؟
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ھي سگھندا آھن نه ئي  و عمل جاري رکٹو پوندو،   حسابپ ري سگھندا آھن تنھن ھوندي به اسان کي ھڪ جھ
ري وٺو ته ٻار  يسٽ دوران اھا پڪ  ون حالت ۾ آھي ۽ يسٽ کان پھرين ۽  . ڏنو وڃيوقت پڻ گھٹو  کينپُرس

يسٽ  05اسين  الس يا پري (سالن ۽ ان کان وڏي عمر جي ٻارن کان  چي  امتحان وٺنداسين توٹي جو اھو ٻار 
ول ۾ ڇو نه ھجي  .اس

  : باقي معلومات
 ريو  :ٻار) بطور مھمان آيل(غير رھائشي يل ڳوٺ ۾ انھن ٻارن جو سروي ھر گز نه  ي چونڊ   جي

ن وٽ يا دوستن جي گھر  مھمان ٿي آيل ھجن ن مائ يسٽ ان صورت ۾ وٺو جڏھن ان گھر  .پنھنجي م انھن ٻارن جو 
ريووجا ڀاتي يا ٻار ز رن پڇو ته ان گھر ۾ گھر جي فردن يا پاڙي وا. ر ڀرين پر سندن نتيجن کي شيت ۾ نوٽ نه 

ا ٻار ان گھر جا  .آھن ھ

رين عام طور تي وڏن ڇو :وڏا ٻار تن کي ٻار تصور ناھي ) سال آھي 16کان  11جن جي عمر (رن ۽ ڇو
ري نه سڏيو ان ڳالھه جو پڻ پتول  ي قسم جي مسئلن کان واقفيت ضروري آھي ۽ انھن کي ٻار  يو ويندو، اھ

ير رھندو آھي ته جيئن اسان جن ٻارن کي ڳولھيون پيا اھي رھجي نه وڃ هلڳايو ت ير   ، ٻيو ته گھٹونگھر ۾ 
ارين ۾ مصرورف ھوندا آھن يا ٻ م  ري گھر نري ان عمر جا ٻار يا ته گھريلو  ي ٻاري  تي ھوندا آھن تنھن

ڏھن اھي ان  ري سگھو جي جي ماٹھن کي چئو ته انھن سڏي وٺن ته جيئن توھان انھن سان روبرو ڳالھه ٻولھه 
ري ڇڏيو ۽ جڏھن سروي م مل ٿي وڃي ته ٻيھر ان گھر جو قوت نه اچي سگھن ته توھان ان گھر جي نوٽ 

يو  .دورو 

16 ين مائرن سان ٿيندي جن جي  :سال يا ان کان گھٽ ُعمر جون مائرون گھٹن ڳوٺن ۾ توھان جي مالقات اھ
ھائي، حساب  16عمر  يسسال يا ان کان به گھٽ ھوندي تن جو توھان پ اڻ ته اھي به  ٽ۽ انگريزي جو  وٺو ڇا

ڏھن آھن ت. جي گروپ ۾ اچن ٿيوناسان جي سروي سان متعلق عمر  ۽ سندن ه توھان کي انھن مائرن جي ٻارن جي
رٹي پوندي 3عمر   .سال يا ان کان مٿي ھجي تن جي معلومات پڻ نوٽ 

  ن ٻارن جيسارا ٻار توھان وٽ پاڻ ايندا ته کوڙ يسٽ وٺو ته اھ ريو  هصلوڏھن به ح ان کان  ني نه  ش
يل گھر ۽   رف چونڊصڏيو يعني  ھهر پنھنجي مقصد تي وڌ کان وڌ توجريو پبلڪ انھن اسان ڳالھه ٻولھه 

رٹي آھي  .انھن رھندڙ ٻارن جي ئي معلومات حاصل 

ملسروي ن جو گھر   .توھان کين مھرباني ضرور چئو ٿيڻ کان پوءِ  م

Household survey sheet 
1،2،3،4............... ....... 20جيئن (گھر جي سڃاٹپ الِء ھر گھر تي نمبر لکو  :گھر جي سڃاڻ ( 

نب جو به ٿي  يگھر جي سربراھ جو نالو لکو، اھو سربراھه ان خصوص  : خاندان جي سربراھه جو نالو
وي يا ھڪ اھھسگھي ٿو جنھن کي توھان پنھنجي سروي الِء چونڊيو ھوندو آ گڏيل  و شخص به ٿي سگھي ٿو جي

 .نبن جو سربراھه ھجي

ندڙ مرد ۽ عورتن جي تعداد لکو ۽ انھن ۾ ٻارن کي به  :ڏل ماٹھو ھڪ رڌٹي سان گ ھڪ رڌٹو استعمال 
 شامل رکو

رڻ جو وقت :سروي بابت معلومات ندڙن جا ناال سروي جي تاريخ ڏينھن ۽ دوري شروع  لکو،  سروي 
وڪ ائونس، تحصيل: ڳوٺ بابت معلومات جھ ريو/ ڳوٺ جو نالو، يونين   . تعلقو، ضلع ۽ صوبو پڻ نوٽ 

 رڻ نه وساريوھڪ ائيم نوٽ  مل ٿيڻ جو   گھر مان سروري م
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  عام معلومات )1
 مائرن جا ناال(Mother’s Names) ئي ويندي ماُء . ان ماُء جو نالو لکو جنھن جي تعليمي معيار جي جانچ پھرين 

وڊ نمبر  و توھان ماُء کي ڏيندو  (10…… 1,2,3,4)اھو ھڪ سادو نمبر ھوندو  (Mother’s Code)جو  جي
ري سگھو ري سگھو ٻن ھم نالي وارن ۾ فرق   .ته جيئن توھان فرق 

 ول ويو ھو ته ڏھن اس ڏھن والد صاحب   Had gone“ٻار جي والد جي معلومات ٻار جي والد جي ُعمر، جي
to school”   ول نه ويو ھجي ته ڏھن اس ڏھن والد   ”Had never  gone to school“تي نشان ھٹو جي

 .لڳايو واري خاني ۾ نشان

 ٻار جو نالو (Name of Child) 03  ي باقاعده رھائشي ھجن 16کان  .سالن جي ٻار جا ناال لکو جي

 جنس(Gender)  ٻار جي جنس لکو(M)   مرد الِء ۽ عورت الِء(F) . 

  (Educational status 03 to 16 years)تعليم جو درجو 

ول دخل واري خاني ۾  (Never Enrolled)ڏھن داخل نه ٿيو ھجي  .1 ڏھن به اس نشان لڳايو جڏھن ٻار 
 .نه ٿيو ھجي

ول ۾ داخل آھي  .2 ول ۾ داخل آھي  (Currently Enrolled)اس ڏھن اس  Currently)ٻار جي
Enrolled) ان خاني ۾ نشان ھٹو. 

ول وڃڻ ڇڏي (Drop out)خارج  .3 ڏھن ٻار اس  .و ھجيجي

ول مان  اھو سال لکو جنھن؛ (Dropped out Year)خارج ٿيڻ جو سال  .4 ول ڇڏيو يا اس سال ٻار اس
 .خارج ٿيو

ھڻ ويندو ھجي/ اھو درجو  :الس / موجود درجو  .5 ا سروي دوران ٻار پ  .الس لکو جي

ِڪ جو نشان لڳايو ته ٻار  (Type of Institution)اداري جو قسم  .6 ول جي قسم واري خاني ۾  الڳاپيل اس
ول   ول، مدرسو اس ول، خانگي اس اري اس نھن ٻئي قسم جي   (Non formal school)سر يا 

ول ۾ داخل آھي ھڻ ويندو ھجي بلڪ مدرسي مان  همدرسي جو مطلب اھو ناھي ته ٻار جتي ناظر. اس قرآن پاڪ پ
ھي رھيو ھجي يا صرف پنھنجي تعليم الِء اتي وڃي رھيو ھجي و ادارو آھي جتي ٻار پ  .اسان جي مراد ھڪ اھ

 
ول غير حاضري واري معلوما   :  (School Absenteeism Information)ت اس

ڏھن ٻار مسلسل  ئي آھي ته  4جي ل  ري مو نھن سبب جي  ول مان  يا ان کان وڌيڪ ڏينھن اس
ڪ جو نشان لڳايو) ھا يا نه (الڳاپيل خاني ۾    .۾ 

  

Pre – School  جو درجو :  

  

ڏھن    )ھر ٻار کان اھو سوال پڇو(و الڳاپيل خاني ۾ نشان لڳاي ۾ ويا آھيو؟ pre – Schoolڇا توھان 

ھندو آھي يا نهپخاني ۾ نشان لڳايو ته ٻار  يوشن الڳاپيل يوشن پ يوشن کي نوٽ نه . ئسو ڏيئي  اسين ان 
ھندو ھجينداسين  يچر کان بغير پئسن ڏيڻ جي پ ول  و چاچي، مامي، ڀاُء سوٽ يا اس   .جي
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يوشن تي ويندو آھي ته اوھان اھا رقم لک ڏھن ٻار  ا  ھو ڀري رھيو آھيجي ستاني روپين  شن الءِ وي .و جي پا
  . لکو ۾

  

ول ۾ وين يل اس  Does the child go to the surveyed)  دو آھي؟ڇا ٻار سروي 
School?)  ڏھن ويندو آھي ته ول ۾ ويندو آھي جي يل اس ڏھن  ”yes“ته ٻار سروي  تي نشان لڳايو جي
  .ڳايوواري خاني تي نشان ل ”No“نٿو وڃي ته 

  

رڻ  ندا ھجو ۽ گھر جو سروي آچر تي ڳوٺ جو نقشو تيار  ول سروي سومر تي  ڏھن توھان اس جي
ولن جو سروي  ئي وڃي جن ٻن اس ولن جي باري ۾ معلومات گڏ  ي ڳوٺ جي اس اري ۽ (دوران  سر

ڏھ) نجي ول ويندا آھن جي ي اس ھ ريو ۽ ٻارن کان پڇيو ته اھي  ن اھي ي ويندو تن جا ناال نوٽ 
ولن ۾ وڃن ٿا ته  يل اس ولن ۾ نٿا وڃڻ ته   ”Yes“سروي  يل اس ڏھن اھي سروي  وار  ”No“۽ جي

  .خاني ۾ نشان لڳايو
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    (How to test a child)يئن ورتا وڃن  )يسٽ(ٻارن جا امتحان  4رگرمي نمبر س
اسان اتي ٻارن جو امتحان وٺڻ نه  ضروري آھي ته اسان جي ذھن ۾ اھا ڳالھه واضح ھجي ته ٻارن جو جائزو وٺندي

ه اسان ص ھارپيا وڃون بل ري ۽ رياضي  ٹڻف اھو جانچڻ پيا وڃو ته ٻار پ يتري سوالئي سان حل  کي 
ون ھجڻ پڻ  .سگھن ٿا ۽ حسابن کي سمجھن ٿا ان مقصد کي سامھون رکندي اھو ضروي آھي ته ٻارن جو پُرس

ا گھٻراھٽ محسوس ر  ضروري آھي مطلب ته انھن کي  و نه نه ٿئي ۽ نه کين اھا ف ھ ھجي ته سندن نتيجو 
يست کان پھرين ٻار سان دوستاٹي ڳالھه ٻولھه تمام گھٹي مددگار ثابت  يايندو، ان الِء خوشگوار ۽ دوستاٹ ماحول الِء 

رگري .ٿيندي ار ري ان موقعي تي خاندان جا ٻيا فرد به اھو ڏسڻ الِء گڏ ٿي ويندا آھن ته ٻار جي  ثر   ا
وشش  “اثر“. ار الِء پريشاني جو سبب بٹبي آھييئن آھي ۽ اھا ڳالھه ٻ ري ته ٻار دٻاُء  يم کي گھرجي ته اھا 

ار نه ٿئي يم جو ٻيو ميمبر ساٹن ڳالھائي. جو ش سگھي ٿو ۽ پھريون ميمبر ٻار سان  ٻار ڀرسان ويٺل ٻين ٻارن سان 
ندو رھي م  وڃي ته ٻار جي گھر وارن ۽ ٻين وڏن کي اھا ڳالھه چڱي طرح ان ڳالھه جو پڻ گھٹو خيال رکيو . گڏ 

ومت کي  ي ٻار جو امتحان وٺڻ ۽ نئي ان الِء توھان ح سمجھايو ته اوھان فقط تعليم جو معيار جانچڻ آيا آھيو نه 
ولن جي حالت بھتربنائڻ الِء زور وجھندو ته ٻار جي تعليمي قابليت بھتر ٿئي   .اس

جھه امتحان ۾ ٻار  و  ريو لکي رھيو آھي ان تي سندس جي  . حوصله افزائي 
ريو رڻ ۽ سوچڻ الِء مناسب وقت ڏيو ۽ صبر جو مظاھرو    .ٻار کي پڙھڻ، مشق حل 

وشش اھا ھجڻ گھرجي ته ٻار جي آساني الِء بلند اسروي ۾ اس  (ASER)اثر  يو جنھن ۾  ترينن جي  معيار قائم  
م  رڻ وغير(ھو مختلف  ھڻ ۽ رياضي  ري سگھيسوال) پ يترو . ٿو ئي سان  رڻ الِء ته ٻار کي  اھو فيصلو 

م جي مشق  نھن به  من مان جانچٹو پوندو  يترو قابل آھي ان الِء توھان کي ان ٻار کي مختلف  ايندو آھي ٻار 
ردگي ۾ بھتر ايندي ار   .سان ٻار جي 

مثال طور : 
ري ٿو اوھان ڏسو ت ھڻ سان شروع  ھي نھن آسان پيراگراف کي پ ه ھو بيھي بيھي ۽ تمام آھستي آھستي سان پ

ھي پوِء ڏسو ته ٻار /ٿو  ڏھن نه  11ٿي ان کي چئو ته لفطن جي لسٽ مان لفظ پ ھي سگھي ٿو جي لفظ آساني سان پ
ھي سگھي ٿو ٽته ان کي لفظن جي لس ڏھن ھو صرف آساني سان پ ٿي ته ان کي ٻيھر لفطن تي واپس / ڏيکاريو جي

ڏھن ھٹآ ھي ٿويو ۽ جي و . ٿي ته ان کي اصل پيراگراف تي آٹيو/ و لفظ آساني سان پ ان آھي ته جي گھٹو ام
ھي سگھيو ھي سگھي/ پيراگراف ھو پھرين نه پئي پ رڻ سبب ان . سگھي اھو ھاٹي پ ڄاڻ سڃاڻ  ۽ ھر ھر مشق 

ردگي بھتر ٿي ج ار ھي  ٻار کي ان ڳالھه جي اجازت ڏيو ته ھو ھڪ پيرا گراف کي. سگھي ٿيي  ي دفعا پ ٻه يا 
ري رڻ الِء به ايئن  يسٽ الِء توھان حروف تھجي  ؛۽ حساب  ھڻ(انگريزي زبان جي  يو ) الف ب پ کان شروع 

ري/ پيا ته  ان الِء کين چڱو وشش  ريو ته جيئن ھو ھر ھر   .مناسب وقت ڏيو ۽ سندن حوصله افزائي 
 .غلطي ڇا آھي؟ ۽ ڇا غلطي ناھي

جھه مثالون آھنتوھان جڏھن ٻار کي پ   .ھندي ٻڌندو ته توھان اھو به ٻڌي سگھو ٿا ھيٺ ڏنل سنڌي جون 
“ڏھن  “لڳڻ ھي وڃي “کپڻ“کي  “کپي“۽  “لڳو“کي جي ھائي ۾ سندن عالئقن جي حساب سان ٻارن . وغير پ جي پ

ري ان کي غلط نه چوڻ گھرجي   مختلف لھجا ٿي سگھن ٿا تنھن
 ھٹ “ ُمندَ  جي مينھن“تي چئي سگھجن ٿا مثال جي طور تي ھڪ معني جا ٻه لفظ ھڪ ٻئي جي جاِء ٻار پر  آھي وپ

ھي ٿو انمينھن “کي  ان  .کي به غلطي نه سمجھي وڃي جو وقت پ
ھندو ھي ته ھو ٻيھر پ ڏھن ٻار کي چيو ويندو آھي ته ھو ٻيھر ڌيان سان پ ري / عام طور جي ھندي آھي ۽ گھٹو  پ

 .ورجائيندي/ ان غلطي کي ٻيھر ناھي ورجائيندو
ڏھن ٻار کي ھر ھر اھو چيو وڃي ٿو ته ان کي  يترائي ٻجي ھي ٿو يا نه پر يھر پرھو اھو ڏسڻ الِء ته اھو صحيح پ

ي غلطي کي ورجائي ٿو ھي نٿو  /ڀيرا اھو چوڻ جي باوجدھو ھ ھي نٿي/ٿي يا پ يو  پ ته ان کي غلطي تصور 
ل ٿي رھي . ويندو ھڻ ۾ مش جون غلطيون  يا ان کان وڌيڪ قسم 3ھڪ پيرا گراف ۾  .آھي يعني ٻار کي اھا سطح پ

ھاٹي پرھڻ دوران ورجايو ويندو ”Para child“ته ان کي  ٿي/ ري ٿو  .نه سمجھيو ويندو پنھنجي ڳالھين کي 
ندي ڏسندا ھجون ته  ندي ۽ حساب حل  ان ڳالھه کي يقني بٹايو ته جڏھن اسين ٻار کي پڙھائي 

ڍڻ ناھياسان جو مقصد ٻار جون غ  .لطيون 
ئي وشش   ان ڳالھه کي سراھيو ته ٻار 

ري رھيو آھي ته انھن غلطين کي ان جيسامھون نشان نه ھٹو  ڏھن ٻار غلطيون به  ۽ جي
ريو ته ٺيڪ ھوندو يسٽ وٺڻ جي فورن بعد  ڏھن اھو توھان   .جي
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ھتان شروع 
 يو 

  (Basic learning levels)بنيادي تعليمي معيار 
ھڻ   Reading   پ

  

ھاٹي(ني ۾ نشان ھٹو سڀني کان وڌيڪ وارو معيار اخالڳاپيل  ھي، اکر، الف بي، پيرا ۽  کي ٻار آساني  )جھه نٿو پ
يس ھي سگھي ٿو  ي اوھان کي ڏنوني نمئجا ٻ ٽسان پ ري سگھجن ٿاا جي   .ا ويا آھن استعمال 

ھڻ  رڻ جو طريقو ھيٺ ڏجي ٿو  (Reading)پ   .يسٽ 
ھڻ جي صالحي    کي جانچڻ جا مرحال تپ

  
Reading Level  رڻ  ۽ ٻارن جي معيار بندي جو طريقو   يسٽ 

ھڻ   ھاٹي پ
 )ٻئي درجي جي سطح  جو(

ھاٹي کي سوالئي س ڏھن ٻار  ھي ٿو ته ان کي اوان گڏ رجي ھاٹي جي معيار “ني ۾ پ
Story Level” “ واري خاني ۾ نشان لڳايو.   

جمال / آسان پيرا 
Sentences   

پھرين درجي جي سطح (
  )جو
  

  
  
  

 ھڻ الِء چئو و ھڪ پ  ٻارن کي ٻن سولن پيراگرافن مان 
  ھي رھيو ھجي ته ڌيان سان ٻڌو  جڏھن ٻار پ
 ڏھن ٻار ھن کي پيرا  يٻار آھستي آھستي بيھي بيھ ھي سگھي ٿو جي ھي پ نه ٿو جيان پ

ھي ته ان کي  ي ري پ   Sentence Level“ پيرا جي معيار“ لفظن جيان الڳ الڳ 
و پھرين درجي ج( . تي نشان لڳايو واري خاني ھي سگھي ٿو وٻار جي  )مواد پ

 ھ ھاٹي پ ھي سگھي ٿو ته ان کي  ري وٺو ته ٻار جمال پ  ڻجڏھن اوھان اھو فيصلو 
 . الِء چئو

  ھي ٿو يا جملن کي ھن وڙي آھستي آھستي ۽ بيھي بيھي پ وڙي  ڏھن ٻار جملن کي  جي
ھي ته ھڪ لفظ کان پ يون  ته اھو ٻار جملن يا پيراگراف جي معيار ِء ٻيوانداز سان پ و  

(sentences Level) ھڻ الِء چئويجو ناھي توھان ھن کي ھڪ ل   .ول يا لفظن کي پ
    Wordsلفظ 

  َسولن لفظن جي فھرست 
 ھڻ الِء چئو ي به پنج لفظ پ ٻار کي پاٹمرادو لفط . لفطن جي فھرست مان ٻار کي 

ڏھن لفظ چونڊڻ ۾   ري رھيو ته توھان ان جي چونڊڻ ڏيو جي ٻار  ڏکيائي محسوس 
ڏھن ٻار پنجن لفطن مان  ريو، جي ھڻ  4مدد  ھي وڃي ته ان کي پيرا پ صحيح ٿو پ

تي نشان ھٹو جڏھن ٻار لفظ نه  (Words Level)الِء چئو ۽ شيٽ تي لفطن جي معيار  
ھي سگھي  .پيرا گراف نه پ

  ڏھن ٻار ھي سگھي 4لفظن مان  5جي حروف (“ الف ب “ته ان کي   صحيح نٿو پ
ھڻ الِء چئو) تھجي  .پ

  اڻ ته ان سان توھان کي خبر نه  5ٻار کي ھڻ الِء نه ڏنا وڃن ڇا کان وڌيڪ لفظ پ
ھائين ا لفظ پ ھ   .پوندي ته پنج صحيح 

/ حروف تھجي (الف ب 
Letters)   

   الف ب(Letters)   ھڻ الِء چئو 5جي فھرست مان ونڊڻ ڏيو ٻار کي پاڻ اکر چ. اکر پ
ريو  ڏھن ٻار کي اکر چونڊڻ ۾ ڏکيائي ٿي رھي ھجي ته توھان سندن مدد  جي

(Letters Level)  تي نشان لڳايو. 
  ڏھن ٻار ھڻ الِء چئو ۽ ٻار الِء اکر  5جي ھي ٿو ته کيس لفظ پ مان چار اکر درست پ

ڏھن اھو   (Letter Level) جي معيار و اکر صحيح ٿ 4مان  5تي نشان لڳايو ۽ جي
ھي سگھي ھي ۽ لفظ نٿو پ   .پ

جھه به نه  / شروعات 
(Beginners/ Nothing) 

  جھه به نه ھي سگھي ته ان الِء  ڏھن ٻار پنجن مان چار لفظ نٿو پ شروعات / جي
(Beginners/nothing) تي نشان لڳايو.  

  
  

  



تابچو ھدایتن  11                  تي مشتمل 

ھتان شروع 
 يو 

  )ابتدائي رياضي (
ري سگھي، ھڪ کان . (الڳاپيل خاني تي نشان لڳايو کان  11تائين عددن جي سڃاٹپ،  9جھه نٿو اچي، ڳٹپ نٿو 

رڻ وغيره 99 جا ٻئي نمونا ) يسٽ(امتحان . کان اعلٰي معيار تي نشان لڳايوسڀ ) تائين عدد جي سڃاٹپ، جوڙ 
ري سگھو ٿا رياضي جي ام ي توھان کي ڏنا ويا آن سي استعمال  ار ھيٺ ڏجي ٿوجي   .تحان جو طريقي

  يسٽ ۽ ٻارن جي معيار جي پرَک   رياضي جا معيار 
ڏھن کيس ، ٻارن کي ونڊ جا سوال ڏيکاري  (Division)  ونڊ رڻ الِء چئو، جي و به ھڪ چونڊ  ان کي 

يو ۽ ان کان پڇيو ته سوال ڇا يکڻ ۾ ڏسوال چونڊ ائي ٿي رھي ھجي ته توھان سندن مدد 
 رٹو آھيآھي ۽ ان ڇا 

 رڻ الِء ڏيو اغذ تي لکي ان کي حل   پوِء سوال کي ھڪ 
  ري ري/ ڏسو ته ھو ڇاٿو  .ڇا ٿي 
  ري ٿو ۽ درست جواب لکي ٿو ته ان کي ونڊ جي ڏھن ٻار صحيح طريقي سان  جي

 .واري خاني تي نشان لڳايو  (Division Level)معيار 
  ري سگھي ته ڏھن ٻار سوال حل نٿو  واري خاني تي   (Subtraction Level)جي

  .نشان لڳايو
   Subtraction َٽ 

  
  
  
  

  
 

  ڏھن ٻار سوال نه چونڊي ٽ جا سوال ڏيکاريو ۽ ھڪ چونڊڻ الِء چئو جي ٻار کي 
يو   سگھي  ته سندس مدد 

  سوال جي شروع ۾ لکيل عد ٻار کان پچو) ً ڏھن ٻار ان کي الڳ الڳ  56مثال  6۽  5جي
ھڻ ٰالِء چ ھي ٿو / ئو ته ان کي گڏائي چوي ته کيس ٻيھر پ ڏھن ھو پ ھي، جي مالئي پ

 وٺي ته ان کان ھيٺين الئين وارو عدد پڇو 
  َٽ جي نشاني تي آڱر رکي ٻار کان پڇيو ته ھي ڇا آھي اھو ضروري ناھي ته ٻار  (-)َ

minus   يا subtraction ٽ چوي پر ھو پنھنجي مقامي زبان يا اشاري طور . يا 
ڻ آھي وغير( جڏھن توھان اھا  .)چئي ٻڌائي سگھي ٿو ته ان کي درست سمجھو هڍڻ، 

رٹو آھي ته  ري وٺو ته ٻار عدد ۽ نشانيون ۽ کيس خبر آھي ته ان سوال جو ڇا  پڪ 
رڻ الِء چئو  پوِء ان ٻار جي چونڊيل سوال کي الڳ پني تي لکي ڏيوس ۽ کيس ان کي حل 

ري رھيو آھي  ۽ ڏسندا رھو ته ھو ان کي حل 
 رڻ الِء ڏيوھڪ سوا رڻ کانوِء کيس بيو سوال حل   .ل حل 
 ري ٿو وٺي ته پوِء اجي رڻ الِء چئو نڏھن ٻن سوالن کي صحيح حل   .کي ونڊ 
  َٽ واري رڻ چاھي ته ان کي  ري سگھي يا نٿو  ڏھن ھو ونڊ جو سوال نٿو  جي

 وار ي معيار واري خاني تي نشان لڳايو(Subtraction Level)معيار 
  ڏھن ھو ري سگھي ته ان کي جي تائين انگن کي  99کان  11ٽ وارو سوال حل نٿو 

  .سڃاٹڻ الِء چئو
انگن جي  99کان  11

  سڃاٹپ 
(Number 

Recognition)   

 ي به پنج انگ سڃاٹپ الِء چئو  .ٻار کي 
  ڏھن ٻار پنجن مان چار انگ صحيح ٻڌائي ٿو ته انگن جي سڃاٹپ  99کان  11جي

(Number Recognition) ي معيار واري خاني تي نشان لڳايووار. 
  ڏھن ھو انھن انگن کي نٿو سڃاٹي ته ان کي   .تائين انگن کي سڃاٹن بابت چئو 9کان  1جي

  انگن جي سڃاٹپ  9کان  1
(Number 

Recognition)  

  ي به  .انگ سڃاٹپ الِء ڏيو 5ٻار کي 
  ڏھن ھو پنجن مان چار انگ سڃاٹي ٿو وٺي ته ان کي جي سڃاٹپ واري تائين  9کان  1جي

  معيار تي نشان ھٹو،
ندڙ جھه به نه / شروع 

(Beginner/ nothing)   
  ڏھن ٻار  ھڪ  /Beginner)به نٿو سڃاٹي سگھي ته  4مان  5تائين انگن مان  9جي

nothing) واري معياري خاني تي نشان لڳايو.  
  

  انگريزي زبان جي مھارت جي جانچ
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بنيادي انگريزي زبان جي جانچ جا 
 : مرحله 

ھتان شروع 
 يو

ھڻ به نٿو اچجھه ( الڳاپيل خاني تي نشان لڳايو  ھڻ، ۽ جمال پ سڀني کان اعلٰي ) ي، وڏي ۽ ننڍي اي بي سي جي سڃاٹپ، لفظ پ
يسٽ ڏني ي اوھان کي ڏنا ويا آھن تن کي استعمال . ھجي معيار تي نشان لڳايو جنھن ۾ ٻار صحيح  امتحان جا ٻئي طريقا جي

  .ري سگھو ٿا
ار ھيٺ ڏجي ٿ   :وانگريزي زبان جي مھارتن جي جانچ جو طريقي

ھي سگھي ٿو تي نشان  يس ۾ ٻار سن کان وڌيڪ جنھن سطح تائين آساني سان پ ھڻ  پ
  .لڳايو

ريو   .معنٰي لفظن  جملن جي معني ٻڌائڻ جي صالحيت کي الڳ الڳ نوٽ 
ھڻ  جي صالحيت جي معيار بندي   انگريزي زبان جا معيار  ار ۽ ٻارن جي انگريز پ   امتحان جو طريقي

ھي سگھي  جھه به نه / شروعات   .ٻار وڏي اي بي سي مان پنجن مان چار اکر به نه پ

 Capital)  سي وڏي اي بي  

alphabets)    

  ي به ڏھن کيس چونڊ ۾ ڏکيائي ٿئي  5اکر واري فھرست مان ٻار کي  رڻ الِء ڏيو جي اکر چونڊ 
ھي ٿو  ڏھن ٻار پنجن مان چار  پ ريو جي وڃي ته ان کي ته اوھان کيس اکر چونڊڻ ۾ سندس مدد 

 .اکرن جي فھرست ڏيکاريو
  

    ي به ھڻ الِء چئو 5اکر واري فھرست مان ٻار کي  اکر ٻار کي . ننڍي اي بي سي جا اکر پ
ڏھن کيس چونڊ ۾ ڏکيائي ٿئي ته اوھان کيس اکر چونڊڻ ۾ سندس مدد . پاڻ چونڊڻ ڏيو جي

ھي ٿو وڃي ته ان کي لفظ ڏھن ٻار پنجن مان چار  اکر پ  .ن جي فھرست ڏيکاريوريو جي
  ھي سگھي ته شيٽ تي َ نٿو پ ھي ٿو وڃي پر لفظ ڏھن ٻار ننڍي اي بي سي پ  Small“جي

Letter”  واري معيار تي نشان لڳايو. 
 ياد رکو ته صحيح جانچ الِء ٻار کا فقط ڏنل پنج اکر پڇو.  

 َ ھڻ   (Words)لفظ   : لفظ پ
  ھڻ الءِ  5ڇھن لفظن جي فھرست مان ٻار کان َ پ  .چئو لفظ
  ڏھن ٻار پنجن مان ھي ٿو وڃي ته کيس جملن واري فھرست ڏيکاريو 4جي  .لفظ پ
  ھي سگھي ته ان الِء لفظن جي معيار واري ھڻ چاھي يا نٿو پ ڏھن ٻار جملن کي نٿو پ جي

 . خاني ۾ نشان لڳايو
  Word Level) لفظن واري معيار تي نشان  لڳائڻ کانپوءِ ( نيٰ ن جي معظلف
  ھي ويو تن لفظن جي معنٰي پڇوٻار جن لفظن  .کي پ
  ً نھن “ ڳاڙھو“جي معني  Redمعنٰي لفظي به ٿي سگھي ٿي ۽ الڳاپيل به مثال ٻڌائڻ بجاِء ھو 

ا ڳا ي شي جي ري ٻڌائي يا ڙاھ لفظ جي معنٰي  Manھي رنگ جي ھجي ان طرف اشارو 
ي “ ماٹھو“ ري ٻڌائي اھ  Cupطرح لفظ ٻڌائڻ بجاِء سندس ڀر ۾ بيٺل چاچي طرف اشارو 

ا جواب درست سمجھيا وڃن. ٻڌائي سگھي ٿو“ ورو“يا “ وپ“جي معنٰي   .اھ
ڏن ٻار  وار ي “  (Can say)ٻڌائي سگھي ٿو “درست ٻڌائي ته شيٽ تي  يٰ نلفطن جي مع 4جي

ڏھن نٿو ٻڌائي سگھي ته    .واري معيار تي نشان لڳايو  Can not sayخاني تي نشان ھٹو ۽ جي
 Easy)سوال جمال 

Sentences)   
  : جمال پڙھڻ

  ڏھن ٻار  4امتحان ۾ ٻار کان ھڻ الِء چئو، جي ھي ٿو وڃي ته ان الِء کيس  2جمال پ جمال پ
 .واري معيار تي نشان لڳايو (Sentences)جملن يا 

  ٰجملن جي معني :  
  ٰھيا تن جي معني ي جمال ٻار پ  .سندس مقامي ٻولي ۾ پڇو جي
 يل ل ً  فظن جي معنيٰ ٻار کي گھٽ ۾ گھٽ واضح   ”What is your  name“نه ٻڌايو  مثال

 .ان کي اچڻ کپي (Name)جي جملي فقط نالو 
  ڏھن ٻار جملن جي معنٰي نٿو ٻڌائي سگھي ته ھي . لفظن جون معنائون ٻڌائڻ الِء چئو 5جي ي ھو پ جي

و آھي  .چ
  

(II)  پرکڻ(مائرن جو تعليمي معيار( Mother‘s Educational Level    
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شن ۾ ، گھر ۾ رھڻ وارين تمام مائرن جي معلومات لکو ۽ سندن  :ئرن جو تعليمي معيارما شيٽ ۾ ماُء واري سي
  عمر به 

  : الڳاپيل خاني ۾ نشان لڳايو
o )ل تعداد لکو) الڳاپيل  .ماُء جي ٻارن جي 
o ) ُول وئي) ماء ڪ : ڏھن اس ول وئي ھجي ته .جو نشان لڳايو()خاني ۾  ڏھن ھوَء اس  .جي
o ول نه وئيڏھ ڪ  :ن اس ول ۾  ()خاني ۾   ھڻ نه وئي ھجي اس ڏھن ماُء پ  .جونشان لڳايو جي
o يائين ي درجي تائين تعليم حاصل  ھ ھيو ھئائين ته  ڏھن پ  : جي

يائين  مل  ري م و درجو پاس  ھڻ ڇڏيائين اھو نه بلِڪ جي يائين، جنھن درجي کان پ ي درجي تائين تعليم حاصل  ھ
  .واھو درجو لک

ريو ڏھن ماُء پاڻ گھر ۾ موجود آھي ته جيترو ٿي سگھي ان کان معلومات حاصل    .جي
  :  (Mother’s Test)مائرن جو تعليمي جائزو 

يو ويندو Reading Tools ٻارن جي( يسٽ طور استعمال  ھڻ . کي مائرن جي جائزو اري  مائرن کان فقط جمال پ
ھاٹي. الِء چئبو ل نه چوندو توھان انھن کي لفظ اکر ۽  ھڻ الِء بل   ).پ

ھڻ ۽ اوھان شيت تي نشان ھٹو ما  .ُء کي چئو ته ھو آسان جملن کي پ
ھي سگھي ٿي ھي ٿي وڃي ته 0جيڪ: ڇا جملو پ   ”Can read language sentences“ڏھن مان جملن کي پ

 واري معيار  واري خاني ۾ نشان لڳايو
ھي سگھي ڏھن ماُء جملن کي نٿي : جملو نٿي پ ھي سگھي ته جي   ”Can not read language sentences“پ

 .واري معيار واري خاني ۾ نشان لڳايو
 سروي واري وقت ماُء گھر ۾ جوجود نه ھجي ته شيٽ تي : يست الِء موجود نه ھئي(Not  available for test)   واري

 .خاني ۾ نشان لڳايو
ڏھن سروي قت ماُء گھ يست نه ڏنائين جي يسٽ نه ڏنيموجود ھئي پر  ري / ر ۾ موجود ھئي پر ان  ار  ان

يس   .واري خاني تي نشان لڳايو  (Available but not tested)رھي آھي ته 
يس ھي سگھي يا ان کي پنھنجي  ٽائين به سگٿي ٿو دوران سروي خاندان جا فرد ايئن چون ته ماُء ھن  کي نٿي پ

ھائي ياد ناھي تڏھن ا به پ ول واري ڏينھن جي  رڻ الِء چئو اس وشش  ۽ سندس . به اوھان کيس ھڪ ڀيرو 
ريو  .حوصله افزائي 

  
HOUSEHOLD INDICATORS (III) 

ري، سڄي معلومات   household Indicatorsيسٽ ۾ موجود  واري حصي ۾ گھر بابت مختلف معلومات حاصل 
ري ۽ ثبوتن واري بنيادن ي لکو ري . پاٹمرادو مشاھدو  نھن سبب جي  ڏھن  ري جي توھان پاڻ مشاھدو نه 

ري  معلومات فقط انھن شين بابت ھجڻ گھرجي . معلومات کي شيٽ تي لکو سگھندا ھجو ته گھر وارن کان پڇي 
ي گھر وارن جي پنھنجي ھجي يو . جي يل معلومات کي ٻارن جي تعليمي معيار سان گڏ لنڪ  گھر مان حاصل 

  .ويندو
يئن ٺھي   .ل آھيٻار جنھن گھر ۾ رھندو آھي اھو 

چو آھي :چو گھر چين سرن، . ٻار جنھن گھر ۾ رھندو آھي اھو  چيون اھن، گھر  گھر جي ڇت ۽ ڀتيون 
ي جو ٺھيل آھي ي، گاري ۽ بانس جي ل  .م

و گھر ا ي  :ڌ پ ي گھر الِء استعمال ٿيڻ واري سامان مان ٺاھيون ويون آھن پر ڇت ۾ پ گھر جون ديوارون پ
ر واري ڇت ناھيگھر ۾ استعمال ٿيڻ وارو س يون آھن لين  .امان استعمال نه ٿيون مثًال ديوارو پ

و گھر ين ِسرن، سيمنٽ ، ريتي ۽ بجري وغير جو   :َپ و ھوندو آھي جنھن جون ديوارون پ و گھر اھ پ
ي ھجي  .استعمال ٿيل ھجي ۽ ڇت به پ
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ري :  (Electricity)بجلي جي سھولت  يا گھر جي فردن کان ) ر، تاربجلي جو مي(پاٹمرادو گھر جو مشاھدو 
ري    تي نشان لڳايو ته گھر ۾ بجلي موجود آھي يا نه   Noيا   Yesپڇي 

 Yesپاڻ مرادو يا گھر وارن کان پڇو ته بيت الخال موجود آھي يا نه  (Toilets))  پائخاني واري جاءِ (بيت الخال 
  .تي نشان لڳايو  Noيا 

يترا موبائي: موبائيل فون  اسين فقط استعمال ٿيندڙ موبائيل فون جي . انھن جو تعداد لکو. ل فون رکن ٿاگھر جا فرد 
يليفون، وي فون يا لينڊ الئين جي ر رھيا آھيون نه    .معلومات گڏ 

ل -گاڏي:   (Vehicle)سواري  ر سائي ا به ھجي ان جو تعداد / مو ل گھر ۾ استعمال ٿيندڙ سوارين جي سائي
  .لکو

ريو ري سروي دوران کوڙ سارا ماٹھو اوھان جي چارو طرف جمع ٿي ويندا ۽ ا. صبر جو مظاھرو  ثر 
ري رھيا  ري رھيا آھيو؟  توھان کين ٻڌايو ت توھان ڇا ۽ ڇو  ري رھيا آھيو؟ ڇو  ڄاٹڻ چاھيندا ته توھان ڇا 

رڻ کانپوِء توھان سڀني گھر (ASER)آھيو کين اثر  وارن جا ٿورا  بابت ٻڌايو ان کانسواِء گھر مان معلومات حاصل 
  .مڃو يعني کين مھرباني چئو

  



تابچو ھدایتن  15                  تي مشتمل 

جي؟ ول ۾ ڇا    اس
  : بنيادي ھدايتون

الس جي استاد الس درجي جو جائزو وٺٹو ھجي ان   .ھيڊ ماستر کان اجازت وٺو  جنھن 
 الس ھجي ۽ يو جنھن ۾ پھرين کان وٺي ستين ۽ اٺين  ل جو دورو  اري اس نھن به سر ڳوٺ ۾ موجود 

و ڏھن ڳوٺ ۾ اھ نھن ۾ سڀني کان  جي يو  ولن جو ئي دورو  ول نه ھجي ته بقايا پرائمري اس و به اس
ول جي قسم واري خاني تي نشان لڳايو ول شيٽ جي مٿين خاني ۾ اس  .وڌيڪ ٻار ھجن اس

ريو رڻ جو وقت نوٽ  ول ۾ داخل ٿيڻ ۽ ن  .اس
ول جي سڀن ڏھن اھو غير حاضر ھجي ته اس ريو جي ي کان سينيئر استاد سان مالقات ھيڊ ماستر سان القات 

ريو  .ري ھيٺ ڏنل معلومات حاصل 
EMIS  
ول جو نالو لکو جڏھن اھو قائم ٿيو  .اس
يترو آھي اپ کان  ول جو فاصلو بس اس  .اس
 نھن اين جي او سان تعلق مثال ول جو  ر جي آفيس جو ڳوٺ کان مفاصلو اس و آر سنڌ (ضلعي ھيڊ 

يشن فائونڊيشن، پنجاب ا يشن فائونڊيشن، يونيسيف، اين سي ايڇ ڊي ايجو يشن فائونڊيشن، بلوچستان ايجو يجو
 .وغيره ته انھن جو نالو لکو

 و دوستاويز جنھن ۾ ٻارن جي تعداد لکيل ھجي و به اھ ر بابت پڇو يا   ھيڊ ماستر کان حاضري رجس
اري يو ويندو؟/ سر ول ۾ ڇا    نجي اس

  : ٻارن جي تعداد ۽ حاضري
الس ج .1 ريوسڀني  ي حاضري کي نوٽ  ر گھرايو جھن مان ٻار جي تعداد ۽ اڄو   . ا رجس

ريو شن کي : نوٽ  نھن به ھڪ سي ش ھڪ کان وڌيڪ ھجن ته  الس جا سي نھن ھڪ  ڏھن  جي
  .چونڊيو

ڏھن نه ته  .2 رايو آھي جي ري وٺو ته ھيڊ ماستر اوھان کي سڀني استادن سان متعارف  ان ڳالھه جي به پڪ 
رايو “ (ASER)اثر “ پوِء پنھنجو ۽ رڻ الِء استاد کان . جو توھان پاڻ تعارف  الس جي معلومات حالص 

 .اجازت وٺو
الس جي حساب گڏ  .3 السن جڳھين ۾ جتي ٻار ويٺا ھجن اتي ھيڏانھن ھڏانھن ڦرو ۽ انھن ٻار جي حاضري  انھن 

يچر جي مدد. رو اڻ ه ٿي  ٿي سگھي و ته توھان کي ٻارن جي مطابق نشاندھي الِء پاڻ  جي ضرورت پوي ڇا
السن جا ٻار گڏيل طور ي ويا ھجن  ڏھن ائين ھجي ھر درجي جي ٻار کي ھٿ مٿي . سھي ٿو ته سڀني  جي

مٿي ٿيل ھٿن کي ڳٹيون ۽ جائزي شيٽ تي لکو ۽ ان ڳالھه جو خاص طور تي ڌيان رکو ته اوھان . رڻ الِء چئو
الس ۾ موجود ھجنجي حساب کان ئي ٻارن کي ڳٹيو ) الس(فقط درجي  ي   .جي

ري ڀري سگھو ٿا .4 رن مان گڏ  ول جي رجس  .توھان اھا معومات اس
شن    استاد  : 1سي

ري  .1 ريو ته ھو استان بابت اوھان کي معلومات فراھم   پرنسپل کي درخواست 
ھائيندڙ ) الف(  ول ۾ پ ندڙ(اس ري    استاد) نو
ي سروي واري ڏينھن تي موجود ھئا) ب (   .استاد جي
ي تي آھن) ٻ ( اري ڇ ي سر   .استاد جي
ل تي نه آھن) ڀ ( اري مو ي سر   .انھن استادن جو تعداد جي
ي اھي ڳوٺ سان تعلق رکن ) ت(  ڏھن الڳو ٿئي ته (اھن استادن جو تعداد جي   ).جي

ول جا  .2 ڏھن اس اري استادن جي تعداد ۾ ھيڊ ماستر شامل ناھي جي  Paraان ڳالھه جو به خيال رکو ته سر
Teacher  ريو ي طرفان آيل آھن انھن جي سڃاٹپ الڳ سان  مي ول مئنجمينٽ  يچر اس  .۽ 
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يچر(ھر قسم جا استاد  .3 يچر، پيرا  چاھي اھي ھڪ ئي ڳوٺ ۾ رھندا ھجن يا سامھون واري ) ھيڊ ماستر، ريگيولر 
ي آھن ان جي سامھون وارا ڳوٺ ۽ انھن جي تعداد . ڳوٺ جا ھجن جائزي واري شيٽ استادن جي تعداد لکو جي

 .تي لکو
 

شن  ول فنڊ جي معلومات : 2سي   اس
ڏھن ھيڊ ماستر ناھي ته  .1 ريو جي اتان جي سڀني کان ھن حصي جي معلومات الِء ھيڊ ماستر کي درخواست 

ريوسينيئر ۽ تجربي ي معلومات حاصل  جنھن کان کان به اھي سوال پڇو ان جي عھدي تي . ار استادن کان اھ
يچر: مثالً . (ھٹو جو نشان( ) ڪ  يچر، پيرا   )ھيڊ ماستر، 

 .ع جي معلومات کي لکي وٺو2011ع ۽ 2010ھن حصي الِء  .2
ول کي فنڊ ملن ٿا يا نه .3 ڏھن مليو. پڇو ته اس ريو ۽ اھو به ته فنڊ  ڏھن ھا ته ان رقم کي نوٽ  ان مھيني . جي

ريو. جو نالو جنھن مھيني فنڊ مليو ڏھن اھو چئي ته مستق. نوٽ  ا ته پرجي تي نشان “ نه“بل ۾ فنڊ حاصل 
 .لڳايو

) ً اري، نجي يا اين جي اوز وغيره کان: ان فنڊ جي ذريعي جو نالو لکو جتان اھو فنڊ مليو مثال   .)سر
  

ٿي خرچ ٿيا: 3شن سي ول جا فنڊ    اس
 ول اندر  اس
 ول جي عمارت ۾  اس
 مرا ٺھرائڻ ۾  نوان 
 الس رومز اندر 
 فرنيچر تي 
ين شين ۾ ٻ 

ولن کان نه ورتي ويندي( ول فنڊ جي معلومات نجي اس   .)اس
  

شن    الس رومز جو مشاھدو: 4سي
الس الِء ڀريو ويندو .1 شن فقط ٻئي درجي يا ڇھين  شن کان . ھي سي الس جي ھڪ سي ڏھن ھر  جي

شن کي چونڊي وٺو نھن به سي شن آھن ته  الس . وڌيڪ سي الس جو نالو لکو جنھن سان گڏ ھي  ان 
 .ٺھي

الس  .2 ريو ته   .ان مطابق شيٽ تي نشان لڳايو) مري ۾، ورانڊي ۾ يا ٻاھر(ٿي ويٺل آھي ) شاگردَ (مشاھدو 
الس روم ۾ بليڪ بورڊ موجود ھو  .3  )نه/ ھا(ڇا 
ريو .4 ري چيڪ   .ڇا اھو بليڪ بورڊ قابل استعمال به ھو يا نه ان تي پاڻ لکي 
ريو ته ڇا ٻارن وٽ گھت ۾ گھٽ ھڪ مضمون ج .5 تاب موجود آھيمشاھدو  ٻارن کي چئو ته پنھنجو . و درسي 

تاب ڏيکارين  .ان مطابق صحيح اندازولڳايو. انگريزي يا سنڌي جو 
يبل ۾ اھو ئي ھو .6 ائيم  ھايو پئي ويو ڇا  و مضمون پ  .ان کانپوِء اھو ڏسو ته جي
مري ۾ تدريسي عمل بابت ٻئي شيون موجود آ .7 ريو ته  تابن کانسواِء ، مشاھدو  تاب،  ھندرسي  وڪ  جھ

ريو ) ديوارن تي لڳل چارٽ، بورڊ تي کيڏي ويندڙ رانديون وغيره الس جو اوھان مشاھدو  ان مطابق جنھن به 
 .ته ان بابت نشان لڳايو

  

شن  يل سھولتون: 5سي ولن منجھه فرھم    اس
مرن جو تعداد ولن ۾ موجود   اس
 السن طور استعمال مرن جي تعداد جن کي ٻارن جي  ري ص. يو ويندو آھيانھن  يح خاني ۾ حپاڻ مشاھدو 

 .نشان لڳايو
 ھا يا نه(ٻارن الِء پيئڻ جي پاٹي جي سھولت ( 
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 ول کي چار ديوارون موجود آھن  ڇا اس
 ٻارن الِء(Toilet)  موجود آھي 
Toilet رٹو ھوندو ته قابل است عمال آھي يا آھي ته ڇا اھو ٻارن الِء قابل استعمال آھي اھو مشاھدو توھان کي پاڻ 

اف جو   .ندا آھن ٻارن کان اھو سوال پڇواستعمال  Toiletنه يا ٻار اس
تاب موجود آھن ول جي الئبريري ۾   .ڇا اس
تاب نظر اچن ٿا  ڇا اوھان کي الئبريري ۾ 
ول ۾ سائنسي ليب موجود آھي  .اس

  

شن    مجموعي تبصرو ۽ مشاھدو : 6سي
و ذاتي تاث ول جي مشاھدي جي باري ۾  ريواس   .ر بيان 
ريو ائيم نوٽ  رڻ تي  ول مان ن  .اس
 يچر رڻ بعد  مل  ول جو مشاھدي کي م  .ھيڊ ماستر کي مھرباني چئو/ ياد رکو ته اس
  

تا    : خالصو/ ياد رکڻ جا بنيادي ن
نھن ٻئي ڳوٺ ۾ نٿا وڃي سگھو   .جتي اوھان کي اماٹيو ويو آھي. توھان ھن ڳوٺ کانسواِء 

 لو ۽ کين اثر ڳوٺ جي بزرگن سان م(ASER) بابت ٻڌايو 
 ا شيٽ اوھان کي ڏني ويئي آھي ان ۾ ريو ۽جي ريوڳوٺ بابت معلومات گڏ   .نوٽ 
يو  .ڳوٺ جي آس پاس گھمو ڦرو ۽ ھڪ نقشو تيار 
 شنز(ڳوٺ کي حصن  .۾ ورھايو) سي
ريو يل حصن ۾ وڃو ۽ ھر پنجين گھر جو سروي   .يوگھرن جو سروي  20گھٽ ۾ گھٽ . تمام چونڊ 
 يل گھر مان ڏھن چونڊ  ن گھرن کي سروي ۾ شامل  16کان  03جي سالن جي عمر جا ٻار ناھن تڏن به اھ

ريو 16کان  03تمام گھرن مان .يو  .سالن تائين جي ٻارن جي معلومات گڏ 
ريو  .ھر ٻار بابت معلومات حاصل 
نالو، جنس، عمر وغيره 
ماُء جو نالو 
رايو و ول ۾ داخل  ول ويا آھن. يو آھيڇا ٻار کي اس ڏھن اھي پري اس ول جي ٻارن کان پڇو ته ڇا   اس
 ڏھن ڇڏيو وغيره ول  ريو تح انھن اس ول نٿو وڃي ته ان جي تفصيالت معلوم  ڏھن ار ان وقت اس  جي
ھڻ ويندو آھي ھندو آھي يا پ يوشن پ  ڇا ٻار 
والد جي عمر ۽ تعليم 
  
يسٽ  16کان  5   .رايوسالن جي عمر جي ٻارن کي ھي 
 ھائي   (Reading)بنيادي پ
 ابتدائي رياضي 
 ابتدائي انگريزي 
يو ريو ۽ گھرن جي معلومات گڏ  وائليٽ، موبائيل فون، سواري . گھرن جو مشاھدو  يئن ٺھيل آھن بجلي،  گھر 

 وغير جي معلومات 
 ري ورتي آھي مل  اسيو ته تمام معلومات م رڻ کان پھرين ٻيھر چ  گھر مان ن
 ولن ول بند ٿيڻ اس ڏھن اس ريو، ھا جي ول جي حساب سان  اري ۽ ھڪ نجي اس جومشاھدو  ھڪ سر

ول جومشاھدو  ري ھڪ ھڪ اس ائيم ۾ باص ٿرو وقت بچيو آھي ته اوھان ۽ اوھان جو ساٿي الڳ الڳ ٿي  جي 
ولن ۾ وڃن ڇو تڪ انھن کي سوالئي ٿيندي. ري سگھن ٿا اري اس ولن ۾ .  عورتون سر وڃڻ مرد نجي اس

رين الِءن اتي کين ي ڇو ول جي اري مڊل پرائمري اس  اجازت نه ھوندي يا نه ڏني ويندي پر انھن کي سر
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 ول ريو ته اس ريو ان ڳالھه جي به تصديق  م واري ڏينھن تي  نھن به  ول جو دورو ھر صورت ۾  اس
 ڀريا ويا آھن حمشاھدي واري شيٽ جا تمام حصا چڱي طر
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