
  

ورکنگ ڈرافٹ             

 ہم کیا یاد رکھنا چاہتے ہیں؟ 

  تیار عملیاں حکمت سی کون نے میں لیے کے تعلیم اور نشوونما کی بچے اپنے

ہیں؟  کی  

  
 وضاحتی بیانات کے انتخاب کے لیے 

 ( نکلیں باہر)فیصلے واال درخت 
 

 فیصلے واال درخت کیا ہے؟

ٹیم کسی بیان کو منتخب کرنے میں مدد  IFSPفیصلے واال درخت ایک ایسا آلہ ہے جس کا 

کے لیے استعمال کرے گی جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا بچہ تین شعبوں میں کیسا کام کر  

 رہا ہے:  

 مثبت معاشرتی تعلقات .1

 نئی مہارتیں حاصل کرنا اور استعمال کرنا  .2

 یے کارروائی کرناان کی ضروریات پورا کرنے کے ل .3

 

 اس آلے کو استعمال کرتے وقت ذہن میں رکھنے والی چیزیں

اس کے بارے میں سوچیں کہ بچہ مختلف جگہوں پر اور مختلف لوگوں کے ساتھ روزمرہ 

کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے عملی مہارتوں کا استعمال کس طرح کرتا ہے۔ ٹیم  

 کے بچے کے کام کی عکاسی ہونی چاہیے:جس بیان کا انتخاب کرتی ہے اس میں آپ 

ایک مخصوص ترتیب میں آپ کے بچے کے لیے توقعات۔ اپنے گھریلو ثقافت کی  •

توقعات کا استعمال کریں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا آپ کا بچہ گھر میں اپنی  

 عمر کی متوقع سطح پر کام کر رہا ہے۔ 

تی معاونتیں، شیشے، نقل و ان کا معاون ٹکنالوجی/موافقات کا استعمال )سماع •

حرکت کی معاونتیں، وغیرہ( جب یہ عام طور پر دستیاب ہوتا ہے۔ ان کا حقیقی  

ترتیبات میں کام کرنا، مثالی حاالت میں کام نہ کرنا اگر اس کے پاس ٹکنالوجی  

 موجود ہے۔

 آپ کے بچے کی تاریخی عمر، خواہ اس کی پیدایش وقت سے پہلے ہوئی ہو۔   •

 

آئیے پہلے سوال سے شروع کریں: کیا بچہ کبھی ایسی عملی مہارتوں کا استعمال کرتا ہے 

 جو نتائج کے اس حصے میں عمر کے لحاظ سے متوقع ہیں؟ 

 

  صالحیت کی کرنے  شرکت میں سرگرمیوں  معاشرتی اور گھریلو کی بچے میرے

 ہے؟  ہوئی تبدیل  طرح کس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نہیں ہاں



ورکنگ ڈرافٹ             

اگر آپ نے پہلے سوال کا جواب "نہیں"  
  میں دیا ہے... 

  
سوال کا جواب "ہاں"  اگر آپ نے پہلے 

 میں دیا ہے... 

 

 

، تمام یا زیادہ تر تمام ترتیبات یا حاالت میں کیا   اس شعبے میں

 متوقع عمر یک عمیل مہارتوں کا  ______________  

؟  استعمال کررہا ہے

 

 نہیں 
 

تمام یا زیادہ تر  وہ کس حد تک 
ترتیبات اور حاالت میں متوقع 

 عمر یک مہارتیں 
؟    استعمال کرتے ہیں

 

 ہاں
 

 کیا کسی اور کے پاس ہے  

 اس شعبے میں  

 بچے کی مہارتوں کے  

 بارے میں خدشات ہیں؟
 

اس نتیجہ خیز  

شعبے سے متعلق  

روز مرہ کی 

معموالت اور  

سرگرمیوں کے  

دوران، آپ کا بچہ  

کچھ ایسی مہارتیں  

استعمال کر رہا ہے  

جو متوقع عمر سے  

وابستہ ہیں لیکن  

زیادہ تر تھوڑے  

چھوٹے بچے جیسی  

مہارتیں استعمال کر  

 ہے۔ رہا 
 

اس نتیجہ خیز  

شعبے سے متعلق  

روز مرہ کی 

معموالت اور  

سرگرمیوں کے  

دوران، آپ کا بچہ  

کچھ ایسی مہارتیں  

استعمال کر رہا ہے  

جو چھوٹے بچے  

جیسی ہیں لیکن  

زیادہ تر متوقوع  

عمر کی مہارتیں  

 استعمال کر رہا ہے۔ 
 

 ہاں
 

اس نتیجہ خیز  

شعبے سے متعلق  

روز مرہ کی 

معموالت اور  

سرگرمیوں کے  

دوران، آپ کے  

بچے میں وہ تمام  

صالحیتیں ہیں ہم  

بچے کے لیے ان  

کی عمر کے کسی  

بچے کو دیکھنا  

چاہیں گے اور کیا  

ابھی بھی کچھ  

 خدشات موجود ہیں۔ 
 

 نہیں 
 

نتیجہ خیز  اس 

شعبے سے متعلق  

روزمرہ کی  

معموالت اور  

سرگرمیوں کے  

دوران، آپ کا بچہ  

تمام متوقع عمر کی  

مہارتوں کا استعمال  

 کرتا ہے۔ 
 

، کیا وہ   ______________    عمیلاس شعبے میں

  بچہ  تھوڑا چھوٹابچہ یا  زیادہ چھوٹاجیےس ہ   استعمال کرتا مہارتوں کا

 پوری ترتیبات اور حاالت ےک دوران؟

 

 تھوڑا چھوٹا بچہ زیادہ چھوٹا بچہ

اس نتیجہ خیز شعبے سے  

متعلق ہر دن کی معموالت  

اور سرگرمیوں کے دوران،  

آپ کا بچہ ایک زیادہ چھوٹے  

بچے کی طرح اہم مہارتوں کا 

 استعمال کرتا ہے۔   

چھوٹے بچے کی  وہ تھوڑے 

مہارتیں کس حد تک استعمال  

 کر رہے ہیں؟ 

اس نتیجہ خیز شعبے سے  

متعلق روز مرہ کی معموالت  

اور سرگرمیوں کے دوران،  

آپ کا بچہ زیادہ تر زیادہ  

اہم  چھوٹے بچے کی طرح 

 مہارتوں کا استعمال کرتا ہے۔ 

اس نتیجہ خیز شعبے سے متعلق  

روز مرہ کی معموالت اور  

سرگرمیوں کے دوران، آپ کا  

بچہ ان مہارتوں کا استعمال کر  

رہا ہے جو متوقع عمر کی  

مہارتوں سے پہلے آتے ہیں۔ یہ  

مہارتیں تھوڑے چھوٹے بچے  

 کی طرح ہیں۔


