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 جنیس صحت یک تعلیم
 تک کا دائرہ کار اور تسلسل 12ےک ےس گریڈ -پری

 
 استدالل 2کنڈرگارٹن سے گریڈ -پری

سے متعلق، جنسیت  تک کے بچے متجسس، اثر پذیر اور دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں۔2 کے سے گریڈ-پری
بچوں میں اپنے جسموں کے ساتھ ساتھ خاندانی ڈھانچوں اور تولید کی بنیادی باتوں کے بارے میں فطری تجسس 

اس کے عالوہ، بچوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے جسم دوسروں کے لیے کس  ہوتا ہے.
لب کرنے کے لئے کن مہارتوں کی طرح پوشیدہ ہیں اور یہ کہ ضرورت پڑنے یا چاہنے کی صورت میں مدد ط

گریڈ اکائیاں/اسباق اس لئے تخلیق کیے گئے تھے تاکہ طلبہ کو انسانی  2-کے-لٰہذا، پری ضرورت ہوتی ہے.
جنسی تعلقات کی بنیادی سمجھ فراہم کی جاسکے، جیسا کہ قومی جنسی تعلیم کے معیاروں کے ذریعہ تجویز کیا 

خود کے انتظام کی مہارتوں کے صحت افزا رویوں کی مشق فراہم کی  گیا ہے، اور بنیادی مؤثر مواصالت اور
 (۔7اور  4جا سکے )قومی جنسی تعلیم کے معیارات 

 

 ےک اور کنڈرگارٹن-پری
 ہمارا خوش اور صحت مند کالس روم موضوع: 

 

 تیسی توقعااکی س روم سے کالد کی مدد ستااپنے ہ البط – کمیونڻیس روم صحت مند کالش اور خوری ہما :1 سبق

 مل دمد میں کھنےر اربرقر کو کمیونڻی روم سکال ظمحفو اور دہ آرام سے ہونے اپیر عمل پر جن ہیں کرتے قائم

 ۔سکتی ہے

 ساتھ کے ںنواخاند متما اور ںانچوڈھ نیاخاند مختلف ہلبط – ادفرا کے حرط مختلف کے وںگھر رےہما :2 سبق

 ۔کرنا سیکھتے ہیںؤ کے ساتھ برتاام حترا

 لستعماا کا تبیانا "ہے ہوتا سمجھے محسو" اور ظلفاا کے سحساا ہلبط – کرنا رہااظ کا تحساساا پنےا :3 سبق

 ۔میں سیکھتے ہیںرے کرنے کے بار ہااظکا ت پنے جذبااکرتے ہوئے 

 کی ںبالغو دعتماا قابل رندا کے لسکوا اور میں ورک نیٹ تیظحفا پنےا ہلبط – ورک نیٹ تیظحفا راہما :4 سبق

 ۔شناخت کرتے ہیں

 حصے صخا اور مکےعا جسم کے کر لستعماا کا تصطالحاا بیط ستدر ہلبط – سمجھنا کو ںپنے جسموا :5 سبق

یات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک nriE قبس ہی ۔ںہی تےکر  ظمحفو غیر اور ظمحفو ۔ےہ اترک دئ

 :6 سبق نشاندہی کی عضاا ہپوشید کے ان بغیر کے زتجاابھی  کو کسی ہک ہیں سیکھتے ہی ہلبط – لمس
 – بتائیں راز ہبمقابل حیرتیں ۔ےہ اترک دیئات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک nriE قبس ہی ۔ےہ ںیہنزت جاا کی

 :7 سبق چھونے کو دعتماا قابل یکا جو ہیں سیکھتے قفر نمیادر کے رازوں ان اور ںحیرتو ہلبط
یات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک nriE قبس ہی ۔ںچاہیئ اس جو کچھ سیکھا گیا ہے  ۔ےہ اترک دئ

 :8 سبق بتانےکو کو الگو کرتے بالغاس سیکھا ہے  میں جوق سباانے پچھلے ہ لبط – کرناہ کا تخمین
 ۔ہیں
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 گریڈ پہال

 روم سکال مند صحت اور شخو راہما :عموضو
 

 قائم تتوقعا کی روم سکال سے دمد کید ستاا پنےا ہلبط – کمیونڻی روم سکال مند صحت اور شخو ریہما :1 سبق

 ۔کرتے ہیں

 کے کرنے رہااظ کا تجذبا پنےا سے تبیانا "ہے ہوتا سمحسو مجھے" ہلبط – اکشترا کا تحساساا پنےا :2 سبق

 ۔ریقے سیکھتے ہیںط

 ساتھ کے امحترا ساتھ کے ںنواخاند متما اور ںانچوڈھ نیاخاند مختلف ہلبط – انخاند کے وںگھر رےہما :3 سبق

 ۔میں سیکھتے ہیںرے کرنے کے باؤ برتا

 ہوئے بدلتے اور سکتا ہے لبد کیسے انخاند یکا ہک ہیں لیتے ہجائز کا تبا اس ہلبط – ہیں بدلتےان خاند :4 سبق

 ۔سے کیسے نمڻا جا سکتا ہےت حساساالے وانے آکے ساتھ ان خاند

 یکا سے ریقےط مند صحت اور ہیں کرتے نشاندہی کی تخصوصیا کی ستدو کسی ہلبط – ںستیادو ریہما :5 سبق

 ۔سیکھتے ہیںہ ریقطکرنے کا ر ہااظکا ت پنے جذبااکے ساتھ ے سردو

 ظمحفو غیر اور کرنے قفر میں لمس ظمحفو غیر اور ظمحفو ہ،ستاندو ہلبط – لمس ظمحفو غیر اور ظمحفو :6 سبق

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

یات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک nriE قبس ہی ۔ںہی ےتکھسی ہریقط کا ملعدر  نھیںا ہلبط – بتائیں راز ہبمقابل حیرتیں ۔ےہ اترک دئ

 :7 سبق پر لمس قابل کسی میں رےکے با رازوں لےوا کرنے چین بے یا دہخوفز
یات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک nriE قبس ہی ۔ںہی ےھتکسیں یالعم متکح کی ےبتان وک دفر کا اس ہم نے جو سیکھا ہے  ۔ےہ اترک دئ

 :8 سبق بالغ دعتمااسے الگو اسیکھا ہے  میں جوق سبااسے پچھلے اس نے ہ لبط – کرنااک شترا
 ۔ہیں کرتے

 

 گریڈ اسردو

 کمیونڻی روم سکال شخو اور مند صحت ریہما :عموضو
 

 قائم تتوقعا کی روم سکال سے دمد کید ستاا پنےا ہلبط – کمیونڻی روم سکال مند صحت اور شخو ریہما :1 سبق

 ۔کرتے ہیں

 ہی اور کرتے نشاندہی کی ںشکلو کی دیگر ہغنڈ ہلبط – کریں کیا تو پہنچے تکلیف سے لعماا یا ظلفاا جب :2 سبق

 ۔کیا کریںوہ ہی ہو تو رہو دی گرہ کے سامنے کسی کے ساتھ غنڈان گر ہ اسیکھتے ہیں ک

 میں اس ،ہیں کرتے حاصل ریجانکا میں رےبا کے جسم ہلبط – جگہیں ظمحفو ریہما اور جسم رےہما :3 سبق

 عضائےا یک ںوضاقت ےک نوناق ےک Erin قبس ہی ۔ےہ لشام ریاکجان کیت احالصطا بیط تسدرے لیے ل کستنا

یات  ۔ےہ اترک دئ

 سیکھتے ہریقط کا نمڻنے سےان  اور کرنے نشاندہی کی دیگر ہغنڈ صنفی ہلبط – کنارو دیگر ہغنڈ صنفی :4 سبق

 ۔ہیں

 منتقلی کی ثیماجر وہ اور ہیں پھیلتے کیسے ثیماجر ہک ہیں سیکھتے ہی ہلبط – کرنا کم کو ؤپھیال کے ثیماجر :5 سبق

 ۔پر عمل کرتے ہیںں ریقوطکو کم کرنے کے 

 یکا کی جن ہیں بتاتے کورازوں  ان اور ہیں لیتے ہجائز کا راتتصو کے ںحیرتو ہلبط – ہے امیر جسم امیر :6 سبق

یات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک nriE قبس ہی ۔ےچاہئ ینید عالطاو ک لغبا ہ لبط – انخاندرے ہما ۔ےہ اترک دئ
 :7 سبق دعتمااقابل ہ ریقطکرنے کا ام حترا کاں نواخاندم تمااور لیتے ہ کا جائزع کیے تنوں انچوڈھنی اخاند

 ۔سیکھتے ہیں

 اس ،ہیں کرتے ہمقابل اور ہنازمو کاوں چیز نجا بے اور ارجاند ہلبط – )تولید (+ چیزیں نجا بے اور ہندز :8 سبق

 ۔ہے شامل ہجائز کا وںچیز لیوا ہونے اپید سے وںچیز ارجاند میں



 فترد کا ستیرتند اور صحت کیہ لبط – CPS صحتمند

 

 

 

 لیے کے سکھانے کو وںسردو سےا ہے اھپڑ میں جو قسباا پچھلے نے ہلبط – یناد تعلیم کو وںسردو :9 سبق

 ۔ہیں کرتے رتیا راتشتہاا دیقتصاا
 

 5 گریڈ سے 3 گریڈ
 

 ڈیرگ ےس 3 ڈگری دیلوت ،ںوچانھڈ ینادخان یہ ساتھ ےک ںومسج ےپنا وک ںوچب ،ںمی ےربا ہدیاز ےس ںوساتھی ےپنا روا کرنا راصحنا پر دوخ ،ںہی ےتوہ یرذپ ثرا ،سسجمت ےچب ےک
 سسجت یرطف کا ںوبات یدبنیا یک تقالتع یتاذ روا نا ہک ہی ،ںمی تحاال ےک ےک تیسجن ۔ںہی ےیتد کر عوشر ناوہ قفاو ےہ یتوہ تروضر یک ےنھجسم ہی ںیہنا ،ہوالع کت 5

 ےچاہن یا ےپڑن تروضر ہک ہی روا ،ںہی ہدیشوپ ےلی ےک یدگر ہڈغن پر روط صخا ،ںہی ےتوہ زادنا ثرا حرط سک پر ںورسود کولس ےک نا ہک ےک ےک سا ۔ےہ تاوہ

 ںمی ںورمعیا ےک میلتع یسجن یموق ہک اسجی ںورسود مسج ےک ےک 5 ڈریگ-3 ڈگری ہتاک ےتھ ےگئ ےیک قیلخت ےلئ سا قباسا/ںکائیاا ہی ےکرن لصحا ددم ںیم تروص یک
 روا تالصاوم ثرؤم یدبنیا روا ،ےہ گیا کیا ،ےکسجا یک مہافر ھجسم یدبنیا یک تقالتع یسجن یانسنا وک ہبلط یموق( ںیکس جا یک مہافر ۔ےہ یتوہ تروضر یک ںوتراہم نک ےلئ کرذ
 ںتیراہم یک یزسا ہلصفی ورا م،اظنتا ےک دوخ

 ۔7) روا  4،5 رمعیا ےک میلتع یسجن
 

 گریڈ اتیسر

 !بننا رگادمد و حامی :عموضو
 

 بن رگادمد و حامی میں کمنیونڻیز پنیا اور ہیں کرتے قائم تتوقعا کی روم سکال ہلبط – !بننا رگادمد و حامی :1 سبق

 ۔ہیں سیکھتے ہریقط کا کرنے کسلو ساتھ کے تعز سے وںسردو کر

 کیا تتعلقا مند صحت غیر اور صحتمند ہک ہیں سیکھتے ہی ہلبط – تتعلقا صحتمند غیر ہبمقابل مند صحت :2 سبق

 ۔ہوتے ہیں

 کی جاننے میں رےبا کے ممفہو کے موثریت دخواور  دیعتماا دخو ہلبط – بننا رگادمد و کا حامی دخو :3 سبق

 ۔کوشش کرتے ہیں

 میں ںجماعتو چھوٹی اور ہیں سیکھتے میں رےبا کے حمیر ہصل اور ردیہمد ہلبط – بننا ستدو ردہمد یکا :4 سبق

 ۔بننے کی مشق کرتے ہیںر ہمد

 ساتھ کے کسی سامنے کے ان جبہ ک ہیں کوشش کرتے کی جاننے ہلبط – ساتھی بننا رگادمد و حامی یکا :5 سبق

 ۔کیا کر سکتے ہیںوہ ہو تو دی گرہ ساتھ غنڈ

 اور ہیں ہوسکتے دہ تکلیف الئن آن اور ہبالمشافہ حرط کس ظلفاا ہہیں ک سیکھتے ہی ہلبط – اقتط کیظ لفاا :6 سبق

 ۔کرنا ہےعمل ردکے تئیں کیسے ظ لفادہ الے تکلیف واہونے ل ستعمااالئن آن 

 دعتماا قابل یکا کی جن ہیں بتاتے کورازوں  ان اور ہیں لیتے ہجائز کا ںحیرتو ہلبط – ہے امیر جسم امیر :7 سبق

یات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک nriE قبس ہی ۔ےینی چاہئد ت ظحفاہ لینا کہ کا جائزت با ۔ےہ اترک دئ

 لشام ردناے پناو کت داعا عالاطبالغ کو رات تی تصوظحفا دیبنیاہ لبط – کیسے بنیںر گادمدو یک حامی اکے لیے 

 تیظحفا اور سیکھتے سا :8 قسب ےک nriE قبس ہی ۔ںہی ےترک وپر گفتگ انیہیک کاے لیے ک ےکرن

یات یک ںوضاقت ےک نوناق  ۔ےہ اترک دئ

 وںسردو سےا ہے سیکھا جو میں قسباا پچھلے نے ہلبط – یناد تعلیم کی بننے رگادمد و حامی کو وںسردو :9 سبق

 ۔ہیں بناتے کہانی لیے کے سکھانے کو
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 گریڈ چوتھا

 کائیا کی صحت جنسی/داتعا مند صحت یمیر :عموضو
 

 تتوقعا کی روم سکال ہلبط – رفتعا کا )کائیا صحت جنسی/ندگیز نیاخاند( کائیا داتعا مند صحت یمیر :1 سبق

 ۔سانس لینے کی مشقیں کرتے ہیں، اور کرتے ہیںازہ نداکا دات پنی صحت مند عا، اقائم کرتے ہیں

 کی صحت نحفظا دیبنیا ہلبط – کھنار لخیا کا ںجسمو پنےا ساتھ کے داتعا کی صحت نحفظا دیبنیا :2 سبق

 ۔کی پیشکش کرتے ہیںاور اور اس میں سیکھتے رے کے بادات عا

 دیبنیا لیوا ہونے نمارو دوران کے بلوغت کو ںلوگو تر دہیاز ہلبط – 1 ہحص ہے کیا بلوغت – بلوغت :3 سبق

 ۔میں سیکھتے ہیںرے کے باں معاشرتی تبدیلیواور جذباتی ، ہنی، ذجسمانی

 میں رےبا کے ںتبدیلیو لیواہونے  نمارو دوران کے بلوغت ہلبط – 2 ہحص ہے کیا بلوغت – بلوغت :4 سبق

 لیے کے یکا ہر تتجربا کے دوران کے بلوغت ہک ہیں سیکھتے ہی اور ہیں کھتےر ریجا کرنا حاصل ریجانکا
 ۔کیسے مختلف ہوتے ہیں

 لیواہونے دوران بلوغت کے ہ لبط – ںلی تبدیلیاوانما ہونے رومیں ں لڑکیوں اور تر لڑکودہ یاز – بلوغت :5 سبق

 تیناخو تر دہیاز اور دوںمر تر دہیاز دوران کے بلوغت اور ہیں کھتےر ریجا سیکھنا میں رےبا کےں تبدیلیو یسیا
 ۔یتے ہیںہ دتوجص کو سیکھنے پر خال عمااصحت کے ن صحت مند حفظاں اور لی تبدیلیوواکو الحق ہونے 

 کسی میں جس ہیں کرتے نشاندہی کی تحاال یسےا ہلبط – ہونا ےٹھ کھڑا لئے کے صحت معاشرتی ریہما :6 سبق

 کرتے کوشش کی جاننے میں رےبا کے ںریقوط مؤثر کے کرنے خلتامد وہ اور ہے ہی رہو دیگرہ غنڈ ساتھ کے
 ۔ہیں

 اور قفر نمیادر کےں ستودو الئن آن اور لےوا جلنے ملنے ہلبط – کرنا تبا سے ریقےط ظمحفو الئن آن :7 سبق

 ۔نہیں کیا جانا چاہیےاک شتراالئن آن کی نشاندہی کرتے ہیں جن کا ت یسی نجی معلوماانیز ں مماثلتو

                                                                                                                                                                                                                                                                                               اورلمس پر گفتگو کرتے ہیں ظ غیر محفوظ اور محفوہ لبط – بتائیںدت عاصحت مند ؤ، چلے جا، "!نہیں" :8 سبق

 غیر ںوضاقت ےک نوناق ےک Erin قبس ہی ۔ںہی ےکرت شقکی م ںوریقطے ک ےانچب وکآپ ے پناں میت حاال ظومحف

یات یک  ۔ےہ اترک دئ

 داتعا لیوا کرنے متاثر کو ستیرتند اور صحت کی ان پنیا ہلبط – بھیا داتعا مند صحت یمیر للحاا فی :9 سبق

 ۔ہیں کرتے ازہندا کا

 
 گریڈ اںپانچو

 )لیے کے صحت جنسی پنیا( ہونا نوخیز مند صحت :عموضو
 

 کرنے ہفیصل اور کرتے قائم تتوقعا کی روم سکال ہلبط – زیسا ہفیصل 101 لیے کے کائیا نوخیز ریہما :1 سبق

 ۔کرتے ہیںپر نظرثانی ں تورکی مہا

 ہیں کرتے کوشش کی جاننے میں رےبا کے ںتبدیلیو معا یسیا ہلبط – باتیں دیبنیا کی نےرگز بلوغت سے :2 سبق

 ۔کرتے ہیںہ تجربدوران بلوغت کے ، صنف سے قطع نظرگ، تر لودہ یازجن کا 

 کا تمااقدا کے ڈلما زیسا ہفیصل ہلبط – کرنا الگو ڈلماDECIDE پر وںچیز دیبنیا لیوا نےرگذ بلوغت سے :3 سبق

 ۔پر الگو کرتے ہیںل تحارکو بلوغت سے متعلق صوت مااقداور ان الیتے ہ جائز

 دوںمر تر دہیاز ہلبط – )حصے کے جسم (+ ںتبدیلیا کی بلوغت لیے کے تیناخو بیشتر اور دوںمر تردہ یاز :4 سبق

 ۔کرتے ہیںکی نشاندہی ل فعاء اور اعضااکے م نظای تین کے لیے تولیدابیشتر خواور 

 کے نامے منظر ریکاادا کی دارکر یکا ہلبط – کرنا الگو تمااقدا کے DECIDE میں ںتبدیلیو معا بلوغت کی :5 سبق

 ۔ہیں کرتے الگو کو تمااقدا کے زیسا ہفیصل DECIDE پر لتحارصو منسلک سے بلوغت ہیعذر



 فترد کا ستیرتند اور صحت کیہ لبط – CPS صحتمند

 

 

 

 یغیر متعدی اور متعد، لیتے ہیںہ ثیم کی منتقلی کا جائزاجرہ لبط – میں حقائقرے کے با HIV اورثیم اجر :6 سبق

 پر روط کے سئروا لےوا ہونے یعے منتقلذر کے نخو یکا سے HIV اور ،ہیں سیکھتے میں رےبا کے ںیوربیما

 ۔ہوتے ہیںرف متعا

 کی تصالامو کے قسم مختلف میں تحاال ان ہلبط – ہونا ضحوا لیے کےں ستودو پنےا :ںتبدیلیا معاشرتی :7 سبق

 کا ؤباد کے ںساتھیو نھیںا جب ہیں کرتے مشق کی ںتورمہا کی رنکاا میں رتصو یسیا اور ہیں سیکھتے رتمہا
 ۔سامنا ہو

 کی جاننے میں رےبا کے قفر مابین کے "کرنے محبت" اور کرنے "پسند" کو کسی ہلبط – ؟ہے کیا محبت :8 سبق

 ۔کرتے ہیںپر گفتگو ن جحارجنسی اور کوشش کرتے ہیں 

 ہلبط – نہیں بھی کر سکتا ہےاور کر سکتا ہے ہ الب علم فیصلطیک پانچوینگریڈ کا ایسے فیصلے جو ا :9 سبق
 ہجائز کا لمس ظمحفو غیر اور ظمحفو اور ہیں سیکھتے میں رےبا نین کےاقو کے ئےانو یلیا متعلق سے یضامندر

ں بلوغت سے کیو ہم ۔ےہ اترک دئیات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک nriE قبس ہی

 :10 سبق ۔ہیں لیتےاور وہ اس یا جاتا ہے اکر رفسے متعام نسانی تولید کے مہفواکو ہ لبط – ؟تے ہیںرگز
 ۔ہے کرتی رتیا لیے تولید کے سے حرط کس کو جسم بلوغت ہک ہیں کرتے کوشش کی جاننے میں رےبا کے تبا

 

 نماونشو بجتناا ہک ہے جاتی کہی کر دے زور تبا ہی – فیصلے میں رےبا کے کرنے تظحفا کی آپپنے ا :11 سبق

 اور حمل کو ںریقوط کے وٹکار اور نمورہا کے حمل منع ۔ہے ہوتا عمل جنسی مناسب تنہا یکاسے  ظلحا کے

STIs ۔ہے جاتا یااکر رفمتعا پر روط کے ںریقوط کے متھاروک  کی 

 کے زیسا ہفیصل پر فیصلے تیذا اس ہلبط – لستعماا کا زیسا ہفیصل لیے کے نوخیز مند صحت یکا :12 سبق

 ۔ہیں ہوتے لےوا لینے لسا گلےا وہ جو ہیں کرتے الگو کو تمااقدا
 

 لستدالا 6 گریڈ

 

 عمر ںاوج مکحتسم دمزی وک لاتعمسا ےک یزسا ہلصفی دمن تحص کا ہبلط ۔ںہی یسجن یک نا ںمی نج ،ںہی ےکھتر یرجا کرنا ےلصفی ددمتع ردنا ےک یگدنز ینپا ہو ،پر
 ےتوہ لشام یبھ ےلصفی قلمتع ےس تحص روط ےک

 ےکرن روا عمر ےیل ےک ںوخیزون لتعماسا کا تماادقا نا ۔5) رامعی کا میلتع یسجن یک تحص یسجن یک ڈگری ےچھڻ وک تماادقا ےک یزسا ہلصفی ےگئ ےکئ رفمتعا ںمی ڈگری
 تاعوضوم ددمتع ےک تحص یسجن بسمنا ےس ظاحل ےک نماووشن یموق( ےہ گیا کیا لشام ہرباود ںمی یکائا ےک میلعت یسنج یموق اسجی ،ےہ تاوہ ںمی ںیو 5 ےلی ےک
 ےک ںورمعیا روا ںہی نوک ہو ہک ےہ جاتا کیا جنلچی ےلئ ےک ےکرن تفیادر ہی وک ہبلط ۔ےہ یگئ ید یزوجت ہیعذر
 ۔ںہی کیا ےلصفی ےلاو ےجان ےلی ےیعذر ےک نا پر روط ےک خیزون کیا

 
 گریڈ چھڻا

 ں؟ہو نکو میں – زیسا ہفیصل :عموضو
 

 عمل کے زیسا ہفیصل اور ہیں کرتے قائم تتوقعا کی روم سکال ہلبط – ں؟ہو نکو میں :102 زیسا ہفیصل :1 سبق

 ۔میں جاننے کی کوشش کرتے ہیںرے کے بات مااقدامیں 

 ملی عاواہونے دوران بلوغت کے ہ لبط – )ہبلوغت کا جائز( ہےہ قعواتی ریک قداتبدیلی ہم سب کے لیے  :2 سبق

 بلوغت لیے کے ہلبط کے چھڻےگریڈ میں جن ہیں کرتے نشاندہی کی ںسائڻو یبو یسیا اور لیتے ہجائز کا ںتبدیلیو
 ں۔ہود موجوت ست معلومادرسے ر عتباابی طمیں رے کے با

 تین کو پیشابیشتر خودوں اور تر مردہ یادوران زبلوغت کے ہ لبط – کے حقائقزی ساہ فیصلاور بلوغت  :3 سبق

 کرتے الگو کو تمااقدا کن ہفیصل پر لتحارصو سے متعلق بلوغت اور ہیں لیتے ہجائز کا تحاال ہمشترک لےوا نےا  

 ۔ہیں



 فترد کا ستیرتند اور صحت کیہ لبط – CPS صحتمند

 

 

 

 رمقر قتو کے ئشاپید اور رہااظ صنفی ،شناخت صنفی ہلبط – ہے مستحق کاام حترا اور قبولیت یکا ہر :4 سبق

 کرتے ہتجزی کا طخطو ہنمار کے سکولزا پبلک شکاگو متعلق سے شناخت وہ ۔ہیں کرتے قفر مابین کے جنس دہکر

 ۔ہیں

 میں حمل مند صحت اور نماونشو کی جنین ،حمل ،تولید ہلبط – زیسا ہفیصل رکادر اور حقائق بلوغت کے :5 سبق

 ۔سیکھتے ہیںمیں رے کے بال عمادت االوماقبل ون معا

 تبا اس ہلبط – ہونا متجسس میں رےکے با جنس … ہے کرنا یقین پر تکس با الئن آن ہکرنا ک ہفیصل کا اس :6 سبق

 سے ظلحا بیط سائٹ یبو کوئیہ ک جائے کیسے کیا کا تعین تبا اس ہک ہیں کرتےہ مظاہر کا کی سمجھ بوجھ
 ۔مثبت ہےسے ظ کے لحاں نواجو، اور سے مناسبظ عمر کے لحا، ستدر

 قتو کرتے چیڻنگ الئن آن ہک ہیں کرتے رغو پر تبا اس ہلبط – کرنا چیڻنگ سے ریقےط ظمحفو الئن آن :7 سبق

 عملرد تئیں کے ان اور پہچاننا کو تحساساا کے ےخطر وہ اور ہے ظمحفو کرنا اکشترا الئن آن کات معلوما کن
 ۔سیکھتے ہیںہ ریقطکرنے کا 

 کرتے لخیا ۂلدتبا پر قفر اور ںمماثلتو مابین کے تتعلقا ہعشقی اور ستیدو ہلبط – سمجھنا کو تتعلقا ہعشقی :8 سبق

 ۔ہیں

 کی بطےرا جنسی ،کرنے اہرظ رپیاہ لبط – ہیں جاتے ہوے بڑ آپ جب اور اب – کرنا محبت اور پسند کرنا :9 سبق

 کو ظلفاا جیسے ودحد اور یضامندر ب،جتناا اور کرتے گفتگو پر ںسرگرمیو جنسی غیر کی کرنےد یا کو مقساا

 ۔کرتے ہیںد پس یاوا

 فیصلےت اور صالاسے متعلق مول عمااور اجنسی صحت ہ لبط – کرناہ کا مظاہرزی ساہ فیصلد عتمااپر :10 سبق

 یک قابلاور اکریں گے ل خیاہ لدپر بھی تبای ضامندہ رلب۔ طمیں سیکھتے ہیںرے کے باں کرنے کی مختلف شکلو

 قبس ہی ۔ہیں ےسکتے د عالطا کیدری  متصع تی یادیازی سجنہ وسے ج ےگ ںکری یہدناشص کی نخشلغ با دتماعا

یات یک ںوضاقت ےک نوناق کی  پٓ  ا ےپنا :11 ۔ےہ اترک دئ

کے لیے جنسی  ےک nriE ےک 6 ڈگریہ ک ںہی تےہی کردانشکی نت با سا ہبلط – صلےفی ںمی رےبا ےک ےکرن تظحفا

، ئداکے فو سبققسم کے مانع حمل د متعدہ لب۔ طہےو سے مناسب جنسی برتاظ نما کے لحاونشوب جتنااعمل سے 
 ںریقوط ہلبطکے ن مورہااور ریقے طکے وٹ کا، رپسیب، واجتنااجن میں ، تاثیر سیکھتے ہیںات اور خطر

 ۔ہیں لیتے ہجائز کا تعالما اور ںنشانیو حمل کی ہلبط ۔ہیں شامل ریقےط

 حقیقی یکا ہلبط – ۔"ں؟ہو نکو میں" ہے انعنو کا جس لستعماا کا زیسا ہفیصل لیے کے کائیا ریہما :12 سبق

 ۔ہیں کرتے لستعماا ڈلما کا زیسا ہفیصل پر فیصلے کے صحت جنسی
 

 لستدالا 7 گریڈ

 

 عئاذر تحص یسجن ےس ظاحل ےک نماووشن روا عمر تارثا ہی ہک ےہ تالم عقوم کا یسنج یک ڈیرگ ںیو 7۔ےہ یجات یتھبڑ ساتھ ےک رمع یک یناوج ،فاشکنا پر تسمی دافرا عمر
 روا تحص یسجن یک نا ےس ہیعذر ےک تماولمع بسمنا یک ےکرن ہزیجت ہی وک ہبلط یکائا تحص اسجی ،ںیہ ےتکس کر متاثر حرط سک وک یزسا ہلصفی مہ روا غالبا

 کا یموق ہک اسجی ہک ہی ںیہنا پھر وت ،2) رامعی کا میلتع یسجن یموق( ےگ ںلی کر ہزیجت کا تاثرا ےک ،تفثقا ،ںوساتھی ،نادخان بج ہبلط ۔ےہ یئگ یک ید یزوجت ہیعذر ےک ںورمعیا ےک میلتع یسجن
 سا ےہ ھاکسی وج ےن ںوہنا ہک گا ےجائ کیا مہافر عقوم تمثب ردنا ےپنا روا ںوہ ہن زادنا ثرا لماوعگرید روا یجولناکٹی ،یاڈمی کیا ںمی ےربا سا نیز ،ںکری کاترشا ساتھ ےک ںورسود
 پر روط یفمن ےس تاثرا شخب تحص غیر حرط سک ہک ںکری نقیلت وک ےرسدو
 ںکری ادپی تاثرا



 فترد کا ستیرتند اور صحت کیہ لبط – CPS صحتمند

 

 

 ۔

 گریڈ واں7

 کرنا ہتجزی کا اتثرا ؟ہے کرتی متاثر چیز سی نکو کو صحت جنسی یمیر :عموضو
 

 ہلبط – )ہتجزی کاات ثرا + تکی توقعا کائیا( رفتعا ؟ہے کرتی متاثر سی چیز نکو کو صحت جنسی یمیر :1 سبق

 ۔ہوتے ہیںرف سے متعار کے تجزیے کے تصوات ثراور اقائم کرتے ہیں ت کی توقعاس روم کال

 سے ئعذرا دمتعد ہلبط – )تپیغاما کے دگر ارد اور رندا رےہما( صحت جنسی اور ڈلما ماحولیاتی-سماجی :2 سبق

 میں لخیا کے ان ہک ہیں کرتے کوشش کی سمجھنے ہی اور ہیں کرتے ٹنو کو تپیغاما متعلق سے صحت جنسی

 ۔ہو سکتی ہیںاز نداثر اپر ان سی چیزیں ن کو

 تولید سے متعلق جسمانیدی بنیاہ لبط – یک شخصی تایثرا – ہکا جائزل فعااکے ء عضاء اور اعضااجسمانی  :3 سبق

 حرط کس کو صحت جنسی کی ان جسم کے ان ہک ہیں کرتے ہتجزی اور لیتے ہجائز کا لفعاا کے ءعضاا اور ءعضاا
 ۔متاثر کرسکتے ہیں

 کے نجحار جنسی اور ر،ہااظ صنفی ،شناخت صنفی ہلبط – نجحار جنسی اور رہااظ صنفی ،شناخت صنفی :4 سبق

 حاصل ریجانکا کی ریقےط کے کرنے کسلو کا امحترا ساتھ کے ادفرا LGBTQ+ اور ہیں کرتے اپید قفر نمیادر

 ۔کرتے ہیں

 کےاد فرا LGBTQ+ ہکرتے ہیں کل خیاۂ لدپر تبات باہ اس لبط – کرناام حتراکا وں سراور دوکا د خوا میر :5 سبق

 کیسے حلیف یکا ہہیں ک کرتے نشاندہی کیت بااس  اور ہو سکتی ہے دہ ننقصاح رط کس دیگر ہغنڈ ساتھ

LGBTQ+ ۔ہے کرسکتا حمایت کی کرنےک سلو امحترا قابل ساتھ کے ادفرا متما سمیت ادفرا 

 کی اتثرا تیذا پر صحت جنسی پنیا ہلبط – اتثرا کے ںلوگو کے دگرارد  رےپر ہما صحت جنسی ریہما :6 سبق

 ۔کرتے ہیںل خیاۂ لدنین پر تبااعمر سے متعلق قوی اور ضامنداور رنشاندہی کرتے ہیں 

 لخیاۂ لدپر تبات باہ اس لبط – کے حقائقی ضامندت اور رمااقداتماشائی کے  – ثر ہونااپر مثبت وں سردو :7 سبق

 ہیسی سمجھ کا مظاہراور وہ اعمل کرنا ہے ح رد رطہونے پر کس ہ کا مشاہدک نامناسب جنسی سلوہ کرتے ہیں ک

 Erin قبس ہی ۔ےہ ںیہن قکا ح ےکرن یورز فالکی خ وددص کی حخشے رسود یسبھی ک وی کسک ہک ںہی ےکرت
 ۔ےہ اترک دیئات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک

 کی سائلو مقامی کے صحت جنسی ہلبط – سائلو بستیاد متعلق سے صحت جنسی – کمیونڻی ریہما :8 سبق

 ۔کرتے ہیںر یک ٌپمفلٹ تیااکے لیے ہ سیلویک اور اکرتے ہیں ت تحقیقا

 کرتے کوشش کی جاننے اور کرتے ضاحتو کی شکل جسمانی اور ہشبیہ جسمانی ہلبط – ؟حقیقت میں میڈیا :9 سبق

 ۔متاثر کرسکتا ہےح رطکو کس رات جسمانی شکل کے تصوہ اور میڈیا جسمانی شبیہہ ہیں ک

 ہکرتے ہیں کن بیاہ لبط – لناڈاثر اپر ں نے کے لیے ساتھیوواٹیسٹ کر STI اورکرنے ل ستعماوم اکنڈ :10 سبق

 لخیا ۂلدتبا پر لستعماا کے ومکنڈ ساتھ کے ںساتھیو اور ہے ہوتا حرط کس لستعماا کا ومکنڈ نیوبیر اور نیروندا
 ۔کرنے کی مشق کرتے ہیں

 ںپالیسیا میاعو ہک ہیں کرتے کوشش کی جاننے ہلبط – پالیسی میاعو کی صحت جنسی اور ںنوانوجو :11 سبق

 ۔متاثر کرسکتی ہیںح رطکی جنسی صحت کو کس ں لوگو

 یکا جو ہیں کرتے ہتجزی ثر کاا یسےا یکا ہلبط – ہمحاسب تیذا + تپیغاما کو وںسردو –ہتجزی کا اتثرا :12 سبق

 ۔کی جنسی صحت کو متاثر کرسکتا ہےان نوجو

 کرتے نشاندہی کی تعالمااور  ںنشانیو کی حمل ہلبط – تعالما اور ںنشانیا کی حمل – تتوقعا یبڑ :سبق ریختیاا

 ۔ہیں کرتے نشاندہی کی لعماا کے دتالو ماقبل ونمعا میں مند حمل صحت اور
 

 لستدالا 8 گریڈ
 

 ےس ظاحل ےک نماووشن روا عمر ےلی ےک ںوناوجون یکائا تحص یسجن تمثب روا یفمن وک تقالتع ےرہما وج ںہی لماعا ےسیا ےک تالصاوم ۔ےہ یتوہ زور ہر ںمی
 اسجی ،ےہ یکرت شپی تماولمع قلمتع ےس تحص یسجن بسمنا یک ڈگری ںیو 8۔ںہی ےتکسکر متاثر پر روط یزوجت ہیعذر ےک ںورمعیا ےک میلتع یسجن یموق تقالتع ےرہما تلصاوم
 ہک



 فترد کا ستیرتند اور صحت کیہ لبط – CPS صحتمند

 

 

 

 یگئ ید ہبلط ۔4) رایمع کا میلتع یسجن یموق( ںیکر لتعماسا کا ںوتراہم یک ےطبار ےس تارطخ ےک تحص روا ےبنان ترہب وک تحص ینپا ہک ےہ یکرت مہافر یبھ عقوم ہی وک ہبلط
 کاترشا کا سا ےہ ھاکسی وج ےن ںوہنا ہک گا ےلم عقوم وک کو یباہم ےلی ےک ےکرن مک ےسا یا ےنچب سک ہو ہک ںکری نقیلت وک ےرسود کیا نیز ،ںکری ہی زین ،ےہ
 یپنا حرط ۔ںکری تلصاوم ےسکی ےلی ےک تحص یسجن

 

 گریڈ واں8

 تصالامو ساتھ کے وںسردو اور لیے پنےا :عموضو
 

 کرتے قائم تتوقعا کی س رومکال ہلبط – تتوقعا کی کائیا اور بلکا  قحقو متعلق سے صحت جنسی کا ہلبط :1 سبق

 کرتے نشاندہی کی ؤںپہلو کے تصالامو موثر اور ہیں لیتے ہجائز کا بل قحقو کے ہلبط سکولزا پبلک شکاگو ،ہیں

 ۔ہیں

 لیوا ہونے لستعماا میں ان اور ںٹووکار کی تصالامو ہلبط – گاہیںرگز اور ٹیںوکار معا میں تصالامو :2 سبق

 ۔کرتے ہیںازہ نداچیت کا ت پنی بااور افکر کرتے روکو غوں گاہورگز

 قعوا کیسے تصالامو غلط ہک ہیں لیتے ہجائز کا تبا اس ہلبط – کرنا بنتخاا ساتھ کے طحتیاا کا ظلفاا پنےا :3 سبق

 ۔ہیںیک منظرنامے میں کرتے ل استعمااپنی سمجھ کا اسے متعلق ت صالاصحت مند مواور ہو سکتی ہے 

 میں جاننے کی کوشش کرتےرے کے بات باہ اس لبط – دارمیں تحریر کا کرں شتور :کرنات بغیر بولے با :4 سبق

 ثر پڑاپر کیسے ت کے تعلقاان سے اور اس قع ہوسکتی ہے واکیسے ت صالاقت غلط مووبھجتے م متنی پیغاہ ہیں ک
 پیش لمثا یکا کی بھیجنے مپیغا متنی امحترا قابل اور ضحوا لیے کے بچنے سے تصالامو غلط ہلبط ۔ہے سکتا

 ۔کرتے ہیں

 جسمانیدی تولید سے متعلق بنیاہ لبط – ہکا جائزں نظامو :چیت کرنات میں بارے کے باء عضااجسمانی  :5 سبق

 حرط کس کو صحت جنسی کی ان جسم کے ان ہہیں ک کرتے ہتجزی اور لیتے ہجائز کا لفعاا کے ءعضاا اور ءعضاا
 ۔ہیں کرتے متاثر

 ،ہیں کرتے ضاحتو کیک سلو ن،جحار جنسی ہلبط – ہیں نکو آپ ہک کرنا شناخت :کرنا دمد کی صحت پنیا :6 سبق

 ۔ہیںرات تصوط پس میں مربوآلیکن د کیسے منفرہ یہ کی نشاندہی کرتے ہیں کت بااور اس 

 بتذبذ ،مناسب کرکے ہتجزی کا ںمنظرنامو مختلف ہلبط – ؟ہے کیا کسلو مناسب – "خ؟سر یا ،پیال ،سبز" :7 سبق

 ےک نوناق ےک Erin قبس ہی ۔ںہی ےکرت لخیا ۂلداتب پر قفر نمیاردے ک کلوس بسنامنار واے لواے کرن ادپی
 ۔ےہ اترک دیئات یک ںوضاقت

 اور ہیں بتاتے منا کا مقساا کی ںحملو جنسی ہلبط – سمجھنا کو ہحمل اور بدسلوکی جنسی :ںنشانیا نتباہیا :8 سبق

 ۔ہیں بتاتے تفصیل کی ریقےط کے ہندگید عالاط کیان  اور اتثرا ہممکن کے تتعلقا کے بدسلوکی یا ہحمل جنسی

 ہلبط ںوضاقت ےک نوناق ےک Erin قبس ہی ۔ںہی ےکرت ہاہرظم ھ کاوجھ بجسم کیت ماالعہی نتباا انی کیسای ہرسجن

یات یک  ۔ےہ اترک دئ

 کے HIV اور نفیکشنا لےوا ہونے منتقل پر روط جنسی ہلبط – نفیکشنا لےوا ہونے منتقل پر روط جنسی :9 سبق

 ۔حاصل کرتے ہیںت ست معلومادرسے ظ بی لحاطمیں رے با

 کیو پیڑاور بی جانچ ہ طلبط – ہریقطکرنے کا ت سے باہ ور بی پیشطمیں رے پنی جنسی صحت کے باا :10 سبق

 کی کرنے تبا میں رےبا کے صحت جنسی پنیا سے ور ہپیش بیط ہلبط ۔ہیں کرتے ضاحتو کی ؤںپہلو جانچ کے

 ۔مشق کرتے ہیں

 میں سیکھتےرے کے باات خطراور ئد اکے فوں ریقوطمانع حمل ہ لبط – چیتت میں بارے پسند کے با :11 سبق

 ہنگامی ہک ہیں لیتے ہجائز ہلبط ۔ہیں شامل ریقےط کے نمورہا اور ریقےط کے وٹکار ل،عز ب،جتناا میں جن ،ہیں
 ۔ہیں کرتے نشاندہی کی تمقاما لیے کے سائیر تک شتانگہد کی صحت یتولید ہلبط ۔ہے کیا حمل منع

 کا ںحقیقتو کی کسلو جنسی کے اننوجو شکاگو ہلبط – تصالامو مؤثر لیے کے تائید کی ارقدا کیآپ  :12 سبق

 میں عمل جنسی پر ےسردو دفر یکا میں جس ہیں کرتے ہکا تجزی لتحارصو یسیا یکا ہلبط ۔ہیں لیتے ہجائز



 فترد کا ستیرتند اور صحت کیہ لبط – CPS صحتمند

 

 

 

 مؤثر کی تصالامو پر کرنے سمحسو ؤباد ہک ہیں کرتے کوشش جاننے کی اور ،ہے ہار ڈال ؤباد کا ہونے شریک

 ۔کیا ہیںں حکمت عملیا

 عموضو کے صحت جنسی ہلبط – کرنا مشق کی ںتورمہا کی تصالاپنی موا لیے کے صحت جنسی مثبت :13 سبق

 ۔ہیں کرتے مشق کی ںتورمہا مؤثر کی تصالامو متعلق سے
 

 لستدالا 9 گریڈ
 

 عمر ںاوج دمزی وک لتعماسا ےک یزسا ہلصفی دمن تحص ہیعذر ےک ہبلط ۔ںہی یسجن یک نا ںمی نج ،ںہی ےکھتر یرجا کرنا ےلصفی ددمتع ردنا ےک یگدنز ینپا ہو ،پر
 ےتوہ لشام یبھ ےلصفی قلمتع ےس تحص روط ےک

 مکحتسم تامادقا ہی ۔)5 رامعی کا میلتع یسجن یموق( ےہ اگی کیا لشام ہرباود ںمی وک تماادقا ےک یزسا ہلصفی EIDECD ےگئ ےکئ فرمتعا ںمی ںوئیاکا ڈگری ںیو6روا ںیو5 ےلی
 یکائا یک تحص یسجن یک ڈگری ںیو9 ےک ےکرن
 ےلی ےک ںومرعون اسجی ،ںہی ےتوہ والگ پر تاعوضوم ےک تحص یسجن بسمنا ےس ظاحل ےک نماووشن روا عمر
 ۔ےہ یگئ ید یزوجت ہیعذر ےک ںورمعیا ےک میلتع یسجن یموق ہک اسجی ہک

 

 گریڈ واں9

 ہفیصل کا ہنےر میں تتعلقا مند صحت :عموضو
 

 کرتے قائم تتوقعا کی س رومکال ہلبط – کائیا کی رفتعا کے فیصلے ہنے کےر میں تتعلقا مند صحت :1 سبق

 جیسا ہیں لیتے ہجائز کا رتصو کے زیسا ہفیصل اور ،لیتے ہجائز کا بل قحقو کے ہلبط سکولزا پبلک شکاگو ،ہیں
 ۔جنسی صحت پر الگو ہوتا ہےہ وہ ک

 تخصوصیا کی تتعلقا مند صحت غیراور  صحت مند ہلبط – ؟ہے مند صحت دہیاز سے سب ہشتر کا کس :2 سبق

 ۔کی نشاندہی کرتے ہیں

 کوشش کی جاننے میںرے با کے ڈلما کے زیسا ہفیصل DECIDE ہلبط – ڈلما کا زیسا ہفیصل DECIDE:3 سبق

 ۔کو الگو کرتے ہیںڈل کے مازی ساہ فیصلاور کرتے 

 ہلبط – جن کی مشق کر سکتے ہیںاور کر ر نوعمر جنہیں پوچھنے پر غوت الاجنسی صحت سے متعلق سو :4 سبق
 جنسی صحت سےہ لب۔ طکی نشاندہی کرتےت جوہاوکرنے کی ب نتخااہونے کا ہ میں شامل ہونے یا نں یوروجنسی 

 ملد تعیین کرنے میں مدہ نھیں یاپوچھنے کی مشق کرتے ہیں جن سے ت الایسے سوامیں رے کے باں متعلق فیصلو

 ےک Erin قبس ہی ۔ںیہیا ن ںہیر تیا ےلیے ک ےنوشریک ہں می ںویور لقمتع ےس تحص یسجنہ و ایآ ہک ےہ تیکس
یات یک ںوضاقت ےک نوناق  ۔ےہ اترک دئ

 جنسی ہلبط – ںہو نکو میں اور ں،ہو کرتا کیا میں ،ہے لگتا کیسا مجھے :شناخت اور کسلو ن،جحار جنسی :5 سبق

 ۔لیتے ہیںہ کا جائزرات شناخت کے تصوک اور سلوت، جحانار

 میں رےبا کے صنف گئی کی عطا قتو کے ئشاپید اور شناخت کی صنف ہلبط – سمجھنا کو صنف :6 سبق

 کس کوں لوگو پر دبنیا کی ءعضاا جسمانی ہک ہیں لیتے ہجائز کا تبا اس اور وںتحریر صنفی ہلبط ۔ہیں سیکھتے

 ۔کرنے کے لیے بتایا گیا تھاؤ برتاح رط

 نوعمر بےڈو میں لخیا یکا ہلبط – کرنا دمد کی وںسردو میں کرنے فیصلے مثبت متعلق سے صحت جنسی :7 سبق

 کا ئعذرا معتبر متعلق سے صحت جنسی ہلبط ۔ہیں کرتے مشق کی کرنے ہمافر رےمشو متعلق سے صحت جنسی کو

حمل ہ لبط – راتختیااکے  ۔ےہ اترک دیئات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک nriE قبس ہی ۔ںہی

 تحفظ :8 سبق لیتےہ سے بچنے کے منظرنامے جائز نفیکشنالے واپر منتقل ہونے ر وطجنسی اور 

 ۔کو الگو کرتے ہیںڈل مازی ساہ فیصلاور لیتے ہ کا جائزں میں تحفظ کی شکلو

 کرنے لستعماا سے ریقےط صحیح کو ومکنڈ خلیدا اور جیرخا ہلبط – کرنا اپید دعتماا میں رےبا کے ومکنڈ :9 سبق

 ۔گے کھائیںد کے کر یا/اور گے کریں نبیا ہریقط کا



 فترد کا ستیرتند اور صحت کیہ لبط – CPS صحتمند

 

 

 

 میں جاننے کی کوشش کرتےرے کے بات بااور اس لیتے ہ کا جائزت حمل کی عالماہ لبط – ؟… گراکیا ہو  :10 سبق

 لیے کے حمل مند صحت ہلبط ۔ہیں ہوتے راتختیاا کیا سپا کے اس تو ہے ہحامل وہ ہک ہو ممعلو کو کسی گرا ہہیں ک

 ۔کرتے ہیںل خیاۂ لدپر تباں ریقوطکے دت الوماقبل 

 کی تتعلقا مند صحت غیر ہلبط – ہیں نہیں کرتے رپیا سے مجھوہ  …ہیں کرتے رسے پیا مجھ وہ :11 سبق

 قبس ہی ۔ےتا ہسککیا جا اکی ےلیے ک ےنڑوچھ وکت القتع ےم کسق سا ہک ںہی ےسیکھتو کت با سا اور تیاخصوص

Erin ۔ےہ کرتا دیتائ یک ںوضتقا ےک نوقان ےک 

 پنےا میں رےبا کے ان اور اتثرا کے حملے جنسی اور دری عصمت ہلبط – تھی نہیں غلطی یمیر ہی :12 سبق

 کا حملے جنسی یا دری عصمت ہک ہیں کرتے ضاحتو ہلبط ۔ہیں کرتے کوشش کی جاننے میں رےبا کے تحساساا
 ۔نہیں ہوتا ہےں ال شخص کبھی بھی غلطی پر کیوواہونے ر شکا

 جنسی ہناپسند حقیقت یکا ہلبط – کرنا دمد کی وںسردو میں کرنے فیصلے متعلق سے صحت جنسی :13-14 سبق

 ۔ہیں کرتے پیش ہفیصل پنا حتمیا اور ہیں کرتے الگو ڈلما کا زیسا ہفیصل پر فیصلے متعلق سے صحت
 

 لستدالا 10 گریڈ
 

 کو کم کرنے کیان سے بچنے یا ات صحت سے متعلق خطرور یوناا روفزانہیں صحت ، اپرر وطعمر کے اں جو

 اورکے لیے عمر ں نوانوجو، کائیاگریڈ کی جنسی صحت کی  یںو10 ۔ہوتی ہےورت ینے کی ضردکی تعلیم ں تورمہا

 کے تعلیم جنسی قومیہ ک جیسا ،ہے پیش کرتی تمعلوما سے متعلق صحت جنسی مناسبظ لحا کے ںنشونما

 یتی ہےوغ دکو بھی فرس حسار اس انداالب علم کے طسی کے ساتھ ساتھ ، اگئی ہےدی تجویز ہ یعذرکے روں معیا

 سائل کو بھی پیش کرتی ہےوہ ان ونیز ے، کرل کو قبوہ داری مذتی ذانی جنسی صحت کے لیے پاالب علم ہ طک

 کو موقعہ لب۔ ط5) رقومی جنسی تعلیم کا معیا( می جا سکتا ہےآدمیں رت پہنچ جانے کی صون صحت کو نقصاں جہا

 سے حرط کس ہک گے کریں تلقین کوے سردو یکا نیز ،کریں اکشترا کا اس ہے سیکھا جو نے ںنہوا ہک گا ملے

 ۔ہیںر کیسے قفوا سے سائلو کے صحت جنسیاور  مند صحت
 

 گریڈ واں10

 ہونا ہنداخو قتو تےھپڑ کو سائلو کے صحت جنسی :عموضو
 

 صحت جنسی اور کرتے ہیں قائم تتوقعا کیروم  سکال ہلبط – تتوقعا کائی کیا اور بل کاق حقو کے ہلبط :1 سبق

 جنسی اور بل قحقو کے ہلبط سکولزا پبلک شکاگو ہلبط ۔ہیں کرتے نشاندہی کی گاہیآ پنیا متعلق سےں یورو کے

 ۔کرتے ہیںہ نازبل حامی کا موق کےحقوہ لبان طصحت سے متعلق نوجو

 بسباا ان اور ہیں لیتے ہجائز کا تصطالحاا ستدر سے ظلحا بیط ہلبط – کرنا لبھا یکھد کی جسم پنےا :2 سبق

 ور ہبی پیشط لیے کے تیاورضر کی صحت جنسی علم البط کوئی ہک ہیں کرتے کوشش کی جاننے میں رےکے با
 ۔جائےں کیوس کے پا

 تشخیص اور تفتیش کی سائلو مقامی کے صحت جنسی ہلبط – سائلو کے صحت جنسی کمیونڻی رےہما :3 سبق

 ۔کرتے ہیں

 اور ستگیدر کی سائلو کے صحت جنسی الئنآن  ہلبط – یںد کرد مستر سس کو یا کریں ہسوبھر پر اس :4 سبق

 ۔ئع ہیںد ذراعتمااقابل وہ کیا ہ کا تعین کرتے ہیں کت بااس معتبریت کی تشخیص کر کے 

 تتعلقا لےوا بدسلوکی اور ،مند صحت غیر ،مند صحت ہلبط – ؟ہے مطلب کیا کا کھنےر تتعلقا مند صحت :5 سبق

 لےوابدسلوکی  مند یا غیرصحت وہ گرا ہک ہیںکرتے  کی نشاندہی تبااس  اور کرتے ہکا مطالع تکی خصوصیا
 ہیں سائلو سے نکو وہ اور ہیں جا سکتے وہ سپا کے جن ہیں نکو ادفرا بالغ دعتماا قابل یسےا تو ہیں میں تتعلقا

 ۔ےہ اترک دیئات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک Erin قبس ہی ۔ںہی ےتسککر لاتعمساہ وں یہجن



 فترد کا ستیرتند اور صحت کیہ لبط – CPS صحتمند

 

 

 

 کی بھیجنے مپیغا متنی لےوا رےشاا جنسی ہلبط – کرنا لستعماا سے داری ہمذ اور امحترا کا ٹیکنالوجی :6 سبق

 کا عمر کم سے لسا 18 جو ہیں کرتے کوشش کی جاننے میں رےبا کے منجاا اورنین اقو ان اور کرتے ضاحتو

 ۔ہیں متعلق سے بھیجنے تپیغاما متنی لےوا رےشاا جنسی میں رتصو کی ہونے

 کی شخص ےسردو کسی بھی کو کسی ہک ہیں کرتے ہمظاہر کا سمجھاس  ہلبط – حقائق کے حملے جنسی :7 سبق

 یا ہو ہمشاہد کا ںیورو جنسی مناسب غیر نہیںا گرا ہک ہیں سیکھتے وہ ۔ہے نہیں حق کا کرنے ورزی فخال کی ودحد

یات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک nriE قبس ہی ۔ےکرنا ہ لمعدر سےکی ںنھیاو ت ےمل ت الاسو متعلق سے صحت ۔ےہ اترک دئ

ہ کی نشاندہی کرتے ہیں ک عالاطکی  ان ہلبط – ہیں کر سکتے کی مشق جناور کر ر غو پر نوعمر جنہیں پوچھنے

 تجوہاو ان جنسی :8 سبقب نتخااہونے کا ہ نل میں مشغوان ہونے یا ل جنسی عمل میں مشغوان نوجو

 ۔چیت کرنے کی مشق کریں گےت میں بارے جنسی صحت کے بااور وہ ہے ہیں رکرں کیو

 یضامندر ضحوا میں تحاال یسےا اور کرتے ضاحتو کی یضامندر ہلبط – یضامندر اور تتعلقا صحتمند :9 سبق

 ۔ہیں کرتے قفر مابین کے ریالچا اور جبر ی،ضامندر ہلبط ۔ہیں کرتے اپید سمجھ میں رےبا ینے کےد اور لینے

 پرر وطکسی ساتھی سے جنسی اور کو تسلیم کرتے از نداصالتی اپنے موہ البط – ںکو بتاتا ہوآپ ئیے آ :10 سبق

 کی جنسی صحت کواور ان چیت کرنے ت میں کیسے بارے کے باہ کے خطر (STIs) نفیکشنالے وامنتقل ہونے 

 لیے کے STIs ہک ہیں تے کر حاصل تمعلوما میں رےبا اس ہلبط ۔ہیں کرتے ہمظاہر کا ریقےط کے بچانے کیسے

 ۔نا ہےاٹیسٹ کرں کہااور کیسے 

 ہک ہیں کرتے ہتجزی کا تجوہاو ان اور لیتے ہجائز کا ںریقوط حمل مانع ہلبط – جانیں کو راتختیااپنے ا :11 سبق

 ۔گے چاہیں کرنا لستعماا ںکیو کو حمل مانع ہلبط

 ۔ہیں کرتے ہمطالع کا حلامر سائنسی اور یخیرتا کے سائیکل کی عملرد جنسی ہلبط – تلذ جنسی :12 سبق

 کی شمولیت کی نشاندہی LGBTQ+ میںل سکواپنے ہ البط – کی حمایت کرناہ جگظ محفوہ، جگری ہما :13 سبق

 حاصل تمعلوما کی بنانے ؤباد اور کرنے حمایت رطخا کی بنانے بہتر کو شمولیت پر روط مجموعی اور ہیں کرتے

 ۔کرتے ہیں

 ہلبط – یناد تعلیم کی بننے شخص ہیافت تعلیم پر روط جنسی مند صحت کو وںسردو :ہے ریبا کیآپ  :14 سبق

 ۔ہیں کرتے مشق کی ینےد تعلیم میں رےبا کے عموضو جنسی یکا متعلق سے صحت جنسی کووں سردو
 

 لستدالا 11 گریڈ
 

 پیشہ یک جائزاائے گئے جنسی صحت کے مضامین کا ھمیں پڑز پچھلے گریڈ، کائیایں گریڈ کی جنسی صحت و11
 سے مناسبظ نما کے لحاونشواور عمر ، ضافیدہ اکرن میں بیاروں نیز قومی جنسی تعلیم کے معیا، ہےکرتی 

 تخدما اور تمصنوعا ت،معلوما ستدر متعلق سے صحت جنسی کو ہلبط آں،بر مزید ۔ہے کرتی ہمافر بھی تمعلوما

 کو ہلبط ۔3) رمعیا کا جنسی تعلیم قومی( جائے گی دی تعلیم کی ںتورمہار کادر لیے بنانے کے یقینی سائیرتک 

 پھر وہ اور جائے گا یاد موقع کرنے کا تحقیق پر یک پہلوا کے مسئلے خیز معنی اور ہیک متعلقا کے صحت جنسی
 ۔کریں بحث پر پہلو پنےا ساتھ کے ںساتھیو پنےا

 

 گریڈ واں11

 سائیر تک سائلو دعتماا قابل اور ستدر لیے کے بحث پر قحقو متعلق سے صحت جنسی :عموضو
 

 قائم کرتےت کی توقعاس روم کالہ لبط – تکائی کی توقعااور اکا بل ق کا جنسی صحت سے متعلق حقوہ لبط :1 سبق

 کے بل قحقو کے ہلبط اننوجو متعلق سے صحت جنسی اور بل کے قحقو کے ہلبط سکولزا پبلک شکاگو ہلبط ۔ہیں

 ۔لیتے ہیںہ حامی کا جائز

 لیتےہ کا جائزت جنسی صحت سے متعلق جنسی معلوماہ لبط – جنسی صحت کیا ہےہ کہ کا جائزت بااس  :2 سبق

 ہتوج صخا میں ہمباحث جتماعیا پنےا وہ پر جس ہیں کرتے وعشر کرنا رغو پر عموضو کے صحت جنسی اس اور

 ۔گے یںد



 فترد کا ستیرتند اور صحت کیہ لبط – CPS صحتمند

 

 

 

 رتمہا ACCESS ہلبط – ہتجزی کا ںسائڻو یبو کی صحت جنسی لیے کے روںشاا تیرمہا کے ACCESS:3 سبق

 ،معتبریت ،ستگیدر( ACCESS۔ہیں کرتے ہتجزی کا سائلو کے صحت الئن آن کے کر لستعماا کا روںشاا کے

 لیے کے پانے سائیر تک تمعلوما دعتماا قابل اور ستدر )دمد ت،حاال ،سانیآ میں سائیر اور لستعماا دہ،موجو
 ۔یک مخففف ہےا کاں تورلی مہاواکی جانے ل ستعماا

 جنسی اور تپیغاما دہکر لصوو سے ںلوگو شامل میں ندگیز پنیا ہلبط – فیصلے ےمیر ،ندگیز یمیر :4 سبق

 کو زیسا ہفیصل جنسی کی ان تپیغاماہ ی ہک ہیں کرتے نشاندہی کی تبا اس نیز کی ملاعو یگرد متعلق سے صحت

 ۔متاثر کرسکتے ہیںح رطکس 

 کرتے ضاحتو کی تنظریا دہکر سے قائم پہلے کےں لوگو ہلبط – ؟ہیں یکھتےد حرط کس کو ںلوگو آپ :5 سبق

 ہفیصل کی صحت جنسی حرط کس شبیہیں کی دخو ہک ہیں کرتے کوشش جاننے کی میں رےبا کے تبا اس اور

 ۔کو متاثر کر سکتی ہیںزی سا

 کات باں اور اس یوروکے ح رطمختلف ہ لبط – ؟تماشائی بن سکتے ہیںد عتمااقابل ون اور معاح رطہم کس  :6 سبق

 جنسی مناسب غیر ہک ہیں کرتے ہمظاہر ہی ہلبط ۔ہے کرسکتا متاثر حرط کس کو تتعلقا یےرو ہک ہیں کرتے ہمطالع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

یات یک ںوضاقت ےک نوناق ےک nriE قبس ہی ۔ےکرنا ہ لمعدر سےنھیں کیا پر ےنوہ ہاہدشم رے اور شااتی رکے مہا ۔ےہ اترک دئ

 ACCESS:7 سبق کاک کر کے سلول ستعمااکا روں شااتی رکے مہا ACCESS ہلبط – تحقیقدہ موجو
 ۔کرتے ہیںہ مضامین کا تجزیکے وں جنسی صحت سے متعلق جرید

 کی کرنے چیت تبا میں رےبا کے ودحد میں تتعلقا اور کرتے ضاحتو کی ودحد ہلبط – ودحد یمیر :8 سبق

 ۔کرتے ہیںہ کی فہم کا مظاہرورت ضر

 رمواجنسی صحت سے متعلق  – ریتیااور کے لئے تحقیق ں جنسی صحت سے متعلق مباحثو :11 ، اور 9،10 سبق

 رموا مختلف متعلق سے صحت جنسی ہلبط ۔ہیں کرتے الگو کو روںشاا تیرمہا کے ACCESS ہلبط کے کر تحقیق پر

 ۔کرتے ہیںر الئل تیادپر 

 اور تخیاال پنےا متعلق سے صحت جنسی ہلبط – متعلق مباحثے سے صحت جنسی کی ہلبط :14 اور 12،13 سبق

 ۔ہیں کرتے بحث پرؤں پہلو مختلف کے مسئلے متعلق سے صحت جنسی لیے کے بنانے بہتر کو فہم کے ارقدا
 

 لستدالا 12 گریڈ
 

 تموضوعا (7) تجنسی صحت کے سادرج میں روں کائی قومی جنسی تعلیم کے معیااکی جنسی صحت  12 گریڈ

 قومی( تیں بھی سیکھیں گےرمہادی بنیاوری بننے کے لیے ضرر گادمدو حامی ہ لب۔ طپر مرتکز ہےہ کے جائز

 پر تحقیقہ معنی خیز معاملہ اور متعلقص یک مخصوانہیں جنسی صحت سے متعلق اور ا 8) رجنسی تعلیم کا معیا

 رتیا پریزینڻیشن لیے کے کرنے پیش سامنے کے ںساتھیو پنےا ہلبط بعد کے اس ۔گا جائے کیا ہمافر موقع کا کرنے

 ۔گے کریں تائید کی ؤںپہلو کے مخفف حمایت CARE" "I رندا کے پریزینڻیشن حتمی پنیا اور ،گے کریں
 

 گریڈ واں12

 کرنا حمایت کی صحت جنسی مثبت لیے کے وںسردو اور پنےا :عموضو
 

 کرتے قائم تتوقعا کی س رومکال ہلبط – تتوقعا کی کائیا اور کا بل قحقو متعلق سے صحت جنسی کا ہلبط :1 سبق

 ضاحتو کی حمایت اور ،کرتے کوشش کی جاننے میں رےبا کے بل قحقو کے ہلبط سکولزا پبلک شکاگو ،ہیں

 ۔کرتے ہیں

 سےت جنسی صحت کے موضوعات کے ساروں قومی جنسی تعلیم کے معیاہ لبط – ؟جنسی صحت کیا ہے :2 سبق

 مخفف حمایت CARE” “I پر عموضو کے صحت جنسیدہ موجو اور لیتے ہجائز کا تمعلوما کی صحت جنسی متعلق

 ۔ہیں کرتے لستعماا کا



 فترد کا ستیرتند اور صحت کیہ لبط – CPS صحتمند

 

 

 

 کو تبا اس اور ہمیتا کی کرنے نشاندہی کی یضامندر ضحوا ہلبط – یضامنداور ر شتےر مند صحت :3 سبق

 ےک نوناق ےک Erin قبس ہی ۔ےہ ہما حرطس ک ہی ںمی لقتعم ارتحال یک قابا ہک ںہی ےکرت وششکی ک ےجانن

 کیا :4 سبق ۔ےہ اترک دیئات یک ںوضاقت

ہی دانشن کی سائلو ان اور کرتے نبیا تخصوصیا کی مقساا کی بدسلوکی میں تتعلقا ہلبط – ؟…گرا ہے بدسلوکی ہی

 ےک Erin قبس ہی ۔ںہی ےتکس کر لتعماسا پر ےنوہ ہدہشایا مہ ربجکی کا تولدسب ہوں یہجنں ہی تےکر

یات یک ںوضاقت ےک ی یا لخیا :5 ۔ےہ اترک دئ

میڈیا کے ہ لبط نوناق ےپڑتا ہر ثاسے ر پر کیظنۂ طنق ےرہما ںمی ےربا ےک ںوتشرکا  ادوم شپر فحر وط یسجن ؟تقحقی

 – سبقمیڈیا میں ہ کرتے ہیں کل خیاۂ لدمیں تبارے بااور اس پر گفتگو کرتے اد پر فحش مور وطجنسی 
 ۔ہیں کرسکتی متاثر حرط کس کو تتعلقا ہعشقی اور جنسی ءشیاا جنسی لیوا جانے کھائید

 ق،حقو پنےا متعلق سے جانچ میں جس ،ہیں کرتے لخیا ۂلدتبا پر جانچ STI ہلبط – حمایت کی ٹیسڻنگ STIs:6 سبق

 ۔ہے شامل کرنا لخیا ۂلدتبا پر سائلو کے جانچ اور ت،جوہاو کی کرنے بنتخاا کا نےاکر ہن یا نےاکر ٹیسٹ

 متعلق سے زیسا ہفیصل اور صحت یتولید اور جنسی پنیا کو وںنوعمر ہلبط – ہیں کیا قحقو یتولید ےمیر :7 سبق

 ۔ضاحت کرتے ہیںوکی ق پنے حقواحاصل 

 ہمتعلق صمخصو ہلبط – ریتیا اور تحقیق لیے پریزینڻیشنس کے کی حمایت کی صحت جنسی کی ہلبط :8-10 سبق

 ۔کرتے ہیںر نھیں تیااور اپر پریزنڻیشن کے لئے تحقیق کرتے ر موامعنی خیز جنسی صحت کے اور 

 رموا کے صحت جنسی دہکر منتخب پنےا ہلبط – پریزینڻیشنس کی حمایت کی صحت جنسی کی ہلبط :12-11 قسباا

 ۔کریں گےہ کی پریزینڻیشنس کا تجزیں پنے ساتھیواور ایں گے دپر پریزینڻیشن 

 کو ےپنے خطرا کے ہونے مبتال میں HIV ہک ہیں سیکھتے ہی ہلبط – جعال اور جانچ – للحاا فی HIV:سبق ریختیاا

 ۔ہیں کرتے کوشش کی جاننے میں رےبا کے راتختیاا کے جعال اور جانچوہ  اور ہے کرنا کم حرط کس


