جنیس صحت یک تعلیم
پری-ےک ےس گریڈ  12تک کا دائرہ کار اور تسلسل
پﺮی-ﮐﻨڈرگﺎرٹن ﺳے گﺮیڈ  2اﺳﺘﺪالل
پﺮی-ﮐے ﺳے گﺮیڈ 2ﺗک ﮐے بچے مﺘجسس ،اثﺮ پذیﺮ اور دوﺳﺮوں پﺮ مﻨﺤصﺮ ہوﺗے ہیں۔ جﻨسیﺖ ﺳے مﺘعﻠق،
بچوں میں اپﻨے جسﻤوں ﮐے ﺳﺎﺗھ ﺳﺎﺗھ خﺎنﺪانﯽ ڈھﺎنچوں اور ﺗولیﺪ ﮐﯽ بﻨیﺎدی بﺎﺗوں ﮐے بﺎرے میں ﻓطﺮی ﺗجسس
ہوﺗﺎ ہے .اس ﮐے عالوہ ،بچوں ﮐو یہ ﺳﻤجھﻨے ﮐﯽ ضﺮورت ہوﺗﯽ ہے ﮐہ ان ﮐے جسم دوﺳﺮوں ﮐے لیے ﮐس
طﺮح پوشیﺪہ ہیں اور یہ ﮐہ ضﺮورت پڑنے یﺎ چﺎہﻨے ﮐﯽ ﺻورت میں مﺪد طﻠب ﮐﺮنے ﮐے لئے ﮐن مہﺎرﺗوں ﮐﯽ
ضﺮورت ہوﺗﯽ ہے .لہٰ ذا ،پﺮی-ﮐے 2-گﺮیڈ اﮐﺎئیﺎں/اﺳﺒﺎق اس لئے ﺗخﻠیق ﮐیے گئے ﺗھے ﺗﺎﮐہ طﻠﺒہ ﮐو انسﺎنﯽ
جﻨسﯽ ﺗعﻠقﺎت ﮐﯽ بﻨیﺎدی ﺳﻤجھ ﻓﺮاہم ﮐﯽ جﺎﺳکے ،جیسﺎ ﮐہ قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐے معیﺎروں ﮐے ذریعہ ﺗجویز ﮐیﺎ
گیﺎ ہے ،اور بﻨیﺎدی مؤثﺮ مواﺻالت اور خود ﮐے انﺘظﺎم ﮐﯽ مہﺎرﺗوں ﮐے ﺻﺤﺖ اﻓزا رویوں ﮐﯽ مشق ﻓﺮاہم ﮐﯽ
جﺎ ﺳکے (قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐے معیﺎرات  4اور )7۔
پری-ےک اور کنڈرگارٹن
موضوع :ہمارا خوش اور صحت مند کالس روم
ﺳﺒق  :1ہﻤﺎری خوش اور ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﮐالس روم ﮐﻤیونﮣﯽ – طﻠﺒہ اپﻨے اﺳﺘﺎد ﮐﯽ مﺪد ﺳے ﮐالس روم ﮐﯽ ایسﯽ ﺗوقعﺎت
قﺎئم ﮐﺮﺗے ہیں جن پﺮ عﻤﻞ پیﺮا ہونے ﺳے آرام دہ اور مﺤﻔوظ ﮐالس روم ﮐﻤیونﮣﯽ ﮐو بﺮقﺮار رﮐھﻨے میں مﺪد مﻞ
ﺳکﺘﯽ ہے۔
ﺳﺒق  :2ہﻤﺎرے گھﺮوں ﮐے مخﺘﻠﻒ طﺮح ﮐے اﻓﺮاد – طﻠﺒہ مخﺘﻠﻒ خﺎنﺪانﯽ ڈھﺎنچوں اور ﺗﻤﺎم خﺎنﺪانوں ﮐے ﺳﺎﺗھ
اﺣﺘﺮام ﮐے ﺳﺎﺗھ بﺮﺗﺎؤ ﮐﺮنﺎ ﺳیکھﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :3اپﻨے اﺣسﺎﺳﺎت ﮐﺎ اظہﺎر ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ اﺣسﺎس ﮐے الﻔﺎظ اور "مجھے مﺤسوس ہوﺗﺎ ہے" بیﺎنﺎت ﮐﺎ اﺳﺘعﻤﺎل
ﮐﺮﺗے ہوئے اپﻨے جذبﺎت ﮐﺎ اظہﺎر ﮐﺮنے ﮐے بﺎرے میں ﺳیکھﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :4ہﻤﺎرا ﺣﻔﺎظﺘﯽ نیﭧ ورک – طﻠﺒہ اپﻨے ﺣﻔﺎظﺘﯽ نیﭧ ورک میں اور اﺳکول ﮐے انﺪر قﺎبﻞ اعﺘﻤﺎد بﺎلﻐوں ﮐﯽ
شﻨﺎخﺖ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :5اپﻨے جسﻤوں ﮐو ﺳﻤجھﻨﺎ – طﻠﺒہ درﺳﺖ طﺒﯽ اﺻطالﺣﺎت ﮐﺎ اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﺮ ﮐے جسم ﮐےعﺎم اور خﺎص ﺣصے
ﮐﺮﺗے ہیں۔ ﯾہ ﺳ ﺒ ﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎ ﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎ ﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ مﺤﻔوظ اور ﻏیﺮ مﺤﻔوظ
لﻤس – طﻠﺒہ یہ ﺳیکھﺘے ہیں ﮐہ ﮐسﯽ ﮐو بھﯽ اجﺎزت ﮐے بﻐیﺮ ان ﮐے پوشیﺪہ اعﻀﺎ ﮐﯽنشﺎنﺪہﯽ ﺳﺒق :6
ﮐﯽ اجﺎزت نہیں ہے۔ ﯾہ ﺳﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎ ﯿﺋ ﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ﺣیﺮﺗیں بﻤقﺎبﻠہ راز بﺘﺎئیں –
طﻠﺒہ ﺣیﺮﺗوں اور ان رازوں ﮐے درمیﺎن ﻓﺮق ﺳیکھﺘے ہیں جو ایک قﺎبﻞ اعﺘﻤﺎد ﮐوچھونے ﺳﺒق :7
چﺎہیئں۔ ﯾہ ﺳﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎ ﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎ ﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ جو ﮐچھ ﺳیکھﺎ گیﺎ ہے اس
ﮐﺎ ﺗخﻤیﻨہ ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ نے پچھﻠے اﺳﺒﺎق میں جو ﺳیکھﺎ ہے اس ﮐو الگو ﮐﺮﺗے بﺎلﻎﮐوبﺘﺎنے ﺳﺒق :8
ہیں۔
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ﭘﮩﻼ ﮔﺮﯾﮉ
ﻣﻮﺿﻮع :ﮨﻤﺎرا ﺧﻮش اور ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ ﮐﻼس روم
ﺳﺒق  :1ہﻤﺎری خوش اور ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﮐالس روم ﮐﻤیونﮣﯽ – طﻠﺒہ اپﻨے اﺳﺘﺎد ﮐﯽ مﺪد ﺳے ﮐالس روم ﮐﯽ ﺗوقعﺎت قﺎئم
ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :2اپﻨے اﺣسﺎﺳﺎت ﮐﺎ اشﺘﺮاک – طﻠﺒہ "مجھے مﺤسوس ہوﺗﺎ ہے" بیﺎنﺎت ﺳے اپﻨے جذبﺎت ﮐﺎ اظہﺎر ﮐﺮنے ﮐے
طﺮیقے ﺳیکھﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :3ہﻤﺎرے گھﺮوں ﮐے خﺎنﺪان – طﻠﺒہ مخﺘﻠﻒ خﺎنﺪانﯽ ڈھﺎنچوں اور ﺗﻤﺎم خﺎنﺪانوں ﮐے ﺳﺎﺗھ اﺣﺘﺮام ﮐے ﺳﺎﺗھ
بﺮﺗﺎؤ ﮐﺮنے ﮐے بﺎرے میں ﺳیکھﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :4خﺎنﺪان بﺪلﺘے ہیں – طﻠﺒہ اس بﺎت ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں ﮐہ ایک خﺎنﺪان ﮐیسے بﺪل ﺳکﺘﺎ ہے اور بﺪلﺘے ہوئے
خﺎنﺪان ﮐے ﺳﺎﺗھ آنے والے اﺣسﺎﺳﺎت ﺳے ﮐیسے نﻤﮣﺎ جﺎ ﺳکﺘﺎ ہے۔
ﺳﺒق  :5ہﻤﺎری دوﺳﺘیﺎں – طﻠﺒہ ﮐسﯽ دوﺳﺖ ﮐﯽ خصوﺻیﺎت ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں اور ﺻﺤﺖ مﻨﺪ طﺮیقے ﺳے ایک
دوﺳﺮے ﮐے ﺳﺎﺗھ اپﻨے جذبﺎت ﮐﺎ اظہﺎر ﮐﺮنے ﮐﺎ طﺮیقہ ﺳیکھﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :6مﺤﻔوظ اور ﻏیﺮ مﺤﻔوظ لﻤس – طﻠﺒہ دوﺳﺘﺎنہ ،مﺤﻔوظ اور ﻏیﺮ مﺤﻔوظ لﻤس میں ﻓﺮق ﮐﺮنے اور ﻏیﺮ مﺤﻔوظ
ردعﻤﻞ ﮐﺎ طﺮیقہ ﺳیکھﺘے ہیں۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺣیﺮﺗیں بﻤقﺎبﻠہ راز بﺘﺎئیں – طﻠﺒہ انھیں
خوﻓزدہ یﺎ بے چین ﮐﺮنے والے رازوں ﮐے بﺎرے میں ﮐسﯽ قﺎبﻞ لﻤس پﺮﺳﺒق :7
ﻓﺮد ﮐو بﺘﺎنے ﮐﯽ ﺣکﻤﺖ عﻤﻠیﺎں ﺳیکھﺘے ہیں۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ہم نے جو ﺳیکھﺎ ہے اس ﮐﺎ
اشﺘﺮاک ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ نے اس ﺳے پچھﻠے اﺳﺒﺎق میں جو ﺳیکھﺎ ہے اﺳے الگو اعﺘﻤﺎدبﺎلﻎﺳﺒق :8
ﮐﺮﺗے ہیں۔
دوﺳﺮا ﮔﺮﯾﮉ
ﻣﻮﺿﻮع :ﮨﻤﺎری ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ اور ﺧﻮش ﮐﻼس روم ﮐﻤﯿﻮﻧﮣﯽ
ﺳﺒق  :1ہﻤﺎری خوش اور ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﮐالس روم ﮐﻤیونﮣﯽ – طﻠﺒہ اپﻨے اﺳﺘﺎد ﮐﯽ مﺪد ﺳے ﮐالس روم ﮐﯽ ﺗوقعﺎت قﺎئم
ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :2جب الﻔﺎظ یﺎ اعﻤﺎل ﺳے ﺗکﻠیﻒ پہﻨچے ﺗو ﮐیﺎ ﮐﺮیں – طﻠﺒہ ﻏﻨڈہ گﺮدی ﮐﯽ شکﻠوں ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے اور یہ
ﺳیکھﺘے ہیں ﮐہ اگﺮ ان ﮐے ﺳﺎمﻨے ﮐسﯽ ﮐے ﺳﺎﺗھ ﻏﻨڈہ گﺮدی ہو رہﯽ ہو ﺗو وہ ﮐیﺎ ﮐﺮیں۔
ﺳﺒق  :3ہﻤﺎرے جسم اور ہﻤﺎری مﺤﻔوظ جﮕہیں – طﻠﺒہ جسم ﮐے بﺎرے میں جﺎنکﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗے ہیں ،اس میں
ﺗﻨﺎﺳﻞ ﮐے لیے درﺳﺖ طﺒﯽ اﺻطالﺣﺎت ﮐﯽ جﺎنکﺎری شﺎمﻞ ہے۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ اعﻀﺎئے
ﺗﺎ ﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺳﺒق  :4ﺻﻨﻔﯽ ﻏﻨڈہ گﺮدی روﮐﻨﺎ – طﻠﺒہ ﺻﻨﻔﯽ ﻏﻨڈہ گﺮدی ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮنے اور ان ﺳے نﻤﮣﻨے ﮐﺎ طﺮیقہ ﺳیکھﺘے
ہیں۔
ﺳﺒق  :5جﺮاثیم ﮐے پھیالؤ ﮐو ﮐم ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ یہ ﺳیکھﺘے ہیں ﮐہ جﺮاثیم ﮐیسے پھیﻠﺘے ہیں اور وہ جﺮاثیم ﮐﯽ مﻨﺘقﻠﯽ
ﮐو ﮐم ﮐﺮنے ﮐے طﺮیقوں پﺮ عﻤﻞ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :6میﺮا جسم میﺮا ہے – طﻠﺒہ ﺣیﺮﺗوں ﮐے ﺗصورات ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں اور ان رازوں ﮐو بﺘﺎﺗے ہیں جن ﮐﯽ ایک
بﺎلﻎ ﮐو اطالع دیﻨﯽ چﺎہئے۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎ ﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎ ﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ہﻤﺎرے خﺎنﺪان – طﻠﺒہ
خﺎنﺪانﯽ ڈھﺎنچوں ﮐیے ﺗﻨوع ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے اور ﺗﻤﺎم خﺎنﺪانوں ﮐﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﺮنے ﮐﺎ طﺮیقہ قﺎبﻞ اعﺘﻤﺎد ﺳﺒق :7
ﺳیکھﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :8زنﺪہ اور بے جﺎن چیزیں ) +ﺗولیﺪ( – طﻠﺒہ جﺎنﺪار اور بے جﺎن چیزوں ﮐﺎ موازنہ اور مقﺎبﻠہ ﮐﺮﺗے ہیں ،اس
میں جﺎنﺪار چیزوں ﺳے پیﺪا ہونے والﯽ چیزوں ﮐﺎ جﺎئزہ شﺎمﻞ ہے۔
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ﺳﺒق  :9دوﺳﺮوں ﮐو ﺗعﻠیم دیﻨﺎ – طﻠﺒہ نے پچھﻠے اﺳﺒﺎق میں جو پڑھﺎ ہے اﺳے دوﺳﺮوں ﮐو ﺳکھﺎنے ﮐے لیے
اقﺘصﺎدی اشﺘہﺎرات ﺗیﺎر ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﮔﺮﯾﮉ  3ﺳﮯ ﮔﺮﯾﮉ 5

ﮐے بچے مﺘجسس ،اثﺮ پذیﺮ ہوﺗے ہیں ،خود پﺮ انﺤصﺎر ﮐﺮنﺎ اور ﻨاپ ے ﺳﺎﺗھیوں ﺳے زیﺎدہ بﺎرے میں ،بچوں ﮐو ﻨاپ ے جسﻤوں ﮐے ﺳﺎﺗھ ہﯽ خﺎنﺪانﯽ ڈھﺎنچوں ،ﺗولیﺪ گﺮیڈ  3ﺳے گﺮیڈ
 5ﺗک عالوہ ،انہیں ہی ﺳﻤجھﻨے ﮐﯽ ضﺮورت ہوﺗﯽ ہے واقﻒ ہونﺎ شﺮوع ﮐﺮ دیﺘے ہیں۔ جﻨسیﺖ ﮐے ﮐے ﺣﺎالت میں ،ہی ﮐہ ان اور ذاﺗﯽ ﺗع ﺎﻠق ت ﮐﯽ بﻨیﺎدی بﺎﺗوں ﮐﺎ ﻓطﺮی ﺗجسس
ہوﺗﺎ ہے۔ اس ﮐے ﮐے ﮐہ ان ﮐے ﺳﻠوک دوﺳﺮوں پﺮ ﮐس طﺮح اثﺮ انﺪاز ہوﺗے ہیں ،خﺎص طور پﺮ ﻏﻨڈہ گﺮدی ﮐے لیے پوشیﺪہ ہیں ،اور ہی ﮐہ ضﺮورت پڑنے یﺎ چﺎہﻨے
ﮐﯽ ﺻورت میں مﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے ہی اﮐﺎئیﺎں/اﺳﺒﺎق اس لئے ﺗخﻠیق ﮐیے گئے ﺗھے ﺗﺎﮐہ گﺮیڈ -3گﺮیڈ  5ﮐے ﮐے جسم دوﺳﺮوں جیسﺎ ﮐہ قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐے معیﺎروں میں
ذﮐﺮ لئے ﮐن مہﺎرﺗوں ﮐﯽ ضﺮورت ہوﺗﯽ ہے۔ ﻓﺮاہم ﮐﯽ جﺎ ﺳکیں )قومﯽ طﻠﺒہ ﮐو انسﺎنﯽ جﻨسﯽ ﺗع ﺎﻠق ت ﮐﯽ بﻨیﺎدی ﺳﻤجھ ﻓﺮاہم ﮐﯽ جﺎﺳکے ،ﮐیﺎ گیﺎ ہے ،اور بﻨیﺎدی مؤثﺮ مواﺻالت اور
خود ﮐے ﺘان ظﺎم ،اور ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐﯽ مہﺎرﺗیں
جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐے معیﺎر  5،4اور (7۔
ﺗﯿﺴﺮا ﮔﺮﯾﮉ
ﻣﻮﺿﻮع :ﺣﺎﻣﯽ و ﻣﺪدﮔﺎر ﺑﻨﻨﺎ!
ﺳﺒق  :1ﺣﺎمﯽ و مﺪدگﺎر بﻨﻨﺎ! – طﻠﺒہ ﮐالس روم ﮐﯽ ﺗوقعﺎت قﺎئم ﮐﺮﺗے ہیں اور اپﻨﯽ ﮐﻤﻨیونﮣیز میں ﺣﺎمﯽ و مﺪدگﺎر بن
ﮐﺮ دوﺳﺮوں ﺳے عزت ﮐے ﺳﺎﺗھ ﺳﻠوک ﮐﺮنے ﮐﺎ طﺮیقہ ﺳیکھﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :2ﺻﺤﺖ مﻨﺪ بﻤقﺎبﻠہ ﻏیﺮ ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ ﺗعﻠقﺎت – طﻠﺒہ یہ ﺳیکھﺘے ہیں ﮐہ ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ اور ﻏیﺮ ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﺗعﻠقﺎت ﮐیﺎ
ہوﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :3خود ﮐﺎ ﺣﺎمﯽ و مﺪدگﺎر بﻨﻨﺎ – طﻠﺒہ خود اعﺘﻤﺎدی اور خود موثﺮیﺖ ﮐے مﻔہوم ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ
ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :4ایک ہﻤﺪرد دوﺳﺖ بﻨﻨﺎ – طﻠﺒہ ہﻤﺪردی اور ﺻﻠہ رﺣﻤﯽ ﮐے بﺎرے میں ﺳیکھﺘے ہیں اور چھوٹﯽ جﻤﺎعﺘوں میں
ہﻤﺪر بﻨﻨے ﮐﯽ مشق ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :5ایک ﺣﺎمﯽ و مﺪدگﺎر ﺳﺎﺗھﯽ بﻨﻨﺎ – طﻠﺒہ جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ جب ان ﮐے ﺳﺎمﻨے ﮐسﯽ ﮐے ﺳﺎﺗھ
ﺳﺎﺗھ ﻏﻨڈہ گﺮدی ہو ﺗو وہ ﮐیﺎ ﮐﺮ ﺳکﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :6الﻔﺎظ ﮐﯽ طﺎقﺖ – طﻠﺒہ یہ ﺳیکھﺘے ہیں ﮐہ الﻔﺎظ ﮐس طﺮح بﺎلﻤشﺎﻓہہ اور آن الئن ﺗکﻠیﻒ دہ ہوﺳکﺘے ہیں اور
آن الئن اﺳﺘعﻤﺎل ہونے والے ﺗکﻠیﻒ دہ الﻔﺎظ ﮐے ﺗئیں ﮐیسے ردعﻤﻞ ﮐﺮنﺎ ہے۔
ﺳﺒق  :7میﺮا جسم میﺮا ہے – طﻠﺒہ ﺣیﺮﺗوں ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں اور ان رازوں ﮐو بﺘﺎﺗے ہیں جن ﮐﯽ ایک قﺎبﻞ اعﺘﻤﺎد
دیﻨﯽ چﺎہئے۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ بﺎت ﮐﺎ جﺎئزہ لیﻨﺎ ﮐہ ﺣﻔﺎظﺖ
ﮐے لیے ایک ﺣﺎمﯽ و مﺪدگﺎر ﮐیسے بﻨیں – طﻠﺒہ بﻨیﺎدی ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﺗصورات بﺎلﻎ ﮐواطالع عﺎدات ﮐو اپﻨے انﺪر شﺎمﻞ
ﮐﺮنے ﮐے لیے ایک ﮐہﺎنﯽ پﺮ گﻔﺘﮕو ﮐﺮﺗے ہیں۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﺳﺒق  :8اس ﺳیکھﺘے اور ﺣﻔﺎظﺘﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮ ﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺳﺒق  :9دوﺳﺮوں ﮐو ﺣﺎمﯽ و مﺪدگﺎر بﻨﻨے ﮐﯽ ﺗعﻠیم دیﻨﺎ – طﻠﺒہ نے پچھﻠے اﺳﺒﺎق میں جو ﺳیکھﺎ ہے اﺳے دوﺳﺮوں
ﮐو ﺳکھﺎنے ﮐے لیے ﮐہﺎنﯽ بﻨﺎﺗے ہیں۔

ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ  – CPSطﻠﺒہ ﮐﯽ ﺻﺤﺖ اور ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﮐﺎ دﻓﺘﺮ

ﭼﻮﺗﮭﺎ ﮔﺮﯾﮉ
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﯿﺮی ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ ﻋﺎدات/ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ اﮐﺎﺋﯽ
ﺳﺒق  :1میﺮی ﺻﺤﺖ مﻨﺪ عﺎدات اﮐﺎئﯽ )خﺎنﺪانﯽ زنﺪگﯽ/جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ اﮐﺎئﯽ( ﮐﺎ ﺗعﺎرف – طﻠﺒہ ﮐالس روم ﮐﯽ ﺗوقعﺎت
قﺎئم ﮐﺮﺗے ہیں ،اپﻨﯽ ﺻﺤﺖ مﻨﺪ عﺎدات ﮐﺎ انﺪازہ ﮐﺮﺗے ہیں ،اور ﺳﺎنس لیﻨے ﮐﯽ مشقیں ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :2بﻨیﺎدی ﺣﻔظﺎن ﺻﺤﺖ ﮐﯽ عﺎدات ﮐے ﺳﺎﺗھ اپﻨے جسﻤوں ﮐﺎ خیﺎل رﮐھﻨﺎ – طﻠﺒہ بﻨیﺎدی ﺣﻔظﺎن ﺻﺤﺖ ﮐﯽ
عﺎدات ﮐے بﺎرے میں ﺳیکھﺘے اور اور اس ﮐﯽ پیشکﺶ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :3بﻠوﻏﺖ – بﻠوﻏﺖ ﮐیﺎ ہے ﺣصہ  – 1طﻠﺒہ زیﺎدہ ﺗﺮ لوگوں ﮐو بﻠوﻏﺖ ﮐے دوران رونﻤﺎ ہونے والﯽ بﻨیﺎدی
جسﻤﺎنﯽ ،ذہﻨﯽ ،جذبﺎﺗﯽ اور معﺎشﺮﺗﯽ ﺗﺒﺪیﻠیوں ﮐے بﺎرے میں ﺳیکھﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :4بﻠوﻏﺖ – بﻠوﻏﺖ ﮐیﺎ ہے ﺣصہ  – 2طﻠﺒہ بﻠوﻏﺖ ﮐے دوران رونﻤﺎ ہونے والﯽ ﺗﺒﺪیﻠیوں ﮐے بﺎرے میں
جﺎنکﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنﺎ جﺎری رﮐھﺘے ہیں اور یہ ﺳیکھﺘے ہیں ﮐہ بﻠوﻏﺖ ﮐے دوران ﮐے ﺗجﺮبﺎت ہﺮ ایک ﮐے لیے
ﮐیسے مخﺘﻠﻒ ہوﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :5بﻠوﻏﺖ – زیﺎدہ ﺗﺮ لڑﮐوں اور لڑﮐیوں میں رونﻤﺎ ہونے والﯽ ﺗﺒﺪیﻠیﺎں – طﻠﺒہ بﻠوﻏﺖ ﮐے دوران ہونے والﯽ
ایسﯽ ﺗﺒﺪیﻠیوں ﮐے بﺎرے میں ﺳیکھﻨﺎ جﺎری رﮐھﺘے ہیں اور بﻠوﻏﺖ ﮐے دوران زیﺎدہ ﺗﺮ مﺮدوں اور زیﺎدہ ﺗﺮ خواﺗین
ﮐو الﺣق ہونے والﯽ ﺗﺒﺪیﻠیوں اور ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﺣﻔظﺎن ﺻﺤﺖ ﮐے اعﻤﺎل ﮐو ﺳیکھﻨے پﺮ خﺎص ﺗوجہ دیﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :6ہﻤﺎری معﺎشﺮﺗﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے لئے اٹھ ﮐھڑے ہونﺎ – طﻠﺒہ ایسے ﺣﺎالت ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں جس میں ﮐسﯽ
ﮐے ﺳﺎﺗھ ﻏﻨڈہ گﺮدی ہور ہﯽ ہے اور وہ مﺪاخﻠﺖ ﮐﺮنے ﮐے مؤثﺮ طﺮیقوں ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے
ہیں۔
ﺳﺒق  :7آن الئن مﺤﻔوظ طﺮیقے ﺳے بﺎت ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ مﻠﻨے جﻠﻨے والے اور آن الئن دوﺳﺘوں ﮐے درمیﺎن ﻓﺮق اور
مﻤﺎثﻠﺘوں نیز ایسﯽ نجﯽ معﻠومﺎت ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں جن ﮐﺎ آن الئن اشﺘﺮاک نہیں ﮐیﺎ جﺎنﺎ چﺎہیے۔
ﺳﺒق " :8نہیں!" ،چﻠے جﺎؤ ،ﺻﺤﺖ مﻨﺪ عﺎدت بﺘﺎئیں – طﻠﺒہ مﺤﻔوظ اور ﻏیﺮ مﺤﻔوظ لﻤس پﺮ گﻔﺘﮕو ﮐﺮﺗے ہیں اور
مﺤﻔوظ ﺣﺎالت میں اپﻨے آپ ﮐو بچﺎنے ﮐے طﺮیقوں ﮐﯽ مشق ﮐﺮﺗے ہیں۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎ ﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﻏیﺮ
ﮐﯽ ﺗﺎ ﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺳﺒق  :9ﻓﯽ الﺤﺎل میﺮی ﺻﺤﺖ مﻨﺪ عﺎدات ابھﯽ – طﻠﺒہ اپﻨﯽ ان ﮐﯽ ﺻﺤﺖ اور ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﮐو مﺘﺎثﺮ ﮐﺮنے والﯽ عﺎدات
ﮐﺎ انﺪازہ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﭘﺎﻧﭽﻮاں ﮔﺮﯾﮉ
ﻣﻮﺿﻮع :ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ ﻧﻮﺧﯿﺰ ﮨﻮﻧﺎ )اﭘﻨﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ(
ﺳﺒق  :1ہﻤﺎری نوخیز اﮐﺎئﯽ ﮐے لیے  101ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی – طﻠﺒہ ﮐالس روم ﮐﯽ ﺗوقعﺎت قﺎئم ﮐﺮﺗے اور ﻓیصﻠہ ﮐﺮنے
ﮐﯽ مہﺎرﺗوں پﺮ نظﺮثﺎنﯽ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :2بﻠوﻏﺖ ﺳے گزرنے ﮐﯽ بﻨیﺎدی بﺎﺗیں – طﻠﺒہ ایسﯽ عﺎم ﺗﺒﺪیﻠیوں ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں
جن ﮐﺎ زیﺎدہ ﺗﺮ لوگ ،ﺻﻨﻒ ﺳے قطﻊ نظﺮ ،بﻠوﻏﺖ ﮐے دوران ﺗجﺮبہ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :3بﻠوﻏﺖ ﺳے گذرنے والﯽ بﻨیﺎدی چیزوں پﺮ DECIDEمﺎڈل الگو ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی مﺎڈل ﮐے اقﺪامﺎت ﮐﺎ
جﺎئزہ لیﺘے اور ان اقﺪامﺎت ﮐو بﻠوﻏﺖ ﺳے مﺘعﻠق ﺻورﺗﺤﺎل پﺮ الگو ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :4زیﺎدہ ﺗﺮ مﺮدوں اور بیشﺘﺮ خواﺗین ﮐے لیے بﻠوﻏﺖ ﮐﯽ ﺗﺒﺪیﻠیﺎں ) +جسم ﮐے ﺣصے( – طﻠﺒہ زیﺎدہ ﺗﺮ مﺮدوں
اور بیشﺘﺮ خواﺗین ﮐے لیے ﺗولیﺪی نظﺎم ﮐے اعﻀﺎء اور اﻓعﺎل ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :5بﻠوﻏﺖ ﮐﯽ عﺎم ﺗﺒﺪیﻠیوں میں  DECIDEﮐے اقﺪامﺎت الگو ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ ایک ﮐﺮدار ﮐﯽ اداﮐﺎری مﻨظﺮ نﺎمے ﮐے
ذریعہ بﻠوﻏﺖ ﺳے مﻨسﻠک ﺻورﺗﺤﺎل پﺮ  DECIDEﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐے اقﺪامﺎت ﮐو الگو ﮐﺮﺗے ہیں۔

ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ  – CPSطﻠﺒہ ﮐﯽ ﺻﺤﺖ اور ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﮐﺎ دﻓﺘﺮ

ﺳﺒق  :6جﺮاثیم اور  HIVﮐے بﺎرے میں ﺣقﺎئق – طﻠﺒہ جﺮاثیم ﮐﯽ مﻨﺘقﻠﯽ ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں ،مﺘعﺪی اور ﻏیﺮ مﺘعﺪی
بیﻤﺎریوں ﮐے بﺎرے میں ﺳیکھﺘے ہیں ،اور  HIVﺳے ایک خون ﮐے ذریعے مﻨﺘقﻞ ہونے والے وائﺮس ﮐے طور پﺮ
مﺘعﺎرف ہوﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :7معﺎشﺮﺗﯽ ﺗﺒﺪیﻠیﺎں :اپﻨے دوﺳﺘوں ﮐے لیے واضﺢ ہونﺎ – طﻠﺒہ ان ﺣﺎالت میں مخﺘﻠﻒ قسم ﮐے مواﺻالت ﮐﯽ
مہﺎرت ﺳیکھﺘے ہیں اور ایسﯽ ﺻورت میں انکﺎر ﮐﯽ مہﺎرﺗوں ﮐﯽ مشق ﮐﺮﺗے ہیں جب انھیں ﺳﺎﺗھیوں ﮐے دبﺎؤ ﮐﺎ
ﺳﺎمﻨﺎ ہو۔
ﺳﺒق  :8مﺤﺒﺖ ﮐیﺎ ہے؟ – طﻠﺒہ ﮐسﯽ ﮐو "پسﻨﺪ" ﮐﺮنے اور "مﺤﺒﺖ ﮐﺮنے" ﮐے مﺎبین ﻓﺮق ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ
ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں اور جﻨسﯽ رجﺤﺎن پﺮ گﻔﺘﮕو ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :9ایسے ﻓیصﻠے جو ایک پﺎنچویﻨﮕﺮیڈ ﮐﺎ طﺎلب عﻠم ﻓیصﻠہ ﮐﺮ ﺳکﺘﺎ ہے اور نہیں بھﯽ ﮐﺮ ﺳکﺘﺎ ہے – طﻠﺒہ
رضﺎمﻨﺪی ﺳے مﺘعﻠق ایﻠﯽ نوائے ﮐے قوانین ﮐے بﺎرے میں ﺳیکھﺘے ہیں اور مﺤﻔوظ اور ﻏیﺮ مﺤﻔوظ لﻤس ﮐﺎ جﺎئزہ
ہﯾ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎ ﺋﯿﺪ ﮐﺮ ﺗﺎ ﮨﮯ۔ہم بﻠوﻏﺖ ﺳے ﮐیوں
گزرﺗے ہیں؟ – طﻠﺒہ ﮐو انسﺎنﯽ ﺗولیﺪ ﮐے مہﻔوم ﺳے مﺘعﺎرف ﮐﺮایﺎ جﺎﺗﺎ ہے اور وہ اس لیﺘےہیں۔ ﺳﺒق :10
بﺎت ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ بﻠوﻏﺖ جسم ﮐو ﮐس طﺮح ﺳے ﺗولیﺪ ﮐے لیے ﺗیﺎر ﮐﺮﺗﯽ ہے۔
ﺳﺒق  :11اپﻨے آپ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮنے ﮐے بﺎرے میں ﻓیصﻠے – یہ بﺎت زور دے ﮐﺮ ﮐہﯽ جﺎﺗﯽ ہے ﮐہ اجﺘﻨﺎب نشوونﻤﺎ
ﮐے لﺤﺎظ ﺳے ایک نہﺎت مﻨﺎﺳب جﻨسﯽ عﻤﻞ ہوﺗﺎ ہے۔ مﻨﻊ ﺣﻤﻞ ﮐے ہﺎرمون اور رﮐﺎوٹ ﮐے طﺮیقوں ﮐو ﺣﻤﻞ اور
 STIsﮐﯽ روک ﺗھﺎم ﮐے طﺮیقوں ﮐے طور پﺮ مﺘعﺎرف ﮐﺮایﺎ جﺎﺗﺎ ہے۔
ﺳﺒق  :12ایک ﺻﺤﺖ مﻨﺪ نوخیز ﮐے لیے ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐﺎ اﺳﺘعﻤﺎل – طﻠﺒہ اس ذاﺗﯽ ﻓیصﻠے پﺮ ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐے
اقﺪامﺎت ﮐو الگو ﮐﺮﺗے ہیں جو وہ اگﻠے ﺳﺎل لیﻨے والے ہوﺗے ہیں۔
ﮔﺮﯾﮉ  6اﺳﺘﺪﻻل

پﺮ ،وہ اپﻨﯽ زنﺪگﯽ ﮐے انﺪر مﺘعﺪد ﻓیصﻠے ﮐﺮنﺎ جﺎری رﮐھﺘے ہیں ،جن میں ان ﮐﯽ جﻨسﯽہیں۔ طﻠﺒہ ﮐﺎ ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐے اﺳﺘعﻤﺎل ﮐو مزیﺪ مسﺘﺤکم جواں عﻤﺮ
ﮐےروط ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق ﻓیصﻠے بھﯽ شﺎمﻞ ہوﺗے
گﺮیڈ میں مﺘعﺎرف ﮐئے گئے ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐے اقﺪامﺎت ﮐو چھﮣے گﺮیڈ ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽجﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐﺎ معیﺎر (5۔ ان اقﺪامﺎت ﮐﺎ اﺳﺘعﻤﺎل نوخیزوں ﮐے لیے عﻤﺮ اور ﮐﺮنے
ﮐے لیے 5ںیو میں ہوﺗﺎ ہے ،جیسﺎ قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐے اﮐﺎئﯽ میں دوبﺎرہ شﺎمﻞ ﮐیﺎ گیﺎ ہے )قومﯽ نشوونﻤﺎ ﮐے لﺤﺎظ ﺳے مﻨﺎﺳب جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے مﺘعﺪد موضوعﺎت
ے
ذرعہی ﺗجویز دی گئﯽ ہے۔ طﻠﺒہ ﮐو ہی دریﺎﻓﺖ ﮐﺮنے ﮐے لئے چیﻠﻨﺞ ﮐیﺎ جﺎﺗﺎ ہے ﮐہ وہ ﮐون ہیں اورمعیﺎروں ﮐ
ایک نوخیز ﮐے طور پﺮ ان ﮐے ذریعے لیے جﺎنے والے ﻓیصﻠے ﮐیﺎ ہیں۔
ﭼﮭﮣﺎ ﮔﺮﯾﮉ
ﻣﻮﺿﻮع :ﻓﯿﺼﻠہ ﺳﺎزی – ﻣﯿﮟ ﮐﻮن ﮨﻮں؟
ﺳﺒق  :1ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی  :102میں ﮐون ہوں؟ – طﻠﺒہ ﮐالس روم ﮐﯽ ﺗوقعﺎت قﺎئم ﮐﺮﺗے ہیں اور ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐے عﻤﻞ
میں اقﺪامﺎت ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :2ﺗﺒﺪیﻠﯽ ہم ﺳب ﮐے لیے ایک قﺪرﺗﯽ واقعہ ہے )بﻠوﻏﺖ ﮐﺎ جﺎئزہ( – طﻠﺒہ بﻠوﻏﺖ ﮐے دوران ہونے والﯽ عﺎم
ﺗﺒﺪیﻠیوں ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے اور ایسﯽ ویب ﺳﺎئﮣوں ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں جن میں چھﮣےگﺮیڈ ﮐے طﻠﺒہ ﮐے لیے بﻠوﻏﺖ
ﮐے بﺎرے میں طﺒﯽ اعﺘﺒﺎر ﺳے درﺳﺖ معﻠومﺎت موجود ہوں۔
ﺳﺒق  :3بﻠوﻏﺖ اور ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐے ﺣقﺎئق – طﻠﺒہ بﻠوﻏﺖ ﮐے دوران زیﺎدہ ﺗﺮ مﺮدوں اور بیشﺘﺮ خواﺗین ﮐو پیﺶ
انے والے مشﺘﺮﮐہ ﺣﺎالت ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں اور بﻠوﻏﺖ ﺳے مﺘعﻠق ﺻورﺗﺤﺎل پﺮ ﻓیصﻠہ ﮐن اقﺪامﺎت ﮐو الگو ﮐﺮﺗے
ہیں۔
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ﺳﺒق  :4ہﺮ ایک قﺒولیﺖ اور اﺣﺘﺮام ﮐﺎ مسﺘﺤق ہے – طﻠﺒہ ﺻﻨﻔﯽ شﻨﺎخﺖ ،ﺻﻨﻔﯽ اظہﺎر اور پیﺪائﺶ ﮐے وقﺖ مقﺮر
ﮐﺮدہ جﻨس ﮐے مﺎبین ﻓﺮق ﮐﺮﺗے ہیں۔ وہ شﻨﺎخﺖ ﺳے مﺘعﻠق شکﺎگو پﺒﻠک اﺳکولز ﮐے رہﻨﻤﺎ خطوط ﮐﺎ ﺗجزیہ ﮐﺮﺗے
ہیں۔
ﺳﺒق  :5بﻠوﻏﺖ ﮐے ﺣقﺎئق اور درﮐﺎر ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی – طﻠﺒہ ﺗولیﺪ ،ﺣﻤﻞ ،جﻨین ﮐﯽ نشوونﻤﺎ اور ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﺣﻤﻞ میں
معﺎون مﺎقﺒﻞ والدت اعﻤﺎل ﮐے بﺎرے میں ﺳیکھﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :6اس ﮐﺎ ﻓیصﻠہ ﮐﺮنﺎ ﮐہ آن الئن ﮐس بﺎت پﺮ یقین ﮐﺮنﺎ ہے … جﻨس ﮐے بﺎرے میں مﺘجسس ہونﺎ – طﻠﺒہ اس بﺎت
ﮐﯽ ﺳﻤجھ بوجھ ﮐﺎ مظﺎہﺮہ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ اس بﺎت ﮐﺎ ﺗعین ﮐیسے ﮐیﺎ جﺎئے ﮐہ ﮐوئﯽ ویب ﺳﺎئﭧ طﺒﯽ لﺤﺎظ ﺳے
درﺳﺖ ،عﻤﺮ ﮐے لﺤﺎظ ﺳے مﻨﺎﺳب ،اور جوانوں ﮐے لﺤﺎظ ﺳے مﺜﺒﺖ ہے۔
ﺳﺒق  :7آن الئن مﺤﻔوظ طﺮیقے ﺳے چیﮣﻨﮓ ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ اس بﺎت پﺮ ﻏور ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ آن الئن چیﮣﻨﮓ ﮐﺮﺗے وقﺖ
ﮐن معﻠومﺎت ﮐﺎ آن الئن اشﺘﺮاک ﮐﺮنﺎ مﺤﻔوظ ہے اور وہ خطﺮے ﮐے اﺣسﺎﺳﺎت ﮐو پہچﺎنﻨﺎ اور ان ﮐے ﺗئیں ردعﻤﻞ
ﮐﺮنے ﮐﺎ طﺮیقہ ﺳیکھﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :8عشقیہ ﺗعﻠقﺎت ﮐو ﺳﻤجھﻨﺎ – طﻠﺒہ دوﺳﺘﯽ اور عشقیہ ﺗعﻠقﺎت ﮐے مﺎبین مﻤﺎثﻠﺘوں اور ﻓﺮق پﺮ ﺗﺒﺎدلۂ خیﺎل ﮐﺮﺗے
ہیں۔
ﺳﺒق  :9پسﻨﺪ ﮐﺮنﺎ اور مﺤﺒﺖ ﮐﺮنﺎ – اب اور جب آپ بڑے ہو جﺎﺗے ہیں – طﻠﺒہ پیﺎر ظﺎہﺮ ﮐﺮنے ،جﻨسﯽ رابطے ﮐﯽ
اقسﺎم ﮐو یﺎد ﮐﺮنے ﮐﯽ ﻏیﺮ جﻨسﯽ ﺳﺮگﺮمیوں پﺮ گﻔﺘﮕو ﮐﺮﺗے اور اجﺘﻨﺎب ،رضﺎمﻨﺪی اور ﺣﺪود جیسے الﻔﺎظ ﮐو
واپس یﺎد ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :10پﺮاعﺘﻤﺎد ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐﺎ مظﺎہﺮہ ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ اور اعﻤﺎل ﺳے مﺘعﻠق مواﺻالت اور ﻓیصﻠے
ﮐﺮنے ﮐﯽ مخﺘﻠﻒ شکﻠوں ﮐے بﺎرے میں ﺳیکھﺘے ہیں۔ طﻠﺒہ رضﺎمﻨﺪی پﺮ بھﯽ ﺗﺒﺎدلہ خیﺎل ﮐﺮیں گے اور ایک قﺎبﻞ
اعﺘﻤﺎد بﺎلﻎ شخﺺ ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮیں گے جسے وہ جﻨسﯽ زیﺎدﺗﯽ یﺎ عصﻤﺖ دری ﮐﯽ اطالع دے ﺳکﺘے ہیں۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ
ﻗﺎ ﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔  :11اپﻨے آپ ﮐﯽ
ﮯ ﮐے لیے جﻨسﯽ
ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮنے ﮐے بﺎرے میں ﻓیصﻠے – طﻠﺒہ اس بﺎت ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ گﺮیڈ  6ﮐے Erinﮐ
عﻤﻞ ﺳے اجﺘﻨﺎب نشوونﻤﺎ ﮐے لﺤﺎظ ﺳے مﻨﺎﺳب جﻨسﯽ بﺮﺗﺎو ہے۔ طﻠﺒہ مﺘعﺪد قسم ﮐے مﺎنﻊ ﺣﻤﻞ ﺳﺒقﮐے ﻓوائﺪ،
خطﺮات اور ﺗﺎثیﺮ ﺳیکھﺘے ہیں ،جن میں اجﺘﻨﺎب ،واپسﯽ ،رﮐﺎوٹ ﮐے طﺮیقے اور ہﺎرمون ﮐے طﻠﺒہ طﺮیقوں
طﺮیقے شﺎمﻞ ہیں۔ طﻠﺒہ ﺣﻤﻞ ﮐﯽ نشﺎنیوں اور عالمﺎت ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :12ہﻤﺎری اﮐﺎئﯽ ﮐے لیے ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐﺎ اﺳﺘعﻤﺎل جس ﮐﺎ عﻨوان ہے "میں ﮐون ہوں؟"۔ – طﻠﺒہ ایک ﺣقیقﯽ
جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے ﻓیصﻠے پﺮ ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐﺎ مﺎڈل اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﮔﺮﯾﮉ  7اﺳﺘﺪﻻل

عﻤﺮ اﻓﺮ دا ﺳﻤیﺖ پﺮ انکشﺎف ،جوانﯽ ﮐﯽ عﻤﺮ ﮐے ﺳﺎﺗھ بڑھﺘﯽ جﺎﺗﯽ ہے۔ 7ویں گﺮیڈ ﮐﯽ جﻨسﯽﮐﺎ موقﻊ مﻠﺘﺎ ہے ﮐہ ہی ثا ﺮات عﻤﺮ اور نشوونﻤﺎ ﮐے لﺤﺎظ ﺳے جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ذرائﻊ
ابالغ اور مہ ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐو ﮐس طﺮح مﺘﺎثﺮ ﮐﺮ ﺳکﺘے ہیں ،جیسﺎ ﺻﺤﺖ اﮐﺎئﯽ طﻠﺒہ ﮐو ہی ﺗجزیہ ﮐﺮنے ﮐﯽ مﻨﺎﺳب معﻠومﺎت ﮐے ذریعہ ﺳے ان ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ اور
ﻨﯽسج ﺗعﻠیم ﮐے معیﺎروں ﮐے ذریعہ ﺗجویز دی ﮐﯽ گئﯽ ہے۔ طﻠﺒہ جب خﺎنﺪان ،ﺳﺎﺗھیوں ،ثقﺎﻓﺖ،ﮐے اثﺮات ﮐﺎ ﺗجزیہ ﮐﺮ لیں گے )قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐﺎ معیﺎر  ،(2ﺗو پھﺮ انہیں ہی ﮐہ جیسﺎ ﮐہﯽموق ﮐﺎ
دوﺳﺮوں ﮐے ﺳﺎﺗھ اشﺘﺮاک ﮐﺮیں ،نیز اس بﺎرے میں ایک میڈیﺎ ،ٹیکﻨﺎلوجﯽ اور دیﮕﺮعوامﻞ اثﺮ انﺪاز ﻧہ ﮨﻮں اور ﻨاپ ے انﺪر مﺜﺒﺖ موقﻊ ﻓﺮاہم ﮐیﺎ جﺎئے گﺎ ﮐہ انہوں نے جو ﺳیکھﺎ ہے اس
دوﺳﺮے ﮐو ﺗﻠقین ﮐﺮیں ﮐہ ﮐس طﺮح ﻏیﺮ ﺻﺤﺖ بخﺶ اثﺮات ﺳے مﻨﻔﯽ طور پﺮ
اثﺮات پیﺪا ﮐﺮیں
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۔
7واں

ﮔﺮﯾﮉ
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﯿﺮی ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﻮ ﮐﻮن ﺳﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ؟ اﺛﺮات ﮐﺎ ﺗﺠﺰﯾہ ﮐﺮﻧﺎ
ﺳﺒق  :1میﺮی جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐو ﮐون ﺳﯽ چیز مﺘﺎثﺮ ﮐﺮﺗﯽ ہے؟ ﺗعﺎرف )اﮐﺎئﯽ ﮐﯽ ﺗوقعﺎت  +اثﺮات ﮐﺎ ﺗجزیہ( – طﻠﺒہ
ﮐالس روم ﮐﯽ ﺗوقعﺎت قﺎئم ﮐﺮﺗے ہیں اور اثﺮات ﮐے ﺗجزیے ﮐے ﺗصور ﺳے مﺘعﺎرف ہوﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :2ﺳﻤﺎجﯽ-مﺎﺣولیﺎﺗﯽ مﺎڈل اور جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ )ہﻤﺎرے انﺪر اور ارد گﺮد ﮐے پیﻐﺎمﺎت( – طﻠﺒہ مﺘعﺪد ذرائﻊ ﺳے
جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق پیﻐﺎمﺎت ﮐو نوٹ ﮐﺮﺗے ہیں اور یہ ﺳﻤجھﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ ان ﮐے خیﺎل میں
ﮐون ﺳﯽ چیزیں ان پﺮ اثﺮ انﺪاز ہو ﺳکﺘﯽ ہیں۔
ﺳﺒق  :3جسﻤﺎنﯽ اعﻀﺎء اور اعﻀﺎء ﮐے اﻓعﺎل ﮐﺎ جﺎئزہ – ایک شخصﯽ ﺗﺎیﺜﺮ – طﻠﺒہ بﻨیﺎدی ﺗولیﺪ ﺳے مﺘعﻠق جسﻤﺎنﯽ
اعﻀﺎء اور اعﻀﺎء ﮐے اﻓعﺎل ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے اور ﺗجزیہ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ ان ﮐے جسم ان ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐو ﮐس طﺮح
مﺘﺎثﺮ ﮐﺮﺳکﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :4ﺻﻨﻔﯽ شﻨﺎخﺖ ،ﺻﻨﻔﯽ اظہﺎر اور جﻨسﯽ رجﺤﺎن – طﻠﺒہ ﺻﻨﻔﯽ شﻨﺎخﺖ ،ﺻﻨﻔﯽ اظہﺎر ،اور جﻨسﯽ رجﺤﺎن ﮐے
درمیﺎن ﻓﺮق پیﺪا ﮐﺮﺗے ہیں اور  +LGBTQاﻓﺮاد ﮐے ﺳﺎﺗھ اﺣﺘﺮام ﮐﺎ ﺳﻠوک ﮐﺮنے ﮐے طﺮیقے ﮐﯽ جﺎنکﺎری ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :5میﺮا خود ﮐﺎ اور دوﺳﺮوں ﮐﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ اس بﺎت پﺮ ﺗﺒﺎدلۂ خیﺎل ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ  LGBTQ+اﻓﺮاد ﮐے
ﺳﺎﺗھ ﻏﻨڈہ گﺮدی ﮐس طﺮح نقصﺎن دہ ہو ﺳکﺘﯽ ہے اور اس بﺎت ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ ایک ﺣﻠیﻒ ﮐیسے
 LGBTQ+اﻓﺮاد ﺳﻤیﺖ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﮐے ﺳﺎﺗھ قﺎبﻞ اﺣﺘﺮام ﺳﻠوک ﮐﺮنے ﮐﯽ ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﺮﺳکﺘﺎ ہے۔
ﺳﺒق  :6ہﻤﺎری جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ پﺮ ہﻤﺎرے ارد گﺮد ﮐے لوگوں ﮐے اثﺮات – طﻠﺒہ اپﻨﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ پﺮ ذاﺗﯽ اثﺮات ﮐﯽ
نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں اور رضﺎمﻨﺪی اور عﻤﺮ ﺳے مﺘعﻠق قوانین پﺮ ﺗﺒﺎدلۂ خیﺎل ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :7دوﺳﺮوں پﺮ مﺜﺒﺖ اثﺮ ہونﺎ – ﺗﻤﺎشﺎئﯽ ﮐے اقﺪامﺎت اور رضﺎمﻨﺪی ﮐے ﺣقﺎئق – طﻠﺒہ اس بﺎت پﺮ ﺗﺒﺎدلۂ خیﺎل
ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ نﺎمﻨﺎﺳب جﻨسﯽ ﺳﻠوک ﮐﺎ مشﺎہﺪہ ہونے پﺮ ﮐس طﺮح رد عﻤﻞ ﮐﺮنﺎ ہے اور وہ ایسﯽ ﺳﻤجھ ﮐﺎ مظﺎہﺮہ
ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ ﮐسﯽ ﮐو بھﯽ ﮐسﯽ دوﺳﺮے شخﺺ ﮐﯽ ﺣﺪود ﮐﯽ خالف ورزی ﮐﺮنے ﮐﺎ ﺣق نہیں ہے۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ Erin
ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎ ﯿﺋ ﺪ ﮐﺮ ﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺳﺒق  :8ہﻤﺎری ﮐﻤیونﮣﯽ – جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق دﺳﺘیﺎب وﺳﺎئﻞ – طﻠﺒہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے مقﺎمﯽ وﺳﺎئﻞ ﮐﯽ
ﺗﺤقیقﺎت ﮐﺮﺗے ہیں اور ایک وﺳیﻠہ ﮐے لیے ایک ٌپﻤﻔﻠﭧ ﺗیﺎر ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :9میڈیﺎ میں ﺣقیقﺖ؟ – طﻠﺒہ جسﻤﺎنﯽ شﺒیہہ اور جسﻤﺎنﯽ شکﻞ ﮐﯽ وضﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗے اور جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے
ہیں ﮐہ میڈیﺎ جسﻤﺎنﯽ شﺒیہہ اور جسﻤﺎنﯽ شکﻞ ﮐے ﺗصورات ﮐو ﮐس طﺮح مﺘﺎثﺮ ﮐﺮﺳکﺘﺎ ہے۔
ﺳﺒق  :10ﮐﻨڈوم اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﺮنے اور  STIٹیسﭧ ﮐﺮوانے ﮐے لیے ﺳﺎﺗھیوں پﺮ اثﺮ ڈالﻨﺎ – طﻠﺒہ بیﺎن ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ
انﺪرونﯽ اور بیﺮونﯽ ﮐﻨڈوم ﮐﺎ اﺳﺘعﻤﺎل ﮐس طﺮح ہوﺗﺎ ہے اور ﺳﺎﺗھیوں ﮐے ﺳﺎﺗھ ﮐﻨڈوم ﮐے اﺳﺘعﻤﺎل پﺮ ﺗﺒﺎدلۂ خیﺎل
ﮐﺮنے ﮐﯽ مشق ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :11نوجوانوں اور جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ عوامﯽ پﺎلیسﯽ – طﻠﺒہ جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ عوامﯽ پﺎلیسیﺎں
لوگوں ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐو ﮐس طﺮح مﺘﺎثﺮ ﮐﺮﺳکﺘﯽ ہیں۔
ﺳﺒق  :12اثﺮات ﮐﺎ ﺗجزیہ– دوﺳﺮوں ﮐو پیﻐﺎمﺎت  +ذاﺗﯽ مﺤﺎﺳﺒہ – طﻠﺒہ ایک ایسے اثﺮ ﮐﺎ ﺗجزیہ ﮐﺮﺗے ہیں جو ایک
نوجوان ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐو مﺘﺎثﺮ ﮐﺮﺳکﺘﺎ ہے۔
اخﺘیﺎری ﺳﺒق :بڑی ﺗوقعﺎت – ﺣﻤﻞ ﮐﯽ نشﺎنیﺎں اور عالمﺎت – طﻠﺒہ ﺣﻤﻞ ﮐﯽ نشﺎنیوں اور عالمﺎت ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے
اور ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﺣﻤﻞ میں معﺎون مﺎقﺒﻞ والدت ﮐے اعﻤﺎل ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﮔﺮﯾﮉ  8اﺳﺘﺪﻻل

میں ہﺮ روز ہوﺗﯽ ہے۔ مواﺻالت ﮐے ایسے اعﻤﺎل ہیں جو ہﻤﺎرے ﺗع ﺎﻠق ت ﮐو مﻨﻔﯽ اور مﺜﺒﺖ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ اﮐﺎئﯽ نوجوانوں ﮐے لیے عﻤﺮ اور نشوونﻤﺎ ﮐے لﺤﺎظ ﺳے
مواﺻﻠﺖ ہﻤﺎرے عﻠقﺗﺎت قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐے معیﺎروں ﮐے ذریعہ ﺗجویز طور پﺮ مﺘﺎثﺮ ﮐﺮﺳکﺘے ہیں۔ 8ویں گﺮیڈ ﮐﯽ مﻨﺎﺳب جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق معﻠومﺎت پیﺶ ﮐﺮﺗﯽ ہے ،جیسﺎ
ﮐہ

ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ  – CPSطﻠﺒہ ﮐﯽ ﺻﺤﺖ اور ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﮐﺎ دﻓﺘﺮ

ہﺒﻠط ﮐو ہی موقﻊ بھﯽ ﻓﺮاہم ﮐﺮﺗﯽ ہے ﮐہ اپﻨﯽ ﺻﺤﺖ ﮐو ہب ﺘﺮ بﻨﺎنے اور ﺻﺤﺖ ﮐے خطﺮات ﺳےرابطے ﮐﯽ مہﺎرﺗوں ﮐﺎ اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﺮیں )قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐﺎ معیﺎر (4۔ طﻠﺒہ دی گئﯽ
ہے ،ین ز ہی ﮐﺮیں ،نیز ایک دوﺳﺮے ﮐو ﺗﻠقین ﮐﺮیں ﮐہ وہ ﮐس بچﻨے یﺎ اﺳے ﮐم ﮐﺮنے ﮐے لیے بﺎہﻤﯽ ﮐو ﮐو موقﻊ مﻠے گﺎ ﮐہ انہوں نے جو ﺳیکھﺎ ہے اس ﮐﺎ اشﺘﺮاک
جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے لیے ﮐیسے مواﺻﻠﺖ ﮐﺮیں۔طﺮح ﻨاپﯽ
8واں ﮔﺮﯾﮉ
ﻣﻮﺿﻮع :اﭘﻨﮯ ﻟﯿﮯ اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻮاﺻﻼت
ﺳﺒق  :1طﻠﺒہ ﮐﺎ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق ﺣقوق ﮐﺎ بﻞ اور اﮐﺎئﯽ ﮐﯽ ﺗوقعﺎت – طﻠﺒہ ﮐالس روم ﮐﯽ ﺗوقعﺎت قﺎئم ﮐﺮﺗے
ہیں ،شکﺎگو پﺒﻠک اﺳکولز طﻠﺒہ ﮐے ﺣقوق بﻞ ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں اور موثﺮ مواﺻالت ﮐے پہﻠوؤں ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے
ہیں۔
ﺳﺒق  :2مواﺻالت میں عﺎم رﮐﺎوٹیں اور گزرگﺎہیں – طﻠﺒہ مواﺻالت ﮐﯽ رﮐﺎوٹوں اور ان میں اﺳﺘعﻤﺎل ہونے والﯽ
گزرگﺎہوں ﮐو ﻏوروﻓکﺮ ﮐﺮﺗے اور اپﻨﯽ بﺎت چیﺖ ﮐﺎ انﺪازہ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :3اپﻨے الﻔﺎظ ﮐﺎ اﺣﺘیﺎط ﮐے ﺳﺎﺗھ انﺘخﺎب ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ اس بﺎت ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں ﮐہ ﻏﻠﻂ مواﺻالت ﮐیسے واقﻊ
ہو ﺳکﺘﯽ ہے اور ﺻﺤﺖ مﻨﺪ مواﺻالت ﺳے مﺘعﻠق اپﻨﯽ ﺳﻤجھ ﮐﺎ اﺳﺘعﻤﺎل ایک مﻨظﺮنﺎمے میں ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :4بﻐیﺮ بولے بﺎت ﮐﺮنﺎ :رشﺘوں میں ﺗﺤﺮیﺮ ﮐﺎ ﮐﺮدار – طﻠﺒہ اس بﺎت ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے
ہیں ﮐہ مﺘﻨﯽ پیﻐﺎم بھجﺘے وقﺖ ﻏﻠﻂ مواﺻالت ﮐیسے واقﻊ ہوﺳکﺘﯽ ہے اور اس ﺳے ان ﮐے ﺗعﻠقﺎت پﺮ ﮐیسے اثﺮ پڑ
ﺳکﺘﺎ ہے۔ طﻠﺒہ ﻏﻠﻂ مواﺻالت ﺳے بچﻨے ﮐے لیے واضﺢ اور قﺎبﻞ اﺣﺘﺮام مﺘﻨﯽ پیﻐﺎم بھیجﻨے ﮐﯽ ایک مﺜﺎل پیﺶ
ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :5جسﻤﺎنﯽ اعﻀﺎء ﮐے بﺎرے میں بﺎت چیﺖ ﮐﺮنﺎ :نظﺎموں ﮐﺎ جﺎئزہ – طﻠﺒہ ﺗولیﺪ ﺳے مﺘعﻠق بﻨیﺎدی جسﻤﺎنﯽ
اعﻀﺎء اور اعﻀﺎء ﮐے اﻓعﺎل ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے اور ﺗجزیہ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ ان ﮐے جسم ان ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐو ﮐس طﺮح
مﺘﺎثﺮ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :6اپﻨﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ مﺪد ﮐﺮنﺎ :شﻨﺎخﺖ ﮐﺮنﺎ ﮐہ آپ ﮐون ہیں – طﻠﺒہ جﻨسﯽ رجﺤﺎن ،ﺳﻠوک ﮐﯽ وضﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗے ہیں،
اور اس بﺎت ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ یہ ﮐیسے مﻨﻔﺮد لیکن آپس میں مﺮبوط ﺗصورات ہیں۔
ﺳﺒق " :7ﺳﺒز ،پیال ،یﺎ ﺳﺮخ؟" – مﻨﺎﺳب ﺳﻠوک ﮐیﺎ ہے؟ – طﻠﺒہ مخﺘﻠﻒ مﻨظﺮنﺎموں ﮐﺎ ﺗجزیہ ﮐﺮﮐے مﻨﺎﺳب ،ﺗذبذب
پیﺪا ﮐﺮنے والے اور نﺎمﻨﺎﺳب ﺳﻠوک ﮐے درمیﺎن ﻓﺮق پﺮ ﺗﺒﺎدلۂ خیﺎل ﮐﺮﺗے ہیں۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ
ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎ ﯿﺋ ﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺳﺒق  :8انﺘﺒﺎہﯽ نشﺎنیﺎں :جﻨسﯽ بﺪﺳﻠوﮐﯽ اور ﺣﻤﻠہ ﮐو ﺳﻤجھﻨﺎ – طﻠﺒہ جﻨسﯽ ﺣﻤﻠوں ﮐﯽ اقسﺎم ﮐﺎ نﺎم بﺘﺎﺗے ہیں اور
جﻨسﯽ ﺣﻤﻠہ یﺎ بﺪﺳﻠوﮐﯽ ﮐے ﺗعﻠقﺎت ﮐے مﻤکﻨہ اثﺮات اور ان ﮐﯽ اطالع دہﻨﺪگﯽ ﮐے طﺮیقے ﮐﯽ ﺗﻔصیﻞ بﺘﺎﺗے ہیں۔
طﻠہ
جﻨسﯽ ہﺮاﺳﺎنﯽ ﮐﯽ انﺘﺒﺎہﯽ عالمﺎت ﮐﯽ ﺳﻤجھ بوجھ ﮐﺎ مظﺎہﺮہ ﮐﺮﺗے ہیں۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎ ﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﺒ
ﮐﯽ ﺗﺎ ﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺳﺒق  :9جﻨسﯽ طور پﺮ مﻨﺘقﻞ ہونے والے انﻔیکشن – طﻠﺒہ جﻨسﯽ طور پﺮ مﻨﺘقﻞ ہونے والے انﻔیکشن اور  HIVﮐے
بﺎرے میں طﺒﯽ لﺤﺎظ ﺳے درﺳﺖ معﻠومﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :10اپﻨﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے بﺎرے میں طﺒﯽ پیشہ ور ﺳے بﺎت ﮐﺮنے ﮐﺎ طﺮیقہ – طﻠﺒہ طﺒﯽ جﺎنﭻ اور پیڑو ﮐﯽ
جﺎنﭻ ﮐے پہﻠوؤں ﮐﯽ وضﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗے ہیں۔ طﻠﺒہ طﺒﯽ پیشہ ور ﺳے اپﻨﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے بﺎرے میں بﺎت ﮐﺮنے ﮐﯽ
مشق ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :11پسﻨﺪ ﮐے بﺎرے میں بﺎت چیﺖ – طﻠﺒہ مﺎنﻊ ﺣﻤﻞ طﺮیقوں ﮐے ﻓوائﺪ اور خطﺮات ﮐے بﺎرے میں ﺳیکھﺘے
ہیں ،جن میں اجﺘﻨﺎب ،عزل ،رﮐﺎوٹ ﮐے طﺮیقے اور ہﺎرمون ﮐے طﺮیقے شﺎمﻞ ہیں۔ طﻠﺒہ جﺎئزہ لیﺘے ہیں ﮐہ ہﻨﮕﺎمﯽ
مﻨﻊ ﺣﻤﻞ ﮐیﺎ ہے۔ طﻠﺒہ ﺗولیﺪی ﺻﺤﺖ ﮐﯽ نﮕہﺪاشﺖ ﺗک رﺳﺎئﯽ ﮐے لیے مقﺎمﺎت ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :12آپ ﮐﯽ اقﺪار ﮐﯽ ﺗﺎئیﺪ ﮐے لیے مؤثﺮ مواﺻالت – طﻠﺒہ شکﺎگو نوجوان ﮐے جﻨسﯽ ﺳﻠوک ﮐﯽ ﺣقیقﺘوں ﮐﺎ
جﺎئزہ لیﺘے ہیں۔ طﻠﺒہ ایک ایسﯽ ﺻورﺗﺤﺎل ﮐﺎ ﺗجزیہ ﮐﺮﺗے ہیں جس میں ایک ﻓﺮد دوﺳﺮے پﺮ جﻨسﯽ عﻤﻞ میں
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شﺮیک ہونے ﮐﺎ دبﺎؤ ڈال رہﺎ ہے ،اور جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ دبﺎؤ مﺤسوس ﮐﺮنے پﺮ مواﺻالت ﮐﯽ مؤثﺮ
ﺣکﻤﺖ عﻤﻠیﺎں ﮐیﺎ ہیں۔
ﺳﺒق  :13مﺜﺒﺖ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے لیے اپﻨﯽ مواﺻالت ﮐﯽ مہﺎرﺗوں ﮐﯽ مشق ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے موضوع
ﺳے مﺘعﻠق مواﺻالت ﮐﯽ مؤثﺮ مہﺎرﺗوں ﮐﯽ مشق ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﮔﺮﯾﮉ  9اﺳﺘﺪﻻل

پﺮ ،وہ اپﻨﯽ زنﺪگﯽ ﮐے انﺪر مﺘعﺪد ﻓیصﻠے ﮐﺮنﺎ جﺎری رﮐھﺘے ہیں ،جن میں ان ﮐﯽ جﻨسﯽہیں۔ طﻠﺒہ ﮐے ذریعہ ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐے اﺳﺘعﻤﺎل ﮐو مزیﺪ جواں عﻤﺮ
ﮐےروط ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق ﻓیصﻠے بھﯽ شﺎمﻞ ہوﺗے
لیے 5ویں اور6ویں گﺮیڈ اﮐﺎئیوں میں مﺘعﺎرف ﮐئے گئے  DECIDEﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐے اقﺪامﺎت ﮐومیں دوبﺎرہ شﺎمﻞ ﮐیﺎ گیﺎ ہے )قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐﺎ معیﺎر (5۔ ہی اقﺪامﺎت مسﺘﺤکم
ے 9ویں گﺮیڈ ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ اﮐﺎئﯽ
ﮐﺮنے ﮐ
عﻤﺮ اور نشوونﻤﺎ ﮐے لﺤﺎظ ﺳے مﻨﺎﺳب جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے موضوعﺎت پﺮ الگو ہوﺗے ہیں ،جیسﺎنوعﻤﺮوں ﮐے یلے
ﮐہ جیسﺎ ﮐہ قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐے معیﺎروں ﮐے ذریعہ ﺗجویز دی گئﯽ ہے۔
9واں ﮔﺮﯾﮉ
ﻣﻮﺿﻮع :ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﯿﮟ رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ
ﺳﺒق  :1ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﺗعﻠقﺎت میں رہﻨے ﮐے ﻓیصﻠے ﮐے ﺗعﺎرف ﮐﯽ اﮐﺎئﯽ – طﻠﺒہ ﮐالس روم ﮐﯽ ﺗوقعﺎت قﺎئم ﮐﺮﺗے
ہیں ،شکﺎگو پﺒﻠک اﺳکولز طﻠﺒہ ﮐے ﺣقوق بﻞ ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ،اور ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐے ﺗصور ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں جیسﺎ
ﮐہ وہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ پﺮ الگو ہوﺗﺎ ہے۔
ﺳﺒق  :2ﮐس ﮐﺎ رشﺘہ ﺳب ﺳے زیﺎدہ ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ہے؟ – طﻠﺒہ ﺻﺤﺖ مﻨﺪ اور ﻏیﺮ ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﺗعﻠقﺎت ﮐﯽ خصوﺻیﺎت
ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  DECIDE:3ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐﺎ مﺎڈل – طﻠﺒہ  DECIDEﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐے مﺎڈل ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ
ﮐﺮﺗے اور ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐے مﺎڈل ﮐو الگو ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :4جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق ﺳواالت نوعﻤﺮ جﻨہیں پوچھﻨے پﺮ ﻏور ﮐﺮ اور جن ﮐﯽ مشق ﮐﺮ ﺳکﺘے ہیں – طﻠﺒہ
جﻨسﯽ رویوں میں شﺎمﻞ ہونے یﺎ نہ ہونے ﮐﺎ انﺘخﺎب ﮐﺮنے ﮐﯽ وجوہﺎت ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے۔ طﻠﺒہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے
مﺘعﻠق ﻓیصﻠوں ﮐے بﺎرے میں ایسے ﺳواالت پوچھﻨے ﮐﯽ مشق ﮐﺮﺗے ہیں جن ﺳے انھیں یہ ﺗعیین ﮐﺮنے میں مﺪد مﻞ
ﺳکﺘﯽ ہے ﮐہ آیﺎ وہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق رویوں میں شﺮیک ہونے ﮐے لیے ﺗیﺎر ہیں یﺎ نہیں۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮ ﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺳﺒق  :5جﻨسﯽ رجﺤﺎن ،ﺳﻠوک اور شﻨﺎخﺖ :مجھے ﮐیسﺎ لﮕﺘﺎ ہے ،میں ﮐیﺎ ﮐﺮﺗﺎ ہوں ،اور میں ﮐون ہوں – طﻠﺒہ جﻨسﯽ
رجﺤﺎنﺎت ،ﺳﻠوک اور شﻨﺎخﺖ ﮐے ﺗصورات ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :6ﺻﻨﻒ ﮐو ﺳﻤجھﻨﺎ – طﻠﺒہ ﺻﻨﻒ ﮐﯽ شﻨﺎخﺖ اور پیﺪائﺶ ﮐے وقﺖ عطﺎ ﮐﯽ گئﯽ ﺻﻨﻒ ﮐے بﺎرے میں
ﺳیکھﺘے ہیں۔ طﻠﺒہ ﺻﻨﻔﯽ ﺗﺤﺮیﺮوں اور اس بﺎت ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں ﮐہ جسﻤﺎنﯽ اعﻀﺎء ﮐﯽ بﻨیﺎد پﺮ لوگوں ﮐو ﮐس
طﺮح بﺮﺗﺎؤ ﮐﺮنے ﮐے لیے بﺘﺎیﺎ گیﺎ ﺗھﺎ۔
ﺳﺒق  :7جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق مﺜﺒﺖ ﻓیصﻠے ﮐﺮنے میں دوﺳﺮوں ﮐﯽ مﺪد ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ ایک خیﺎل میں ڈوبے نوعﻤﺮ
ﮐو جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق مشورے ﻓﺮاہم ﮐﺮنے ﮐﯽ مشق ﮐﺮﺗے ہیں۔ طﻠﺒہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق معﺘﺒﺮ ذرائﻊ ﮐﺎ
ہیں۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿ ﻮں ﮐﯽ ﺗﺎ ﯿﺋ ﺪ ﮐﺮ ﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐے اخﺘیﺎرات – طﻠﺒہ ﺣﻤﻞ
اور جﻨسﯽ طور پﺮ مﻨﺘقﻞ ہونے والے انﻔیکشن ﺳے بچﻨے ﮐے مﻨظﺮنﺎمے جﺎئزہلیﺘے ﺳﺒق :8ﺗﺤﻔﻆ
میں ﺗﺤﻔﻆ ﮐﯽ شکﻠوں ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے اور ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی مﺎڈل ﮐو الگو ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :9ﮐﻨڈوم ﮐے بﺎرے میں اعﺘﻤﺎد پیﺪا ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ خﺎرجﯽ اور داخﻠﯽ ﮐﻨڈوم ﮐو ﺻﺤیﺢ طﺮیقے ﺳے اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﺮنے
ﮐﺎ طﺮیقہ بیﺎن ﮐﺮیں گے اور/یﺎ ﮐﺮ ﮐے دﮐھﺎئیں گے۔
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ﺳﺒق  :10ﮐیﺎ ہو اگﺮ …؟ – طﻠﺒہ ﺣﻤﻞ ﮐﯽ عالمﺎت ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے اور اس بﺎت ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے
ہیں ﮐہ اگﺮ ﮐسﯽ ﮐو معﻠوم ہو ﮐہ وہ ﺣﺎمﻠہ ہے ﺗو اس ﮐے پﺎس ﮐیﺎ اخﺘیﺎرات ہوﺗے ہیں۔ طﻠﺒہ ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﮐے لیے
مﺎقﺒﻞ والدت ﮐے طﺮیقوں پﺮ ﺗﺒﺎدلۂ خیﺎل ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :11وہ مجھ ﺳے پیﺎر ﮐﺮﺗے ہیں… وہ مجھ ﺳے پیﺎر نہیں ﮐﺮﺗے ہیں – طﻠﺒہ ﻏیﺮ ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﺗعﻠقﺎت ﮐﯽ
خصوﺻیﺎت اور اس بﺎت ﮐو ﺳیکھﺘے ہیں ﮐہ اس قسم ﮐے ﺗعﻠقﺎت ﮐو چھوڑنے ﮐے لیے ﮐیﺎ ﮐیﺎ جﺎﺳکﺘﺎ ہے۔ ہی ﺳﺒق
 Erinﮐے قﺎنون ﮐے ﺗقﺎضوں ﮐﯽ ﺗﺎئیﺪ ﮐﺮﺗﺎ ہے۔
ﺳﺒق  :12یہ میﺮی ﻏﻠطﯽ نہیں ﺗھﯽ – طﻠﺒہ عصﻤﺖ دری اور جﻨسﯽ ﺣﻤﻠے ﮐے اثﺮات اور ان ﮐے بﺎرے میں اپﻨے
اﺣسﺎﺳﺎت ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں۔ طﻠﺒہ وضﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ عصﻤﺖ دری یﺎ جﻨسﯽ ﺣﻤﻠے ﮐﺎ
شکﺎر ہونے واال شخﺺ ﮐﺒھﯽ بھﯽ ﻏﻠطﯽ پﺮ ﮐیوں نہیں ہوﺗﺎ ہے۔
ﺳﺒق  :13-14جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق ﻓیصﻠے ﮐﺮنے میں دوﺳﺮوں ﮐﯽ مﺪد ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ ایک ﺣقیقﺖ پسﻨﺪانہ جﻨسﯽ
ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق ﻓیصﻠے پﺮ ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐﺎ مﺎڈل الگو ﮐﺮﺗے ہیں اور اپﻨﺎ ﺣﺘﻤﯽ ﻓیصﻠہ پیﺶ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﮔﺮﯾﮉ  10اﺳﺘﺪﻻل
جواں عﻤﺮ ﮐے طور پﺮ ،انہیں ﺻﺤﺖ اﻓزا رویونﺎور ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق خطﺮات ﺳے بچﻨے یﺎ ان ﮐو ﮐم ﮐﺮنے ﮐﯽ
مہﺎرﺗوں ﮐﯽ ﺗعﻠیم دیﻨے ﮐﯽ ضﺮورت ہوﺗﯽ ہے۔ 10ویں گﺮیڈ ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ اﮐﺎئﯽ ،نوجوانوں ﮐے لیے عﻤﺮ اور
نشونﻤﺎں ﮐے لﺤﺎظ مﻨﺎﺳب جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق معﻠومﺎت پیﺶ ﮐﺮﺗﯽ ہے ،جیسﺎ ﮐہ قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐے
معیﺎروں ﮐے ذریعہ ﺗجویز دی گئﯽ ہے ،اﺳﯽ ﮐے ﺳﺎﺗھ ﺳﺎﺗھ طﺎلب عﻠم ﮐے انﺪر اس اﺣسﺎس ﮐو بھﯽ ﻓﺮوغ دیﺘﯽ ہے
ﮐہ طﺎلب عﻠم اپﻨﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے لیے ذاﺗﯽ ذمہ داری ﮐو قﺒول ﮐﺮے ،نیز وہ ان وﺳﺎئﻞ ﮐو بھﯽ پیﺶ ﮐﺮﺗﯽ ہے
جہﺎں ﺻﺤﺖ ﮐو نقصﺎن پہﻨﭻ جﺎنے ﮐﯽ ﺻورت میں آدمﯽ جﺎ ﺳکﺘﺎ ہے )قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐﺎ معیﺎر (5۔ طﻠﺒہ ﮐو موقﻊ
مﻠے گﺎ ﮐہ انہوں نے جو ﺳیکھﺎ ہے اس ﮐﺎ اشﺘﺮاک ﮐﺮیں ،نیز ایک دوﺳﺮے ﮐو ﺗﻠقین ﮐﺮیں گے ﮐہ ﮐس طﺮح ﺳے
ﺻﺤﺖ مﻨﺪ اور جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے وﺳﺎئﻞ ﺳے واقﻒ ﮐیسے رہیں۔
10واں ﮔﺮﯾﮉ
ﻣﻮﺿﻮع :ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ وﺳﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﭘﮍھﺘﮯ وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪہ ﮨﻮﻧﺎ
ﺳﺒق  :1طﻠﺒہ ﮐے ﺣقوق ﮐﺎ بﻞ اور اﮐﺎئﯽ ﮐﯽ ﺗوقعﺎت – طﻠﺒہ ﮐالس روم ﮐﯽ ﺗوقعﺎت قﺎئم ﮐﺮﺗے ہیں اور جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ
ﮐے رویوں ﺳے مﺘعﻠق اپﻨﯽ آگﺎہﯽ ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں۔ طﻠﺒہ شکﺎگو پﺒﻠک اﺳکولز طﻠﺒہ ﮐے ﺣقوق بﻞ اور جﻨسﯽ
ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق نوجوان طﻠﺒہ ﮐےﺣقوق بﻞ ﺣﺎمﯽ ﮐﺎ موازنہ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :2اپﻨے جسم ﮐﯽ دیکھ بھﺎل ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ طﺒﯽ لﺤﺎظ ﺳے درﺳﺖ اﺻطالﺣﺎت ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں اور ان اﺳﺒﺎب
ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ ﮐوئﯽ طﺎلب عﻠم جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ضﺮوریﺎت ﮐے لیے طﺒﯽ پیشہ ور
ﮐے پﺎس ﮐیوں جﺎئے۔
ﺳﺒق  :3ہﻤﺎرے ﮐﻤیونﮣﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے وﺳﺎئﻞ – طﻠﺒہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے مقﺎمﯽ وﺳﺎئﻞ ﮐﯽ ﺗﻔﺘیﺶ اور ﺗشخیﺺ
ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :4اس پﺮ بھﺮوﺳہ ﮐﺮیں یﺎ ﺳس ﮐو مسﺘﺮد ﮐﺮ دیں – طﻠﺒہ آن الئن جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے وﺳﺎئﻞ ﮐﯽ درﺳﺘﮕﯽ اور
معﺘﺒﺮیﺖ ﮐﯽ ﺗشخیﺺ ﮐﺮ ﮐے اس بﺎت ﮐﺎ ﺗعین ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ ﮐیﺎ وہ قﺎبﻞ اعﺘﻤﺎد ذرائﻊ ہیں۔
ﺳﺒق  :5ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ﺗعﻠقﺎت رﮐھﻨے ﮐﺎ ﮐیﺎ مطﻠب ہے؟ – طﻠﺒہ ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ،ﻏیﺮ ﺻﺤﺖ مﻨﺪ ،اور بﺪﺳﻠوﮐﯽ والے ﺗعﻠقﺎت
ﮐﯽ خصوﺻیﺎت ﮐﺎ مطﺎلعہ ﮐﺮﺗے اور اس بﺎت ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ اگﺮ وہ ﻏیﺮﺻﺤﺖ مﻨﺪ یﺎ بﺪﺳﻠوﮐﯽ والے
ﺗعﻠقﺎت میں ہیں ﺗو ایسے قﺎبﻞ اعﺘﻤﺎد بﺎلﻎ اﻓﺮاد ﮐون ہیں جن ﮐے پﺎس وہ جﺎ ﺳکﺘے ہیں اور وہ ﮐون ﺳے وﺳﺎئﻞ ہیں
جﻨہیں وہ اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﺮﺳکﺘے ہیں۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎ ﯿﺋ ﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔

ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ  – CPSطﻠﺒہ ﮐﯽ ﺻﺤﺖ اور ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﮐﺎ دﻓﺘﺮ

ﺳﺒق  :6ٹیکﻨﺎلوجﯽ ﮐﺎ اﺣﺘﺮام اور ذمہ داری ﺳے اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ جﻨسﯽ اشﺎرے والے مﺘﻨﯽ پیﻐﺎم بھیجﻨے ﮐﯽ
وضﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗے اور ان قوانین اور انجﺎم ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں جو  18ﺳﺎل ﺳے ﮐم عﻤﺮ ﮐﺎ
ہونے ﮐﯽ ﺻورت میں جﻨسﯽ اشﺎرے والے مﺘﻨﯽ پیﻐﺎمﺎت بھیجﻨے ﺳے مﺘعﻠق ہیں۔
ﺳﺒق  :7جﻨسﯽ ﺣﻤﻠے ﮐے ﺣقﺎئق – طﻠﺒہ اس ﺳﻤجھ ﮐﺎ مظﺎہﺮہ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ ﮐسﯽ ﮐو بھﯽ ﮐسﯽ دوﺳﺮے شخﺺ ﮐﯽ
ﺣﺪود ﮐﯽ خالف ورزی ﮐﺮنے ﮐﺎ ﺣق نہیں ہے۔ وہ ﺳیکھﺘے ہیں ﮐہ اگﺮ انہیں ﻏیﺮ مﻨﺎﺳب جﻨسﯽ رویوں ﮐﺎ مشﺎہﺪہ ہو یﺎ
مﻠے ﺗو انھیں ﮐیسے ردعﻤﻞ ﮐﺮنﺎ ہے۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎ ﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎ ﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق ﺳواالت
نوعﻤﺮ جﻨہیں پوچھﻨے پﺮ ﻏور ﮐﺮ اور جن ﮐﯽ مشق ﮐﺮ ﺳکﺘے ہیں – طﻠﺒہ ان ﮐﯽاطالع ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ
نوجوان جﻨسﯽ عﻤﻞ میں مشﻐول ہونے یﺎ ان میں مشﻐول نہ ہونے ﮐﺎ انﺘخﺎب ﺳﺒق  :8جﻨسﯽان وجوہﺎت
ﮐیوں ﮐﺮرہے ہیں اور وہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے بﺎرے میں بﺎت چیﺖ ﮐﺮنے ﮐﯽ مشق ﮐﺮیں گے۔
ﺳﺒق  :9ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ ﺗعﻠقﺎت اور رضﺎمﻨﺪی – طﻠﺒہ رضﺎمﻨﺪی ﮐﯽ وضﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗے اور ایسے ﺣﺎالت میں واضﺢ رضﺎمﻨﺪی
لیﻨے اور دیﻨے ﮐے بﺎرے میں ﺳﻤجھ پیﺪا ﮐﺮﺗے ہیں۔ طﻠﺒہ رضﺎمﻨﺪی ،جﺒﺮ اور الچﺎری ﮐے مﺎبین ﻓﺮق ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :10آئیے آپ ﮐو بﺘﺎﺗﺎ ہوں – طﻠﺒہ اپﻨے مواﺻالﺗﯽ انﺪاز ﮐو ﺗسﻠیم ﮐﺮﺗے اور ﮐسﯽ ﺳﺎﺗھﯽ ﺳے جﻨسﯽ طور پﺮ
مﻨﺘقﻞ ہونے والے انﻔیکشن ) (STIsﮐے خطﺮہ ﮐے بﺎرے میں ﮐیسے بﺎت چیﺖ ﮐﺮنے اور ان ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐو
ﮐیسے بچﺎنے ﮐے طﺮیقے ﮐﺎ مظﺎہﺮہ ﮐﺮﺗے ہیں۔ طﻠﺒہ اس بﺎرے میں معﻠومﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺗے ہیں ﮐہ  STIsﮐے لیے
ﮐیسے اور ﮐہﺎں ٹیسﭧ ﮐﺮانﺎ ہے۔
ﺳﺒق  :11اپﻨے اخﺘیﺎرات ﮐو جﺎنیں – طﻠﺒہ مﺎنﻊ ﺣﻤﻞ طﺮیقوں ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے اور ان وجوہﺎت ﮐﺎ ﺗجزیہ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ
طﻠﺒہ مﺎنﻊ ﺣﻤﻞ ﮐو ﮐیوں اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﺮنﺎ چﺎہیں گے۔
ﺳﺒق  :12جﻨسﯽ لذت – طﻠﺒہ جﻨسﯽ ردعﻤﻞ ﮐﯽ ﺳﺎئیکﻞ ﮐے ﺗﺎریخﯽ اور ﺳﺎئﻨسﯽ مﺮاﺣﻞ ﮐﺎ مطﺎلعہ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :13ہﻤﺎری جﮕہ ،مﺤﻔوظ جﮕہ ﮐﯽ ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﺮنﺎ – طﻠﺒہ اپﻨے اﺳکول میں  LGBTQ+ﮐﯽ شﻤولیﺖ ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ
ﮐﺮﺗے ہیں اور مجﻤوعﯽ طور پﺮ شﻤولیﺖ ﮐو بہﺘﺮ بﻨﺎنے ﮐﯽ خﺎطﺮ ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﺮنے اور دبﺎؤ بﻨﺎنے ﮐﯽ معﻠومﺎت ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :14آپ ﮐﯽ بﺎری ہے :دوﺳﺮوں ﮐو ﺻﺤﺖ مﻨﺪ جﻨسﯽ طور پﺮ ﺗعﻠیم یﺎﻓﺘہ شخﺺ بﻨﻨے ﮐﯽ ﺗعﻠیم دیﻨﺎ – طﻠﺒہ
دوﺳﺮوں ﮐو جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق ایک جﻨسﯽ موضوع ﮐے بﺎرے میں ﺗعﻠیم دیﻨے ﮐﯽ مشق ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﮔﺮﯾﮉ  11اﺳﺘﺪﻻل
11ویں گﺮیڈ ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ اﮐﺎئﯽ ،پچھﻠے گﺮیڈز میں پڑھﺎئے گئے جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے مﻀﺎمین ﮐﺎ ایک جﺎئزہ پیﺶ
ﮐﺮﺗﯽ ہے ،نیز قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐے معیﺎروں میں بیﺎن ﮐﺮدہ اضﺎﻓﯽ ،عﻤﺮ اور نشوونﻤﺎ ﮐے لﺤﺎظ ﺳے مﻨﺎﺳب
معﻠومﺎت بھﯽ ﻓﺮاہم ﮐﺮﺗﯽ ہے۔ مزیﺪ بﺮآں ،طﻠﺒہ ﮐو جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق درﺳﺖ معﻠومﺎت ،مصﻨوعﺎت اور خﺪمﺎت
ﺗک رﺳﺎئﯽ یقیﻨﯽ بﻨﺎنے ﮐے لیے درﮐﺎر مہﺎرﺗوں ﮐﯽ ﺗعﻠیم دی جﺎئے گﯽ )قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐﺎ معیﺎر (3۔ طﻠﺒہ ﮐو
جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے ایک مﺘعﻠقہ اور معﻨﯽ خیز مسئﻠے ﮐے ایک پہﻠو پﺮ ﺗﺤقیق ﮐﺮنے ﮐﺎ موقﻊ دیﺎ جﺎئے گﺎ اور وہ پھﺮ
اپﻨے ﺳﺎﺗھیوں ﮐے ﺳﺎﺗھ اپﻨے پہﻠو پﺮ بﺤﺚ ﮐﺮیں۔
11واں ﮔﺮﯾﮉ
ﻣﻮﺿﻮع :ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺤﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻘﻮق ﭘﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ درﺳﺖ اور ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد وﺳﺎﺋﻞ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ
ﺳﺒق  :1طﻠﺒہ ﮐﺎ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق ﺣقوق ﮐﺎ بﻞ اور اﮐﺎئﯽ ﮐﯽ ﺗوقعﺎت – طﻠﺒہ ﮐالس روم ﮐﯽ ﺗوقعﺎت قﺎئم ﮐﺮﺗے
ہیں۔ طﻠﺒہ شکﺎگو پﺒﻠک اﺳکولز طﻠﺒہ ﮐے ﺣقوق ﮐے بﻞ اور جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق نوجوان طﻠﺒہ ﮐے ﺣقوق بﻞ ﮐے
ﺣﺎمﯽ ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :2اس بﺎت ﮐﺎ جﺎئزہ ﮐہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐیﺎ ہے – طﻠﺒہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق جﻨسﯽ معﻠومﺎت ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے
اور اس جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے موضوع پﺮ ﻏور ﮐﺮنﺎ شﺮوع ﮐﺮﺗے ہیں جس پﺮ وہ اپﻨے اجﺘﻤﺎعﯽ مﺒﺎﺣﺜہ میں خﺎص ﺗوجہ
دیں گے۔
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ﺳﺒق  ACCESS:3ﮐے مہﺎرﺗﯽ اشﺎروں ﮐے لیے جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ویب ﺳﺎئﮣوں ﮐﺎ ﺗجزیہ – طﻠﺒہ  ACCESSمہﺎرت
ﮐے اشﺎروں ﮐﺎ اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﺮ ﮐے آن الئن ﺻﺤﺖ ﮐے وﺳﺎئﻞ ﮐﺎ ﺗجزیہ ﮐﺮﺗے ہیں۔) ACCESSدرﺳﺘﮕﯽ ،معﺘﺒﺮیﺖ،
موجودہ ،اﺳﺘعﻤﺎل اور رﺳﺎئﯽ میں آﺳﺎنﯽ ،ﺣﺎالت ،مﺪد( درﺳﺖ اور قﺎبﻞ اعﺘﻤﺎد معﻠومﺎت ﺗک رﺳﺎئﯽ پﺎنے ﮐے لیے
اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﯽ جﺎنے والﯽ مہﺎرﺗوں ﮐﺎ ایک مخﻔﻔﻒ ہے۔
ﺳﺒق  :4میﺮی زنﺪگﯽ ،میﺮے ﻓیصﻠے – طﻠﺒہ اپﻨﯽ زنﺪگﯽ میں شﺎمﻞ لوگوں ﺳے وﺻول ﮐﺮدہ پیﻐﺎمﺎت اور جﻨسﯽ
ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق دیﮕﺮ عوامﻞ ﮐﯽ نیز اس بﺎت ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ یہ پیﻐﺎمﺎت ان ﮐﯽ جﻨسﯽ ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﮐو
ﮐس طﺮح مﺘﺎثﺮ ﮐﺮﺳکﺘے ہیں۔
ﺳﺒق  :5آپ لوگوں ﮐو ﮐس طﺮح دیکھﺘے ہیں؟ – طﻠﺒہ لوگوں ﮐے پہﻠے ﺳے قﺎئم ﮐﺮدہ نظﺮیﺎت ﮐﯽ وضﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗے
اور اس بﺎت ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ خود ﮐﯽ شﺒیہیں ﮐس طﺮح جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﻓیصﻠہ
ﺳﺎزی ﮐو مﺘﺎثﺮ ﮐﺮ ﺳکﺘﯽ ہیں۔
ﺳﺒق  :6ہم ﮐس طﺮح معﺎون اور قﺎبﻞ اعﺘﻤﺎد ﺗﻤﺎشﺎئﯽ بن ﺳکﺘے ہیں؟ – طﻠﺒہ مخﺘﻠﻒ طﺮح ﮐے رویوں اور اس بﺎت ﮐﺎ
مطﺎلعہ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ رویے ﺗعﻠقﺎت ﮐو ﮐس طﺮح مﺘﺎثﺮ ﮐﺮﺳکﺘﺎ ہے۔ طﻠﺒہ یہ مظﺎہﺮہ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ ﻏیﺮ مﻨﺎﺳب جﻨسﯽ
مشﺎہﺪہ ہونے پﺮ انھیں ﮐیسے ردعﻤﻞ ﮐﺮنﺎ ہے۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐے مہﺎرﺗﯽ اشﺎرے اور
موجودہ ﺗﺤقیق – طﻠﺒہ  ACCESSﮐے مہﺎرﺗﯽ اشﺎروں ﮐﺎ اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﺮ ﮐے ﺳﻠوک ﮐﺎ ﺳﺒق ACCESS:7
جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق جﺮیﺪوں ﮐے مﻀﺎمین ﮐﺎ ﺗجزیہ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :8میﺮی ﺣﺪود – طﻠﺒہ ﺣﺪود ﮐﯽ وضﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗے اور ﺗعﻠقﺎت میں ﺣﺪود ﮐے بﺎرے میں بﺎت چیﺖ ﮐﺮنے ﮐﯽ
ضﺮورت ﮐﯽ ﻓہم ﮐﺎ مظﺎہﺮہ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  ، 10،9اور  :11جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق مﺒﺎﺣﺜوں ﮐے لئے ﺗﺤقیق اور ﺗیﺎری – جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق امور
پﺮ ﺗﺤقیق ﮐﺮ ﮐے طﻠﺒہ  ACCESSﮐے مہﺎرﺗﯽ اشﺎروں ﮐو الگو ﮐﺮﺗے ہیں۔ طﻠﺒہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق مخﺘﻠﻒ امور
پﺮ دالئﻞ ﺗیﺎر ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  13،12اور  :14طﻠﺒہ ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق مﺒﺎﺣﺜے – طﻠﺒہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق اپﻨے خیﺎالت اور
اقﺪار ﮐے ﻓہم ﮐو بہﺘﺮ بﻨﺎنے ﮐے لیے جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق مسئﻠے ﮐے مخﺘﻠﻒ پہﻠوؤں پﺮ بﺤﺚ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﮔﺮﯾﮉ  12اﺳﺘﺪﻻل
گﺮیڈ  12ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ اﮐﺎئﯽ قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐے معیﺎروں میں درج جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے ﺳﺎت ) (7موضوعﺎت
ﮐے جﺎئزہ پﺮ مﺮﺗکز ہے۔ طﻠﺒہ ﺣﺎمﯽ و مﺪدگﺎر بﻨﻨے ﮐے لیے ضﺮوری بﻨیﺎدی مہﺎرﺗیں بھﯽ ﺳیکھیں گے )قومﯽ
جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐﺎ معیﺎر  (8اور انہیں جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق ایک مخصوص مﺘعﻠقہ اور معﻨﯽ خیز معﺎمﻠہ پﺮ ﺗﺤقیق
ﮐﺮنے ﮐﺎ موقﻊ ﻓﺮاہم ﮐیﺎ جﺎئے گﺎ۔ اس ﮐے بعﺪ طﻠﺒہ اپﻨے ﺳﺎﺗھیوں ﮐے ﺳﺎمﻨے پیﺶ ﮐﺮنے ﮐے لیے پﺮیزیﻨﮣیشن ﺗیﺎر
ﮐﺮیں گے ،اور اپﻨﯽ ﺣﺘﻤﯽ پﺮیزیﻨﮣیشن ﮐے انﺪر " "I CAREﺣﻤﺎیﺖ مخﻔﻒ ﮐے پہﻠوؤں ﮐﯽ ﺗﺎئیﺪ ﮐﺮیں گے۔
12واں ﮔﺮﯾﮉ
ﻣﻮﺿﻮع :اﭘﻨﮯ اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﻧﺎ
ﺳﺒق  :1طﻠﺒہ ﮐﺎ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﺳے مﺘعﻠق ﺣقوق ﮐﺎ بﻞ اور اﮐﺎئﯽ ﮐﯽ ﺗوقعﺎت – طﻠﺒہ ﮐالس روم ﮐﯽ ﺗوقعﺎت قﺎئم ﮐﺮﺗے
ہیں ،شکﺎگو پﺒﻠک اﺳکولز طﻠﺒہ ﮐے ﺣقوق بﻞ ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ،اور ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﯽ وضﺎﺣﺖ
ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :2جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐیﺎ ہے؟ – طﻠﺒہ قومﯽ جﻨسﯽ ﺗعﻠیم ﮐے معیﺎروں ﮐے ﺳﺎت جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے موضوعﺎت ﺳے
مﺘعﻠق جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ معﻠومﺎت ﮐﺎ جﺎئزہ لیﺘے اور موجودہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے موضوع پﺮ ” “I CAREﺣﻤﺎیﺖ مخﻔﻒ
ﮐﺎ اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﺮﺗے ہیں۔
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ﺳﺒق  :3ﺻﺤﺖ مﻨﺪ رشﺘے اور رضﺎمﻨﺪی – طﻠﺒہ واضﺢ رضﺎمﻨﺪی ﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ ﮐﺮنے ﮐﯽ اہﻤیﺖ اور اس بﺎت ﮐو
جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ ایک قﺎبﻞ اﺣﺘﺮام ﺗعﻠق میں یہ ﮐس طﺮح اہم ہے۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ
ﺿں ﮐﯽ ﺗﺎ ﯿﺋ ﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﺒق  :4ﮐیﺎ
ﻘﺗﺎ ﻮ
یہ بﺪﺳﻠوﮐﯽ ہے اگﺮ…؟ – طﻠﺒہ ﺗعﻠقﺎت میں بﺪﺳﻠوﮐﯽ ﮐﯽ اقسﺎم ﮐﯽ خصوﺻیﺎت بیﺎن ﮐﺮﺗے اور ان وﺳﺎئﻞﮐﯽ نشﺎنﺪہﯽ
ﮐﺮﺗے ہیں جﻨہیں وہ بﺪﺳﻠوﮐﯽ ﮐﺎ ﺗجﺮبہ یﺎ مشﺎہﺪہ ہونے پﺮ اﺳﺘعﻤﺎل ﮐﺮ ﺳکﺘے ہیں۔ ﯾہ ﺳ ﺒﻖ  Erinﮐﮯ
ﮐﮯ ﺗ ﻘﺎﺿﻮں ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮ ﺗﺎ ﮨﮯ۔ :5خیﺎلﯽ یﺎ
ﺣقیقﺖ؟ جﻨسﯽ طور پﺮ ﻓﺤﺶ مواد ﮐﺎ رشﺘوں ﮐے بﺎرے میں ہﻤﺎرے نقطۂ نظﺮ پﺮ ﮐیسے اثﺮ پڑﺗﺎ ہےنﻮﻧﺎﻗ طﻠﺒہ میڈیﺎ ﮐے
جﻨسﯽ طور پﺮ ﻓﺤﺶ مواد پﺮ گﻔﺘﮕو ﮐﺮﺗے اور اس بﺎرے میں ﺗﺒﺎدلۂ خیﺎل ﮐﺮﺗے ہیں ﮐہ میڈیﺎ میں ﺳﺒق–
دﮐھﺎئﯽ جﺎنے والﯽ جﻨسﯽ اشیﺎء جﻨسﯽ اور عشقیہ ﺗعﻠقﺎت ﮐو ﮐس طﺮح مﺘﺎثﺮ ﮐﺮﺳکﺘﯽ ہیں۔
ﺳﺒق  STIs:6ٹیسﮣﻨﮓ ﮐﯽ ﺣﻤﺎیﺖ – طﻠﺒہ  STIجﺎنﭻ پﺮ ﺗﺒﺎدلۂ خیﺎل ﮐﺮﺗے ہیں ،جس میں جﺎنﭻ ﺳے مﺘعﻠق اپﻨے ﺣقوق،
ٹیسﭧ ﮐﺮانے یﺎ نہ ﮐﺮانے ﮐﺎ انﺘخﺎب ﮐﺮنے ﮐﯽ وجوہﺎت ،اور جﺎنﭻ ﮐے وﺳﺎئﻞ پﺮ ﺗﺒﺎدلۂ خیﺎل ﮐﺮنﺎ شﺎمﻞ ہے۔
ﺳﺒق  :7میﺮے ﺗولیﺪی ﺣقوق ﮐیﺎ ہیں – طﻠﺒہ نوعﻤﺮوں ﮐو اپﻨﯽ جﻨسﯽ اور ﺗولیﺪی ﺻﺤﺖ اور ﻓیصﻠہ ﺳﺎزی ﺳے مﺘعﻠق
ﺣﺎﺻﻞ اپﻨے ﺣقوق ﮐﯽ وضﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗے ہیں۔
ﺳﺒق  :8-10طﻠﺒہ ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﯽ پﺮیزیﻨﮣیشﻨس ﮐے لیے ﺗﺤقیق اور ﺗیﺎری – طﻠﺒہ مخصوص مﺘعﻠقہ
اور معﻨﯽ خیز جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے امور پﺮ پﺮیزنﮣیشن ﮐے لئے ﺗﺤقیق ﮐﺮﺗے اور انھیں ﺗیﺎر ﮐﺮﺗے ہیں۔
اﺳﺒﺎق  :12-11طﻠﺒہ ﮐﯽ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﯽ پﺮیزیﻨﮣیشﻨس – طﻠﺒہ اپﻨے مﻨﺘخب ﮐﺮدہ جﻨسﯽ ﺻﺤﺖ ﮐے امور
پﺮ پﺮیزیﻨﮣیشن دیں گے اور اپﻨے ﺳﺎﺗھیوں ﮐﯽ پﺮیزیﻨﮣیشﻨس ﮐﺎ ﺗجزیہ ﮐﺮیں گے۔
اخﺘیﺎری ﺳﺒق HIV:ﻓﯽ الﺤﺎل – جﺎنﭻ اور عالج – طﻠﺒہ یہ ﺳیکھﺘے ہیں ﮐہ  HIVمیں مﺒﺘال ہونے ﮐے اپﻨے خطﺮے ﮐو
ﮐس طﺮح ﮐم ﮐﺮنﺎ ہے اور وہ جﺎنﭻ اور عالج ﮐے اخﺘیﺎرات ﮐے بﺎرے میں جﺎنﻨے ﮐﯽ ﮐوشﺶ ﮐﺮﺗے ہیں۔
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