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 اسکول منی س�کھنا: 

دو�� در�ب منی س�کھ�ن � بار� منی والدین 
رز � ل�ئ معلومات۔   اورکی�ئ

۔ P7�ا P5 ، P6جب آپ کا بچہ چند ا�ک بچوں �   مںی ہوتا �� تو ہم کہ�ت ہںی کہ وە س�کنڈ لیول مںی س�کھ ر�ا ��
۔ اسکول مںی ہمار� س�کھ�ن کا ا�ک حصہ تعلقات،   ل�ئ اس سطح پر س�کھنا اس � قبل �ا بعد مںی ب� ہوسکتا ��

 کا آغاز کس ط�ح ہوا، حمل، پ�دا�ش اور  
گ

، ان � اجسام، ا�سائن زند� ، �شوونما حاصل کر�ن محفوظ ر��ن
۔ ر بن�ن � بار� مںی �� یہ صحت اور تندرسیت � بار� مںی س�کھ�ن کا ا�ک پہلو �� جس کو تعلقات،   والدین/کی�ئ

۔ جن� صحت اور نگہداشیت    تعل�م کہ�ت ہںی
 
:  جب تعلقات � بات ہویت �� تو ب�� ان � بار� منی س�کھ�ت ہنی               

ن   • ن ا�ک ج�سا بنائت �� اور ہمںی کو�� چ�ی ن منفرد بنائت �� اور لوگوں کو کو�� چ�ی انہںی کو�� چ�ی
 مختلف بنائت �� (تن�ع)۔ 

 دوست بنانا اور دوست رکھنا۔  •
 لڑ� ہو�ن � نا�، اور یہ کہ وە ک� ب� ط�ح کا لڑکا �ا لڑ� ہوسک�ت ہںی جو وە بننا چاہ�ت ہوں۔ ا�ک لڑکا اور ا�ک  •
 پ�ار بھر� تعلقات اور دو�وں � طرف راغب ہونا۔  •
ام کرنا اور مہ��ان ہو�ن � اہم�ت •  ۔ بالمشافہ اور آن الئن تعلقات۔ دو�وں کا اح�ت

 :  ر� منی س�کھ�ت ہنی اس � با ب�� جب محفوظ ہو�ن � بات ہو تو 
 ۔ محفوظ اور ہوش�ار ر�نا۔  سوشل م�ڈ�ا اور آن الئن •
 محفوظ اور غ�ی محفوظ محسوس کرنا۔  •
۔   •  مختلف قسم � ز�ادئت اور الپروائئ جس کا ک� ب�� کو سامنا ہو سکتا ��
۔ •  رضامندی � ہماری ک�ا مراد ��
۔  • جا سک�ت ہںی  وە کس � پاس مدد اور تائ�د � ل�ئ

 :  بڑ� ہو�ن اور اپ�ن جسموں � بار� منی جان�ن � ہویت �� تو ب�� ان � بار� منی س�کھ�ت ہنی جب بات 
 انتخابات اور ف�ص� کرنا۔  •
 اپ�ن جسم � د�کھ بھال کرنا اور صاف ستھرا رکھنا۔  •
بلوغت اور لڑکیوں اور لڑکوں � اجسام اور جذبات جوں جوں وە بڑ� ہو�ت ہںی کس ط�ح تبد�ل  •

۔   ہو�ت ہںی
 ن� تعلق پ�دا کرنا 'ک�ا ہوتا �� اور مانع حمل اور کنڈوم � بار� مںی معلومات۔ 'ج •

رز بن�ن � ہو تو ب�� اس بار� منی س�کھ�ت ہنی  ، پ�دا�ش اور والدین/کی�ئ  :  جب بات تصور، حمل ڻھہر�ن
 بچہ کی� ت�ار ہوتا �� (تصور)۔ •
۔ •  حمل اور بچہ کی� پ�دا ہوتا ��
۔    والدین ہونا اور�ہ سوچنا کہ •

گ
 وە کس قسم � والدین ہوں �

؟   ہم اسکول منی کی� س�کھ�ت ہنی
۔  ،   اس عمر مںی ب�� متجسس ہو�ت ہںی وە واق� اس مںی دلچسیپ رکھ�ت ہںی کہ لوگ ان � کی� تعلقات رکھ�ت ہںی

۔ ا�رچہ اسکول 
گ

مںی  اپ�ن جسموں � بار� مںی س�کھ�ت ہںی اور جن� تعلقات � بار� مںی سواالت ک��ں �
رز پر بہت ز�ادە انحصار کر�ت ہںی کہ وە ان � د�کھ بھال ک��ں، ان �   وری �� وە اپ�ن والدین اور کی�ئ س�کھنا �ن

 � طرز عمل اور اقدار س�کھ�ن مںی ان � مدد ک��ں۔
گ

اسکول مںی   ساتھ محبت اور چاہت � پ�ش آئںی اور زند�
ل�ئ گفتگو، کھ�ل، ڈرائنگ اور کہائن � کتابںی استعمال    ہم صحت اور تندرسیت � بار� مںی س�کھ�ن مںی مدد �

۔
گ

ہمار� ز�ر استعمال اس قو� وسی� � آپ س�کھ�ن � �گرمیوں � بار� مںی م��د معلومات حاصل   ک��ں �
 :   level/-https://rsp.scot/secondکرسک�ت ہںی
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