
ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن )ايــس ِاي ايــف( پــاران ريفــارم 
ســپورٽ يونــٽ  ۽ ورلــڊ بئنــڪ جــي گڏيل تعــاون ســان “پروموٽنگ 
پرائيويــٽ اســڪولنگ ِان رورل ســنڌ” )پــي پــي آر ايــس( پروگــرام 
شــروع ڪيــو ويــو. پروگــرام تحــت ســنڌ جــي 10 ضلعــن ۾ 1,000 
نجــي اســڪول کوليــا وينــدا جنھــن جــو مقصــد ســنڌ جــي ڏورانھــن 
عالئقــن جــي  بنيــادي ســھولتن کان وانجھيــل عالئقــن جــي ٻــارڙن 
ــالن  ــي. 10 س ــڻ آھ ــري ڏي ــا ڪ ــم مھي ــاري تعلي ــت ۽ معي ــي مف ک
واري  هــن پروگــرام جــي ٽئيــن مرحلــي تحــت لــڳ ڀــڳ 4,00 
نجــي اســڪولن جــي ســهائتا ڪئــي پئــي وڃــي تــه جيئــن 1,000 
ــر  ــت  ه ــرام تح ــن پروگ ــگهجي. ه ــي س ــد ماڻ ــڪولن وارو مقص اس
داخــل ٻــار جــي حســاب ســان هــر مهينــي اســڪولن کــي سبســڊي 
پــڻ مهيــا ڪئــي پئــي وڃــي ان کانســواِء اســتادن ۽ انٽرپرينيوئــرز  
کــي تربيتــون ۽ اســڪولن کــي نصابــي ڪتابــن جــي مفــت فراهمــي 

ســان گــڏ تعليمــي مــواد پــڻ اســڪولن ۾ پهچايــو وينــدو آهــي.

پــي پــي آر ايــس جــي فعــال اســڪول کــي ٻــن ٽماهيــن جــي سبســڊي 
جنــوري کان جــون 2013ع تائيــن پــڻ جــاري ڪئــي وئــي. ان 
کانســواِء جنــوري  ۽ جــون وارن مهينــن ۾ پــي پــي آر ايــس پروگــرام 
جــي 10 ضلعــن ۾ضلعــي ســطح تــي تشــخيصي ســرگرمي  ڪرائــي 
وئــي. فيــز II, I ۽ III  جــي ٻــن ڪالســن کــي سرســري چونــڊ جــي 

ــز  ــو. في ــو وي ــان چونڊي ــن م ــڊ V تائي ــڊ I کان گري ــي گري ــادن ت بني
III مــان فقــط گريــڊ I جــي شــاگردن کــي تشــخيص الِء چونڊيــو 
ويــو. هــن ســرگرمي ۾ 30 هــزار کان مٿــي شــاگردن جــي تشــخيص 
ڪئــي وئــي. شــاگردن جــي اهــا تشــخيص جــن مضمونــن مــان ڪئــي 
وئــي تــن ۾ ســائنس، رياضــي، ســنڌي ۽ انگريــزي شــامل هئــا. هــن 
ــن  ــي نتيج ــکڻ ج ــي  س ــاگردن  ج ــد  ش ــو مقص ــڻ ج ــرگرمي ڪرائ س

کــي پرکــڻ هــو .

ــالياني  ــڻ  الِء س ــدازو لڳائ ــو ان ــعت ج ــن ۽ وس ــي مهارت ــرام ج پروگ
ــز  ــس في ــي آر اي ــي پ ــڏ پ ــان گڏوگ ــي ۽ ان س ــي وئ ــال ڪئ ــچ پڙت جان
II, I ۽ III جــي  387 اســڪول جــي ضرورتــن ۽ مســئلن جــي پــڻ 
ــن تحــت  ــچ ڪئــي وئــي تــه جيئــن پروگــرام کــي مختلــف زاوي جان
مضبــوط ڪيــو وڃــي. پروگــرام  جــون ســرگرميون،  طريقيــڪار ۽ 
ــتادن ۽  ــرز، اس ــت انٽرپرينيوئ ــخيص باب ــي تش ــن ج ــل ڪوشش ورت
شــاگردن کان گــڏ ڪيــل  ڊيٽــا مطابــق تجزيــو ڪيــو وينــدو جنهــن  ۾ 
مهيــا ڪيــل ســهولتون ۽ اســڪول جــي عمــارت جــي جــوڙ جــڪ پــڻ 
شــامل هونــدا. تنهــن کانســواِء پــي پــي آر ايــس  جــي ٽيــم ، اســتاد 
ــه  ــو ت ــو وي ــڻ ڪي ــت پ ــو بندوبس ــن  ج ــي تربيت ــرز ج ۽ انٽرپرينيوئ

جيئــن پروگــرام جــي ڪارڪاردگــي ۾ بهتــري اچــي.

پي پي آر ايس: 30,000 شاگردن جو تشخيصي جائزو

2 9 شاگردن جو اثر رپورٽ4
تشخيصي جائزو 

عورتن جي
پاڻڀرائپ 

جنوري کان جون 2013ع

اسڪول کان ٻاهر جي ٻارن الِء تيز ترين نصاب

اسڪول انتظامڪاري: تربيتون

اثر رپورٽ 2012 جو عالئقائي سطح جو افتتاح 

رورل بيســڊ ڪميونٽــي اســڪول پروگــرام )آر بــي ســي 
ايــس(، ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــو اســڪول کان 
ٻاهــر جــي ٻــارن کــي ٻيهــر تعليــم ڏيــارڻ جــي حوالــي ســان 
اهــم قــدم آهــي. آر بــي ســي ايــس پروگــرام جــو مقصــد 
اســڪول کان ٻاهــر ٻــارن الِء معيــاري تعليــم جــي حاصــالت 
کــي ممڪــن بنائــڻ آهــي هــن پروگــرام ۾ تيــز تريــن نصــاب 
پڙهايــو وينــدو آهــي تــه جيئــن اهــي ٻــار قومــي نصــاب تحــت 
ــري  ــل ڪ ــالن ۾ حاص ــت1 ۽  3 س ــي اهلي ــطح ج ــري س پرائم

ــگهن. س

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن هميشــه کان ســندس اســٽاف 
جــي مهــارت  ۾ اضافــي ۽ صالحيتــن جــي ترقــي الِء هــڪ 
مضبــوط محــرڪ رهيــو آهــي. فائونڊيشــن پــاران پنهنجــي 
پروموٽنــگ پرائيويــٽ اســڪولنگ ِان رورل ســنڌ پروگــرام 
مختلــف  جــا  تربيتــن  الِء  انٽرپرينيوئــرز  ۽  اســتادن  جــي 
سيشــن ڪرائينــدو رهيــو آهــي تــه جيئــن تعليــم جــي معيــار 
کــي بهتــر بڻائــي ســگهجي ۽ اســڪولن جــي انتظامــڪاري 
جــي مهارتــن کــي وڌائجــي تــه جيئــن ســکڻ جــو هــڪ بهتــر 

ــڙي. ــول ج ماح

فــورم  ايشــيا  ســائوٿ   ، فائونڊيشــن  ايجوڪيشــن  ســنڌ 
ڊي(  ِاي  ايــف  اي  )ايــس  ڊويلپمينــٽ  ايجوڪيشــنل  فــار 
۽ ادارا تعليــم و آگاهــي )آئــي ٽــي اي( جــي ســاٿ ســان 
اينيوئــل اســٽيٽس آف ايجوڪيشــن پروونشــل رپــورٽ اثــر 
پاڪســتان 2012 جــو عالئقــي ســطح جــو افتتــاح ڪيــو. هــن 
ســروي ۾ پاڪســتان جــي136 ٻهراڙيــن ۽ 6 شــهري ضلعــن 
جــي 2,52,000 ٻــارن جــن جــي عمــر 3 کان 16 ســال هئــي 
بابــت ســروي ڪيــو ويــو ، اثــر جــي 2012ع واري رپــورٽ 
ــي. ــورٽ آه ــع رپ ــڪ جام ــورٽ کان وڌي ــن رپ ــي پهري پنهنج
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حڪومــِت ســنڌ ۽ ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي گڏيــل ســهڪار تحــت، انٽيگريٽيــد 
ــون ۽ اڳ  ــل 1,300 ن ــدر کولي ــنڌ ان ــاران س ــي( پ ــل پ ــي ِاي اي ــرام )آئ ــگ پروگ ــن لرنن ايجوڪيش
موجــود نجــي اســڪولن )پرائمــري، ايليمينٽــري ۽ ســيڪنڊري( جــي ســنڌ صوبــي ۾ ســهائتا 
ڪئــي وڃــي ٿــي. پبلــڪ پرائيويــٽ پارٽنرشــپ تحــت، آئــي ِاي ايــل پــي پــاران ســرڪاري، ايــن 
ــڻ ۽ ان  ــر بنائ ــي بهت ــار ک ــي معي ــم ج ــي ۾تعلي ــي صوب ــردن ک ــٽ ۽ ف ــي اوز، ٽرس ــي ب ــي اوز، س ج

ــو. ــڏ ڪي ــڻ الِء گ ــعت ڏي ــي وس ــائي ک ــن رس تائي

آئــي ِاي ايــل پــي اســڪولن جــي حوالــي ســان هــڪ انسپيڪشــن ســروي جــو بندوبســت ڪيــو ويــو 
جنهــن ۾ فعاليــت کــي اصولــي  بنيــادن تــي پرکيــو ويــو. انسپيڪشــن جــي هــن ســروي کــي اهــڙي 
طــرح ســان جوڙيــو ويــو هــو ۾ جنهــن تحــت تــازي معلومــات واري ڊيٽــا، نتيجــن جــي تصديــق ۽ 
اڳتــي هلــي انهــن جــي پوئيــواري ڪئــي وئــي. هــي دورا صوبــي جــي 23 ضلعــن ۾  ٻــن طريقــن جــي 
ــو ۽ ان  ــو دورو ڪي ــڪولن ج ــڀني اس ــٽاف س ــل اس ــن ۾ ريجن ــا جنه ــا وي ــت ڪي ــدي تح منصوبابن
دوران هيــڊ آفيــس ۾  اســڪولن کــي چــڪاس جــي نمونــي جــي بنيــادن  تجزيــو ڪيــو ويــو. 1250 

اســڪولن جــي انسپيڪشــن  ڪئــي وئــي ۽  تجزئــي الِء ســلهاڙيل انڊيڪيٽــرز تحــت معلومــات 
گــڏ ڪئــي وئــي.

ــون  ــي ۾ ج ــرگرمي ڪراچ ــن واري س ــي صحي ــدي ت ــي معاه ــڪول ج ــاران اس ــي پ ــل پ ــي ِاي اي آئ
ــت  ــدي تح ــن معاه ــي نئي ــرز ک ــڪول آپريٽ ــو. اس ــو وي ــت ڪي ــو بندوبس ــڻ ج 2013ع ۾  ڪرائ
تعــارف ڪــرا يــو ويــو تــه جيئــن معاهــدي جــي مقصــدن کــي چڱــي طــرح ســان ســمجهيو وڃــي. 
اســڪولن جــي معاهــدي تحــت ان ڳالهــه جــي خاطــري ٿئــي ٿــي تــه اينــدڙ وقــت ۾ اهــي اســڪول 

ــدا. ــردار ادا ڪن ــادي ڪ ــي ۾ بني ــي فراهم ــم ج ــاري تعلي ــدا ۽ معي ــال رهن فع

 رورل بيســڊ ڪميونٽــي اســڪولز  پروگــرام )آر بــي ســي ايــس( جــو قيــام 2009 ع ۾ ٿيــو، 4 ســالن 

تــي مشــتمل هــي پروگــرام ســنڌ صوبــي جــي 10 ضلعــن  الڙڪاڻــو، قمبــر- شــهداد ڪــوٽ، دادو، 

ڄامشــورو، ڪراچــي، حيدرآبــاد، ميرپورخــاص، ســانگهڙ، خيرپــور ۽ ســکر  ۾ شــروع ڪيــو ويــو. اهــي 

250 اســڪول ســنڌ جــي ڏورانهــن ۽ پٺتــي پيــل عالئقــن جــي ڪميونٽيــز الِء قائــم ڪيــا ويــا جــن کــي 

مقامــي ايــن جــي اوز ذريعــي هاليــو پيــو وڃــي، يعنــي بنيــادي ســطح تــي مقامــي ايــن جــي اوز انهــن 

اســڪولن جــي قيــام ۽ انتطــام جــا ذميــوار آهــن. هــن پروگــرم جــو مقصــد اســڪول کان ٻاهــر ٻــارن 

الِء معيــاري تعليــم جــي حاصــالت کــي ممڪــن بنائــڻ آهــي تــه جيئــن اهــي ٻــار قومــي نصــاب تحــت 

پرائمــري ســطح جــي اهليــت 3 ســالن ۾ حاصــل ڪــري ســگهن. هــن پروگــرام مــان ســڌو ســنئون فائــدو 

حاصــل ڪنــدڙن ۾ 500 اســتادَ، 250 مــددگار اســٽاف ۽ 14,000 کان وڌيــڪ شــاگرد شــامل آهــن.

مئنيجنــگ ڊائريڪٽــر ۽ ڊائريڪٽــر-  پــي او آر جــي هدايــت تــي آر بــي ســي ايــس پــاران اســتادن ۽ 

اســٽاف جــون پگهــارون جنــوري کان مــارچ 2013ع  تائيــن جــاري ڪيــون ويــون.  پروگــرام پــاران 

ــتادن  ــان  اس ــدد س ــي م ــي اوز ج ــن ج ــاٿي اي ــل س ــم ۽ الڳاپي ــڊ  ٽي ــي فيل ــس ج ــي اي ــي س ِاي اوز، آر ب

جــي انــگ اکــرن کــي گــڏ ڪيــو ويــو ۽ ان جــي تصديــق ڪئــي وئــي ۽ 500 اســتادن جــون پگهــارون 

جــاري ڪيــون ويــون. آر بــي ســي ايــس جــي ٽيــم پــاران پروگــرام جــي 10 ضلعــن ۾ 10 ڏينهــن جــا 

ــي  ــاگردن ک ــدڙ ش ــل ڪن ــورس مڪم ــي ڪ ــن ج ــن ۽ بهتري ــز تري ــد تي ــو مقص ــن ج ــا ج ــا وي دورا ڪي

ــرڻ  ــل ڪ ــي 6 ڪالس ۾ منتق ــاگردن ک ــدڙ ش ــاس ڪن ــا پ ــو ۽ 5 درج ــڻ ه ــرٽيفڪيٽ ڏي ــڪول س اس

ســان گــڏ ســندن حوصــال افزائــي ڪــرڻ ۽ کيــن اڃــا وڌيــڪ محنــت ڪــرڻ جــي تاڪيــد ڪــرڻ هــو تــه 

جيئــن انهــن شــاگردن ســان گــڏ ٻيــا شــاگرد بــه پڙهــڻ ۾ دلچســپي وٺــن ۽ بهتــر انــداز ســان پنهنجــي 

پڙهائــي جــاري رکــن. شــاگردن پــاران ڀرپــور طريقــي ســان هــن ســرگرمي ۾ حصــو ورتــو ۽  پنهنجــي 

حــال احــوال اوريــا.ڪارڪردگــي ۽ پڙهــڻ دوران پيــش اينــدڙ مشــڪالتن ۽ مســئلن بابــت آر بــي ســي ايــس ٽيــم ســان 

آئي ِاي ايل پي: اسڪولن سان معاهدن تي صحين واري تقريب 

بهترين ۽ تيز ترين نصاب وڏي عمر جي ٻارن الِء اسڪولن کان محروم 
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ترقــي ۽ بهتــري جــي حوالــي ســان تعليــم اهــم ڪــردار ادا ڪــري ٿــي پــر جيڪڏهــن اهــا ئــي 
تعليــم ٻــار جــي ننڍپــڻ ۾ ڏنــي وڃــي تــه ان جــا ديرپــا/ پائيــدار اثــر ظاهــر ٿيــن ٿــا. اهــا تعليــم 
جيــڪا ابتدائــي ســالن ۾ فراهــم ڪئــي وڃــي ٿــي ســا سڌوســنئون اثــر رکــي ٿــي اينــدڙ ســالن 
ــن  ــو انه ــي ٿ ــو وڃ ــو ڪي ــن موازن ــا جڏه ــگهجن ٿ ــي س ــا جانچ ــت نتيج ــان مثب ــي س الِء. ان حوال
ٻــارن جــو جيڪــي ابتدائــي ســالن ۾ تعليــم حاصــل ڪــن ٿــا ۽ انهــن ٻــارن جــي جــن کــي ابتدائــي 
ســالن ۾ تعليــم ميســر نــه رهــي. اهــڙي طــرح ابتدائــي تعليــم جــي فائــدن کــي ذهــن ۾ رکنــدي 
ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران 2008ع ۾ ســنڌ جــي ڏورانهــن عالئقــن جــي ٻــارن الِء ارلــي 

لرننــگ پروگــرام )ِاي ايــل پــي( شــروع ڪيــو ويــو.

ــي  ــن ج ــي 5 ضلع ــنڌ ج ــد س ــو مقص ــي( ج ــل پ ــرام )ِاي اي ــگ پروگ ــي لرنن ــي ارل ــف ج ــس ِاي اي اي
ســرڪاري اســڪولن ۾  ابتدائــي ننڍپــڻ جــي تعليــم )ِاي ســي ِاي( کــي الڳــو ڪرائــڻ آهــي. هــن 
ــڊ 1 ۽ 2  ــري( ۽ گري ــري پرائم ــن )پ ــي ڪالس ــي ڪچ ــڪولن ج ــرڪاري اس ــي س ــرام ذريع پروگ
ــل پــي  ــدر  تدريســي ۽ طبعــي ماحــول کــي بهتــر بنائــڻ آهــي. ِاي اي ــارڙن الِء اســڪول ان جــي ٻ
پروگــرام مــان 10,000 کان مٿــي ٻــارڙا، 450 ِاي ســي ِاي اســتاد ۽ 150 اسســٽنٽ ٽيچــر 
ــهرو  ــور، نوش ــن، خيرپ ــڊو محمــد خــان، بدي ــق ٽن ــا آهــن جــن جــو تعل فائــدو حاصــل ڪــري رهي

ــي. ــان آه ــن س ــي ضلع ــروز ۽ گهوٽڪ في

ِاي ايــل پــي ٽيچــرز پــاران پروگــرام جــي پنجــن ئــي ضلعــن ٽنــڊو محمــد خــان، بديــن، خيرپــور، 
ــي  ــل پ ــد ِاي اي ــو مقص ــن دورن ج ــا انه ــا وي ــا دورا ڪي ــن ج ــي ضلع ــروز ۽ گهوٽڪ ــهرو في نوش
ــو دورو  ــل پــي جــي ٻيــن اســڪولن ج ــود ِاي اي ــان پنهنجــي پنهنجــي ضلعــن ۾ موج ٽيچــرز طرف
ڪــري جائــزو وٺــڻ هــو. ِاي ايــل پــي پروگــرام جــي 450 گريــڊ 1، ليــڊ ٽيچــر ۽ اسســٽنٽ ٽيچــر 
جــي مالزمــت وارا معاهــدا ٻيهــر ســان صحــي ڪرايــا ويــا ۽ اهــي اســتاد صوبــي ۾ پروگــرام جــي 
ضلعــن ۾ ڪچــي ڪالس جــي ٻــارن کــي پڙهائــڻ ۾ ڀرپــور  ســهڪار فراهــم ڪنــدا. ان سلســلي 
۾ پروگــرام پــاران  اســتادن کــي ابتدائــي ننڍپــڻ جــي خــاص حصــن ۽ تدريســي طريقيــڪار تــي 
تربيتــون ڏنيــون ويــو تــه جيئــن اســتادن جــي مهارتــن ۾ اضافــو ٿئــي ۽ تعليــم ۾ بهتــري اچــي.

ــي ڊي  ــينٽر )س ــٽ س ــڊ ڊويلپمين ــي ۾ چائل ــي عالئق ــي ج ــاهه ڪراچ ــير ش ــاران ش ــف پ ــس ِاي اي اي
ــرام  ــن پروگ ــر ايجوڪيش ــڊ ليب ــهائتا الِء 2001ع ۾ چائل ــي س ــارن ج ــت ٻ ــي  پورهي ــي( ذريع س
)ڪليپ(شــروع ڪيــو ويــو. هــن پروگــرام ذريعــي 300 پورهيــت ٻــار کــي مفــت ۽ معيــاري 
تعليــم جــون ســهولتون فراهــم ڪيــون ويــون، انهــيَء پروگــرام تحــت پورهيــو ڪنــدڙ ٻــارن کــي 
ڪــم تــان موٽــڻ کانپــوِء تعليــم، تفريحــي ســرگرميون ۽ پــاڻ مــرادي ترقــي جهــڙا موقعــا فراهــم 

ڪيــا پيــا وڃــن.

ــارن ۽ ڪميونٽــي کــي زندگــي جــي مهارتــن  معيــاري نصــاب ســان گڏوگــڏ ســي ڊي ســي جــي ٻ
ــن  ــگ اي ــاران آهن ــپ پ ــلي ۾ ڪلي ــي. ان سلس ــي وڃ ــي پئ ــي ڏن ــن  ذريع ــبقي مثال ــم س ــي تعلي ج
جــي او ســان گڏجــي الئيــف اســڪل بيســڊ ايجوڪيشــن )ايــل ايــس بــي ِاي(ذريعــي حــدف ڪيــل 
ڪميونٽــي ۾ جنســي ۽ توليــدي صحــت جــي معلومــات پــڻ فراهــم ڪئــي پئــي وڃــي. ان کانســواِء 
اســتادن کــي بلوغــت واري دور ۽ توليــدي صحــت )اي ايــس آر ايــڇ( ۽ چائلــڊ سيڪشــوئل ايبيــوز 
)ســي ايــس اي( جــي حوالــي ســان تربيتــون ڏنيــون ويــون جنهــن بعــد ســکيا حاصــل ڪنــدڙ اســتاد 
انهــن تربيتــن کــي ڪميونٽــي ۾ دهرائينــدا. ٻــارن کــي پــاڻ مــرادي ســجاڳي ۽ پنهنجــي عــزت پــاڻ 
وارن اهــم پهلوئــن ســان گڏوگــڏ ڪميونيڪيشــن جــي مهارتــن تــي ويهڪــون ڪرايــون ويــون.

ــت  ــن صح ــه جيئ ــي ت ــو آه ــو وي ــان ڏن ــه ڌي ــاران هميش ــي پ ــي ڊي س ــرف س ــم ط ــت واري تعلي صح
متعلــق مســئلن بابــت ڄاڻــڪاري مهيــا ڪئــي وڃــي. ان ســان گــڏ کيــن محفــوظ رهــڻ ۽ ماحــول 
کــي بهتــر بنائــڻ وارن پهلوئــن بابــت ڄاڻــڪاري ڏنــي وئــي تــه جيئــن اهــي ٻــار ۽ ســندن ڪٽنــب 
زندگــي جــي مثبــت پهلوئــن کــي ترجيهــه ڏيــن ان کانســواِء انهــن ويهڪــن ۾ صفائــي جــي اهميــت 

تــي زور ڏنــو ويــو.

ســي ڊي ســي جــي قيــام کان وٺــي ڪليــپ ٽيــم پــاران ســاڳي ســوچ تــي ڪــم ڪنــدڙ ايــن جــي اوز 
ســان رابطــا قائــم ڪيــا ويــا تــه جيئــن ســي ڊي ســي جــي شــاگردن کــي هــر حوالــي ســان مــدد مهيــا 
ڪــري ســگهجي. ان سلســلي ۾ محمــد شــفيع ٽيڪنيــڪل اســڪول پــاران 22 شــاگردن کــي مفــت 

فنــي تعليــم  ڏيــارڻ جــي خاطــري ڪرائــي وئــي آهــي.

معياري تعليم ۽ بهتر زندگي ڏانهن وِک: سي ڊي سي سرڪاري اسڪولن الِء ِاي سي ِاي پروگرام

پبلڪ پرائيويٽ پارٽنر شپ سان وابستگي
ايــس ِاي ايــف پــاران 1998 ۾ ايڊاپــٽ اي اســڪول پروگــرام ) اي اي ايــس پي(شــروع ڪيــو ويــو 
جيڪــو مســتقل بنيــادن تــي ســرڪاري اســڪولن ۾ بهتــري آڻــڻ الِء پبلــڪ پرائيويــٽ پارٽنرشــپ 
کــي وڌيــڪ مضبــوط ڪــرڻ جــون ڪوششــون ڪــري رهيــو آهــي. ان سلســلي ۾ جنــوري کان جــون 
2013ع تائيــن ايــس ِاي ايــف پــاران وڌيــڪ 10 اســڪولن کــي بهتــري جــي الِء هنــج وٺرايــو ويــو.

ــن ۾  ــي جنه ــي وئ ــا ڪئ ــدد مهي ــي ۾  م ــڻ واري مرحل ــج وٺ ــڪول هن ــاران اس ــي پ ــس پ اي اي اي
فنــي معاونــت  مهيــا ڪــرڻ،  نيــڊ اسيســمينٽ  ســروي،  اســڪولن الِء هنــج وٺنــدڙن  پــاران دورن 
ــا ۽  ــڪول انتظامي ــرڻ، اس ــدي ڪ ــري الِء منصوبابن ــي بهت ــڪول ج ــرڻ، اس ــب ڪ ــي منظم/مرت ک
ســرڪاري اختياريــن ســان رابطــه وڌائــڻ واريــن شــروعاتي گڏجاڻيــن جــو بندوبســت ڪــرڻ شــامل 

آهــن. اســڪول هنــج وٺــڻ واري تفصيــل هيــٺ ڏجــي ٿــي: 

ڪينــٽ ڪراچــي ۾ 4 اســڪول ســيو اور ويلفيئــر آرگنائيزيشــن  جــي محترمــه عصمــه طاهــر 	 
پــاران هنــج ورتــا ويــا.

سيڊ پاڪستان جي جناب محمد مشڪور پاران ڪراچي ۾ 5 اسڪول هنج ورتا ويا.	 

پورب جي جناب بشير احمد پاران هڪ اسڪول سکر ۾ هنج ورتو ويو.	 

پروگــرام پــاران 12 ضلعــن ۾  167 ســاٿي اســڪولن کــي اســڪول ســپورٽ وزٽ ۽ اســٽيڪ 
هولــڊرز ســان ميٽنــگ جــي مــَد ۾ مسلســل مــدد فراهــم ڪئــي پئــي وڃــي تــه جيئــن هنــج وٺنــدڙن 
ــاران  ــم پ ــي ٽي ــس پ ــگهي. اي اي اي ــي س ــهائتا مل ــن ۾ س ــم ڪاري ــا وچ ۾ ڪ ــڪول انتطامي ۽ اس
تدريســي واڌاري الِء ســکيا وارن مضمونــن تــي مختلــف اســڪولن ۾  ڪــم ڪيــو پيــو وڃــي جنهــن 
کان پــوِء انهــن جــي تشــخيص ڪــري انــدازو لڳايــو وينــدو آهــي تــه ڪرايــل ســرگرمين جــا ڪهــڙا 

نتيجــا حاصــل ٿيــا آهــن.



وومينــز لٽريســي اينــڊ ايمپاورمينــٽ پروگــرام )وليــپ( صوبــي 
جــي ڏورانهــن ۽ غيــر ترقــي يافتــه عالئقــن ۾ بالــغ عورتــن الِء 
خواندگــي ۽ پــاڻ مــرادي ترقــي جــا موقعــا فراهــم ڪــري رهيــو 
آهــي ۽ ان ســان گــڏ ســندن پاڻڀرائــپ واري مرحلــي ۾ مسلســل 

ڪوششــون وٺــي رهيــو آهــي.

هــي پروگــرام 2001ع  ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي زيــر 
نگرانــي شــروع ٿيــو ۽ صوبــي جــي مختلــف حصــن جــي بــي پهــچ 
عورتــن ۽ ڪميونٽيــز  الِء ڪــم ڪــري رهيــو آهــي. هينئــر تائين 
ــي   ــس( ذيع ــينٽر )ولي ــٽ س ــڊ ايمپاورمين ــي اين ــز لٽريس وومين
13 مرڪــز ڪراچــي )ملير(جــي ڏورانهــن عالئقــن ۽ ڄامشــورو 

)ســيوهڻ( ۾ 387 عوتــن کــي خواندگــي جــي مــَد ۾ مــدد فراهــم 
ڪــري رهيــا آهــن.

وليــپ پــاران ويجهــڙ ۾ 13 وليــس مرڪــز )6 ســيوهڻ ۽  7 
ــد  ــو مقص ــن ج ــن ج ــا آه ــا وي ــي کولي ــن ت ــن جڳه ــي( نئي ڪراچ
ــن  ــپ ۽ کي ــاڻ ڀرائ ــي پ ــن ج ــز ۾ عورت ــن ڪميونٽي ــڪ نئي وڌي
خواندگــي جــي ضــرورت تحــت خوانــده ۽ پــاڻ ڀــرو ڪــرڻ آهــي 
۽ انهــن کانســواِء انهــن نئــن هنــڌ تــي 10 نيــون ٽيچــرز پــڻ 
ــاران425  ــم پ ــپ ٽي ــه ولي ــو ت ــڪ اه ــون. وڌي ــون وي ــي ڪي ڀرت
اجلــي راهيــن قاعــدا، ڪاپيــون ۽ ٻيــو اسٽيشــنري جــو ســامان 
ــو. هــن مــواد فراهــم ڪــرڻ  ــون ســکندڙن کــي مهيــا ڪيــو وي ن

جــو مقصــد ســندن پڙهائــي ۽ ســکيا ۾ کيــن مــدد فراهــم ڪــرڻ 
۽ ان کانســواِء نصــاب کــي مڪمــل طــور تــي الڳــو ڪرائــڻ ۾ 
مــدد ڪــرڻ آهــي. ان سلســلي ۾ ايــس ِاي ايــف پــاران ســاٿي  ايــن  
ــس  ــي ڊي/اي ــن س ــي اي ــي ڊي/ اي ج ــن اي س ــي اي ــي اوز )ج ج
ڊي ايــس(  جيڪــي پروگــرام کــي ڪميونٽيــز ۾ الڳــو ڪرائــڻ ۾  
گڏجــي ڪــم ڪــن ٿيــون تــن کــي ماليــا تــي مــدد مهيــا وينــدي 
آهــي ۽ ان ســان گــڏ اســتادن جــون پگهــارو ۽ مرڪــز  جــي مــدد 
ــدا  ــا وين ــاران ڪي ــن پ ــڻ فائونڊيش ــم پ ــڙا ڪ ــال جه ــچ پڙت ۽ جان
ــدي  ــي  معاه ــان ٽماه ــي اوز س ــن ج ــاٿي اي ــواِء س ــن. ان کانس آه

ــون. تــي صحيــون پــڻ ڪيــون وي

ڏورانهن عالئقن جي 
عورتن جي پاڻڀرائپ 

الِءهڪ ٻي ِوَک
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جي ايس پي: مستحڪم معاشري الِء پيشقدمي
ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــو مقصــد ســنڌ جــي ڏورانهــن عالئقــن جــي ٻــارڙن ۽ ڪميونٽيــز  
تائيــن معيــاري تعليــم جــي حاصــالت کــي يقينــي بنائــڻ آهــي.ان سلســلي ۾ تعليــم الِء  ذميــداري 
کــي نڀائينــدي ايــس ِاي ايــف پــاران ننــڍو قــدم کڻنــدي ســکر جيــل ۾ اســڪول پروجيڪــٽ شــروع 
ڪيــو ويــو. هــن پروجيڪــٽ جــو مقصــد خطــاڪار نابالــغ ٻــارن الِء جيــل انــدر تعليــم جــو سلســلو 
شــروع ڪــرڻ آهــي جيڪــي معاشــري جــو بلــڪل پيڙهيــل طبقــو آهــن ۽ هــن طبقــي کي ســڀني کان 
وڌيــڪ تعليــم جــي ضــرورت آهــي. قيــدي ٻــارن اڳ ڪا بــه باقائــده تعليــم حاصــل ناهــي ڪئــي ۽ 
ان الِء کيــن فنڪشــنل لٽريســي ڏيــارڻ جــي تمــام گهڻــي ضــرورت محســوس ڪنــدي کيــن رياضــي 
ــو. پروجيڪــٽ تحــت اهــا اميــد رکــي  ــو وي ــدو بســت ڪي ۽ ســماجي مهارتــون ســيکارڻ جــو بن
وئــي آهــي تــه اهــي نابالــغ نوجــوان خطــاڪار هــن پروجيڪــٽ مــان فائــدو حاصــل ڪنــدي جڏهــن 
واپــس معاشــري ۾ مــوٽ کائينــدا تــه اهــي ســماج جــا هــڪ ذميــوار ۽ ســهڪاري فــرد ثابــت ٿينــدا.

ــن کــي  هــن پروجيڪــٽ جــي ابتــدا ســکر جيــل ۾ ڪئــي وئــي جتــي 30 کان 40 ڇوڪــرن قيدي
بنيــادي تعليــم ڏنــي پئــي وڃــي جــن جــي عمــر 15-8 ســالن تائيــن آهــي. ٻــن ســالن جــي ڪــورس 

۾ قومــي نصــاب تحــت پنــج درجــا تيــز تريــن ۽ گڏيــل نصــاب ذريعــي پــورا ڪرايــا وينــدا، جنهــن ۾ 
شــاگرد نــه فقــط تعليــم حاصــل ڪنــدا پــر ان ســان گڏوگــڏ انهــن کــي غيــر نصابــي ســرگرميون پــڻ 
ــب  ــن ترغي ــت کي ــادي باب ــود اعتم ــون ۽ خ ــط، ذميواري ــم ۽ ضب ــن ۾  نظ ــون؛ جنه ــون ويندي ڪراي
ڏنــي وينــدي. هــن پروجيڪــٽ ذريعــي مفــت نصابــي ڪتــاب ۽ ســکيا وارو مــواد پــڻ ڏنــو وينــدو 
آهــي ۽ ان ســان گــڏ وگــڏ اســتادن کــي ڀرتــي ڪــرڻ ۽ ســندن تربيتــون ڪــرڻ پــڻ پروجيڪــٽ جــي 
ذميواريــن ۾ شــامل آهــن. پروجيڪــٽ پــاران شــاگردن جــي تشــخيص تيزتريــن نصــاب مــان ڪئــي 
وئــي جنهــن جــو مقصــد شــاگردن جــي ســکيا کانپــوِء جــي نتيجــن کــي پرکــڻ هــو. اهــو نصــاب کيــن 
جيــل اســڪول انــدر پڙهايــو ويــو هــو. امتحــان جــا تمــام گهڻــا مثبــت نتيجــا ســامهون آيــا جــن مــان 

ظاهــر ٿيــو تــه انهــن قابــل ذڪــر  بهتــري جــو مظاهــرو ڪيــو.



ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي 2013ع جــي ترقــي ۽ حاصــالت کــي جانچــڻ 
الِء بــورڊ آف گورنــرز جــي گڏجاڻــي

جهلڪيون

اينــڊ  ايجوڪيشــن  ســيڪريٽري،  چيــف  )ايڊشــنل  پيچوهــو  اهلل  فضــل 
ــي  ــان تعليم ــي مينيجمينــٽ س ــف ج ــس ِاي اي ــي ڊيپارٽمينــٽ( اي لٽريس

قدمــن بابــت ڳالهــه ٻولهــه ڪنــدي 

آف  امپارٽينــس  “دي  پــاران  صــادق  جاويــد  جنــاب 
عنــوان  جــي   ” اســڪولز  ڪميونيڪيشــن  افيڪٽــو 
ســان ايــس ِاي ايــف جــي ڊســڪورس ۾ خطــاب ڪنــدي 

محترمــه معصومــه لوٽيــا، فضــل ڪريــم کتــري ۽ ريــاض گل پــاران ايــم ڊي، ايــس ِاي 
ايــف ســان گڏجاڻــي ڪنــدي 

ايگزيڪيوٽيــو ڪاميٽــي جــي ميمبــرن پــاران ايــس ِاي ايــف مئنجمينــٽ ســان 
هــڪ سيشــن دوران

ايڊاپــٽ اي اســڪول پروگــرام جــي ڪارڪردگــي جــي حوالــي ســان ايــم.ڊي، ايــس ِاي ايــف ســان 
گڏجاڻــي جــو ڏيــک 

اسپيشــل ســيڪريٽري ايجويڪشــن نظيــر حســين جمالــي پــاران ســنڌ ۾ تعليمــي 
ِاي ســهولتن بابــت ڳالهــه ٻولهــه  ايــس  هيــڊ،  جــي  پريــس  يونيورســٽي  آڪســفورڊ 

ايــف جــي هيــڊ آفيــس ۾ پروفيســر انيتــا غــالم علــي ســان 
دوران  مالقــات 
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ــي  ــان پنهنج ــل س ــاران تسلس ــن پ ــن فائونڊيش ــنڌ ايجويڪش س
ماڻهــن الِء ذاتــي ۽ پيشــيوراڻي مهارتــن ۾ اضافــي وارا سيشــن 
ڪرايــا وينــدا آهــن تــه جيئــن هــر وقــت ۾ اعلــيٰ معيــار جــي 
تعليــم جــي خاطــري ٿــي ســگهي. ان سلســلي ۾ انٽــي گريٽيــڊ 
ــل  ــاران ڪراي ــف پ ــس ِاي اي ــرام، اي ــگ پروگ ــن لرنن ايجوڪيش
تربيتــن مــان ڀرپــور فائــدو حاصــل ڪيــو جنهــن جــو مشــاهدو، 
شــاگردن جــي ســکيا جــي نتيجــن ۾ بهتــري جــي صــورت ۾ ڪيــو 

ويــو. 

آئــي ِاي ايــل پــي جــي ايليمينٽــري اســتادن الِء 12 ڏينهــن تــي 
مشــتمل تربيــت جــو بندوبســت ڪيــو ويــو. هــي تربيتــون 
جــون 2013ع واري مهينــي ۾ جــاري رهيــون. هــن تربيــت 
جــو مقصــد حيدرآبــاد، ميرپورخــاص، شــهيد بينظيــر آبــاد ۽ 
دادو ڪلســٽرز جــي 262 ايليمينٽــري اســڪولن جــي اســتادن 
جــي پيشــيوراڻي مهارتــن ۾ اضافــو ڪــرڻ هــو تــه جيئــن ســنڌ 
ــي  ــن ک ــڪولَ ج ــي اس ــل نج ــم ڪي ــن ۾ قائ ــن عالئق ــي ڏورانه ج
فائونڊيشــن پــاران مڪمــل ســهائتا مهيــا ڪئــي پئــي وڃــي تــه 
ــت  ــڪول ثاب ــاڊل اس ــا م ــار ج ــيٰ معي ــڪول اعل ــي اس ــن اه جيئ
ــي. ــر اچ ــري نظ ــن ۾ بهت ــوِء نتيج ــکيا کانپ ــي س ــارن ج ــن ۽ ٻ ٿي

ايــس ِاي ايــف جــي لرننــگ ســپورٽ يونــٽ )ايــل ايــس يــو( پــاران 
هــن تربيتــن جــي اڳواڻــي ڪئــي پئــي وئــي جنهــن ۾ ايــل ايــس 
يــو پــاران، ســائنس، رياضــي، انگريــزي ۽ ســماجي اڀيــاس جــي 

مضمونــن  ســکيا ڏنــي وئــي تــه  ۽ کيــن هــر مضمــون ۾ ٻــارن 
ــي  ــن ک ــدي مضمون ــدي ڪن ــداز ۾ منصوبابن ــڪل ان الِء پريڪٽي
ســهل ڪــرڻ  ســيکاريو ويــو جنهــن ۾ بــورڊ تــي ان مضمــون 
مطابــق تصويــر  نمايــان ڪــرڻ ، ســائنس جــي مضمونــن الِء کيــن 
ليــب ۾ ڪــم ڪــرڻ، ســماجي اڀيــاس جــي مضمونــن ۾ نقشــا تيار 
ڪــرڻ  جيڪــي بــورڊ ۽ ڪالس کان ٻاهــر زميــن تــي ڪاٺــي 
ســان نقشــو تيــار ڪــرڻ تــه جيئــن ٻــارن کــي پنهنجــو مضمــون 
چڱــي طــرح ذهــن نشــين ٿــي وڃــي، رياضــي ۾ بــه ســاڳي طــرح 
بــورڊ جــو اســتعمال، چارٽــس جــو اســتعمال ۽ عملــي مشــقن 

ــا . ذريعــي پڙهائــڻ  شــامل هئ

انهــن تربيتــن جــو مقصــد اســتادن جــي تدريســي مهارتــن 
اڳ  کان  ڪرائــڻ  تربيــت  جــي  هو.اســتادن  ڪــرڻ  اضافــو  ۾ 
ــي  ــرز ٿ ــگ آف ٽرين ــي ٽرينن ــن ج ــن ڏينه ــي ۾  ٽ ــاد ضلع حيدرآب
گــذري. هــن تربيتــن جــو مقصــد ، ڪميونٽــي ســطح تــي پبلــڪ 
پرائيويــٽ پارٽنرشــپ تحــت وڏي عرصــي تائيــن اســڪول جــي 

ــو. ــڻ ه ــي ڪرائ ــي ترق ادارت

پــي پــي آر ايــس فيــز II ۽ III جــي اســڪولن جــي گريــڊ III جــي 
اســتادن الِء 3 ڏينهــن تــي مشــتمل تربيتــي ريفريشــر  ۽ گڏوگــڏ 
ــڊ IV جــي اســتادن الِء تربيــت جــو  6 ڏينهــن تــي مشــتمل گري
ــي ۾  ــارچ واري مهين ــن ۾  م ــي 10 ضلع ــرام ج ــت پروگ بندوبس
ــزي ۽  ــي انگري ــتادن ک ــن ۾ اس ــي ويهڪ ــن تربيت ــو. ه ــو وي ڪي
ــي  ــو پ ــڏ او ي ــان گ ــن س ــم  واري مهارت ــڻ ۽ فه ــي پڙه ــنڌي ج س
نصابــي ڪتابــن تــي مشــتمل گرامــر بابــت تربيتــون ڪرايــون 
ــي  ــي ج ــاس، رياض ــماجي اڀي ــالميات، س ــواِء اس ــون. ان کانس وي
مضمونــن کــي ســرگرمين جــي بنيــاد تــي مهارتــون  ســيکاريون 
ــڻ  ــي پڙهائ ــتادن ج ــار ۽ اس ــي معي ــي ج ــن پڙهائ ــه جيئ ــون ت وي
جــي  اســڪول  ميڊيــم  انگلــش  بطــور  ۾  طريقيــڪار  واري 
اســتادن جــي تعليمــي قابليتــن کــي بهتــر ڪــري ســگهجي، 
جنهــن ســان معيــاري تعليــم جــو هــڪ سلســلو جــڙي پــوي. هــن 
ــي  ــاب ج ــڪولي نص ــي اس ــتادن ک ــي 173 اس ــاپ ذريع ورڪش
مضمونــن ۾ بهتــري آڻــڻ ۽ ســرگرمين جــي بنيــاد تــي پڙهائــڻ ۽ 

ســيکارڻ واريــن صالحيتــن کــي بهتــر ڪــرڻ هــو.

شــاگردن جــي نئــي تيــار ڪيــل پروفائيلنــگ ڊيٽــا ۽ ســوفٽ 
ويئــر تــي پــي پــي آر ايــس ٽيــم )هيــڊ آفيــس ۽ ريجنــل( الِء هــڪ 
ڏينهــن جــي تعارفــي پروگــرام جــو بندوبســت ايــس ِاي ايــف جــي 
ِاي ايــم آئــي ايــس يونــٽ جــي ســهڪار  ســان منعقدڪيــو ويــو. 
ــافٽ-  ــگ س ــڊ پروفائيلن ــد چائل ــو مقص ــن ج ــي سيش ــن تعارف ه

ــو.  ــرڻ ه ــم ڪ ــي فراه ــت آگاه ــتعمال باب ــم ۽ اس ــي  ڪ ــر  ج ويئ
ــه  ــي ت ــي وڃ ــي پئ ــد ڪئ ــا امي ــوِء اه ــن کانپ ــي سيش ــن تعارف ه
پــي پــي آر ايــس پروگــرام ۾ هــن ســافٽ ويئــر جــي تحــت چائلــڊ 
پروفائيــل جــي انگــن اکــرن کــي تــازي معلومــات ۾ تبديــل 
ڪــرڻ ۾ ٽيــم کــي مــدد ملنــدي ســافٽ ويئــر جــي اســتعمال، 

ــدي. ــدد ملن ــڻ م ــرڻ ۾ پ ــار ڪ ــورٽ تي ــام ڪاري ۽ رپ انتظ

پروگــرام جــي مقصــدن کــي ســامهون رکنــدي،  پــي پــي آر ايــس 
  Iٽيــم پــاران 2 ڏينهــن تــي مشــتمل  پهريــن رائونــڊ تحــت فيــز
II ۽ III جــي انٽرپرينيوئــرز الِء تعارفــي سيشــن جــو بندوبســت 
ڪيــو ويــو. انهــن ســرگرمين جــو مقصــد انٽرپرينيوئــرز  پــي پــي 
ــم  ــي ترمي ــدي ج ــي معاه ــي 2 ج ــس ِاي آر پ ــت ،اي ــس تح آر اي
۽   مباحثــو  بحــث  ۾  سيشــن  تعارفــي  کانســواِء  ان  ڪرائــڻ، 
معاهــدي تــي عملــي مشــق ڪرائــڻ جــو بندوبســت ڪيــو ويــو. 
ــي ٿينــدڙ  تربيــت ۾ پريزينٽيشــنز،  شــراڪتداري جــي بنيادت
ســرگرمين جــي مشــق، بحــث مباحثــو، ۽  وزيوئــل شــوٽس  جهڙا 
مختلــف پهلــو شــامل هئــا. شــرڪت ڪنــدڙن کــي چيــو ويــو تــه 
اهــي کُلــي ڪــري پنهنجــي ســمجهه / فهــم  تحــت اختــالف راِء 
کــي پيــش ڪــن تــه جيئــن اســڪول معاهــدي جــي شــقن تحــت 
ٻنهــي ڌريــن يعنــي عمــل ڪنــدڙ ۽ عمــل ڪرائينــدڙ  واضــح ٿــي 

ســگهن ۽ بهتــر انــداز ســان گڏجــي ڪــم ڪــن.

اسڪول انتظامڪاري: تربيتون
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ــٽ  ــپورٽ يون ــگ س ــاران لرنن ــي( پ ــل پ ــرام )ِاي اي ــگ پروگ ــي لرنن ارل
ــتادن  ــتمل اس ــي مش ــن ت ــان 6 ڏينه ــهڪار س ــي س ــو( ج ــس ي ــل اي )اي
جــي تربيتــن جــو ورڪشــاپ ِاي ايــل پــي گريــڊ I جــي اســتادن الِء 
پنجــن ضلعــن )بديــن، ٽنــڊو محمــد خــان، خيرپــور، نوشــهرو فيــروز 
ــاب ۽  ــي نص ــن ۾ قوم ــن تربيت ــو. ه ــو وي ــد ڪراي ــي( ۾ منعق ۽ گهوٽڪ
گريــڊ I جــي تدريســي طريقيــڪار تــي تربيتــون ڏنيــون ويــون. انهــن 
تربيتــن ۾ قومــي نصــاب جــي حوالــي ســان تعارفــي سيشــن پيــش ڪيــا 
ويــا، ان کانســواِء تربيتــن ۾ حصــو وٺنــدڙن کــي ابتدائــي ســکندڙن جــي 
قابليــت جيــڪا قومــي نصــاب ۾ ڏســيل آهــي، ٻــارن جــي تدريــس جــو 
علــم )پيڊاگوجــي( جــي تشــريح ۽ گريــڊ I جــي ســکندڙن جــي حوالــي 
ســان پيڊاگوجــي جــي مهارتــن جــي حصــول ۽ الڳــو ڪرائــڻ جــي 
اهميــت، ۽ تدريســي منصوبابنديــن جــي شــناخت ۽ مشــقن جــي بنيــاد 
تــي زبــان، حســاب ۽ صحــت بابــت ســندن مهارتــن ۾ اضافــو ڪــرڻ 

شــامل هــو. 

ــرز  ــڊ ٽيچ ــي 150 لي ــي ڊي ج ــتمل ِاي س ــي مش ــن ت ــو 6 ڏينه ــڪ ٻي ه
الِء تربيتــي پروگــرام،  فائونڊيشــن جــي ايــل ايــس يونــٽ جــي ســهڪار 
ســان مرتــب ڪيــو ويــو. هــي تربيــت هــڪ ئــي وقــت پروگــرام جــي 5 
ــروز  ــهرو في ــور، نوش ــن، خيرپ ــان، بدي ــد خ ــدو محم ــن ۾ ٽن ــن جنه ضلع
مهينــي  واري  2013ع  جــون  کــي  ٽيچــرز  ليــڊ  جــي  گهوٽڪــي  ۽ 
۾ ڪرائــي وئــي. هــن تربيــت ۾ اســتادن جــو ڪــردار،  ٻــارن جــي 
نشــوونما تــي اثــر وجهنــدڙ ســبب، صحــت ۽ صفائــي، ڪالس جــي 

ڪمــري جــي ماحــول، ســکيا وارا ڪارنــرز ۽ انهــن جــي اهميــت ۽ 
ــا. ــامل هئ ــو ش ــف پهل ــڙا مختل ــدي جه ــي منصوبابن ــبقن ج س

انهــن تربيتــن ۾  اســتادن کــي اهــو موقعــو پــڻ ڏنــو ويــو تــه هــن ســکيا 
ــن  ــث ڪ ــدي بح ــي تنقي ــڪار ت ــڻ واري طريقي ــي پڙهائ ــندن هاڻ ۽  س
ــارن  ــاب، ٻ ــي ڊي نص ــي ِاي س ــه اه ــو ت ــو پــڻ چي ــن اه ان کانســواِء کي
ــداز ســان پڙهائــڻ واريــن ڪاميــاب طريقيــڪار  جــي  کــي اثرائتــي ان

ــلهاڙين. ــان س ــڀني س ــا س ــندن تجرب ــان س ــي س حوال

ــقي(  ــوڪ )مش ــتمل م ــي مش ــن ت ــن کان اڳ، 3 ڏينه ــتادن الِء تربيت اس
2013ع  22 مئــي  20کان  تربيــت ايــل ايــس يــو جــي ٽريننــرز الِء 
تائيــن منعقــد ڪرائــي وئــي جنهــن ۾ ڪراچــي، ســيوهڻ ۽ الڙڪاڻــي 
جــي ٽرينــرز حصــو ورتو.هــن ســرگرمين جــي بنيــادي مقصــدن ۾ ٽرينــرز 
کــي تربيتــن جــي حوالــي ســان آگاهــي فراهــم  ڪــرڻ ، تربيتــي ايجنــڊا 
جــي مقصــدن کــي ســمجهڻ ۽ ِاي ســي ڊي جــي اســتادن الِء ڪهــڙي 
انــداز ۾ ترتيــب ڏيــڻ جهــڙي اهــم پهلوئــن کــي واضــح ڪــرڻ هــو. ان 
کانســواِء ٽــن ڏينهــن جــي هــن تربيتــي ســرگرمين ۾ ٽرينــرز کــي مفــت ۽ 
گهــٽ الڳــت واري مــواد جــي تيــاري ڪــرڻ ۽ گڏوگــڏ کيــن ِاي ســي ڊي 
جــي اســتادن کــي تربيــت ڏيــڻ جهــڙن موضوعــن بابــت آگاهــي ڏيــڻ هــو 
تــه جيئــن تربيــت ڏينــدڙ ماهــرن جــي صالحيتــن ۾  وڌيــڪ اضافــو ٿئــي.

پئــي  رهنــدي  ڪوشــش  اهــا  کان  هميشــه  جــي  فائونڊيشــن 
ــن  ــيوراڻي مهارت ــن  ۽ پيش ــي صالحيت ــاٿين ج ــو س ــه ه ــي ت اچ
۾ اضافــي ۽ ســکيا جــي اهــڙي ماحــول کــي جــوڙي جنهــن ۾ 
اســٽاف ۽ اســٽيڪ هولــڊرز جــي  مسلســل ســکيا ۽ پيشــيوراڻي 

صالحيتــن ۾ واڌ ۽ ترقــي ٿينــدي رهــي.

ــن  ــف مضمون ــاران مختل ــن پ ــن ۾  فائونڊيش ــن مهين ــل ڇه گذري
جــي ســکيا واري ويهڪــن الِء مختلــف شــعبن جــي ماهــر  فــردن 
پــاران  ايــف  ِاي  ايــس  جيڪــو  ويــون  ڏنيــون  دعوتــون  کــي 
پنهنجــي اســٽاف جــي ســکيا کــي  وڌائــڻ واري ڪارج جــو 

ــن. ــوت آه ثب

ان سلســلي ۾  جنوري 2013ع واري مهيني ۾ پروفيســر محمد 
رئيــس علــوي کــي ايــس ِاي ايــف پــاران ٿينــدڙ ڊســڪورس ۾ 
ــس  ــد رئي ــر، محم ــي. پروفيس ــي وئ ــوت ڏن ــپيڪر دع ــور اس بط
علــوي گذريــل ڪيتــرن ئــي ســالن کان پاڪســتان جــي مختلــف 
ادارن ۾ بطــور پروفيســر پڙهائــي رهيــو آهــي ان کانســواِء جاپــان 
۾ بطــور گيســٽ پروفيســر، ٽوڪيــو يونيورســٽي آف فاريــن 
پــاڻ جامــع بيــن االقوامــي،  اســٽڊيز ۾ پڙهائــي چــڪا آهــن. 
جاپانــي ثقافــت ۽ لکــت جــي حوالــي ســان “پوئٽــري اي ڪــراس 
ڪلچــر” جــي عنــوان ســان ڳالهايــو. ان موقعــي تــي پــاڻ جاپانــي 
شــاعري کــي ترجمــي ڪــرڻ جــي حوالــي ســان پيــش اينــدڙ 
ــواِء  ــي. ان کانس ــم ڪئ ــي فراه ــن کان آگاه ــن ۽ تجرب پيچيدگي
پــاڻ اردو ۽ جاپانــي شــاعري ۾ بنيــادي فــرق، هڪجهڙايــون، 
۽ ٻــن ســماجي ۽  فنــي صالحيتــن جــي هــڪ ٻئــي کان الــڳ ۽ 

ــو. ــان ٻڌاي ــل س ــت تفصي ــن باب هڪجهڙاي

ســينيئر  بطــور  ۾  مشــن  ڊپلوميٽــڪ  فاريــن  صــادق  جاويــد 
ايڊوائيــزر جــي ڪــم ڪــري چــڪا آهــن ۽ کيــن ماحوليــات جــي 
حوالــي ســان وســيع تجربــو پــڻ آهــي. پــاڻ هاڻــي ڪارپوريــٽ 
ٽرينــر ۽ ڪنســلٽنٽ پبلــڪ افئيــر اينــڊ سوشــل ڊويلپمينــٽ 
ٿينــدڙ  ۾  2013ع  مئــي  آهــن.  رهيــا  ڪــري  ڪــم  طــور 
ڪميونيڪيشــن  افيڪٽــو  موضــوع  ســندن  ۾  ڊســڪورس 
ــتعمال  ــي اس ــز ج ــي ٽول ــن ج ــاڻ ڪميونيڪيش ــو. پ ــڪلز ه اس
ــت ۽  ــي اهمي ــعبي ۾ ان ج ــوراڻي ش ــي ۽ پيش ــن دور ۾ ذات ۽ ه
افاديــت ٻنهــي بابــت تفصيــالت کان آگاهــه ڪيــو. ان کانســواِء 
پــاڻ پنهنجــي ٻائيتاليهــه ســالن جــي تجربــي کــي شــيئر ڪنــدي 
ٻڌايــو  تــه ڪهــڙي انــداز ســان هــن مختلــف ملڪــن جــي مختلــف 
ثقافتــن ۽ مذهبــن ســان وابســطه ماڻهــن ســان پبلــڪ ڊپلوميســي 
تحــت لهــه وچــڙ ڪئــي جنهــن تحــت ڪميونيڪشــن جــي ٽولــز 
جــي مڪمــل اســتعمال ۽ بنيــادي ڪميونيشــن اســڪلز جــي 

ــيو. ــاد بخش ــس اعتم ــن کي ــاڻ ۽ تجرب ڄ

پــاڻ وڌيــڪ ٻڌايــو تــه ڪنهــن بــه معاشــري ۾ شــعوري ســطح کــي 
وڌائــڻ ۾ ڪميونيڪيشــن انتهائــي اهــم ڪــردار ادا ڪــري 

ٿــي. 

الِء  اضافــي  ۾  مهارتــن  ويهڪــون  هــي  پــاران  فائونڊيشــن 
مسلســل ڪرايــون وينديــون آهــن جنهــن ۾ تمــام گهــري جامــع 
ســکيا جــا تجربــا حاصــل ٿينــدا آهــن. هــن ويهڪــن کــي ايــس ِاي 

ــو . ــاراهيو وي ــو س ــام گهڻ ــاران تم ــٽاف پ ــي اس ــف ج اي

ابتدائي ننڍپڻ جي حوالي سان تربيتون

پيشيور صالحيتن جي واڌاري الِء سکيا جا موقعا 
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جانچ پڙتال واريون سرگرميون 
ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران پنھنجــي ســاٿي اســڪولن جــي ڪارڪردگــي، انهــن طرفــان ورتــل پيشــقدمين جــي افاديــت ۽  وڌيــڪ بھتــري جــي حوالــي الِء انــگ اکــر گــڏ 
ڪــرڻ الِء باقاعدگــي ســان جانــچ پڙتــال ۽ تشــخيصي ســرگرمي ڪرائــي وينــدي آھــي، ان سلســلي ۾ جنــوري کان جــون 2013 تائيــن جــي انھــن ســرگرمين جــو تفصيــل ھيــٺ ڏجــي 

ٿــو:

ــن، دادو،  ــچ پڙتــال مڪمــل ڪئــي وئــي، جنهــن ۾  پــي پــي آر ايــس جــي 10 ضلعــن )بدي ــاران پــي پــي آر ايــس پروگــرام جــي ســال 2013 جــي ســالياني جان ــٽ پ مانيٽرنــگ يون
خيرپــور، الڙڪاڻــو، ســانگهڙ، مٺــي، عمــر ڪــوٽ، بينطيرآبــاد، قمبــر شــهدادڪوٽ ۽ ٺٽــو( جــي 387 اســڪولن جــي انــگ اکــرن کــي گــڏ ڪيــو ويــو. ســروي دوران جيڪــي انــگ 
اکــر گــڏ ڪيــا ويــا تــن ۾ شــاگردن جــي داخــال، اســتادن جــي حاضــري، اســتادن جــي تربيتــن واري صالحيتــن، نصابــي ڪارڪردگــي ۽ اســڪولن جــي طبعــي جوڙجــڪ جــي معلومــات 
شــامل هيــون. جانــچ پڙتــال ۽ انــگ اکــر جــي گــڏ ڪــرڻ واري مرحلــي جــي مڪمــل ٿيــڻ کانپــوِء اهــي انــگ اکــر ايــس ِاي ايــف ســب آفيــس ۽ ريجنــل آفيســز ۾ ڊيٽــا انٽــري الِء، ان جــي 
خاميــن کــي دور ڪــرڻ ۽ گڏڪــرڻ الِء موڪليــا ويــا. گڏڪــرڻ واري مرحلــي کانپــوِء ڊيٽــا کــي وڌيــڪ تجزئــي ڪــرڻ ۽ ان کــي هــڪ هنــڌ گــڏ ڪــري رپــورٽ جــي صــورت ۾ آڻــڻ الِء 

جمــع ڪرايــو ويــو. رپــورٽ جــا نتيجــا اڳتــي هلــي تعليمــي معيــار جــو تعيــن ڪنــدا ۽ آئينــده الِء حڪمــِت عملــي  طئــه ڪــرڻ واري مرحلــي ۾ رهنمائــي ڏينــدا .

ــم  ــاران ســيڪ، تعلي ــن  پ ــن فائونڊيش ــنڌ ايجوڪيش س
ــن  ــي پبليڪش ــن ج ــن، فائونڊيش ــت مئگزي ــي باب ۽ ترق
۾ هــڪ نئــون اضافــو آهــي جنهــن ۾ تعليمــي ســيڪٽر 
جــي حوالــي ســان اٿنــدڙ مســئلن کــي عقلــي بحــث 
ذريعــي اجاگــر ڪــرڻ جــي ڪوشــش ڪئــي وئــي آهــي. 
ِســيڪ ميگزيــن  تعليــم ۽ ترقــي جــي حوالــي ســان 
اڀرنــدڙ مســئلن تــي قابــل فهــم بحــث مباحثــن کــي 
جــاري رکــڻ جــي ڪوششــن جــي حوالــي ســان ســنڌ 
ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي نئيــن ڪوشــش آهي. هن 
ميگزيــن جــي مقصــدن ۾ ســڀني اڳيــان ســکيا ۽ ترقــي 
جــي موجــود ماڊلــز جــي عــدم مســاوات جــو ســوال رکــڻ 
ــن  ــود نظري ــان موج ــي س ــي حوال ــن تعليم ــه جيئ ــي ت آه
ــي واري  ــماجي ترق ــي ۽ س ــو ڪرائج ــث مباحث ــي بح ک
ــن ۾  ــن ميگزي ــڏ ه ــان گ ــي. ان س ــو وڃ ــي وڌاي ــل ک عم
18 ترميــم جــي حوالــي ســان پاڪســتان انــدر مختلــف 
ــت  ــر باب ــدڙ اث ــي پون ــتن )systems(ت ــي سرش تعليم
ــي. جلــد ئــي ميئگزيــن  بحــث مباحثــو ڪيــو ويــو آه
جــي ڊزائنــگ مڪمــل ٿيــڻ واري آهــي جنهــن بعــد هــي 

ــدو. ــو وين ــايع ڪي ــوِء ش ــدو ۽ پ ــٽ ۾ وين پرن

فائونڊيشــن ٻــارڙن جــي ســکيا جــي حوالــي ســان شــروع 
جــي  سلســلي  ان  اچــي  پئــي  وٺنــدي  ڪوششــن  کان 
ــي  ــن ج ــن تياري ــون ميئگزي ــو نئ ــڪ ٻي ــان  ه ــي س حوال
مرحلــي ۾ آهــي جنهــن جــو مقصــد ٻــارن کــي فــن ذريعــي 
ســکيا ڏيــڻ آهــي. ٻــارڙن جــي هــن ميگزين جــو مرڪزي 
نڪتــو ٻــارن جــي فنــي ۽ شــعوري ســکيا  هونــدو  جنهــن 
ــارن  ــداز ۾ ســکندا. هــن مئگزيــن ۾ ٻ ــار تفريحــي ان ۾ ٻ
کــي ســائنس، جنگلــي جيــوت، ماحوليــات، ملڪــن 
ڄــاڻ  بابــت  شــخصيتن  مشــهور  ۽  معلومــات  جــي 
نئيــن ۽  ڏنــي وينــدي ان کان ســواِء هــن ميگزيــن ۾ 
منفــرد انــداز ســان ٻــارن جــي شــعوري ســرگرمين جــي 
حوصالافزائــي پــڻ ڪئــي وينــدي، جنهــن ۾ ڪيترائــي 
مضمــون جــن ۾ انگريــزي، رياضــي، ســائنس، ســنڌي ۽ 
اردو شــامل هونــدا. ان ســان گــڏ وگــڏ ڳجهــارت ۽ ســوال 
ــن.  ــواب ڏي ــمجهي ج ــوچي س ــو س ــو ه ــن ج ــواب جنه ج
وڌيــڪ  اهــو تــه هــن جــي مــواد ۾ صحــت ۽ صفائــي، 
ــوع  ــڙا موض ــي جه ــت ۽ صفائ ــز صح ــن پزل ــوالن جواب س
ــدا آهــن تــه جيئــن هــن  ــه هــن ميگزيــن جــو حصــو هون ب
ميگزيــن جــي پڙهنــدڙ ســمورن ٻــارڙن ۽ ســندن ڪٽنبــن 

کــي فائــدو حاصــل ٿئــي.

ڪڊز ميگزينِسيڪ
طباعت ۽ ذريعا
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اثر رپورٽ 2012 جوعالئقائي
سطح جو افتتاح 

31جنــوري2013ع تــي ڪراچــي جــي هــڪ مقامــي هوٽــل ۾  اينيوئــل 
اســٽيٽس آف ايجوڪيشــن پروونشــل رپــورٽ اثــر پاڪســتان 2012 
جــو عالئقــي ســطح جــو افتتــاح ســائوٿ ايشــيا فــورم فــار ايجوڪيشــن 
ڊويلپمينــٽ )ايــس اي ايــف ِاي ڊي( پــاران ڪيــو ويــو جنهــن جــي 
انتطــام ڪاري اداره تعليــم و آگاهــي )آئــي ٽــي اي(، ســنڌ ايجوڪيشــن 
فائونڊيشــن ۽ ٻيــن ســاٿي ايــن جــي اوز جــي ســهڪار ســان ڪئــي وئــي. 
تقريــب ۾ 150 کان وڌيــڪ ماڻهــن شــرڪت ڪئــي تــن ۾ تعليــم ۽ 
تدريــس ســان وابســطه اســٽيڪ هولــڊرز ، تعليــم جــي ميــدان ۾ ڪــم 
ڪنــدڙ پريڪٽشــنرز، حڪومتــي ۽ ميڊيــا جــا نمائنــدا شــامل هئــا. 
ــن ۾  ــون پروگــرام هــو جنه ــي ٽي ــدر ه ــان ســنڌ ان ــتان طرف ــر پاڪس اث
هــڪ جامــع رپــورٽ پيــش ڪئــي وئــي. هــن ســروي ۾ 9,000 نوجــوان 
ــن  ــهري ضلع ــن ۽ 6 ش ــي136 ٻهراڙي ــتان ج ــاران پاڪس ــاڪارن پ رض
جــي 252,000 ٻــارن جــن جــي عمــر 3 کان 16 ســال هئــي بابت ســروي 
ڪيــو ويــو ۽ خــاص طــور تــي ســنڌ صوبــي جــي23 ضلعــن ۽ 2 شــهري 

عالئقــن کــي ســروي ۾ شــامل ڪيــو ويوهــو.

جــي  ماهــرن  ۽  سوســائٽي  ســول  کان  09-2008ع  ۾  پاڪســتان 
گروپــس جــي اڳواڻــي ۾ ٻهــراڙي جــي ســطح تــي هائــوس هولــڊ بيســڊ 
اســٽيٽس  اينيوئــل  کــي  جنهــن  هئــي  وئــي  ڪئــي  ســروي  لرننــگ 
 . نالــي ســان ســڃاتو وڃــي ٿــو  آف ايجوڪيشــن رپــورٽ )اثر(جــي 
ــن ۾  ــزم  جنه ــو ع ــائٽي  ج ــول سوس ــق  س ــورٽ 2012 ع مطاب ــر  رپ اث
ايوڊينــس - بيســڊ پالننــگ ڏانهــن ســندن ذميــواري کــي انهــن الِء 

گواهــي چيــو وڃــي ٿــو ۽ حڪومــت ســان تعليــم جــي حوالــي ســان 
گڏيــل ڪارروائــي ڪــرڻ آهــي.ان کانســواِء  هــن تقريــب ۾  آرٽيــڪل 
ــي  ــادي آئين ــي بني ــارن ک ــي ٻ ــن ج ــالن تائي ــت  5 کان 16 س 25 اي تح
حــق طــور مفــت ۽ معيــاري تعليــم ڏيــارڻ بابــت پــڻ وضاحتــون شــامل 
آهــن ۽ انهــن ٻــارن جــي ســکيا جــي نتيجــن کــي پــڻ هــن رپــورٽ ۾ 

ــي. ــو آه ــو وي ــايع ڪي ــان ش ــرح س ــل ط مڪم

ــاب فضــل اهلل پيچوهــو بطــور  تقريــب ۾ ســيڪريٽري ايجوڪيشــن جن
مهمــان خصوصــي شــرڪت ڪئــي. ســال 2012 جــي رپــورٽ جــي 
نتيجــن بابــت تفصليــل ســان ڳالهــه ٻولهــه ڪــرڻ الِء معــزز پينلســٽ 
جــن ۾ پروفيســر انيتــا غــالم علــي )ايــم ڊي، ايــس ِاي ايــف(،  جنــاب 
تنويــر احمــد )ســي ِاي او، هينــڊز(، جنــاب قيصــر بنگالــي )اڪنامســٽ(، 
محترمــه بيــال رضــا جميــل )ڊائريڪٽــر پروگــرام، آئــي ٽــي اي(، ڊاڪٽــر 
هــارس گــزدار، )ســينئر  ريســرچر، ڪليڪٽــو فــار سوشــل ســائنس 
ــه  ــا(، محترم ــي ميڊي ــي ج ــن، ج ــار )چيئرمي ــد جب ــاب جاوي ــرچ(، جن ريس
زبيــده مصطفــيٰ )ســينيئر جرنلســٽ( ۽ ڊاڪٽــر ســاجد علــي )اسســٽنٽ 
پروفيســر، انســٽيٽيوٽ فــار ايجوڪيشــنل ڊويلپمينٽ(کــي پروگــرام ۾ 

دعــوت ڏنــي وئــي هئــي.

پروفيســر انيتــا غــالم علــي )ايــم ڊي ايــس ِاي ايــف اميــد ظاهــر ڪئــي تــه 
اثــر جــي اهــا رپــورٽ مســتقبل جــي تعليــم  تــي مثبــت اثــر وجهنــدي، 
ڇــاڪاڻ تــه ان ۾ تمــام گهڻــي معلومــات آهــي انهــن الِء جيڪــي تعليــم 
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جــي حوالــي ســان فيصلــو  ڪنــدڙ قوتــون آهــن. انهــن چيــو 
ــر  ــي ۽ ه ــي آه ــه وئ ــي ن ــئي لڪائ ــه ش ــه ڪاب ــورٽ ۾ ڪا ب ــه رپ ت
ڪــڙي حقيقتــن کــي عيــان ڪيــو ويــو آهــي جيڪــي ملــڪ 
ــو  ــن اه ــزز مهمان ــي. مع ــرورت آه ــي ض ــرڻ ج ــت ڪ ــي براش ک
پــڻ چيــو تــه رپــورٽ مڪمــل طــور ســان شــهري تقاضائــن وارو 
قــدم آهــي تنهنڪــري اهــو لڳــي رهيــو تــه اثــر جــي رپــورٽ نــه 
فقــط عالمــي ســطح تــي پــر پاڪســتان انــدر تحــرڪ )مومينٽــم(
جــوڙي ورتــو آهــي. بحــث ۾ حصــو وٺنــدڙ ماهــرن ملڪــي ســطح 
تــي هــن رپــورٽ جــي تيــار ڪــرڻ جــي ذميــواري ۽ محنــت کــي 
ــور  ــان ڀرپ ــات س ــورٽ معلوم ــي رپ ــه ه ــون ت ــاراهيو ۽ چيائي س
ڪــم آهــي انهــن وڌيــڪ اهــو بــه چيــو تــه ســول سوســائٽي جــي 
شــموليت تمــام ضــروري آهــي جنهــن ســان تعليــم جــي بهتــري 

ــدو. ۽ واڌارو ٿين

ان موقعــي تــي بيــال رضــا جميــل چيــو تــه اهــا تمــام خــوش آئيــن 
ــڏ  ــي ۽ گڏوگ ــطح ت ــي س ــالق عالم ــو اط ــر ج ــو اث ــي ج ــه آه ڳاله
پاڪســتان ۾ تســليم ڪيــو ويــو. هــن چيــو تــه اهــا رپــورٽ 
ــال  ــي. بي ــدم آه ــڌل ق ــي ٻ ــادن ت ــهري بني ــي ش ــور ت ــل ط مڪم
ــي  وڌيــڪ چيــو تــه هــي رپــورٽ ســرڪار الِء تعليــم جــي حوال

ســان ڪارڪردگــي جانچــڻ الِء اهــم ڪــردار ادا ڪنــدي.

جنــاب فضــل اهلل پيچوهــو ســيڪريٽري ايجوڪيشــن ان موقعــي 
تــي خطــاب ڪنــدي چيــو تــه جنهــن مســئلي ڏانهــن توجهــه 
ڏيــارڻ جــي ڪوشــش ڪئــي وئــي آهــي ســو اســتادن جــي 
ــه  ــو ت ــن چي ــي. ه ــطه آه ــان وابس ــي س ــي حوال ــڪاري ج انتظام
اهــا حڪومــت جــي ذميــواري آهــي تــه اهــا خاطــري ڪرائــي تــه 
اســان وٽ ٻــارن کــي پڙهائــڻ الِء اســتاد ڪافــي آهــن. هــن چيــو 
تــه حڪومــت ڪوششــون وٺــي رهــي آهــي تــه اســتادن جــي غيــر 

ــي. ــو وڃ ــل ڪي ــي ح ــئلي ک ــري واري مس حاض

تقريــب جــي موقعــي تــي محترمــه زبيــده مصطفــيٰ چيــو تــه اهــو 
جانچــڻ ضــروري هــو تــه ســرڪار پــاران هيتــري گهڻــي فنڊنــگ 
ــا  ــان نتيج ــي س ــي حوال ــم ج ــڪ ۾ تعلي ــود مل ــي باوج ــڻ ج هج
معنــيٰ خيــز نٿــا نڪــرن. هــن وڌيــڪ چيــو تــه اســان وٽ تعليــم 
جــي حوالــي ســان هميشــه زبــان جــو مســئلو رهنــدو پيــو اچــي ان 

حوالــي ســان پــاڻ قومي/عالئقائــي زبانــن کــي الڳــو ڪــرڻ جــي 
حوالــي ســان پــڻ مشــورو ڏنــو.

ان موقعــي تــي جنــاب قيصــر بنگالــي چيــو تــه اهــو تمــام گهڻــو 
ــا  ــي ڇ ــم ج ــڪ ۾ تعلي ــه مل ــڻ ت ــال له ــچ پڙت ــي  جان ــڪل آه مش
صورتحــال آهــي ۽ ان الِء بهتــر اهــو ئــي ٿينــدو تــه ماڻهــن 
کــي ان ڳالهــه ڏانهــن راغــب ڪجــي تــه تعليــم جــي بهتــري 
ــن  ــي ڪوشش ــو پنهنج ــن ه ــه جيئ ــن ت ــو وٺ ــرادو حص ــاڻ م الِء پ
ســان پنهنجــي الِء ئــي بهتــري ماڻــي ســگهن جيــڪا اجتماعــي 
ٿــي ملڪــي ســطح تائيــن پهچنــدي. هــن وڌيــڪ چيــو تــه هــن 
رپــورٽ جــو بهتــر اســتعمال اهــو ٿينــدو تــه جيڪــي تعليمــي 
جــي حوالــي ســان فيصلــو ڪنــدڙ آهــن انهــن تائيــن هــي رپــورٽ 

ــي.  ــي وڃ پهچائ

ــم  ــتان ۾ تعلي ــه پاڪس ــو ت ــزدار چي ــارس گ ــاب ه ــب ۾ جن تقري
جــي حوالــي ســان پنهنجــي پــاِء جــي اعلــٰي رپــورٽ تيــار ڪئــي 
وئــي آهــي. هــن وڌيــڪ چيــو تــه اســان کــي ٻيــن ملڪــن ڏانهــن 
ــه ڏســڻ گهرجــي جــن تعليــم ســڀني الِء واري نظــام کــي الڳــو  ب
ڪيــو جيڪــو نظــام پاڪســتان ۾ پــڻ الڳــو ڪــرڻ جــي ڪوشــش 
ــي  ــري ج ــي بهت ــم ج ــان تعلي ــه اس ــو ت ــڪ چي ــن وڌي ــي ه ڪج

حوالــي ســان پــڻ سياســي طــور تــي متحــد ٿيڻــو پونــدو.

ڊاڪٽــر ســاجد علــي چيــو تــه تعليــم جــي حوالــي ســان ڪيتــري 
ــين وڌي  ــن اس ــن ڏانه ــي جنه ــال آه ــاڪ صورتح ــويش ن ــه تش ن
رهيــا آهيــون. هــن وڌيــڪ تــه والديــن الِء تعليــم ضــروري آهــي 
۽ اســان کــي اســڪول کان ٻاهــر جــي ٻــارن جــي حوالــي ســان بــه 
نــه وســارڻ گهرجــي. هــن چيــو تــه اهــي جــن رواجــي تعليــم بــه 
حاصــل نــه ڪئــي آهــي انهــن جــي گــذران الِء فنڪشــنل لٽريســي 

پــڻ ضــروري آهــي.

تنويــر احمــد چيــو تــه مــان ســاراهه ڪيــان ٿــو هــن ڪــم جنهــن 
۾ قومــي ســطح تــي رپــورٽ کــي گــڏ ڪــرڻ جــي ذميــواري 
نڀائــي ۽ هــي رپــورٽ هــڪ معيــاري معلومــات منجهــان آهــي. 
هــن چيــو تــه ِســول سوســائيٽي طرفــان شــموليت تمــام ضــروري 
هئــي جيــڪا تعليــم جــي مــَد ۾ مــددگار ثابــت ٿــي ســگهي ٿــي.
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اپريــل  18هيــن  پــاران  فائونڊيشــن  ايجوڪيشــن  ســنڌ 
2013ع ايڊاپٽــرز ايپريسيئيشــن ايونــٽ نالــي تقريــب جــو 
بندوبســت ڪراچــي جــي هــڪ مقامــي هوٽــل ۾  ڪيــو ويــو. 
هــن تقريــب جــو مقصــد  فائونڊيشــن جــي هلنــدڙ “ايڊاپــٽ 
اي اســڪول پروگــرام )اي اي ايــس پي(” جــي ڪارڪردگي 
۽ حاصــالت بابــت آگاهــي فراهــم ڪــرڻ هــو. هــن تقريــب ۾ 
ــي  ــن ۾ حڪومت ــي ج ــرڪت ڪئ ــردن ش ــڪ ف ــو کان وڌي س
نمائنــدا،  هنــج وٺنــدڙ ۽  نجــي ســيڪٽر ســان وابســطه 
فــردن شــرڪت ڪئــي؛ جيڪــي مســتقبل ۾ اســڪول هنــج 
وٺــڻ وارا شــامل هئــا.  هــن تقريــب ۾ انهــيَء پروگــرام جــي 
ماضــي جــي ڪاميابيــن کــي آڏو رکــي مســتقبل ۾ پيــش 
اينــدڙ مســئلن تــي بحــث ڪيــو ويــو.  گڏوگــڏ هــن بحــث ۾ 
ڪاميــاب اســٽوريز، هنــج وٺنــدڙن پــاران ڪيــل ڪوششــن 
ــا تــه جيئــن ســرڪاري  جنهــن ۾  ڪــم، ٽائيــم ۽ پئســه لڳاي
ــدو وڃــي. اســڪول کــي بهتــري واري صورتحــال طــرف آن

هــن تقريــب ۾ پروفيســر انيتــا غــالم  علــي )ايــم ڊي، ايــس 
ــٽرينٿنگ  ــڊ اس ــل هي ــوچ )ريجن ــش بل ــي بخ ــف(، االه ِاي اي
ــي پيٽــري آرگنائيزيشــن-ايس پــي او( ۽ ليفٽننــٽ  پارٽس
جنــرل )ريٽائــرڊ( معيــن الديــن حيــدر پــڻ شــرڪت ڪئــي. 
بحــث ۾  اهــو چيــو ويــو تــه ســرڪاري اســڪولن ۾ معيــاري 
پرائيويــٽ  پبلــڪ  کــي  حالتــن  جــي  اســڪول  ۽  تعليــم 
پارٽنرشــپ )پــي پــي پــي( تحــت بهتــر بڻائــي ســگهجي ٿــو 
جنهــن جــو مثــال ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــو اي اي 
ايــس پــي پروگــرام آهــي. بحــث ۾ اهــو بــه چيــو ويو تــه اي اي 
ايــس پــي جــي هنــج وٺنــدڙن جــي ڪوششــن ســان ســرڪاري 
اســڪولن ڪيتــرن ئــي ٻــارن کــي اعلــيٰ ۽ معيــاري تعليــم 
حاصــل ڪــرڻ جــو موقعــو فراهــم ڪيــو جيڪــو فخــر جــي 
ڳالهــه آهــي. پروفيســر انيتــا غــالم علــي چيــو ويــو تــه بهتــر 
۽ ســوچيل ســمجهيل طريقــي تحــت ڪاميــاب ڪميونٽــي 
جــي ترقــي الِء قــدم کڻــڻ مســتقل ۾ اثرائتــي مــوٽ ثابــت 

ٿينــدا.

جنــاب عزيــز ڪابانــي ڊائريڪٽــر ايــس ِاي ايــف ان موقعــي 
اســڪول  اي  ايڊاپــٽ  جيڪــو  مــاڊل  پــي  پــي  پــي  تــي 

ــالت  ــت تفصي ــي باب ــو آه ــدو وي ــتعمال ۾ آن ــرام الِء اس پروگ
ــرڪاري  ــي س ــطح ت ــي س ــن االقوام ــه بي ــو ت ــن ٻڌاي ــا. ه ٻڌاي
پــر  آهــن  هونــدا  نشــان  جــو  معيــار  تعليمــي  اســڪول، 
افســوس ســان ٿــو چوڻــو پئــي تــه پاڪســتان ۾ ائيــن نــه آهــي 
۽ ســنڌ صوبــو خصوصــي طــور تــي تعليــم جــي حوالــي ســان 
تمــام گهڻــو پٺتــي پيــل آهــي ۽ تعليــم جــي نجــڪاري ان 
شــعبي کــي بهتــر بڻائــي ٿــي. ان الِء هــن ضــروري ســمجهيو 
تــه ســرڪاري اســڪولن جــي معيــار کــي بهتــر بڻائجــي ان 
جــي معيــار کــي هــر ڪنهــن جــي پهــچ تائيــن رســائجي. ان 
ــدم  ــو ق ــي اه ــپ ذريع ــر ش ــٽ پارٽن ــڪ پرائيوي ــط پبل الِء فق

ــو. ــگهجي ٿ ــي س کڻ

ان موقعــي تــي مهمــان اســپيڪر جنــاب االهــي بخــش بلوچ، 
ريجنــل هيــڊ اســٽريٿننگ پارٽيســي پيٽــري آرگنائيزيشــن، 
موبالئيزيشــن  ڪميونٽــي  ۽  حــل  جــي  مســئلن  پــاران 
ــه تعليــم  ــي. هــن چيــو ت ــي ســان پريزينٽيشــن ڏن جــي حوال
ترقــي  غيــر  ڏورانهــن  جيڪــي  رســائجي  تائيــن  انهــن 
ــه انهــن جــي  يافتــه پســمنظر ســان وابســطه هجــن ڇــاڪاڻ ت
زندگــي ۾ تمــام وڏي تبديلــي اچــي ٿــي بنســبت انهــن جــي 
جيڪــي اڳ ۾ ئــي تونگــر آهــن. هــن وڌيــڪ چيــو تــه منظــم 
۽ ســوچيل ســمجهيل طريقــي ڪار وســيلي ڪميونٽــي جــي 
ترقــي ٿــي ســگهي ٿــي ۽ ان جــا بهتــر نتيجــا ســامهون اچــي 

ســگهن ٿــا.

ليفٽنــٽ جنــرل  وٺنــدڙ   اســڪول هنــج  ۽  معــزز مهمــان 
)ريٽائــرڊ( معيــن الديــن حيــدر پــڻ هــن تقريــب ۾ شــرڪت 

ــي. ڪئ

ورتــل  ســندن  کــي  هولــڊرز  اســٽيڪ  کانپــوِء  بحــث 
ــيلڊ  ــن ش ــرز ايپريسيئيش ــي ايڊاپٽ ــچائي ت ــن ۽ س ڪوشش

ويــون. ڪيــون  پيــش 

پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ تحت پائيدار ترقي
 ۽ اسڪولن جي بهتري بابت سيمينار
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ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن )ايــس ِاي ايــف( حڪومــِت ســنڌ پــاران ابتدائــي ننڍپــڻ جــي تعليــم 
جــي حوالــي ســان ڪراچــي جــي ھــڪ مقامــي ھوٽــل ۾ 13 جــون 2013ع تــي ســيمينار جــو انعقــاد 
ڪيــو. ھــن ســيمينار جــو مقصــد ســنڌ ۾ ابتدائــي ننڍپــڻ جــي تعليــم ۽ ترقــي جــي اھميــت کــي اجاگــر 
ڪــرڻ ھــو. ســيمينار ۾ تعليــم دانــن، پاليســي ميڪــرز،  ايــن جــي اوز ۽ ميڊيــا جــي نمائنــدن شــرڪت 
ڪئي.ســيمينار جــو مقصــد ان جــي شــروع ڪيــل “ارلــي لرننــگ پروگــرام )ِاي ايــل پــي(”  بابــت آگاھــي 
فراھــم ڪــرڻ ھــو. اي ايــل پــي جــي مينيجــر عمــران ارشــد دانشــمندي پروگــرام  بابــت آگاھــي ڏينــدي 
ٻڌايــو تــه ھــي پروگــرام 150 ســرڪاري اســڪولن ۾ طبعــي ۽ ســکيا واري ماحــول کــي بھتــر بنائــڻ الِء 
ڪــم ڪــري رھيــو آھــي جيڪــو ڪچــي، پھريــن ۽ ٻــي ڪالس جــي شــاگردن الِء آھــي ۽ ھينئــر ان مــان 
10,000 ٻــار، والديــن، اســتاد، ســنڀال ڪنــدڙ ۽ ڪميونٽــي سڌوســنئون  فائــدو حاصــل ڪــري رھيــا 
ــرام جــي  ــدڙ مشــڪالتن ۽ پروگ ــش اين ــرام کــي پي ــرام جــي ڪاميابــي، پروگ ــيمينار ۾ پروگ ــن. س آھ

منصوبابنديــن بابــت آگاھــي فراھــم ڪئــي وئــي.

ســيمينار ۾ جــن پينلســٽ شــرڪت ڪئــي تــن ۾ بيــال رضــا جميــل )ڊائريڪٽــر پروگرامــز، آئــي ٽــي 
ــٽ،  ــنل ڊويلپمين ــار ايجوڪيش ــٽيٽوٽ ف ــر، انس ــيئيٽ پروفيس ــرڌان )ايسوس ــا پ ــر المين اي(، ڊاڪٽ
آغــا خــان يونيورســٽي(، ڊاڪٽــر شــاھد محــي الديــن )ايسوســيئيٽ پروفيســر، اســماعيلي طريقــه اينــڊ 
رليجيوئــس ايجوڪيشــن بــورڊ(، مريــم  شــيره )پرنســپل، فروبــل ايجوڪيشــن ســينٽر(، مــس مھنــاز 
محمــود )ايڊوائيــزر ٽيچــرز ريســورس ســينٽر(، عميمــه ســيد )ســينيئر مئنيجــر ، ايڊووڪيســي اينــڊ 
پروگــرام ڊويلپمينــٽ ٽيچــرز ريســورس ســينٽر(، عبــداهلل خــان )ھيــڊ آف ِاي ســي ڊي برجــز، روپانــي 
ــف(،  ــس ِاي اي ــر ، اي ــگ ڊائريڪٽ ــاز )مئنيجن ــتاره امتي ــي س ــالم عل ــا غ ــر انيت ــن( ۽ پروفيس فائونڊيش

شــامل هئــا.

ان موقعــي تــي ماهــرن چيــو تــه قــوم الِء ٻــارن تــي توجهــه ڏيــڻ ضــروري آهــي تــه جيئــن ترقــي ڪــري 
ســگهجي ۽ ان کانســواِء ِاي ســي ڊي جــي مــَد ۾  ٻيــن ڪيتــرن  شــين طــرف توجهــه ڏيــڻ جــي ضــرورت 
آهي.انهــن اهيــو بــه چيــو تــه ابتدائــي ننڍپــڻ جــو دور ڪنهــن بــه فــرد الِء تمــام گهڻــي اهميــت وارو 
هونــدو آهــي جيڪڏهــن اســان ِاي ســي ڊي تــي ڪــم ۽ عــام ٻــارن ســان گــڏ جيڪڏهــن معــذور ٻــارن 
ــي  ــارن ج ــه ٻ ــو ت ــه ڪي ــم ن ــي ڪ ــن ت ــدڙ رڪاوٽ ــدا ٿين ــوونما ۾ پي ــي نش ــن ج ــصونما ۽ انه ــه نش ــي ب ج
نشــوونما ۽ پائيــدار ترقــي تــي مثبــت اثــر نــه پونــدا ۽ ان جــي نتيجــي ۾ هــو ســموري زندگــي پنهنجــن 
قدرتــي صالحيتــن مــان فائــدو حاصــل ڪــري نــه ســگهندا. ان ســان گــڏ هــن تقريــب ۾ ان ڳالهــه تــي پــڻ 
زور ڏنــو ويــو  تــه ملٽــي اســٽيڪ هولــڊز جــن ۾ والديــن، اســتادن ۽ ڪميونٽــي جــي شــراڪت ســان ، 
ابتدائــي ننڍپــڻ جــي نشــوونما الِء ڪــم ڪــرڻ جــي ســخت ضــرورت آهــي  ۽ ان ڪــم کــي ملڪــي ســطح 

تائيــن پــڻ ڦهالئــڻ جــي ضــرورت آهــي.

ايس ِاي ايف پاران ارلي
چائلڊ ڊويلپمينٽ

جي اهميت تي زور  
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