
جوالئي کان ڊسمبر 2013ع

پروموٽنــگ پرائيويــٽ اســڪولنگ ِان رورل ســنڌ )پــي پــي آر 
ايــس(، ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــو پبلــڪ پرائيويــٽ 
ــي  ــم ج ــي ۾ تعلي ــد صوب ــو مقص ــن ج ــي جنه ــدم آه ــم ق ــت اه تح
رســائي ۽ ان جــي معيــار الِء ڪــم ڪــرڻ آهــي. پهريــن ٽــن فيــزن ۾ 
393 اســڪولَ پروگــرام جــي 10 ضلعــن جــي ڏورانهــن عالئقــن 
ــا پيــا وڃــن ۽ انهــن اســڪولن کــي پروگــرام جــي چوٿيــن   ۾ هالي
فيــز  ۾  1000 جــي انــگ تائيــن پهچائــڻ آهــي. ان کانســواِء  
پروگــرام پــاران فنــي لحــاظ کان اســڪولن کــي مالــي ســهائتا طــور 
ــار سبســڊي مهيــا ڪئــي پئــي وڃــي ۽ ان ســان گــڏ  هــر داخــل ٻ
اســتادن جــي پيشــيوراڻي ترقــي، انٽرپرينيوئــرز جــي مهارتــن ۾ 
اضافــو، ســکيا جــي ماحــول کــي بهتــر بنائــڻ ۽ اســڪول جــي جانــچ 

پڙتــال پــڻ ڪئــي پئــي وڃــي.

پــاران  پروگــرام  کانپــوِء  ڪاميابــي  جــي  مرحلــن  ٽــن  پهريــن 
ــي  ــو وڃ ــو پي ــت ڪي ــو بندوبس ــاح ج ــي افتت ــي ج ــن مرحل چوٿي
ــن  ــل ضلع ــڊ ڪي ــي چون ــي ج ــڪول صوب ــوان اس ــن ۾ 608 ن جنه
ايڊووڪيســي  ۽  ان سلســلي ۾ مارڪيٽنــگ  وينــدا.  ۾ کوليــا 
۾  جنهــن  گذريــون  ٿــي  گڏجاڻيــون  ســان  حوالــي  جــي  ٽولــز 
ــي  ــرام  ج ــان پروگ ــي س ــڙي طريق ــي ڪه ــز ک ــي ٽول ايڊووڪيس
آگاهــي ڏيــڻ بابــت اســتعمال ڪيــو وڃــي جيئــن اســڪول الِء وڌ 
کان وڌ معيــاري درخواســتون وصــول ٿيــن تــي بحــث ڪيــو ويــو. 
گڏجاڻيــن بعــد پرنــٽ ميڊيــا BTL ســان ملــي ڪــري عالئقائــي 
ســطح تــي تقريبــن  ڪرائــڻ واري ســرگرمين جــي صــورت ۾  پــي 
پــي آر ايــس جــي نظرئــي ۽ مقصــدن کــي چٽــو ڪيــو ويــو. نومبــر 
2013ع  ۾ طئــه ڪيــل منصوبــا بنــدي تحــت پــي پــي آر ايــس  جي 
چوٿيــن مرحلــي الِء درخواســت فــارم تمــام ريجنــل ۽ فيلــڊ آفيــس 

۾ پهچايــا ويــا، جتــان درخواســت فــارم، فــردن ۽ تنظيمــن کــي 
ــمبر  2013ع  ــي ڊس ــز ک ــل فارم ــد ڀري ــن بع ــا جنه ــا وي ــا ڪي مهي

ــو. ــو وي ــڏ ڪي ــي ۾ گ واري مهين

جــي  ايــس  آر  پــي  پــي  تائيــن  2013ع  ڊســمبر  کان  جوالئــي 
ٽنهيــن مرحلــن )فيــزن( جــي هلنــدڙ )فنڪشــنل(  اســڪولن کــي 
ٻــن ٽماهيــن جــي سبســڊي مهيــا ڪئــي وئــي. ٻــارن جــي ســکيا 
جــي ماحــول کــي بهتــر بڻائــڻ ۾ مــدد ڏيــڻ، اســڪول بلڊنــگ کــي 
ــارت  ــڪولي عم ــن ۾  اس ــي جنه ــاري آه ــم ج ــڻ الِء ڪ ــر بنائ بهت
ــي  ــي فراهم ــي ج ــاف پاڻ ــي ص ــڻ ج ــر، پيئ ــڪ، فرنيچ ــي جوڙج ج
ــامل  ــڻ ش ــڻ پ ــر بنائ ــي بهت ــن ک ــوس خان ــدر ڪاڪ ــڪول ان ۽ اس
آهــن. پروگــرام پــاران 30000 کان مٿــي ڪتــاب ۽ انهــن  ســان 
گــڏ اضافــي ســکيا وارو مــواد عالئقــن )ريجنــز(  ڏانهــن موڪليــو 
ويــو. شــاگردن، اســتادن ۽ انٽرپرينيوئــرز جــي پروفائيلنــگ ڊيٽــا 
ريجنــز مــان گــڏ ڪــري ڊيٽــا انٽــري الِء موڪلــي وئــي جنهــن 
ــو  ــڪ دفع ــو. ه ــو وي ــامل ڪي ــس ۾ ش ــڪ ڊيٽابي ــد اليڪٽرون بع
پروفائيــل ڊيٽــا مڪمــل ٿيــڻ کانپــوِء ان جــي تفصيلــي معلومــات 
مســتقبل جــي منصوبابنــدي ۾ انتظامــي ڪارڪردگــي کــي بهتــر 

ــدي.  ــت ٿين ــددگار ثاب ــن ۾ م بنائ

ايــس جــي  آر  پــي  پــي  2013ع واري مهينــي دوران  ڊســمبر 
ٽنهــي فيــزن جــي 391 اســڪولن جــي تشــخيص واري ســرگرمي 
پروگــرام جــي 10 ضلعــن ۾  ٿــي گــذري. ٽوٽــل 30480 شــاگردن 
امتحــان ڏنــا. امتحــان چئــن مضمونــن )ســائنس، رياضــي، ســنڌي ۽ 
 II– مــان 15295، فيــز I- انگريــزي( ۾ ورتــا ويــا جنهــن ۾ فيــز

ــا.   مــان 8160، فيــز -III مان7025شــاگردن امتحــان ڏن

پي پي آر ايس فيز IV تحت 608 نون اسڪول جو قيام 

اسڪول کان ٻاهر جي ٻارن الِء تيز ترين نصاب

آر بي سي ايس پروگرام کي فائونڊيشن پاران 

مستقل ڪيو ويو
رورل بيســڊڪميونٽي اســڪولز )آر بــي ســي ايــس( پروگــرام، 
ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــو، ڪميونٽــي جــي ســطح تــي 
اســڪولن  جــي قيــام  جــو اهــم  قــدم آهــي جيڪــو ڪميونٽــي 
ــن الِء  ــي پهلوئ ــي  ٻنه ــي ج ــيلن ۽ ترق ــيڪٽر الِء  وس ــي س ۽ نج

ڪوششــون  ڪــري  رهيــو آهــي

خصاندگي 
ڏيهاڙو
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ايــس ِاي ايــف پــاران بيــن االقوامــي خواندگــي ڏهــاڙو 

2013ع ملهايــو ويــو

 ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران 09 ســيپمٽر 2013ع 
تــي بيــن االقوامــي خواندگــي ڏيهــاڙو ملهايــو. هــن ڏيهــاڙي 
جــي موقعــي تــي اســٽيڪ هولــڊرز کــي موقعــو ڏنــو ويوتــه اهــي 
پنهنجــا رايــا ڏيــن تــه ڪيئــن ان ڳالهــه کــي بهتــر بنائجــي جنهــن 
ســان  ٻــارن جــو تعليــم واري پاســي ڏانهــن الڙو وڌي جنهــن 
ســان قومــي ســطح تــي خواندگــي ۾ اضافــو ٿئــي. ان موقعــي تــي 

100 کان مٿــي فــردن جــن ۾

معيــاري تعليــم کان ســواِء ترقــي ۽ قائــم رهنــدڙ امــن ڪنهــن 
ملــڪ يــا خطــي ۾ الڳــو ڪــرڻ ممڪــن نــه آهــي ۽ اهــو فقــط 
قابــل، مــدد ڪنــدڙ ۽ جدوجهــد  يافتــه،  اعلــٰي تربيــت  هــڪ 
ــم  ــن تعلي ــن ج ــي. انه ــن ناه ــواِء ممڪ ــتادن کان س ــدڙ اس ڪن
ــي  ــڪ ج ــي مل ــي جيڪ ــري ڪئ ــي رهب ــارن ج ــو ۽ ٻ الِء جاکوڙي
ــي  ــن االقوام ــور بي ــي ط ــي قدردان ــن؛ ج ــار آه ــا معم ــتقبل ج مس
ــل ۾  ــي هوٽ ــڪ مقام ــي ه ــي ت ــي موقع ــاڙي ج ــي ڏه ــتادن  ج اس

تقريــب ۾  کيــن ســاراهيو ويــو.

آر بي سي ايس کي استادن جو ڏهاڙوخواندگي ڏهاڙو
مستقل ڪرڻ

سنڌ ايجوڪيشن فائونڊيشن
حڪومِت سنڌ 

پروموٽنگ پرائيويٽ اسڪولنگ ِان 
رورل سنڌ )پي پي آر ايس( پروگرام 

 IV پي پي آر ايس فيز
تشهيري تقريب 
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ويــو ملهايــو  2013ع  ڏهــاڙو 
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آئي ِاي ايل پي: اسڪولن سان معاهدن تي صحين واري تقريب 
ايجوڪيــش  ســنڌ  ۾  2008ع  پــي(  ايــل  )ِاي  پروگــرام  لرننــگ  ارلــي 
فائونڊيشــن پــاران شــروع ڪيــو ويــو، جنهــن جــو مقصــد ابتدائــي ننڍپــڻ جــي 
تعليــم )ِاي ســي ِاي( تــي معيــاري تبديليــون آڻــڻ ۽ چونڊيــل ضلعــن ۾ ڪــم 
ڪــرڻ شــامل آهــي. پروگــرام  جــي توجهــه ابتدائــي ســالن ۾ ســکيا کــي بهتــر 
بنائــڻ آهــي جنهــن جــي الِء اســتادن کــي تربيتــون ڏيــڻ، اســڪول ۾ بهتــري 
آڻــڻ، طبعــي ســکيا واري ماحــول کــي بهتــر بنائــڻ، مقامــي ڪميونٽــي کــي 
پرائمــري تعليــم ۾ مداخلــت جــي حوالــي ســان پــاڻ ڀــرو ڪــرڻ، مربــوط نيــٽ 
ــي   ــرام ذريع ــن پروگ ــن. ه ــامل آه ــن ۾ ش ــڻ مقصدن ــي پڙهائ ــبقن ک ورڪ ۽ س
10000 ٻــاَر، 450 ِاي ســي ِاي اســتادَ ۽ 150 ٽيچنــگ اسســٽنٽ فائــدو 
ــڊو  ــن:  ٽن ــن ضلع ــي پنج ــرام ج ــتاد پروگ ــي اس ــن. اه ــا آه ــري رهي ــل ڪ حاص
ــن. ــان آه ــي منجه ــروز ۽ گهوٽڪ ــهرو في ــور، نوش ــن، خيرپ ــان، بدي ــد خ محم

نومبــر ۽ ڊســمبر وارن مهينــن ۾  اســڪول مــددگاري دورا ِاي ايــل پــي جــي 
ــن ۾  ــن ضلع ــي پنج ــرام ج ــڪول پروگ ــي اس ــا. اه ــا وي ــڪولن ۾ ڪي 150 اس
آهــن. حيدرآبــاد ۽ خيرپــور جــي ريجنلــز ٽيــم پــاران هــر اســڪول جــو دورو 
ــو ۽ اســڪول جــي بهتــري جــي  ڪــري تــازن انگــن اکــرن کــي گــڏ ڪيــو وي

حوالــي ســان ضرورتــن طــرف توجهــه ڏنــي وئــي. هــن مــددگاري دورن ۾ 
ــي  ــهولتن ج ــي واري س ــت ۽ صفائ ــول ۽ صح ــي ماح ــالت، طبع ــي حاص ادارت
تشــخيص ڪئــي وئــي. انهــن دورن  ذريعــي ڪميونٽــي، اســتادن ۽ شــاگردن 
جــي اخالقــي ۽ فنــي ســهائتا ڪئــي وئــي. ان کانســواِء مــددگاري دورن ۾ 
اســڪولن جــي حوالــي ســان ڪمــزور پهلوئــن ۽ ان کــي ڪيئــن بهتــر بڻائجي 
جــي نشــاندهي پــڻ ڪئــي وئــي. انهــن دورا کــي باقائدگــي ســان ڪرائــڻ ســان 

ــداز ۾ الڳوڪرائــڻ ۾ مــدد ملنــدي. پروگــرام کــي اثرائتــي ان

ــاڻ ۾ واڌ وارن  ــي ڄ ــرز ج ــاران ٽيچ ــرام پ ــر 2013ع پروگ ــواِء نومب ان کانس
دورن جــو پــڻ بندوبســت ڪيــو ويــو، انهــن اســتادن کــي 10 چونڊيــل مــاڊل 
ــي  ــڪول ج ــتادن اس ــي دورو ڪندڙاس ــو جت ــو وي ــو دورو ڪراي ــڪولن ج اس
انتظامــڪاري ۽ پڙهائــڻ جــي طريقيــڪار بابــت ڳالهــه ٻولهــه ڪئــي ۽ انهــن 
کــي اتــان ســکڻ الِء گهڻــو ڪجهــه مليــو. تنهــن کانســواِء ٻــن قابــل اســتادن 
ــاندهي  ــي نش ــي ج ــرورت آه ــي ض ــري ج ــي بهت ــڪولن ۾ جت ــندن اس ــي س ک
ــي  ــتادن ج ــد اس ــو مقص ــڻ ج ــرگرمي ڪرائ ــن س ــو  ه ــو وي ــڻ چي ــو پ ــرڻ ج ڪ

مهارتــن کــي اڳتــي وڌائــڻ آهــي.

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران ايڊاپــٽ اي اســڪول پروگــرام )اي اي 
ايــس پــي( 1998ع ۾ شــروع ڪيــو ويــو جنهــن جــو مقصــد نجــي ســيڪٽر ۽ 
ڪميونٽيــز کــي ســرڪاري اســڪولن جــي بهتــري جــي حوالــي ســان گــڏ کڻــي 
ــرام،  ــگهن. پروگ ــري س ــرداري ادا ڪ ــو ڪ ــي اثرائت ــن  اه ــه جيئ ــو ت ــڻ ه هل
نجــي ســيڪٽر، ڪميونٽيــز ۽ ســول سوســائيٽيز کــي ســرڪاري اســڪولَ 
هنــج وٺرائــڻ واري مرحلــي ۾ رهنمائــي ڪــر ٿــو تــه جيئــن هنــج وٺنــدڙ هلنــدڙ 
ســرڪاري اســڪولن ۾ تعليمــي بهتــري آڻيــن. پروگــرام پنهنجــي شــروعات 
ــر  ــي. هينئ ــو اچ ــدو پي ــزن رهن ــرف گام ــي ط ــدڙ ترق ــاري رهن ــي ج کان حقيق
۽  اســتادَ   1400 اســڪول،  مٿــي  165کان  پروگــرام ذريعــي  هــن  تائيــن 

ــي. ــي وڃ ــي پئ ــا ڪئ ــهائتا مهي ــي س ــي تعليم ــاگردن ک 35000 ش

ايــس ِاي ايــف پنهنجــي اي اي ايــس پــي پروگــرام ذريعي، اســڪول ۽ اســڪول 
هنــج وٺنــدڙن وچ ۾ ســهڪاري ڪــردار ادا ڪــري رهيــو آهــي جنهــن ۾ فنــي 

ســهائتا ۽ اســڪولن جــي جانــچ پڙتــال شــامل آهــي جنهــن ســان اســڪولن جــي 
ڪارڪردگــي بهتــري طــرف وڌنــدي آهــي. جوالئــي کان ڊســمبر 2013ع 
تائيــن واري عرصــي ۾ اي اي ايــس پــي پــاران اســڪولن جــي گهــرج جــي 
ــدن  ــي نمائن ــدڙن ۽ حڪومت ــج وٺن ــو، هن ــد ڪراي ــروي منعق ــان س ــي س حوال
ســان لهــه وچــڙ ڪرائــي وئــي، اســٽيڪ هولــڊرز ســان مالقاتــون ڪيــون ويــون 
۽ اســڪول جــي بهتــري الِء منصوبابنــدي جــوڙي ڏســيل مهينن ۾ 6-اســڪول 

هنــج وٺرايــا ويــا جــن جــي تفصيــل هيــٺ ڏجــي ٿــي: 

1.   هيومــن رائيــٽ فــورم جــي ربنــواز ملــڪ پــاران ڪراچــي ۾ هــڪ اســڪول 
هنــج ورتــو ويــو.

2.   جاويــد الحــق رزق فائونڊيشــن جــي جاويــد الحــق پــاران ٺٽــي ۾ 5 اســڪول 
هنــج ورتــا ويا.

سرڪاري اسڪولن ۾ تعليمي بهتري 

ابتدائي ننڍپڻ جي تعليم تي توجهه ڏيڻ
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آئي ِاي ايل پي  پاران 1200 
اسڪولن جي انسپيڪشن 

حڪومــِت ســنڌ ۽ ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن 
گريٽــڊ  انٽــي  ســان   ســهڪار  گڏيــل  جــي 
ــل پــي( ايجوڪيشــن لرننــگ پروگــرام  )آئــي ِاي اي
تحــت 1300 نــون ۽ اڳ موجــود نجــي اســڪولن 
پئــي  ڪئــي  ســهائتا  ٽيڪنيڪــي  ۽  مالــي  جــي 
وڃــي جنهــن ذريعــي هــر داخــل ٻــار کــي هــر مهينــي 
سبســڊي مهيــا ڪئــي وينــدي آهــي؛ جنهــن ذريعــي 
5 کان 18 ســالن تائيــن جــي ٻــارن تائيــن معيــاري 
تعليــم جــي پهــچ کــي يقينــي بڻايــو پيــو وڃــي. 
هــي پروگــرام پبلــڪ پرائيويــٽ ســيڪٽر جنهــن 
۾ حڪومــِت ســنڌ، ايــن جــي اوز، ســي بــي اوز، 
ــي  ــن ک ــامل آه ــرد ش ــٽس ۽ انٽرپرينيوئــرز ۽ ف ٽرس
ــري،  ــم )پرائم ــاري تعلي ــي ۾  معي ــي صوب ــاڻ کڻ س
ايليمينٽــري ۽ ســيڪنڊري  ســطح ( ۽ ان جــي پهــچ 

ــي. ــو آه ــري رهي ــم ڪ ــڻ الِء ڪ ــي بنائ ــي يقين ک

ــرام  ــي پروگ ــل پ ــي ِاي اي ــاران آئ ــنڌ پ ــِت س حڪوم
جــي مســتقل ٿيــڻ کان اڳ فائونڊيشــن پــاران آئــي 
ِاي ايــل جــي اســڪولن  جــي ڏســيل معيــار مطابــق 
اســڪولن جــي فعاليــت کــي جانچــڻ الِء پنهنجــي 
جــو  انسپيڪشــن  اســڪول  الِء  اســڪولن  ســاٿي 
هــن  واري  پڙتــال  جانــچ  ويــو.  ڪيــو  بندوبســت 
ســروي ۾ تــازي انگــن اکــرن کــي گــڏ ڪــرڻ، نتيجــن 
کــي پرکــڻ، جنهــن جــي بعــد ۾ پوئيــواري پــڻ ڪئــي 

وئــي.

ٻــن  ۾  ضلعــن   23 جــي  صوبــي  دورا  اســڪولي 
طريقيــڪار واري معائنــي واري حڪمــِت عملــي 
تحــت ڪيــا ويــا؛ جنهــن تحــت، ريجنــل اســٽاف 
ــو ۽ ان  ــو وي ــو دورو ڪي ــڪولن ج ــام اس ــاران تم پ
دوران هيــڊ آفيــس اســٽاف پــاران اســڪول جــي 
بنيــادن تــي جوڙيــل ســيپمل تــي نظرثانــي )رويــو( 
ڪئــي وئــي. 1250 اســڪولن جــي جانــچ پڙتــال 
ڪئــي وئــي، ۽ تجزئــي الِء الڳاپيــل انڊيڪيٽــرز 
تحــت معلومــات گــڏ ڪئــي وئــي.  انسپيڪشــن 
کــي  معلومــت  ورتــل  جائــزي  تحــت  ســروي 
فائونڊيشــن پــاران پروگــرام  الِء ٿينــدڙ پيــش رفــت 

۾ ڪتــب آنــدو وينــدو.

آئــي ِاي ايــل پــي پــاران اســڪولن کــي معاهــدي 
ــي ۾  ــون 2013ع ۾ ڪراچ ــرگرمي ج ــڻ واري س ڏي
ــي  ــدڙن ک ــدو ڪن ــون معاه ــن ۾  ن ــذري، جنه ــي گ ٿ
تعــارف  کــي  آپريٽــرز  اســڪول  بابــت  معاهــدي 
ــدن  ــي مقص ــدي ج ــن معاه ــه جيئ ــو ت ــو وي ــڻ ڪراي پ
ــان  ــڪول س ــي. اس ــمجهيو وڃ ــرح س ــي ط ــي چڱ ک
فعــال  دوران  دورن  اســڪولي  تحــت  معاهــدي 
ــي  ــهولت ج ــي س ــي ۽ ٽيڪنيڪ ــي مال ــڪولن ک اس

خاطــري ڪرائــي وينــدي.

آر بي سي ايس پروجيڪٽ کي ايس ِاي 
ايف پاران مستقل ڪيو ويو  ڪيو ويو

ســي  بــي  )آر  اســڪولز  ڪميونٽــي  بيســڊ  رورل 
ايــس( پروگــرام، ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــو 
قيــام  ڪميونٽــي جــي ســطح تــي اســڪولن جــي 
جــو  اهــم قــدم آهــي جيڪــو ڪميونٽــي ۽ نجــي 
ســيڪٽر الِء  وســيلن ۽ ترقــي جــي  ٻنهــي پهلوئــن الِء 
ڪوششــون  ڪــري  رهيــو آهــي ۽  ســرڪار پــاران 
نجــي  ۽  ڪميونٽــي  وٺــڻ،  ڪوششــون  الِء  تعليــم 
ــرام  ــتمل پروگ ــي مش ــڻ ت ــي هل ــڏ کڻ ــي گ ــعبي ک ش
آهــي. هــي پروگــرام ضلعــي ســطح تــي جڙيــل ايــن 
کڻــي  ســاڻ  الِء  کولرائــڻ  اســڪول  کــي  اوز  جــي 
ــڪولَ  ــن اس ــطح تائي ــادي س ــن بني ــه جيئ ــو ت ــي ٿ هل
تعليــم  معيــاري  تائيــن  ســطح  بنيــادي  کولرائــي 
جــي رســائي کــي ممڪــن بڻائجــي. هــن پروگــرام 
ــل  ــڊ ڪي ــي 10 چون ــنڌ ج ــڪول، س ــت 250 اس تح
ضلعــن ۾ هلــي رهيــا آهــن؛ جنهــن مــان 500 اســتاد، 
250 مــددگار عملــو ۽ 14000 کان مٿــي شــاگرد 

سڌوســنئون فائــدو حاصــل ڪــري رهيــا آهــن. 

۾   2013 جــون  پروجيڪــٽ  ايــس  ســي  بــي  آر 
پنهنجــو مــدو پــورو ڪيــو ۽ هاڻــي ِاهومســتقل ڪيــو 
ويــو آهــي، هــي ترقياتــي پروجيڪــٽ مــان مســتقل 
پروگــرام طــور تبديــل ٿيــو آهــي ۽ هــر داخــل ٻــار 
سبســڊي واري مــاڊل تحــت ڪــم ڪــري رهيــو آهــي. 
پروگــرام جــي مســتقل ٿيــڻ کان اڳ هــن پروگــرام 
جيڪــو  هــو  وينــدو  پڙهايــو  نصــاب  تريــن  تيــز  ۾ 

پروگــرام جــي مســتقل ٿيــڻ بعــد قومــي نصــاب ۾ 
ــاران اســڪولن  ــو آهــي. پروگــرام پ تبديــل ڪيــو وي
جــي ڪارڪردگــي، ســالياني شــاگردن جــي تشــخيص 
)امتحــان( اســتادن جــي تربيتــون، ســهائتا ۽ جــاري 
رهنــدڙ اســڪولي دورن بابــت خاطــري ايــس ِاي ايــف 

ــي.  ــي آه ــي وئ ــاران ڪرائ پ

آڪٽوبــر واري مهينــي ۾ آر بــي ســي ايــس پروگــرام 
ڪيــو  بندوبســت  جــو  ســرگرمي  تشــخيصي  جــي 
جــي  ايــس  ســي  بــي  آر  مقصــد  جــو  جنهــن  ويــو 
ڏيــڻ،  تربيــت  کــي  منصوبابنــدي  جــي  مســتقبل 
اثرائتــي اســڪول انتظامــڪاري ۽ آر بــي ســي ايــس 
ــي ۽ دســترس  اســڪولن جــي تــازي صورتحــال، فعال
جــو انــدازو لڳائــڻ شــامل هــو. هــي ســرگرمي قومــي 
نصــاب ۾ ڄاڻايــل ِاي ســي ِاي 2007ع تحــت قابليــت 
 I ــڊ ــرگرمي ۾ گري ــن س ــي. ه ــي وئ ــڻ الِء  ڪرائ جانچ
انگريــزي،  ۾   ويــا جنهــن  امتحــان ورتــا  II کان  ۽ 
ســنڌي، رياضــي ۽ ســائنس جــا مضمونــن شــامل هئــا. 
ســکيا  جــي  شــاگردن  ۾  ســرگرمي  تشــخيصي  هــن 
جــي معيــار ۽ مختلــف مضمونــن ۾ ســندن قابليــت  
ــڻ  ــتقل ٿي ــي  مس ــرام ج ــن پروگ ــه جيئ ــي ت ــي وئ پرک
بعــد قومــي نصــاب تحــت کيــن انهــن گريــڊز  ڏانهــن 
منتقــل ڪيــو وڃــي جيتــري انهــن ڪارڪردگــي 

ڏيــکاري. 
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جناب امر جليل، تعليم ۽ سجاڳي جي موضوع تي 
ڪرايل ڊسڪورس دوران .

جناب ڪريم امان ۽ ڊاڪٽر فيِض زهرا مرزا ، فارسي 
زبان جي جي اهميت واري ويهڪ دوران .

سينيئر صوبائي وزير تعليم جناب نثار احمد 
کهوڙو ايس ِاي ايف جي تقريب کي خطاب ڪندي 

 پروفيسر انيتا غالم علي ، وليپ جي عورتن سان گڏ 
ايس ِاي ايف پاران ڪرايل بين االقوامي  خواندگي 

ڏهاڙي  2013 ع جي موقعي تي

ڊاڪٽر فريد پنجواني، ايجوڪيشن، اميجينيشن 
اينڊ اٿڪس جي موضوع تي ڳالهائيندي 

ايس ِاي ايف پاران پي پي آر ايس جي اينٽريپرنيوئرز 
ايپريسيئيشن ايونٽ دوران ايس ِاي ايف جو  
ڊائريڪٽر جناب عزيز ڪاباني خطاب ڪندي 

جهلڪيون
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پي پي آر ايس جي اسٽيڪ هولڊرز الِء 
پيشيوراڻي مهارتون 

ِاي سي ِاي جي استادن الِء مهارتن ۾ اضافي الِء 
بندوبست 

اســتادن جــي مهارتــن ۾ اضافــي جــي اهميــت کــي نظــر ۾ رکنــدي، 348 پــي 
پــي آر ايــس جــي اســتادن کــي لرننــگ ســپورٽ يــوٽ )ايــل ايــس يــو( ۽ پــي 
پــي آر ايــس جــي گڏيــل ســهڪار ســان آڪٽوبــر واري مهينــي ۾ الڳيتــو 9 
ڏينهــن تربيــت ڏيــارڻ جــو بندوبســت ڪيــو ويــو.  هــي ســرگرمي هــڪ ئــي 
وقــت پروگــرام جــي 10 ضلعــن بديــن )ٺٽــو ۽ بديــن(، ســانگهڙ، عمــر ڪــوٽ، 
ــور ميــرس ۽  ــاد، الڙڪاڻــو، قمبــر- شــهداد ڪــوٽ، مٺــي، خيرپ بينظيــر آب

دادو ۾ هــڪ وقــت ۾ ڪرائــي وئــي.

هــن تربيتــن جــي اهــم مقصــدن ۾ اســتادن کــي اڳ ڪرايــل تربيتــن جنهــن ۾ 
گيــٽ اي هيــڊ بــڪ ســيريز  تحــت تدريســي مــواد ۽ پڙهائــڻ جــي طريقيــڪار 
ــو ۽  ــو وي ــم ڪي ــو فراه ــو موقع ــلهاڙڻ ج ــان س ــڀني اڳي ــي س ــن ک ــي تجرب ج
ان کانســواِء تعارفــي ويهڪــن ۽ “ٽيچــرز گائيــڊ” ســان الڳاپيــل اســتادن 
الِء ٻيهــر تعارفــي ويهــڪ جــو بندوبســت ڪيــو ويــو ۽ کيــن نصــاب جــي 
ــڻ  ــان پڙهائ ــي س ــي طريق ــح ۽ اثرات ــڪ واض ــت وڌي ــن تح ــوص مضمون مخص
جــي طريقيــڪار بابــت ســمجهايو ويــو. ان کانســواِء هــن تربيــت ۾ تربيــت 
حاصــل ڪنــدڙن کــي اهــو موقعــو ڏنــو ويــو تــه اهــي پنهنجــي پڙهائــڻ  واري 
ــي ســان  مشــقن کــي عملــي مظاهــري طــور پيــش ڪــن ۽ پڙهائــڻ جــي حوال
جنهــن مــَد ۾ کيــن اصــالح جــي ضــرورت آهــي تنهــن ۾ کيــن رهنمائــي ڪئــي 
وئــي. هــن تربيتــي ورڪشــاپ کــي اهــڙي انــداز ســان ترتيــب ڏنــو ويــو هــو 
جنهــن ســان سيشــن ۾ شــرڪت ڪنــدڙ پڙهائــڻ جــي طريقيــڪار ۽ روزانــي 
ــداز ســان فائــدو حاصــل  ــل آگاهــي مــان بهتــر ان جــي منصوبابنــدي بابــت ڏن

ڪــري ســگهن.

پــاران  ٽيــم  ايــس  آر  پــي  پــي  دوران  مهينــي  واري  2013ع  نومبــر 
اسيســمينٽ ٽيــم ســان گڏجــي پــي پــي آر ايــس فيــز II، I ۽ III  جــي رائونــڊ 
ــي  ــتمل تعارف ــي مش ــن ت ــڪ ڏينه ــڊرز الِء ه ــٽيڪ هول ــام اس ــي تم ــڪ، ج ه
ويهڪــن جــو بندوبســت ڪيــو ويــو. تعارفــي ويهڪــن جــو بندوبســت 
ــي  ــن تعارف ــو. ه ــو وي ــور ۾ ڪي ــو ۽ خيرپ ــاد، الڙڪاڻ ــاص، حيدرآب ميرپورخ
ويهڪــن ڪرائــڻ جــو اهــم مقصــد اســڪول  انٽرپرينيوئــرز  کــي اســڪول 
ــي  ــن کان آگاه ــردار ۽ ذميواري ــندن ڪ ــان  س ــي س ــي حوال ــخيص ج ــي تش ج

ــو. ــو ه ــو وي ــن ۾ ورهاي ــن حص ــي ٻ ــرگرمين ک ــن س ــو. ه ــرڻ ه ــم ڪ فراه

پهريــن سيشــن جــو بندوســت اسيســمينٽ يونــٽ پــاران ڪيــو ويــو جنهــن 
۾  اڳ ڪرايــل اسيســمينٽ ســائيڪل کــي پرکيــو ويــو ۽ پهريــن سيشــن 
جــي ايجنــڊا مطابــق اسيســمينٽ پــاران ، ٽولــز، طريقيــڪار، انتظامــڪاري 
جــي حوالــي ســان ضرورتــن ۽ تشــخيصي طريقيــڪار بابــت آگاهــي فراهــم 
ــي  ــڪار ج ــاري طريقي ــي معي ــخيص ج ــي تش ــرز ک ــي. انٽرپرينيوئ ــي وئ ڪئ
پوئيــواري ۽ ان جــي اهميــت کــي ســمجهڻ الِء رهنمائــي ڪئــي وئــي، 
ــت  ــن باب ــزور پهلوئ ــن، ۽ ڪم ــي وار نتيج ــي ۾ ضلع ــي حص ــي ٻئ ــن ج سيش
ــري  ــرگرمين ۾ بهت ــخيصي س ــدڙ تش ــتقبل ۾ ٿين ــن مس ــه جيئ ــو ت ــو وي ٻڌاي
اچــي. سيشــن جــي آخــر ۾ حصــو وٺنــدڙن الِء ســوالن جوابــن جــو موقعــو پــڻ 
فراهــم ڪيــو ويــو تــه جيئــن کيــن وڌيــڪ وضاحــت  ۽ رهنمائــي حاصــل ٿئــي.

ــن تــي  ــاران 6 ڏينه ــو( پ ــس ي ــل اي ــٽ )اي ــپورٽ يون ــگ س ــي دوران  لرنن جوالئــي2013ع واري مهين
ــهروفيز ۽  ــور، نوش ــن، خيرپ ــان، بدي ــد خ ــڊو محم ــن )ٽن ــي 5 ضلع ــرام  ج ــگ پروگ ــي لرنن ــتمل ارل مش
گهوٽڪــي( جــي ســرڪاري اســڪولن جــي گريــڊ 1 جــي 150 اســتادن جــي الِء تربيتــن جــو بندوبســت 
ڪيــو ويــو ويــو. هــن تربيتــن ۾ اســتادن کــي قومــي نصــاب ۽  ابتدائــي ســکيا جــي حوالــي ســان نصــاب 
ــي  ــن ک ــي منصوبابندي ــڻ ج ــرگرمين دوران پڙهائ ــو. س ــو وي ــن ڪراي ــي سيش ــت تعارف ــت باب ۾  قابلي
ــان، حســاب ۽ صحــت بابــت اســتادن جــي مهارتــن ۾  ــو ۽ ســرگرمين تــي مشــتمل زب واضــح ڪيــو وي

اضافــي واريــون مشــقون ڪرايــون ويــون.

ارلــي لرننــگ پروگــرام )ِاي ســي ِاي( پــاران ايــل ايــس يــو جــي ســهڪار ســان آگســٽ کان ســيپٽمبر 
2013ع وارن مهينــن دوران هــڪ  ئــي وقــت اي ايــل پــي پروگــرام جــي 5 ضلعــن ۾ 150 اسســٽنٽ 
ٽيچــرز الِء 9 ڏينهــن تــي مشــتمل تربيتــن جــو بندوبســت ڪيــو ويــو. هــن تربيتــن ۽ ريفريشــر )جائــزي 
وارو ويهــڪ( جنهــن ۾ لرننــگ ِڪــٽ جــي اســتعمال ۽ اســتادن کــي ان ۾ موجــود مــواد کــي مختلــف 
طريقــن جــي اســتعمال جنهــن ســان ٻــارن جــي ســکيا واري عمــل ۾ بهتــري اچــي. انهــن تربيتــن ۾ عملــي 
مظاهــرو ڪــري ســمجهايو ويــو تــه ڪالس جــي ڪمــري کــي ڪهــڙي طريقــي وســيلي بهتــر بڻايــو وڃــي 
۽ ڪچــي ڪالس جــي ٻــارن الِء گهربــل ۽ تدريســي طريقيــڪار جــي مهارتــن جــي ســکيا تــي توجهــه 
ــي  ــي ڪارڪردگ ــن ج ــي ج ــي وئ ــت ڏن ــڪ اهمي ــي وڌي ــتادن ک ــن اس ــن ۾ انه ــن سيش ــي. ه ــاري وڃ ڏي
ــه ســگهيا ۽ آئــي ِاي ايــل جــي  ــا اهــي پوئيــن سيشــنز کــي چڱــي طــرح ســان ســمجهي ن گهــٽ رهــي ي

اســڪولن ۾ ســٺي ڪارڪردگــي نــه ڏيــکاري ســگهيا.

ــي  ــن ت ــتادن الِء 9 ڏينه ــي 150 اس ــڊ 1، ج ــي گري ــل پ ــي دوران ِاي اي ــيپٽمبر 2013ع واري عرص س
مشــتمل تربيتــن جــو بندوبســت ڪيــو ويــو. هــي تربيــت ٽــن حصــن : -1 ترغيبــي / تحرڪــي، -2 
ــت،   ــت وضاح ــار ن باب ــو ٻ ــي حص ــون ترغيبي/تحرڪ ــي.  پهري ــتمل هئ ــي مش ــي ت ــي ۽ -3 فعل بناوت
ســکيا واري ماحــول ۽ ســيکارڻ/پڙهائڻ وارن پهلوئــن تــي مشــتمل هــو. ٻيــو حصــو بناوتــي جيڪــو 
ــان جــي عنصــرن جهــڙوڪ صورتختــي ۽ بنيــادي ڪــم، ِهجــي،  لفظــن جــو ذخيــرو ۽ صــرف و نحــو  زب
تــي مشــتمل هــو ۽ ٽيــون حصــو فعلــي جنهــن ۾ ٻــڌڻ جــي مهارتــن، اثرائتــي ڳالهائــڻ، پڙهــڻ ۽ لکــڻ، 
ــد  ــل درآم ــي عم ــرگرمين ت ــددگار س ــي م ــرن ج ــي ڪم ــف ڪالس ج ــدي ۽ مختل ــي منصوبابن ــبقن ج س

ڪرائــڻ تــي مشــتمل هــو.

هــن تربيتــن ڪرائــڻ کان اڳ ايــل ايــس يــو جــي تربيــت ڏينــدڙن الِء آگســٽ 2013ع واري مهينــي ۾ 
6 ڏينهــن تــي مشــتمل تربيتــن جــو بندوبســت ڪيــو ويــو جنهــن ۾ ڪراچــي، ســيوهڻ ۽ الڙڪاڻــي مــان 
تربيــت ڏينــدڙن شــرڪت ڪئــي جنهــن ۾ کيــن ســرگرمين جــي مقصــدن ۽ حاصــالت ۽ ِاي ســي ڊي جــي 

طريقيــڪار بابــت متعــارف ڪرايــو ويــو.
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اسٽاف الِء سکيا جون ويهڪون 

مهارتــن ۾ اضافــي ۽ پيشــيوراڻي ترقــي جــي فائونڊيشــن هميشــه حامــي رهــي آهــي تنهنڪــري 
فائونڊيشــن پــاران پنهنجــي اســٽاف ۽ اســٽيڪ هولــڊر جــي مهارتــن ۽ پيشــيوراڻي صالحيتــن 

۾ اضافــي الِء  لڳاتــار ســکيا واري ماحــول کــي هٿــي ڏينــدي رهــي آهــي.

ــاران  ــن دوران، مختلــف شــعبن جــي ماهرن/پارکوئــن کــي  فائونڊيشــن پ ــن مهين ــل ڇه گذري
مختلــف موضوعــن تــي ڳالهائــڻ الِء  دعــوت  ڏنــي وئــي جيڪــو ايــس ِاي ايــف جــي اســٽاف جــي 

ســکڻ الِء بهتريــن ذريعــو ثابــت ٿيــو.

ــرزا  ــراء م ــِض زه ــر في ــان، ۽ ڊاڪٽ ــم ام ــاب ڪري ــي دوران، جن ــيپٽمبر 2013ع واري مهين س
ــل،  ــت تفصي ــان باب ــي زب ــي فارس ــن. ٻنه ــدان آه ــوارا تعليم ــي نالي ــي ٻئ ــي وئ ــوت ڏن ــي دع ک
ادبيــات ۽ شــاعري ۾ ان جــي اهميــت تــي روشــني وڌي. ماهــرن دنيــا جــي تاريــخ تــي فارســي 
تهذيــب جــو اثــر ۽  ســماج تــي ان جــو تمــام  وســيع پيمانــي تــي اثــر جيڪــو مغــرب تائيــن 
پکڙجــي چڪــو هــو بابــت آگاهــي فراهــم ڪئــي. ان کان ســواِء جنــاب ڪريــم  ۽ ڊاڪٽــر  فيــِض  
زهــرا فارســي ۽ اســالم جــي حوالــي ســان روحانيــت جــي ڳانڍاپــي بابــت وضاحــت ڪئــي ۽ دنيــا 
تــي ٻولــي ۽ ان جــي اثــر ۽ فارســي ٻولــي ۾ روحانيــت جــي اهميــت بابــت پــڻ واضــح انــداز ۾ 
ــو  ــار ڪي ــو اظه ــت ج ــي ۽ روحاني ــاعري ۾ فارس ــي ش ــاعرن  پنهنج ــن وڏن ش ــو ۽ ج ــر ڪي ذڪ
آهــي  تــن ۾ رومــي، شــيخ ســعدي ۽ عالمــه اقبــال شــامل آهــن جــي  شــاعري بابــت  ذڪــر ڪيــو.

ڊســمبر واري مهينــي ۾  ڊاڪٽــر فريــد پنجواڻــي )ســينيئر ليڪچــرر يونيورســٽي آف لنــڊن( 
ــي  ــت ت ــي اهمي ــات” ج ــل ۽ اخالقي ــور/ تخي ــم، تص ــن “تعلي ــي جنه ــي وئ ــوت ڏن ــڻ دع ــي پ ک
روشــني وڌي. ڊاڪٽــر پنجواڻــي ٻڌايــو تــه تعليــم الِء تخيــل جــي وڌي اهميــت آهــي مگــر ان 
کــي فنــون لطيفــه کان گهــٽ ســمجهيو ويــو آهــي حاالنڪــه زندگــي جــي تمــام شــعبن ۾ ان جــي 
اهميــت هجــي ٿــي. هــن چيــو تــه تخيــالت اهــڙي شــي ناهــي جنهــن کــي پاپنــد هجــڻ گهرجــي 

بلڪــه ان  کــي اهــڙي طــرح نتيجــي وارو بڻائجــي جنهــن ســان  تخيــالت ۽ اخالقيــات جــي 
ــو تــه تعليــم کــي  وچ ۾  هــم زيســت معاشــري جــو قيــام جــڙي. ڊاڪٽــر پنجواڻــي مشــورو ڏن

جمالياتــي تخيــل ۽ اخالقيــات واري تصــور ۾ ســوچيو ۽ ان متعلــق بحــث ڪيــو وڃــي.

ڄــاڻ جــي واڌاري ۽ نصــاب جــي پهلوئــن تــي غــور ڪــرڻ ۽ ان جــي ترقــي ۽ واڌاري الِء، ڊســمبر 
ــر  ــاب ام ــي، جن ــي وئ ــوت ڏن ــي دع ــو ج ــت پارک ــي بحيثي ــل ک ــر جلي ــاب ام ــي ۾ جن واري مهين
جليــل نــاول نــگار ۽ ڪالمــڪار آهــن.  پــاڻ “تعليــم ۽ ســجاڳي” واري موضــوع تــي ڳالهــه ٻولهــه 
ڪئــي. جنــاب امــر جليــل پاڪ-هنــد جــي ورهاڳــي ۽ ان بابــت ڪتابــن ۾ ڏســيل معلومــات تــي 
ڳالهــه ٻولهــه ڪنــدي ٻڌايــو تــه ڪهــڙي طــرح ســان مســلمان جڏهــن هندســتان کان پاڪســتان 
ســنڌ پهتــا تــه ســندن ڪســم پرســي ڇــا هئــي ۽  ســاڳي طــرح پنجــاب ۽ ســنڌ پاڪســتان 
مــان ســکن ۽ هنــدن کــي جڏهــن هندســتان وڃڻــو پيــو تــه انهــن ســکن ۽ هنــدن جــي ڪهــڙي 
صورتحــال هئــي. مطلــب تــه مســلمانن ســان گــڏ هنــدو ۽ ســَک پــڻ متاثــر ٿيــا پــر نصــاب ۾ ايئــن 
ــرت  ــان نف ــن س ــن جنه ــون وڃ ــون ٿي ــون وڌي ــط فهمي ــن ۾ غل ــي ذه ــارن ج ــي، ٻ ــو وڃ ــو ٻڌاي نٿ
ــان آهــي ۽  ــه اردو آفاقــي زب ــو ت ــان تــي ڳالهائينــدي ٻڌاي وڌي آهــي. ان کانســواِء هــن اردو زب
جڏهــن ورهاڳــو ٿيــو پئــي تــه ان جــو تمــام گهڻــو اثــر اردو زبــان تــي پيــو اردو زبــان کــي فقــط 
پاڪســتان يــا مســلمانن جــي زبــان ڪــري محــدود ڪيــو ويــو حاالنڪــه اردو زبــان ايشــيا کنــڊ 
جــي زبــان آهــي ۽ تمــام وســيع زبــان آهــي جنهــن کــي ڪنهــن بــه صــورت ۾ محــدود نــه بڻايــو 

وڃــي ان الِء ڪوششــون ورتيــون وڃــن .

هــي ويهڪــو مسلســل مهارتــن ۾ اضافــي ۽ تمــام گهرائــي واري ســکيا جــا تجربــا مهيــا ڪــن 
ٿيــون جنهــن کــي وڏي پئمانــي تــي ايــس ِاي ايــف جــي اســٽاف پــاران ســاراهيو وڃــي ٿــو. 

ڊسڪورس
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پورهيت ٻارن الِء تعليمي سهولتون 
پورهيــت ٻــارن الِء ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران 2001ع ۾ چائلــڊ ليبــر ايجوڪيشــن 
پروگــرام شــروع ڪيــو ويــو تــه جيئــن کيــن تعليمــي ســهولتون مهيــا ڪيــون وڃــن. ان سلســلي 
ــڊ ڊويليپمينــٽ ســينٽر  ــاران چائل ۾ ڪراچــي جــي صنعتــي عالئقــي شــير شــاهه ۾ پروگــرام پ
ــت ۽  ــي مف ــارن ک ــت ٻ ــن 300 پورهي ــل تائي ــن ۾ هي ــو؛ جنه ــو وي ــروع ڪي ــي( ش ــي ڊي س )س
ــدان  ــندن خان ــندن ۽ س ــن س ــه جيئ ــن ت ــون وڃ ــون پي ــم ڪي ــهولتون فراه ــي س ــاري تعليم معي
جــو معيــار زندگــي بهتــر ٿئــي. ســي ڊي ســي پــاران پورهيــو ڪنــدڙ ٻــارن کــي ســندن ڪــم 
تــان موٽــڻ کانپــوِء تعليــم، تفريحــي ۽ پــاڻ مــرادي ترقــي جهــڙا موقعــا فراهــم ڪيــا پيــا وڃــن.

ســيپٽمبر 2013ع واري مهينــي دوران شــاگردن کان ورتــل امتحــان جــو حتمــي نتيجــو ظاهــر 
ڪيــو ويــو. نتيجــا لکتــي امتحــان ۽ روزانــي جــي ڪارڪردگــي تــي ٻــڌل هئــا. 321 شــاگردن 
مــان 263 شــاگرد امتحــان ۾ شــريڪ ٿيــا جنهــن مــان 171 شــاگردن کــي پــاس ڪــري اڳئيــن 
گريــڊز ۾ منتقــل ڪيــو ويــو. 92 شــاگر امتحــان پــاس نــه ڪــري ســگهيا جڏهــن تــه 58 امتحــان 
ــري  ــم ڪ ــو فراه ــو موقع ــڪ ٻي ــي ه ــاگردن ک ــر ش ــر حاض ــا. غي ــر رهي ــر حاض ــن غي واري ڏينه
ســندن روزانــي جــي ڪارڪردگــي ۽ لکتــي امتحــان وٺــڻ جــي صــورت ۾  کيــن اڳئيــن گريــڊز 

۾ موڪليــو وينــدو.

ڊســمبر 2013ع واري مهينــي ۾ صحــت جــي حوالــي ســان سيشــن جــو بندوبســت ڪيــو 
ويــو. ڪميونٽــي مــان 33 مائــرن، آهنــگ جــي ٽــن نمائنــدن، پرنســپال ســي ڊي ســي ۽ ڪالس 
ــاران  ــر پ ــي ڊاڪٽ ــگ ج ــو. آهن ــو ورت ــن ۾ حص ــن سيش ــي ه ــي ڊي س ــر س ــپورٽ آفيس روم س
ــڻ  ــن ٿي ــن ۾ بيماري ــات جنه ــت معلوم ــگر باب ــائي ۽ ش ــض، س ــن قب ــن بيماري ــن ۾  ٽ ــن سيش ه
ــي  ــام ت ــي اختت ــن ج ــي. سيش ــم ڪئ ــي فراه ــان آگاه ــي س ــي حوال ــڻ ج ــبب ۽ ان کان بچ ــا س ج
ڪميونٽــي جــي ميمبــرن پــاران ڊاڪٽــرن ســان فــردن فــردن پنهنجــي مختلــف بيماريــن بابــت 

صــالح مشــورا ورتــا.

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران وومينــز لٽريســي اينــڊ ايمپاورمينــٽ پروگــرام )وليــپ( 
شــروع ڪيــو ويــو جنهــن جــو مقصــد ســنڌ جــي ڏورانهــن عالئقــن جــي عورتــن کــي خواندگــي، 
ــرو  ــي پاڻڀ ــن ذريع ــن صالحيت ــڙ واري ــه وچ ــان له ــي س ــاڻ ۽ ڪميونٽ ــڪلز، ڄ ــگ اس مارڪيٽن
ڪــرڻ آهــي. هــن وقــت تائيــن پروگــرام پــاران 13 وومينــز لٽريســي اينــڊ ايمپاورمينــٽ 
ــه  ــي يافت ــر ترق ــن غي ــي ڏورانه ــيوهڻ( ج ــورو )س ــر( ۽ ڄامش ــي )ملي ــس(، ڪراچ ــينٽر )ولي س
عالئقــن ۾ قائــم ڪيــا ويــا آهــن، جنهــن 399 بالــغ عورتــن کــي بنيــادي خواندگــي جــي تعليــم  
۽ پــاڻ مــرادي ترقــي جــا موقعــا هــن پروگــرام ذريعــي مهيــا ڪيــا پيــا وڃــن، جنهــن ۾ نــه فقــط 
ــو  ــي رهي ــدو رس ــڻ فائ ــي پ ــي ک ــن ۽ ڪميونٽ ــندن ڪٽنب ــر س ــي پ ــن ک ــل عورت ــز  ۾ داخ مرڪ
آهــي. وليــس جــي نصــاب ۾ بنيــادي صحــت جــي ســهولت، ابتدائــي ننڍپــڻ جــي تعليــم ۽ 

ــي. ــامل آه ــپ ش ــي پاڻڀرائ ــي معاش ــن ج ــي عورت ــم ذريع ــيوراڻي تعلي پيش

ــواري وارا  ــددگاري ۽ پوئي ــا م ــزن ج ــام مرڪ ــي تم ــيوهڻ ج ــي ۽ س ــاران ڪراچ ــم پ ــپ ٽي ولي
دورا ڪيــا ويــا. انهــن دورن جــو بنيــادي مقصــد ســکيا جــي ماحــول ۽ پڙهائــڻ جــي طريقيــڪار 
کــي پرکــڻ ۽ وليــس جــي ســکيا ڏينــدڙن جــي نصــاب جــي مضمونــن ۾ ســندن فهــم کــي جانچــڻ 
هــو، تنهــن کانســواِء وليــپ ٽيــم، لرننــگ فيســيليٽيٽرز ۽ جــي ايــن اي ســي ڊي/اي جــي ايــن 
ــي  ــت ج ــون ۽ صح ــون ويهڪ ــجاڳي واري ــز  ۾ س ــف ڪميونٽي ــاران مختل ــرز پ ــي ڊي ميمب س

مســئلن تــي ڳالهــه ٻولهــه ڪئــي وئــي.

ــڻ کان  ــان ڪرائ ــزن ۾ امتح ــام مرڪ ــي تم ــس ج ــاران ولي ــم پ ــپ ٽي ــيپٽمبر 2013ع ۾ ولي س
ــي ۽  ــادي رياض ــي بني ــکندڙن ج ــت س ــز تح ــل ٽول ــار ڪي ــي وئي.تي ــرگرمي ڪرائ ــي س اڳ ج
ــوال،  ــن وارا س ــي جواب ــڻ رخ ــن ۾ گه ــو، جنه ــڻ ه ــي پرک ــن ک ــي واري صالحيت ــي خواندگ عمل
تصويــر جــي ســڃاڻپ، خــال ڀريــو، صحيــح غلــط، مختصــر جــواَب ۽ پڙهــڻ شــامل هــو. هــن 
امتحــان ۾ 399 ســکندڙن منجهــان 233 ســکندڙن امتحــان ڏنــو. اسيســمينٽ پــاران ٽيــم کــي 
وليــپ جــي ڪارڪردگــي بابــت ڄــاڻ ڏنــي تــه جيئــن مســتقبل ۾ مرڪــز جــي حوالــي ٿينــدڙ 

ــي. ــي وڃ ــڪ ڪئ ــي جوڙج ــامهون رک ــي س ــي ک ــدي ۾ ڪارڪردگ منصوبابن

آگســٽ 2013ع ۾ ايــس ِاي ايــف پــاران آغــا خــان يونيورســٽي ڊيپارٽمينــٽ آف ايمرجنســي 
ميڊيســن جــي ســهڪار ســان ابتدائــي طبــي امــداد جــي حوالــي ســان تربيتــي سيشــن 
جــو بندوبســت ڪيــو ويــو. وليــپ جــي 16 ٽيــم ميمبــرن جــن ۾، ســپروائيزر ۽ لرننــگ 
فيســيليٽيٽرز  شــامل هئــا پــاران هــن سيشــن ۾ حصــو ورتــو. تربيــت جــي اڳواڻــي قابــل 
ــي آر  ــي پ ــن ۾  س ــي سيش ــن تربيت ــتمل ه ــي مش ــن ت ــڄي ڏينه ــي. س ــي وئ ــاران ڪئ ــر پ ڊاڪٽ
)CPR(  ۽ ابتدائــي طبــي امــداد )First Aid( بابــت تربيــت ڏنــي وئــي جنهــن ۾ کيــن زخمي 
ٿيــل کــي طبــي امــداد ڏيــڻ ۽ اســڪولن ۽ مرڪــزن ۾ طبــي هنگامــي حالــت جــي صــورت ۾ کيــن 
تــرت توجهــه ۽ ابتدائــي طبــي امــداد ڏيــڻ شــامل هــو. هــن تربيتــن کــي وليــس جــي مرڪــزن ۾ 
دهرايــو ويــو جتــي 250 جــي لــڳ ڀــڳ فــردن هــن سيشــن ۾ حصــو وٺــي فائــدو حاصــل ڪيــو.

ايــل ايــس يــو پــاران  نومبــر/ ڊســمبر 2013ع  وارن مهيــن دوران وليــپ ڪراچــي ۽ ســيوهڻ 
جــي ڪميونٽــي ميمبــرن، ســکيا حاصــل ڪنــدڙ ۽ اســٽيڪ هولــڊرز الِء ورڪشــاپ جــو 
بندوبســت ڪيــو ويــو. هــي ورڪشــاپ ســيوهڻ ۽ ڪراچــي ۾ ڪرايــو ويــو جنهــن ۾  16 
ــد  ــو مقص ــاپ ج ــن ورڪش ــو. ه ــو ورت ــاپ ۾ حص ــان ورڪش ــي م ــن ڪراچ ــيوهڻ  ۽ 21 ڄڻ س
حصــو وٺنــدڙن کــي لرننــگ ريســورس مــواد جــي تيــار ڪــرڻ بابــت تربيــت ڏيــڻ جنهــن ســان 
ــدر لکــڻ ۽ پڙهــڻ  ۽ باهمــي مهارتــن ۾ اضافــو ڪرائــڻ هــو. هــن ورڪشــاپ  ٿــورڙي وقــت ان
۾ وليــپ جــي 13 مرڪــزن جــي ســکيا وٺنــدڙ کــي دعــوت ڏنــي وئــي تــه جيئــن اهــي سيشــن 
دوران لرننــگ فيســيليٽيٽرز جــي مــدد ڪــري ســگهن. هــن ريســورس جــي تيــار ڪرائــڻ جــو 
مقصــد بنيــادي خواندگــي، بنيــادي رياضــي ۽ عملــي خواندگــي واري مهارتــن ۾ اضافــو ڪــرڻ 

ــو.  ــو وي هــو. ورڪشــاپ ۾ حصــو وٺنــدڙن کان ريســورس مــواد پــڻ تيــار ڪراي

بالغن کي تعليم  ڏيندڙن الِء تربيت 

عورتن جي تعليم ۽ پاڻڀرائپ واري پروگرام ۾ 
سيڙپڪاري 
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ايس ِاي ايف پاران پي پي آر ايس 
جي چوٿين مرحلي هيٺ 608 

اسڪول کوليا ويندا
ايجوڪيشــن  ســنڌ  دوران  مهينــي  واري  2013ع  ڊســمبر 
فائونڊيشــن پــاران ســندس پروگــرام پروموٽنــگ پرائيويــٽ 
اســڪولنگ ِان رورل ســنڌ )پــي پــي آر ايــس( جــي چوٿيــن 
مرحلــي تحــت ٿينــدڙ افتتــاح الِء پروموشــنل تقريبــن جــو بنــدو 
بســت مٺــي، ٺٽــو ۽ ســجاول ضلعــن ۾ ڪيــو ويــو. چوٿيــن فيــز 
ــي  ــرام ج ــڪول پروگ ــي اس ــوان نج ــن 608 ن دوران فائونڊيش
ــدي الِء  ــي فائ ــارن ج ــي ٻ ــن ج ــن عالئق ــي ڏورانه ــن ج 10 ضلع

ــدا. ــا وين کولي

مقامــي هوٽــل ۾ رٿيــل انهــن تقريبــن ۾ انــدازن 300 ڄڻــن 
شــرڪت ڪئــي جــن ۾  تعليــم ســان وابســته فــرد، پاليســي  
نمائنــدن  جــي  ميڊيــا  ۽  نمائنــدن  حڪومتــي  جوڙينــدڙ، 
شــرڪت ڪئــي جــن صوبــي ۾ تعليــم جــي صورتحــال تــي 
بحــث مباحثــو ڪيــو ۽ ان ڳالهــه کــي ورجايــو تــه تعليــم جــي 
بهتــري الِء وڌ کان وڌ اســڪول کوليــا وڃن. ســنڌ ايجوڪيشــن 
فائونڊيشــن پــاران هــن ســرگرمي ڪرائــڻ جــو مقصــد پروگــرام 
ــي آر  ــدم پــي پ ــل ق ــت کني ــڪ پرائيويــٽ پارٽنرشــپ تح ۽ پبل
ايــس جنهــن ذريعــي 392 اســڪول پروگــرام جــي 10 ضلعــن 
۾ هاليــا پيــا وڃــن بابــت آگاهــي ڏيــڻ هــو. ايــس ِاي ايــف پــاران 
ــارم  تــي  ــون اســڪولن الِء درخواســت ف ــو آهــي تــه ن ــو وي ٻڌاي
ڪــم شــروع ڪيــو ويــو جنهــن تحــت درخواســت فارمــز ڪنهــن 
بــه ايــس ِاي ايــف جــي آفيــس مــان حاصــل ڪــري ســگهجن ٿــا. 
درخواســت  پــاران  پروگــرام  ايــس  آر  پــي  پــي  کانســواِء  ان 
ــکاري  ــڻ ڏي ــو پ ــق وڊي ــرڻ متعل ــارم ڀ ــي ف ــدڙن ک ــل ڪن حاص
وئــي تــه درخواســت فــارم کــي ڪهــڙي طريقــي ســان ڀريــو 

ــه رهــي. ــش باقــي ن ــه غلطيــن جــي گنجائ وڃــي ت

ــخصيتن  ــي واري ش ــلي ۾  نال ــاران ان سلس ــس پ ــي آر اي ــي پ پ
خــاص  مهمــان  بحيثيــت  ســان  حوالــي  جــي  پروگــرام  کــي 
دعوتــون ڏنيــون ويــون، انهــن شــخصيتن ۾ ڊاڪٽــر مهيــش 
مالڻــي )ايــم پــي اي- پريزيڊينــٽ پ پ پ ضلعــو ٿــر پارڪــر(، 
پــي اي -پ پ پ(، محترمــه  )ايــم  لغــاري  ريحانــه  محترمــه 
هميــرا علواڻــي )ايــم پــي اي - پ پ پ ( ۽ فقيــر شــير محمــد 
بالالڻــي )ايــم ايــن اي-پ پ پ ( ۽ ان ســان گــڏ ايــس ِاي ايــف 
جــي مٿــي ســطح جــي مينيجمينــٽ جنهــن ۾ جنــاب محمــد 
جنــاب  ايڊمــن(،  اينــڊ  آر  ايــڇ  عباســي)ڊائريڪٽر  عبــداهلل 
ــي  ــگ، ايڊووڪيس ــر مارڪيٽن ــي ڊائريڪٽ ــڻ )ڊپٽ ــار ٻانڀ نث
ــز(،  ــر ريجن ــي ڊائريڪٽ ــميجو )ڊپٽ ــتم س ــنز(، رس ۽ پبليڪش
ــس(،  ــي آر اي ــي پ ــر -پ ــٽنٽ ڊائريڪٽ ــو )اسس ــار چانڊي مختي
ڊائريڪٽر-ميرپورخــاص  )اسســٽنٽ  آريســر  بخــش  امــام 
ريجــن(، عبدالفتــاح جوکيــو )اسســٽنٽ ڊائريڪٽــر - دادو 

ــا. ــامل هئ ــن( ش ريج

پــاران هــن تقريــب کــي ســاراهيو ويــو  شــرڪت ڪنــدڙن 
ايــف جــي پبلــڪ پرائيويــٽ پارٽنــر شــپ جــي  ايــس ِاي  ۽ 
ڪئــي  تعريــف  پــاران  خصوصيــن  مهمــاِن  بابــت  قــدم  هــن 
ــاران تعليــم الِء ورتــل  وئــي.  چيــف گيســٽ، ايــس ِاي ايــف پ
ڪوششــن جنهــن معيــاري تعليــم  ۽ ان جــي پهــچ کــي بنيــادي 
ســطح تائيــن پهچائــڻ جــي ڪوششــن ۾  پنهنجــي مڪمــل 

ســهائتا جــي خاطــري ڪرائــي وئــي.
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جانچ پڙتال 
۽

 تشخيص 

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران  معمــول مطابــق  پنهنجــي ســمورن پروگرامــز  ۽ ســاٿي اســڪولن جــي الِء جانــڇ پڙتــال ۽ تشــخيصي  
ڪئــي وينــدي آهــي، جنهــن ۾  اســڪولن جــي ڪارڪردگــي ۽  شــاگردن جــي تعليمــي ڪارڪردگــي ۽  پروگــرام جــي بهتــري الِء کنيــل 

قدمــن جــي قابليــت جاچــڻ  شــامل هونــدي آهــي، ان حوالــي ســان تفصيــل هيــٺ ڏجــن ٿــا: 

جوالئــي 2013 ع دوران فائونڊيشــن جــي آر بــي ســي ايــس پروگــرام الِء ، مايٽرنــگ ٽيــم ۽ آر بــي ســي ايــس ٽيــم ۽ ايڊمنسٽريشــن جــي 
گڏيــل ســهڪار ســان صورتحــال جــو جائــزو )سچويشــن ايناالئســس( جــو بندوبســت ڪيــو ويــو. هــي ســرگرمي آر بــي ســي ايــس جــي 10 
ضلعــن )ڪراچــي، حيدرآبــاد، ڄامشــورو، ميرپورخــاص، ســانگهڙ، الڙڪاڻــو، دادو، قمبــر شــهدادڪوٽ، خيرپــور ۽ ســکر( ۾  ڪئــي وئــي. 
هــن ســرگرمي ۾ اســڪولن جــو تجزيــو، والديــن، انتظامــي ڪميٽــي )پــي ايــم بــي( جــو اثرائتــو ڪــردار ۽  والديــن کان انٽرويــو ذريعــي 
رِائــي  کــي پــڻ گــڏ ڪيــو ويــو. ان کانســواِء  هــن ســرگرمي جــو مقصــد تــازي صورتحــال جــو جائــزو، واڌاري جــو امــڪان، اســڪولن جــون 
گهرجــون/ ضرورتــون ۽ اتــان جــي ڪميونٽــي جــي رهڻــي ڪرڻــي بابــت ڄــاڻ حاصــل ڪــرڻ شــامل هــو.  فيلــڊ دورن دوران آر بــي ســي ايــس 
جــي 245 جڳهيــن/ هنــڌن جــا انــگ اکــر جمــع ڪيــا ويــا ۽ ڇنــڊ ڇــاڻ کانپــوِء ڊيٽــا کــي هــڪ هنــڌ گــڏ ڪيــو ويــو. ۽ گڏيــل انــگ اکــرن جــي 
معلومــات کــي تجزئــي الِء موڪليــو ويــو. آر بــي ســي ايــس جــي صورتحــال واري جائــزي واري رپــورٽ ۽ پريزينٽيشــن نومبــر 2013ع  ۾ 

ڊائريڪٽر-پــي اور آر، وٽ جمــع ڪرائــي وئــي.

ــن ۾  ــپ( الِء مهارت ــرام )ولي ــٽ پروگ ــڊ ايمپاورمين ــي اين ــز لٽريس ــاران، وومين ــٽ پ ــگ يون ــي دوران مانيٽرن ــٽ 2013 ع واري مهين آگس
اضافــي ۽ ٽــول ڊزائيــن ســرگرمي ڪرائــڻ جــو بندوبســت ڪيــو ويــو. هــن ويهــڪ ۾ انــگ اکــر گــڏ ڪــرڻ  واري ٽولــز جــي تيــاري ۽ ان ســان 
گڏوگــڏ اســڪول ۽ پروگــرام ســطح تــي انــگ اکــر گــڏ ڪــرڻ جــي مختلــف طريقــن بابــت ســمجهايو ويــو. ڊيٽــا ڪليڪشــن ٽولــز کــي ماهــوار 

ڪارڪردگــي واري رپــورٽ )ايــم پــي آر( ۽ وليــس مرڪــزن جــي مــدد گار دورن الِء حتمــي شــڪل ڏنــي وئــي هئــي.

ڊســمبر 2013ع واري مهينــي دوران آر ايــم اينــڊ ِاي پــاران آئــي ِاي ايــل پــي جــي انسپيڪشــن ڊيٽــا جــي تصديــق الِء فيلــڊ ايڪٽوٽــي جــو 
بندوبســت ميرپــور خــاص، بديــن ۽ ڄامشــورو ضلعــن ۾ ڪيــو ويــو، جنهــن الِء انتظامــي منصوبابنــدي جــوڙي وئــي ۽  ڪليڪشــن ٽولــز کــي 
ڊزائــن ڪيــو ويــو. انــگ اکــرن جــي تصديــق واري ســرگرمي الِء پهريــن مرحلــي ۾  ٽــن ضلعــن جــي 117 اســڪولن جــي تصديــق مڪمــل 
ڪئــي وئــي. ان سلســلي جــو ٻيــو مرحلــو جنــوري 2014 ع کان شــروع ٿينــدو.  ســرگرمي دوران ڊيٽــا کــي گــڏ ڪــري ان جــي جانــچ پڙتــال 
ڪئــي وئــي ۽ ڊيٽــا کــي هــڪ هنــڌ گــڏ ڪيــو ويــو ۽ ڪراچــي ســب آفيــس ۾ جمــع ڪرائــي وئــي، جنهــن جــي فليــش رپــورٽ ڊائريڪٽــر- 

پــي او آر، کــي جمــع ڪرائــي وئــي. 

نومبــر 2013ع واري مهينــي دوران مانيٽرنــگ ۽ ايواليوئيشــن )ايــم اينــڊ ِاي ( جــو 5 ڏينهــن تــي مشــتمل  نظرثانــي ڪيــل مانيٽرنــگ 
فريــم ورڪ تــي ورڪشــاپ ۽ ايــم اينــڊ ِاي جــي ســالياني منصوبابنــدي جــي ســرگرمين جــو پــڻ بندوبســت حيدرآبــاد ريجنــل آفيــس ۾  ڪيــو 
ــق،  ــي تصدي ــرن ج ــن اک ــال، انگ ــچ پڙت ــڪار، جان ــم ورڪ، طريقي ــل فري ــي ڪي ــي  نظرثان ــڊ ِاي ج ــم اين ــي اي ــم ک ــرگرمي دوران  ٽي ــو. س وي

ڪانســپٽ پيپــر ۽ فليــش رپــورٽ  فارميــٽ ۽ ٽــول ڊزائنــگ بابــت تعارفــي سيشــن  ڪرايــو ويــو. 

ــي  ــس ج ــي آر اي ــي پ ــي پ ــن” ت ــي تعي ــرن ج ــي اث ــن ج ــي ڪتاب ــي درس ــس ج ــٽي پري ــفورڊ يونيورس ــڪولن ۾آڪس ــس اس ــي آر اي ــي پ “ پ
اســڪولن ۾ تحقيــق ڪــرڻ“ الِء هــڪ تجويــز مجــاز اٿارٽــي کــي پيــش ڪئــي وئــي، جنهــن الِء درســي ڪتابــن ۽ نصــاب تــي وســيع ادب جــو 
مطالعــو ڪــري جائــزو ورتــو ويــو. هــي مطالعــو موجــوده نصــاب ۾ اهــم بصيــرت / فهــم فراهــم ڪنــدو ۽ پــي پــي آر ايــس پروگــرام ۾ جيڪــو 

نصــاب اســتعمال ڪيــو وينــدو آهــي ان ۾ تعليمــي معيــار جــي واڌاري جنهــن ۾ بهتــري جــي ضــرورت هونــدي جــي نشــاندهي ڪنــدو .

هــي مطالعــو  پــي پــي آر ايــس پروگــرام ۾ پڙهائجنــدڙ نصــاب الِء اهــم بصيــرت فراهــم  ڪنــدو ۽  تعليمــي معيــار کــي وڌائــڻ  ۽ جنهــن بــه مــَد 
۾ بهتــري جــي ضــرورت کــي نمايــا ڪنــدو. 

ســجاڳ ســنڌي زبــان ۾ نڪرنــدڙ  ميگزيــن 
ايجوڪيشــن  ســنڌ  کــي  جنهــن  آهــي 
ڪيــو  پــڌرو  ڇپرائــي  پــاران  فائونڊيشــن 
بنيــادي ســطح  آهــي.  هــي ميگزيــن  وينــدو 
تــي ڪميونٽيــز الِء آهــي جنهــن ۾ ڪميونٽــي 
جــي خيالــن ۽ تصــورن کــي شــامل ڪيــو وينــدو 
آهــي. ميگزيــن جــو ٻيــو مقصــد تعليــم ۽ ترقــي 
جــي حوالــي ســان مســئلن، مشــڪالتن،  ورتــل 
ڪوششــن ۽ مشــقن  بابــت بنيــادي ســطح تــي 
ڄاڻــڪاري پهچائــڻ آهــي. ان کانســواِء هــي 
ميگزيــن ماڻهــن کــي پنهنجــي راِء جــي اظهــار 
۽ ســندن ســماجي مســئلن ۽ کيــن تعليــم جــي 
حوالــي ســان کنيــل قدمــن ۽ ان جــي ڪميونٽي 

ــت   ــي مــوٽ باب ــت باهم ــرن باب ــي پونــدڙ اث ت
هــڪ پليــٽ فــارم مهيــا ڪــري ٿــو. ان سلســلي 
ــن ۾  ــڙي جنه ــن ڪ ــي پنجي ــن ج ــن ميگزي ۾ ه
اســتادن جــي مســئلن ۽ ســکيا جــي ماحــول 
ــجاڳي  ــت س ــول باب ــي ماح ــان تعليم ــن س جنه
پکڙجــي بابــت مضمــون ۽ انٽرويــو شــامل ڪيــا 
ــت  ــماري ۾ صح ــن ش ــڏ ه ــان گ ــن. ان س ــا آه وي
بابــت  احتيــاط  ۽  عــالج  ســان  حوالــي  جــي 
ــن  ــجاڳ ماڻه ــي. س ــي وڃ ــي پئ ــي پهچائ آگاه
ــز  ــي ڪميونٽي ــن ۽ مقام ــي ضرورت ــي حقيق ج
تــي ترقــي الِء  بنيــادي ســطح  ســان الڳاپيــل 
فائونڊيشــن  ۾  ڪــرڻ  نمايــا  کــي  ڪوششــن 

پــاران اڳڀــري ڪوشــش آهــي.

سجاڳ 

ايــس ِاي ايــف جــي ســالياني رپــورٽ ۾  فائونڊيشــن جــي ڪارڪردگــي ۽ گذريــل ســال جــي 
حاصــالت بابــت رپــورٽ پــڌري ڪيــل آهــي. هــن رپــورٽ ۾  آرگنائيزيشــن بابــت معلومــات 
بابــت  ايــف  ايــس ِاي  مهيــا ڪيــل آهــي جنهــن کــي اســٽيڪ هولــڊرز ۽ ٻيــن جيڪــي 
ڄاڻــڪاري حاصــل ڪــرڻ ۾ دلچســپي رکــن ٿــا تــن کــي فائونڊيشــن جــي ســرگرمين مالياتــي 
ڪارڪردگــي بابــت آگاهــي فراهــم ڪئــي وينــدي آهــي. ســالياني رپــورٽ 2011-12 

ــي. ــار آه ــڻ الِء تي ــي ۽ ڇپج ــي آه ــي چڪ ــل ٿ مڪم

ايس ِاي ايف جي سالياني رپورٽ 

طباعت 
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ايس ِاي ايف پاران بين االقوامي خواندگي ڏيهاڙو 2013ع ملهايو ويو
 ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران 09 ســيپمٽر 2013ع تــي بيــن االقوامــي 
خواندگــي ڏيهــاڙو ملهايــو. هــن ڏيهــاڙي جــي موقعــي تــي اســٽيڪ هولــڊرز کــي 
ــي  ــر بڻائج ــي بهت ــه ک ــن ان ڳاله ــه ڪيئ ــن ت ــا ڏي ــا راي ــي پنهنج ــه اه ــو ويوت ــو ڏن موقع
جنهــن ســان  ٻــارن جــو تعليــم واري پاســي ڏانهــن الڙو وڌي جنهــن ســان قومــي ســطح 
تــي خواندگــي ۾ اضافــو ٿئــي. ان موقعــي تــي 100 کان مٿــي فــردن جــن ۾ حڪومتــي 
نمائنــدا، ســماجي ڪارڪنــن، يونيورســٽي جــا شــاگردَ ۽ پبلــڪ ۽ پرائيويــٽ ســيڪٽر 
ســان وابســطه فــردن هــن پروگــرام ۾ شــرڪت ڪئــي ۽ اســڪول جــي حوالــي ســان اثــر 
انــداز ٿينــدڙ مســئلن ۽ انهــن پهلوئــن بابــت بحــث ڪيــو جنهــن ذريعــي شــاگردن کــي 
اســڪول ڏانهــن راغــب ڪجــي ۽ کيــن اســڪول انــدر ويهارجــي  جنهــن ســان اســڪول 

ڇــڏڻ واري روش ۾ ڪمــي ٿئــي.

هــن تقريــب ۾ جــن مشــهور شــخصيتن حصــو ورتــو تــن ۾ پروفيســر انيتــا غــالم علــي 
)ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن(، ڊاڪٽــر محمــد ميمــڻ )آغــا خــان يونيورســٽي، 
)امــن  ربانــي  احســن  ڊاڪٽــر  ڊويلپمينــٽ(،  ايجوڪيشــنل  فــار  انســٽيٽيوٽ 
ــد  ــد احم ــائيٽي(، نوي ــول سوس ــس ۽ س ــار پي ــينٽر ف ــو )س ــي چانڊي ــن(، جام فائونڊيش

ــل )دي  ــريٰ افض ــٽي( ۽ بش شــيخ )ريفــارم ســپورٽ يونــٽ(، ولــي زاهــد )اســڪل س
ســٽيزنز فائونڊيشــن( شــامل هئــا.  پينلســٽ ۾ موجــود ســڀني ان ڳالهــه تــي زور ڀريــو 
تــه تعليــم هــر ٻــار جــو بنيــادي حــق آهــي ۽ اهــا رياســت جــي ذميــواري آهــي تــه هــر 
ٻــار الِء تعليــم جــي ســهولت جــو بندوبســت ڪــري. انهــن چيــو تــه زندگــي ۾ تعليــم 
جــي تمــام گهڻــي اهميــت آهــي جــو اهــا ڪنهــن بــه فــرد کــي باوقــار ڪــري بيهــاري 
ــڻ پســند ڪــري ٿــي. تعليــم انســان کــي  ــا پ ــرد جــي دني ــي اردگ ٿــي ۽ ان کــي پنهنج
مثبــت رويــن جــو درس ڏيئــي ٿــي، پيــداواري ڪــم ظاهــر ٿيــن ٿــا، اثرائتــي ۽ اهليــت 
ــي  ــرڻ ج ــي ڪ ــڻ ۽ رابط ــڻ، لک ــون، پڙه ــڙن ٿي ــون ج ــي مهارت ــڻ ج ــن وٺ واري فيصل
مهارتــن کــي جــوڙي هــڪ فــرد مڪمــل طــور تــي فعلــي، ســماجي طــور تــي ذميــوار 
ــو  ــار ڪي ــو اظه ــه ج ــڀني ان ڳاله ــب ۾ س ــي. تقري ــو آه ــي آزاد بڻب ــور ت ــي ط ۽ معاش
تــه توڻــي جــو پاڪســتان ۾  خواندگــي جــو تناســب ان حــد تائيــن ناهــي جتــي هجــڻ 
گهرجــي هــا ان باوجــود اســان وٽ ڪجهــه اهــڙا ماڻهــو ڪجهــه اهــڙا ادارا موجــود آهــن 
جيڪــي تعليــم جــي واڌاري ۽ معيــاري تعليــم جــي پهــچ کــي ســڀني تائيــن رســائڻ ۽ 
پاڪســتان کــي ان خوادگــي جــي فهرســت ۾ آڻــڻ جــو ڪوشــش ڪــري رهيــا آهــن جــن 

ــدو. ــي پهچن ــار ت ــيٰ معي ــي اعل ــتان گڏج ــان پاڪس س
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ايــس ِاي ايــف پــاران پــي پــي آر ايــس جــي انٽرپرينيوئــرز جــي تعليــم جــي حوالــي ســان ورتــل 
ڪوششــن جــي ســاراهه 

ــن پــاران پروموٽنــگ پرائيويــٽ اســڪولنگ ِان رورل  ــن فائونڊيش ســنڌ ايجوڪيش
ســنڌ )پــي پــي آر ايــس( پروگــرام جــي انٽرپرينيوئــرز جــي ســنڌ صوبــي جــي ڏورانهــن 
عالئــق ۾ نجــي اســڪول قائــم ڪــري تعليــم جــي پهــچ ۽ معيــاري تعليــم کــي اڳتــي 
وڌائــڻ جــي الِء ورتــل ڪوششــن کــي وڏي واڪــي ســاراهيو ويــو. ان موقعــي تــي 
ڪراچــي جــي هــڪ مقامــي هوٽــل ۾  02 جوالئــي 2013ع تــي ســاراهه واري هــن 
ــن، پاليســي جوڙينــدڙن، ايــن  تقريــب ۾  پــي پــي آر ايــس انٽرپرينيوئــرز، تعليــم دان

ــي.  ــرڪت ڪئ ــدن ش ــي نمائن ــا ج ــي اوز ۽ ميڊي ج

تقريــب ۾ جــن مشــهور شــخصيتن بطــور پينلســٽ حصــو ورتــو تــن ۾  پروفيســر 
انيتــا غــالم علــي )ســتارهِ امتيــاز -مينيجنــگ ڊائريڪٽــر -ايــس ِاي ايــف(، نازيــه 
ربانــي )پريزيڊينــٽ ووميــن ونــگ- پــي ٽــي آئــي(، پروفيســر ڊاڪٽــر برناڊيــٽ ڊيــن 
)پرنســپال، ســينٽ جوزفــس ڪاليــج(، ســهيل محمــد علــي )ڪنســلٽنٽ ۽ ٽرينــر(، 
االهــي بخــش بلــوچ )ريجنــل هيــڊ اســٽريٿننگ، پارٽيســيپيٽري آرگنائيزيشــن(۽ عزيــز 

ــا. ــامل هئ ــف( ش ــس ِاي اي ــر -اي ــي )ڊائريڪٽ ڪابان

 ايــس ِاي ايــف پــاران هــن ســرگرمي ڪرائــڻ جــو مقصــد پــي پــي آر ايــس جــي 
انٽرپرينيوئــرز جــي ورتــل ڪوششــن جــي مڃتــا ۽ ســاراهه ڪــرڻ هــو جيڪــي انهــن 
صوبــي جــي ڏورانهــن عالئقــن ۾ نجــي اســڪول کولــي تعليــم جــي پهــچ کــي وڌائــڻ 
۽ معيــار الِء اڻ ٿــڪ محنــت ڪئــي. ان ســان گــڏ انٽــر پرينيوئــرز کــي ان ڳالهــه ڏانهــن 
بــه توجهــه ڏيــاري وئــي تــه هــو پنهنجــي ڪاوشــن کــي جــاري رکــن تــه جيئــن تعليمــي 
ــار ۾ واڌارو اچــي ۽ تعليــم جــي رســائي ســڀني تائيــن ممڪــن بڻجــي ســگهي.  معي
ايــس ِاي ايــف کــي موقعــو مليــو جــو تعليــم جــي حوالــي ســان پبلــڪ پرائيويــٽ 
پارٽنــر شــپ جــي ڪــردار کــي اجاگــر ڪيــو ۽ پــي پــي آر ايــس جــي مقامــي ســطح تــي 
حاصــل ڪيــل حاصــالت بابــت آگاهــي فراهــم ڪئــي.  هــن موقعــي تــي نئيــن اســڪول 
انتظاميــه ۽ اداري بابــت بحــث ڪنــدي بنيــادي ســطح واري حقيقتــن کــي بهتــر بنائــڻ 
ــي ۽  ــي وئ ــه ڪئ ــه ٻوله ــي ڳاله ــون ت ــگهجن ٿي ــي س ــون وٺ ــون ڪوشش ــي ڪهڙي الِء ک
تجربــن تحــت پنهنجــا پنهنجــا رايــا پيــش ڪيــا ويــا. تقريــب ۾ اســڪول  مينجمينــٽ 
ــي  ــطح ج ــادي س ــي بني ــث ذريع ــي بح ــقن ت ــن مش ــدت واري ــي ج ــن ج ۽  ايڊمنسٽريش
حقيقتــن  کــي ڪيئــن بهتــر بڻائــي ســگهجي ٿــو تــي ڳالهــه ٻولهــه پــڻ ڪئــي وئــي.   
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ايــس ِاي ايــف پــاران عالمــي 
اســتادن جــو ڏهــاڙو 2013ع 

ــو ــو وي ملهاي

ــرڻ  ــو ڪ ــي ۾ الڳ ــا خط ــڪ ي ــن مل ــن ڪنه ــدڙ ام ــم رهن ــي ۽ قائ ــواِء ترق ــم کان س ــاري تعلي معي
ممڪــن نــه آهــي ۽ اهــو فقــط هــڪ اعلــٰي تربيــت يافتــه، قابــل، مــدد ڪنــدڙ ۽ جدوجهــد ڪنــدڙ 
اســتادن کان ســواِء ممڪــن ناهــي. ملــڪ جــي مســتقل جــي نســلن، ٻــارن  جــي رهبــري ڪنــدڙن 
ــاران گهڻــو ڪجهــه ارپينــدڙ کــي مــان ڏيــڻ الِء، عالمــي اســتادن جــي  ۽ تعليــم کــي پنهنجــي پ

ڏهــاڙي جــي مناســبت ســان مقامــي هوٽــل ۾ تقريــب جــو بندوبســت ڪيــو ويــو. 

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران ڪراچــي جــي ھــڪ مقامــي ھوٽــل ۾ “اي ڪال فــار ٽيچــر” 
نالــي ســان اســتادن جــي  عالمــي ڏھــاڙي جــي موقعــي تــي محنتــي ۽ پنهنجــي ڪــم ســان عقيــدت 
رکنــدڙ اســتادن جــي مــان تقريــب جــو انعقــاد ڪيــو ويــو. هــن تقريــب ۾تجربيــڪار ماهــرن کــي 
ــب ۾ 300  ــي. تقري ــي ويئ ــوت ڏن ــي الِء دع ــرڻ ج ــث ڪ ــي بح ــئلن ت ــل مس ــان الڳاپي ــتادن س اس
ــڊرز،  ــٽيڪ هول ــرن، اس ــلهاڙيل ماه ــان س ــعبي س ــي ش ــم ج ــن ۾ تعلي ــي ج ــرڪت ڪئ ــردن ش ف

ســرڪاري نمائنــدن ۽ ميڊيــا جــي نمائنــدن شــرڪت ڪئــي. 

تقريــب ۾ جنــاب نثــار کهــوڙو )وزيــر تعليــم ، ســنڌ( بحيثيــت مهمــاِن خصوصــي شــرڪت 
ــخصيتن  ــزز ش ــن مع ــب ۾ ج ــواِء تقري ــو. ان کانس ــورت بڻاي ــڪ خوبص ــي وڌي ــب ک ــري تقري ڪ
بطــور پينلســٽ شــرڪت ڪئــي تــن ۾ صبــا محمــود )چيــف پروگــرام مينيجــر، ريفــارم ســپورٽ 
يونــٽ(، ڊاڪٽــر قيصــر بنگالــي )ماهــر معاشــيات(، ڊاڪٽــر عبدالوحيــد عمراڻــي )پروفيســر ۽ 
ــو  ــاري )اڳوڻ ــاهه لڪي ــدر ش ــر قلن ــگ(، پروفيس ــڊ انجنيئرن ــٽي اين ــود يونيورس ــر دائ ڊائريڪٽ
چيئرپرســن انگلــش ڊپارٽمينــٽ ســنڌ يونيورســٽي -تعليمــدان(، پروفيســر برناڊيــٽ ڊيــن 
)پرنســپل ســينٽ جــوزف ڪاليــج(، وجيــه اختــر )ميڊيــا ڊويلپمينــٽ پريڪٽشــنر(، جنــاب عزيــز 
ڪابانــي )ڊائريڪٽــر- پــي او آر، ايــس ِاي ايــف( ۽ پروفيســر انيتــا غــالم علــي )ســتارهِ امتيــاز، 

ــاران شــرڪت ڪئــي. ايــم ڊي، ايــس ِاي ايــف( پ

ان موقعــي تــي جنــاب نثــار کهــوڙي چيــو تــه اســتاد جــو رتبــو تمــام وڏو آهــي جــو هــي 
پيغيمبــري پيشــو آهــي ۽ اســتادن جــي ذميــواري والديــن کان وڌي وڃــي ٿــي جــو هــو ٻــار جــي 
ذهنــي نشــوونما ۾ ڪليــدي ڪــردار ادا ڪــري ٿــو. نثــار کهــوڙو چيــو تــه اســتادن کــي ســندن 
محنتــن ۽ ڪاوشــن جــي اڃــا وڌيــڪ قبوليــت ۽ مڃتــا ملنــدي جيــڪا پهريــن انهــن کــي نــه ملنــدي 

هئــي.

پينلســٽ طرفــان اســتادن جــي غيــر حاضــري واري پهلــو تــي روشــني وجهنــدي چيــو تــه جيتــرو 
جلــدي ٿــي ســگهي اســتادن جــي غيــر حاضــري واري مســئلي کــي حــل ڪيــو وڃــي جــو اهــو 
بنيــادي ۽ اهــم مســئلو آهــي هــن مســئلي حــل نــه ڪــرڻ ســبب تعليــم تــي غيرمثبــت اثــر پئجــي 
رهيــا آهــن. انهــن اهــا راِء بــه ڏنــي تــه اســڪولن ۾ اســتادن جــي غيرحاضــري کــي ختــم ڪــرڻ الِء 
ــڻ جــو  ــي ڏي اســڪولن جــي هيــڊ ماســترن ۽ پرنســپلز کــي اســتادن جــي ڀرتــي ڪــرڻ ۽ نيڪال
اختيــار ڏنــو وڃــي تــه جيئــن انهــن اســڪولن، ادارن ۽ ڪاليجــن جــي ڪارڪردگــيَء ۾ بهتــري 
اچــي. ان کانســواِء اســتادن جــي ڀرتــي پــڻ اهــم مرحلــو هجــي ٿــو جنهــن کــي شــفاف بڻائــڻ جــي 
ــوڙي  ــدي ج ــڻ الِء منصوبابن ــي بنائ ــي يقين ــي ک ــي ڀرت ــتادن ج ــل اس ــي ۽ قاب ــرورت آه ــديد ض ش
وڃــي. فقــط ڊگــري ڏســي کيــن ڀرتــي نــه ڪيــو وڃــي پــر ســندن پڙهائــڻ واري مهــارت ۽ ڄــاڻ کــي 
الزمــي طــور تــي پرکيــو وڃــي. پينلســٽ طرفــان وڌيــڪ چيــو ويــو تــه اســتادن جــي باقاعدگــي 
واري تربيتــن جــو بندوبســت ڪــرڻ پــڻ الزمــي ڪيــو وڃــي جنهــن ســان اهــي پڙهائــڻ جــي نــون 
طريقــن بابــت ڄــاڻ حاصــل ڪنــدا ۽ جديــد انــداز واري رويــي کــي پــڻ قبــول ڪنــدا. ان کانســواِء 
ــون  ــڻ ڪوشش ــي پ ــرڻ ج ــل ڪ ــي ح ــن ج ــي ۽ انه ــو وڃ ــان ڏن ــڻ ڌي ــي پ ــئلن ت ــي مس ــتادن ج اس

ورتيــون وڃــن. 
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