
 
 
 

URDU 

 طرزعمل اور فالح و بہبود کے حوالے سے اسکول پر مبنی اصالحی پروگرام

ی بنیاد پر، اصالحات شہادتوں ک بود کی اصالحات بیان کی گئی ہیں۔کی طرف سے استعمال کی جانے والی طرزعمل اور فالح و بہ )FCPS( درج ذیل ڻیبل میں فیئرفیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز
حوالے سے دی جن کے ذریعے خصوصی ضروریات کو پورا کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ طالب علم کی فالح و بہبود اور طرز عمل کے  ،میں تشکیل دی جاتی ہیں منظم اور واضح انداز

 ۔سوچ سمجھ کر تشکیل دیا جاتا ہے جانے والی ہدایات کے لیئے عام طور سے انتخاب کرده پروگرام میں خصوصی ڻریننگ درکار ہوتی ہے اور انہیں طالب علم کی ضروریات کے مطابق

 

  

 سخت اصالحات
 

انفرادی شعبے  ،کسی بھی طالب علم کو
(شعبوں) میں درکار ضروریات پوری کرنے 
کے لیئے اسکول سخت اصالحات کے عالوه 
اعلی درجے کی بنیادی ہدایات بھی فراہم کرتا 

 ہے۔
 

 
انفرادی طور پر تشکیل دی گئی کونسلنگ 
 عملی طرزعمل کی جانچ)FBA(  اور

 )BIP( طرز عمل کا اصالحی پالن
مات کا ایکٹبچوں کی خد )CSA(  کیس

 مینجمنٹ
 

 

سے اسکول کونسلر، اسکول کے سماجی کارکن، اسکول کے ماہر نفسیات یا طرزعمل کے طالب علم کی انفرادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیئے مناسب اصالحات تشکیل دینے سے حوالے  
 اصالحی ڻیچر کے ساتھ صالح و مشوره بہت ضروری ہے۔ 

 

 بنیادی ہدایات
 
ایسا تعلیمی ماحول تشکیل دینے کے لیئے، جس میں 

طلباء کو ذمہ دار، بھرپور اور مؤدب زندگی گزارنے 
کے بارے میں سکھایا جائے، اسکول ایک 

Positive Behavior Approach (PBA)  بناتا
 ہے۔ 

 
   /ہر اسکول، اسکول بھر میں طرزعمل

تعلیمی توقعات کی شناخت اور اس کی تعلیم 
 دیتا ہے۔

  اسکول میں کی جانے والی توقعات کے
حوالے سے غنڈه گردی کی روک تھام، 

تدریس کے ایک ضمنی جزو کے طور پر 
 ہے۔ جاتیرکھی 

 فرادی اسکول کی طرف سے تعین کردهہر ان 
یا کی اسکول کونسلنگ کا نصاب، ورجین

طرف سے مقرر کرده اسکول کونسلنگ کے 
 معیارات پر پورا اترتا ہے۔

  اسکول بھر میں کی جانے والی فالح و بہبود
کی سرگرمیاں طالب علم کی عمر اور 
 نشونما کے معیار کے مطابق ہوتی ہیں۔

. 

 

 خصوصی اصالحات
 
چھوڻے گروپوں میں ایک جیسی ضروریات کے 

اسکول کی طرف سے  ،حامل طلباء کے لیئے
خصوصی اصالحات کے عالوه اعلی درجے کی 

 بنیادی ہدایات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ 
 
 

  شہادتوں پر مبنی سماجی مہارتوں کا
 نصاب

 دتوں پر مبنی انتظامی کام کاج کا شہا
 نصاب

 زندگی کی مہارتوں کی ڻریننگ 
  کامیابی حاصل کرنے کی حکمت عملیاں

(پالننگ، ترتیب اور پڑھائی کی مہارتوں 
پر زور دینے کے لیئے سیکنڈری لیول پر 

 انتخابی کورس)
 گروپ کونسلنگ 
 بحالی انصاف کے گروپ 
 صالح و مشوره 
 ہم عمر ساتھیوں کے ذریعے مصالحت 
 شراب اور دیگر منشیات )AOD(  کے

 اصالحی/ سیمینار

 

LS-AAP-School Based Intervention Programs 




