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2e Students ابی ضروریات میں مددب(دوہری خصوصیات کے حامل طلباء) کی سماجی و جذ 
(دوہری خصوصیات کے حامل طلباء) کو  2e Studentsوالدین اور اسکول کے عملے کے لیئے یہ انتہائی اہم ہے کہ وه ضرورت کے حامل شعبوں میں مدد کے دوران 

ا اسکول ذہنی دباؤ اور/ یمضبوط بنائیں۔ غیر تشخیص کرده ضروریات کے دباؤ سے نمڻنے کا اثر طالب علم کی سماجی و جذباتی صحت پر پڑ سکتا ہے اور یہ مشکل رویوں، 
خصوصیات کے حامل طلباء) کی سماجی و جذباتی ضروریات کو سمجھنا اور ان میں مدد  (دوہری 2e Studentsمیں ناقص کارکردگی کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ 

 فراہم کرنا طالب علم کی صحت کے لیئے اہم ہے۔

  

 

 مضبوطیوں پر توجہ 
دوہری خصوصیات کے حامل طلباء انوکھی خوبیوں، 
دلچسپیوں کے مالک ہوتے ہیں اور منفرد شعبوں میں 
مہارتیں رکھتے ہیں۔ ان مضبوطیوں کی شناخت اور 

ور اور کمز بڑھانےتعلیمی کارکردگی کو سے استعمال 
 ہوگی۔صالحیتوں کی تعمیر میں مدد فراہم 

 حکمت عملیاں:

 ارے میں طالب علم کی مضبوطیوں کے ب
 جانیں۔

  طالب علم کی ضروریات اور دلچسپیوں کو
پورا کرنے کے لیئے کالس روم سرگرمیاں، 

 اسائنمنڻس اور مشترکہ مواقع فراہم کریں۔
  طلباء کو دلچسپی والے شعبوں میں صالح

دینے والے افراد، انڻرن شپس اور/ یا 
 رضاکارانہ مواقعوں کے ساتھ جوڑیں۔

 ے علق کیریئر کتعلیمی مواد یا شعبے سے مت
بارے میں معلومات بانڻنے کے لیئے مہمان 

 مقررین کو دعوت دیں۔
 

  

 ہم آہنگی اور بھروسہ قائم کریں
ایسے طلباء جنہیں اپنی مضبوطیوں کے عالوه اپنے 

مشکل کاموں کے حوالے سے بھی پر اعتماد، حوصلہ 
افزا اور ستائشی رویہ ملتا ہے وه بہتر طور پر کام کرنے 

 یکھنے کے لیئے آماده ہوتے ہیں۔اور س

 حکمت عملیاں:

  کالس روم میں احترام اور حفاظت سے
بھرپور ایسا تعلیمی ماحول قائم کریں جو 

 شمولیت کو فروغ دے۔
  کالس روم میں ایسا ماحول تعمیر کریں جو

تمام علم کو بھرپور رائے فراہم کرے۔  طالب
طلباء سے اپنی اپنی تشویشات کا اظہار کرنے 

(دوہری  2e Studentsکے لیئے کہیں تا کہ 
خصوصیات کے حامل طلباء) یہ دیکھ سکیں 
کہ صرف وه ہی نہیں ہیں جنہیں اسکول میں 

 مشکالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
  پرسکون اور مدد گار رویہ رکھیں۔ کسی

لب علم بھروسہ مند فرد کی موجودگی سے طا
کو اپنی اہمیت کا اندازه ہوتا ہے اور وه 

مشکالت کے دوران مدد مانگنے سے نہیں 
 گھبراتا۔

  خود اعتمادی کو فروغ دیں اور کردار سازی
اور مثالوں کے ذریعے پریکڻس کرنے کے 

    مواقع فراہم کریں۔
 

 

مصالحانہ سوچ کی مثال قائم کریں اور تعلیم 
 دیں

 
(دوہری خصوصیات کے حامل  2e Studentsکچھ 

طلباء) اپنی سوچ میں خاص طور سے غیر مصالحانہ 
 رویہ رکھ سکتے ہیں۔

 حکمت عملیاں: 

  لیئے غیر ضروری طور پر وقت سرگرمیوں کے
کا تعین مت کریں۔ بجائے اس کے وقت کی 

 مختلف حدود قائم کریں۔
  طالب علم کے ساتھ اس حقیقت کے بارے میں

بات کریں کہ پالن اور شیڈول بنانے کے باوجود 
تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ڻیچر 
کا غیر حاضر ہونا، اسکول کے بعد پالن کی گئی 

 می کا منسوخ ہو جانا، فائر االرم۔  سرگر
  ایسے وقت کا پہلے سے اندازه لگا لیں جب طالب

علم ذد میں آ سکتا ہے اور ان حاالت کے پیدا 
ہونے سے پہلے ہی طالب علم کے ساتھ ایک 

عملی منصوبہ بنانے کے حوالے سے مل کر کام 
کریں، مثال کے طور پر بالغ افراد اور طالب علم 

زبانی اشارے، قابل قبول متبادل کے درمیان غیر 
انتخابات کی فہرست، اپنے جذبات کا اظہار 

کرنے کے لیئے مناسب زبان کے استعمال کی 
 پریکڻس۔

  مصالحانہ سوچ کی مثال قائم کریں جیسے کہ یہ
کام نہیں کر رہا  Aکہنا، مثال کے طور پر، "پالن 

تو کوئی دوسرا پالن بناتے ہیں"، متبدل انتخابات 
 فراہم کریں۔
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 ذہنی دباؤ سے نمڻنا
 

(دوہری خصوصیات کے حامل طلباء) اس حد تک  2e Studentsکچھ 
ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ اس کا اثر ان کی اسکول کی کارکردگی پر 

پڑتا ہے۔ ہر طالب علم کے ذہنی دباؤ کی وجہ بڑی حد تک انفرادی ہوتی 
ہے اور اس کا اظہار غفلت، ہنگامہ خیز یا سرکش رویے یا کم قابلیت کے 

لبتہ، یہ رویے شناخت شده یا غیر شناخت شده طور پر ہو سکتا ہے؛ ا
معذوری کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ غیر تشخیص شده دباؤ کا نتیجہ 

جسمانی شکایات، خراب حاضری یا اسکول جانے سے انکار کی صورت 
 میں نکل سکتا ہے۔

 حکمت عملیاں:

  متوقع دباؤ والے حاالت جیسے امتحان یا ایک اسکول سے دوسرے
 نتقلی، سے نمڻنے کی تیاری کر کے رکھیں۔  اسکول میں م

  طالب علم کو اسکول میں پھرنے اور اساتذه اور کیس مینیجر سے ملنے
دیں، سوال پوچھنے دیں اور نیا اسکول شروع ہونے پہلے ہی تشویشات 

 کے بارے میں بات چیت کریں۔ 
 طالب علم کی پریشانیاں سنیں اور انہیں جائز قرار دیں۔ 
 مڻنے کی صالحیتیں سکھائیں (مثال کے طور پر گہری خود آگہی اور ن

 اور ہلکی سانسیں لینا، گننا یا پرسکون ہونے کے لیئے دیگر تدابیر)۔

 

 ذہنی ترقی کی نشونما
 

رکھنا ہے کہ ذہانت محدود یا ذہنی ترقی سے مراد اس بات پر یقین 
پیدائشی طور پر نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسی قابلیت ہے جو ترقی پا سکتی 

ایسے طلباء جو غلطیاں کرنے سے گھبراتے ہیں  ۔(Dweck, 2018)ہے
 وه تناؤ، ذہنی دباؤ، اور کم قابلیت والے رویے کا شکار ہو سکتے ہیں۔

 
 حکمت عملیاں:

 دیں جس میں خطرے مول لینے،  ایک ایسا تعلیمی ماحول تشکیل
تخلیقی رویے اور جدت پسندی کی حوصلہ افزائی کی جائے، مثال 

کے طور پر تاریخ یا میڈیا سے مثالی شخصیات کی تالش تا کہ طلباء 
کو یہ سمجھنے میں مدد مل سکے کامیابی بہت سی صورتوں اور 

 طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔
 ے دیں اور "نا کامیوں" کو "رکاوٹ" طالب علم کو کارآمد خطرات لین

 کا نام دیں جو ہر کسی کے سیکھنے کے عمل کا ایک حصہ ہے۔
  اس سوچ پر زور دیں کہ فطری طور پر ذہین یا خوبیوں کا مالک

ہونے کے با وجود، کامیابی سخت محنت سے حاصل ہوتی ہے اور  
 آہستہ آہستہ اس میں بہتری آتی جاتی ہے۔ 

 ات کریں جب آپ نے خطرات مول لیئے اس وقت کے بارے میں ب
 اور کسی مشکل وقت میں آپ کس طرح سے ثابت قدم رہے۔
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