
 انسانی جسم کی نشو ونما اور افزائش  –  6گریڈ 
 والد یا والده/ سرپرست کے لیۓ ہوم ورک لیڻر

 

 سرپرست،  والد یا والده/عزیز
 

اس یونٹ میں آپکا بچہ/ بچی آج سکول میں ہم نے انسانی نشونما اور افزائش پر ایک یونٹ کا آغاز کیا ہے۔ 
لڑکوں اور لڑکیوں کی بلوغت کے دوران ہونے والی جسمانی، جذباتی، اور سماجی تبدیلیوں کے بارے میں 

 سیکھے گا/ گی۔ 
 

آپکے بچے سے بلوغت اور نوجوانی کی نئ ذمہ داریوں کے بارے میں بات چیت  درج ذیل اسائنمنٹ آپکی
کیل دیا گیا ہے۔ یہ اسائنمنٹ اختیاری ہے۔ اگر آپ اسائنمنٹ کرنے کا کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیۓ تش

انتخاب کرتے ہیں، تو براه مہربانی اپنے بچے کے ساتھ ذہنی پختگی کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں اور 
 استحقاق کے بارے میں بات چیت کریں۔ 

 
یں اپنےخاندان کے عقائد اور تہزیب مے کے ساتھ، آپکی نظرزوں کا استعمال کرتے ہوۓ، اپنے بچدرج ذیل چی

کے بارے میں  کے لحاظ سے، نوجوان لوگوں کے لیۓ یہ آزادیاں حاصل کرنے کا صحیح وقت کونسا ہے
۔ ایک استحقاق کے ساتھ ذمہ دارانہ مظاہره والدین اور سرپرستوں کو اکثر اس بات کا اظہار کرواتا گفتگو کریں

ے بارے ک ظ کے کونسے مسائل شامل ہیںہے کہ بچے دیگر استحقاق کے لیۓ تیار ہیں کا خیال شامل ہے۔ تحف
 کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔)  تمیں بات کیجیۓ۔ ( جوابا

 
  االؤنس یا خرچہ لینا 
  اپنا االؤنس کسطرح سے خرچ کیا جاۓ کے بارے میں فیصلہ کرنا 
  دوستوں کے ساتھ مال جانا 
 کے ساتھ فلم دیکھنے جانا  دوستوں 
 لڑکیوں کی پارڻی میں جانا  -لڑکے 
 پنے کپڑوں کا خود انتخاب کرنا/ خریدنا ا 
 گروپ ڈیڻنگ، ڈبل ڈیڻنگ، جوڑے کے طور پر ڈیڻنگ  
  اپنا خود کا سیل فون 

 
 اپنے بچے کے ساتھ یہ سرگرمی مکمل کرنے کا شکریہ۔  

 
 مخلص، 

 
 

 آپ کے بچے یا بچی کے انسانی نشونما اور افزائش کے/ کی ڻیچر۔
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