
هيڊ استادن ۽ استادن کي 
ڻ الِء کولمحفوظ اسڪولن کي ٻيهر 

آن الئن تربيت
انسنڌ صوبو ، پاڪست
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Online Training for

Head Teachers and Teachers

to Support the Safe Reopening
of Schools



تعارف ۽ آن الئن تربيتي آداب
تعارف ۽ ڀليڪار•
تربيت ڏيندڙٽي•
نظرنقطوجووٺندڙنحصو•

(بلومس ٽيڪسانومي)
سامانجوضرورتجيتوهان•

(وغيرهڪاغذپين،)

الِء۾ آن الئن ٽريننگ سايم ايس ٽيم•
.ڪيئن حصو وٺجي

.موڊ تي رکجيMutedکي مائڪرو فون•

نآپشواريڪرڻيمٿهٿالِءڏيڻتبصريپنهنجي•
صورتجيهئڻDisableآپشن.ڪجيڪلڪتي
پهريانڪريUnmutedکيفونمائڪرو۾

ئيبعدانوٺياجازتکانM.Tٻڌائي،نالوپنهنجو
.ڪجيپيشتبصروپنهنجو

.لجو استعماچيٽ باڪس•
•Break-out roomsجيماڻهنگھڻنتماممطلب

۾حصنننڍڙنننڍڙنکيجنهنگڏجاڻييامالقات
ورتيراِءجيسڀنيآڻيتيجاِءهڪڪريتقسيم
.وڃي

•Survey monkeyevaluation هي هڪ آن الئن سروي
اني تي جنهن ۾ ڊيٽا کي وڏي پئم. ڊولپمينٽ ڪالئوڊ بيسڊ سافٽ ويئر آهي 

.  محفوظ ڪري سگهجي ٿو
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سکيا جو مقصد

ته اسان پاڻ کي گڏ ڪريون علم ۽ مهارت سان

جيئئئن اسئئان سئئل اسئئڪول ۾ سئئکڻ جئئي الِء 

نمحفوظ طريقي سان واپس اچي سگهو
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الِء دوران سکيا ڏيڻ جيجي COVID-19شاگردن جياسان کي: سرگرمي
؟ضرورت آهيڇا غور ڪرڻ جي 

پنهنجي ذهن ۾ هيٺين نقطن
:مڪمل ڪريوسوچبابت

صحت ۽ حفاظت•
تعليم ۽ سکيا•
شاگردن جي خوشحالي•
ڪميونٽيوالدين ۽ •

غور ويچار
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آڻڻاسڪول کولڻ جي جاِء تيطريقي سان ٻيهر محفوظ کي نشاگرد

جيCOVID-19جيشاگردنکياسان

ڪرڻغورڇاالِءجيڏيڻسکيادوران

؟آهيضرورتجي
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جيشاگردن 
خوشحالي

ياتعليم ۽ سک

صحت ۽ حفاظت

ڪميونٽيوالدين ۽ 

استاد جي خوشحالي

۽ذهني صحت 
غور ويچارنفسياتي مدد
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اسڪولن جي محفوظ بحالي الِء چار 
ترجيحات وارا عالئقا

تعليم ۽ 
سکيا

ڌوئڻ
سماجي 
مفاصلو

صحت ۽ 
جي انفيڪشن 

روڪٿام ۽ 
ڪنٽرول
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SOPsاسڪولن کي ٻيهر کولڻ الِء 

(  COVID-19)کان وٺي سنڌ صوبي ۾ ڪورونا وائرس جي بيماري 2020فيبروري 

الئي نتيجي ۾ سنڌ سرڪار شاگردن جي خوشحالي ۽ ڀ. جي وبا وڌي رهي هئي
.  کان وٺي اسڪول بند ڪيا2020فيبروري 27کي يقيني بڻائڻ الِء 

اي سکڻ Eانهن جي شاگردن ڏانهن آن الئن يا ن جيتوڻيڪ ڪجهه اسڪول
ڻ شاگردن جي اڪثريت هن سکپر وارو سسٽم پيش ڪرڻ شروع ڪيو، 

.  واري متبادل طريقي سان اڃا تائين ڪو خاص فائدو حاصل نه ڪيوآهي
انهن جڏهن ته ٻاَر اسان جو انساني سرمايو ۽ قوم جو مستقبل آهن، اسان کي
ان الِء جي تعليم جي پيشڪش الِء متبادل طريقا استعمال ڪرڻ گهرجن
هر کوليا پنهنجي سکيا جاري رکو جيستائين اسڪول سرڪاري طور تي ٻي

ڻ الِء ان جي اشد ضرورت آهي ته سل تعليم يافته، اسڪول ٻيهر کول. وڃن
سان الڳاپيل موثر قدم  SOPsاسڪول جي نظام کي تيار ٿي وڃن، جنهن الِء 

حفوظ جي ضرورت آهي، ان سان اسڪول کي شاگردن ، استادن ۽ ٻين الِء مکڻڻ 
.سکيا ڏيڻ وارو هنڌ ٺاهيو وڃي
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اعده طور اسڪول جي عمارتن ، ڪالس رومز ۽ خاص طور تي پاڻي ۽ صفائي جي سهولتن جي ضرورتن کي با ق
.ڪالڪ يا گهربل ضرورت تحت صاف رکيو وڃي24تي 

.نيڪال کي ختم ڪرڻ الِء تجويز ڪيل ۽ منظور ٿيل مواد استعمال ڪريو

.ڏيوڪالس روم ۾ شاگردن جي ڪنهن وڏي گڏجاڻي کان بچڻ الِء اسڪول جي ڏينهن ۽ وقتن کي ترتيب

.نشان ڪالس ۾ لڳايو /شاگردن کي مالئڻ کان بچڻ الِء اسٽيڪر 

.نصاب کي ترتيب ڏيو ته ڏنل وقت جي اندر پورو ڪري سگهجي/ تعليمي ڪئلينڊر 

شاگردن جي( ، پرائمري، لوئر سيڪنڊري، سيڪنڊري ۽ اپر سيڪنڊري( ڪي جي/نرسري)شروعاتي پرائمري 
.جي ڪافي تعداد جي صورت ۾ شاگردن کي شفٽن ۾ جدا ڪري هڪٻئي کان فاصلي تي ويهاريو

.استادن کي مقرر ڏينهن ، وقت ۽ اسڪولن جي شفٽ مطابق مقرر ڪيو وڃي

.ڪنهن به وقت اسٽاف جي ڪمري ۾ استادن جي وڏي انگ کان پاسو ڪيو وغيره

.ڇنڇر کي ختم ٿيڻ تائين ڇنڇر کي ڪم جي ڏينهن جي طور تي استعمال ڪريو

عالمتن سان اسڪول ۾ ڪهڙي به وقت داخل ٿيڻ جي اجازت نه جي ( COVID-19)شاگردن ، استادن ۽ ٻين کي 
.  ڏني ويندي

ٽايو وڃي،  تنهن هئڻ جي حالت ۾ فوري طور تي گهر مو( بخار)انهي کي يقيني بڻايو وڃي ته شاگرد کي ٽيمپريچر 
روري رابطو والدين کي اهو ض. ڪري والدين کي پنهنجن ٻارن جي اسڪريننگ ٿيڻ تائين انتظار ڪرڻو پوندو

ي اسڪول ڪرڻ گھرجي، سڀني شاگردن جي اسڪول ۾ داخال ٿيڻ تائين وين ڊرائيورن يا ڪنهن به ڊرائيور ک
.کان پري نه وڃڻ گهرجي

SOPsاسڪولن کي ٻيهر کولڻ الِء 

اسڪول مئنيجمينٽ
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الِء شاگردن الِء اسڪولن ۾ محفوظ سکيا ڏيڻ
چار ترجيحاتي عالئقا

۽صحت اسڪول ۾ 1.
حفاظت

.2COVID-19 

دوران سکڻ

سکڻڪو هر 3.
جاري رکي ته هڪ ٻئي اچو 4.

.جي مدد ڪريون

۽ و هرمحفوظ 
وهرنداسک
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اسڪول ۾ اسان جي صحت ۽ حفاظت

ئڻڌوهٿاپنھنج 6ر يا ميٽٻهساٿين ۽ شاگردن کان 
نجو فاصلو رکوفوٽن 

فيس 
ماسڪ پائڻ

وهمحفوظ ر
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COVID- 19 

جو خطرو 
گهٽايو

COVID- جو خطرو گهٽايو 19

پنهنجا هٿ صاف ڪريولڳاتار 

کنگهه يا ڇڪ جي وقت ٺونٺ جو 
.ايواستعمال ڪريو، هٿ منهن تي نه لڳ

هڻ پنهنجي اکين ، نڪ ۽ وات کي ڇ
.کان پاسو ڪيو

سماجي گڏجاڻي ۽ گهمڻ واري هنڌ ۾
وقت گذاريندڙ وقت کي محدود ڪريو

ڪنهن بيمار سان ويجهي رابطي
کان پاسو ڪيو وڃي

سطحون شيون ۽ واريون هڻڇبار بار 
.انهن کي جراثيمن کان بچايو۽ رکو صاف 
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ي جيڪڏهن توهان ننڍڙي گڏجاڻي يا تقريب کي منظم ڪري رهيا آهيو ، ته مهمانن ج
جي پکيڙجڻ کي روڪڻ الِء احتياطي تدبيرون وٺو COVID-19وچ ۾ 

ننمبر تي داخالئو

گهٽ ۾ گهٽ هڪ ميٽر جي فاصلي
ائي تي ويهڻ جي جڳهين کي نشان لڳ

ڌار ڪرڻ

فرش تي نشان ھڻڻ

بي فڪر يا حيران ڪندڙ اچڻ ۽ وڃڻ

. . . . .ميڙ يا مجموعي کي گھٽ ۾ گھٽ رکڻ 

فاصلوسماجي 
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هڻ ي صحتمند رجاسان اسڪول ۾ شاگردن : سرگرمي
؟سينڪيئن مدد ڪري سگهنداالِء

.پنهنجا خيال لکو•
توھئئان جئئي اسئئڪول ۽ •

ڪئئئئئئئئئئئئئالس روم الِء 
ڪهڙا خيئال ممڪئن 

آھن؟
چيئئئئئئئٽ بئئئئئئئاڪس ۾ •

پنهئئئئنجن خيئئئئالن کئئئئي 
.شامل ڪريو
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کي صحتمند ۽ محفوظ رکڻ جا خيالهڪ هر 

پنهنجا هٿ ڌوئڻ
گهر ڇڏڻ کان اڳ صابڻ سان هٿ ڌوئو•
جڏهن اسڪول پهچو ته هٿ ڌوئو•
وئوکائڻ کانپوِء پنهنجا هٿ ڌڪجهه به•
وٽوائلٽ وڃڻ کانپوِء پنهنجا هٿ ڌوئ•

پنهنجي وچ ۾ فاصلو رکڻ
2ٽ پنهنجي ساٿين ، ۽ شاگردن کئي گهئٽ ۾ گهئ•

.ميٽر پري رکو
.پنهنجي ساٿين ۽ شاگردن سان هٿ نه ماليو•
پنهنجئئا ڪتئئاب ، قلئئم ۽ شئئيون ڪئئنهن سئئان •

.شيئر نه ڪريو
.پنهنجي شاگردن کي ڌيان سان ٻڌو•
اسڪول ۾ اچڻ ۽ وڃڻ جي وقئت ۽ رسئيس جئي •

.وقت تي تما گھڻو احتياط ڪريو

ماسڪ پائڻ
پنهنجي جي نڪ ۽ وات کي ماسڪ سان ڍڪيو•
هر روز صاف ماسڪ پائڻ•
ي بند عارضي يا استعمال ٿيل ماسڪ ک•

ڪچري واري دٻي ۾ اڇالئي ڏنلڍڪ
ڇڏيو

.ڪنهن کي به پنهنجو ماسڪ نه ڏيو•

محفوظ رکو
ري جيڪڏهن توهان پاڻ کي ٺيڪ محسوس نه ڪ•

اسڪول  /رهيا آهيو ته گھر ۾ رهو ۽ پنهنجي والدين 
.کي ٻڌايو

يني جيڪڏهن ڪو شاگرد يا استاد طبعيت ۾ بيچ•
محسوس ڪري ۽ گهر هليو وڃي ته هيڊ ٽيچر کي

.ٻڌايو
يل جيڪڏهن ڪو شاگرد پريشان يا منجهيل منجه•

.آهي ته پنهنجي هيڊ ٽيچر يا استادن کي ٻڌائي
15



تجويز ڌوئڻ الِء 
SOPsڪيل

اسڪولن جي صفائي ۽
جراثيمن کان بچائڻ

هٿ ڌوئڻ ئ فريڪوئنسي ۽
طريقيڪار
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اسئئئئڪول جئئئئي 
صئئئئحت ۽ ٻئئئئين 
انفيڪشئئن جئئي
روڪٿئئئئئئئئئئئام ۽ 
ڪنٽئئئرول جئئئي 
ضئئئئئئئئئئئرورتن الِء 
تجئئئئويز ڪيئئئئل 

ايس او پيز

:جراثيمن کان بچاُء الِء•
اسڪول جي دروازي تي ئي سڀني جو •

ار ٽيمپريچر چيڪ ڪرڻ جو طريقيڪ

ميمبئرعملئي جوڪئو جيڪڏهن ٻئار يئا •
ه ۾ بيمئار ٿئي وڃئي تئاسڪول جي ڏينهن 

ڪجي؟ڇا 

۽ جيڪئئئئڏهن اسئئئئڪول ڪجئئئئي، ڇئئئئا •
جئئو COVID-19وچ ۾ ڪميئئونٽي جئئي 

آهي؟تصديق ٿيل ڪيس 
سهڪارذهني صحت ۽ نفسياتي •
۽ الِء هئئئدايتون ( ايئئئم ايئئئي پئئئي ايئئئس ايئئئس)

.طريقيڪار
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COVID-19 دوران سکڻ
هتآهنرهياجوڙيمنصوباڪيترائياهڙاٽيچرهيڊ۽آفيسر•

لياسڪولاگرجي
ُ
ويندااڪيبندٻيهروريپوِءکانوڃڻک

رکيجاريسکيادورانCOVID-19شاگردبه۾صورتحالانته
ليٻيهراسڪولجڏهن۽ٿاسگهن

ُ
به۾صورتحالانوينداک

.سگهندارکيجاريعملجوسکيا

مل جڏهن اسڪول ٻيهر کلي ويندا ته تعليم ۽ سکيا جو ع•
.  ڪجھه وقت الِء مختلف ٿي سگهي ٿو
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يم ۽ جڏهن اسڪول ٻيهر کوليا ويندا ته تعل: سرگرمي
سکيا ڪيئن مختلف ٿي سگهندي؟

پنهنجا خيال لکو•

توهئئئئان جئئئئي اسئئئئڪولن الِء •
ڪهڙا نظريا ممڪن آهن؟

چيئئئٽ بئئئاڪس ۾ پنهئئئنجن •
.خيالن کي شامل ڪريو
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COVID-19 

دوران سکڻ

ي ضرورت استادن کي شايد سکڻ جي نتيجن کي ترجيح ڏيڻ ج•
.آهي ۽ سل ڪجهه نه سيکارڻ گهرجي

ندي اسئئتاد گهئئر ۾ شئئاگردن الِء اضئئافي سئئکيا جئئي منصئئوباب•
.ڪري سگهن ٿا

ٽ سسئٽم ٿئي شئفجيئن ته . مختلف ٿي سگھن ٿاٽيبل ٽائيم •
مثئئال طئئور ، ڪجهئئه ٻئئار ڪجهئئه ڏيئئنهن تئئي . سئئگھي ٿئئو
جئو ويهي اسڪول۾ گهر ڏينهن اٻي۽ نسکاچي اسڪول ۾ 

.مليل ڪم پورو ڪن
جئا يا سئکانهئن کئي سئگهن ٿئايسکشاگرد اسڪول ۽ گهر ۾ •

.۽ پڙهائي واري پيڪ جي ضرورت هونديٽيبلٽائم
هئر اسڪولن کئي ٻييڪڏهنجاچي،وقت وري به اهڙو شايد •

يئئار آن الئئئين سئئکيا جئئا اختاسئئان کئئي ۽ بنئئد ڪرڻئئو پونئئدو ۽ 
رکئڻ کئان پئريناسئڪولجن کئي استعمال ڪندي شاگردن

ئئين آن الڏيئئي کي گهر ۾ لرننگ پيئڪجي صورت ۾ انهن 
.ڏيونسکيا 

نئه ڪجهه شاگرد شايد پهريان اسڪول واپس اچڻ جي قابئل•
۾ پئئڙهڻ الِء سئئکيا واري پيئئڪ جئئي گهئئر انهئئن کئئي هجئئن ۽ 
.پونديضرورت 

شئئايد کئئينشئئاگردتئئه جئئڏهن اسئئڪول ٻيهئئر شئئروع ٿئئين•
.ٿينديجي ضرورت سبق آگاهي شعور بابت ونا ورڪ

جيئئن ، تهوقت گھرجئيونظر ثاني جشايد ڪجهه شاگرد کي •
.تي ڌيان ڏئي سگهونسبقن الزمي رهجي ويل اسان 
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ذهني صحت
۽ نفسياتي 
سهڪار

،((MHPSSسهڪارنفسياتي۽صحتذهني•
ڪنهنجيٻاهريامقاميجيقسمبهڪنهن

هوندو،۾تڪليفڪنهنجيڪوشخصبه
.آهيگهربلالِءمددجيان

•MHPSS۾ڪيفيتجذباتيتيطورفوري
واريدٻاُءکيماڻهن۽،آهيڪندوفراهمرليف

.آهيڏيندومددپڻ۾ڪيفيت

اهو ذهني صحت جي مسئلن کي وڌڻ کان •
. روڪي ٿو

•COVID-19  ۽ بالغن کي ٻارن کان پوِءMHPSS

.سگهي ٿيضرورت ٿي جي 
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MHPSSذهني صحت ۽ نفسياتي مددٻارن الِء 

.پرسڪون ۽ مهربان ٿي ، نرم ڳالهايو•
ڪورونا وائرس جي متعلق ٻارن جا •

.خياالت ٻڌو
وِء ٻارن جي اکين جي سطح تي پهچي پ•

هڪ پڙهائڻ جي ٽيڪنڪ آهي جنهنََ هيء.  ڳالهايو
م سان ٻارن جي اعتماد ۾ اضافو ٿئي ٿو ۽ ٻار مان هڪ قس

.جو ڊپ ختم ٿئي ٿو

رن پنهنجو تعارف نالي سان ڪرايو ، ٻا•
کي ٻڌايو ته توهان صحتمند آهيو ۽ 
توهان ِاتي انهن جي مدد ڪرڻ الِء 

.موجود آهيو
ٻارن جي مدد ڪريو جيڪڏهن اهي •

COVID-19 عالمات محسوس ڪري
.رهيا آهن

ري ٻار سان گفتگو ڪتوهان ڪنهن جيڪڏهن 
:آهيCOVID-19جنهن کي رهيو آهي 

ي وضاحت ڪريو ته جيتوڻيڪ توهان انهن ک•
ڻ انهن کي ٻڌو ۽ خيال پ، توهان سگهو نٿا ڇهي 
.اهي ڪيئن محسوس ڪري رهيا آهنرکو ته 

ڪيوپاسوکانرابطيجسماني•
داڪنچيڪوغيرهٽيمپريچرجوبخارڪريڇهياڪثر)

طبيفوريکيانهن۽(آهيڪرڻوپاسوکانانآهن،
.ڪريوحواليجيوٺڻامداد

ماهر ڏانهن ٻارن کي ڪنهن ذهني صحت جي •
.پريشانيَء ۾ هجنرجوع ڪيو جيڪڏهن اهي 

۽ تحفظ جي خطرن COVID-19کي سنڀاليندڙن •
.ڏيوجي معاملن بابت تعليم 

22 Noman Siddiki District Coordinator LSU Matiari        

Hafeez-ul-Rehman Mallah Computer Operator LSU Team Matiari



جي خوشحالياستادن ۽ شاگرن 
هيڊ استاد

احول استاد ۽ اسٽاف کي ڳالهائڻ الِء محفوظ م•
تئئئه هئئئن وبئئئائي مئئئر  فئئئراهم ڪيئئئو وڃئئئي

.يشاگردن کي ڪهڙيَء طرح متاثر ڪيو آه

ت اسڪولن ۾ واپس اچڻ تي اسئتادن کئي وقئ•
واري مئئاحول ۾ ڏيئئو تئئه هئئو پئئاڻ کئئي پڙهئئائڻ

.ترتيب ڏين

الِء استادن کي وسيال مهيا ڪريو ته هو ٻئارن•
اسئئڪول جئئي مسئئتقبل ۾ ٻيهئئر بنئئدش جئئي
ڻ صورت ۾ يا ٻارن کي اسڪول کان پئري رکئ
ن جي صئورت ۾ اسئٽڊي پيئڪ تئي سئکيا ۽ ا

. کي تيار ڪرڻ الِء ڪم ڪن

استاد
ِء شاگردن کي وبئائي مئر  جئي ڳالهئه ڪئرڻ ال•

محفوظ مئاحول فئراهم ڪريئو تئه ڪئئين هئن 
.مر  شاگردن کي متاثر ڪيو آهي

.ڪالس ۾ ذهانت ۽ آرام جا طريقا آزمايو•
قئت شئاگردن کئي وتئي موٽڻ واپس ۾ ناسڪول•

يئب ترتته هو پاڻ کي پڙهائي واري مئاحول ۾ ڏيو
ه آئئي تي نمعمولتائين گهر ۾ زندگي اڃان .نڏي

.هوندي
ار جي آگاهي بابت سئبق تيئCOVID-19هڪ •

.ڪريو
يئو ۽ سکڻ ۾ شاگردن کي وڌيڪ خودمختياري ڏ•

ليون سرگرمين تي ٻڌل سکيا جون حڪمت عم
.تيار ڪريو

اسڪولن جي وڌيڪ بنئدش جئي صئورتحال ۾•
ذريعئي ۽ اسٽڊي پيڪ جئيٽيبل گهر جي ٽائيم

.سکيا ڏيڻ الِء تيار رهو
23
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محفوظ تدريس ۽ سکيا الِء هڪ: سرگرمي
چيڪ لسٽ تيار ڪريو

دريس محفئوظ تئ،کئولڻاسڪولن کي ٻيهر •
يچر ٽطور هيڊ ڏيڻ جي حوالي سان ب۽ سکيا 

جئئئي بئئئاري ۾ ڪئئئردار پنهنجئئئي،اسئئئتاد۽ 
.سوچيو

يئار تالِء اسڪولن جي محفوظ بحالي جئي •
مڪمئئل ڪارنئئامن جئئي هئئڪ ڪيئئل 

.چيڪ لسٽ تيار ڪريو
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انيپنهنجي پيش ڪيل خيالن تي هڪ نظرث
اسڪول ۽ ڪالس روم تيار ڪيو

.ڪالس روم کي صاف ڪريو•
.تيار ڪريو( جڳهه)هٿ ڌوئڻ واري اسٽيشن •
.شاگردن جي نالن سان گڏ ڊيسڪ تيار ڪريو•
ڪالس ۽ اسڪول ۾ صحت ۽ حفاظتشاگردن الِء•

.تي عمل ڪرڻ الِء پوسٽر تيار ڪريو
ار  انهن ٻارن جي والدين سان رابطو ڪرڻ، جيڪي ٻ•

.اسڪول نٿا اچن

پيڪ گهر ۾ سکيا الِء ٽائيم ٽيبل ۽ اسٽڊي
تيار ڪيو

ريئئو،  شئاگردن الِء سئکيا جئو ٽئائيم ٽيبئل تيئار ڪ•
جنهن ۾ سکيا جئون سئرگرميون ۽ ڪئم شئامل
هجئئئئن، درسئئئئي ڪتئئئئاب اسئئئئتعمال ڪنئئئئدي 

(جيڪڏهن ممڪن هجي)
ي جو سکيا وارو پيڪ تيار ڪريو جنهن ۾ پڙهائ•

مواد شامل ٿي سگھي ٿو

صوبو ڪالس جي تدريسي ۽ سکيا الِء سبق من
تيار ڪريو

ا درسئئي ڪتئئاب ۽ شئئاگردن جئئي سئئکي•
.جي نتيجن جو جائزو وٺو

.تيار ڪريوسبق•
ڪئئنهن بئئه الزمئئي سئئبق جئئي سئئ اڻ  •

کئئان رهجئئينڪريئئو جيڪئئو شئئاگردَ 
ن ۽ انهئن کئي پنهنجئي سئبقويل هجئي، 

.وجي منصوبن ۾ شامل ڪري

فالحي سهڪار ڪرڻ الِء تيار رهو
•COVID-19جي آگاهيَء تي سئبق

تيار  ڪريو
فالحئئئي سئئئرگرميون تيئئئار ڪريئئئو ، •

جهئئڙوڪ ذهانئئت ، سئئوال جئئواب ۽ 
.رانديون

شئئئاگردن کئئئي وقتئئئي بنيئئئادن تحئئئت•
ئر ڪالس ۾ وقت ڏيو تئه تجربئا شئي

. ڪن
•MHPSS  ٽريننئئئگ ڪئئئورس ۾
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:ابتپنهنجون تجويزون ۽ نظريا اسڪول ٻيهر کولڻ ب
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