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کمیونیکیٹر/خبر رساں
 

 واضح طور پر خیاالت کا اظہار کریں اور فعال سننے کی
مہارت کا استعمال کریں۔

 
 مختلف سامعین کی بنیاد پر مختلف طریقے سے بات

چیت کریں۔
 

 مدد کے لیے وسائل (پوسٹر، پریزنٹیشن، پرپس) استعمال
کریں۔

 

عاون کرنے والے

 

 مسائل کو حل کرنے، اہداف حاصل کرنے اور ٹیم کے طور پر

کام مکمل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ کام کریں اور ان

سے سیکھیں۔

 

 مختلف نقطہ نظر کے لیے احترام دکھائیں۔

 

 نئے خیاالت کے لیے کھلے رہیں اور سمجھوتہ کرنا سیکھیں۔

 

تخلیق کاروں

 
 نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں اور/یا موجودہ آئیڈیاز پر بنائیں

 
 سواالت پوچھیں، لچکدار طریقے سے سوچیں، اور

تجربات سے سیکھیں۔

 
 حقیقی دنیا کے چیلنجنگ مسائل کو حل کرنے کے لیے نئے

طریقے استعمال کریں۔

 

مثالیں
 

 اسکول میں اپنے طالب علم کے دن کے بارے میں پوچھیں
 

 آج آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ خوشی محسوس کی؟
 

 آج آپ کو کون سی چیز پر فخر ہے؟
 

 آج آپ کو کیا چیلنج درپیش ہے؟
 

 خاندانی جریدہ شروع کریں
 

 بطور خاندان یا انفرادی طور پر، اپنے دن کے بارے میں لکھیں یا ڈرا
کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ شئیر کریں۔

 

مثالیں

 
 سمجھوتہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں۔

 
 خاندان کے مختلف افراد کے ساتھ باری باری یہ فیصلہ کرتے

ہیں کہ کیا کھانا ہے، کون سا کھیل کھیلنا ہے وغیرہ۔

 
 احترام کے ساتھ "اختالف سے اتفاق کرنا" جیسا لگتا ہے اس کا

نمونہ بنائیں

 

مثالیں

 
 کھیلنے کے لیے ایک نیا بورڈ گیم بنائیں

 
 اپنے خاندان کے لیے ایک مفید ایجاد کے بارے میں سوچیں۔ بچوں

کو اس ایجاد کو ڈرا یا بنائیں
 

 اپنے بچے سے پوچھیں کہ کیا آپ کے گھر میں کسی مسئلے کو حل
کرنے کے لیے ایک سے زیادہ طریقے موجود ہیں۔

 

کمیونیکیٹر/

خبر رساں 

تعاون کرنے واال

خالق
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تعاون کرنے والے

 
 کمیونٹی کی مدد کے لیے کام کریں (مقامی، عالقائی، عالمی)

 
 دوسروں کو اہم مسائل یا معلومات کے بارے میں بتائیں

 
 وسائل استعمال کریں۔

 
 حقیقی دنیا، چیلنجنگ مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کریں۔

 

تنقیدی مفکرین

 
 تجزیہ کریں، سوال کریں اور خیاالت کو ایک ساتھ رکھیں

 
 معلومات کا اندازہ کریں۔

 
 تخمینہ لگائیں اور نتیجہ اخذ کریں۔

 
 پیٹرن اور کنکشن قائم کریں

 
 مسائل حل کریں۔

 

مثالیں

 
 کمیونٹی کے واقعات کو تالش کریں جو ہو رہے ہیں اور اپنے بچے

کے ساتھ سوچیں کہ وہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔

 
 اپنے بچے کے ساتھ کام کریں تاکہ وہ گھر اور/یا خاندان کے دیگر

اراکین کی مدد کر سکیں

 

مثالیں

 
 اپنے بچے کے ساتھ اونچی آواز میں کسی مسئلے کے بارے میں اپنی

سوچ کی وضاحت کریں۔

 
 اپنے اور اپنے بچے کے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سواالت

پوچھیں ("درخت اپنے پتے کیوں کھوتے ہیں؟" "قوس قزح کیا بنتی

ہے؟")

 
 مدد کرنے سے پہلے اپنے بچے کو کسی مسئلے سے نمٹنے کی کوشش

کرنے اور اس پر کام کرنے کا وقت دیں۔

 

تعاون کرنے واال

تنقیدی مفکر


