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 مفيد پرچہ

لئے ويژول ترتيب يذاتی نگہداشت ہنر سکهانے ک
 کا استعمال

 
نئے ذاتی نگہداشت کام سيکهنا جيسے کپڑا پہننے کيلئے وقت اور 

ترتيب بنيادی طور پر ) بصری(ايک ويژول عمل درکار ہوتا ہے۔ 
تصاوير کی ايک کڑی ہے جس ميں ان مراحل کو دکهايا جاتاہے 

 جوکہ کسی کام کو مکمل کرنے کيلئے ضروری ہيں۔

ايک (ذاتی نگہداشت کے مراحل کو مختلف ٹکڑوں ميں بانٹنے سے 
آپکے بچے کيلئے اسکوسجهنا ) عمل جسے کام کا تجزيہ کہتے ہيں

جائيگا جب آپ اسے سکهائيں گے کہ اس کام کو کيسے آسان ہو
کرناہے۔ بطور بالغ، ہم کبهی کبهار يہ بهول جاتے ہيں کہ کسی کام 
کے کتنے مراحل ہيں اسکی وجہ يہ ہيکہ اسے ہم بہت دنوں سے 

لے ‘ انتوں پر برش کرناد’کرتے چلے آرہے ہيں۔ مثال کے طور پر 
 پيسٹ لينا،  تالش کرنا، ٹوته برش  ٹوته:  مراحل ہيں ليں۔ اس کے کچه

 کهولنا،   پيسٹ کو برش پرلگانا، منه  پيسٹ کو کهولنا، ٹوته ٹوته
ہلکے سے دانتوں پر برش کرنا، اور پانی سے کلی کرنا۔ گرچہ 
 ايک معمولی کام جيسے برش کرنا بہت ہی پيچيدہ ہوسکتا ہے۔

اب، کسی ذاتی نگہداشت کام کے مرحلوں کی فہرست بنائيں جو کہ 
آپ اپنے بچے کو سکهانا چاہتے ہيں۔ ايک بار جب آپ مرحلوں کی 
فہرست تيار کرليں، اس بات کو نوٹ کرليں کہ کن کاموں کو کرنے 

کا وہ اہل ہے اور کون سے مشکل ہوسکتے ہيں۔ جب آپ سکهانا 
شروع کريں گے تو اس سے اس بات کا منصوبہ بنانے ميں مدد 

 وز کرنا ہے۔ملے گی کہ کونسے مرحلوں پر توجہ مرک

) اور بالغ(ويژول ترتيب بناتے وقت اس بات کا دهيان رکهيں بچوں 
کے لئے ايک وقت ميں چهہ يا سات مرحلوں سے زيادہ ياد رکهنا 

مشکل ہوتا ہے۔ جب ايک بار آپ ذاتی نگہداشت کام کی فہرست 
بناليں تو اب آپ ويژول ترتيب بنانے کے لئے تيار ہيں۔ اس سے 

 :اموں ميں مدد ملے گیآپکے بچے کو ذيل ک

يہ جاننے ميں کہ کام کو پورا کرنے ميں اسے کن چيزوں کی  .1
 ضرورت ہے۔

 يہ سيکهنے ميں کہ وہ ان چيزوں کا استعمال کيسے کرے گا۔ .2
يہ سمجهنے ميں کہ اسے کام کو پورا کرنے ميں کاموں کی  .3

 ترتيب کی الزمًا اتباع کرنی ہے۔

 برائے استفادہ تصاوير کی اقسام
 جلتے فوٹو ذاتی نگہداشت کام کيلئے استعمال کرسکتے آپ ملتے

ہيں، کسی ميگزين سے تصاوير کاٹ ليں، يا اپنے آپ تصوير بنا 
ليں۔ تصويری عالمتوں کو استعمال کرنے کے لئے آپ ويژول انجن 

پر بهی جاسکتے ہيں۔ اس بات کو يقينی بناليں کہ تصاوير بہت 
 ميں دی گئی چيزوں کو واضح ہيں اور آپ کا بچہ فوٹو اور ڈرائنگ

پہچان سکے گا۔ يہ اچها طريقہ ہے کہ آپ کے بچے کی ذاتی 
نگہداشت کے معمول سے متعلق ہرايک کام کے مرحلے کو ترتيب 

 دئے جائيں ياددہانی   الفاظ لکه  لگايا جائے اور اس پر کچه کے ساته

 برش کی   ٹوته“  برش ليں ٹوته”کے طور پر۔ بطور مثال، لفظ 
 اوپر پرنٹ کيا جاسکتا ہے۔ ہرعمل کے لئے اس کام تصوير کے

سے متعلق الفاظ کو استعمال کرنے سے آپکے بچے کو ترتيب سے 
 دئے گئے ان مراحل کو سيجهنا آسان ہوجائے گا۔

 نئے ہنر سکهانا
بچے کو کوئی بهی نيا ہنر سکهاتے وقت، اس بات سے مدد ملتی 

 جگہ منظم ہے اور پيچيدگيوں سے ماورا ہے۔ بطور مثال، ہے کہ وہ

  برش ليں ٹوته
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 ، جاریی نگہداشت ہنر سکهانے کيلئے ويژول ترتيب کا استعمالذات
 

 کے برابر کی  اب ويژول ترتيب متعارف کرائيں اسے بچے کی آنکه
سطح پر لگا ديں، اور ہر ايک مرحلے کی تصوير پر ہدايات لگائيں، 
اور کام ختم کرنے سے پہلے ليبل پڑه ليں۔ يہ چيز سکهاتی ہے کہ 
ر مخصوص تصوير اور کام کے درميان کيا ربط ہے۔ جب ايک با
آپکا بچہ ويژول ترتيب سے مانوس ہوجائے گا، تو آپ اس سے 

  سکتے ہيں کہ اگال مرحلہ کونسا ہوگا۔ پوچه

 کام آپکے بچے کے لئے جسمانی طور پر کرنا مشکل ہوسکتا  کچه
ہے گرچہ وہ جانتا ہے کہ اسے کيا کرنا ہے۔ اگر وہ مايوس ہوتا 

ر اسے ہے، تو اس پوچهيں کہ کيا اسے مدد کی ضرورت ہے او
ہرايک مرحلہ شروع سے آخير تک بتائيں۔ اس ميں کوئی حرج نہيں 

 اگر آپ اپنے بچے کی معمول سے زيادہ مدد کرتے ہيں۔

 سکتے ہيں آپ کا بچہ تهوڑی سی نگہداشت ميں  اسی وقت، آپ ديکه
 مراحل خود پورا کرنے کے قابل ہے۔ اس وقت آپ ويژول  کچه

  ٹوته’ ہيں۔ بطور مثال،  تصاوير گهٹا سکتے ترتيب ميں سے کچه
پانی سے کلی ’، ‘دانتوں پر برش کريں’، ‘ پيسٹ ليں برش اور ٹوته

۔ ايک بار جب آپکو يقين ہوجائے کہ آپ کا بچہ اچهی طرح ‘کريں
سے برش کررہا ہے اور آپ دن ميں اسے ايک بار اپنے آپ ايسا 
کرنے کی اجازت دينا چاہتے ہيں۔ اس بات پہ دهيان رکهيں کہ 

 ر يادداشت کے واسطے ترتيب ميں لگی رہيں۔تصاوي

اس بات کو ياد رکهيں کہ ويژول کی مدد سے بچے کے لئے 
سمجهنا اور بات چيت کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ ويژول کے ذريعے 

بچے کو ذاتی نگہداشت کے ہنر سکهانا اسکے لئے اپنے پر 
 انحصار کرنے کی جانب پہال قدم ہے۔
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