ﻧﺊے آنے والے ﮔﺮوهوں کے ﻣﻨﺘﻘـﻞ هونے ﮐﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽں ﻣﻌﺎوﻧﺖ )(STRONG

ﮐﺴﯽ ﻧﺊے ﻣﻠﮏ ﻣﯽں ﻣﻨﺘﻘـﻞ هوﻧﺎ ﺑﭽﻮں اور ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽں ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎں ﺗﺒﺪﻳﻠﻴﺎں ﻻﺗﺎ ﮨﮯ۔ انهیں ﮐﺌﯽ ﺗﺒﺪﻳﻠﻴﻮں ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ هوﺗﺎ ﮨﮯ؛ ﺟﻴﺲے ﻧﺌﯽ زﺑﺎن،
اﺳﮑﻮل ،دوﺳﺖ ،ﺛﻘـﺎﻓﺖ اور ﮐﻤﻴﻮنٹﻳﺰ۔ ﻧﻮوارد ﺑﭽﻮں اور ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﻣﯽں اﻳﺴﯽ بهت ﺳﯽ ﺧﻮﺑﻴﺎں هوﺗﯽ هیں ﺟﻮ انهیں ﮐﻴﻨﯽڈا ﻣﯽں اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻨﺎنے
کے دوران ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ اور ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽں ﻣﺪد دﻳﺘﯽ هیں۔
ﺗﺎهم ﺑﻌﺾ اوﻗـﺎت ،ﻧﻮوارد ﺑﭻه ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮان هوﻧﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺛﺎﺑﺖ هو ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﻴﻮﻧﮏه ﻣﻨﺘﻘـﻠﯽ سے ﻣﻮاﻓﻖ هونے ﻣﯽں وﻗﺖ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ۔ یه ﺗﻤﺎم ﺗﺒﺪﻳﻠﻴﺎں اﺳﮑﻮﻟﻮں ﻣﯽں
ان ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﺷﺮﮐﺖ اور ﺗﺠﺮﺑﺎت ﭘﺮ اﺛﺮ اﻧﺪاز هو ﺳﮑﺘﯽ هیں۔ یه ﺳﺎتھﻳﻮں کے ﺳﺎتھ ان کے ﺗﻌﻠﻘـﺎت ،ﻧﻴﺰ ان کے رﭼﻦے ﺑﺴﻦے کے اﺣﺴﺎس اور
ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ بهﺑﻮد ﭘﺮ بھی اﺛﺮ اﻧﺪاز هو ﺳﮑﺘﯽ هیں۔
ﻣﻨﺘﻘـﻠﯽ کے دوران ﺑﭻے اور ﻧﻮﺟﻮان اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺪد اور ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں سے ﻓـﺎﺋﺪه اﮢﮭا ﺳﮑﺖے هیں۔ ان ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں اور ﻣﺪد ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ان کے ﻧﺊے ﻣﺎﺣﻮل
اور ﺗﺠﺮﺑﺎت ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻦے کے دوران ان ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮده ﺧﻮﺑﻴﻮں ﮐﻮ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﺎ اور ﻓـﻼح و بهﺑﻮد ﮐﻮ بهﺗﺮ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮨﮯ۔  STRONGﭘﺮوﮔﺮام یه ﻣﺪد ﻓﺮاهم
ﮐﺮنے کے ﻟﯽے ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ تھا۔

 STRONGﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟

 STRONGﭘﺮوﮔﺮام ﻧﻮوارد ﺑﭽﻮں اور ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ بڑھانے اور ﻧﺊے ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯽں ان ﮐﯽ ﻣﻨﺘﻘـﻠﯽ آﺳﺎن ﺑﻨﺎنے ﻣﯽں ﻣﺪد کے ﻟﯽے مهارﺗﯽں
اور ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎں ﭘﻴﺪا ﮐﺮنے کے ﻟﯽے ﺗﻴﺎر ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ تھا۔  STRONGﭘﺮوﮔﺮام ان ﮐﯽ ﻣﻨﻔﺮد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮐﻮ بڑھاﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮنے ﮐﯽ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﮏھاﺗﺎ ﮨﮯ اور رﭼﻦے ﺑﺴﻦے ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔

 STRONGﭘﺮوﮔﺮام ﮐﻴﺎ ﺳﮏھاﺗﺎ ﮨﮯ؟
ﺷﺮﮐﺎء درج ذﻳﻞ ﺳﻴﮏھیں گے:

ﺳﮑﻮل ﻳﺎ دوﺳﺘﻮں اور
اﺣﺒﺎب کے ﺳﺎتھ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮐﻴﺲے ﺳﻤﺞھیں اور
انهیں ﮐﻴﺲے ﺣﻞ
ﮐﺮیں

ﻣﻘـﺎﺻﺪ اور ﻣﻨﺼﻮبے
ﮐﻴﺲے ﺗﻴﺎر ﮐﺮیں ،اور
انهیں ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے
کے ﻟﯽے اﻗﺪاﻣﺎت
ﮐﻴﺲے ﮐﺮیں

"ﻣﻴﺮے ﺧﻴﺎل ﻣﯽں ﻗـﺎﺑﻮ ﭘﺎنے ﮐﯽ مهارﺗﯽں ﺳﺐ سے
اهم هیں۔ ﮢﮭﻳﮏ ﮨﮯ ،هﻣﯽں ﻣﺸﻘﯽں ﭘﺴﻨﺪ آﺋﯽں ،هﻣﯽں
ﭘﺮوﮔﺮام بھی ﭘﺴﻨﺪ آﻳﺎ ،ﻟﻴﮑﻦ ﻣﻘـﺎﺑﻞه ﮐﺮنے ﮐﯽ
مهارﺗﯽں هﻣﻴﺶه آپ کے ﺳﺎتھ رهیں ﮔﯽ۔ ﺟﺐ
بھی آپ ﮐﺴﯽ ذهﻧﯽ ﺗﻨﺎؤ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل سے دوﭼﺎر
هوں گے ﺗﻮ آپ ﮐﻮ هﻣﻴﺶه ﻳﺎد رﮨﮯ ﮔﺎ که ﮐﻴﺎ
ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ،ﻣﻌﺎﻣﻞه ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ،انهوں نے آپ ﮐﻮ ﺣﺎﻻت ﮐﺎ
ﻧﻈﻢ ﮐﺮنے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻴﺎ ﻣﺸﻮره دﻳﺎ تھا ،اسے ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻨﺎﻇﺮ سے ﮐﻴﺲے دﻳﮏھﻧﺎ ﮨﮯ ،اور اﭘﻦے آپ ﮐﻮ
ﻣﻀﺒﻮط ﮐﻴﺲے ﺑﻨﺎﺋﯽں۔"  -ﻧﻮﺟﻮان ﺷﺮﻳﮏ ﮐﺎر

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﯽ ﻣﻔﻴﺪ مهارﺗﯽں
ﮐﻴﺲے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮیں )ﻣﺜ ًﻼ
ﭘﺮﺳﮑﻮن هونے ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﺎں؛
ذهﻧﯽ ﺗﻨﺎؤ واﻟﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﻣﯽں
ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻮچ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ(

ﺟﺬﺑﺎت اور ﺗﻨﺎؤ ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﻴﺲے ﮐﺮیں ،وه
ﺑﭽﻮں/ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﭘﺮ ﮐﻴﺲے
اﺛﺮ اﻧﺪاز هو ﺳﮑﺖے هیں،
اور ان ﮐﺎ ﻋﻤﺪه ﻧﻈﻢ
ﮐﻴﺲے ﮐﺮیں

 STRONGکے ﻓﻮاﺋﺪ ﮐﻴﺎ هیں؟
هﻣﯽں ﺗﻮﻗﻊ ﮨﮯ که  STRONGﭘﺮوﮔﺮام ﻣﯽں ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ﺑﭽﻮں اور ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﯽ درج
ذﻳﻞ ﻣﯽں ﻣﺪد ﮐﺮے ﮔﯽ:

ﻣﻮاﻓﻘﺖ بڑھاﻧﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮ ﻗـﺎﺑﻮ ﭘﺎنے اور ﺣﻞ ﮐﺮنے ﮐﯽ اهم مهارﺗﯽں ﺳﻴﮏھﻧﺎ
راﺑﻂے ﻗـﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ اور ﺗﻌﻠﻘـﺎت ﻣﻀﺒﻮط ﮐﺮﻧﺎ

 STRONGﮐﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟

هر ﺷﺮﻳﮏ ﮐﺎر ﮐﺎ  STRONGﭘﺮوﮔﺮام کے
سهوﻟﺖ ﮐﺎر کے ﺳﺎتھ اﻧﻔﺮادی ﺳﻴﺸﻦ بھی
هو ﮔﺎ۔ اس ﺳﻴﺸﻦ ﻣﯽں ﺷﺮﻳﮏ ﮐﺎر ﮐﻴﻨﯽڈا ﻣﯽں
ﻧﻘـﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ کے ﺳﻔﺮ کے دوران اﭘﻨﯽ ﺧﻮﺑﻴﺎں
اور ﻣﺪد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺮﺗﺎ/ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔

ﮔﺮوپ ﻣﯽں ذهﻧﯽ ﺻﺤﺖ کے ﻣﺎهرﻳﻦ )ﺟﻴﺴﺎ
که ﺳﻤﺎﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻳﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎت دان( اور /ﻳﺎ
ذهﻧﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﺎ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ رکھنے والے
سهوﻟﺖ ﮐﺎر ﻣﺪد ﻓﺮاهم ﮐﺮتے هیں۔

ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﯽں  10ﺳﻴﺸﻦ هیں۔ هر
ﺳﻴﺸﻦ اﻳﮏ گھنﮢﮯ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ هر
ﺳﻴﺸﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﺗﻮجه دﻳﺘﺎ
ﮨﮯ ﺗﺎ که ﻧﺌﯽ مهارﺗﯽں ﭘﻴﺪا ﮐﺮنے
ﻣﯽں ﺷﺮﮐﺎء ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮏے۔

واﻟﺪﻳﻦ اور ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  STRONGﻣﯽں ﺷﺮﻳﮏ ﺑﭻے/ﻧﻮﺟﻮان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮنے کے ﻟﯽے ﮐﻴﺎ
ﮐﺮ ﺳﮑﺖے هیں؟
واﻟﺪﻳﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﭘﻦے ﺑﭽﻮں کے ﻟﯽے ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺪد اور اﺛﺮ و رﺳﻮخ ﮐﺎ ذرﻳﻊه هو ﺳﮑﺖے هیں۔ هم اسے ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﺮتے هیں۔ اﺳﯽ وجه سے ،ﺿﺮوری ﮨﮯ که آپ
ﮐﻮ ﺑﻄﻮر واﻟﺪﻳﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﻮرے  STRONGﭘﺮوﮔﺮام ﻣﯽں ﻣﺸﻐﻮل اور ﺷﺎﻣﻞ رکھا ﺟﺎئے۔
ذﻳﻞ ﻣﯽں ﮐﭻھ ﻃﺮﻳﻖے هیں ﺟﻦ کے ذرﻳﻊه هم ﺷﺎﻣﻞ رهنے ﻣﯽں آپ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻞه اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﺮتے هیں:

آپ ﮐﺎ ﺑﭻه  STRONGﭘﺮوﮔﺮام ﻣﯽں ﺟﻮ ﺳﻴﮏھ رها ﮨﮯ اس ﻣﯽں دﻟﭽﺴﭙﯽ دکھاﺋﯽں۔ ﻣﺜﺎل کے ﻃﻮر ﭘﺮ ،هر ﺳﻴﺸﻦ کے ﺑﻌﺪ ان
سے ﭘﻮچھیں که آﻳﺎ وه ﻧﺌﯽ ﺳﻴﮏھی ﺟﺎنے واﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎهﺗﺎ ﮨﮯ
اﭘﻦے ﺑﭻے ﮐﯽ اﻳﺲے ﺣﻞ ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪهی ﮐﺮنے ﻣﯽں ﻣﺪد ﮐﺮیں جهاں وه اﭘﻨﯽ ﺑﻌﺾ  STRONGمهارﺗﻮں ﮐﯽ ﻣﺸﻖ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے
هیں۔ هر هﻓﺖے ،آپ کے ﺑﭻے ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﺌﯽ ﭘﺮﺳﮑﻮن ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ سے ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺮواﻳﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ۔ یه ﭘﺮﺳﮑﻮن ﮐﺮنے واﻟﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﺎں
ﭘﺮﻳﺸﺎن ﮐﻦ اور اﻓﺴﺮده ﮐﺮنے والے ﺣﺎﻻت ﻣﯽں آپ کے ﺑﭻے ﮐﺎ ذهﻧﯽ ﺗﻨﺎؤ ﺧﺘﻢ ﮐﺮنے ﻣﯽں ﻣﺪد ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ هیں۔

اﭘﻦے ﺑﭻے ﮐﻮ ﻣﺪﻋﻮ ﮐﺮیں که آپ ﮐﻮ اور ﺧﺎﻧﺪان کے دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﮐﻮ ﭘﺮﺳﮑﻮن ﮐﺮنے واﻟﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﺎں ﺳﮏھائے ﺟﻮ اس
نے  STRONGﭘﺮوﮔﺮام سے ﺳﻴﮏھیں۔
اﭘﻦے ﺑﭻے ﮐﯽ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮐﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻨﺎﺋﯽں ،ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ وه گھر ﭘﺮ ﻳﺎ ﺑﺎهر ﮐﺴﯽ ﻧﺌﯽ مهارت ﮐﺎ ﻣﻈﺎهره ﮐﺮیں ﺟﻮ انهوں نے
 STRONGﭘﺮوﮔﺮام سے ﺳﻴﮏھی
• ذهﻧﯽ ﺗﻨﺎؤ واﻟﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ،ﺟﻴﺴﺎ که بڑے اﻣﺘﺤﺎن کے ﻟﯽے پڑھاﺋﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﻳﺎ ٹﻳﺲٹ دﻳﻨﺎ ،سے ﻧﻢٹنے کے ﻟﯽے ﻧﺌﯽ
ﻗـﺎﺑﻮ ﭘﺎنے ﮐﯽ مهارت )ﺟﺬﺑﺎت ﮐﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻴﺒﻞ دﻳﻨﺎ(
• ﻣﺴﺎﺋﻞ کے ﺣﻞ ﮐﯽ ﻧﺌﯽ مهارت ،ﺟﻴﺴﺎ که ﺗﻨﺎزﻋﺎت ﺣﻞ ﮐﺮنے کے ﻟﯽے ﺣﻞ ﭘﺮ ﻏﻮروﻓﮑﺮ ﮐﺮﻧﺎ ،اهم ﻣﻘﺼﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے
کے ﻟﯽے ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺮﻧﺎ
ﭘﺮوﮔﺮام کے سهوﻟﺖ ﮐﺎر کے ﺳﺎتھ ﻣﺮﺑﻮط رهیں اور اﭘﻦے ﺑﭻے ﮐﯽ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻴﻮں اور ﭼﻴﻠﻨﺠﺰ کے ﻣﺘﻌﻠﻖ اپ ڈیٹس ﮐﺎ اﺷﺘﺮاک
ﮐﺮیں ﺟﺲ کے ﻟﯽے آپ کے ﺑﭻے ﮐﻮ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺪد درﮐﺎر هو ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ
ﮐﻴﻨﯽڈا ﻣﯽں زﻧﺪﮔﯽ سے ﻣﻮاﻓﻖ هونے ﻣﯽں  STRONGﭘﺮوﮔﺮام آپ کے ﺑﭻے ﮐﻮ ﻣﻔﻴﺪ مهارﺗﯽں اور ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎں ﻓﺮاهم ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ کے ﺳﺎتھ،
هم ﺟﺎﻧﺖے هیں که  STRONGﺟﻴﺲے ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﺐ ﺳﺐ سے ﻣﺆﺛﺮ ﺛﺎﺑﺖ هوتے هیں ﺟﺐ اﺛﺮ و رﺳﻮخ والے ﺑﺎﻟﻎ اﻓﺮاد ﺑﭻے ﮐﯽ ﺗﺪرﻳﺲ ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﮐﺮنے
ﻣﯽں ﻣﺪد ﮐﺮتے هیں۔ هم آپ ﮐﻮ ﺳﺮاهتے هیں که اس ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﺰﻳﺪ ﺟﺎﻧﯽں که آپ ﮐﺎ ﺑﭻه  STRONGﻣﯽں ﮐﻴﺎ ﺳﻴﮏھ رها ﮨﮯ اور ﻧﺌﯽ مهارﺗﯽں
ﺳﻴﮏھنے ﻣﯽں ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮیں!
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