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ہائیل پیڈاگوگیش فروہعرزیہونگ (ابتدائی تعلیمی نشوونما اور عالج) ان خاندانوں کے 
لۓ فراہم کی گئی ہے جن میں ایسے بّچے(پیدائیش سے کنڈرگارن ختم ہونے تک) 

ہیں جن کی نشوونما میں مشکالت اور نقائص واضح ہوں۔

ابتدائی تعلیمی نشوونما اور عالج کب ضروری ہوتا ہے؟

جب بّچہ مندرجہ زیل صالحیتوں میں نشوونما اور ترقی میں کمی،نقص یا معذوری دکھائے۔ 
حرکی  یعنی  چلنے پھرنے یا اعضاء کو جنبش دینے میں

لّسانی یعنی  بولنے میں
اندازه لگانے میں

کسی سے تعلق بنانے میں
کھیل میں

محسوس کرنے اور تجربہ کرنے میں

تمل ہے؟ہمارا کام کن چیزوں پر مش

ابتدائی مشوره

جب والدین کو بّچے کی نشوونما سے متعلق سوال درپیش ہوں تو اس پہلی مالقات میں والدین سے مل کر یہ 
فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا ماہرانہ مشورے اور وضاحت کی ضرورت ہے؟

تشخیص 

بّچے کی نشوونما کی والدین کے ساتھ بات چیت اور مختلف  صورتحال میں کیۓ گۓ مشاہدے کے ذریعے 
سطح  طے کی جاتی ہے۔ یہ مشاہده بے ساختہ اور باقاعده طور پر بنائی گئی کھیل کی صورتحال اور دیگر 

نامزد ٹیسٹوں کی  مدد سے بّچے کی نشوونما، اس کی شخصیت، اس کی خوبیوں اور خامیوں جاننے اور 
سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ 

بارے میں والدین سے بات چیت کے بعد اگلے مرحلے اور اقدام طے کئے ہم جو نتائج اخذ کرتے ہیں ان کے
جاتے ہیں۔

بّچے کو آگے بڑھانے کے اقدامات

خاص طور پر چنے گئے کھیلوں کی مدد سے ہم بّچے کی حرکت، اندازه کرنے کی صالحیت، بولنے کی 
ھنے میں مدد دیتے ہیں ۔ صالحیت اور سماجی طور پر سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لئے مہارتیں سیک

ہم اس کی مدد کرتے ہیں کہ وه اپنی صالحیتوں کو استعمال کر کے اپنی روزمّره زندگی کو بہتر بنا سکے 
اس طرح ان کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے۔ ہم انھیں ان کے گھر میں انفرادی طورپر مدد دیتے ہیں یا پھر 

ٹے گروپ کی شکل میں کام کیا جاتا ہے۔ہمارے ادارے کی طرف سے دۓ گۓ کمروں میں یا پھر چھو
ہم دوسرے ماہرین اور خاص اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ بّچے کی بہتر نشوونما کے لۓ 

تجویز کرده اقدامات بّچے کی ضروریات کے مطابق اور والدین کی رضامندی سے ہوں ۔



مشاورت

بدولت پیدا ہونے والے مسائل پر والدین سے بات کر بّچے کی نشوونما میں کمزوریوں اور اس کے رّوۓ کی 
کے مناسب حل تالش کیۓ جاتے ہیں ۔

ساتھ ساتھ والدین اور دوسرے قریبی افراد کو بتایا جاتا ہے کہ وه کس طرح بّچے کی مدد کر سکتے ہیں تا 
حّصہ بن کہ وه سیکھی ہوئ نئ مہارتوں کو اپنے رزومّره میں نہ صرف شامل کرے بلکہ وه روزمّره کا

جایئں۔
والدین کے ساتھ مل کر ایسے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں جن سے والدین کو سہاره ملے۔ پلے گروپ یا 

کنڈرگارٹن میں داخلے کے حوالے سے پیدا ہونے والے سواالت کے جوابات اور مشورے دیۓ جاتے ہیں ۔

اس کی فیس کون ادا کرے گا؟

یہ سہولت مفت فراہم کی جاتی ہے۔   کنٹون زیورخ کے رہائشی والدین کے لئے


