
 طالب علم مسلسل سیکھنے کی منصوبہ بندی
 

 
 طلباء اور والدین ،

 
تعلیم اور سیکھنے کی ضروریات کو جاری رکھنے اور ایک مجازی ،   thاپریل کو دوبارہ کھول نہیں دیتا 15جب اسکول بدھ کو  اس صورت میں

یہ مدت ایک چھٹی نہیں ہے لیکن ایک وقت ہے جس میں ہر طالب علم کو ان کے معمول سیکھنے  سیکھنے کے ماحول میں ایسا کرنا ہوگا.
 معمول کے بعد کی ضرورت ہے.

 
اب ہوں گے اور سبق کی سرگرمیوں کو فراہم کرنے کے لئے مختلف قسم کے پلیٹ اساتذہ روزانہ کی بنیاد پر ان کے طالب علموں کے لئے دستی

 فارم استعمال کریں گے ، تصورات کی وضاحت ، سواالت کا جواب دیں اور پوری کالس اور انفرادی رائے فراہم کریں. 
 

 ہر روز ، طالب علموں کو ان کی معمول ٹائم ٹیبل پر عمل کرنا ہے.
 

. آپ کی ٹائم ٹیبل کی پیروی کرے گا  B ڈے ہفتہ tuesکے . سیکھنے کا دن آپ ہےB کا ہفتہ   اپریل  th14 دن tues پر,  مثال کے طور

, آپ کمپاس کے ذریعے آپ کے انگریزی کی کالس کے صفحے تک رسائی حاصل کریں گے اور آپ کے استاد نے 1مدت میں انگریزی ہے تو 

ہے کام اور کاموں کو شروع. آپ پیر کے ذریعے اس وقت کے دوران اپنے استاد کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے  اس مدت کے لئے پیدا کیا
 کے قابل ہو جائے گا:

 ای میل •
 میں اگر استاد ان خصوصیات کا استعمال کرتا ہے Hangoutsآن الئن چہرے سے چہرہ کالس روم کی بات چیت یا تو زوم یا گوگل  •

 
 ہر روز ، طالب علموں کو توقع کی جاتی ہے:

 تک رسائی حاصل کریں Plan کمائی L کے لئے  سبق  ٹامیٹابالدہر ان کی کالس کے صفحے کے ذریعے   قطب نما کے ذریعے •

 کے ذریعے ان کے شیڈول کردہ سبق پر الگ ان کرتے ہیں ای میلان کے استاد کو مطلع کریں کہ وہ  •
 میں حصہ لیں quizzesرسائی وسائل ، کام جمع کرائیں اور ٹیکسٹ پر مبنی سرگرمیوں جیسے بالگز ، فورم بحث اور  •
اہم اپنے اساتذہ کو ان کی شرکت اور ترقی کا ثبوت فر  کالسسوورک سیکھنے کے کام کو مکمل کرنے اور جمع کرنے کے ذریعے •

 کریں
جو وکاا نے اس مرحلے پر مشورہ دیا  VCE SACsیہ  شائع شدہ مقررہ تاریخ کی طرف سے سیکھنے اور تشخیص کے کاموں کو جمع. •

 مناسب وقت تک درندہ گا.سے اس وجہ ہے وہ اسکول میں چل رہا ہے اور 
 کے ساتھ مشغول کے سواالت پوچھیں اور ان کے سیکھنے کو مطلع کرنے کے لئے ان کے اساتذہ سے رائے •

 اس سہولت کے لئے ، طالب علموں کو اس کی ضرورت ہوگی: 
 

 موجودہ آن الئن وسائل بشمول کمپاس اور دیگر پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے وہ پہلے ہی ان کی کالسوں میں استعمال کرتے ہیں )تعلیم •
(. طالب علموں کو کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر دستخط وغیرہ , edmodo , خان اکیڈمی , stile , ریاضی  ادرولو, ضروریکامل, 

   کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جو وہ اسکول میں استعمال نہیں کرتے ہیں. کرنے یا استعمال
 ان کی نصابی کتابوں کا استعمال )ڈیجیٹل یا کاغذ( •
 کیلکولیٹر ، قلم اور پنسل ، حکمران وغیرہ کاپیوں ، .   جیایفہرست شدہ سٹیشنری اشیاء )بدرج کریں  •
)ذاتی ای میلز یا سوشل میڈیا کے  کے ای میل ایڈریس تک رسائی حاصل کرنے اور استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں اسکولان کے  •

 (  ذریعہ اساتذہ کو کوئی مواصالت نہیں
ل اگر آپ اپنے گھر سے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے بچے کے گھر کی قیادت کی ٹیم سے رابطہ کریں ۔ اسکو   •

 ، بشمول ہارکاپی سیکھنے کے وسائل کے پوسٹنگ گھر سمیت. کرے گا  فراہم میں متبادل سیکھنے کی حمایت 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسکول کی بندش کا استعمال کس طرح اضافی آگے بڑھانے کے لئے 



 اینڈریو مکمل 

r( کوروناواروس کے پھیالؤ کو سست کرنے کے لئے اسکول کی بندش کی پی آر سی کی صالحیتcovid-19 ) سینئر اسکول کے
 طالب علموں کے لئے ایک اہم چیلنج ہے.

اس سوفی پر حادثے کے لئے وقت کے ساتھ ایک توسیع کی چھٹی کے طور پر اس کو دیکھنے کے لئے کشش ہے ، تخت کے کھیل 
سقوالالنس دیکھ کر )پھر( ، المتناہی گھنٹے پیغام رسانی کے دوستوں کو خرچ کرتے ہیں اور آپ کو اپنے ہاتھوں کو  کے واقعات کی

حاصل کر سکتے ہیں کے طور پر بہت سے عظیم نمکین استعمال کرتے ہیں. یقینا جبکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ، آپ کے والدین کو 
 آپ اسکول کے سال کو متاثر کرنے کے لئے نہیں پوچھیں گے.-آپ کو کامل عذر ہےسب سے زیادہ امکان پاگل ہو جاتا ہے لیکن 

اب میں آپ کے پارٹی کے منصوبوں پر ایک دامپانر ڈالنا چاہتا ہوں لیکن اگر آپ ویگ کا فیصلہ کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے 
ے خطرے میں ، یہاں غور کرنے کے لئے چند خیاالت ہیں تو ، آپ اسے بعد میں افسوس کرسکتے ہیں. ایک اہم سپوالسپورٹ ہونے ک

 ہیں.

 ترقی اور ایک نظام پر رکھنا

اہداف اچھے ہیں لیکن نظام بہتر ہیں. اگلے چند ہفتوں کے لئے آپ کے مطالعہ پروگرام کے نظام پر فیصلہ کریں اور اس پر رہنا. جب 
 نٹوں کو دور نہ ٹکڑا.آپ سیکھتے ہیں اور سب سے بہتر سوچتے ہیں تو غور کریں اور ان گھ

اگر آپ کسی نظام کو تیار نہیں کرتے ہیں تو ، آپ صبح میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ، "عظیم ، میں آج 
کچھ مطالعہ حاصل کرنے کا انتظار نہیں کر سکتا!" میں آپ کو نہیں جانتا لیکن میں یہ بہت اکثر ہو رہا ہے پر ایک شرط رکھنے کے 

 ئے نہیں کرنا چاہتا.ل

ایک ایسا نظام تیار کرنا جو آپ کے لئے کام کرتا ہے آپ کو اسکول چھوڑ دیا ہے کے بعد آپ کے خود اعتمادی کے متعلمین ہونے 
 کے لئے آپ کو بھی مقرر کرتا ہے.

 یہ پکڑنے کا ایک موقع ہے ، واپس نہ چھوڑیں

کاغذات کے ساتھ مصروف کیا گیا ہے. اس وقت سب سے پہلے آپ کی  سال کا پہال حصہ تمام سمتوں میں پرواز کے خیاالت اور
زندگی میں کچھ آرڈر حاصل کرنے کے لئے استعمال کریں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے نوٹوں کو کوڈت اور صحیح فولڈرز 

 میں ہیں.

 آپ کے پاس پہلے سے ہی وسیع

سب کچھ صحیح جگہ ہے ، تو آپ اضافے کی منصوبہ بندی کرنے کے ایک بار جب آپ نے اپنے سامان کو مل کر مل گیا ہے اور 
لئے شروع کر سکتے ہیں. اس سال پہلے سے ہی احاطہ کرتا ہے کہ موضوعات کی فہرست. ہر موضوع کے لئے ایک تصور نقشہ 

 تیار ہے کہ لنکس اہم متعلقہ خیاالت اور ان کے تعلقات کا تعین.

الئن تیار کرنے سے آپ کی سمجھ دیپانس ، آپ کی یادداشت میں بہتری اور آپ کے ایک موضوع کے عالقے کی ایک بصری آؤٹ 
 نشانات کو بہتر بناتا ہے. یہ آپ کے لئے ایک جیت کی کامیابی کی صورت حال ہے.

 کے ہاتھ نیچے جیت Diagramsکیوں متداخل 

ت سے متعلق ہیں کہ کس طرح وضاحت دو اس سال اب تک احاطہ کرتا ہے ہر موضوع سے اہم تصورات کو لے لو اور دو تصورا
کم متجاوز حلقوں کو ڈرا. متجاوز عالقے میں خیاالت کے درمیان مماثلت کے بارے میں کچھ پوائنٹس لکھیں. علیحدہ حلقوں میں کچھ 

 اختالفات لکھیں. مثال کے طور پر:

  

 

 تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خیاالت کس طرح ہیں اور یہ بھی کہ وہ کس طرح مختلف طریقے سے نتائج میں اضافہ کرتے ہیں.

 آپ سیکھنے کی طاقت کی تعمیر

 کتوں
 چھال

 جانوروں
 پالتو جانور

 بلیوں
 مااو



Www.mylearningstrengths.com  اور آپ پہلے سے ہی اچھے ہیں پر تعمیر کرنے میں آپ کی سیکھنے کی طاقت کا تجزیہ
ستعمال. دیگر عالقوں میں ترقی کرنے کے لئے آپ کی طاقت کا استعمال کیسے سیکھنے کے لئے مکمل کے لئے معلومات کا ا

سیکھنے کی طاقت کی رپورٹ کی ایک کاپی حاصل کریں. آپ کے دماغ کو درست طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آپ کو بہتر 
 حاصل کر سکتے ہیں.نتائج

 اپنی سوچ کو وسعت دے

آپ کی آئندہ موضوعات کی فہرست فراہم کرنے کے لیے اساتذہ سے پوچھیں ۔ متعلقہ نصوص پڑھیں. تحقیق مستقبل کے موضوعات. 
اسکالر کا استعمال کریں ۔ اگر ایسے تصورات ہیں جو سمجھنے کے لئے مشکل لگ  Googleمتعلقہ مضامین تالش کرنے کے لیے 

 یں دوسرے طالب علموں کے فائدے کے لئے ان خیاالت کی وضاحت.رہے ہیں تو ، طالب علموں کے لئے تالش کر 

 ای میل یا اپنے اساتذہ کو فون. ان کے پاس وسائل ہوں گے جو آپ کی مدد کرسکتے ہیں.

 بات چیت گہرا خیاالت

غور کیا جاتا  یونیورسٹیاں عام طور پر اس سبق کا انعقاد کرتے ہیں جہاں خیاالت پر بحث کی جاتی ہیں اور دوسرے طلبا کے ساتھ
بہت سے اسکول ان کے آن الئن ورژن پیش کر رہے ہوں گے ۔ ان مباحثوں میں شامل ہو جاؤ اور اپنے خیاالت اور خیال کی جانچ 

پڑتال کرنے کے لئے تیار ہو جائے. دوسرے لوگوں کی بحث کے لئے سننے کی وجہ سے ملوث ہونے کے طور پر کبھی بھی 
 ماشا کھیل نہیں ہے.طاقتور نہیں ہے. سیکھنا ایک ت

 خود کو آزمائیں

دوسری طرف ایک جواب یا  .اپنے علم کی سطح کے بارے میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کی منصوبہ بندی کریں ، ہفتے میں ایک بار 
 وضاحت کے ساتھ کارڈ پر سواالت کی ترقی. شفل کارڈ اور بلند آواز سے ان کا جواب. ان لوگوں کو رکھیں جو آپ کو واضح طور 

پر جواب دیتے ہیں آپ کے حق میں اور ان لوگوں کو جو آپ نے اچھی طرح سے جواب نہیں دیا یا آپ کو بائیں طرف نہیں جانتے. 
وہ لوگ جو آپ کو واضح طور پر جواب نہیں دے سکتے ہیں ، وقت کے ساتھ زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ، ان سب کو 

 کی جانچ کی میموری میں اضافہ. ٪ کی طرف سے خود  50درست کرنے کا مقصد. 

 ایک سیکھنے زومبی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ

آپ نے ان کو نیند سے محروم کر دیا ہے, سکرین پاگل, شکر کی طرف سے نم دماغ, چربی اور کرب توانائی مشروبات اور تھکان 
 کے درمیان شیخی. اپنے آپ کو دیکھ کر اپنی سیکھنے اور زندگی کو تیار رکھیں.

نیند اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی سیکھنے اور یادوں کو مضبوط کیا جاتا ہے. یہ بھی آپ کے مدافعتی نظام کو بڑھاتا ہے. اس پر 
 مت چھوڑیں.

٪ استعمال کرتا ہے لہذا اسے چالنے کے لئے اچھا ' ایندھن ' دے. اپنے آپ کو سیکھنے  20آپ کا دماغ آپ کی توانائی کا کم از کم 

 ونے کے لئے ایک صحت مند ناشتا کھاؤ.کے لئے تیار ہ

 باقاعدگی سے گھونٹ پانی. نہ صرف یہ آپ کے دماغ اور جسم کو ہائیڈریٹ ہے ، یہ کشیدگی کو کم کرتی ہے.

 یہاں تک کہ اگر آپ گھر کے پابند ہیں تو اپنے آپ کو ایک اچھی جسمانی مشق کی حکومت چند بار ایک ہفتے میں دے.

 رابطہ رکھیں

دوستوں سے الگ تھلگ ہیں تو ، یہ فانتصازا کرنا آسان ہے کہ وہ بہت اچھا وقت ہو. بعض اوقات آپ کبھی یہ سوچ کر  اگر آپ اپنے
 سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں بھول گئے ہیں ۔

ت آپ سب سے زیادہ اعتماد شخص نہیں ہیں یہاں تک کہ اگر ، دوسروں تک پہنچنے. ان کو آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کی دعو
 دیتے ہیں. خیاالت یا مذاق کا اشتراک کریں.

 یہ ہمیشہ کے لئے آخری نہیں ہو گا



دنیا ماضی میں وائرس ہے اور مستقبل میں کچھ زیادہ پڑے گا. ہم سب کو باقاعدگی سے اپنے ہاتھوں کو دھونے اور اپنی حفظان 
ے. جبکہ میں آپ کو غیر ضروری خطرات لینے صحت اور ہیلتھ کی سطح کو برقرار رکھنے کے لئے زیادہ محتاط ہونا ضروری ہ

 کے لئے نہیں کرنا چاہتا, امکانات کہ آپ یا آپ کے خاندان میں کسی کو سنجیدگی سے بیمار ہو جاتا ہے بہت کم ہے.

 ہم جلد ہی زیادہ معمول کے وقت واپس آ جائیں گے.

 آپ کے سیکھنے کے مزید اچھے ذرائع شامل ہیں:

 خان اکیڈمی تصورات کی وضاحت.U ، Anت ، پوڈ ، آئی ٹیونز مذاکرا TEDیو ٹیوب کلپس ، 
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