
ویلز کے لیے نئے 
نصاب کے لیے 

ایک گائیڈ 

 

یہ گائیڈ متعدد زبانوں میں دستیاب ہے۔
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دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں نئے افکار 
اور ٹیکنالوجی کے تخلیقی استعامل کی 

رضورت ہے۔  

ان چیلنجز سے منٹنے کے لیے، ویلش حکومت یہ یقینی بنانا 

چاہتی ہے کہ آپ کے بچے کے اندر وہ علم، ہرن اور تجربات 

موجود ہوں جو انہیں زندگی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ 

اٹھانے کے لیے درکار ہیں۔ 

ویلز کے لیے نصاب تیار کرنے کے لیے پورے ویلز کے 

اساتذہ اور ماہرین تعلیم مل کر کام کر رہے ہیں۔ 

آپ کے بچے کے اسکول میں، اساتذہ کے ذریعہ ایک 

نصاب تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ اس رہنامئی کا استعامل 

کر رہے ہیں جو دورسے اساتذہ نے بچوں کو سیکھنے 

کی منصوبہ بندی میں مدد کے لیے لکھی ہے۔  

نیا نصاب متام بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 

یہ آپ کے بچے کی حقیقی زندگی کے معنی کے 

ساتھ تخلیقی اسباق کے ساتھ تعاون کرے گا۔ یہ ان 

کی رضوریات کے لیے موزوں ہوگا اور ان کی پوری 

صالحیت تک پہنچنے میں ان کی مدد کرے گا۔  

دنیا آج کل زیادہ جڑی ہوئی ہے، اس لیے جو کچھ وہ 

سیکھتے ہیں وہ بھی زیادہ جڑا ہوا ہے۔ علم واقعی 

اہم ہے، اور انہیں وہ مہارتیں اور تجربات بھی فراہم 

کیے جائیں گے جن کی انہیں تیزی سے بدلتی ہوئی 

دنیا کے لیے رضورت ہے۔

آپ کا اسکول آپ کے بچے کی مدد کر رہا ہے: 

ایک پرجوش، سیکھنے کے قابل، پوری زندگی سیکھنے کے لیے تیار 	

ایک کاروباری، تخلیقی معاون، زندگی اور کام میں بھرپور کردار ادا  	

کرنے کے لیے تیار 

 ایک اخالقی، باخرب شہری، ویلز اور دنیا میں حصہ لینے کے لیے  	

تیار، اور ایک 

 صحت مند، پراعتامد فرد، معارشے کے ایک قابل قدر رکن کے  	

طور پر مکمل زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ 

ان کا نام نصاب کے 'چار مقاصد' ہے۔  	

تعلیم بدل رہی ہے
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خواندگی، عددی اور ڈیجیٹل مہارتوں کے ساتھ ساتھ، سیکھنے اور تجربے کے چھ شعبہ جات ہیں۔ 

آپ کا بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ ان شعبہ جات سے منسلک ہو گا۔

سیکھنے اور تجربے کے شعبہ جات

نصاب میں یہ بھی شامل ہے: 

	  انسانی حقوق 

	   تنوع اور فرق کا احرتام کرنا 

	  کیریرئ اور کام کی جگہ کے لیے تجربات اور مہارتیں 

	   مقامی، قومی اور بین االقوامی سیاق و سباق کے بارے میں سیکھنا 

	  ترقی کے لحاظ سے مناسب تعلقات اور جنسی تعلیم۔

ہیومینٹیز  

اظہاری فنون

سائنس اور ٹیکنالوجیریاضی اور شامریات

لسانیات، خواندگی 

اور مواصالت 

صحت اور تندرستی 
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ایکسپریسیو آرٹس میں، آپ 
کا بچہ اپنی تخلیقی، فنکارانہ اور 

کارکردگی کی مہارتوں کو فروغ دینے 

کے لیے آرٹ، رقص، ڈرامہ، فلم اور 

ڈیجیٹل میڈیا اور موسیقی کو دریافت 

کرے گا۔ 

ہیومینٹیز میں وہ دنیا، معارشے اور 
ماضی اور حال کے واقعات کے بارے 

میں سیکھیں گے۔ وہ ان چیلنجز اور 

مواقع کی تالش کریں گے جو ہمیں 

درپیش ہیں، اور ہم مستقبل میں دنیا 

اور اس کے لوگوں کی حفاظت کے لیے 

کیا اخالقی اقدام کر سکتے ہیں۔

ریاضی اور ہندسوں میں، آپ کا 
بچہ اعداد کے بارے میں اپنی فہم 

پیدا کرے گا اور ریاضی میں عالمتیں 

استعامل کرے گا۔ وہ اشکال اور 

پیامئش کو دریافت کریں گے اور اعداد 

و شامر اور امکانیات کے بارے میں 

جانیں گے۔ 

صحت اور تندرستی ان کی 
جسامنی اور ذہنی صحت کی 

نگہداشت کے بارے میں ہے جس 

میں جذباتی بہبود بھی شامل ہے۔  

وہ صحت مند کھانے اور اچھے فیصلے 

کرنے، اثرات سے منٹنے اور صحت مند 

تعلقات استوار کرنے کے بارے میں 

سیکھیں گے۔ 

لسانیات، خواندگی اور ابالغ 
میں، آپ کا بچہ زبانوں کے بارے 
میں سیکھے گا۔ وہ ویلش، انگریزی 

اور دیگر زبانوں کو سمجھیں گے اور 

استعامل کریں گے۔ وہ ادب کا مطالعہ 

اور تخلیق کریں گے، اور بولی، تحریری 

یا برصی طریقوں سے بات چیت کریں 

گے۔ اس میں شاعری، ڈرامہ اور فلم 

شامل ہو سکتی ہے۔

سائنس اور ٹیکنالوجی میں 
آپ کا بچہ حیاتیات، کیمسٹری، 

طبیعیات، کمپیوٹر سائنس اور ڈیزائن 

اور ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھے 

گا۔ وہ ڈیزائن اور انجینرئنگ، جاندار 

چیزوں، مادہ، قوتوں اور توانائی کے 

بارے میں اور کمپیوٹر کیسے کام کرتے 

ہیں اسے سیکھیں گے۔ 

سیکھنے اور تجربے کے شعبہ جات
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آپ کے بچے کے لیے زندگی کے اہم ہرن سیکھنے کے مزید 

مواقع موجود ہیں جو ان کی مدد کریں گے تاکہ: 

	 اپنے ارد گرد کی دنیا کی تعریف کریں 

	  سواالت پوچھیں، ثبوت دیکھیں، فیصلے کریں اور مسائل 
حل کریں 

	  دریافت کریں، بات چیت کریں، منصوبے بنائیں اور حل 
تالش کریں

	  لچک پیدا کریں اور اپنے فالح و بہبود کا نظم کریں

	 دورسوں کے ساتھ کام کریں اور

	  اپنے مستقبل کے کیریرئ کے بارے میں سیکھنے، کام 
اور انٹرپرینیورشپ میں بامعنی تجربات کی بنیاد 

پر فیصلے کریں۔

کس سے فرق پڑتا ہے
آپ کے بچے کی تعلیم ان چیزوں پر مرکوز ہونی چاہیے جو 

ان کے لیے اہم ہیں ابھی اور جب وہ بڑے ہوں گے اس وقت۔ 

سیکھنے اور تجربے کا ہر شعبہ ان اہم باتوں کے بیانات پر مشتمل ہے جو ہر عمر کے بچوں کے لیے 

سیکھنے کو شکل دیتے ہیں۔ یہ آپ کے بچے کو اس چیزوں کے بارے میں سوچنے میں مدد کرتے 

ہیں کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے اور موضوعات ایک دورسے سے، کام سے اور زندگی سے کیسے جڑتے 

ہیں۔ وہ آپ کے بچے کی ہر سال پیش رفت کرنے میں تعاون کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی فہم اور 

مہارتوں کو بڑھاتے ہیں۔

یہ کیسے کام کرتا ہے اس کی ایک مثال

سیکھنے اور تجربے کے سائنس و ٹیکنالوجی کے 

شعبے میں، اہم باتوں میں سے ایک بیان یہ ہے:

'ہامرے ارد گرد کی دنیا جاندار چیزوں سے بھری 

ہوئی ہے جو بقا کے لیے ایک دورسے پر منحرص 

ہیں۔ '

جیسے جیسے آپ کا بچہ سیکھتا ہے، وہ اس کے 

بارے میں مختلف طریقوں سے سوچیں گے، مثال:

	  میں جانتا ہوں کہ خطرے سے دوچارجانور ہیں۔

	  میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا 
اثر ماحول، لوگوں اور جانوروں پر پڑتا ہے۔

	  میں ماحولیات، انسانوں اور جانوروں پر موسمیاتی 
تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے طریقوں کی 

نشاندہی کر سکتا ہوں۔
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نیا نصاب آپ کے بچے کے علم، ہرن اور تجربات کو فروغ دیتا 

ہے۔ وہ اس طرح آگے بڑھیں گے: 

	  وہ مزید سیکھتے ہیں

	  چیزوں کے بارے میں ان کی فہم گہری ہوتی جاتی ہے 

	  ان کی مواصالت کی مہارتیں بڑھتی ہیں اور

	  ان کی مہارتوں میں بہرتی آتی ہے۔ 

اس طریقے سے سیکھنا جو آپ کے بچے کے لیے 
کارآمد ہو

ایسے وقت ہوسکتے ہیں جب وہ: 

	  تیزی سے آگے بڑھتے ہیں یا

	   سست ہوجاتے ہیں یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ کسی 
موضوع کو سمجھتے ہیں یا اس لیے کہ وہ کوئی ایسی 

چیز دریافت کرتے ہیں جس میں ان کی دلچسپی ہو۔

سیکھنا ہمیشہ ان کی عمر سے منسلک نہیں ہوتا ہے۔ 

یہ ایک ہی طریقے سے، یا سب کے لیے ایک ہی وقت میں 

نہیں ہوگا۔ 

تشخیص کے 
تشخیص ہر روز آپ کے بچے کی تعلیم کا حصہ ہوگا۔ 

وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر یہ سمجھنے کے لیے کام 

کریں گے کہ وہ کتنا اچھا کر رہے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے 

یہ رضوری ہے: 

	  دیکھیں کہ وہ اپنی تعلیم میں کہاں ہیں 

	  اپنے اگلے سیکھنے کے مراحل کی منصوبہ بندی کریں 

	  کسی بھی مسئلے یا اضافی مدد کی رضورت کی 
نشاندہی کریں 

اور اپنے استاد کی مدد کریں:

	  انہیں چیلنج کرنے کے طریقے تالش کریں اور

	  دیکھیں کہ طلباء کتنا اچھا کر رہے ہیں۔

اسکول یہ یقینی بنانے کے لیے بھی آپ کے ساتھ کام 

کرے گا کہ آپ کے بچے کو آگے بڑھنے کے لیے درکار 

مدد حاصل ہے۔
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آپ کا بچہ 14-16 سال کی عمر کے درمیان جن قابلیتوں 

کو پڑھتا ہے جو نئے نصاب کے ساتھ فٹ ہو جائیں گی۔

مستقبل میں، اب ہامرے پاس جو قابلیتیں ہیں، اس کے ساتھ 

ساتھ دیگر مضامین بھی ہوسکتے ہیں جیسے کام کی دنیا، 

مستقبل کے لیے باصالحیت
مالی صالحیت، کیریرئ کی ترقی، مساوات اور تنوع اور ابتدائی 

طبی امداد۔

تشخیص کی مختلف اقسام بھی ہوں گی، مثال کے طور پر، 

ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعامل کیا جا سکتا ہے۔  

تیار ہونا 

نیا نصاب ستمرب 2022 سے رشوع ہوتا ہے اور2026/27 تعلیمی 

سال تک متام ثانوی اسکول کے طلباء کے لیے استعامل کیا جائے گا

آپ کے اسکول کے نصاب کو تیار کرنے میں مدد کرنے کے آپ، آپ کے 

بچے اور کمیونٹی کے لیے مواقع موجود ہیں۔ 

اسکول اور گھر دونوں جگہ مل کر کام کرنے واال ہر شخص آپ کے بچے 

کو بہرتین تعلیم حاصل کرنے اور مستقبل کے لیے تیار کرنے میں مدد 

کرے گا۔ 

نئے نصاب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، اپنے بچے کے اساتذہ 

سے پوچھیں۔

نصاب میں ویلز اور بی ایس ایل کے لیے نصاب 

کے بارے میں بچوں، نوجوانوں اور خاندانوں 

کے لیے ایک برطانوی عالمتی زبان )بی ایس 

ایل( کا ویڈیو ایجوکیشن ویلز کے یوٹیوب 

چینل پر دستیاب ہے۔

@WG_Education
@edubeginsathome

educationwales 
beginsathome 

آپ مزید معلومات تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں

7


