
  
 
 
 

 ہوم ورک يا گهر کا کام
 بّچوں کو اسکول ميں کامياب بنانے کے لۓ ايک طريقہ يہ

گارڈين ہوم ورک کے سلسلے ميں بّچوں کی/ ہے کہ والديں  
- حوصلہ افزائ کريں  

 
 

 
 

طالب علم ہوم ورک پر کتنا وقت خرچ کريں؟
 مقدار کا فيصلہ نہيں ہو 'صحيح'٭ اب تک ہوم ورک کی 

ہيں  اساتزہ اس بات پر متفق اور زسرچر ليکن ر-سکا ہے
کہ چهوٹی کالسوں ميں ہوم ورک محدود

ہونا چاہۓاور رفتہ رفتہ بڑی کالسوں ميںجب ہائ اسکول 
تک بّچے پہنچ رہے ہوتے ہيں تو  ہوم ورک بڑهايا جا سکتا 

-ہے
  اسلۓ ايک ہی ہوم-٭ بّچے مختلف رفتار نے کام کرتے ہيں

 -ورک ميں فرق فرق وقت لگائنگے
٭ ہوم ورک ختم کرنے کے بعد بّچوں کے پاس اتنا وقت 

بچنا چاہۓ کہ وہ دوسری سرگرميوں ميں حّصہ لے سکيں، 
يا کهيل، موسيقی، دينی تعليم، زبان ' اسپورٹس'جيسے کہ 
يا رضا کارکے طور پر کام اور 'والنٹير ورک' کی کالس،

-کهيل کود وغيرہ
ہت زيادہ يا ٭ اگر آپ سمجهتے ہيں کہ آپ کے بّچے کو ب

بہت کم ہوم ورک مل رہا ہے تو آپ کو اس کی کالس ٹيچر 
-سے بات کرنا چاہۓ

والديں ہومورک ميں کس طرح مدد کر سکتے ہيں؟٭
٭ بڑے بّچوں کو اس بات کی عادت ڈاليں کہ وہ  اپنے 

امتحان اور پروجيکٹس وغيرہ کی تاريخوں کے لۓ اسکول 
-اجينڈا استعمال کريں

 کے 'پروجيکٹس'ٹيبل بنانے ميں مدد ديں بلکہ بّچوں کو ٹائم 
وائںيۓ ايک بڑا کيلنڈر ترتيب دل

٭ پروجيکٹس کے عالوہ زيادہ تر گهر کے کام
ميں وہی سب کچه دہرايا جاتا ہے جو کالس ميں کر رہے  

 اسلۓ بّچوں کو بغير کسی کی مدد کے-ہوتے ہيں
- ہوم ورک کر لينا چاہۓ

٭جس وقت آپ کے بّچے ہوم ورک کر رہے ہوں، تو
کر نکتے ہيں،يعنی بل ادا' ہوم ورک' اس وقت آپ اپنا 

 اس طرح آپ بّچوں کے- کرنا، پڑهنا، خط لکهنا وغيرہ
 

 ہوم  ورک کيا ہے؟            

-ہوم ورک کی اقسام جو بّچے گهر الئيں گے
  -٭ وہ کام مکمل کرنا جو کالس ميں شروع کيا تها

٭کوئ رسرچ پروجيکٹ 
     امتحان کے لۓ پڑهنا  ٹيسٹ يا  ٭

      ٭  کالس ميں سيکهے ہوۓ نۓ ہنرکی مشق کرنا 
٭ ورک بک اور بائنڈر وغيرہ کو ترتيب دينا

٭کسی ناول يا ٹيکسٹ بک کے اقتباسات کو پڑهنا
 

    
ہوم ورک کوکہاں اور کب کرنا چاہۓ؟

 کچه -ز مختلف ہوتا ہےہر طالب علم کا پڑهنے کا اندا٭
 - کچه موسيقی سّنا چاہتے ہيں-خاموشی پسند کرتے ہيں

آپ اپنے -کچه اپنے دوستوں کے ساته مل کر پڑهنا چاہتے ہيں
بّچے کو بہتر طور پر جانتے ہيں اس لۓ آپ اسے ہوم ورک 

-يںدکرنے کی مناسب جگہ منتخب کرنے ميں مدد 
ّچے ہوم ورک  ب–٭ ہوم ورک کا وقت مقرر کر لينا چاہۓ 

ٹالتے رہتے ہيں جب کہ والديں اس کوشش ميں ہوتے ہيں کہ 
 اس وجہ سے اکثر بحث مباحثہ -بّچے کام جلدی مکمل کر ليں

 وقت مقرر کر لينے سے ہوم ورک ايک روٹين -چهڑ جاتا ہے
 -کی صورت اختيار کر ليتا ہے

٭ کوشش کر کے شام ميں جلدی ہوم ورک کرواليں کيونکہ 
 سونے سے پہلے -ں ميں زيادہ چستی ہوتی ہےاس وقت بّچو

-بّچوں کو آرام کرنے يا ريليکس کرنے کا موقع ملنا چاہۓ
 

 



 

 

٭اگر بّچہ اپنی پوری کوشش کے باوجود ہوم ورک 
 کا نامکمل کام اسکول بهيجنے سمکمل نہيں کر پاتا تو ا
آپ ايجينڈا ميں ايک نوٹ لکه کر -ميں کوئ ہرج نہيں ہے

 - ہيں کہ کس وجہ سے کام ادهورا رہ گيا ہےےبهيج سکت
اس طريقے سے ٹيچر بہتر طور پر سمجه سکےگی کہ کيا 

اور دوسرے يہ کہ اسے خوشی ہو گی کہ آپ مثائل ہيں 
اپنے بّچے کی تعليم اور کارکردگی ميں دلچسپی لے رہے 

-ہيں
٭اگر بّچہ بار بار ہوم ورک مکمل نہيں کر پاتا تو پهر يہ 

ں اس کی ٹيچر يبہت ضروری ہے کہ آپ اس سلسلے م
-سے مليں

   
ائلسر وديگۓ ہوم ورک ميں مدد کے ل

٭ يہ معلوم کريں کہ اسکول، کميونٹی سينٹر اور الئبريری 
ائل موجود ہيں يا سوغيرہ ميں ہوم ورک کے لۓ امداد کے و

 کچه اسکولوں ميں اور اکثر الئبريريوں ميں اسکول -نہيں
 -کے بعد ہوم ورک کلبز قائم ہوتے ہيں
ے  بہن بهائيوں سبڑے٭ بّچوں کو اپنے دوستوں سے يا اپنے

-بهی مدد مل سکتی ہے
 يعنی وہ طالب -ہوتے ہيں' پير ٹيوٹرز' کثر اسکولوں ميں ا٭

يا رياضی  وہ -علم جنہوں نے کورس مکمل کر ليا ہے
-سائنس ميں مدد کر سکتے ہيں

٭ ايک مفت اون الئں سروس بهی موجود ہے جس 
   www.ilc.org       کا پتہ يہ ہے

 سے لے کر جمعرات تک ٹ پر اتوارسند يافتہ ٹيچر اس سائ
 بهی ہوتی ہے' ايسے فيڈبيک سروس'ايک -موجود ہوتے ہيں

-يعنی مضمون پر تنفيد کی سروس
يعنی کمپيوٹر پر مختلف ' اون الئن'٭ کچد اسکول بورڈ 

آپ اپنے اسکول -درجوں کے لۓ اسباق فراہم کرتے ہيں
-بورڈ کی ويب سائٹ پر جا کر مزيد معلومات حاصل کريں

  
 

ليکن مدد صرف اس صورت        -پاس بيٹه سکتے ہيں
-ميں کريں کہ بّچہ خود مانگےتو

کسی بهی زبان (٭ چهوٹے بّچوں کے ساته پڑهيں 
 بڑے بّچوں کی حوصلہ افزائ کريں کہ وہ -)ميں

-روز خود سے تهوڑا بہت پڑهيں
-٭ اپنے بّچے سے روز اسکول کے بارے ميں بات   کريں

سمجهتے ہوں يا نہيں اور ) فرانسيسی(چاہے آپ انگريزی
آپ ہر حال ميں ايک -چاہے آپ مضمون سمجه پائيں يا نہيں

-اچهے سننے والے بن سکتے ہيں
ريسرچ نے يہ ثابت کيا ہے کہ اسکول کے بارے ميں بّچے 
سے صرف بات کرنے سے بّچے کی کاميابی کے امکانات 

 -بڑه جاتے ہيں
٭ اس بات کا خيال رکهيں کہ بّچے کے پاس ضرورت کا 

 جيسے پينسل، رولر، مارکر، و۔سب سامان موجود ہ
-کاغزوغيرہ

 
 
اگر کسی طالب علم کو ہوم ورک کرنے ميں دّقت ہو  تو کيا 

کريں؟
انہيں کسی قسم ٭ ہميشہ بّچوں کو يہ بات سمجهائيں کہ اگر 

 - تو اپنی ٹيچر سے بات کريںوکی مدد کی ضرورت ہ
بّچے کو يہ معلوم ہونا چاہۓ کہ اگر کوئ بات سمجه ميں 
-نہيں آ رہی ہے تو ٹيچر سے پوچهنے ميں کوئ عيب نہيں
٭اگر آپ کے بّچے کو ہوم ورک نہيں سمجه ميں آرہا ہے 

  اس-تو اس سے پوچهيں کہ ٹيچر نے کيسے سمجهايا تها
 سے بّچے کو سبق ياد آجاتا ہے اور ہوم کے جواب طريقے

 -سمجه ميں آ جاتے ہيں
 ٭ اگر اپ کو لگے کہ بّچہ ہوم ورک کرتے کرتے اکتا گيا 

ہے اور چڑچڑا ہو رہا ہے تو اسے ايک وقفہ لے لينے 
 -ديں، جس کے بعد وہ دوبارا کام شروع کر سکتا ہے

 

 
 


	            ورک کیا ہے؟ ہوم  
	ہوم ورک کی اقسام جو بچّے گھر لائیں گے-

