
کامیابی
مستقبل کیلیئے
اپنے بچہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے



 ہمیں اپنے بچوں
  کیلیئے اچھی مثالیں
قائم کرنی چاہیئں۔

 آپ کا بچہ آپ سے سیکھتا ہے!
 آپ کے مسائل حل کرنے کے طریقے آپ کے بچے کیلیئے منونہ ہیں۔ آپ انہیں دورسوں سے اچھے تعلقات استوار کرنے، تنوع سے منٹنےاور

تنقیدی انداز سے سوچنا سکھاتے ہیں۔

 والدین کا رویہ بچے کی دنیا کی بنیاد بن جاتا ہے۔ والدین کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ بچے کو ایسے ہرن سکھائے جائیں کہ

 جن کی مدد سے وہ معارشے کا فائدہ مند اور ذمہ دار رکن بن جائے۔ہامرے بچے ہر روز ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم، کیا کرتے ہیں اور کس انداز

        کا طرز عمل اپناتے ہیں۔وہ ہامرا احرتام اور تقلید کرتے ہیں۔ ہامرے بچے ہامرا عکس ہیں۔

والدین بطور مثالی منونے



رسگرمیاں

اپنے بچے کے ساتھ درج ذیل رسگرمیاں کیجیئے:
Æ آئینے کے سامنے دونوں یوں کھڑے ہوں کہ آپ دونوں کا عکس آئینے میں نظرآئے۔

Æ اس پر بات کریں کہ آپ دونوں میں کیا مختلف ہے )کون دراز قد ہے؟  کس کے بال چھوٹے ہیں(۔  

Æ ان سے بات کریں کہ انہیں کس چیز سے دکھ ہوتا ہے کس چیز سے خوشی ہوتی  ہے؟  

Æ ان سے پوچھیں کہ کس طرز عمل سے انہیں خوشی ہوتی ہے اور کس سے دکھ۔  

Æ اس پر بات کیجیئے کہ ہر ایک، ایک دورسے سے ذرا مختلف ہے۔  



سیکھنے کے ابتدائی تجربات - کامیابی   

 بچوں میں سننے، چھونے، ذائقہ چکھنے، دیکھنے اور سونگھنے کی پیدائشی صالحیت ہوتی ہے۔وہ چیزوں کو بڑے تجسس سے دیکھتے اور ان

تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بطور والدین ہمیں الزمی طور پر ان کے تجسس کی تشفی کھیل کے ذریعے پوری کرنی چاہئیے۔

 چھوٹے بچے جب کھیل رہے ہوں تو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کھیل ہی ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ سیکھنے سے محبت پیدا کرتے ہیں۔ایسا

 بچہ جوگھونگے جمع کرتا اور ان کی منائش کرتا ہے وہ دراصل انکی درجہ بندی، ان کو الگ الگ کرنا اور جمع کرنے کا عمل سیکھتا ہے۔ بچوں

 میں زبان سیکھنے کا عمل تیز ہوتا ہے جب وہ اپنے کھیل کے بارے میں دورسوں سے بات چیت کرتے ہیں۔بچوں سے یہ پوچھنا کہ کیسے انہوں

  نے گھونگوں کو الگ الگ کیا ؛ ان میں زبان کی صالحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔

 آپ کا بچہ ہر روز کھیل/کام کے کئی مشاغل کرتا  ہے۔ یہ رسگرمیاں آگے چل کر اس کے سکول میں کامیابی کے امکانات بڑھاتی ہیں۔ بچوں کے

 ساتھ مل کر رسگرمیاں کرنے سے بچوں میں جسامنی حرکات کا توازن سیکھنے،  مختلف اشکال کے سائز کا علم،رنگ، سائز، وزن کے متعلق جانتے

 ہیں۔آپ اپنے بچے کے ساتھ مل کر بالکس، ڈبے اور گھریلو اشیا جیسے مٹی کے گارے، مٹی، پیسٹری  اور پلے ڈوھ  سے اشکال بنا سکتے ہیں،

کریونز، مارکرز اور فوڈ کلرنگ سے تصویریں بنائیے، رنگ بھرئیے۔

 متام بچے ہرن اپنی رفتار کے مطابق سیکھتے ہیں نہ کہ آپ کی۔ تحمل کا  مظاہرہ کیجیئے، اور انہیں اکرث شاباش دیجئے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ

شاباش دینے سے آپ کا بچہ کتنی جلدی سیکھتا ہے۔



سیکھنے کے ابتدائی تجربات

اپنے بچے کے ساتھ درج ذیل رسگرمیاں کیجیئے:

Æ تصاویر اور الفاظ کو استعامل کرتے ہوئے کیلنڈر پر تقریبات کے آگے  نشان لگائیے۔

Æ یہ گنتی کیجیئے کہ خصوصی تقریب کیلیئے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ 

Æ بچے کو سنائیے جب کیک مکس کیلیئےہدایات پڑھ رہے ہوں۔ 

Æ  گھریلو اشیا کی خریداری کی فہرست میں درج حروف تہجی سے بچے کو حروف بنانا سکھائیں، ان کا پہال نام لکھیں، اور سادہ لفظ 

لکھیں)جیسے بلی(۔

Æ سالگرہ کیلیئے دعوتی کارڈز بنائیے۔ 

Æ کیٹالگ سے تصویریں کاٹ کر خواہشات کی فہرست بنائیے۔ 

Æ متا م سائز کے باکسوں کے ساتھ اور ان کے اندر کھیلئے۔ 

Æ باورچی خانہ کی اشیاء سے سیکھیئے )جیسے اوپرن، چمچے، کفگیر، چمٹا، انڈا پھینٹنے واال(۔ 

Æ گھریلو چیزوں کو انکے حجم، رنگ، سائز کے حساب سے الگ الگ کرنا۔ 

Æ گھریلو اشیا کو 10 تک یا اس سے آگے گننا۔ 



ابتدائی سامجی نشوومنا کیا ہے؟

 سامجی نشوومنا کا مطلب دورسوں سے مثبت تعلقات استوار کرنا ہے۔ چھوٹے بچوں کیلیئے جب وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے تعلق قائم کرتے

 ہیں تو سامجی نشوومنا رشوع ہوتی ہے۔ یہ صالحیت کہ دورسوں کو یہ بتانا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، دورسوں سے رشاکت اور تعاون اور خود پر

قابو پانے کی صالحیت بچوں کو گھر یا سکول میں کامیاب کرتی ہے۔

 والدین واضح حدود مقرر کر کے  قابل قبول رویے کی وضاحت کر کے اور مثالی منونوں کے ذریعے بچوں کو دورسوں کے ساتھ تعلقات بنانے 

میں مدد کر سکتے ہیں۔



اپنے بچے کے ساتھ درج ذیل رسگرمیاں کیجیئے:

Æ یہ بتائیے کہ کھولنے کیسے استعامل کرتے ہیں، دوستوں سے کیسے بات چیت کی جاتی ہے، مسائل کیسے حل کئے جاتے ہیں۔

Æ  گفتگو کیجیئے کہ دوستوں سے ملنے میں کون سی چیز لطف والی تھی اور کیوں۔ اگر کوئی مشکل درپیش تھی تو اس کے حل 

کیلیئے بات چیت کیجیئے۔

Æ جب مطلوبہ رویہ ظاہر نہ ہو تو کوئی مختلف رسگرمی کیجیئے۔ جب وہ اپنی کمی پر قابو پالیں تو انہیں شاباش دیں۔ 

Æ روزانہ کے معموالت میں مدد کیجیئے، بانٹیئے، باری لگائیے،  اور مسائل پر بات چیت کیجیئے۔ 

Æ  اپنے دفرت کا دورہ کرائیے اور ان طریقوں کی پہچان کرائیے جس میں کام کی جگہ پر لوگ ایک دورسے کی مدد کرتے ہیں۔جب آپ 

دفرت سے رخصت ہوں تو بچے سے پوچھئیے کہ اس نے کیا دیکھا۔

Æ  کام کی جگہوں پر کام کرتے افراد کی تصویریں دکھائیے اور تخیالتی کھیل کھیلئے کہ سامجی تقریبات میں ایسی کون سی چیزیں ہیں 

جس کیلیئے باہمی تعاون اور مسائل حل کرنے کی رضورت ہوتی ہے۔

Æ  بات چیت کیجیئے کہ آج آپ مل کر کیا کر سکتے ہیں۔ ایک منصوبہ بنائیں، جہاں ممکن ہو سمجھوتہ کیجیئے اور طے شدہ منصوبے 

پر پورا اترئیے۔

Æ لڑکے اور لڑکی کیلیئے گڑیوں کا انتخاب کیجیئے اور ان سے ایسے بات چیت کیجیئے جیسے بڑے ایک دورسے سے کرتے ہیں۔ 

ابتدائی سامجی نشوومنا کی رسگرمیاں



جذباتی نشوومنا کیا ہے؟

 جذبات در اصل احساسات ہیں جو کہ اس بات کی کنجی فراہم کرتے ہیں کہ بچے مختلف صورت حال میں کیا رد عمل ظاہر کریں گے۔بچے تب

کامیابی حاصل کرتے ہیں جب ان کا جذباتی رد عمل  اپنے ارد گرد کی دنیا سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔

 بچوں کی ماحول سے موافقت اختیار کرنے کی صالحیت وقت، جگہ، افراد، اور انکے جسامنی صورت حال سے متاثر ہوتی ہے۔اگر بچے بھوکے

 ہیں تھکے ہوئے ہیں، یا بھیڑ والی جگہ پر ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ان کا رد عل قابل قبول نہ ہو۔ والدین کا پختہ، تحمل واال رد عمل بچوں کو

اپنے احساسات اور طرز عمل کو قابو پانے میں مددگار ہوگا۔



اپنے بچے کے ساتھ درج ذیل رسگرمیاں کیجیئے:

Æ کامیابی پر گفتگو کیجیئے۔ )بچوں نے جو ہرن پہلے سے سیکھے ہوئے ہیں ان پر بات چیت  کیجیئے، جیسے رینگنا، چلنا، اور بات کرنا(۔

Æ ان کیلیئے کتاب پڑھئیے اور کردار کے احساسات پر بات کیجیئے )جیسے خوش، اداس، حیران، غصہ، یا خوف(۔ 

Æ چہرے کے اتار چڑھاؤ اور جسامنی حرکات  احساسات کے اظہار پر بات کیجیئے۔ 

Æ  اخبارات، رسالوں، اور کتابوں سے ایسے تصاویر تالش کیجیئے جو احساسات کا اظہار کرتی ہیں۔ ان احساسات کے بارے میں بتائیے اور 

ان پر تبادلہ خیال کیجیئے۔

Æ  تعریفی کلامت کہنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ )مثالً اپنے کھلونے اٹھانے کا شکریہ۔ واہ کھانا ختم کر لیا ہے، آپ مدد کرنے والے 

ہو(۔

Æ  لگاؤ کا اظہار ہر روز کیجیئے۔)انہیں اکرث گلے لگائیے۔جب آپ انہیں بے بی ِسٹر سے لینے جائیں تو مسکرائیے۔ انہیں بتائیے کہ انہیں 

آپ کی یاد آتی رہی اور یہ کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں(۔

Æ جب بچوں سے بات چیت کر رہے ہوں یا ان کیلیئے کتاب پڑھ رہے ہوں تو انہیں الڈ پیار کیجیئے۔ 

Æ  اپنے احساسات کا اظہار کیجیئے اور ان سے ایامندار رہئیے۔ بچوں کیلیئے یہ جاننا اہم ہے کہ ہم پر کیا اثر انداز ہوتا ہے اور کیسے 

ہم اپنے ردعمل کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔) ابو خوش ہیں کیونکہ الن کا گھاس کٹ گئی ہے یا امی چینی گرنے کی وجہ سے غصہ میں 

ہیں(۔

Æ  نئی رسگرمیاں کرنے پر مثبت احساسات کا اظہار کیجیئے۔ )مجھے معلوم ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ اگر مدد کی رضورت ہو تو مجھے

بتاؤ میں یہیں متھارے پاس ہوں(۔

 مثبت احساسات کا اظہار
کیجیئے

جذباتی نشوومنا کرنے والی رسگرمیاں



ابتدائی جسامنی نشوومنا کیا ہے؟

 جسامنی نشوومنا بدن کی بڑھوتری اور اس کا استعامل ہے۔بچوں کی قدرتی جسامنی حرکات انکے پٹھوں  اور جسامنی کنٹرول کی نشوومنا کرتے

 ہیں۔وہ پکڑنے، کاٹنے، اور آڑھا ترچھا لکھنے کیلیئے چھوٹے پٹھے استعامل کرتے ہیں۔جب کہ بڑے پٹھے اچھلنے، پھینکنے، پکڑنے اچھالنے،

کودنے، کسی چیز پر چڑھنے، اور بھاگنے کیلیئے استعامل کرتے ہیں۔

 

 بچوں کی جسامنی رسگرمیاں ایسی ہونے چاہئیں جن سے انہیں پورے جسم یا جسم کے کچھ اعضا کو استعامل کرنے کا موقع ملے۔ جب بچوں

 کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے جسم حرکت اور عمل کرتا ہے تو اس سے انہیں لطف آتا ہے، اور ان حرکات سے انکے پورے جسم کی نشوو منا پر

اچھا اثر پڑتا ہے۔



ابتدائی جسامنی نشوومنا کی رسگرمیاں

اپنے بچے کے ساتھ درج ذیل رسگرمیاں کیجیئے:
Æ کرب، متوازن  شہتیر، یا فرش پر ٹیپ لگا کر اس پر چلئے۔) آگے، پیچھے چلیئے، پنجوں پر چلئیے، یا ایک طرف اچھل کر چلئیے(۔

Æ قینچی کے ساتھ تار، کاغذ، کپڑا کاٹیئے۔

Æ جم اور پلے گراونڈ کی اشیا پر چڑھئیے۔

Æ کریون، پینسل، پینٹس، اور مارکرز کو کاغذ پر استعامل کیجیئے۔ 

Æ گوندھی ہوئی مٹی یا مصنوعی آٹے سے کھیلئے۔ 

Æ کاغذی معمے جوڑیئے۔ 

Æ لیگوز، لنکن الگز، اور بالکس بنائیے۔ 

Æ گیند کے ساتھ کھیلئے جیسے، انہیں لڑھکانا،  کک مارنا، ، باؤنس کرنا، پکڑنا، پھینکنا، گیند کا پیچھا کرنا۔ 

Æ  متام سطحوں پر احتیاط کے ساتھ چلیئے اور بھاگیئے )جیسے ریت، گھاس، اور کنکریٹ(۔ مختلف جانور بننے کا ڈرامہ کیجیئے اور 

انکی نقل اتارئیے کہ وہ کیسے حرکت کرتے ہیں )جیسے پرندے کی طرح اڑئیے، خرگوش کی طرح اچھل کر چلئیے، اور الروے کی طرح 

رینگئیے(۔

Æ ایک برتن سے دورسے برتن میں پانی ڈالئیے۔



 پڑھائی اور لکھائی
 گھر سے رشوع ہوتی

ہے۔

ابتدائی عمر کا مطالعہ کیا ہے؟

 ابتدائی مطالعہ یہ ہے کہ بچہ ایسے الفاظ اور تصویروں کو سمجھ سکے جس میںدورسوں کے احساسات، خیاالت، تصورات اور اعامل کو بتا

 سکے۔ہم جو کہتے، سوچتے، اور کرتے ہیں اسے دورسوں کے مطالعہ کیلیئے تحریر کیا جا سکتا ہے۔بچوں کو ذخیرہ الفاظ بڑھانے زبان کے اصول

سمجھنے میں مدد کی رضورت ہوتی ہے تاکہ وہ خیاالت کا اظہار کر سکیں اور گفتگو میں یا تحریری صورت میں  اپنے تجربات کو بیان کر سکیں

 مطالعہ اور تحریر نویسی کا آغاز گھر پر ہوتاہے۔ جب بچے سکول میں داخل ہوجاتے ہیں، والدین کی توقعات اور والدین کی طرف سے ان بچوں

کو فراہم کئے گئے تجربات کا اثر برابر جاری رہتا ہے کہ بچے پڑھنے اور لکھنے میں کتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

والدین
Æ نامانوس دنیا کے افراد، جگہوں، اور اشیا کے ذریعے بچوں کی رہنامئی کر سکتے ہیں۔

Æ  اپنے بچے کے پہلے استاد کی حیثیت سے الفاظ کے ساتھ خیاالت کا اظہار کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ بانٹیں کہ ان الفاظ کا کیا مطلب 

ہے؛

Æ اور بچوں تحریری زبان کی دلچسپ دنیا کے بارے میں سیکھنے میں رشیک ہوتے ہیں۔

Æ اور ایامن اور حوصلہ افزائی کا مضبوط ذریعہ ہیں؛ 

Æ اور اپنے بچوں کیلیئے مثال بنتے ہیں جب وہ ڈاک، اخبار اور کتابیں پڑھتے ہیں۔ 

Æ یوں اس طریقہ کی وجہ سے  بچے خطوط، اخبار، اور کتابیں پڑھنے پر راغب ہوتے ہیں۔ 

) Becoming a Nation of Readders سے لی گئی کچھ تجاویز جو نیشنل کمشن آن ریڈنگ کی رپورٹ پر مبنی ہے (



A B
C

ابتدائی مطالعہ کیلیئے رسگرمیاں

Æ متام اقسام کا مواد پڑھئیے ) کہانیوں کی کتابیں، میگزین، اخبار، اور خطوط(۔

Æ کہانی کے آغاز، درمیان، اور اختتام پر تبادلہ خیال کیجیئے۔

Æ کہانی پر بات چیت کیجیئے۔ 

Æ کہانی کے اہم کرداروں کا نام بتائیے اور یہ کہ انہوں نے کیا کہا۔ 

Æ  پسندیدہ کہانیوں کی تصاویر بنانے کیلیئے زیادہ سے زیادہ کاغذ، کریونز، مارکرز، اور رنگ استعامل کیجیئے۔ بنائی گئی تصویروں کے 

بارے میں بات کیجیئے۔

Æ کہانی کے حوالے سے پُتلے، لباس، یا کہانی پر مبنی ڈرامہ کھیلنے کیلیئے اشیا بنائیے۔

Æ سڑک کے کنارے لگے سائن بورڈز کی طرف اشارہ کر کے انہیں پڑھئیے )ٹریفک کے سائن، دکانوں اور ریستورانوں کے سائن بورڈز(۔

Æ بچوں کے لکھے ہوئے حروف یا انکی تصاویروں کو خریداری کی فہرست میں شامل کیجیئے۔ 

Æ  خصوصی مواقع کیلیئے خواہش کی جانے والی اشیا کیلیئے کیٹالگ سے تصاویر کاٹئیے۔ 

Æ کھانے پینے کی نئی اشیا کو آزمانے کیلیئے بچوں کی کھانا پکانے کی ترکیبوں والی کتابیں پڑھئیے۔ 



ریاضی کی ابتدائی تعلیم کیا ہے؟

 ریاضی کی ابتدائی تعلیم بچوں میں ناقدانہ سوچ اور اشکال کے منونے اور ان کا باہمی تعلق کو سمجھنا پروان چڑھاتی ہے۔ کئی اقسام کی اشیا

 سے کھیلنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کے ذریعے  سکول جانے سے پہلے کی عمر کے بچے ریاضی کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے ہیں۔ ابتدائی

 ریاضی میں بچے درجہ بندی کرتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں، ترتیب، گنتی، سیکھتے ہیں گھر کی مانوس اشیا ) چمچے، پیچ، چھڑیاں، اور پتھر( کی

پیامئش کرتے ہیں۔



ریاضی کی ابتدائی تعلیم کی رسگرمیاں

Æ  خاص چیزیں جمع کیجیئے: پتھر، بیج، ڈاک ٹکٹ، بوتلوں کے ڈھکن، اور بٹن۔ان جمع کی ہوئی چیزوں کو ہاتھ سے لگا کر انکی گنتی

کیجیئے۔ ان اشیا کو انکے رنگ، شکل،  اور سائز کی بنیاد پر الگ الگ کیجیئے۔

Æ اردگرد کے ماحول میں اشکال کو ڈھونڈیئے )جیسے گول گھڑی، چوکور میز(۔ 

Æ اپنے ارد گرد کی اشیا کو گنئیے اور گنتے ہوئے ان اشیا کو ہاتھ سے چھوئیے۔ 

Æ ایک جیسی شکل یا رنگ والی اشیاء تالش کیجیئے۔ انہیں گنیئے۔ 

Æ جب بھی ممکن ہو ریاضی کی زبان استعامل کیجیئے )زیادہ، کم، ایک جیسا، ملبا، ، ایک جیسا، چھوٹا بڑا، اور قلیل(۔ 

Æ ایسی کتابوں کا تبادلہ کیجیئے اور پڑھئیے جن میں منرب، گنتی، اشکال، اور رنگ ہوں۔ 

Æ سب کیلیئے میز پر سلور کے برتن، گالس، پلیٹیں اور نیپکن رکھئیے۔ 

Æ جب سفر کر رہے ہوں تو پاس سےگذرنے والی ایک ہی رنگ یا سائز کی کاروں یا ٹرکوں کو گنئیے۔ 

Æ  غسل خانہ میں پانی کی مقدار ماپنے کیلیئے مختلف سائز کے برتن استعامل کیجیئے یہ دکھائیے کہ  بڑے برتن میں پانی بھرنے کیلیئے 

کتنے چھوٹے برتنوں کی رضورت ہوئی ہے۔

Æ سال میں کئی مرتبہ قد اور وزن ماپئیے۔ 

Æ قالین، رضائی یا کمبل، اور وال پیپر کے دہرائے گئے ڈیزائن کی پہچان کرائیے۔ 

Æ وزن، سائز، یا اشیا کی مقدار کا تخمینہ لگائیے۔

Æ وقت پر تبادلہ خیال کیجیئے اور وقت کی مقدار کو جاننے کیلیئے گھڑی کو آلے کے طور پر متعارف کرائیے۔ 



سائنس کی ابتدائی تعلیم کیا ہے؟

 سائنس کی ابتدائی تعلیم سواالت، ناقدانہ سوچ، اور قوت متخیلہ کو یکجا کرتی ہے۔کھوج، دریافت، اور استدالل کے ذریعے بچے ترشیحات اور

توجہات کو تالش کرنے والے کھوجی بن جاتے ہیں۔

 بچے تحقیق و جستجو ، نشاندہی توضیح، نام دینے، محفوظ کرنے،  معلومات اخذ کرنے، موازنہ کرنے، درجہ بندی کرنے، دہرانے، تصدیق

 کرنے، تجربات کرنے اور ٹیسٹ کرنے سے سائنس سیکھتے ہیں۔اگر بچوں میں حیرانی و استعجاب کی پیدائشی خصوصیات کو زندہ رکھا جاتا

   ہے، انہیں رفاقت، تعاون، اور ستائش کی رضورت کسی بالغ کی طرف سے ہوتی ہے اورجو خوشی، انبساط، اور دنیا کی پُر ارساریت کی تالش و
1965Garson جستجو میں ان کے ساتھ رشیک ہو۔ 



ابتدائی سائنس کی رسگرمیاں

اپنے بچے کے ساتھ درج ذیل رسگرمیاں کیجیئے:

Æ  کھانے پکائیے یا کسی کی دعوت کریں۔ چیزوں کو ماپئیے، انہیں مکس کیجیئے، اور دکھائیے کہ کیسے گرمائش اور رسد ماہیت کی

تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔

Æ سیر کیلیئے جائیے۔ رینگنے والے حرشات، چلنے اور اڑنے والے جانداروں کو دیکھنے کیلیئے رکئیے۔ 

Æ  پتے، پھول، ٹہنیاں اکٹھی کیجیئے اور انہیں الگ الگ کیجیئے۔ اشکال، حجم، اقسام، اور مختلف اقسام کی خوشبوو بدبو کے بارے 

میں بات کیجیئے۔

Æ ریت میں کھیلئے۔ پوچھئیے کہ ریت جب گیلی یا خشک ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟

Æ برف باری اور بارش میں کھیلئے کیسے برف / بارش کو بدل سکتے ہیں، عمل کیجیئے۔

Æ ستارے اور چاند تالش کیجیئے۔ زمین اور خال کے بارے میں بات چیت کیجیئے۔

Æ تھرما میٹر سے درجہ حرارت پڑھئیے۔موسم گرما اور موسم رسما کے درجہ حرارت کا موازنہ کیجیئے۔

Æ مختلف موسموں میں باہر خاص جگہ کی تصویریں اتارئیے۔ موسمی اثرات کی پر تبادلہ خیال کیجیئے۔

Æ چڑیا گھر، پارک، اور بچوں کے عجائب گھر دکھانے لے جائیے۔ 

Æ  ،مچھلیاں پکڑنے، کیمپنگ، اور ہائیکنگ کیلیئے جائیے۔ اس موقع پر جو بھی چیز دیکھیں اس کا نام بتائیں اور انکی درجہ بندی کریں 

بیج بوئیے اور پودہ نکلنے کے مدارج دیکھئیے۔

Æ گاجراور شکرقندی سے پتے نکلنے کا عمل کیجیئے۔

Æ بناوٹ پر تبادلہ خیال کیجیئے) نرم، سخت، ہموار، ناہموارگلٹی دار(۔

Æ ایسی بناوٹ والی چیزوں کو ڈھونڈنے اور انکی پہچان کرنے کیلیئے اپنے بچے سے کہیئے۔



ابتدائی سامجی علوم کیا ہیں؟

 چھوٹے بچے اپنی بسائی ہو ئی دنیا سے نکل کر بڑی کمیونٹی کا شہری بننے اور دنیا سے جڑنے کیلیئے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ابتدائی سامجی

 تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ کیسے ہم آہنگی کے ساتھ دورسوں کے ساتھ کھیلنا اور کام کرنا ہے اور یہ انہیں دورسوں سے بانٹنے اور ایک دورسے

 سے کھلنے ملنے والے گروہ میں کسی کی مخصوص جگہ کی نشاندہی کرنے سے سکھایا جاتا ہے۔ ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جمہوری انداز

 میں کیسے دورسوں اور اپنی صالحیتوں اور رضوریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ پسندیدگی، اختالفات، اور شخصی

 پس منظرکا احرتام اور اس کی پہچان کر کے ہم اپنا تاریخی ورثہ اپنے بچوں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔

 مل کر کام کرنے اور
کھیلنے کیلیئے سیکھنا



ابتدائی سامجی علوم کیلیئے رسگرمیاں

Æ  انتخاب کیجیئے اور فیصلہ کرنے کے عمل میں رشکت کیلیئے اور) آپ دو عدد بسکٹ لے سکتے ہیں۔ آپ کون سی قسم کے لینا پسند

کریں گے؟ آپ اپنے کمرے یا باہر کھیل سکتے ہیں ؛آپ کس جگہ کھیلیں گے؟(۔

Æ تصویروں کے ذریعے یا سفر کے دوران پہاڑوں، جھیلوں، سمندروں، دریاوں، ندی نالوں کی پہچان کے ذریعے جفرافیہ سکھائیے۔ 

Æ جذبہ حب الوطنی پیدا کرنے کیلیئے عوامی جگہوں پر  امریکہ اور ریاستی پرچم دیکھئیے ان کی پہچان کرائیے

Æ وطن سے وفادار رہنے کے عزم کا منت کہئیے۔ 

Æ نقشے  استعامل کیجے اور روڈز کی نشاندہی کیجیئے۔ خاندانی تقریبات کی پہچان کرائیے۔

Æ خاندان کی نسلوں کے حوالے سے تاریخ اور تاریخی تبدیلیوں پر بات چیت کیجیئے) والدین اور انکے والدین(۔ 

Æ خاندانی تقریبات پر بات چیت کیجیئے۔

Æ  اچھے شہری بننے کیلیئے فرائض و ذمہ داریوں اور اچھے و برے میں انتخاب کے موضوع پر بات چیت کیجیئے۔ )کوڑے کو مخصوص

جگہوں پر ڈالیئے، رضورت مند کی مدد کیجیئے۔(

Æ اپنی باری کا انتظار کیجیئے اور گروپ میں اچھے عمل کا مظاہرہ کیجیئے۔

Æ  ،کمیونٹی کی مدد کرنے والوں کی پہچان کرائیے جب آپ ایسی جگہوں کا دورہ کریں، انکی تصاویر دیکھئے) پولیس افرس، فائر فائٹرز

ریسکیو ورکرز، ڈاکٹرز، نرسز، اساتذہ اور دیگر(۔

Æ ذمہ داری اٹھانے اور فیصلے کرنے کا ہرن سکھانے کیلیئے بچوں کو تھوڑے سے پیسے دیجیئے۔

 

 



 ایک مثبت رویہ پیدا
کیجیئے

ابتدائی صحت بخش عادتیں کیا ہیں؟

 ابتدائی صحت کی نشوومنا کیلیئے اختیار کی جانے والی عادتیں زندگی بھر قائم رہتی ہیں۔ غذائیت بھری خواراک، ورزش، اور خوش وخرم و

 صحت مند رہنے کیلیئے  صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی عادتیں اپنانے کیلیئے بچوں کی تعلیم وتربیت بڑی احتیاط سے کرنے کی رضورت

ہے۔ جب ہم ان کی جسامنی صحت کا خیال رکھ کر ہم ان میں صحت مندانہ زندگی کا مثبت رویہ پیدا کرتے ہیں۔



ابتدائی صحت بخش عادتوں کیلیئے رسگرمیاں

اپنے بچے کے ساتھ درج ذیل رسگرمیاں کیجیئے:

Æ  ،ایسے کھیل کھیلئے جس میں بیرونی جسامنی اعضا کا نام لیا جاتا ہے) آنکھیں، کان، بازو، کہنی، پیر، انگوٹھے، گڈھنا، کمر ، کالئی

جبڑا،ٹخنہ اور، ایڑی(۔

Æ سادہ ورزشیں کیجیئے)جھکنا، اچھلنا، چھالنگ لگانا، گھومنا، پھینکنا، پکڑنا، اور کک لگانا(۔ ماحول بنانے کیلیئے موسیقی لگائیے۔ 

Æ سونے کے اوقات کی پابندی کیجیئے۔ 

Æ سوچنے یا مطالعہ کیلیئے خاموش وقت کی حوصلہ افزائی کیجیئے۔ 

Æ غذائیت سے بھرہور کھانا کھائیے۔ 

Æ  رسدی سے بچاؤ کے موزوں طریقوں پر تبادلہ خیال کیجیئے۔ بات چیت میں موسم کے لحاظ سے مناسب لباس پہننے، صفائی کیلیئے 

ٹشو کا استمعال اور فلو کے جراثیم کے پھیالؤ سے بچاؤ کا خیال رکھنے کو گفتگو میں شامل کیجیئے۔

Æ یہ بات بار بار دہرائیے کہ منشیات نقصان دہ ہیں لٰہذا یہ کہنا مناسب ہے کہ “ نہیں مجھے نہیں چاہیئے” ۔

Æ باقاعدگی سے ہاتھ دھونے اور برش کرنے کا ہرن سکھائیں۔ 

Æ بیامر اور تبدرست لوگوں کے درمیان فرق کی وضاحت کیجیئے۔ 

Æ یہ بتانے کیلیئے بات چیت کیجیئے کہ جب بچہ بیامر ہو تو اس کا اظہار کیسے کرنا چاہئیے۔ 



سکول جانے سے پہلے کر سکنے والے کام

میرا بچہ درج ذیل کر سکتا ہے:

زبان

Æ لباس، خوراک، اور دیگر اشیا کے رنگ پہچانتا ہے۔

Æ مکمل نام پکارتا ہے۔ 

Æ کہانیاں سننے اور دورسوں کوسنانا پسند کرتے ہیں۔ 

Æ مرست کیلیئے کتابوں کو چنتے ہیں۔ 

Æ کہانیاں سنانے کیلیئے تصویروں سے مدد لیتے ہیں۔

Æ جسامنی اعضا کے نام بتا سکتے ہیں۔

Æ ایک یا دو ہدایات کو سمجھتے ہیں۔

Æ صاف اور واضح بولتے ہیں”  توتلی زبان میں نہیں بولتے

Æ گفتگو میں حصہ لیتے اور سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔

Æ اشیا میں باہمی تعلق جوڑتے ہیں)جرابیں،جوتے،دستانے

برتن اور کتابیں(

ریاضی

Æ اردگرد کی اشیا کی شکلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

Æ دس تک گنتی گنتے ہیں۔ 

Æ گننے کے دوران ہر چیز کو چھوتے ہیں۔ 

Æ صفر سے دس تک اعداد کی پہچان کرتے ہیں۔ 

Æ قالین، وال پیپرز، اور رضائی کے ڈیزائن کو پہچانتے ہیں۔ 

Æ گنتی والے کھیل کھیلتے ہیں( )ڈائس والے کھیل،  ڈامینوز، اور بورڈ گیمز(۔ 

Æ گھر کی اشیا کی پیامئش کرتے ہیں۔ 



رسگرمیاں

جسامنی

Æ ایسے کھیل کھیلتے ہیں جس میں یہ شامل ہوں: اچھلنا، کودنا،اور توازن قائم کرنا شامل ہے۔

Æ ایک پاؤں پر اور پھر دورسے پر پانچ سیکنڈ کیلیئے توازن قائم کرتے ہیں۔ 

Æ برش، پینسل،مارکرز، قینچی، گوندھی ہوئی مٹی اور معمے استعامل کرتے ہیں۔ 

Æ گیند کو پھینکتے، پکڑتے، اور اچھالتے ہیں۔ 

Æ ہتھوڑی، کیل، پیچ، اور دیگر اوزار احتیاط سے استعامل کرتے ہیں۔ 

سامجی
Æ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں) میز سجاتے ہیں، کھلونے صاف کرتے ہیں(۔

Æ انتخاب کرنا سیکھتے ہیں) جیسے کیا چاہئیے چیز  یا پینٹ بٹر؟(۔ 

Æ سوچتے اور پھر بولتے ہیں۔ 

Æ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ 

Æ دورسوں کو چیزیں دیتے ہیں۔ 

                                    



الئربیریاں

کمیونٹی کی الئربیریاں
Central Library
8601 Mathis Avenue
Manassas, Virginia  22111
703.361.8211
http://www.pwcgov.org/government/ 
dept/library/Pages/Central-Community-
Library.aspx

Potomac Library
2201 Opitz Boulevard
Woodbridge, Virginia  22191
703.494.8126
http://www.pwcgov.org/government/ 
dept/library/Pages/Potomac-Community-
Library.aspx

Haymarket/Gainesville Library
14870 Lightner Road 
Haymarket, VA 20169
http://www.pwcgov.org/government/dept/
library/Pages/Library-Building-Projects.
aspx#gainesville

Montclair Library 
5049 Waterway Drive 
Dumfries, VA 22025
http://www.pwcgov.org/government/ 
dept/library/Pages/Library-Building-Projects.
aspx#montclair

عالقائی الئربیریاں
Chinn Park Regional Library
13065 Chinn Park Drive
Prince William, Virginia  22192
703.792.4800
http://www.pwcgov.org/government/ 
dept/library/Pages/Chinn-Park- 
Regional-Library.aspx

Bull Run Regional Library
8051 Ashton Avenue
Manassas, Virginia  20109
703.792.4500
http://www.pwcgov.org/government/ 
dept/library/Pages/Bull-Run-Regional- 
Library.aspx
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http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Potomac-Community-Library.aspx
http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Library-Building-Projects.aspx#gainesville
http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Library-Building-Projects.aspx#gainesville
http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Library-Building-Projects.aspx#gainesville
http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Library-Building-Projects.aspx#montclair
http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Library-Building-Projects.aspx#montclair
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http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Chinn-Park-Regional-Library.aspx
http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Chinn-Park-Regional-Library.aspx
http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Chinn-Park-Regional-Library.aspx
http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Bull-Run-Regional-Library.aspx
http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Bull-Run-Regional-Library.aspx
http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Bull-Run-Regional-Library.aspx


اپنے عالقے کی چھوٹی الئربیریاں

Dale City Neigborhood Library
4249 Dale Boulevard
Dale City, Virginia  22193
703.680.4716
http://www.pwcgov.org/government/dept/
library/Pages/Dale-City-Neighborhood-
Library.aspx

Dumfries Neigborhood Library
18007 Dumfries Shopping Plaza
Dumfries, Virginia  22026
703.221.2268
http://www.pwcgov.org/government/dept/
library/Pages/Dumfries-Neighborhood-
Library.aspx

Independent Hill Neigborhood Library
George Hellwig Memorial Park
14418 Bristow Road
Manassas, Virginia  22111
703.791.4469
http://www.pwcgov.org/government/
dept/library/Pages/Independent-Hill-
Neighborhood-Library.aspx

Lake Ridge Neigborhood Library
12964 Harbor Drive
Woodbridge, Virginia  22192
703.491.2218
http://www.pwcgov.org/government/dept/
library/Pages/Lake-Ridge-Neighborhood-
Library.aspx

Nokesville Neigborhood Library
12993 Fitzwater Drive
Nokesville, Virginia  22123
703.594.2124
http://www.pwcgov.org/government/dept/
library/Pages/Nokesville-Neighborhood-
Library.aspx
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http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Nokesville-Neighborhood-Library.aspx
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http://www.pwcgov.org/government/dept/library/Pages/Nokesville-Neighborhood-Library.aspx


تفریحی مقامات

Prince William County Parks and Recreation
14420 Bristow Road
Manassas, Virginia  22110
703.335.7060
24-Hour Hotline 703.335.PARK

 چند پروگرام جن کی پیش کش کی جاتی ہے ان میں تندرست و توانا رہنے کے پروگرام، کنرسٹس ، کشتی رانی مصنوعات سازی

 رقص اور میٹریل آرٹ کے کورس شامل ہیں۔ پارک اتھارٹی  قدرت اور چستی رکھنے والے ٹریکس کشتی رانی کی جگہوں، تیرنے

 کے تاالب اور ورزش کرنے کی سہولیات کو قائم اور برقرار رکھتی ہے۔ یہ سال بھر بیس بال، سافٹ بال، فٹ بال، اور امریکی فٹ

 بال کی ٹیموں اور مقابلوں کو پیش کرتی ہے۔



Historic Occoquan 
State Route 123
Occoquan, VA
http://historicoccoquan.com/

Leesylvania State Park
16236 Neabsco Road 
Woodbridge, VA
http://www.dcr.virginia.gov/state-parks/
leesylvania#general_information

Manassas Museum 
9101 Prince William Street 
Manassas, VA
http://visitmanassas.org/listing/manassas-museum/

Manassas Battlefield 
6511 Sudley Road
Manassas, VA
http://www.nps.gov/mana/index.htm

Prince William Forest Park 
State Route 619, West
Triangle, VA
http://www.nps.gov/prwi/index.htm

Prince William Parks 
14420 Bristow Road
Manassas, VA
http://www.pwcgov.org/government/dept/park/
Pages/default.aspx?aspxerrorpath=/Pages/default.
aspx

 پرنس ولیئم کاؤنٹی میں گھومنے پھرنے کیلیئے دلچسپ
مقامات

http://historicoccoquan.com/
http://www.dcr.virginia.gov/state-parks/leesylvania#general_information
http://www.dcr.virginia.gov/state-parks/leesylvania#general_information
http://visitmanassas.org/listing/manassas-museum/
http://www.nps.gov/mana/index.htm
http://www.nps.gov/prwi/index.htm


 پرنس ولیئم کاؤنٹی سے باہر گھومنے پھرنے کیلیئے
دلچسپ مقامات

Hidden Pond Nature Center
8511 Greeley Boulevard
West Springfield, VA  22150
http://www.fairfaxcounty.gov/parks/ 
hidden-pond/

National Air and Space Museum
Independence Ave at 6th St, SW
Washington, DC 20560
https://airandspace.si.edu/

Reston Zoo
1228 Hunter Mill Road
Vienna, VA  22180
http://www.restonzoo.com/

National Children’s Museum
145 Fleet Street, Box 202
National Harbor, MD 20745
http://www.ncm.museum/

Rock Creek Nature Center and 
Planetarium
5200 Glover Park, N.W.
Washington, D.C. 20015
http://www.nps.gov/rocr/planyourvisit/
naturecenter.htm

Science Museum of Virginia
2500 West Broad Street
Richmond, VA  23220
http://www.smv.org/

Virginia Aquarium and Marine Science 
Center
717 General Booth Boulevard
Virginia Beach, VA  23451
http://www.virginiaaquarium.com/

Children’s Museum of Richmond
2626 West Broad Street
Richmond, VA  23220
http://www.c-mor.org/

Frying Pan Park
2709 West Ox Road
Herndon, Virginia 20171
http://www.fairfaxcounty.gov/parks/
fryingpanpark/

http://www.fairfaxcounty.gov/parks/hidden-pond/
http://www.fairfaxcounty.gov/parks/hidden-pond/
https://airandspace.si.edu/
http://www.restonzoo.com/
http://www.ncm.museum/
http://www.nps.gov/rocr/planyourvisit/naturecenter.htm
http://www.nps.gov/rocr/planyourvisit/naturecenter.htm
http://www.smv.org/
http://www.virginiaaquarium.com/
http://www.c-mor.org/
http://www.fairfaxcounty.gov/parks/fryingpanpark/
http://www.fairfaxcounty.gov/parks/fryingpanpark/


گانے

 

چو چو چا چا
چو چو چو چو چا چا

گھڑی میں چوہا ناچا

گھڑی نے ایک بجایا

چوہا نیچے آیا

مچھلی کا بچہ
مچھلی کا بچہ

انڈے سے نکال

ابو نے پکڑا

بھیا نے کاٹا

امی نے پکایا

ہم سب نے کھایا

بڑا مزا آیا

موٹر کار
ابو الئے موٹر کار

اس کے نیچے پہیے چار

چابی سے یہ چلتی جائے

پوں پوں پوں پوں کرتی جائے

آگے جائے پیچھے جائے

دائیں بائیں یہ مڑ جائے



گانے

مچھلی جل کی رانی ہے
مچھلی جل کی رانی ہے

ہاتھ لگاؤ گے تو ڈر جائے گی

پانی سے نکالو گے تو مر جائے گی

ٹوٹ بٹوٹ
ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ        کھاتا تھا بادام اخروٹ

آنکھیں ان کی موٹ موٹی                ٹانگیں اس کی چھوٹی چھوٹی

نیچے پہنے رصف لنگوٹی                    اوپر پہنے اوور کوٹ

ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ

امی بولی بیٹا آؤ                         شہر سے جا کر لڈو الؤ

اتنا اس کا جی للچایا                         رستے ہی میں کھاتا آیا

کھاتے کھاتے آئی ہچکی                        دانت میں اس کے لگ گئی چوٹ

ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ



گانے

آلو میاں آلو میاں
آلو میاں آلو میاں کہاں گئے تھے

سبزی کی ٹوکری میں سو رہے تھے

بینگن نے ٹانگ الت ماری رو رہے تھے

گاجر نے پیار کیا ہنس رہے تھے

مٹر سے کیڑا نکال ڈر گئے تھے

کیڑے نے ہاؤں کیا بھاگ گئے تھے

آلو میاں آلو میاں کہاں گئے تھے

سبزی کی ٹوکری میں سو رہے تھے

بلبل کا بچہ
بلبل کا بچہ

کھاتا تھا کھچڑی       پیتا تھا پانی

بلبل کا بچہ

اک دن اکیال      بیٹھا ہوا تھا

میں نے اڑایا      واپس نہ آیا

بلبل کا بچہ



پلے ڈو بنانے کی ترکیب

آٹا: 2 کپ

منک: 1 کپ

کوکنگ آئل: 2 چمچ

 ٹاٹارکریم: 1 چمچ

فوڈ کلر واال : 1 کپ  پانی

 متام اجزا کو مالئیے۔ برتن کو گرم کیجیئے اور اس میں ڈال کر مسلسل چمچ ہالئیے حتٰی کہ یہ برتن سے الگ ہوجائے اور اس کی حالت

 گوندھے ہوئے آٹے کی طرح ہو جائے۔اس کو ہاتھوں سے ایسے گوندھئیے جیسے آٹے کو گوندھتے ہیں اور پھر کسی پالسٹک کے ببگ یا برتن

 میں ڈال کر رکھ لیجئے۔ بچوں سے مل کر اس سے اکرث کھیلئے تاکہ ان کے چھوٹے پٹھے میں طاقت آجائے اور ان کی آنکھوں اور ہاتھ کی

حرکات میں رابطہ بہرت ہو جائے۔

مل کر پلے ڈو بنائیے



انعامات

کوپنز

اچھے کام یا طرز عمل پر انہیں یہ کوپن دیجیئے۔

زبردست! 

 ایک اور دفعہ پیار سے

گلے لگانے کیلیئے

زبردست!
 پیار

ر دفعہ
ک او

 ای

ے گلے لگانے
 س

کیلیئے

زبردست!

 ایک اور دفعہ

 پیار سے گلے

لگانے کیلیئے

زبردست! 

 ایک اور دفعہ

 پیار سے گلے

لگانے کیلیئے



زبردست!

ایک دفعہ اور پیار سے گلے لگانے کیلیئے!

زبردست کام کرنے یا طرزعمل دکھانے پر انعام

   _____منٹ کا مطالعہ

_____________ کے ساتھ

زبردست!

خاص انعام کیلیئے کوئی سے 2 کوپن اکٹھے کیجیئے

زبردست کام یا طرزعمل پر انعام

 _____منٹ کا مطالعہ
_____________ کے ساتھ



Prince William County Public Schools (PWCS) does not discriminate in employment or in its educational programs and activities against 
qualified individuals on the basis of race, color, religion, national origin, sex, pregnancy, childbirth or related medical conditions, age, marital status, veteran 

status, or disability. PWCS provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. The following individual will 
handle inquiries regarding nondiscrimination policies, including Section 504 and Title IX:

Associate Superintendent for Human Resources
Prince William County Public Schools, P.O. Box 389, Manassas, VA 20108

School Board
Mr. Ryan Sawyers

Chairman

Mrs. Lillie G. Jessie 
Vice Chairman

Occoquan District
 
 Mr. William J. Deutsch Mr. Gil Trenum 
 Coles District  Brentsville District

 Ms. Diane L. Raulston Mr. Justin David Wilk
 Neabsco District Potomac District

 Mrs. Alyson A. Satterwhite Ms. Loree Y. Williams
 Gainesville District Woodbridge District

Superintendent of Schools
Dr. Steven L. Walts

Superintendent’s Staff
Ms. Rae E. Darlington

Deputy Superintendent

Mr. William G. Bixby
Associate Superintendent for Middle Schools

Mr. David S. Cline
Associate Superintendent for Finance and Support Services

Mr. R. Todd Erickson
Associate Superintendent for Central Elementary Schools

Mr. Craig H. Gfeller
Associate Superintendent for Eastern Elementary Schools

Mrs. Rita Everett Goss
Associate Superintendent for Student Learning and Accountability

Mrs. Jarcelynn M. Hart
Associate Superintendent for Western Elementary Schools

Mr. Keith A. Imon
Associate Superintendent for Communications and Technology Services

Mr. Keith J. Johnson
Associate Superintendent for Human Resources

Mr. Michael A. Mulgrew
Associate Superintendent for High Schools
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