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SEL, BESS, CASEL



ایس ای ایل کیا ہے؟ یہ کیوں اہم ہے؟

★ (مہربانی، اشتراک، ہمدردی)پروسوشل رویوں میں اضافہ کرتا ہے 

★ اسکول کے بارے میں طلبا کے رویوں کو بہتر بناتا ہے

★ کامیابی کو بہتر بناتا ہے

★ ڈپریشن اور تناؤ کو کم کرتا ہے

★ موثر سماجی اور جذباتی سیکھنے میں مربوط کالس روم، اسکول وائڈ، خاندان 
اور کمیونٹی کے طریقے شامل ہیں۔

★ (



CASEL

★ کے لئے تعاون ( سی اے ایس ایل)اکیڈمک، سوشل اور ایموشنل لرننگ 

(  ایس ای ایل)اعلی معیار، ثبوت پر مبنی سماجی اور جذباتی سیکھنے 

کے بارے میں علم کے لئے ایک معتبر ذریعہ ہے۔

★ ایس ای )سی اے ایس ایل کا مشن ثبوت پر مبنی سماجی اور جذباتی تعلیم 

کو ہائی اسکول کے ذریعے پری اسکول سے تعلیم کا الزمی حصہ ( ایل

بنانے میں مدد کرنا ہے۔

★





بنیادی اہلیت کے 

شعبے کیا ہیں 

اور 

انہیں کہاں ترقی دی 

جاتی ہے؟



سکھائیں اور ایس ای ایل : اسکول

ڈ مہارتوں کا نمونہ بنائیں، دن بھر ایمبی
کریں، اسکول کا مثبت ماحول بنائیں،

کمیونٹی کا احساس پیدا کریں

ول اسک: فیملی اور کمیونٹی پارٹنر شپ

کی سرگرمیوں کے بعد گھر میں ایس 
ای ایل کو تقویت دیں



د سیکھنے ایس ای ایل مہارتیں بہتر ایڈجسٹمنٹ اور تعلیمی کارکردگی کے لئے ایک بنیا

فراہم کر سکتے ہیں جیسا کہ زیادہ مثبت سماجی رویوں اور ہم عمر تعلقات، کم طرز عمل 

کے مسائل، کم جذباتی پریشانی، اور بہتر گریڈ ز اور ٹیسٹ اسکور میں ظاہر ہوتا ہے۔



میسلو اوور بلوم



ذہنی صحت آج

★ سال ہے ہر سال ذہنی صحت کی خرابی کا سامنا کرتا 17سے 6ہر چھ میں سے ایک امریکی نوجوان جس کی عمر 

ہے۔

★ سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور 14فیصد 50کسی شخص کی زندگی بھر رہنے والی تمام ذہنی بیماریوں کا 

سال کی عمر تک شروع ہوتا ہے۔24فیصد 75

★ سال ہے۔١١ذہنی بیماری کی عالمات اور عالج کے آغاز کے درمیان اوسط تاخیر 

★ سال کی عمر کے افراد میں خودکشی موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے اور امریکہ 34سے 10امریکہ میں 

میں موت کی دسویں سب سے بڑی وجہ ہے۔

★ فیصد سے زیادہ نوجوانوں کو تشخیص شدہ ذہنی بیماری ہے۔70نوعمر انصاف کے نظام میں 

★



پری اسکول میں ایس ای ایل

★ لینے کی باری کریں

★ حصہ داری

★ انتظار

★ مشترکہ مشغولیت اور کھیلنے کی مہارت

★ سیلف مینجمنٹ مہارتیں

★

★ زونز آف : ہفتہ وار ایس ای ایل اسباق

ریگولیشن، باڈی منیجر ہونا
★ حمایت میں دھکیلنا

★ ایس ای ایل دن بھر میں تعمیر کیا گیا

★



ایلیمنٹری اسکول میں ایس ای ایل

★ 5-مشترکہ طور پر ہفتہ وار سبق گریڈ کے 
★ مہارتوں، کردار وں پر عمل کرنے کے مواقع

★ کتابیں

★ ٹیم پروجیکٹ

★ مواصالتی مہارتیں

★

★ ذہن سازی

★ سماجی بیداری

★ ایگزیکٹو کام کرنا

★ خود آگاہی

★ ہدف ترتیب

★ سرپرست بننے کے مواقع/ دوست

★



مڈل اسکول میں ایس ای ایل

فخر کا مقصد ہمارے لیے سماجی اور جذباتی مہارت کی مشق کرنے کے ساتھ ساتھ گلین کرسٹ میں مثبت دیکھ بھال کرنے 

والے بالغوں سے ملنے کے لیے ایک موقع فراہم کرنا ہے

سواری کا وقت ہمارے لیے بات چیت کے لیے ایک محفوظ جگہ فراہم کرتا

کالس روم کے اساتذہ کے ذریعہ سال بھر پرائیڈ اسباق۔

خود آگاہی ، خود انتظام ، سماجی آگاہی ، تعلقات کی مہارت ، اور ذمہ : صالحیتوں میں سے ایک پر مرکوز ہے SELہر سبق 

دارانہ فیصلہ سازیسواری کا وقت ہمارے لیے بات چیت کے لیے ایک محفوظ جگہ فراہم کرتا ہے۔

کالس روم کے اساتذہ کے ذریعہ سال بھر پرائیڈ اسباق۔



ایس ای ایل سکرینر کیا ہے؟ 

★ اسکول میں طلبا کی کامیابی پر سماجی اور جذباتی عوامل سب سے زیادہ طاقتور اثر انداز 

ہوتے ہیں

★ اسکریننگ ایک جامع نظام فریم ورک کا جزو ہے

★ خطرے میں طلبا کی شناخت ضروری نہیں کہ عام طرز عمل میں واضح ہوں 

★ تیز اور موثر

★ اسکول سماجی جذباتی بہبود کی روک تھام اور مداخلت کے لئے ایک اچھا ماحول ہیں

★



بی ای ایس ایس
طرز عمل اور جذباتی اسکریننگ سسٹم-3-بی اے ایس سی

ہائی اسکول کے ( بی ای ایس ایس3-بی اے ایس سی)طرز عمل اور جذباتی اسکریننگ سسٹم 3-بی اے ایس سی

ذریعے پری اسکول میں بچوں اور نوعمر وں کے طرز عمل اور جذباتی طاقتوں اور کمزوریوں کا تعین کرنے کا 

ایک قابل اعتماد، فوری اور منظم طریقہ پیش کرتا ہے۔ 

زیر انتظام اور الیکٹرانک طور پر اسکور کیا 

سواالت 28

اسکریننگ تشخیص، تشخیصی تشخیص نہیں 



نمونہ بی ای ایس ایس سواالت

طلباء سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس ڈگری کی درجہ بندی کریں جس سے وہ بیان 

کبھی نہیں، کبھی)سے متفق ہیں۔  طلبا کو ایسے انتخاب دیئے جاتے ہیں جیسے، 

۔(کبھی، اکثر

:نمونہ بیانات

میں اپنے استاد کے ساتھ مل جاتا ہوں۔

میں جو ہوں اس سے خوش ہوں۔

میں فیصلے کرنے میں اچھا ہوں۔



تجاویز5گھر میں ایس ای ایل کو فروغ دینے کے لئے 

- خاندانی معموالت قائم کریں

- دن کا بہترین حصہ کیا تھا؟  کیا چیلنجنگ تھا؟  عام -اپنے بچے کے ساتھ جڑیں 

"آپ کا دن کیسا رہا؟"سواالت کے برعکس مخصوص سواالت پوچھیں جیسے کہ 

- ورزش، مطالعہ یا روزمرہ کی سرگرمیوں میں خوشی تالش کرکے خود کی دیکھ 

بھال کا نمونہ

- احساسات کے بارے میں بات کرکے انہیں معمول پر الئیں

- ام اپنے بچوں کو ان کی ایگزیکٹو کام کرنے کی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لئے ک

وں اور منصوبوں میں مدد کریں



پیشکش کے لیے نوٹ

- ہر اہلیت کو توڑیں اور مثالیں دیں؟

- )سواالت ٹائپ کرنے کے اختیارات؟)آخر میں سوال اور اے؟ 

- مخصوص ضروریات ) ہسپانوی میں ذیلی عنوانات، سائن لینگویج؟)بند کیپشن، مختلف زبانیں -یو ڈی ایل 

کے ساتھ خاندان آر ایس وی پی؟

- خاندانی رابطہ سالئیڈیں؟

-




