
دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور ان کا اشتراک کرنا

منظر نامہ 1

گابی اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ پر تھی، لیکن جب وہ غسل خانے میں گئی تو اس نے اپنا فون میز پر
چھوڑ دیا۔ جب وہ چلی گئی تو اس کی دوست کاسل نے گابی کا فون اٹھا لیا اور اس کے متنی پیغامات
کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پہال متنی پیغام جو اس نے دیکھا وہ گابی کی امی کا غصے واال تھا کیونکہ وہ

ریاضی میں فیل ہوگئی تھی۔

• اس سے گابی کو کیسا محسوس ہوگا؟

• گابی اپنے خراب نتیجے کے بارے میں اپنے دوستوں کو کیوں نہیں بتانا چاہتی تھی؟

•کیا کاسل کا عمل قابل قبول تھا؟

• لنچ کی میز پر موجود دوسرے دوستوں کو کاسل کا عمل کیسا محسوس ہوگا؟

کاسل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کاسل کا عمل اخالقی تھا؟ کیا آپ کاسل کے دوست
بننا چاہتے ہیں؟

- اگر کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟

- کیا کبھی بھی تاک جھاک کرنا ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے دوست کے لیے فکر مند ہیں تو کیا
کریں گے؟

منظر نامہ 2

روڈریگو کیٹلن کو اپنے سفر اور کیچڑ میں گرنے کے بارے میں بتا رہا ہے؟ کیٹلن کو وہ بہت اچھا لگا تو اس
کی ایک تصویر لے لی، لیکن روڈریگو ہنسا نہیں اور شرمندہ ہوگیا۔

• کیٹلن تصویر آن الئن پوسٹ کیوں کر سکتا ہے؟

• روڈریگو اداس کیوں ہے؟

آپ کے خیال میں روڈریگو کو کیٹلن سے کیا بولنا چاہئے؟

• اگر آپ کی کوئی شرمندہ کرنے والی تصویر کھینچ لے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ کیا آپ
اسے آن الئن دیکھنا چاہیں گے؟

• کیا یہ صورتحال غنڈہ گردی کا واقعہ ہے؟

منظر نامہ 3

وکٹوریہ 15 سال کی طالبہ ہے، اس کے دو بھائی، امی اور بہت سارے دوست اور اسکول کے ساتھی
ہیں۔ وکٹوریہ اور میریک اسکول کے ساتھ ہیں اور سائنس کی کالس میں ایک پروجیکٹ پر ساتھ کام

کر رہے ہیں۔ کل، ان کا سائنس کا ٹیسٹ تھا اور جب تمام طلبہ کو نتائج موصول ہوئے تب میریک نے



نوٹس کیا کہ وکٹوریہ کافی اداس ہے۔ اس کے اگلے ہفتے وکٹوریہ کئی دنوں تک اسکول سے غیر حاضر
رہی، اس لیے میریک کو سائنس پروجیکٹ پر اکیلے ہی کام کرنا پڑا۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے میریک

کو بتایا کہ اسے ڈاکٹر سے ملنا تھا لیکن اس نے اور کچھ نہیں بتایا۔

• اسکول میں اس کے نتائج کے بارے میں کسے جاننا چاہیے؟ اس کی طبی سرگزشت؟ کیوں؟

• وکٹوریہ ان مسائل پر کس کے ساتھ بات کر سکتی ہے؟

• آپ کی زندگی میں، کون سی ایسی معلومات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین / سرپرست
کو دکھائیں، لیکن دوستوں کو نہیں، یا اس کے برعکس؟



دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور ان کا اشتراک کرنا: استاد کی
کاپی

منظر نامہ 1

گابی اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ پر تھی، لیکن جب وہ غسل خانے میں گئی تو اس نے اپنا فون میز پر
چھوڑ دیا۔ جب وہ چلی گئی تو اس کی دوست کاسل نے گابی کا فون اٹھا لیا اور اس کے متنی پیغامات
کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پہال متنی پیغام جو اس نے دیکھا وہ گابی کی امی کا غصے واال تھا کیونکہ وہ

ریاضی میں فیل ہوگئی تھی۔

• اس سے گابی کو کیسا محسوس ہوگا؟

- گابی کو شاید یہ محسوس ہو کہ اس کی رازداری کی خالف ورزی کی گئی ہے اور شاید
وہ اپنے دوستوں پر اعتماد کھو دے۔

• گابی اپنے خراب نتیجے کے بارے میں اپنے دوستوں کو کیوں نہیں بتانا چاہتی تھی؟

- گابی اپنے گریڈز کو نجی معلومات خیال کر سکتی ہے۔

•کیا کاسل کا عمل قابل قبول تھا؟

- شرکاء کو اپنے فون اور گریڈز دونوں کے لیے رازداری سے متعلق اپنے ضوابط پر غور کرنا
چاہئے اور ساتھ ہی اس پر غور کونا چاہئے کہ وہ اپنے دوستوں سے کیا امید کرتے ہیں۔

• لنچ کی میز پر موجود دوسرے دوستوں کو کاسل کا عمل کیسا محسوس ہوگا؟

- شرکاء کو اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ اگر وہ ممکنہ طور پر کسی بھی غیر مناسب
برتاؤ کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کریں گے۔

کاسل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کاسل کا عمل اخالقی تھا؟ کیا آپ کاسل کے دوست
بننا چاہتے ہیں؟

- اگر کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟

- کیا کبھی بھی تاک جھاک کرنا ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے دوست کے لیے فکر مند ہیں تو کیا
کریں گے؟

- شرکاء کو رازداری اور نجی تعلقات سے متعلق اپنے ضوابط پر غور کرنا چاہئے۔

منظر نامہ 2

روڈریگو کیٹلن کو اپنے سفر اور کیچڑ میں گرنے کے بارے میں بتا رہا ہے؟ کیٹلن کو وہ بہت اچھا لگا تو اس
کی ایک تصویر لے لی، لیکن روڈریگو ہنسا نہیں اور شرمندہ ہوگیا۔

• کیٹلن تصویر آن الئن پوسٹ کیوں کر سکتا ہے؟



شرکاء کو کیٹلن کی ترغیبات کو تسلیم کرنا چاہئے: ہنسی یا پسندیدگی حاصل کرنا عام طور
پر آن الئن پوسٹ کرنے کے لیے قابل قبول محرک ہے، جب تک کہ یہ کسی دوسرے شخص کو

نقصان نہ پہنچائے۔

• روڈریگو اداس کیوں ہے؟

- شرکاء کو غور کرنا چاہئے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے جذبات کا
کیسے خیال کرنا ہے۔

آپ کے خیال میں روڈریگو کو کیٹلن سے کیا بولنا چاہئے؟

- شرکاء کو اس برتاؤ کا حل نکالنے کے لئے حکمت عملی کے ساتھ کام لینا چاہئے۔

• اگر آپ کی کوئی شرمندہ کرنے والی تصویر کھینچ لے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ کیا آپ
اسے آن الئن دیکھنا چاہیں گے؟

- شرکاء دوسروں کی طرف سے کیا آن الئن اشتراک کرانا چاہتے ہیں اس سے متعلق انہیں
اپنے اصولوں پر غور کرنا چاہئے۔

• کیا یہ صورتحال غنڈہ گردی کا واقعہ ہے؟

- شرکاء کو غور کرنا چاہئے کہ غنڈی گردی کیسے وجود میں آتی ہے اور اس مخصوص صورت
حال کی تفصیالت پر بحث کریں۔

منظر نامہ 3

وکٹوریہ 15 سال کی طالبہ ہے، اس کے دو بھائی، امی اور بہت سارے دوست اور اسکول کے ساتھی
ہیں۔ وکٹوریہ اور میریک اسکول کے ساتھ ہیں اور سائنس کی کالس میں ایک پروجیکٹ پر ساتھ کام

کر رہے ہیں۔ کل، ان کا سائنس کا ٹیسٹ تھا اور جب تمام طلبہ کو نتائج موصول ہوئے تب میریک نے
نوٹس کیا کہ وکٹوریہ کافی اداس ہے۔ اس کے اگلے ہفتے وکٹوریہ کئی دنوں تک اسکول سے غیر حاضر

رہی، اس لیے میریک کو سائنس پروجیکٹ پر اکیلے ہی کام کرنا پڑا۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے میریک
کو بتایا کہ اسے ڈاکٹر سے ملنا تھا لیکن اس نے اور کچھ نہیں بتایا۔

• اسکول میں اس کے نتائج کے بارے میں کسے جاننا چاہیے؟ اس کی طبی سرگزشت؟ کیوں؟

- شرکاء کو غور کرنا چاہئے کہ کیسے مختلف معلومات کے مختلف رازداری کے درجے ہوتے ہیں۔
وکٹوریہ کے اسکول کے نتائج حساس معلومات میں سے ہیں، جسے وہ بالکل نہیں چاہے گی
کہ اس کے دوست، اسکول کے ساتھی یا عوام جانیں۔ البتہ، یہ اس کے والدین / نگہداشت

فراہم کنندگان کے لیے نجی نہیں ہیں۔ اسی طرح اس کی طبی سرگزشت بھی ہے، اگرچہ یہ
معلومات بھی کافی حساس ہے۔

• وکٹوریہ ان مسائل پر کس کے ساتھ بات کر سکتی ہے؟

- وکٹوریہ ذاتی طور پر اپنی معلومات کو نجی رکھنا پسند کر سکتی ہے۔ اس فیصلہ کا احترام
ہونا چاہئے۔ وہ کچھ اشتراک کرنے کا بھی انتخاب کرسکتی ہے، لیکن سبھی نجی معلومات

نہیں۔ مثال کے طور پر، وہ اپنے والدین/نگہداشت فراہم کنندگان کے ساتھ ان کوششوں کا
اشتراک کر سکتی ہے جو اسکول کے نتائج اسے پیش آئے، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں۔



• آپ کی زندگی میں، کون سی ایسی معلومات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین / سرپرست
کو دکھائیں، لیکن دوستوں کو نہیں، یا اس کے برعکس؟

- شرکاء کو رازداری سے متعلق اپنے اختیارات پر غور کرنا چاہئے۔
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