
رازداری کا تعارف
شرکاء رازداری اور ان کی ذاتی زندگیوں پر اس کے اثر کے بارے میں انفرادی طور پر جانیں گے۔ شرکاء

اس معلومات پر غور کریں گے، جسے وہ نجی رکھنا چاہتے ہیں اور وہ سیاق و سباق جس میں وہ
مخصوص معلومات کا اشتراک کریں گے / نہیں کریں گے۔

مواد
رازداری کی گیم کا ہینڈ آؤٹ



"رازداری" آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے

رازداری کی گیم

جماعت میں تعامل

رازداری کی گیم کا ہینڈ آؤٹ تقسیم کریں۔

اپنے طلباء کو بتائیں

آپ ہر دن اپنی رازداری کو لے کر فیصلے کرتے ہیں، خاص طور پر جب آپ آن الئن ہوتے ہیں اور اپنا
موبائل یا دیگر ڈیجیٹل آالت استعمال کرتے ہیں۔ اکثر، آپ ان فیصلوں میں سے ہر ایک کے بارے سوچنے کے
لیے زیادہ وقت صرف نہیں کرتے۔ لیکن ان سب کو مال کر آپ کی اپنی رازداری کی منفرد سمجھ بنتی

ہے۔

رازداری یہ کنٹرول کرنے کی ایک اہلیت ہے کہ دیگر افراد آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ خود کے
متعلق مخصوص باتیں بتا کر اسے کر سکتے ہیں (جیسے دیگر افراد کو اپنا پتہ بتانا یا آپ تفریح کے لیے
کیا کرتے ہیں) یا دیگر افراد کے درمیان چیزوں کو کرنا (جیسے کسی دوست کے ساتھ ایک اسٹور میں

جانا اور اپنی مطلوبہ چیزیں اٹھانا)۔ رازداری اہمیت رکھتی ہے کہ آیا آپ کمرے میں دیگر افراد کے ساتھ
ہیں یا ان سے آن الئن باتیں کر رہے ہیں۔

رازداری آپ کے فیصلوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ اور آپ کے خاندان کے لیے رازداری جو معنی رکھتی ہے،
ہو سکتا ہے کہ اس گروپ میں دیگر افراد اور ان کے خاندان کے لیے رازداری بالکل مختلف معنی رکھتی

ہو۔ اگر ہم اس متعلق مزید جانتے ہیں کہ ہم نجی کے بطور کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمارے رویے آن
الئن ہماری رازداری کو کیسی شکل دے سکتے ہیں، تو ہم ہماری مطلوبہ رازداری کی قسم کے بارے

میں بہتر انتخاب کو منتخب کرنے کے اہل ہوں گے۔

اب ہم رازداری کی ایک فوری گیم میں مشغول ہو رہے ہیں [براہ کرم رازداری کی گیم کے ہینڈ آؤٹ سے
رجوع کریں] جو رازداری کے متعلق آپ کی سوچ اور احساس پر غور کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ آپ
سبھی اپنا ہینڈ آؤٹ بھر دیں گے، اس کے ساتھ روم میں گھومیں گے، اور دوسرے شریک سے اپنا تعارف
کرائیں گے۔ پھر آپ اور دیگر شرکاء ہینڈ آؤٹ پر موجود معلومات کے بارے میں ایک دوسرے سے سواالت
پوچھیں گے۔ دیگر شرکاء کو ہینڈ آؤٹ خود سے نہ دکھائیں! سرگرمی کے اختتام پر آپ کا ہینڈ آؤٹ جمع

نہیں کیا جائے گا — آپ آزاد ہیں، چاہیں تو اسے گھر لے جائیں یا اسے پھینک دیں۔

ہر گفتگو میں، ہر ایک شریک کو دیگر شرکاء کے سواالت کے کم از کم تین جوابات کا اشتراک کرنا ہوگا۔
اشتراک کرنے کے لیے شرکاء تین سے زائد کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اشتراک کرنے کے لیے شرکاء ان تین یا
معلومات کے مزید حصوں کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہر شریک کتنی معلومات کا اشتراک کر سکتا

ہے؟ ہر شریک کن معلومات کا اشتراک کر سکتا ہے؟ آئیے چلیں اور بات چیت کریں!

جماعت میں تعامل

شرکاء نے ہینڈ آؤٹ بھر دیا ہے۔ پھر شرکاء کو روم میں گھومنے کے لیے 15 منٹ دیں اور ایک دوسرے
سے تعامل کرنے کی اجازت دیں۔ اس کے بعد، مندرجہ ذیل سواالت کا استعمال کر کے پورے گروپ کو
ایک مباحثہ مشغول رکھیں۔ آخر میں، یقینی بنائیں کہ شرکاء ان کے ہینڈ آؤٹس پھینک دیں یا ان کے

ساتھ گھر لے جائیں — معلم کے طور پر شیٹ جمع نہ کریں۔



تبادلہ خیال

اپنے طلباء سے پوچھیں

کیا ایسے حقائق تھے جن کا آپ نے کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا تھا؟ کون سا؟ اور کیوں؟

آپ نے کن حقائق کا ذکر کیا؟ اور کیوں؟

کیا اس بارے میں سبھی نے ایک جیسا فیصلہ لیا کہ کس چیز کا اشتراک کرنا ہے؟ کیوں / کیوں نہیں؟

آپ کس کے ساتھ اشتراک کر سکتے ہیں اس پر انحصار کرتے ہوئے، آپ اس قسم کی معلومات زیادہ یا
کم کیوں اشتراک کر سکتے ہیں۔ آپ کب اس کا اشتراک کریں گے؟

کیا اس سرگرمی کے دوران آپ نے کچھ بھی اشتراک کیا تھا جسے آپ اپنے تمام واقف کاروں کے ساتھ
اشتراک نہیں کیا ہوگا؟ کیوں نہیں؟

کیا اس قسم کی معلومات عوامی ہوتی ہے؟ نجی؟ اور کیوں؟ کیا یہ سبھی کے لیے ایک جیسی ہے؟

اپنے طلباء کو بتائیں

جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے کہ لوگوں نے اس بات کے بارے میں مختلف فیصلے لیے ہیں کہ کیا اشتراک
کرنا ہے اور کیا اشتراک نہیں کرنا ہے۔ ان کے پاس ان کے انتخابات کے لیے کئی وجوہات بھی تھیں۔

ہم نے ابھی جو کیا وہ ایک گیم تھی۔ لیکن ہم زندگی میں ہر روز اسی قسم کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہم طے
کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مخصوص تصاویر شائع کرنی ہے یا نہیں۔ ہم طے کرتے ہیں کہ ہمیں رابطہ
کی مخصوص معلومات چاہیے یا نہیں، جیسے ہمارا ای میل پتہ، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر عوامی
طور پر دستیاب ہوتا ہے۔ ہم جو بھی فیصلہ لیتے ہیں وہ ہمارے عزیز دوستوں کے فیصلوں یا یہاں تک کہ

ہمارے گزشہ ماہ کے فیصلے سے بھی سے مختلف ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کسی وقت دو مختلف
مقامات پر ایک جیسے فیصلے لے سکتے ہیں، ہماری وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔

یہ کئی فیصلے اور وجوہات رازداری کو لے کر ہماری ذاتی سمجھ کی نمائندگی کرتی ہیں۔

صرف بیان کیا گیا ہے، رازداری، اپنے متعلق معلومات کو کس طرح سنبھاال جائے اس کا انتخاب کرنے
میں مدد کرتی ہے۔ اس معلومات میں ہماری شناختیں، سرگرمیاں، ترجیحات، معمول، اور ہماری زندگی

کے دیگر پہلو شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں، دیگر افراد کے ساتھ اپنے بارے میں معلومات
کا اشتراک کرنے کے پہلے سے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔ اسلیے یہ ضروری ہے کہ ہم رازداری کی اپنی
سمجھ سے باخبر رہیں، اور اس کے بارے میں ہم جو سوچتے ہیں کہ کیا ہم اس سمجھ سے مطمئن ہیں

یا نہیں۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

رازداری کے متعلق گیم میں آپ کے رویے، ساتھ ہی ساتھ روزمرہ کی زندگی میں آپ کے رویے، کی بنیاد
پر، آپ رازداری کی کیا تعریف بیان کریں گے؟ اور کیوں؟

کیا تمام نجی معلومات خفیہ بھی ہوتی ہیں؟

ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر، آپ کی ڈائری کے اندراج کی طرح آپ کی سالگرہ خفیہ نہیں رہ1.



سکتی۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی سالگرہ جانتے ہیں اور جنہیں آپ کے والدین /
دیکھ بھال کرنے والے یا آپ کے ڈاکٹر کی طرح یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن صرف اس وجہ سے

کہ کوئی چیز خفیہ نہیں ہے، پھر بھی آپ اسے نجی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر نہیں
چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہماری سالگرہ کو جان سکے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ہمارے

قریبی افراد یا ان لوگوں کے پاس یہ معلومات ہونی چاہیے جن کے پاس اسے جاننے کی کوئی خاص
وجہ ہو۔ اس قسم کے فیصلے رازداری کی کلید ہوتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی بات کسے جاننا

چاہیے، کب اور کیوں۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

کیا ایسی کچھ دیگر چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر راز نہیں ہیں جنہیں آپ اب بھی ایسے لوگوں سے راز
رکھنا چاہتے ہیں جنہیں آپ اچھی طرح نہیں جانتے / جن لوگوں سے آپ ابھی ابھی ملے ہیں؟

فون نمبر، ای میلز، تصاویر، ویڈیوز وغیرہ۔1.

کیا ایسی کچھ دیگر چیزیں ہیں جنہیں آپ اپنے والدین / دیکھ بھال کرنے والے لوگوں یا اپنے دوستوں
سے راز رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کے اساتذہ یا دیگر معلمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟

اسکول کا آپ کا نتیجہ، آپ کا Instagram اکاؤنٹ، آپ کی ڈائری۔1.

کیا آپ نے اپنی رازداری کی ذاتی سمجھ ایسا کچھ سیکھا ہے جس نے آپ کو متعجب کیاہو؟

اپنے طلباء کو بتائیں

ہمارا آج کا کام پورا ہو جانے کے بعد آپ رازداری کی گیم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اب جب کہ آپ
رازداری کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آپ کو ہر روز انتخابات کے بے شمار مواقع نظر آئے گا جہاں آپ

رازداری کی اپنی سمجھ پر عمل پیرا ہیں۔



اسائنمنٹ

اسائنمنٹ

اپنے طلباء کو بتائیں

اب ہم رازداری کے متعلق آپ کی ذاتی سوچ کو تھوڑا اور دریافت کر رہے ہیں۔

تین مثالیں آن الئن تالش کریں جہاں کسی شخص نے کسی مواد کا اشتراک کیا ہو یا کچھ شائع1.
کیا ہو جسے آپ ذاتی طور پر نجی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مشہور شخصیات، سیاسی شخصیات، یا

کاروباری رہنماؤں کی ہو سکتی ہیں، یا آپ ہیش ٹیگ کے ذریعے، یا بے ترتیب مثالیں ڈھونڈنے کے لیے
عام آن الئن تالش کے ذریعے انہیں تالش کر سکتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر مختلف قسم کے

وسائل (جیسے تصاویر، ویڈیوز، متن پر مبنی پیغامات، جیسے کسی ایسے سوشل میڈیا پر مشتمل
تبصرے اور / یا نیوز میڈیا پلیٹ فارم) تالش کرنے کی کوشش کریں۔

ہر مثال کے لیے، اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے ایک پیراگراف لکھیں کہ آپ اس معلومات کو2.
نجی رکھنے کا کیوں انتخاب کریں گے۔ اپنے پیراگراف میں، براہ کرم یہ بھی وضاحت کریں کہ اس

معلومات کا اشتراک کرنے پر سیاق کے دارومدار پر آپ کی ذاتی رائے کس طرح تبدیل ہوتی ہے
(مثالً، آپ کن افراد کے ساتھ تعامل کر رہے ہیں، تعامل میں شامل افراد کی تعداد، مقصد اور

ہدف، ماحول [اسکول بمقابلہ اسکول کے عالوہ])۔

اسائنمنٹ

شرکاء کو اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے 40 منٹ دیں۔
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