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پیشہ وارانہ مہارت، تعلیم اور تربیتی مراکز کے کام کو مذید تقویت دینے اور معیاری 
 بنانے کے بارے میں آراء۔

 ارٹی کے سیاسی اور قانونی امور کےنیم خود مختار پری فیکچر میں پکے ییلی قزاخ 
کمیشن اور تمام پری فیکچروں، ریاستوں اور شہروں میں پارٹی کے  سیاسی اور قانونی 

 کمشن کیلئے:

میں دہشت گردی کے ‘‘ تین لڑائیوں اور ایک جنگ’’اور ‘‘ کمبی نیشن باکسنگ’’ 
کیلئے یہ انتہائی حساس، اہم اور  کی جدوجہد خالف لڑنے اور استحکام برقرار رکھنے

جس کا مقصد کلیدی افراد کیلئے  مفت پیشہ وارانہ مہارتوں کی  ہے طویل مدتی اقدام 
تعلیم اور تربیت پر توجہ دینا ہے۔  خود مختار عالقے کی پارٹی کمیٹی کے متعلقہ  فیصلہ 

پیشہ وارانہ مہارتوں کے تربیتی ،سازی کے انتظامات کو مکمل طور پر الگو کرنے
ی مستحکم اور معیار کے کام کو مذیدمراکز  )انہیں اب تربیتی مراکز کہا جائے گا( 

، تعلیم اور تربیت کے معیار  نےتربیتی مقامات پر مکمل  تحفظ کو  یقینی بنا بنانے، 
 محفوظ رکھنے، ، کلیدی عملے کو بنانے ، تعلیم کو بہترینبنانے بہتر  کارکردگی اور
کی  12آرٹیکل متعلقہ قوانین  اور  تعلیم اور تربیت کے سابقہ راہنما اصولوں  کے اور 

سماجی استحکام  اور طویل المدت استحکام کو  بنیاد پر سنکیانگ کے پورے عالقے میں 
 دوبارہ ان تجاویز کو متعارف کراتے ہیں۔ہم  کے لیے  ،  دینے فروغ 



 ۔سب سے پہلے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ تربیتی مقام مکمل طور پر محفوظ ہو

کی پاسداری کرتے  دفاع اور ٹکنالوجی پر مبنی دفاع کے جامع امتزاج  عملے کے  ۔۱
ہوئے ان اقدامات کو سختی سے نافذ کیا جائے جو فرار ، شور، زلزلوں آگ  یا پھر وباؤں 

کی روک تھام کیلئے مقرر کردہ شرائط کے مطابق ہوں۔ پولیس کیلئے سختی سے منع 
اور اسے اس بات کو  ں لے کر داخل ہوںہے کہ وہ طالب علموں کے عالقے میں بندوقی

 نہ ہونے دے،  وہ کسی نوعیت کے مسئلے کو پیدا ،یقینی بنانا ہے کہ کوئی فرار نہ ہو
کبھی غیر معمولی حاالت میں اموات نہ ہونے دے   کبھی حملے نہ ہونے دے، عملے پر
ور  خوراک کی سالمتی اور بڑی وباؤں کے خطرے کے حاالت پیدا نہ ہونے  اور کبھی

اسے اس بات کو یقینی بنانا چاہئیے  کہ تربیتی مرکز مکمل طور پر محفوظ ہو اور 
 خطرے سے پاک ہو۔

اور انفرادی یونٹ کے انتظامات پر عمل کھنے ۔ فرار کی روک تھام۔ زون کو الگ ر 2
چوکیوں ،  انتہائی حفاطتی ، زرڈ کے ڈیوٹی رومگاسیکورٹی ، اور فرنٹ گیٹس کریں

وغیرہ پر پولیس اسٹیشنوں   کی گشت کے راستونسیکورٹی گارڈ کی چوکیوں اور 
، داخلی طور پر علیحدگی  چاروں طرف سے  کی  ۔  عالقے   تنصیب کو بہتر کیا جائے

 اور دوسری تنصیبات ، سازو سامانیوں علیحدگی ، حفاظتی دفاعی اقدام، محفوظ راہدار
سالمتی کیلئے ضروری آالت ، سازوسامان، ویڈیو نگرانی، ایک یقینی بنانا کہ کو اور یہ 

ایسے تمام سازوسامان اپنی اپنی جگہ پر موجود رہیں اور بٹن سے چلنے والے االرم اور 
کام کر رہے ہوں۔ عالقے میں داخل ہونے اور نکلنے والے عملے، گاڑیوں اور اشیا ء 

الی گاڑیوں کی نگرانی کو یقینی کی سخت نگرانی  اور جانچ پڑتال  اور داخل ہونے و
 بنانا  بھی ضروری ہے۔ 

جن گاڑیوں کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے ان کے اگلے حصے کا رخ اندر کی جانب 
اور لوگوں کی طرف سے انہیں  تالے میں رکھیں۔ دروازوں کے تالوں اور  رکھیں

، رہائشی عالقے کے دروازوں، راہداریوں کے چابیوں کو محفوظ جگہ پر رکھیں
دروازوں اور فرشی دروازوں کو  ہر صورت دوہرے تالے میں رکھیں اور انہیں 

کڑی کی  طالب علموں کی سرگرمیوںکھولنے اور بند کرنے کے فوراً بعد مقفل کر دیں۔  
 نگرانی کی جائے  تاکہ جماعت کے دوران، کھانے کے اوقات میں، غسل خانے کیلئے

میں، نہانے کے وقت، عالج معالجے کے وقت یا خاندان سے مالقات کے دوران  وقفے  
ان کے فرار کی روک تھام کی جا سکے۔  طالب علموں کے فارغ اوقات کی بھرپور 

نگرانی کی جائے۔ اگر مخصوص حاالت میں انہیں تربیتی مرکز سے جانے کی حقیقی 
تھ ہو  اور ان کی نگرانی کرے اور ان ضرورت ہو تو یہ الزمی ہے کہ کوئی ان کے سا

 پر کنٹرول رکھے۔



جھگڑے کی روک تھام۔ کلیدی عملے، کلیدی حصوں، کلیدی اوقات اور کلیدی اشیاء ۔  3
، رہائشی مقام اور دوسری کمرہ جماعت کیلئے معائنے کے نظام کا اطالق ضروری ہے۔ 

کی خبر رکھنا اور ورزی یا غیر معمولی صورت حال الف جگہوں پر نظم و ضبط کی خ
طالب علموں کے نظریاتی مسائل اور غیر  ہر وقت  بر وقت ان کا تدارک کرنا اور

لوگوں    معمولی جذبات  کی نگرانی کرنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا ضروری ہے۔
  کو ایسی قوتوں کے ساتھ شامل ہونے سے روکنے کے لیےجو مسائل پیدا کرتی ہیں

۔  طالب علموں  کو ساتھ مالئیں  اور انفارمیشن افسروں کو  یںکو باہر کر خفیہ طاقتوں
 ضروری سرگرمیوں کے  کمرہ جماعت سے باہر مزدوری کی اجازت نہیں اور انہیں

اجازت نہیں۔ اس بات کی سختی سے ممانعت  بھی  باہر کی دنیا سے رابطے کی عالوہ  
ٹیلی فون  طالب علموں کو ہے کہ طالب علموں کے پاس موبائل ٹیلی فون  ہوں یا اساتذہ 

 عملے کو طالب علموں سے رابطہ کاری کرنے یا پھر اندرونی اور بیرونی ، تاکہدیں
القے کی کمرہ جماعت اور رہائشی ع کو روکا جا سکے۔ ساز باز  عوامل کے درمیان 

سخت ویڈیو نگرانی درکار ہے جس کی کوئی جگہ پوشیدہ نہ ہو  اور اس بات کو یقینی 
ادائیگی  کرنے والے محافظ ہر وقت نگرانی کر سکیں۔ تفصیلی کہ فرائض کی  بنایا جائے

سی بھی نوعیت کے مشکوک  حاالت کی کانداز میں ہر چیز پر نظر رکھ سکیں اور
 فوری اطالع دیں۔

زلزلے سے بچاؤ۔ نئے تعمیراتی منصوبے اس انداز میں ڈیزائن اور تعمیر  کیے ۔  4
قوائد و ضوابط کے عین مطابق ہو۔ موجودہ  جائیں گے جوزلزلے سے بچاؤ کے متعلقہ  

تنصیبات کو زلزلے سے بچاؤ کی روک تھام کے مطابق تعمیر کیا جائے اور وسعت دی 
ے بچاؤ اور روک تھام  اور تحفظ کے جائے۔تربیتی مراکز کی عمارات کو زلزلے س

حوالے سے جانچا جائے اور اگر ان کو مذید مضبوط بنانے کی ضرورت ہو تو بروقت 
کے بارے   زلزلے سے بچاؤ اور  اسٹاف اور طالبعلموں کو  ان کو مضبوط بنایا جائے۔

تعلیم دی جائے تاکہ زلزلے کے مقابلے، اور خطرات سے  بچنے کی صالحیت میں  میں 
 ضافہ ہو سکے۔ا

۔ آتشزدگی کی روک تھام۔ تربیتی مراکز میں آگ لگنےوالی اشیا کو النا یا پھر آگ لگانا  5
سختی سے منع ہے جس کا مقصد کسی بھی طرح کی آتشزدگی کے خطرے کو کم کرنا 

ہے۔ بجلی، گیس اور کوئلے کے استعمال کے محفوظ طریقے کو مضبوط کرنا یا پھر 
ور آالت کو ہنگامی بنیادپر بند کرنے کا بندوبست ا گیس کے االرمباورچی خانوں میں 
 کرنا ضروری ہے۔ 

وباؤں کی روک تھام۔ انفلوئنزا، ٹائیفائیڈ، بواسیر ، تپ دق اور دوسرے وبائی امراض ۔  6
طبی معائینوں کے نظام اور طبی دفاتر کے طریقہ کی روک تھام پر توجہ مرکوز رکھیں۔ 

طبی عملے اور ادویات کے ساز و سامان کو یقینی بنائیں اور  کار  کو بہتر بنائیں،



بیماریوں کے عالج کیلئےایک بڑا  ریفرل نظام  تشکیل دیں۔ طالب علموں کی ذاتی 
استعمال کرنے والے طالب علموں اور  منشیات اور کا خیال رکھیں ، صحت و صفائی

کالسز  ئشی کوارٹرز   الگ تھلگ رہا ایڈز جیسے متعدی امراض  میں مبتال مریضوں کو
رکھیں۔ وباؤں کی باقاعدہ روک تھام اور جراثیم سے پاک  میں  تربیت  الگ تھلگ  اور

خوراک کے حصول، انہیں پراسس کرنے، ذخیرہ کرنے اور ان کی نظام کو بہتر بنائیں۔  
ترسیل کو معیاری بنائیں اور خوراک کے نمونے  حاصل کرنے کے قواعد کو الگو 
کریں۔ایک ہزار سے زائد افراد پر مشتمل تربیتی مراکز کیلئے خوراک کی حفاظتی 

ملے کی جانچ، صحت و صفائی اور وباؤں کی روک تھام کے کام کیلئے خصوصی ع
 تعیناتی کو یقینی بنائیں۔ 

  ڈیوٹی  شفٹ گھنٹوں کے 24فرائض پر مامور محافظوں اور تحفظ کو تقویت دیں۔ ۔  7
 کا تحقیق اور  تعین روزانہ کی بنیاد پر  نظام کو سختی سے الگو کریں۔ خطرے کی 

نظام قائم کریں۔ چھپے ہوئے خطرات کی باقاعدہ تحقیقات اور چھان بین کریں اور 
سالمتی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے نقائص کو بر وقت دور کریں۔ گردو نواح کے 

‘‘ پانچ نکاتی دفاعی نظام’’پولیس سٹیشنوں کے ساتھ رابطہ کاری کے نظام تشکیل دیں۔ 
کے تقاضوں کے مطابق ہنگامی بنیادوں  پر جوابی کارروائی کی منصوبہ بندی اور 

اور مضبوط بنائیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا   حقیقی لڑائی کی مشقوں کو تقویت دیں
کو فوری طور پر اور فیصلہ  تو جائے وقوع  سکے کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے

 کن انداز میں صاف کیا جا سکے۔

 دوسرے، تعلیم اور تربیت کے معیار کو بہتر بنائیں۔

وں  کا کا قانون اور مہارت ۔کی پابندی کریں۔ قومی زبان )مینڈرین(‘‘ تین مشاہدات’’۔  8
کو بہتر بنانے کو کلیدی ترجیح  مینڈرین       روزانہ  بھر پور توجہ کے ساتھ  مطالعہ،

دیں۔ وقت،  مواد اور معیار کو یقینی بنائیں جب  قانون اور مہارتوں کا مطالعہ کیا جائے 
اور قومی زبان  تدریس الزمی طور پر قومی زبان مینڈرین میں ہو و  تو ان کی درس

ختم  اور انتہا پسندی کے رجحان کو کےلیے  مینڈرین کو روز مرہ زندگی میں  ابالغ
۔ طالب   کرنے  سے متعلق قومی زبان کی تدریس میں مرحلہ وار شامل کیا جائے۔

علموں کی جماعتوں کا تعین کرتے ہوئے ان کی قومی زبان اور ثقافتی سطح کو مد نظر 
‘‘ بین بنٹونگ’’وں کو الگو کریں ۔ مختلف تعلیمی درجہ بندی رکھ کر کیا جائے اور

تقویت دیں، تعلیمی منصوبہ  وتدریس ک ریسرچ کی  بصری تعلیمی ماڈل کو فروغ دیں۔
اور تحریری سرگرمیوں کیلئے مرکزی  ، پیشکش، بندی  تشکیل دیں ۔ بحث و مباحثے

مات پر مبنی نظام تشکیل موضوعات کا تعین کریں اور اس کیلئے مثبت اور ترغیبی اقدا
 دیں۔



درس و تدریس کی سیکورٹی۔ مختلف پری فیکچر، ریاستیں اور شہراس بات کو یقینی ۔  9
ور ا بنانے کے ذمہ دار ہیں کہ مینڈرین کی تعلیم دینے والی درسی کتب کی یکساں تیاری

اور بہتری پیدا کریں۔ درس  درس و تدریس میں ان پر عمل کے مطابق مسلسل نظر ثانی
و تدریس اور ضمنی مواد کی درجہ بندی کا تقاضا ہے کہ پری فیکچروں، ریاستوں اور 
  شہروں کے متعلقہ شعبے یکساں درسی مواد کی فراہمی کیلئے پرعزم ہوں۔ چینی اساتذہ 

 ان طالب علموں میں سے ہی کہ    اجازت ہے اس بات کی کیلئے کی تعدد بڑھانے 
 ہو راد کی اساتذہ کے طور پر بھرتی کی جائے  جن کی کارکردگی نمایاں رہیایسے اف

قومی زبان مینڈرین  اور ثقافت کے بارے میں بہترین معلومات رکھتے ہوں اور  جو اور
اس کیلئے انہیں تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے۔ کمرہ جماعت میں طالب علموں کی 

کیلئے بھرپور  مرمت ں کی تعمیر نو اور ناکافی تعداد کے مسئلے کو حل کریں۔ کمرو
کوشش کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ طالب علم ہر روز باقاعدگی سے کالسوں 

 میں حاضر رہیں۔

۔ امتحانات کے طریق کار کو تقویت دینا۔ تحریری امتحانات اور زبانی ٹیسٹوں کے  10
ایسا امتحانی نظام تشکیل دیں جس میں ہر ہفتے ایک چھوٹا  ۔امتزاج کی پاسداری کریں

ٹسٹ ہو ، ہر ماہ ایک درمیانہ ٹسٹ ہو اور ہر سیزن میں ایک بڑا ٹسٹ ہو اور سیکھنے 
شعبہ پری فیکچروں، ریاستوں اور شہروں کے    کی ترقی کو بروقت چیک کیا جائے۔

ذمہ دار ہیں۔  امتحانات کی ہائے تعلیم امتحانی پرچوں کی جانچ اور درجہ بندی کیلئے 
جانچ خاص طور پر قومی زبان مینڈرین کی جانچ کی درجہ بندی کو طالب علموں کے 

ریکارڈ کا حصہ بنائیں اور سیکھنے کے عمل میں حاصل کیے جانے والے پوائنٹس کو 
جس کے ذریعے تعلیم اور تربیت کے اثر کی  ان کی تعلیم کے پوائنٹس میں شامل کریں

سکے اور جن سے یہ تعین کرنے میں مدد ملے کہ طالب علم نے اپنے  جانچ کی جا
 نصاب کو مکمل کر لیا ہے۔

نظریاتی تعلیم۔ انفرادی گفت و شنید کے نظام کو تشکیل دیں۔ طالب علموں کی ۔  11
نظریاتی اساس پر ہر وقت نظر رکھیں۔ نظریاتی تضادات کو مؤثر طور پر حل کریں اور 

طالب علموں کو برے جذبات سے محفوظ رکھنے کیلئے ان کی رہنمائی کریں۔ 
فعال طور پر منظم کریں۔ ایک پریزنٹیشن جیسی کارکردگی پر توجہ دیتے ہوئےاسے 

طالب علموں میں پچھتاوے  اور  تربیتی ماحول تشکیل دیں۔اور متاثر کن  صحت مند 
کی غیر قانونی،   قہ بتاکہ وہ  اپنے سا اعتراف جرم کرنے کے رجحان کو فروغ دیں
سمجھ پائیں۔ نفسیاتی  مشاورت کے  سے  مجرمانہ اور خطرناک  صورت کو گہرائی

کی تعلیم کو بروئے کار الئیں۔  اصالح پور توجہ دیں اور اس کیلئے نفسیاتیفروغ پر بھر
ایسے لوگ جن کی سمجھ بوجھ سطحی ہے  اور جو منفی رویے رکھتے ہیں یا پھر 

 مزاحمت کا احساس بھی رکھتے ہیں ان کیلئے تعلیم اور انتظام کے اقدامات پر عمل کریں 
اور  ‘‘ نے جیسے  طریقےکا خیال رکھمل کر ایک شخص  وں کا بہت سے لوگ’’ مثالا 



اس بات کو یقینی بنانے کیلئے کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں تعلیم کے ذریعے تبدیلی 
 ممکن بنائیں۔

۔ رویے کی تعلیم۔ تعلیم کے ذریعے تبدیلی کے عمل کے ایک اہم حصے کے طور پر  12
کی اچھے رویے کی ترویج  ممکن بنائیں اور زندگی کے سخت انتظامی تعلیمی نظام 

تشکیل کریں جس کی ابتدا روزمرہ زندگی، صحت، برتاؤ اور رویوں  سے ہو ۔ اس 
کیلئے انتظامی کمزوریوں اور عادتوں  کو بہتر بنایا جائے اور طالب علموں میں صحت، 

، تابعداری، اتحاد اور دوستانہ عمل کرنے  شہریت اور اچھے رویے ، ہدایات پر مکمل
رویے اور عادات  کی خصلت پیدا کریں۔ طالب علموں میں حفظان صحت کا شعور بہتر 

بنائیں ، مناسب وقت پر بال کٹوانے، شیو کرنے، مسلسل کپڑے تبدیل کرنے اور ہفتے 
دتیں پیدا میں ایک یا دو بار غسل کرنے کی ترغیب دیں تاکہ زندگی گذارنے کی اچھی عا

 ہوں۔

۔ خاندانی تعلیم۔ خطوط لکھنے، فون کالز کرنے، ویڈیو چیٹ، دوروں، میٹنگز اور  13
کھانے وغیرہ کے ذریعےطالب علموں اور ان کے رشتہ داروں  کیلئے ایک ایسا نظام 

تشکیل دیں  جس میں وہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھ سکیں  اور اس بات کو یقینی 
بات کر سے  ے میں کم سے کم ایک بار فون پر اپنے خاندان بنائیں کہ طالب علم ہفت

سکیں اور ویڈیو کے ذریعے مہینے میں ایک بار ان سے مل سکیں تاکہ ان کے خاندان 
محفوظ محسوس کر سکیں۔  خاندان کے ساتھ رابطوں مطمئن رہیں اور طالب علم خود کو 

تبدیلی پر خاص توجہ دیں  کے ذریعے کسی قسم کے نظریاتی مسائل پیدا ہونے یا جذباتی 
اور بہترین طریقے سے  بروقت نظریاتی رہنمائی  فراہم کریں ۔ مقامی اسکولوں کیلئے 

کرنے کی کوشش کریں اور طالب ع دوطرفہ تعلیم اور دو طرفہ پوائنٹ سسٹم وضح
 علموں میں تعلیم کے ذریعے تبدیلی کو فروغ دیں۔

 پر عمل کریں۔تیسرے، درجہ بندی اور پوائنٹ منیجمنٹ سسٹم 

 درجہ بندی کانظام۔ تربیتی مراکز میں ایک بہت مضبوط اور سخت انتظامی حصہ۔  14
کے  دیں، ایک سخت انتظامی حصہ اور ایک عمومی انتظامی حصہ۔ سکریننگ  تشکیل 

رکھے  میں  کے مطابق زیر تربیت افراد تین حصوں میں سے کسی ایک ذریعے جائزے 
مختلف تعلیمی اور تربیتی طریق کار  اور انتظامی جائیں گے اور اس کی مناسبت سے 

 ا جائے گا۔  ان کی اصل کارکردگی اور پوائنٹس کی صورت حال  کےع کیاسسٹم وض
سے  جانچ اور نظر ثانی کے بعد طالب علموں کے تعلیمی درجوں میں فعال  لحاظ 

 طریقے سے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔



طالب علم تربیتی مرکز میں داخل ہوتے ہیں اور واپس جاتے ہیں ان کی معلومات  جب
ایک ’’پلیٹ فارم میں درج کریں۔ ‘‘  مربوط’’فوری طور پر پبلک سیکورٹی کے 

اور تربیتی فائل  تعلیمی کی ضرورتوں کے مطابق طالب علموں کی ‘‘ شخص، ایک فائل
تربیت سے متعلق فائلیں تیار کی جائیں ۔ طالب علموں کی تعلیم اور تیار کی جائے گی

گے۔ اسی طرح طالب علموں کی کارکردگی پر مبنی ریکارڈ، انعامات اور سزائیں اور 
گریڈ میں بہتری سے متلق فائلیں بھی تیار ہوں گی۔ نظریاتی تعلیم، تدریس اور تربیت، 

طریقے  ہدایات پر عملدرآمداور نظم و ضبط کے شعبوں کی معلومات بروقت اور صحیح
 سے اکٹھی کی جائیں گی۔

کا خیال رکھنا۔ زیر تربیت افراد کی تدریس، زندگی اور ان کی سرگرمیوں کا رویے ۔  15
خیال رکھنے کے نظام پر تفصیل کے ساتھ عمل کیا جانا چاہئیے اور طالب علموں کے 

ہنر سکھانے کے کام سیٹ کی پوزیشن اور  میں بستروں، قطاروں، جماعت کے کمرے 
اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی سختی  چاہئیے امخصوص ہون کے دوران ان کا سٹیشن 

 کے ساتھ منع ہے۔  طالب علموں کےروز مرہ زندگی کے آداب اور  طور طریقوں کو
بنایا جائے اور صبح اٹھنے، حاضری، دھالئی، غسل خانے جانے، گھریلو مستحکم 

پڑھنے، سونے، درازہ بند کرنے وغیرہ کے آداب سے متعلق صفائی ستھرائی، کھانے، 
نظم و ضبط کی پوری پابندی کی جائے۔  رویوں کی خالف ورزی کی صورت میں نظم 
و ضبط اور سزاؤں میں اضافہ کیا جائے اور ایک سنجیدہ، معیاری اور نظم و ضبط پر 

 مشتمل زندگی گزارنے کے انداز کو فروغ دیا جائے۔

کیا  ع کا بندوبست۔ متعدد مقامات پر پوائنٹس کا  تخمینہ لگانے کا نظام وضپوائنٹس ۔  16
جائے اور اسکور کی تفصیالت بیان کی جائیں اور انفرادی طالب علموں کی نظریاتی 

پابندی کے حوالے سے پوائنٹس کو شمار تبدیلی، تدریس اور تربیت اور نظم و ضبط کی 
اور ماہانہ اور ساالنہ اسکور اکٹھے ھا جائےکا حساب رک اسکور ز اہانہم  کیا جائے۔

کیے جائیں اور انہیں طالب علم کی سکول فائل میں شامل کیا جائے۔  طالب علم کے 
اسکور کو تعلیم اور تربیت کے مؤثر ہونے کی پیمائش کیلئے بنیاد سمجھا جائےاور اسے 

ے۔ درجے براہ راست انعامات، سزاؤں اور خاندانوں کے دوروں سے منسلک کیا جائ
کے بندوبست پر عمل کیا جائے اورطالب علموں کو ترغیب دی جائے کہ وہ منیجمنٹ 

عمل کریں، محنت سے پڑھائی کریں اور حقیقی معنوں میں خود کو ا کی ہدایات پر پور 
 بدلیں۔

پر عمل کریں اور تکمیل کی خاطر نظام پر نظر ثانی  چوتھے، کارکردگی کی جانچ پڑتال
 کریں۔



تکمیل کیلئے شرائط۔ طالب علموں کی تعلیم اور تربیت کے پوائنٹس کی بنیاد پر ۔  17
یکساں معیاروں کو ترتیب دیا جائے اور طالب علموں کی تعلیم اور تربیت کی تکمیل 

تھ مضبوط بنایا جائے۔  تکمیل کیلئے موجودہ انظام کو سنجیدگی کے سکیلئے انتظامی 
 شرائط پوری کرنا الزمی ہو گا:

۔ طالب  (2)تعلیم کیلئے داخل ہونے کے  وقت کے مقابلے میں اب ان کے مسائل  کم ہوں۔  ( ۔ 1)
 ۔حاصل ہو علموں کو کم سے کم ایک سال تربیتی مراکز میں تعلیم اور تربیت 

 وہ طالب علم جنہیں جنرل منیجمنٹ کے زمرے میں رکھا گیا۔۔   (3)

۔ تعلیم اور تربیت کے مجموعی اسکور اور نظریاتی تبدیلی، تعلیمی پیش رفت، ہدایات پر  (4)
 عمل درآمد اور نظم و ضبط کے اسکور طے شدہ معیار سے مطابقت رکھتے ہوں۔

 ۔دوسرے کوئی حاالت نہ ہوں ۔ تکمیل پر اثر انداز ہونے والے  (5)

۔ جانچ پڑتال اور منظوری۔ ہر تربیتی مرکز کیلئے ضروری ہو گا کہ وہ طالب علموں کے  18
ٹری کریں گے راسکور کی جانچ کیلئے ٹیم مقرر کرے جس کی نگرانی پارٹی کے تنظیمی سیک

تاکہ ان طالب علموں کی جامع صورت حال کی ابتدائی جانچ کی جا سکے جو تعلیم اور تربیت 
ط پوری کرتے ہوں۔  تمام ایسے طالب علموں کے بارے میں فرداً فرداً  شرائ ی مکمل کرنے ک

کے   (IJOP)پلیٹ فارم ‘‘ مربوط’’رٹی کے سیکوجانچ پر مبنی آراء لکھی جائیں  اور اگر پبلک 
نظام کے تحت متعلقہ طالب علم میں کوئی نئے مسائل نہیں پائے گئے تو ان کے کیس کے بارے 

نٹی )شہر، ضلع( کے پیشہ وارانہ مہارتوں کے تعلیم اور تربیت میں درجہ بدرجہ رپورٹ کاؤ
کی دوبارہ جانچ کاؤنٹی )شہر، ضلع( کے پیشہ س سے متعلق بیورو  کو پیش کی جائے۔ پھر ا

مہارتوں کی تعلیم اور تربیت  کے کلیدی گروپ کریں گے اور پھر حتمی طور پر اس کی  وارانہ
وارانہ مہارتوں کے تعلیم اور تربیت کے بیورو کو  رپورٹ پری فیکچر )ریاست، شہر( کے پیشہ

کمیٹی کے کامریڈز کے معائنے اور منظوری کے مطابق  یہ طے کیا  لدی جائے گی۔ پھر لوک
 داخل جائے گا کہ  کیا زیر تربیت شخص جامع تربیت سے قبل مہارتیں بہتر بنانے کی کالس میں 

 نہیں۔ ہو گا یا

النا۔ وہ تمام طالب علم جو اپنی تربیت مکمل کر چکے ہوں، انہیں تین  ی ۔ مہارتوں میں بہتر 19
سے چھ ماہ کی مدت کیلئے جامع تربیت کی خاطر پیشہ وارانہ مہارت کو بہتر بنانے کی کالس 

ی صمیں بھیجا جائے گا۔ تمام پری فیکچروں کو چاہئیے کہ وہ خصوصی مقامات اور خصو



فراد کیلئے ایسا ماحول تشکیل دیا جا سکے جہاں وہ جامع سہولتیں ترتیب دیں تاکہ زیر تربیت ا
تربیت حاصل کر سکیں۔ تربیت کسی طالب علم کی طرف سے مخصوص مالزمت کے حصول 
کی خواہش اور  معاشرے کی ضرورت کی بنیاد پر فراہم کی جائے اور مزدوری کی مہارتوں 

کمل کرنے کے بعد جلد از کی تربیت  مخصوص ہدف کے تحت فراہم کی جائے تاکہ وہ تربیت م
جلد مالزمت حاصل کر سکیں۔ نفسیاتی تبدیلی، پالیسیوں اور ضابطوں  کے بارے میں تعلیم   کو 

 مضبوط بنایا جائے تاکہ ان افراد کو مؤثر طور پر معاشرے کا حصہ بنایا جا سکے۔

کی  ایک بیچ’’۔ مالزمت کیلئے خدمات۔ پری فیکچروں کے دو درجوں اور کاؤنٹیوں کو  20
مطابق مالزمت کے حصول میں مدد دینے  اصول کے  کے‘‘ تکمیل، ایک بیچ کی مالزمت

اور تعلیم اور تربیت مکمل کرنے والے ہر  کیلئے مدد کی خاطر منصوبے تشکیل دینے چاہئیں
شخص کیلئے مالزمت کا بندوبست کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائےتاکہ اس بات کو یقینی 

مکمل کرنے والوں کو ان کی خواہش کے مطابق مالزمت مل سکے۔   بنایا جا سکے کہ تعلیم
ایسے لوگ جو کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور جنہیں زندگی میں مشکالت کا سامنا ہے، ان 

کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی سطح کی تنظیمیں مربوط انداز میں سنجیدگی سے ان کی مدد 
اور یوں ان کی عملی مشکالت کو مؤثر طور پر حل کریں اور انہیں امدادی کام فراہم کریں 

 ۔یںکر

۔ تعلیم و تربیت کی تکمیل کے بعد مدد اور تعلیم۔ طالب علموں کی تعلیم اور تربیت مکمل  21
ہونے کے بعد مدد اور تعلیم کے نظام کو مضبوط بنایا جائے۔ تمام بنیادی سطح کی مقامی 

تنظیمیں اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ وہ  تعلیم مکمل ہونے کے بعد مدد اور مذید تعلیم  فراہم 
ن میں پولیس سٹیشنز اور عدالتی دفتر بھی شامل ہیں۔ طالب علموں کو ایک سال تک ۔ اکریں

اس کی بر وقت جانچ کی جانئ چاہیے۔   نگرانی سے باہر نہیں جانا چاہئیے اور ان کی کارکردگی
چپکے سے باہر نہ نکل سکے اور جامع انداز بات کو یقینی بنانے کیلئے کہ کوئی بھی شخص 

یہ ضروری ہو گا کہ مدد فراہم کرنے، تعلیم دینے اور کنٹرول  تربیت ہو  اس کی تعلیم و میں
 کرنے کی ذمہ داری پر سختی سے عمل کیا جائے۔

 پانچویں، تنظیمی قیادت اور مالزمت کی ضمانت کو مضبوط بنایا جائے۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ طویل مدت کے  آپریشنل نظریے  پر  سختی سے عملدرآمد کیا ۔  22
کی ذمہ داری کے نظام پر بھی پورا ‘‘ اعلٰی قیادت’’ائے   اور  کاؤنٹی کی پارٹی کمیٹی  کی ج

عمل کیا جائے۔ پری فیکچروں اور کاؤنٹیوں کی دو سطحوں پر پیشہ وارانہ مہارت کی تعلیم اور 
ٹری اور کاؤنٹی تشکیل کی جائے۔ پری فیکچر کے سیکر کلیدی گروپ کی ایک  تربیت کے

صحت  اور  کمیٹیوں کو ٹیم لیڈر کا کردار ادا کرنا ہو گا اور پبلک سیکورٹی، عدالت، تعلیمپارٹی 
اہم ’’ایک مشترک فورس کے طور پر مل کر کام کرنا ہو گا۔  سے متعلق محکموں وغیرہ کو 



پری فیکچروں )ریاستوں، شہروں( اور ان کی کاؤنٹیوں )شہروں، ڈسٹرکٹ( کیلئے پیشہ وارانہ 
تعلیم اور تربیت کی خدمات کی انتظامی تنظیم کے بارے میں خود مختار عالقے مہارتوں کی 
کے مطابق پری فیکچر اور کاؤنٹی  کی سطح پر پیشہ وارانہ مہارتوں کی تعلیم اور ‘‘ کے نوٹس

می کی تیاریوں ہتربیت کی خدمات کے بیورو کی تشکیل کو بہتر بنایا جائے اور عملے کی فرا
تر کے حاالت کے حوالے سے کام کیا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا اور دفتری جگہ اور دف

 جا سکے کہ کام مؤثر طور پر مکمل کیا جاتا ہے اور یہ پوری طرح فعال ہے۔

  لیڈروں،  ترین  مضبوط  تربیتی مراکز میں  ایک مضبوط ٹیم کی تشکیل کی جائے۔ ہم ۔ 23
سیکورٹی فورسز کی تشکیل کریں گے اور لیڈرشپ  ترین مضبوط  عہدوں  اور  ترین مضبوط

ٹیم اور عہدوں پر مبنی ٹیم کی تیاری پر توجہ دیں گے۔ ہم ایسے عہدوں پر مبنی ٹیم تیار کرنے 
کام سے وابستہ ہوں    ور پر مضبوط، کام کرنے میں دلیر،کی کوشش کریں گے جو سیاسی ط

 عملے کے موجودہ ارکانم کرتے ہوں۔ اور  اس  کے ساتھ وقف ہوں  اور بہترین انداز سے کا
اہلکاروں کو تربیتی مراکز میں کھپایا   ور نئے منتخب ا کی سختی سے نگرانی کی جائے گی
تعلیمی اور انتظامی  زمہ داری کا کم احساس رکھنے والے جائے گا۔  کم اہلیت کے ٹیم ممبرزاور

م انتہائی تندہی کے ساتھ نظریاتی عہدیدار وں کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا۔   ہ
مختلف درجوں کی تعلیم، تربیت، انتظامی ۔ اور سیاسی ڈھانچے کی تشکیل کو مضبوط بنائیں گے

، دیکھ بھال اور عملے اور نگرانی کےعمل کو  بھی بہتر بنائیں گے اور مختلف درجوں کی جانچ
 جوں پر کام کی مہارتوں ترغیب دینے کے عمل  کے ساتھ ساتھ مجموعی معیار اور مختلف در

۔ تربیتی مرکز کے ہر انتظامی زون میں پارٹی کی  علیحدہ کیلئے طریقہ کار وضح کریں گے
شاخیں ترتیب دی جائیں تاکہ پارٹی قیادت، پارٹی کے کام اور پارٹی کی تنظیم کو  مکمل کوریج 

 مل سکے۔

دی قوت، جائیداد اور اافرگارنٹیوں کو مضبوط بنائیں۔ تمام پری فیکچروں کو ہر صورت ۔  24
مواد پر سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہئیے اور تعلیم اور تربیت کیلئے  تمام تر ضروری عملے، 

تربیتی  فنڈنگ اور سہولتیں فراہم کرنے کی مکمل ضمانت فراہم کرنی چاہئیے۔ ساالنہ بجٹ میں
وراک کے معیار پر تعلیم اور تربیت کیلئے فنڈز شامل کرنا، طالب علموں کی خ مراکز میں 

، مختلف مقامات کی تعمیر اور ان کی مرمت کو تیزی سے آگے بڑھانا  عمل کرنا سے  سختی 
 اور سیکورٹی کی سہولتوں اور ماحولیاتی  شرائط  کو بہتر بنانا ضروری ہو گا۔ 

 تعلیم اور تربیت کے مراکز میں کام کی پالیسی مکمل رازداری۔ پیشہ وارانہ مہارتوں کی ۔  25
 یں بھر پور مضبوط  اور انتہائی حساس ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عملے کو اس بارے میں م

آگاہی فراہم کی جائے کہ وہ مکمل رازداری، سخت سیاسی نظم و ضبط اور رازداری کا نظم و 
ضبط برقرار کھیں۔ تدریسی اور انتظامی شعبے میں موبائل فون اور کیمروں جیسے ویڈیو اور 

تصاویر اپ لوڈ کرنے کی سختی  اپنی مرضی سے مان النے اور انٹرنیٹ پرویڈیو کا سازوسا
، کرنا چاہئیے، اس کی ترسیل نہیں کرنی چاہئیے ں سے ممانعت ہے۔ متعلقہ اہم ڈیٹا کو اکٹھا نہی



اسے باہر ظاہر نہیں کرنا چاہئیے اور باہر سے آنے والے عملے کی دسترس میں نہیں ہونا 
 ود نہیں ہے[چاہئیے۔ ]آخری صفحہ موج

 

 


