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روشن ستارے
آغا خان یونیورسٹی بورڈ کے تحت ہونے والے جماعت دہم کے ساالنہ امتحانات  2021میں ماما
پارسی اسکول کی طالبہ ملیحہ ضیاء نے پورے پاکستان میں اول پوزیشن حاصل کی اس موقع
پرانہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ ایسے کیا :
میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی جب ہمارا بورڈ کا
رزلٹ آیا تھا۔رزلٹ سے ایک گھنٹہ پہلے میرے پاس
بورڈکی کال آئی ۔میرا دماغ فوری طور پر منفی خیاالت

سے بھر گیا لیکن پھر انہوں نے مجھے مبارکباد دی
اور خوشخبری سنائی کہ میری اول پوزیشن آئی ہے
اس وقت میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں
اور میں بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ میں اپنے
تمام اساتذہ کی بہت شکرگزار ہوں۔ان کی قابلیت و
محنت اور اپنے والدین کی دعاؤں سے مجھے یہ
اعزاز حاصل ہوا۔اگر ہم دل لگا کر محنت کریں تو
کامیابی ضرور ہمارے قدم چومے گی-

شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کے تحت "انسداد تمباکو نوشی" پر پوسٹر
بنانے کا مقابلہ منعقد کیا گیا جس میں جماعت چہارم کی کیٹیگری میں ماما
پارسی اسکول کی الئبہ وقار اورجماعت ششم کی کی مریم نعیم نے دوسری
پوزیشن حاصل کی۔

انابیہ ارسالن جماعت پنجم
ای نے گلوبل فورم فار ٹیچرز
ایجوکیشن کے زیراہتمام
NO TO DRUGS
کےمقابلے میں پہال انعام
حاصل کیا۔
 Colgate-My Bright Smileہر سال ایک تا نو سال کی عمرکے بچوں کے لیے مصوری
کا مقابلہ منعقد کرتا ہے جس میں دنیا بھر کے بچے حصہ لیتے ہیں۔اس سال کوویڈ  19کی
وجہ سے یہ مقابلہ آن الئن منعقد کیا گیا۔آن الئن ہونے کے باوجود صرف پاکستان سے
ایک الکھ سے زائد بچوں نے حصہ لیا جس میں  100بہترین فن پاروں کی فہرست میں ما ما
پارسی اسکول کی طالبات فاطمہ مغل اور آمنہ صدیقی کی تصاویر بھی شامل تھیں۔دونوں
طالبات کا تعلق جماعت چہارم سے ہے۔کولگیٹ کی طرف سے طالبات کو سرٹیفیکیٹ اور
انعامات سے نوازا گیا۔

وومن انجینئرز پاکستان کے اشتراک سے  STEM OUTREACH SESSIONمیںآئی کیو چیلنج منعقد کیا گیاجس کی تینوں
فاتحین کا تعلق ماما پارسی گرلز سیکنڈری اسکول سے ہے۔ ان میں انابیہ شیخ جماعت ہفتم،غانیہ امین جماعت دہم،اور ایشال
اسماعیل جماعت ہفتم شامل ہیں۔

مس یاسمین سے ایک مالقات
خوش مزاج ،خوش لباس و خوش گفتار ،دھیمے اور دوستانہ انداز میں بات کرنے والی مس یاسمین
جو ماما اسکول سے پچھلے 38سال سے منسلک ہیں آئیے ان سے مالقات کا احوال پڑھتے ہیں۔

س۔ آپ کی اس اسکول میں آمد کب اور کس طرح ہوئی؟

ج۔  1983میں اس اسکول میں میری دو بڑی بہنیں ریاضی اور کیمسٹری پڑھاتی تھیں (مسز سلیم
عالم اور مسز راشدہ)۔ شعبہ اردو میں تدریس کے لیے معلمہ درکار تھی میں نے انٹرویو دیا اور
منتخب ہوئی اور یوں گذشتہ  38سالوں سے اس اسکول میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے
رہی ہوں۔
س۔یہاں آنے سے پہلے آپ نے کسی اسکول میں پڑھایا تھا؟
ج۔ ہاں میں نے بی ایم بی اسکول میں دو سال اعزازی طور پر پڑھایا  ،تنخواہ نہیں لیتی تھی۔ پھر
عائشہ باوانی اسکول میں میرا تقرر ہوا وہاں میں نے  3سال پرائمری کالسز کو پڑھایا۔
س۔ آپ نے تدریس کے لیے اردو کو ہی کیوں منتخب کیا؟
ج۔ اس لئے کہ یہ میری مادری زبان ہے قومی زبان بھی ہےاور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ میٹھی
زبان ہے ۔ مجھے ُاردو سے پیار ہے۔
س۔ ابتداء میں آپ نے کن جماعتوں کواور کیا مضامین پڑھائے؟
ج۔ میں ششم ،ہفتم اورہشتم کو اردو پڑھاتی تھی اور ہشتم کو اردو کے ساتھ اسالمیات بھی۔ پھر
دس سال بعد نہم کو ُاردو اور اسالمیات پڑھایا۔ اس کے بعد جب مسز وقار مالزمت سے سبکدوش
ہوئیں تو میں نے باقاعدہ نہم  ،دہم کو پڑھانا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شعبہ اردو کا صدر
اور کاؤنسلر بھی بنادیا گیا۔
س۔ آج کل کی نسل جس طرح اردو سے بھاگ رہی ہے آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے؟
ج۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آج کی نسل دوسروں کی تقلید میں اپنی زبان اور روایت کو فراموش
کررہی ہے ہمیں اپنی پہچان کبھی نہیں بھولنی چاہئےپھر ایسے،ہی ہوتا ہے کہ'' کوا چال ہنس کی
چال اپنی بھی بھول گیا'' ۔ لیکن ان سب کے باوجود کچھ ایسی طالبات بھی ہیں جو بڑے ذوق و
شوق سے اردو پڑھتی ہیں۔
س۔ آج کل کے بچوں میں اردو سے رغبت کس طرح پیدا کی جاسکتی ہے؟
ج۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میرا بیٹا اردو پڑھنے سے بھاگتا تھا مگر
ُاس کو لطیفے سننے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ کر بہت سارے لطائف کی
کتابیں منگوالیں پھر وہ مجھے پڑھ کر سناتا گیااور ُاس کی اردو میں دلچسپی بڑھتی گئی۔
س۔ آپ کا اپنی ساتھی اساتذہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟
ج۔وہ تدریسی عمل میں میرے '' ساتھی'' ہیں۔
'

س۔آپ گذشتہ کئی سالوں سے شعبہ اردو کی صدر اور کاؤنسلر بھی ہیں تو ِاس دوران
آپ کو مشکالت تو پیش آئی ہوں گی  ،آپ نے ِاس کے لیے کیا تنظیم سازی کی ؟
ج۔ ہاں ابتداء میں تو کسی بھی کام میں مشکالت پیش آتی ہیں ۔ اب یہ ُاس انسان
کے اپنے ارادے اور ہمت پر منحصر ہے ۔ میں حاالت سے گھبراتی نہیں ہوں بلکہ
انھیں چیلنج سمجھ کر مقابلہ کرتی ہوں۔
س۔ آپ نے کمپیوٹر پر کام کرنا کہاں سے سیکھا؟
ج۔ گھر میں ہی  ،میرے بیٹے نے مجھے سکھایا۔ الحمدللہ ۔ اب مجھے کوئی مشکل
 ،مشکل نہیں لگتی۔ ویسے بھی یہ اب وقت کی ضرورت ہے۔
س۔ کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟
ج۔ کیوں ڈروں موت تو برحق ہے۔ پھر '' نہ ہو مرنا تو تو جینے کا مزہ کیا ہے''۔
س۔ آپ کی زندگی کا خوبصور ت اور یادگار لمحہ ۔۔۔۔۔۔؟
ج۔ جب میں ''ماں '' بنی اور پھر  26سال بعد نانی۔ یہ بہت ہی خوبصورت احساس
ہے۔
س۔ طالبات کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
ج۔ '' اے ہمِت مردانہ غلط ہے یہ تصور
تقدیر کا لکھا کہیں ٹالے سے ٹال ہے''

مضامین

کرونا اب بس بھی کرونا

رطیبہ احمد

تقریبَا تین سال ہونے کو آرہے ہیں اس کا آغاز چین سے ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیماری ایک
ملک سے دوسرے ملک تک پھیلتی چلی گئی اور اس نے ایک وبا کی صورت اختیار کرلی۔ ایسا شاید ہی
گزری صدیوں میں ہوا ہو کہ کسی بیماری نے ایسی خوفناک صورتحال اخیتار کرلی ہو۔ یہ ایک انتہائی
عجیب وغریب صورتحال تھی۔ ابتداء میں تو سمجھ نہ آئی لیکن پھر آہستہ آہستہ بدلتی ہوئی
صورتحال کی وجہ سے طب کے ماہرین نے جب اس پر تحقیق شروع کی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک
وائرس ہے جواگرچہ پہلے سے موجود تھا لیکن موجود وبا اس کی بدلی ہوئی قسم ہے جسے کرونا
(کووڈ۔ )19کا نام دیا گیا جو اپنی نوعیت کی انوکھی ،آسانی سے پھیلنے والی اورانتہائی جان لیوا بیماری
ہے،کیونکہ یہ بیماری بالکل ہی مختلف نوعیت کی تھی تو اس کا عالج بھی دریافت کرنے کے لیے
کافی وقت درکار تھا۔جبکہ یہ متاثرہ مریض کے چھینکنے ،چھونے ،کھانسنے اور سماجی میل مالپ
سے تیزی سے پھیل رہی تھی۔ان سالوں میں پوری دنیا میں بہت سے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا
اور پوری دنیا کو اس وائرس نے اپنے گھروں تک محدود رہنے پر مجبور کردیا۔
اب بات کرلیں وطِن عزیز کی  ،جہاں پوری دنیا اس وائرس سے متاثر ہورہی تھی وہیں وطِن عزیز کی
صورتحال بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ بیماری شدت سے پھیل رہی تھی اور اگر ایسے میں اسے قابو نہ
کیا جاتا توناقابِل تالفی نقصان اٹھانا پڑتا کیونکہ ہمارا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے جبکہ اس
بیماری نے تو ترقی یافتہ ممالک کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کردیا۔لیکن کیا کریں وطِن عزیز کی
پیاری عوام کا رہن سہن ہی کچھ ایسا ہے یہاں لوگ ایک دوسرے سے ملے بغیر رہ ہی نہیں سکتے  ،کام
سے فارغ ہوکر کسی ایک جگہ مل بیٹھ کر گپیں لگانا ہمارا معمول ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد
ہے تو جب تک وہ چار لوگوں کو نہ بتادے اور جواب میں  400نسخے نہ حاصل کرلے پیٹ درد ٹھیک
نہیں ہوگا۔ اگر کوئی راہ گیر ُپل پہ کھڑا ہوکر نیچے جھانکنا شروع کردے تو بقیہ عوام بھی قطار بناکر
اس کے ساتھ ُپل سے جھانکنا شروع کردے گی اس تجسس میں کہ آخر کیا ماجرہ ہے؟ بازاروں کا
حال بھی عجب ہے ہر تہوار پر وہ ہجوم ہوتا ہے کہ کھوے سے کھوا چھل رہا ہوتا ہے ۔خاص طور پر
اگر شہر کراچی کی بات کی جائے تو یہاں ایک تو آبادی ہی اتنی زیادہ ہے اور معمول یہ ہے کہ رات
گئے تک لوگ چائے کے ڈھابوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ایسے میں حکومِت وقت کو سخت اقدامات
اٹھانے پڑے ۔ شروعات میں بہت سخت الک ڈاؤن لگانا پڑا ،کاروبار بند  ،اسکول  ،کالج و یونیورسٹیاں
مکمل طور پر بند کرنا پڑیں۔ الک ڈاؤن یعنی اس بندش کی وجہ سے ہر طبقہ متاثر ہوا خاص کر دھاڑی
دار مزدور طبقہ۔جہازوں کی آمد ورفت معطل ہونے کی وجہ سے درآمدات و برآمدات بھی متاثر
ہوئیں۔غرض کہ ملکی معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ ان حاالت میں خداترس لوگوں نے غریبوں تک
مفت راشن پہنچانے کا کام کیا لیکن یہ کوئی مستقل حل ثابت نہ ہوا کیونکہ دیگر ضروریات زندگی
کو پورا کرنا بھی ایک مستقل مسئلہ تھا ۔ اب آہستہ آہستہ کرونا کی چوتھی لہر میں واضح کمی سامنے
آرہی ہے اللہ کرے کہ یہ دیرپا ثابت ہو اور یہ بیماری صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور لوگ پھر اپنی
معمول کی زندگی پر آجائیں۔ ُبرا وقت چاہے کتنا بھی طویل ہو لیکن آخر کار ختم ہوہی جاتا ہے۔ہم
بھی غم کی طویل اندھیری رات کے بعد ایک نئی اور روشن صبح کے منتظر ہیں۔

اقبال کے شاہین کو ڈھونڈ کے الؤ

رومیصہ عاطف خان

ماضی سنہرا ہے مگر حال کھو گیا
اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا
اڑے جو فضاؤں میں تھےشاہین نہ رہے با ذوق نہ رہے ذہین نہ رہے
مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا
اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا
بہت تلخ اور گہرا عنوان ہے جس پر لکھتےہوئے قلم بار بار رک سا جاتا ہے۔افسوس ہو رہا ہے دل دکھ رہا ہےکہ آج ہم
کس مقام پر آ کھڑے ہوئے ہیں کہ اسے تالش کرنا پڑ رہا ہے جسے اقبال نے مرد مومن کی خودداری ،غیرت مند ی ،
خلوت پسندی ،بلند پروازی اور دور بینی سے تشبیہ دی ہے۔اقبال کا شاہین مرد مومن کی عالمت تھا ان کا خیال تھا کہ
شاہین کی طرح بیابان کی تند و تیز ہواؤں کے تھپیڑو ں کا یہ مرد مومن مقابلہ کرئے گا۔شاہین وہ پرندہ ہے جو
خودداری اور غیر ت کا نشان ہے۔جو کسی دوسرے کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا ،جو مردہ نہیں کھاتا ،جو دوسروں کے
آسرے پر زندگی گزارنا موت سمجھتا ہے،جو حرکت کو زندگی سمجھتا ہے۔اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ
تو شاہین ہے پرواز ہے کا م تیرا
تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں
اقبال کے شاہین میں مرد مجاہد کی طرح لڑنے کا حوصلہ اور اسالم پہ مر مٹنے کا جذبہ تھا ۔مگر آج کے اس دور میں
کچھ شاہین ایسے ہیں جو بالکل اقبال کے شاہین کے تصور کو لے کرزندگی میں کامیاب اور کامران ہیں۔جبکہ وہیں
اگر دوسرے پہلو کی طرف نظر دوڑائیں تو اقبال کے شاہین ایک الگ ہی رنگ میں نظر آئیں گے۔یہ شاہین ہمیں جا بجا
بکتا نظر آتا ہے۔کبھی دولت کے نام،کبھی ریاست کے نام پر ،کبھی مذہب ،مفادات،تحفظات ،سیاست اور منافقت کے
نام پر۔
اقبال کے شاہین کا تصور  21ویں صدی کے ترقی یافتہ نظریے سے ٹکرا گیا ہے اور اقبال کا شاہین بند گلی میں گم ہو
کر رہ گیا ہے۔
"ڈھونڈیں تو کہاں ڈھنونڈیں"
پان کی دکان پر،گلی میں ،گاڑیوں کی ڈگی پر بیٹھ کر،پب جی پر تبصرہ کرتے ہوئے،والدین سے جھگڑتے
ہوئے،پڑھے بغیر پاس کیے جانے والے احتجاج میں،گھر بیٹھے نوکری مل جانے کی خواہش میں،راتوں رات شہرت
حاصل کرنے کے خواب دیکھتے ہوئے،پندرہ سیکنڈ کی ٹک ٹاک میں خاندان کی ناموس و عزت کو پامال کرنے میں
،سڑکوں پر موٹر سائیکل کے کرتب دکھاتے ہوئے ۔
اقبال کا شاہین انسانوں کی دنیا کا ہیرو بن کر فرحان سے فرحانہ بن رہا ہے۔
لہو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ
جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا
پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ
مگر تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ َلمس سے ایم بی اے کی ڈگری لے کر بریانی کا اسٹال لگانا اپنی غیرت
سمجھتے ہیں کہ شاہین کسی کا دیا نہیں کھاتے۔عمر کمال جو لمس اور میک گل کینیڈا سے تعلیم حاصل کرنے کے
بعد آج اپنی زوجہ کے ہاتھ کی بنی بریانی بڑی شان سے اسالم آباد کی سڑکوں پر بیچ رہے ہیں اور غور طلب بات یہ
ہے کہ عمر کمال کا پیغام ہے کہ "پاکستان کو ُبرا مت کہو"۔ یہ ہے وہ شاہین جو خودداری ،غیرت ،بلند پروازی کے
اوصاف پر پورے اترتے ہیں۔ارفع کریم،نسیم حمید ،علی معین نواش اور نہ جانے کتنے کامیاب شاہین اس سر زمین
پر جنم لے چکے ہیں اور جب شاہین بننے کا ذکر ہو تو پھر ارشد ندیم کی طر ح ہمت بھی نہیں ہارتے۔
شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا
ُپر دم ہے اگر تو ُ،تو نہیں خطرہ افتاد۔

بزِم شاعری
یادیں

ا لوداع آج اسے کر جانا ہے
ماما اسکول ہے دوسرا گھر میرا
سب کو اپنے اپنے راستوں پر نکل جانا ہے
گیارہ سال کا سفر گزار کر یہاں
صبح سویرے اٹھنے سے ہوتی تھی چڑ بہت
روز روز اسکول جانا لگتا تھا مشکل بہت
انہی صبح کی مستیوں کو ترس جائیں گے ہم
اب ان یادوں کو بھال نہ پائیں گے ہم
اور مزیدار سموسوں کے چٹخارے
کینٹین میں بنی قطاریں
وہ میز کے نیچے چھپ چھپا کے کھانا لنچ اپنا اور استانیوں کو جی بھر کےستانا اپنا
کام کے بہانے پہروں اسکول میں گھومتے رہنا اور پکڑے جانے پہ بنانا انوکھے بہانے
اور دوستوں کے افسانے
وہ یاروں کے یارانے
کچھ کڑوی کچھ میٹھی سی باتیں
وہ شوخیاں وہ مستیاں وہ شرارتیں
ہمیشہ یاد رکھیں گے ہم
سہیلیوں کے سنگ گزارا ہر پل
یاد کر کے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائیں گے ماما اسکول تجھے بھال نہ پائیں گے ہم

مہک آصف

ایک بہن تھی ایک تھا بھائی

بھائی تھا چھوٹا بہن بڑی تھی

بھائی اس کو کرتا تھا تنگ
اس کا بستہ فرش پہ پھینکا
اس کی پنسل کاپی پھینکی
جائشہ نے اب شور مچایا
امی آئیں خوب خبر لی
اب تو بھائی دوڑا بھاگا
سوری کی اور توبہ کر لی
اپنے بڑوں کی بات سنوں گا
دیکھ رہا تھا خواب وہ سچا

خواب

دونوں میں تھی خوب لڑائی

تھوڑی سی وہ نک چڑھی تھی

ہر دن اس سے کرتا تھا جنگ
تھرماس اس کا زور سے چٹخا
بھالو پھاڑا گڑیا نوچی
امی کو پھر اس نے بالیا
اٹھک بیٹھک کان پکڑ کی
آنکھیں ملتا نیند سے جاگا
پڑھنے کی بھی ہامی بھر لی
خوب پڑھوں گا بڑا بنوں گا
بن گیا وہ بچہ اچھا
جائشہ نہال

ہاؤس میٹنگ کا احوال
ما ما پارسی ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جونہ صرف طالبات کے تعلیمی معیار کو پروان چڑھانے میں
کلیدی کردار ادا کررہا ہے بلکہ یہاں غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بھی مواقع فراہم کیے
جاتے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی اسکول میں موجود چار ہاؤسز ہیں ۔
اسکول میں موجود تمام طالبات کسی نہ کسی ہاؤس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں جس کا مقصد ان کے
اندر مسابقت کا جذبہ بیدار کرنا ہے یہ ہاؤسز اپنے ناموں اور رنگوں کے ذریعے اپنی الگ پہچان
رکھتے ہیں ،مثَال نیال رنگ ماما ہاؤس ،پیال رنگ پوجاجی،ہرا ڈنشا اور سرخ رنگ کانٹریکٹر ہاؤس کے
نام سے موسوم ہے ۔
سارا سال نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اعلٰی کارکردگی دکھانے پر کسی ایک ہاؤس کو "کاک
ہاؤس'' بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور اپنے ہاؤس کو کاک ہاؤس کا درجہ دلوانے کے لیےان چاروں
ہاؤسز کی رہنما اساتذہ اور طالبات ایڑی چوٹی کا زور لگادیتے ہیں ۔
تعلیمی سال کے آغاز میں اسکول میں نئی آنے والی طالبات کو یہ ہاؤسز االٹ کیے جاتے ہیں جس کے
لیےاسکول کی پرنسپل مس ٹمپال کی سربراہی میں چاروں ہاؤسز کی رہنما اساتذہ اور ہیڈمسٹریس
کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی جاتی ہے اور میٹنگ کے دوران انتہائی ایمانداری ،تن دہی اورانصاف
کے ساتھ طالبات کو ان کے ہاؤس سے منسلک کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ہاؤس میٹنگ کی تصویری
جھلکیاں اس امر کی غماز ہیں کہ ماما اسکول اپنے کسی بھی شعبے کو غیر اہم نہیں سمجھتا بلکہ ہر
شعبے میں انتہائی لگن اور جانفشانی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔

ورلڈ اسپیس ویک

ورلڈ اسپیس ویک ہر سال  4اکتوبر سے  10اکتوبر تک بین االقوامی طور پر منایا جاتا ہے۔پاکستان میں سپارکو
اس سلسلے میں مختلف سرگرمیاں /تقریبات منعقد کرتا ہے۔اس سال ہمارے اسکول کی سائنس سوسائٹی
نے بھی اس میں بھر پور حصہ لیا۔
پرائمری کی طالبات نے کرافٹ ورک کے شاندار نمونے بنائے ،کسی نے نظام شمسی کا ماڈل بنایا ،کسی نے
چاند ،کسی نے زحل اور کسی نے کاغذ کا راکٹ۔
سیکنڈری کی مختلف جماعتوں کے مابین کئی مقابلے ہوئے جیسےماڈل،پوسٹر،کوئز،مضمون
نویسی،ڈیجیٹل لوگو بناناوغیرہ۔
بہت عرصے بعد اس طرح کی سرگرمی کے انعقاد پرطالبات اور اساتذہ بہت ُپر جوش تھے۔سب نے بڑھ
چڑھ کر حصہ لیا،پرنسپل صاحبہ نے طالبات اور اساتذہ کی محنت کو خوب سراہا۔

اسٹوڈنٹ کونسل تقریب حلف برداری
عام طور پر ہر سال جب گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھلتے ہیں تو ایک عجیب ہی سماں ہوتا
ہے۔ہر طرف رنگ برنگ کے پوسٹرز کی بہار اسکول کی ہر منزل اور ہر دیوار پر نظر آتی ہے ۔انتخابات
میں حصہ لینے والی طالبات جماعتوں کا چکر لگاتی ہیں اور اپنےنام اور عہدے کے بیجز تقسیم کرتی
ہیں۔دل نہ توڑنے والی طالبات تمام بیجز اپنے یونیفارم پر،ہاتھوں میں کڑوں کے طور پر،گلے میں ہار
ڈالے چاروں طرف گھومتی نظر آتی ہیں تو ماحول میں انتخابات اور مقابلے کی گہما گہمی محسوس
ہوتی ہے۔پھر تین دن کے بعد باآلخر انتخابات ہوتے ہیں جس میں ہر لڑکی اپنی من پسند طالبہ کو
منتخب کرتی ہے۔دو دن بعد پرنسپل مسز ٹمپال منتخب طالبات کا اعالن کرتی ہیں تو فاتح طالبات اور
ہاوسز میں خوشی کی لہر دوڑ جا تی ہے۔
پھر باآلخر دو ہفتے کی ریہرسل کے بعد حلف برداری کی تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں منتخب
طالبات،کونسل کی ممبران کے چہروں پر خوشی اور فخر کے جذبات نمایا ں ہوتے ہیں۔نک سک سے
درست سفید براق یونیفارم اور گاؤ ن پہنے اپنی معاونین طالبات،اساتذہ اور دیگر طالبات کی موجودگی
میں اپنے عہدے کا حلف لیتی ہیں جس میں اس بات کا عہد کرتی ہیں کہ وہ سب کی مدد کے لیے پیش
پیش رہیں گی،وقت کی پابندی،اساتذہ کی عزت اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی نہیں
کریں گی۔
کوویڈ  19کے باعث گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی سادگی سے یہ تقریب منعقد کی گئی،نہ تو
پوسٹرز کی بہار تھی نہ کوئی گہما گہمی۔اساتذہ کی رائے لے کر طالبات کا انتخاب کیا گیا اور اس امید
کے ساتھ اس تقریب کا اختتا م ہوا کہ انشاءاللہ اگلے سال کوویڈ سے نجات کے بعد پھر سے یہ میلے
کا سماں اسکول میں ہوگا اور ہم روایتی طریقے سے یہ تقریب منعقد کریں گے۔

سروے

آن الئن تدریس کے
منفی و مثبت اثرات
ریشائل آصف
طالبات کی نظر میں
گزشتہ سال سے کوویڈ  19نے پوری دنیا کو الک ڈاؤن میں جکڑ لیاہے جس نے ہر شعبے کی طرح
نظام تعلیم پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایک طرف تو لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو
گئے تھے تو دوسری طرف طلباء ٹیکنالوجی کو بروئے کار التے ہوئے آن الئن کالسوں سے
مستفید ہونے لگے۔جو طالب علم اچانک مل جانے والی چھٹی پر خوشی سے پھوال نہ سماتے
تھے اور اکثر کیلنڈر چھانتے ہوئے رواں مہینے میں چھٹیوں کا حساب کتاب کرتے نظر آتےتھے
وہ اب اسکول میں گزر ا وقت،اساتذہ اور دوستوں کے ساتھ کی گئی شرارتوں کو یاد کرتے نظر آ
جانتے ہیں
جکڑطلبہ
میںتو آئیں
ہیں۔
الکرہے
مانگ
سےاسکول
اور جلد
رہے
رائےنے ہر
کیجس
لیاہے
ڈاؤن
بھیکو
دعائیںدنیا
کھلنےنےکیپوری
کوویڈ 19
گزشتہہیںسال
کہ وہ کالس روم اور آن الئن کالس میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں اور الک ڈاون کے دوران
شعبے کی طرح نظام تعلیم پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایک طرف تو لوگ
اسکول کو کس طرح اپنی یادوں میں آباد رکھا۔
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سمجھنے
طور پر
واضح
سے باہر
کیلنڈرلیے گھر
گھنٹوں کے
تھےچند
سماتےروزانہ
ہیں۔ ہمیں
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وقت،اساتذہ اور
٭آن الئن کالسز میں کالس میں ہونے والی بحث اور مباحثہ کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے
جلد اسکول کھلنے کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ تو آئیں طلبہ کی رائے جانتے ہیں
ہمیں آن الئن کالسوں میں نہیں بلکہ اصل کالس میں ہی مزا آتا ہے (ریشائل آصف دہم۔ڈی)
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متعلقہ جو
سبقکوسے
ہے اور وہ
کالس
٭آنوہالئن
میںکیآباد
معلوماتیاپنی
کس طرح
بہتکو
اسکول
دوران
کے
رکھا۔ہمیں سمجھنے میں آسانی بھی
وجہ سے
یادوںجس
ہوتی ہیں
زیادہ
ہیں وہ
دکھاتے
صدیقی۔ہفتم
اسکولملتی
معلومات
زیادہ
ہے اور
٭ہوتی
ای)ہم پڑھائے جانے والے سبق
کیونکہ
ہیں۔(سارہبہتر ہیں
کی کالسیں
میں
خیال
میرے
کیا۔
حد مس
اپنےباتوں کو
پر مزہ
ہیںسے
دوستوں
کےپربیچ میں
٭میں
ملنے ان
دوستوںبےسے
۔ہم
اپنےہوتے
والیقابل
ہونےکے
سمجھنے
کالسوںطور
نےواضح
زیادہ
کو
ہنسی سی)
فراز۔دہم
(علیزہ
مذاق کرنے کے لیے اسکول آنا بھی پسند کرتے ہیں۔ ہمیں روزانہ
ساتھ
کے
٭آن الئن کالس میں اکثر انٹر نیٹ کے مسائل درپیش ہوتے ہیں کبھی آواز صاف نہیں آتی تو
چند گھنٹوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا موقع بھی ملتا ہے ۔ اس کے عالوہ آن
کبھی تصویر ساکت ہو جاتی ہے اور اس خرابی کو دور کرنے میں اچھا خاصہ وقت ضائع ہو جاتا
آنکھوں کے
دیکھناکیہے
اسکرین کو
مسلسل
نقصان
علم بڑا
طالبایک
کالس کا
الئن
دونوں
ہماریاور طلباء
جواساتذہ
بنا پر
لیتے جس
کالس نہیں
آتے ہیں یا
دیر سے
ہے۔اکثر
ہے۔پڑتا(منیحہ
نقصان
لیے بہت
جی)ایف)
ہفتم۔ہفتم
خاننعیم
ہے۔(پریسا
دہ کرنا
سامنا
مشکالت کا
کو
مسئلہ
ہوتی کو
کمپیوٹر میں
موبائل یا
کبھی
جاتی ہے
دوران
کالسزکے
الئن کالس
٭آن الئن
ہےئیجس
کی کمی
مباحثہ
بحثتواور
چلیوالی
الئٹہونے
کبھیمیں
کالس
میں
٭آن
اصلاور
ہوتے ہیں
آصفافسوس کر رہے
کرنے کا
کالس اٹینڈ نہ
طرف تو ہم
سےاور یوں
وجہہے
کی جاتا
ہو
دہم۔ڈی)نہیں بلکہ
۔(ریشائل
کالسوں میں
ایکالئن
ہمیں آن
دوسری طرف اگلی کالس میں اساتذہ کی ڈانٹ کا خوف بھی سوار ہوتا ہے(امیمہ خان)
کالس میں ہی مزا آتا ہے
٭ پڑھائی کا اصل مزہ تو اسکول ہی میں ہے ،اسکول کی کالس میں پڑھا ہوا زیادہ آسانی اور
بہتر طریقے سے سمجھ میں آجاتا ہے۔(حریم بنت وسیم)

ایڈیٹر:سبین نور
پروف ریڈر:ارم شمیم
گرافک ڈیزائنر:محمد ذیشان

