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بائٹ سائز  -قابل رسائی خصوصیات
کم یا بغیر بصارت والے لوگوں کے لیے قابل رسائی
خصوصیات
یہ کیا ےہ؟
وضاحت کریں:
"کم یا بغیر بصارت والے کچھ لوگوں کو یہ دیکھنا مشکل ہو سکـتا ےہ کہ اسکرین پر
کیا ےہ۔ فون میں ایسی خصوصیات ہیں جو ان کی مدد کر سکـتی ہیں۔ ہمیں ان
کی ضروریات سے متعلق متعدد اختیارات دکھانے کی ضرورت ےہ۔ اکـثر لوگ
خصوصیات کا مجموعہ استعمال کرتے ہیں۔"

وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
آ
آ
وضاحت کریں" :اگر �پ نہیں دیکھ سکـےت تو �پ کا موبائل فون �پ کی مدد کر
سکـتا ےہ۔ ان میں سے تین طریقے یہ ہیں":
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•میگنیفیکیشن (اسکرین پر چیزوں کو آ بڑا بنانا):
"میگنیفیکیشن ایک ایسا فعل ےہ جو �پ کے فون پر
موجود ہر چیز کو بڑا بناتا ےہ۔ بہت سے لوگ چھوٹی
چیزوں کو دیکھےن میں مدد کے لیے میگنیفیکیشن کا
استعمال کرتے ہیں۔ کم بصارت والے لوگوں کے لیے یہ
دیکھنا ممکن بناتا ےہ کہ اسکرین پر کیا ےہ۔"

بائٹ سائز  -قابل رسائی خصوصیات

"جمال ہر روز خبریں پڑھےن کے لیے میگنیفیکیشن کا استعمال کرتا ےہ ،اگر
ٹیکسٹ عام آسائز سے  3گنا بڑا ہو تو اسے بہت سارے ٹیکسٹ کے ساتھ
کہانیاں پڑھنا �سان لگـتا ےہ۔"

بائٹ سائز  -قابل رسائی خصوصیات
آ
آ
سکرین دیکھے بغیر اپنا فون
پ
�
میں
بیک'
"'ٹاک
بولنا:
میں
واز
�
•فون کا اونچی
آ
آ
سن سکـےت ہیں۔ جب �پ اپےن فون پر آکچھ کریں گے تو یہ �پ سے بات کرے گا
آ
اور �پ کو بتائے گا کہ کیا ہو رہا ےہ ،یہ �پ کو یہ بتانے کے لےئ بھی وائبریٹ کرے
گا کہ کیا ہو رہا ےہ۔"
(اسکرین کو بڑا بنانے) کا استعمال کیا ےہ لیکن حال ہی میں پتہ
"عائشہ نے ہمیشہ اپےن فون پر میگنیفیکیشن
آ
چال ےہ کہ اس سے چند گھنٹوں کے بعد اس کی �نکھوں میں درد شروع ہو جاتا ےہ اور جب ایسا ہوتا ےہ تو وہ
ٹاک بیک استعمال کرتی ےہ"
•رنگوں اور تضادات کو تبدیل کرنا" :کچھ لوگوں کے لیے رنگوں اور تضادات کو
دیکھنا مشکل ےہ جس کی وجہ سے اسکرین پر کیا ےہ اسے پڑھنا مشکل ہو جاتا
آ
ےہ۔ آ �پ فون پر رنگ دیکھےن کے انداز کو تبدیل کرسکـےت ہیں تاکہ اسے استعمال
کرنا �سان ہو سکے۔"
آ
"رابعہ واٹس ایپ یا ای میل استعمال کرتے وقت ،جو لکھ رہی ےہ اسے �سانی سے پڑھےن کے لیے ہائی کنٹراسٹ
ڈسپےل سیٹنگز کا استعمال کرتی ےہ۔ جب سب کچھ واضح ہوتا ےہ تو وہ کم غلطیاں کرتی ےہ"

یہ کیسے کام کرتا ےہ؟
•ٹرینی سے پوچھیں کہ وہ اپےن فون کے ساتھ کیا کرنا چاہیں گے۔
آ
•ٹرینر چیک کریں کے لیے کہ �یا ٹرینی کے فون میں قابل رسائی خصوصیات سیٹ اپ ہیں۔
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بائٹ سائز  -قابل رسائی خصوصیات
ان لوگوں کے لیے قابل رسائی خصوصیات جو
سماعت سے محروم ہیں یا بہرے ہیں۔
یہ کیا ےہ؟
وضاحت کریں:
ر
"وہ لوگ جن کو سنےن میں مشکالت ہوتیں ہیں یا بہرے ہیں وہ بھی کسی او کی
طرح فون استعمال کرسکـےت ہیں کیونکہ موبائل فون میں ایسی خصوصیات ہوتی
ہیں جو ان کی مدد کر سکـتیں ہیں".

وہ چی زیں جس
آ
کی �پ کو
ضرورت ہوگی

آ
�پ اسے کس چیز کے لےی استعمال
کر سکـےت ہیں؟
آ
آ
آ
وضاحت کریں" :اگر �پ اسے سن نہیں سکـےت تو �پ کا موبائل فون �پ کی مدد کر
سکـتا ےہ۔ ان میں سے تین طریقے یہ ہیں":

اینڈرائیڈ فون
1
1
1

اوراورﻞ ﮐﺮﻧﺎ
ر
درﺳﺖ
درﺳﺖﮐﺮﮐﻧﺎﺮﻧﺎ
ﺑﺪﻠﻨﺎﺪﯾ
ﻧﮓ
ﺑﺪﻠﻨﺎﺗﺒ
ﻧﮓﺳﺎﺋﺰ
ﻓﻮﻧرﭧ
222

5
4
6
44 3 33
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ﮐﻮ ٓازﻤﺎﺋیﮟ اور
ﺗﺮﺗیﺒﺎتﮐﮧ ﮐیﺎ
دیﮑﮭیﮟ
ﻤﺨﺘﻟﻒ
ٓ
ﺑﮩﺘﺮاور�
ﮐﻮ ازﻤﺎﺋیﮟ
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آ
مشکل ہو جائے کہ
سننا
یہ
کو
پ
�
ایمپلیفیکیشن" :اگر
•
آ
آ
لوگ �پ کے ارد گرد کیا کہہ رےہ ہیں ،تو �پ کا اینڈروئیڈ
'ساؤنڈ ایمپلیفائر' نامی ایک چیز
مدد کر سکـتا ےہ۔ آ
فون آ
ےہ جو �پ کے سنےن کے لےئ �وازیں واضح کرے گا۔"
"احمد 'ساؤنڈ ایمپلیفائر' استعمال کرتا ےہ جب وہ کیفے میں لوگوں سے بات کر
رہا ہوتا ےہ ،اس سے وہ زیادہ واضح طور پر سن سکـتا ےہ کہ کون کیا کہہ رہا
ےہ کیونکہ یہ پس منظر کے شور کو کم کرتا ےہ۔"
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آ
آ
آ
آ
•کیپشنز" :جب �پ کا فون کوئی ویڈیو یا �ڈیو چال رہا ہو ،تو �پ ‘کیپشنز’ کو �ن
آکر سکـےت ہیں۔ اس کا مطلب ےہ کہ جو کچھ کہا جا رہا ےہ اس کی سکرین پر
�پ الفاظ دیکھ سکـےت ہیں۔ جب لوگوں کو گانا یا ویڈیو سننا مشکل ہو تو یہ
بہت مددگار ثابت ہوتا ےہ۔"
"مریم ویڈیو کالز میں کیپشن استعمال کرتی ےہ۔ اکـثر جب الفاظ اس کے لیے سننا مشکل ہو جائیں تو کیپشنز
اسے کال پر توجہ دیےن میں مدد کرتے ہیں۔"
•ٹرانسکرپشن'" :الئیو ٹراناسکرائب' آکیپشن کی طرح ےہ۔ اس کا مطلب یہ ےہ کہ
جب لوگ بات کر رےہ ہوتے ہیں تو �پ اسکرین پر ٹیکسٹ دیکھ سکـےت ہیں کہ
وہ کیا کہہ رےہ ہیں۔ کم سماعت یا سماعت سے محروم لوگوں کے لےئ ‘الئیو
ٹراناسکرائب’ بہت مفید ثابت ہوسکـتا ےہ۔"
آ
"شاہد اپےن �لہ سماعت کو اپےن فون سے جوڑ آتا ےہ جو کہ واٹس ایپ کے ذریعے اپےن بھائی اور بہن سے بات کرتے
وقت بات کو زیادہ واضح اور سمجھےن میں �سان بناتا ےہ"
اسے ٹرینی سے متعلقہ بنائیں :اس بات پر بحث کریں کہ یہ خصوصیات ٹرینی کی اپنی زندگی میں کس
طرح فائدہ مند ہو سکـتی ہیں۔

یہ کیسے کام کرتا ےہ؟
•ٹرینی سے پوچھیں کہ وہ اپےن فون کے ساتھ کیا کرنا چاہیں گے۔
آ
•ٹرینر چیک کریں کے لیے کہ �یا ٹرینی کے فون میں قابل رسائی خصوصیات سیٹ اپ ہیں۔
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ز
پوسٹر
آ
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آ
پوسٹرز ,تصاویر(کٹ �ؤٹ) اورمعلوماتی شیٹس

1

2

3

4

رﻧﮓ ﺑﺪﻠﻨﺎ اور درﺳﺖ ﮐﺮﻧﺎ

5

ﻤﺨﺘﻟﻒﺗﺮﺗیﺒﺎت
ٓ
ﮐﻮ ازﻤﺎﺋیﮟ اور
دیﮑﮭیﮟ ﮐﮧ ﮐیﺎ
ﺑﮩﺘﺮ �

6

1

2

3

ﻓﻮﻧﭧ ﺳﺎﺋﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﺎ
4

5

1

2

3

ڈﺳ�� ﮐﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﺎ
4

5

1

2

3

4

ٓ
ٓ
اﻧﮑﮫ ﮐﺎ ﺳﮑﻮن’ /ﻧﺎﺋﭧ ﻻﺋﭧ‘ ان ﮐﺮﻧﺎ

1

2

3

4

5

ﮐﻢ ﺑﺼﺎرت واﻠﮯ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻠ� ﻤﯿﮕﻨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ

1

2

3

ﻋﺎرﺿﯽ ﻤﯿﮕﻨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ
4

x3

5

1

2

3

4

ﭨﺎک ﺑﯿﮏ ﺳﯿﭧ اپ ﮐﺮﯾﮟ

5

6

1

ٓ
اواز ﻤﯿﮟ ﺑﮩﺘﺮی
2

3

1

2

3

4

ﺳﯿﭧ اپ ﻻﺋﯿﻮ ﭨﺮاﻧﺴﮑﺮﯾﭙﺸﻦ

5

1

2

3

ﺳﯿﭧ اپ ﮐﯿﭙﺸﻨﺰ
4

5

6

1

2

3

ﺳﺎﯮﻧﮉ اﯾﻣﭙﻟﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ

4

5

ﻤﻌﺬور ﺻﺎرﻓﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻤﻮاﺻﻟﺖ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻠ� اﻋﻟﯽ ﺗﺠﺎوﯾﺰ
ﺑﺮاە راﺳﺖ ﺑﺎت ﮐﺮﯾﮟ ﺑﺟﺎﺋﮯ ﮐﮯ ﮐﺳی ﺴﺎﺗﮭی یﺎ ﮐﺳی اﺸﺎرے ﮐی
زﺑﺎن ﮐﮯ ﻤﺘﺮﺠﻢ ﮐﮯ ذریﻌﮯ ﺠﻮ ﻤﻮﺠﻮد ہﻮ۔
ٓ
اﮔﺮ اپ ﻤﺪد ﮐی ﭘیﺷﮑﺶ ﮐﺮﺗﮯ ہیﮟ ،ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻘﺒﻮل ہﻮﻧﮯ
ﺗﮏ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮیﮟ۔ ﭘﮭﺮ ﺴﻨیﮟ یﺎ ﮨﺪایﺎت ﻃﻟﺐ ﮐﺮیﮟ۔
ﺑﺎﻠﻐﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺎﻠﻐﻮں ﺟﯿﺴﺎ ﺳﻟﻮک ﮐﺮﯾﮟ۔ ﻤﻌﺬور اﻓﺮاد ﮐﻮ
ان ﮐﮯ ﭘﮩ� ﻧﺎﻤﻮں ﺴﮯ ﺻﺮف اس وﻘﺖ ﻤﺨﺎﻃﺐ ﮐﺮیﮟ ﺠﺐ
دوﺴﺮوں ﺗﮏ ﺑﮭی اﺴی واﻘﻔیﺖ ﮐﻮ ﺑﮍﮬﺎیﺎ ﺠﺎﺋﮯ۔
ﮐﺴﯽ ﮐﯽ وہﯿﻞ ﭼﯿﺌﺮ ﯾﺎ اﺳﮑﻮﭨﺮ ﭘﺮ ﻧﮧ ﺟﮭﮑﯿﮟ اور ﻧﮧ ہی
ﮐﺳی ﮐﮯﮔﺎﺋیﮉ ﮐـ� ﮐﮯ ﺴﺎﺗﮫ ﮐﮭیﻟیﮟ۔
ﺠﻦ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﻮﻠ� ﻤیﮟ دﻘﺖ ہﻮ اﻧﮩیﮟ ﻏﻮر ﺴﮯ ﺴﻨیﮟ ،اﻧﮩیﮟ
ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وﻘﺖ دیﮟ۔ اﮔﺮ ﺿﺮوری ہﻮ ﺗﻮ ،ایﺳﮯ ﺴﻮاﻻت
ﭘﻮﭼﮭیﮟ ﺠﻦ ﮐﮯ ﻤﺨﺘﺼﺮ ﺠﻮاﺑﺎت درﮐﺎر ہﻮں۔
ٓ
ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﺳﻣﺠ�� ﮐﺎ ﺑﮩﺎﻧﮧ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ؛ اﮔﺮ اپ ﻏیﺮ واﺿﺢ
ہیﮟ ﺗﻮ اس ﺸﺨﺺ ﺴﮯ ﭘﻮﭼﮭیﮟ۔
ٓ
ﮔﮭﺒﺮاﺋﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ! ﺸﺮﻤﻨﺪە ﻧﮧ ہﻮں اﮔﺮ اپ ﻋﺎم ٓﺗﺎﺛﺮات اﺴﺘﻌﻣﺎل
ﮐﺮﺗﮯ ہیﮟ ﺠیﺳﮯ "ﺑﻌﺪ ﻤیﮟ ﻤﻟیﮟ ﮔﮯ" یﺎ "ﮐیﺎ اپ ﻧﮯ اس ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻤیﮟ ﺴﻨﺎ �؟" ﺠﺲ ﮐﺎ ﺗﻌﻟﻖ ﮐﺳی ﺸﺨﺺ ﮐی ﻤﻌﺬوری ﺴﮯ
ﻠﮕـﺘﺎ ہﻮ۔

ﺳﻣﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﻤﺤﺮوم ﺻﺎرﻓﯿﻦ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻧﺎ

ﺑﻮﻠ� ﺳﮯ ﭘﮩ� اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺗﻮﺟﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺗﻮﺠﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﺴﮯ ﻃﺮیﻗﮯ ہیﮟ – ﺠیﺳﮯ ﺑﺎزو ﭘﺮ ﮨﻟﮑﺎ ﻠﻣﺲ۔ اس ﺸﺨﺺ ﺴﮯ
ﺗﺟﺎویﺰ ﻃﻟﺐ ﮐﺮیﮟ۔
ٓ
واﺿﺢ اور ﻤﻌﺘﺪل رﻓﺘﺎر ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﯾﮟ۔ اﭘﻨی اواز ﮐﺎ ﺣﺟﻢ ﺑﮩﺖ
زیﺎدە ﺑﮍﮬﺎﻧﺎ ،اور ﭼیﺨﻨﺎ ﻤﺪدﮔﺎر ﻧﮩیﮟ �۔
ﺑﺎت ٓﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ ﺑﺮاە راﺳﺖ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﯿﮟ اور اﮔﺮ ﻤﻣﮑﻦ ہﻮ ﺗﻮ
اﺴی اﻧﮑﮫ ﮐی ﺴﻄﺢ ﭘﺮ رہیﮟ۔
ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت د�� وﻘﺖ ،اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﯿﮟ ٓﮐﮧ ﮐﯿﺎ وە ﺳﻣﺠﮫ
ﮔـۓ ہﯿﮟ) ،ﻤﺜﺎل ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ”ﮐیﺎ اس ﮐی ﺴﻣﺟﮫ ا ﮔﺊ �؟“(۔
ٓ
ﭼﮩﺮے اور ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ﺗﺎﺛﺮات ﻇﺎہﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﻤﯿﮟ ارام ﻤﺤﺴﻮس ﮐﺮﻧﺎ،
ﻤﺳﮑﺮاﻧﺎ ،اﺸﺎرە ﮐﺮﻧﺎ وﻏیﺮە ﺴﺐ ﺑﺎت ﭼیﺖ ﻤیﮟ ﻤﺪد ﮐﺮﺗﮯ ہیﮟ۔
ٓ
رٓ
ہﻮﺷﯿﺎر رہﯿﮟ ﮐﮧ اپ ﮐﺎ ﭼﮩﺮە ﺳﺎﯾﮧ ٓﻤﯿﮟ ہﻮ ﺳﮑـﺘﺎ � ،او اپ ﮐﮯ
ﭘیﭽ�ﮯ ﮐی روﺸﻨی اس ﺸﺨﺺ ﮐﮯ ﻠ�ﮯ اپ ﮐﮯ ﺗﺎﺛﺮات دیﮑﮭﻨﺎ ﻤﺷﮑﻞ
ﺑﻨﺎ ﺴﮑـﺘی �۔
ﺠﮩﺎں ﻤﻣﮑﻦ ہﻮ ﭘﺲ ﻤﻨﻈﺮ ﮐﮯ ﺸﻮر ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮیﮟ ،ﭘﺲ ﻤﻨﻈﺮ ﮐﮯ ﺸﻮر
ٓ
ﻤیﮟ اوازیﮟ ﺴﻨﻨﺎ ﺑﮩﺖ ﻤﺷﮑﻞ ہﻮ ﺴﮑـﺘیﮟ ہیﮟ۔
اﮔﺮ ﺿﺮوری ہﻮ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﻮ ﺑﮍﮬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻠ� ﭘﻨﺴﻞ اور
ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺸﻮر واﻠﮯ ﻤﺎﺣﻮل ﻤیﮟ ،ﻤﻄﻟﻮﺑﮧ اﻠﻔﺎظ
ﻠﮑﮭﻨﺎ ٓ ان ﻠﻮﮔﻮں ﮐی ﻤﺪد ﮐﺮ ﺴﮑـﺘﺎ � ﺠﻦ ﮐﻮ ﺴﻨ� ﻤیﮟ ﻤﺷﮑﻞ
ﭘیﺶ اﺗی �۔
ﺠﺐ ﺸﮏ ہﻮ ﺗﻮ ،ﺴﻣﺎﻋﺖ ﺴﮯ ﻤﺤﺮوم ﺸﺨﺺ ﺴﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﻮ
ﺑﮩﺘﺮ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻠ� ﺗﺠﺎوﯾﺰ ﻃﻟﺐ ﮐﺮﯾﮟ۔
ٓ
ﻤﺤﺮوم ﺑﮩﺖ ﺴﮯ ﻠﻮگ ٓﺴﻣﺎﻋﺖ ﮐﮯ اﻻت اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ہیﮟ۔
ﺴﻣﺎﻋﺖ ﺴﮯ
ٓ
ٓﻤﻌﻟﻮم ﮐﺮیﮟ ﮐﮧ ایﺎ وە ﺸﺨﺺ ﮐﻮﺋی اﻻ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮ رﮨﺎ � اور ﭘﻮﭼﮭیﮟ ﮐﮧ
اپ ﮐیﺳﮯ اﺴﮯ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﻤیﮟ ان ﮐی ﻤﺪد ﮐﺮ ﺴﮑـ� ہیﮟ۔
ﺻﺒﺮ ﮐﺮﯾﮟ،ﭘﺮ اﻋﺘﻣﺎد اور ﭘﺮ ﺳﮑﻮن رہﯿﮟ۔

ان ﻠﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﺮﻧﺎ
ﺟﻦ ﮐﻮ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﮐﻣﯽ ہﻮ
ٓ
اﭘﻨﺎ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮﯾﮟ -ہﺮ ﮐﻮﺋی اوازوں ﮐﻮ ﻧﮩیﮟ ﭘﮩﭽﺎﻧﺘﺎ یﺎ اﻧﮩیﮟ یﺎد ﻧﮩیﮟ
رﮐﮭﺘﺎ۔
ﭼﯿﺨﯿﮟ ﻤﺖ۔ ﺑﺼﺎرت ﺴﮯ ﻤﺤﺮوم یﺎ ﻧﺎﺑیﻨﺎ ہﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻤﻄﻟﺐ یﮧ ﻧﮩیﮟ
� ﮐﮧ وە واﺿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧﮩیﮟ ﺴﻦ ﺴﮑـ�۔
ٓ
ﺟﺐ اپ ﺟﺎﻧﮯ واﻠﮯ ہﻮں ﺗﻮ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ۔ ﮐﺳی ایﺳﮯ ﺸﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﮧ
ﭼﮭﻮڑیﮟ ﺠﻮ اﻧﺪﮬﺎ ہﻮ اور ﺧﻮد ﺴﮯ ﺑﺎت ﮐﺮ رﮨﺎ ہﻮ۔
ﮨﺎﺗﮫ ﮐﮯ اﺷﺎروں ﺳﮯ ﭘﺮہﯿﺰ ﮐﺮﯾﮟ ﮐیﻮﻧﮑﮧ اﮔﺮ وە اﭼﮭی ﻃﺮح ﻧﮩیﮟ
دیﮑﮫ ﺴﮑـ� ہیﮟ ﺗﻮ ﺴﻣﺘﻮں اور اﺸﺎروں ﮐﻮ ﺴﻣﺟﮭﻨﺎ ﻤﺷﮑﻞ ہﻮ
ﺴﮑـﺘﺎ �۔
دﯾﮑﮭﯿﮟ ﯾﺎ "دﯾﮑﮭﻮ" ﺟﯿﺴﮯ اﻠﻔﺎظ ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺑﺼﺎرت ﺴﮯ ﻤﺤﺮوم
ﻠﻮگ ﺴﻣﺟ�� ہیﮟ ﮐﮧ یﮧ اﻠﻔﺎظ ﺑﺎﻘﺎﻋﺪە ﮔـﻔﺘﮕﻮ ﮐﺎ ﺣﺼﮧ ہیﮟ۔
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﮧ دﮬﮑﯿﻟﯿﮟ ،ﻧﮧ ﮐﮭﯿﻨﭽﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮑـﮍﯾﮟ۔
ﻤﺪد ﮐﮯ ﻠۓ اﭘﻨﺎ ﺑﺎزو ﭘیﺶ ﮐﺮیﮟ۔ ﭘﻮﭼﮭیﮟ ﮐﮧ وە رہﻨﻣﺎﺋی ﮐﻮ ﮐﺲ ﻃﺮح
ﺗﺮﺠیﺢ دیﺘﺎ �۔
اﮔﺮ اس ﺸﺨﺺ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﺎﺋیﮉ ﮐـﺘﺎ � ﺗﻮ ﮐـ� ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ
ﮐﮭﯿﻟ� ﺳﮯ ﮔﺮﯾﺰ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﮐﺒﮭی ﺑﮭی ﮐﺳی ﺧﺪﻤﺘی ﮐـ� ﮐﻮ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﻧﮧ
ﮐﮭﻼﺋیﮟ ,ﻤﺎریﮟ ﻧﮩیﮟ اور ﻧﮧ ہی ﮨﺪایﺖ ﮐﺮیﮟ ﺠﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ وە
ﮨﺎرﻧﺲ یﺎ واﺴﮑﭧ ﭘﮩ� ہﻮﺋﮯ ہﻮں :وە ﻤﺪد ﮐﮯ ﻠ�ﮯ ﻤﻮﺠﻮد ہیﮟ اور
ﭘﺎﻠﺘﻮ ﻧﮩیﮟ ہیﮟ۔
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