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معذور لوگوں کے ساتھ کام کرنا
دنیا میں تقر ً
یبا  15فیصد لوگ کسی نہ کسی شکل میں معذوری کا شکار ہیں۔ بہت سے معذور افراد کے لیے ،زندگی
مشکل ہو سکـتی ےہ کیونکہ انہیں تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال جیسی خدمات تک رسائی میں رکاوٹوں کا
سامنا کرنا پڑتا ےہ ،جن کا سامنا دوسرے لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تاہم ،موبائل فون ان میں سے کچھ رکاوٹوں کو
دور کرنے میں مدد کر سکـتا ےہ اور معذور افراد کو روزمرہ کے کام کرنے کی اجازت دیتا ےہ جو کہ انہیں عام طور پر
کرنا مشکل ہوتا ےہ۔
بہت سے فوائد ہیں جو موبائل معذور افراد کی زندگیوں میں ال سکـےت ہیں۔ موبائل کو واٹس ایپ ،کال یا ایس ایم
ایس کے ذریعے لوگوں کو ان کے آدوستوں اور رشتہ داروں سے جوڑ نے آکے لیے استعمال کیا جا سکـتا ےہ۔ موبائل،
موبائل منی ،تفریح ،خبروں اور �ن الئن معلومات تک رسائی کو بھی �سان بناتا ےہ۔ نیز ،بہت سے معذور افراد کے
لیے ،موبائل نقل و حمل ،تعلیم ،صحت کی دیکھ بھال کی خدمات اور برادری گروپس کا گیٹ وے ےہ۔
آ
شاید �پ سوچ رےہ ہوں کہ جو شخص دیکھ یا سن نہیں سکـتا وہ موبائل فون کیسے استعمال کر سکـتا ےہ؟ قابل
رسائی خصوصیات کے نام سے جانا جاتا فنکشنز کا ایک سیٹ ےہ جو لوگوں کو موبائل فون کے تجربے کو بہتر بنانے
میں مدد کر سکـتا ےہ۔ یہ خصوصیات کم بصارت والے کسی شخص کی اسکرین پر چیزوں کو بڑا بنانے میں مدد کر
سکـتی ہیں ،مثال کے طور پر ،یا کسی ایسے شخص کی مدد کر سکـتی ےہ جو ویڈیو میں کہی جانے والی باتوں کو
نہیں سن سکـتا۔ تاہم ،بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ یہ قابل رسائی خصوصیات موجود ہیں ،یا
وہ نہیں جانےت کہ انہیں کیسے استعمال کیا جائے۔
بصارت اور/یا سماعت کی خرابی والے افراد کو دو طریقوں سے موبائل استعمال کرنے کے لیے مدد کی ضرورت پڑ
سکـتی ےہ۔ سب سے پہےل ،دوسرے صارفین کی طرح ،انہیں واٹس ایپ ،انٹرنیٹ ،یوٹیوب وغیرہ کو استعمال
قابل
کرنے کا طریقہ سیکھےن کی ضرورت پڑسکـتی ےہ۔ دوم ،انہیں واپےن فون اور ایپس کو استعمال رکرنے آ کے لیے آ
خصوصیات کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھےن کی ضر رت ہوگی۔ تمام ماڈیولز کے دو ان �پ کو کال �ؤٹ
رسائی آ
باکسز نظر �ئیں گے جو ہر ایک اہم خدمات کے لیے قابل رسائی نکات تجویز کرتے ہیں ،اس کے بعد دو ماڈیولز
تفصیل سے مختلف قسم کی قابل رسائی خصوصیات کو دیکھاتا ےہ جو کم/بصارت والے یا کم سنےن والے/بہرے
لوگوں کے لیۓ مفید ثابت ہو سکـےت ہیں۔
آ
آ
اپےن صارفین کو دونوں عناصر کی تعلیم دے کر� ،پ انہیں زیادہ �زادانہ طور پر زندگی گزارنے اور معاشرے میں
زیادہ سے زیادہ حصہ لیےن کے لیے بااختیار بنانے میں ان کی مدد کریں۔
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آمعذور صارفین کے ساتھ مواصلت -
�غاذ کریں
"پہےل پوچھیں "...کسی بھی صورت حال میں اہم ےہ اور اسی کا اطالق کسی معذور شخص کے ساتھ بات چیت
کرتے وقت ہوتا ےہ۔ ہمیں مدد یا مدد کی پیشکش کرنے اور فرض کرنا سے پہےل ہمیشہ اس شخص سے پوچھنا
چاہیے۔
آ
ر
ر
کچھ ناگوار کہےن سے خوف
یا
کرنے
استعمال
الفاظ
غلط
او
ہیں
ـےت
ک
س
ا
ر
گھب
وقت
ملےت
سے
شخص
معذو
کسی
پ
�
آ
آ
محسوس کر سکـےت ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ �پ اس شخص کا احترام کریں جیسے �پ کسی اور کے ساتھ
کرتے ہیں۔

معذور صارفین کے ساتھ مواصلت کرنے
کے لےی اعلی تجاویز
براہ راست بات کریں بجائے کے کسی ساتھی یا کسی اشارے کی زبان کے مترجم کے ذریعے جو موجود
ہو۔
آ
اگر �پ 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 پہےل 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 کـےت کے ساتھ کھیلیں۔
جن لوگوں کو بولےن میں دقت ہو انہیں غور سے سنیں ،انہیں ختم کرنے کا وقت دیں۔ اگر ضروری
ہو تو ،ایسے سواالت پوچھیں جن کے مختصر جوابات درکار ہوں۔
آ
کبھی بھی سمجھےن کا بہانہ نہ کریں؛ اگر �پ غیر واضح ہیں تو اس شخص سے پوچھیں۔
آ
گھبرآائیں نہیں! شرمندہ نہ ہوں اگر �پ عام تاثرات استعمال کرتے ہیں جیسے "بعد میں ملیں گے" یا
"کیا �پ نے اس کے بارے میں سنا ےہ؟" جس کا تعلق کسی شخص کی معذوری سے لگـتا ہو۔
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سماعت سے محروم صارفین
کے ساتھ تعاون کرنا
بولےن سے پہےل 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۔
آ
واضح اور معتدل رفتار سے بات کریں۔ اپنی �واز کا حجم بہت زیادہ بڑھانا ،اور چیخنا مددگار
نہیں ےہ۔
آ
بات کرتے وقت براہ راست اس شخص کو دیکھیں اور اگر ممکن ہو تو اس کی �نکھ کی سطح
پر رہیں۔
وقت ،اس شخص سے پوچھیں کہ کیا وہ سمجھ گـےئ ہیں( ،مثال کے طور پر
معلومات دیےت آ
"کیا اس کی سمجھ � گئ ےہ؟")۔
آ
چہرے اور جسم کے تاثرات ظاہر کرنے میں �رام محسوس کرنا ،مسکرانا ،اشارہ کرنا وغیرہ سب
بات چیت میں مدد کرتے ہیں۔
آ
آ
ہوشیار رہیں کہ �پ کا چہرہ سایہ میں ہو سکـتا ےہ ،اور �پ کے پیچھے کی روشنی اس شخص
آ
کے لیے �پ کے تاثرات دیکھنا مشکل بنا سکـتی ےہ۔
آ
جہاں ممکن ہو پس منظر کے شور کو کم کریں ،پس منظر کے شور میں �وازیں سننا بہت
مشکل ہو سکـتیں ہیں۔
اگر ضروری ہو تو اپنی بات چیت کو بڑھانے کے لےی پنسل اور کاغذ کا استعمال کریں۔ شور
والے آماحول میں ،مطلوبہ الفاظ لکھنا ان لوگوں کی مدد کر سکـتا ےہ جن کو سنےن میں مشکل
پیش �تی ےہ۔
جب شک ہو تو ،سماعت سے محروم شخص سے اپنی بات چیت کو بہتر بنانے کے لےی تجاویز
طلب کریں۔
آ
آ
سماعت سے آمحروم بہت سے لوگ سماعت کے �الت آاستعمال کرتے ہیں۔ معلوم کریں کہ �یا وہ
شخص کوئی �ال استعمال کر رہا ےہ اور پوچھیں کہ �پ کیسے اسے استعمال کرنے میں ان کی
مدد کر سکـےت ہیں۔
صبر کریں،پر اعتماد اور پر سکون رہیں۔
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نابینا صارفین
کے ساتھ تعاون کرنا
آ
اپنا تعارف کریں -ہر کوئی �وازوں کو نہیں پہچانتا یا انہیں یاد نہیں رکھتا۔
چیخیں مت۔ بصارت سے محروم یا نابینا ہونے کا مطلب یہ نہیں ےہ کہ وہ واضح طور پر نہیں
سن سکـےت۔
جب آ�پ 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 وہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکـےت ہیں تو سمتوں اور
اشاروں کو سمجھنا مشکل ہو سکـتا ےہ۔
دیکھیں یا "دیکھو" جیسے الفاظ کی فکر نہ کریں۔ بصارت سے محروم لوگ سمجھےت ہیں کہ یہ
الفاظ باقاعدہ گـفتگو کا حصہ ہیں۔
نابینا شخص کو نہ دھکیلیں ،نہ کھینچیں یا پکـڑیں۔
مدد کے لےئ اپنا بازو پیش کریں۔ پوچھیں کہ کوئی رہنمائی کو کس طرح ترجیح دیتا ےہ۔
اگر اس شخص کے پاس گائیڈ کـتا ےہ تو کـےت کے ساتھ بات کرنے یا کھیلےن سے گریز کریں۔ کبھی
بھی کسی خدمتی کـےت کو کھانا نہ کھالئیں ,ماریں نہیں اور نہ ہی ہدایت کریں جب تک کہ وہ
ہارنس یا واسکٹ پہےن ہوئے ہوں :وہ مدد کے لیے موجود ہیں اور پالتو نہیں ہیں۔
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ٹریننگ کا تعارف
ٹرینر کے لیۓ نوٹ
سنےن والوں کے لیۓ پیچیدہ نہیں ےہ۔ تمام آاینڈرائیڈ
موبائل فون کا استعمال کم یا کم بصارت کے ساتھ ،یا کم یا کم آ
فونز لوگوں کو فون استعمال کرنے میں مدد کر سکـےت ہیں جب وہ �سانی سے اسکرین نہیں دیکھ سکـےت یا �وازیں
خصوصیات کہالتے ہیں۔ زیادہ تر صارفین کی کچھ بصارت یا سماعت ہوگی ،اور
نہیں سن سکـےت۔ یہ
قابل رسائی آ
ر
و
انہیں فون کو دیکھےن او سنےن میں �سانی پیدا کرنے کی ضر رت ہوگی۔ کچھ صارفین کی نظر یا سماعت بہت کم
ہوگی اور انہیں فون کو مختلف طریقے سے استعمال کرنے میں مدد کی ضرورت ہوگی۔
آ
نیچے دی گئ ہر ایک سرگرمی کے لیے ،ایک سادہ سرگرمی ےہ ،لیکن اگر �پ کے پاس اسے مکمل کرنے کے لیے وقت
ہو تو مزید تفصیلی سرگرمی بھی ےہ۔
مشورہ :قابل رسائی خصوصیات جو کسی شخص کو فون استعمال کرنے میں مدد کرتی ہیں وہ بہت سی
ایپس میں استعمال کی جا سکـتی ہیں ،لیکن ہو سکـتا ےہ کہ کچھ ایپس میں کام نہ کریں۔
آ
گوگل اسسٹنٹ بہت کار�مد ہو سکـتا ےہ – خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی بصارت بہت کم ےہ (مزید
معلومات صفحہ  146پر مل سکـتی ہیں)۔

آ
وہ چیزیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی
ﮐﻢ ﺑﺼﺎرت واﻠﮯ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻠ� ﻤﯿﮕﻨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ
1

2

3

4

5

قابل رسائی خصوصیات
پوسٹرز
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بہت کم یا بصارت سے محروم صارفین
سرگرمی :ڈسپےل کی ترتیبات کو تبدیل کرنا
)کم بینائی کے لےی(

ﮐﻢ ﺑﺼﺎرت واﻠﮯ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻠ� ﻤﯿﮕﻨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ
1

2

3

4

5

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

واﭨﺲ اﯾﭗ
1

159

2

ون -ﭨﻮ -ون ﻤﯿﺴﺠﻨﮓ

3

4

5

آ
آ
وضاحت کریں�" :پ ‘عمومی ترتیبات’ مینو پر اسکرین کے نظر �نے کا طریقہ تبدیل کر
سکـےت ہیں"
پوچھیں کہ ٹرینی کس چیز میں دلچسپـی رکھےت ہیں :رنگ تبدیل کرنا اور درست
کرنا؛ فونٹس اور ڈسپےل کا سائز تبدیل کرنا؛ کنٹراسٹ بڑھانا اور سفید روشنی کو کم
کرنا۔
'ڈسپےل کی ترتیبات کو تبدیل کرنے کا طریقہ' پوسٹرز میں سے کسی ایک کا استعمال
کرتے ہوئے کم بصارت والے لوگوں کے لیے ترتیبات کو تبدیل کرنے کا طریقہ دکھائیں:
•رنگ تبدیل کرنا اور درست کرنا؛
•فونٹ تبدیل کرنا؛
•ڈسپےل کا سائز تبدیل کرنا؛
•کنٹراسٹ کو بڑھانا اور سفید روشنی کو کم کرنا۔
آ
ٹرینر :اگر �پ کسی ایسے شخص کو جانےت ہیں جو ان ترتیبات کو استعمال کرتا ےہ،
تو ان کی کہانی سنا کر فوائد کو اجاگر کریں۔
وضاحت کریں" :ہم پیغام بھیجےن کے لیے واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اس پر
عمل کرنے جا رےہ ہیں"
'واٹس ایپ پر پیغام بھیجےن کا طریقہ' پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرہ کریں
آ
1 .واٹس ایپ �ئیکن تالش کرنے میں گروپ کی مدد کریں
2 .چیک کریں کہ ہر کوئی واٹس ایپ کے بارے میں جانتا ےہ اور اسے استعمال کرنا
جانتا ےہ
3 .پیغام بھیجےن کا مظاہرہ کریں
4 .فونٹ کا سائز بڑھائیں اور گروپ میں کسی اور کو واٹس ایپ میسج بھیجیں
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سرگرمی :رنگ بدلنا اور درست کرنا
اسکرین کو ٹھیک سے
وضاحت کریں :آ"کچھ لوگوں کو کچھ رنگ دیکھےن میں دشواری ہوتی ےہ اور وہ فون کی آ
نہیں دیکھ پاتے۔ �پ اپےن فون کے رنگ کو تبدیل کر سکـےت ہیں ،تاکہ لوگوں کے استعمال میں �سانی ہو۔"
مشورہ :یہ سیٹنگز شاید تمام فونز پر نہیں ہوں۔ اسے ترتیب دیےن میں ٹرینیز کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔
رﻧﮓ ﺑﺪﻠﻨﺎ اور درﺳﺖ ﮐﺮﻧﺎ
1

2

3

4

5

6

ﻤﺨﺘﻟﻒﺗﺮﺗیﺒﺎت
ٓ
ﮐﻮ ازﻤﺎﺋیﮟ اور
دیﮑﮭیﮟ ﮐﮧ ﮐیﺎ
ﺑﮩﺘﺮ �

'رنگ بدلنا اور درست کرنا' پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرہ کریں
1 .رنگ درست کرنے کی ترتیبات کے لیے ہدایات پر عمل کریں
آ
2 .ایک تصویر کھولیں جو �پ نے لی ےہ – یہ ٹرینر کی ہو سکـتی ےہ اگر وہ متفق
ہوں!
3 .ترتیب دیےن سے پہےل اور بعد میں تصویر دیکھیں

مشق :مختلف ایپس کے ساتھ رنگ درست کرنے کی کوشش کریں ،اس میں مقامی ویب سائٹ ،فیس بک جیسی
سوشل میڈیا ایپ اور واٹس ایپ جیسی میسجنگ ایپ شامل ہو۔
ٹرینر کہانی سنا کر اسے ایسے شخص جسے وہ جانےت ہوں جو رنگوں میں تمیز کرنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو سے
متعلقہ بنائیں ،اپےن یا ان کے موبائل کے استعمال کے بارے میں کہانی سنائیں۔
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سرگرمی :کم بصارت والے لوگوں کے لےی
میگنیفیکیشن (اسکرین پر چیزوں کو بڑا بنانا)
آ
وضاحت کریں" :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
ان کے اسکرین کا استعمال ممکن بناتا ےہ۔"
آ
حصہ ےہ۔ �پ اسے مختصر وقت کے لیے
"میگنیفیکیشن میگنفائنگ گالس کیرطرح کام کرتی ےہ لیکن یہ فون کا آ
استعمال کر سکـےت ہیں (مثال کے طو پر تصویر دیکھےن کے لیے) یا جب بھی �پ اپنا فون استعمال کرتے ہیں۔"
ﮐﻢ ﺑﺼﺎرت واﻠﮯ ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻠ� ﻤﯿﮕﻨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ
1

2

3

4

5

'میگنیفیکیشن' پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرہ کریں کہ میگنیفیکیشن کو
کیسے استعمال کیا جائے۔
وضاحت کریں" :ہم پیغامات بھیجےن اور پڑھےن کے لیے میگنیفیکیشن کا استعمال
کریں گے۔ ہم واٹس ایپ کے ذریعے پیغام بھیج کر اس پر عمل کریں گۓ۔"
1 .فون پر مسلسل استعمال کے لیے میگنیفیکیشن میں اضافہ کریں
2 .گروپ میں کسی اور کو واٹس ایپ میسج بھیجیں

سرگرمی :میگنیفیکیشن
آ
وضاحت کریں" :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
ان کے اسکرین کا استعمال ممکن بناتا ےہ۔"
آ
حصہ ےہ۔ �پ اسے مختصر وقت کے لیے
"میگنیفیکیشن میگنفائنگ گالس کیرطرح کام کرتی ےہ لیکن یہ فون کا آ
استعمال کر سکـےت ہیں (مثال کے طو پر تصویر دیکھےن کے لیے) یا جب بھی �پ اپنا فون استعمال کرتے ہیں۔"
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سرگرمی :میگنیفیکیشن
آ
وضاحت کریں" :میگنیفیکیشن ایک عارضی فعل بھی ہو سکـتا ےہ اور یہ "زوم" ان سے ملتا جلتا ےہ۔ �پ نے کچھ
بڑا بنانے کے لیے "زوم" کا استعمال کیا ہو گا  -جیسے ایک تصویر پر۔"
آ
وضاحت کریں" :اب �پ میگنیفیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے "زوم" کریں گۓ"
ﻋﺎرﺿﯽ ﻤﯿﮕﻨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ
1

2

3

4

5
x3

'عارضی میگنیفیکیشن' پوسٹر
کا استعمال کرتے ہوئے تصویر کو زوم کرنے کا طریقہ دکھائیں

عارضی میگنیفیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ پیغام پڑھنا
وضاحت کریں" :ہم واٹس ایپ سے پیغام بھیج کر میگنیفیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے مشق کرنے جا رےہ ہیں"
آ
1 .گروپ کو واٹس ایپ �ئیکن تالش کرنے میں مدد کریں
2 .چیک کریں کہ ہر کوئی واٹس ایپ کے بارے میں جانتا ےہ اور اسے کیسے استعمال کرنا ےہ
3 .پیغام بھیجےن کا مظاہرہ کریں
4 .فون پر عارضی استعمال کے لیے میگنیفیکیشن میں اضافہ کریں
5 .گروپ میں کسی اور کو واٹس ایپ پیغام بھیجیں
مشق :مختلف ایپس کے ساتھ میگنیفیکیشن استعمال کرنے کی کوشش کریں ،اس میں مقامی ویب سائٹ ،فیس
بک جیسی سوشل میڈیا ایپ اور واٹس ایپ جیسی میسجنگ ایپ شامل ہو۔
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سرگرمی :ٹیکسٹ آٹو اسپیچ – فون کا اسکرین
پر ٹیکسٹ کو بلند �واز میں پڑھنا
آ
آ
بیک' اسے کہےت ہیں جب �پ آسکرین دیکھے بغیر اپنا فون سن س آکـےت ہیں۔ جب �پ اپےن
وضاحت کریں'" :ٹاک
آ
فون پر کچھ کریں گے تو یہ �پ سے بات کرے گا اور �پ کو بتائے گا کہ کیا ہو رہا ےہ ،یہ �پ کو یہ بتانے کے لےئ بھی
ارتعاش کرے گا کہ کیا ہو رہا ےہ۔"
"ٹاک بیک یا ٹیکسٹ ٹو سپیچ نابینا لوگوں کی زندگی بدل سکـتا ےہ۔ اس کا مطلب ےہ کہ وہ کسی کے پڑھےن کی
مدد کے بغیر اپنا فون استعمال کر سکـےت ہیں۔"
ﭨﺎک ﺑﯿﮏ ﺳﯿﭧ اپ ﮐﺮﯾﮟ
1

.
.
.
.
.
.
.

2

3

4

5

6

'ٹاک بیک سیٹ اپ' پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے 'ٹاک بیک' سیٹ اپ کرنے کا
مظاہرہ کریں

1اپےن فون پر گوگل ایپ کھولیں
2ٹاک بیک شروع کرنے اور اسے بند کرنے کی مشق کریں  -یہ کـئی بار کریں
3اب ٹاک بیک کے ساتھ نیوی گیٹ کرنے کے اشارے سیکھیں
4سرچ باکس پر جائیں
'5میرے قریب کیفیز' کی تالش کریں
6نتائج سنیں اور مزید جانےن کے لےئ ایک کیفے پر ڈبل ٹیپ کریں
7دیگر چیزوں تالش کرنے کی کوشش کریں

مشق کریں :مختلف ایپس کے ساتھ تقریر کی ترتیبات استعمال کرنے کی کوشش کریں ،اس میں مقامی ویب
سائٹ ،فیس بک جیسی سوشل میڈیا ایپ اور واٹس ایپ جیسی میسجنگ ایپ شامل ہو۔
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خالصہ
آ
وضاحت کریں" :تمام آاینڈرائیڈ فونز ان لوگوں کو فون استعمال کرنے میں مدد کرتا ےہ جو �سانی سے اسکرین نہیں
دیکھ سکـےت۔ بےشک �پ کے پاس بصارت کم یا بلکل نہ ہو ،موبائل فون کا استعمال پیچیدہ نہیں ےہ۔"
آ
"جو لوگ کچھ بصارت رکھےت ہیں ،ان کے لیے ہم فون کو دیکھےن میں �سانی پیدا کر سکـےت ہیں ،ان لوگوں کے لیے
جن کی نظر کم یا بلکل نہیں ےہ ،ہم اسکرین پر معلومات کو مختلف انداز میں پیش کرنے میں مدد کر سکـےت
ہیں۔ بصارت سے محروم لوگوں میں اکـثریت کی مدد کرنے کے لیۓ حل موجود ےہ۔"
"اس ماڈیول میں موجود خصوصیات ایک شخص کو بہت ساری ایپس میں فون استعمال کرنے میں مدد کر سکـتی
ہیں ،لیکن اگر کچھ فون کی ترتیبات نہ استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئ ہوں تو پھر وہ کام نہیں کریں گئ۔"
آ
"زیادہ آتر ایپس میں خصوصی 'شارٹ کٹ' ہوتے ہیں۔ یہ �پ کو اس ماڈیول میں بیان کردہ بہت سی چیزوں کو
اور بھی �سان طریقے سے استعمال کرنے میں مدد کر سکـےت ہیں!"
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کم سنےن والے یا بہرے صارفین
آ
سرگرمی� :واز میں اضافہ

ٓاواز ﻤﯿﮟ ﺑﮩﺘﺮی
1

2

3

آ
آ
وضاحت کریں�" :پ اپےن فون آ پر اسے تبدیل کر سکـےت ہیں تاکہ مختلف �وازیں کم یا
ذیادہ ہوں۔ مثال کے طور پر �پ آاسے تبدیل کر سکـےت ہیں تاکہ موسیقی اور ویڈیو
کی ،فون کالز یا االرم سے مختلف �وازیں ہوں۔"
آ آ
"�پ �وازوں کو ہر ممکن حد تک واضح کرنے کے لیے بیس الوڈنس نام کی ایک چیز
بھی استعمال کر سکـےت ہیں۔"
آ
ٹرینیز کے آساتھ �واز بڑھانے کے فوائد پر تبادلہ خیال کریں۔ ٹرینر اپنی مثالیں دیں کہ
کس طرح �واز اور وضاحت میں اضافہ ان کے تجربے کو بدل سکـتا ےہ۔ مثال کے طور
پر یہ کس طرح کسی ایسے شخص کی مدد کر سکـتا ےہ جو اپےن فون کو سنےت وقت
واضح طور پر سنےن کے لیے جدوجہد کرتا ےہ۔
آ
آ
'�واز میں بہتری' مرحلہ وار پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے �واز کی ترتیبات کو تبدیل
کرنے کا طریقہ دکھائیں۔

مشورہ( :اچھی کوالٹی) وائرڈ یا وائرلیس ہیڈسیٹ استعمال کرنا بہت اہم ےہ۔
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سرگرمی :ساؤنڈ ایمپلیفیکیشن
آ
آ
ہیں تو �پ کا
رےہ
کہہ
کیا
لوگ
گرد
ارد
کہ
جائے
ہو
مشکل
سننا
کو
پ
�
یں" :اگر
آ
وضاحت کر آ
اینڈروئیڈ فون �پ کی مدد کر سکـتا ےہ۔ 'ساؤنڈ ایمپلیفائر' نامی ایک چیز ےہ جو �پ کے سنےن کے
آ
لےئ �وازیں واضح کرے گا۔"
آ
مشورہ :ہو سکـتا ےہ کچھ فونز آمیں یہ فنکشن نہ ہو۔ اگر �پ کے ٹرینیز کے فون میں ‘ساؤنڈ ایمپلیفائر’ نہیں
ےہ تو انہیں ڈاؤن لوڈ کرنے میں �پ کی مدد کی ضرورت ہو سکـتی ےہ۔
ان حاالت پر تبادلہ خیال کریں جہاں یہ سمجھنا زیادہ مشکل ہو کہ کیا کہا جا رہا ےہ۔ ٹرینرز کے اپےن تجربے کا
استعمال کرتے ہوئے 'ساؤنڈ ایمپلیفائر' کے فوائد کو اجاگر کریں۔ مثال کے طور پر ،جب کوئی بہت شور والی جگہ
پر ہو یا وہ ایک بوڑھا شخص ہو جسے سنےن میں دوشواری کا سامنا ہو۔
ﺳﺎﯮﻧﮉ اﯾﻣﭙﻟﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ

1

2

3

4

5

'ساؤنڈ ایمپلیفیکیشن' پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کیا ٹرینی ان ترتیبات
کو مرحلہ وار تبدیل کر سکـےت ہیں۔

سرگرمی :کیپشنز
آ
آ
آ
آ
وضاحت کریں" :جب �پ آکا فون کوئی ویڈیو یا �ڈیو چال رہا ہو ،تو �پ 'کیپشنز' کو �ن کر سکـےت
ہیں۔ اس کا مطلب ےہ کہ �پ اسکرین پر الفاظ دیکھ سکـےت ہیں کہ کیا کہا جا رہا ےہ۔ جب
لوگوں کو گانا یا ویڈیو سننا مشکل ہو تو یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ےہ۔"
آ
آ
"کیپشن سب کی مدد کر سکـےت ہیں۔ جب �ڈیو کسی دوسری زبان میں ہو یا �واز خراب ہو تو لوگوں کو یہ
سمجھانے میں مدد کرتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ےہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ےہ جنہیں سنےن میں دشواری کا
سامنا ےہ۔"
'سیٹ اپ کیپشن پوسٹر' کا استعمال کرتے ہوئے ٹرینیز کیپشنز کیسے ترتیب دیےت ہیں اس کا مظاہرہ کریں
آ
وضاحت کریں" :اب جب کہ ہم نے کیپشنز ترتیب دے دی ہیں ،ہم یوٹیوب پر کیپشن �ن کر کے ویڈیو دیکھےن
کی کوشش کر سکـےت ہیں۔"
مشورہ :کیپشنز اس وقت بہترین کام کرتیں ہیں جب ویڈیو بنانے والے شخص نے کیپشنز شامل کیے ہوں۔
کچھ ایپس  -جیسے یوٹیوب  -خود بخود ویڈیوز کو کیپشن کرتی ہیں اگر کوئی دستیاب نہ ہو لیکن یہ صیح
کام نہیں کرتیں۔
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آتعارف  /کم یا بصارت سے محروم  /رنگ بدلنا  /میگنیفیکیشن  /ٹیکسٹ ٹو اسپیچ  /کم سنےن والے یا بہرے
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ﺳﯿﭧ اپ ﮐﯿﭙﺸﻨﺰ
1

3

2

5

4

6

پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے ظاہر کریں کہ ٹرینیز یوٹیوب پر کیپشن
کے ساتھ ویڈیو کیسے دیکھ سکـےت ہیں:
آ
1 .پوسٹر میں ہدایات کا استعمال کرتے ہوئے ،کیپشن �ن کریں
2 .یوٹیوب ایپ یا ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے ،پسندیدہ ویڈیو تالش کرنے
کے لےئ نیوی گیٹ کریں
3 .اگر مصنف نے کیپشن بنائے ہیں تو یہ خود بخود لگ جائیں گے

سرگرمی :الئیو ٹرانسکریپشنز

وضاحت کریں'" :الئیو ٹرانسکرائب' آ کیپشن کی طرح ےہ۔ اس کا مطلب یہ ےہ کہ
جب لوگ بات کر رےہ ہوتے ہیں تو �پ اسکرین پر الفاظ دیکھ سکـےت ہیں کہ وہ کیا
کہہ رےہ ہیں۔ بہت کم سماعت یا کوئی سماعت نہ ہونے والے لوگوں کے لےئ 'الئیو
ٹرانسکرائب' بہت مفید ثابت ہوسکـتا ےہ۔"
آ"کچھ اینڈروئیڈ فونز پر 'الئیو ٹرانسکرائب' پہےل سے ہی موجود ہوگا ،اگر نہیں ےہ تو
�پ کو اسے گوگل پےل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت پڑ سکـتی ےہ۔"
ٹرینر :اگر ٹرینیز کے فون میں 'الئیو ٹرانسکرائب' نہیں ےہ تو ان کو یہ ڈاؤن لوڈ کرنے
میں مدد کی ضرورت پڑ سکـتی ےہ۔
ﺳﯿﭧ اپ ﻻﺋﯿﻮ ﭨﺮاﻧﺴﮑﺮﯾﭙﺸﻦ

1

2

3

4

5

'سیٹ اپ الئیو ٹرانسکرپشن' پوسٹر کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرہ کریں کہ کیا
ٹرینی ان ترتیبات کو مرحلہ وار تبدیل کر سکـےت ہیں
1 .الئیو ٹرانسکرائب کھولیں اور گائڈ کی ہدایات پر مرحلہ وار عمل کریں
2 .کسی دوست کو فون کال کریں
3 .فون اسپیکر پر رکھیں
4 .جب وہ بولےت ہیں تو ٹرانسکرپشن دیکھیں
ٹرینر وضاحت کرے کہ فون پر بولےت وقت (یا لکھےت آہوئے) تمام معلومات کہیں
محفوظ ہو جاتی ہیں (مزید معلومات صفحہ  118پر �ن الئن سیفٹی سیکشن میں
حاصل کی جا سکـتی ہیں)۔

آ
مشورہ' :الئیو ٹرانسکرائب' ایک کمرے میں �مےن سامےن بات چیت میں بہترین کام کرتا ےہ۔ اب ایپس – مثال
کے طور پر سکائپ یا زوم  -بھی مفت میں اپنی ایپس میں ٹرانسکرپشن شامل کر رہی ہیں۔
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خالصہ
آ
آوضاحت کریں" :تمام اینڈرائیڈ فونز لوگوں آکو فون استعمال کرنے میں مدد کرتے ہیں جب وہ فون سے �نے والی
�وازیں نہیں سن سکـےت۔ یہاں تک کہ جب �پ صرف تھوڑا سا سن سکـےت ہیں  -موبائل فون کا استعمال پیچیدہ
نہیں ےہ۔"
آ
"کم سنےن والوں کے لیے ،ہم فون کو سنےن میں �سان بنا سکـےت ہیں ،ان لوگوں ًکے لیے جو کم یا کم سنےن والے ہیں،
آ
ہم �ڈیو معلومات کو مختلف انداز میں پیش کرنے میں مدد کر سکـےت ہیں ،مثال ،الفاظ کے طور پر۔"
ٹرینر وضاحت کریں" :اس ماڈیول میں موجود خصوصیات ایک شخص کو بہت ساری ایپس میں فون استعمال
کرنے میں مدد کر سکـتی ہیں ،لیکن اگر کچھ فون کی ترتیبات نہ استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئ ہوں تو پھر
وہ کام نہیں کریں گئ۔"
آ
"زیادہ آتر ایپس میں خصوصی 'شارٹ کـٹس' ہوتے ہیں۔ یہ �پ کو اس ماڈیول میں بیان کردہ بہت سی چیزوں کو
اور بھی �سان طریقے سے استعمال کرنے میں مدد کر سکـےت ہیں!"
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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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