هدایات
یہ آذمائشی امتحان  ۸سے  ۱۴سال کی عمر کے بچوں کے لئے ترتیب دیا گیا ہے.
مہربانی سے بچوں کو سمجهائیی کہ یہ آذمائش اس بات کو سمجنے کے لیے ہے کہ
بچیں کس طرح مختلف باتوں کو محسوس کرتے ہیں .بچوں کو نیچے لکهے هوئے
هدایات کے ساته یہ آزمائشی امتحان دینے کا موقع ہیں .اگر بچوں کو پرهنے میں ِدقّت
ہو ،تو ڈاکٹر نرم لہجے بچوں کو اس طرح پره کہ سنائے کہ انهیں یہ معلوم نہ ہوں کہ
ڈاکڑر کون سا جواب سننا چاهتا ہیں

مہربانی سے نیچے ِلکهے ہوے ہدایات پرهے اور پوری ایمانداری کے ساته جو کچه
بهی آث نے پچهلے ہفتہ محسوس کیا ہے اُسی پر نِشان لگائے .صحیح جواب وه ہے
جو آپ کو صحیح لگے
ذیاده تر کبهی کبهی کبهی نہیں
.پہلے کی طرح میں ابهی بهی ہر بات میں دِل چسپی لیتا \لیتی ہوں ۱.
.مجهے نیند اچهی طرح آتی ہے ۲.
.مجهے رونا آتا ہے ۳.
.مجهے باہر جاکر کهیلنے میں مذاه آتا ہے ۴.
.گهر سے میں بهاگنا چاہتا\ چاہتی ہوں ۵.
.میرے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے ۶.
.میرے اندر بہت طاقت ہے ۷.
.جو کچه بهی کهانا مجهے ِملتا ہے ،مجهے اچها لگتا ہے ۸.
.میں اپنا دِفاع خود کر سکتا\ سکتی ہوں ۹.
.میرا خیال ہے کہ ذِندگی جینے کے قا ِبل نہیں ہے ۱۰.
.جو کچه میں کرتا\ کرتی ہوں ،اچهی طرح سے کرتا\ کرتی ہوں ۱۱.
.جو کچه میں کرتا\ کرتی ہوں ،پہلے کی طرح اِتنیہی دِل چسپی سے کرتا\ کرتی ہوں ۱۲.
.مجهے اپنے خاندان کے لوگوں سے بات چیت کرنا اچها لگتا ہے ۱۳.
.مجهے بُرے خواب آتے ہیں ۱۴.
.میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتا\ کرتی ہوں ۱۵.
.میں آسانی سے خوش ہو جاتا\ جاتی ہوں ۱۶.
.میں اتنی اُداس ہو جاتا\ جاتی ہوں کہ برداشت نہیں کر سکتا\ سکتی ہوں ۱۷.
.مجهے بہت بوریت ہوتی ہے ۱۸.
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