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ب ےس ولیہ)آداب( ککک  S2R  اجن 
احالت نج ےس مہ اس  رےہ ںیہ۔ مہ اجےتن ںیہ ہک ریغ ومعمیل یپ ےہ وج مہ ارپلی اور وجن ےک دوران یھبک پ اوچناں وکیپں اک ہی  6و وبہبد ےک  الفح

ربیغ آزیم ر ا اور تت ا، یلمع وطر رپ دورسوں ےس کلسنم وہپ  ت زگر رےہ ںیہ،  دورسوں ےک اسھت راہطب اقمئ رکپ  انہ لکشم وہ اتکس ےہ۔ اس ےئل مہ وقت
ہتپ وہ ہک مہ آپ ےک پبارے ںیم  وسےتچ  آپ  وککاور  وف رھک تکست ںیہ رصم آوکپ ےس آپ اےنپ ایسی وھچیٹ یس زیچ ںیجیھب نج  ھچکاچےتہ ںیہ ہک آپ وک 

کتتکیئن زیچںی قیلخت  !ںیہ ا  اےنپ دامغ وک رصموف رےنھک اک  ایک رتہبنی رطہقی ےہ، اینپ  طببی ربیغک وکک رکپ  ر وکسن اور آرام دہ وسحمس رک   دے تکست ںیہ اور  تت ت ُ
کتکست ںیہ۔

ا اور تحص دنم ر رکدہ  ولی یب اگنی ایشین اوٹی ےک اطمالفح و وبہبد یپ  وقیم امیپےن رپ ایت قب ایتر ےئک ےئگ ںیہ۔ ہی آپ ےک  ےئل فلتخم رطوقیں ےس وتاپ 
ر یپ ںیم آپ ےک رےنھک ےک وطر رپ میلست ےئکک الم ک یئگ ںیہ۔آزامےن ےئلیک فلتخم دیفم پباںیت  اور یقیلخت رسرگایم ےئگ ںیہ، ہ  کں ش 

ارگ مہ اےنپ ارد رگد ک زیچوں ےک پبارے ںیم ربخدار رںیہ ہک مہ اُن ےک پبارے ںیم ایک وسحمس رکےت ںیہ، وت  ۔ںیہربخدار راس یپ اک وموضع ےہ  : 
ا ا رے پ اس ایک ایک ےہ اور اس ےس ںیمہ اُن ک دقر رکےن ںیم دمد ےلم یگ ہک ہ  ک ےگ۔ ںیگلےنلھک ےئن انکممت یھب ں ںیم رے ذونہہ 

ا تہب یہ رضوری ےہپکاد رںیھک ہک وکحمت ک وموجدہ رامنہ  اہک آپ وخد اور دورسے ولوگں وک وفحمظ رھک ںیکس۔ دہاپکات  رپ لمع رکپ  راہِ رہمپباین امسیج پت تب
ک وک ینیقی انبںیئ۔کافہلص رےنھکک

ا اچےتہ ںیہ  پکا  رھپ  ت رکپ  ک راہِک 2اسی ارگ آپ اینپ  الفح و وبہبد ےک قلعتم یسک ےک اسھت پبات چ  د اجانن اچےتہ ںیہ وت تب ریک ےجب حبص  10 رہمپباین  )کآر ےک قلعتم م 
ا  ا 4پت ( اس وفن ربمن راہطب رکںیل: ےجب ش   800 358 07933م یت

 صحت مند رہیں اور رابےط میں رہیں 

 صحت مند ہونے تک جاری معاونت  
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ینعی زیچوں اک ونسٹ ںیلک کربخدار رںیہک  

 اقحقئ:کھچک ک

ا ےہ ہک ربخدار رےنہ اک بلطم • ا، ں وموجںیم وہک کاُس ےحمل ہی وہپت ا اس پبات اک اشمدہہاور د وہپ   ریغ ومعمل ویکں ےہ۔  پکا وکیئ زیچ ت ےہر ُداین ںیم ایک وخوصبہک کرکپ 

اہک اُس ےحمل اکاس اک بلطم ہی  • ا ےہ  فطل ااھُٹپ  روغ اتلم ےہ۔  ک ۔ اس ےس وخد وہپت   آاگیہ وک یھب ف 

  ےس ذینہ انتؤ، ےب ینیچ اور ذینہ دپباؤ )ڈرپینشی( ںیم یمک آیتکس ےہ۔ پکا ونسٹ ےنیل ےنےک پبارے ںیم ربخدار وہ رگدووناح اور اےنپ  ایک ےحمل ےئلیک اےنپ آپ ک •

ام ااوکی رھتیپ • ا ےہ سج ےک ےسی  اک پ  ر اجرک دقریت اظنروں ںیم رس وک رتہب انب تکست ںیہ و وبہبد  الفح ذرےعی اینپ ذینہ اور امسجین العج وک دپکا اجپت ا۔  پبااقدعیگیئاور وہ ےہ پباہ  ر اجرک دق رگایمں رکپ  ریت اظنروں  ےس پباہ 
ا اور یلمع وطر رپ  دق اسنھںیم د  رگدووناح  ریتےس ربخدار وہپ      افدئے وہےت ںیہ۔  تحص ےک قلعتمتبثم  ک تہب ےسااسی رکےن ےس   اجپ 

ا،  • ا زیچ ےئلیک رکشزگار ںیہ  ہک مہ سک اننہی اچہپوکشمر وہپ  اری الفح و وبہبد وک رتہب  انبپت ا  ہ  ار اور رکشزگار وہپ  ا ےہ۔ دامغ وک زپکادہ تبثم رےنہ ںیم دمد یھب رک ے ےہ اور ہ   پت
 

اریک  رسرگیم ےک دعب ریمے اےنپ ااسحاستک ریمی اینپ رسرگیمک وجمزہ رسرگیم ک پت

1 دنک ر اج رک دیپل    ٹ رپ، اےنپ اررگد زیچوں اککپباہ   ونسٹ کںیلچ، اےنپ اگرڈن ںیم، اےنپ رٹسنک
آریہ ک زںی آواوج  کدنوں ےک اگےن ک رپ ،  آریہ ےہوبشرکںی، وھپولں پکا اگس ک وج وخ

ٹپ کی ے ک وج آواز انسیئ دے ریہ  وغر ےس ںینس۔ رپدنوں ےک کےہ ، اںیھن  ںیہ، پ این  ےک  ٹ
ادنیہ آپ  اس وناگ ککنل رپ اجرک   تکست ںیہ۔ کں ک ن  

dHav8digYhttps://youtu.be/xu 

  

2 دنک ر دںیھکی، اظنڑھکاینپ   ت وریغہ، وکشش کرے رپ وغر رکںی، اہپک ےس پباہ  ڑ اور درخ 
 رپ زاوےی  ک ںیل اور فلتخم انبںیئ پکا وفوٹ چنیھک آپ دھکی رںیہ ںیہ اُس اک  اخہکک ھچک  وجک رکںی ہک 

کفپککبٹسزوم رک، ڑھکے وہرک ک۔ کےک اامعتسل ےس وفوٹ ںیچنیھک  ےک اور فلتخم ای

  

3 دنک  کےنب ومنونں ، اورپ دںیھکی اورےچین دںیھکیک کوصبریت اک ونسٹ ںیل۔ریغ وتمعق وہگجں ک وخ 
ب  وک   اسوہیں ، سکع اوراور اُن ک انبوٹ ارے ک۔ رکدںیھکی ےس  ایک اجن  کز ر ںیم ہ  پ اس کلی

ں وک دںیھکی ہک وہ کرپ وتہج دںی اور اینپ ھچک اقمیم وسلی وساسویٹئوج ُُعدہ امعرات ںیہ  اُن 
ک:کہی ےہک ایک ھچک رکیت ںیہ ےسیج 

www.huddersfieldcivicsociety.org.uk/ 

  

4 دنک وسحمس رکےت ںیہ۔ ک ںیل، اینپ اسسن ےنیل رپ وغر رکںی ہک آپ ایکاےنپ ےئل ایک ہحمل 
ر روز رکںی،  اریکارگ آپ ےئلیک ہی لکشم ےہ وت آپ وکشش رکںی ہک اس رطح ہ  'الپی ک ہ 

 ارسکیاست  ر'  رکںی وج اس یپ ںیم وموجد ےہ۔ ک

 

  

5 کدنک    ( پکا  اینپ دیپل واکل ےک دورانک اےنپ اگرڈن ںیم  اک ونسٹ ک یلگنج ایحت )واڈلئ الئ  
دنے رظن آےت ںیہ، سک رطح ےک ڑیکے وکمڑے  آپ ک فلتخم رپرکںی۔ آپ وک ےنتک

د تکست ںیہ، ٹ لک کں اورںیہ ایھکم ونسٹ رکےت ک ایک آپ  کڈوھی  کااںٹتپت ٹ کزپکادہ ںیہ پ ب اسن  ؟ اس ونک
کھکیس تکست ںیہ ہک ےسیک آپ اےنپ اگرڈن وک  رپ اج رک آپ ک   ک    ےئلیک دیفم انب تکست ںیہکواڈلئ الئ  

-and-sbird org.uk/www.rspb.
 -for-dvice/gardeningwildlife/a

garden/-friendly-wildlife-a-wildlife/creating 

  

https://youtu.be/xudHav8digY
https://www.huddersfieldcivicsociety.org.uk/
https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/gardening-for-wildlife/creating-a-wildlife-friendly-garden/
https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/gardening-for-wildlife/creating-a-wildlife-friendly-garden/
https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/gardening-for-wildlife/creating-a-wildlife-friendly-garden/
https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/gardening-for-wildlife/creating-a-wildlife-friendly-garden/
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وتہج رموکز رےنھک ےس  آپ وک واحض وطر  اینپ
کرپ  اور وکسن ےس وسےنچ  ںیم دمد یتلم ےہ۔ 

بک ینہ وطر رپ وپری رطح ایک ہگج رپ وموجد مہ ذ خب
 وہےت ںیہ  وت ںیمہ اس پبات ک رپاشیین ںیہن وہیت ہک ایک 

 وہ ایگ ےہ پکا ایک وہاتکسےہ۔ 
 

 

اریک ینپ رسرگیمکی اکریمک وجمزہ رسرگیم ک پت  رسرگیم ےک دعب ریمے اےنپ ااسحاستک 

1 دنک ر اج رک ںیھٹیب  ر دںیھکی اور رگنکپباہ  ں رپ وغر رکںی، اسل ےک اس ک پکا اینپ ڑھکک ےس پباہ 
ت ےک دوران  یئ دےتی ںیہ، دںیھکی ہک کوہ دراشخں داھکیاور وہیت ےہ  مچک تہب  وقت

 آپ وک ےنتک فلتخم رن  رظن آےت ںیہ ۔ک

  

2 دنک ا کادا رک رکشاہن  ر روز آپ وک ایک اتلم ےہ سج ےئلیک آپ وک رکشزگار وہپ  ا، ہی وسںیچ ہک ہ  پ 
رکشزگار وہں ہک اےسی ولگ ںیہ وج ریمے پبارے ںیم کںیم ک –۔ اثمل ےک وطر رپ اچےیہ

ںیم رکشزگار وہں ےھجم اھکےن ےئلیک وخراک یتلم ےہ اور ریمے رس رپ ک وپےتھچ ںیہ، اور
 تھچ وموجد ےہ۔ ک

  

3 دنک درد وہکوک اےنپ ےئل ک آپ   ہککپکاد رںیھک  ا اچےیہکیھب ہ  ک ،پ  ت ر حبص ےک وقت  کوکشش رکںی ہک ہ 
'ریمے پ اس  ،'ںیم تہب ایھچ رطح اھبن رہ/ریہ وہں' –وقل وہں  وکیئ  تبثم کےنہک ےئلیک 

ت  ط وسحمس رک ک، 'ںیم رتہب وہ رہ/ریہ وہں اور وبضم ےہ'اھبنےن ےئلیک سب ھچکوقت
ت ںیل آہتسہ ک '۔ رسکیلی رےنہ ےئلیکریہ/رہ وہں د وقت ریک ت مہ کم  دن زگارںی، اس وقت

ت زگار رںیہ اور  ور یٹ وی دےنھکی، کاآرام ےس ٹیل اجےن ےف رپ وسسب لکشم ےس وقت
رنی  ۔ک وک وصقروار ہن ںیھجمس وخد  ڑپےنھ رپ وکیئ اتکب پکا مک 

  

4 دنک وکیئ آپ ک کزیچںی ونسٹ رکںی وج آپ وک وخش ریتھک ںیہ۔  5وکشش رکںی ہک وکیئ ایسی  
ر ب ویٹھچں رپ یہک ےئگ وہےئ اور وہں ےس وکیئ اایشء الیئ وہں  ک این وفوٹ ابلکت ُ دںیھکی پکا خب

تک ر وک وفن  رکںیل، پکا رھپ ایک ایھچ یس اچےئ پکا اکیف زع، یسک دوست پکا اںیھن اکنل رک دںیھکی 
  ک     اُاھٹںیئ۔ کاک پک انب ںیل  اور اُس ےس فطل

  

5 دنک ت اور  ہگج دںی اےنپ آپ وک   اکوقت ںیہ  کوج ھچک یھب اےنپ ےئل حیحص وسحمس رکےت ک آپ  ہکک پت
دب رک ںیکس۔وکشش رکںی  ہک اُن   کوں رپ وغر رک ںیکس  وجزیچتبثم  اےُس ایھچ رطح جب 

 کوھپل لھک رےہ ںیہ، وہشمر یٹ وی رپورگام دوپبارہ داھکیےئ اجےسیج  ک–واعق وہ ریہ ںیہ 
  ایل وہ۔ کھکیس زیچ انبےن اک رکاٹف پکا وکیئ یئن  یئن ہیبوکیئ  رےہ ںیہ،  وہاتکس ےہ آپ ےن 
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ب آپ رپاشین وہں  وت ہی وکشش رکںیک  خب

 A.P.P.L.E بک)  (  سک  

 
 
 
 

ککپ ااالجاےک ام دےنی،  اےنپ ااسحاسسٹ رکںی ہک آپ ےک اسھت ایک وہ رہ ےہاس پبات وک امےن اور ون ینعیک :کای  ک  کآپ رکف دنم ںیہ، وخف  زدہ ںیہ، ایک  –  ک وکشش رکںیکت وک وکیئ پ 
دپبات آپ رپ احوی وہےئگ ںیہ ت ےل رک ک؟ کآپ ےک جب   کاحلت وک اٹمنےن ںیم  کوت اس ےس یھب ںیمہ کف اس پبارے ںیم ارگ مہ وسںیچ  ہک مہ ایک وسحمس رکرےہ ںیہرصھچک وقت

ک کایھچ رطح دمد لم یتکس ےہ۔ 

ر ےئلیک اےنپ ااسحست ےک کہک ایک ےحمل ےئلیک رُک کردِ لمع رکےت ںیہ  ااسی ہن رکںی۔ وکشش رکںی کیئ کم وطر رپ  وکےسیج آپ اع ،ےئلیک ُرںیک کیک ےحملکینعی اک ک: کوپزیپ  ںیک اور وھتڑی دتک
ا پکا یسک  کاہجں آپ ااسی ھچک رک ڈاںیل اور دعب ںیم ُاس پبارے ںیم اتھچپےن ںیگل ک رکےن ےک اجبےئ ک اجںیئ ، اعم ردِ لمعاسھت ھٹیب اپ  ا اس ےئل ےلہپ یس  وک اصقنن اچنہپےسیج یسک رپ چ ِ پ 

ک یہ وسچ ںیل۔

دپبات ےس پباںیت رک رےہ ںیہ، ینعی ےھچیپ :کپ ُ کیبیپ ک ٹ اجںیئ، اےنپ آپ وک اتبںیئ ہک آپ  اےنپ جب  ارے دامغ ےس وفراً زگر کہی رص  ہ  ف ایخل وہےت ںیہ اور اےسی ااسحاست وج ہ 
ر ایک  ات ںیہن وہا رکےتک الت تقیقح ےکامن ہن ںیل! ایخک ےس زگریت ےہ اےس وفراًکےک دامغ ک زیچ وج آپکاجےت ںیہ ۔ ہ  رامجایبپ  ین ک، وہ  رصف اس رطح ںیہ ےسیج مہ احالت ک تت

رامجین طلغ یھبک ٹرے دصقم  کیفنم وہیت ںیہ۔ وکشش رکںی  ہک اینپی پکا ریغرضور ںیہ   رک تکست ںیہ، وج تقیقح رپ ینبم وہںیترکےت ںیہ اور مہ  تت اس ےس ک ایک  ک–رکںی  ز  رموک رپوتہج تب
ب اوھنں ےن اہک اھت ہک وہ وفن رکںی  رق ڑپے اگ ارگ آپ اک کیک  ایھچ رطح ایتر ںیہن وہا پکا یسک ےن آپ وک وفن ںیہن ایک  خب ریغہ۔ کےگ، وکوکیئ ف   

ا رضارگ  یسک زیچ اک تقیقحوک اجےن دو ک کینعی  پبات وک اجےن دو، اےنپ ایخالت پکا ااسحاست ک ک:ٹیل وگالی  رک وہپ  اور ہ   رانہ اچےئہ۔ ہی ایخالت اور ااسحاست آںیئ ک زیچ رپ اقوبوری ےہ 
ا اچےیہ  ک اُڑےتکںیم ک  کیبُلپ لے پکا  پبادل ک کیسک ک  کر رکںی ہک وہ کصتک کوہاتکس ےہ آپ اےنپ وخف پکا رپاشیوینں وک ک۔ےگ اور ےلچ اجںیئ ےگ  اور آپ وسںیچ ےگ ہک ان رپ سک رطح اک ردِ لمع وہپ 

کےلچ ےئگ ںیہ۔ک ےوہ

ا، وموج زیچ کک یسککینعیک  :رالپسکیکای ک  ینسنس زیخ ااسحس کسن ےنیل ےک، اور اسںی اسسن رپ وغر رک  ککیھٹ ےہ۔ اینپہکن  ایھب، اس ےحمل ںیم ، سب  وھکج اگلںیئ ویککککدہ ےحمل  وھکج اگلپ 
وسن  تکست ںیہ۔  ک، آپ ایکتکست ںیہ کایک ُس  رےہ ںیہ، آپ ایک وھچ ک  اور وغر رکںی ہک ایک رظن آرہ ےہ، آپرد رگد دںیھکی رپ وغر رکںی۔اکےچین اےنپ پ اؤں ےلت زنیموک اجںین۔ ک

ت سب کیھٹ ب آپ ایتر وہں وت اینپ  ےہ اےنپ اسحس وک اتبںیئ  ہک اس وقت ت رپ آپ کوتہج  یسک تبثماور آپ وفحمظ ںیہ۔ خب  زیچ رپ رموکز رکںی، اثمل ےک وطر رپ  اس وموجدہ وقت
ا کوک ایک رک بک کرک رےہ ےھت ک ک کےلہپ کےہ پکا آپ وجکپ  ادنوز وہےت ںیہ ک کخب اور وکشش رکںی ہک اےنپ ذنہ وک کآپ ےن یسک رپاشیین اک ونسٹ ایک۔ وکیئ ایسی زیچ رکںی سج ےس آپ فطل 

ا ےہ اس ےئل وکشش رکںی ہک وھتڑا وھتڑا   – رپ واسپ الںیئ ہشیمہ  وموجدہ ےحملوککوتہج  کاینپ رموکز رںیھک، اور ک ر روز رکںی۔ ک رپسٹکی رکےن ےس ہی ااسحن وہ اجپت  ہ 
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ادئ وہ تکست ںیہ!کسسجتم وہےن ےس آپ وک یئک وفک
ت رض ک اک  دار رےنہ پکا ربخک رکےنونسٹ  ،   وہپاسسجتمےک پبارے ںیم کزیچوں  د و وناح ک رگ وری ہصح ےہ۔ایک اہننک
ےہ ہک ُداین کاور وسچ رک ک وسحمس رک رےہ ںیہ، ےک پبارے ںیم ونسٹ ےل تکست ںیہ ہک آپ ایککسٹ ےل تکست ںیہ اور اےنپ آپ  ون وں  اکےنپ ار رگد ک زیچونسٹ رکےن ےک دو رطقی ںیہ؛ آپ اک

ںیم ایک وہ رہ ےہ۔ ک
ا ےہ! دلخ ادنازی  رکےن واےل وہےن اورکسسجتم  رک رےہ ںیہ'۔ ک دورسے ولگ ایک دیپسچل رانھک ہکحی اس رطح ک اجیتکس ےہ ہک 'اس پبات ںیم ک شتکدلخ ادنازی رکےن ںیم فرق وہپت

ا ےہہک 'دیپسچل رانھک اور ذ   ک زیچوں ےک پبارے ںیم اھکیس اج اتکس ےہ۔'فلتخم ہک ےسیک کنہ ںیم  ہی  وسچ رانھکسسجتم وہےن  اک بلطم وہپت

پا:کسسجتم وہک
۔کذنہ وک  رسرگم رانھکک کاےنپ ک .1

ا ےہ،  اس رطح کہتخپےن ےس استر رکایک ےھٹپ ک رطح ےہ وج ارسکی وچہکن ذنہوہےت ںیہ۔  کوساولں ےک وجاپبات اچےتہ ںیہ۔ ان ےک ذنہ رسرگمسسجت رےنھک واےل ولگ    وہاجپت
ا ےہ۔  ذنہ کاک  سسجت ےس ذنہ  ک ارسکیاستر وہیت ےہ اور آپ د وبضمط وہپت مریک

ایخالت پ اےن ںیم آپ وک دمد یتلم ےہ۔ک کےئنک .2
ب آپ ۔آپ ےک ذنہ ںیم 'ایک کوبقل رکےن اتگل ےہ کوک ک کھت ڑجی رسرگویمں کن ےک اسکاور اک کصترات اک ہیلمع ےئن کآپ ےک ایخالت، کسسجتم وہےت ںیہک کیسک زیچ ےک پبارے ںیم کخب

ا ےہ    ک  ںی رکےن ےک لمع ںیم وحہلص دنمی وہیت ےہ۔ یئن زیچ ک ےس سجاج اتکس ےہ' اک رطزِ لمع دیپا وہپت

وہیت ےہک کےئن ااکمپات ک قیلختک .3
ک ںیہن ۔ وکشش رکںی ہکپ اعم وطر رپ وسںیچ ےگ یھب وماعق دھکی ںیکس ےگ نج ےک پبارے ںیم آسسجتم وہےن ےس آپ ےئنک ،اےس وکیئ کمہم وجیئ ھجمس رک رکںی ک یئن زیچوں وک ایک
ٹری دبتیلی وہےن ک ربیت  ک رضورت ںیہنتب   ک   ۔ ےہ اطمتقب اایتخر رکپا کیس وھچیٹایک   زدنیگ ںیمک اطمقب ےک ےہ، رصف  اینپ روز رمہ  ک تت

اینپ زدنیگ ںیم  وجش الںیئک .4
ان ک وتہج بلط ہشیمہ یئن  زیچںی وہیت ںیہ،اور ک ںیم پکا وبرگنی وہیت ںیہن  دےتھکی۔یتسپ ک زدنیگ وکر وہےت ںیہ، وہ یھبک اکم رکےن ےئلیک ایتح فلتخمرطوپری   کسسجتم رےنھک واےل ولگ

  ک ںی ےل آےت ںیہ۔  زیچ ےئلیک یئناور ےنھکیس کز وہےن  ادنوالت وہےت ںیہ۔ وبر وہےن ےک اجبےئ ، سسجتم ولگ  اینپ زدنویگں ںیم  فطلےئن ایخ وھکج اگلےن ےئلیک 

بک پا  زپکاکسسجتم وہےن ک کاب، خب دہ سسجت  رےنھک ک وکشش رکںی؟ک اتیمہ اک ہتپ لچ ایگ ےہ، ویکں 

AbidHussain
Text Box
کیا آپ کو پتہ ہے؟
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TIPS FOR DEVELOPING 

YOUR CURIOSITY 

4. Don’t just label something
as boring.

Whenever you label something 
as boring, you close the door 
on future possibilities. 
Curious people see 
everything as a door to new 
opportunities. Even if they 
don’t have time to explore 
them just yet, they will leave 
that door open for another 
time, never close the door on 
possibilities! 

AbidHussain
Cross-Out

AbidHussain
Text Box
آپ کے تجسس کو بہتر بنانے کیلئے تجویزات

AbidHussain
Text Box
1۔ کھلا ذہن رکھیںکوشش کریں کہ کھلا ذہن رکھیں، سیکھیں، نہ سیکھیں، اور پھر دوبارہ سیکھیں۔ کچھ چیزیں جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہوسکتا ہے وہ صحیح نہ ہوں، اس لئے اسے ممکنہ  طور پر قبول کرنے  کیلئے تیار رہیں اور یہ بات جان لیں کہ اپنا خیال  بدلنے میں کوئی حرج نہیں۔  

AbidHussain
Text Box
3۔ سوالات پوچھیںجواب حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے سوالات پوچھنا! وہ کیا ہے؟ اسے طرح کیوں بنایا گیا ہے؟ اسے کب بنایا گیا تھا؟ اسے کس نے ایجاد کیا تھا؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا، کیوں، کب، کون، کہاں، اور کیسے، تو جائیں اور اپنے سوال پوچھیں! 

AbidHussain
Text Box
4۔ کسی بھی چیز کو یوں ہی بورینگ نہ کہ دیں۔جب بھی آپ کسی چیز کو ایک لیبل لگا دیتے ہیں کہ وہ بورینگ ہے، تو آپ اُس کیلئے مستقبل کے ممکانات کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ متجسس لوگ دروازے کو ہمیشہ نئے مواقع سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اُن کے پاس اس بارے میں کھوج لگانے کا وقت نہ ہو، وہ کسی اور وقت کیلئے دروازے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ممکانات کے دروازوں کو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے!

AbidHussain
Text Box
2۔ چیزوں کی قدر کروکوشش کریں کہ ملی چیزوں کی قدر کریں، ان کا نوٹس لیں اور اپنے ماحول سے لطف اندوز ہوں۔ آپ آنے والے واقعات کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی تبدیلوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں مگر تبدیلی اچھی بھی ہوسکتی ہے اور اس کے مثبت اثرات بھی پڑ سکتے ہیں۔  

AbidHussain
Text Box
5۔ نوٹس لینے کو ایک مزاح (فن) سمجھیںمختلف چیزوں کا نوٹس لینے سے ہی ہم کچھ سیکھتے ہیں! اگر سیکھنے کو ہم مزاح سمجھ کر سیکھیں تو ہم چاہیں گے کہ اس کی مزید کھوج کریں۔ اس لئے زندگی کو ہمیں مزاح اور ہیجان یعنی پُرجوش ہونے کی عنیک سے دیکھنا چاہئے اور سیکھنے کے عمل سے لطف اندوز ہونا چاہئے۔    

AbidHussain
Text Box
6۔ مختلف موضوعات پڑھیںبہت سے ایسے طریقے ہیں جہاں آپ اپنے تجسس کو مزید اشتعال دے سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کیلئے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف قسم کی کتابوں کے مواد پڑھیں۔ کوشش کریں کہ کسی ایسی کتاب یا میگزین  کا انتخاب کریں جو کسی نئے مضمون پر ہو اور اپنے دماغ کو اس سے اُکسائیں اور اپنا حوصلہ بڑھائیں۔ اگر آپ کتابیں پڑھنا پسند نہیں کرتے، تو کوئی فلم یا ٹی وی پروگرام دیکھ لیں اور کوئی ایسا عنوان چنیں جسے آپ عام طور پر نہیں دیکھتے یا کوئی ایسی موسیقی سُنیں جسے آپ نے پہلے نہ سُنا ہو۔ 



رن وک رٹنیس ک اجنب ہہت الاگںیئ۔ رھپ اےس ااٹُل رکںی۔ہر وک   (2

کرن وک رٹنیس ک اجنب ہہت الاگںیئ۔ رھپ اےس ااٹُل رکںی۔ہر وک ( 4

ہی ےنلیھک ےئلیک ایتر ےہ؟کںیل اور ل رکےن ےس وھکسپی اامعتسالف 4اےس رھپ  ( 6
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دہاپکاتک کیم ککجنک وک ہہت اگلےن ک کاکغک  

اہک وہ  آدےھ ےصح ںیم ہہت اگل  ےکاکغک(1 ی رکںی۔ ہہت کک ریپو ںکالونئ  دارےطقننب اجںیئ،   وکتن 2 ںیئ پت
وکتن نب اجںیئ،  2، سج ےس پب اجنب رپاقم  رھپ آدےھ ےصح ںیم ہہت اگلںیئ اس پبار  ےک  ۔ اکغوھکل دںی

کگپک    رپ دو  ۔ اب  آپ ےک اکغرھپ ےس ہہت لھک دںی لزر ںیم الںینئ نب اجںیئ یگ۔ڈایئ ای
now have creases along the two diagonals.



کتٹ وک اکٹ رک کےچینک کمپ لی ٹی رپ ک کہہت اگلےن وایل  دہاپکات ک رپ کاسےنم واےل حفصک کر رھپ ک اکںیٹ، اوکاکیل ریبوین الونئں ےسک ک4رصف ک ک–اگل رک   ںیل ک دیک ےئگ ٹ
۔کلمع   رکںیک

ہر اجرک دںیھکی اور  زبس کپبا
( رن ےک ھچ ک)رگنی

ز ک التش کفلتخم   ڈیش
رکںی۔ک

3 

ک ، کدایھن ےس ُسک
وکشش رکںی ہک دس ک

آپ ےن ک  فلتخم آوازںی 
ُس یل ںیہ۔ک
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کجنیم اک ونسٹ ںیل!ک
رنم،  ومہار،
 

رھکدا، پا ک
 ومہرار ک

وریغہ زیچوں
 کےکک  

ومنےن )ک
کینعی کک پ  ٹٹ

زر( عمج ک چ  رکںی۔ س
ک

ںیلُرک  اجںیئ اور اسسن 
ہتسہ ےس ادنر 

، آ
اسسن ںیل  اور اس ےس 
اہر اسسن  ہتسہ پب

یھب آ
ںیل ۔ک

5
 

8

ین  ہگج
ین اچنہپ

یسک اج
وک ک 

سٹنم
نیت 

 ک  ےئلیک 
ںیھکی 

د
ںیھکی 

، اور د
زیچ ک 

یسک یئن 
آپ 

ارگ  
ںیہ۔ 

ت  تکس
یہ رک 

نادن

فلتخم اایش
آھٹ 

ء 
ڈوھک

ںیئ وج 
دن رک ال

یھٹم 
ک  ای

پ  ک 
آ

اجںیئ
ںیم آ

۔ک

1
 

4
 

6 

ںیل  اور 
دنب رک 

ںیھکن 
ینپ آ

ا
 

ایھن 
د ے  ےکک

ےنپ رہچ
ےس ا

ےک ک
 اخ

اگلںیئ 
وھکج 

دو اجےنک  
اچہپ 

ےن
 اقمامت  

ےک درایمک
ن  ڑیسویھں ےک ک
ںینگ ہک ےنتک ںیہ۔

س  کب  پ بٹ س
ک



رین ٹسک )رفس ک وسیٹن( جب  

اسحب رںیھککاےنپ رفس اک   

رفس ےک دوران ہھت ک  ککل  ےک ولگک ممکوپری داین ںیم فلتخمک
ں اتبےت ںیہ۔ کرےتھک ںیہ  اور اےنپ رفس ک اہکاینکںیم وسیٹن 

وت اسھت فلتخمک اجںیئ  آپ دیپل ےنلچ ےئلیک  لگنج ںیم  ب  بار خب پ رگنں ایلگ   
ا داگھ  ےل رک اجںیئ۔ک پک اون   ک 

ور ک ون ےک  ایک وھچیٹ وسیٹن ےل ںیل ا ا
اُس رپ زیچںی اگل ںیل۔  ہر کاسھت  

ور وخوبش آک  کے،کرکاظنک واز ااسحاست ا
ےئلیک فلتخم رن اامعتسل رکںی۔ک

This is a grootway to sf1are your-adventures with your friends! 
r..t me to copg en! share this fw ........,i en! educational..,. -
and don't flHgl!t there are blcb more brilat 111:tivtlies to downlood GIi our website' 
.........,,.,,_org.ul<fn� 03303335301 �a,g.uk 
f Seanhfar'Mbn� - dlatinDmdivel
Clllodei,2016"9tt.w.o.bdT-(..;,t,ndcl,a,ily-�a,,dSC03888SI 

WOODLAND 
TRUST 

AbidHussain
Text Box
سفر کی سونٹی     

AbidHussain
Text Box
اور دیکھ لیں  آپکے اپنے سفر کی سونٹی تیار ہو گئی ہے!   

AbidHussain
Text Box
اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سفر بانٹنے کا ایک بہترین طریقہ ہے!اسے کاپی کر کے کسی کے ساتھ بھی ذاتی اور تعلیمی مقصد کیلئے بانٹ(شیئر) کر سکتے ہیں - اور یاد رکھیں کہ ہماری ویب سائٹ پر کئی بہتر سرگرمیاں ہیں جنہیں ڈاؤن لوڈ کیا جاسکت ہے۔    

AbidHussain
Text Box
woodlandtrust.org.uk/naturedetectives | 0330 333 5301 | naturedetectives@woodlandtrust.org.ukf   Serach for 'nature detectives' Twitter: NatureDetectivesMade in 2017 by the Woodland Trust (registered charity nos: 294344 and SCO38885    
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کز ر!ک ک وایل  کاور آاسین ےس نکپک کوفراًکاورک کالہبےن وایل کدل وک ک کسپ ی  ری

 ز ک نٹچکرھگ ایتر وہےن وایل یکنچ امٹرٹ اور ایپ

کارگن
دیکب پ  ٹ  بٹس )جب رو(کیک

• 1kg     ٹماٹر 
• 200g    پیاز 
• 200g    سبز مرچ 
• 200g    سیب 
• 200g     کشمش 

• 500g     شکر 
• 1tbsp   نمک 
• 1tsp     پپریکا 
• 1tsp     مسٹرڈ سیڈ 
• 450ml   مالٹ وینیگر 

 

 ڑپکے ےک )پکا  یسکوہ اتگل کانکھورت وہیگ نج ےک اورپ ڈم اجرز ک رض اجآپ وک ھچک
  ک ےئک اجتکست ںیہ( رکٹے االیٹس ڈنیب ےک اسھت  اامعتسل

 

 رطہقی: ک

اور ایپز وک وھچرٹ، زبسامٹ اور کمن رمچ  ٹرے کےٹ رکٹوں ںیم اکںیٹ   تب  ےک اسھت اںیھن 
 ۔ک اکںیٹ وک وبیسں اور شمشک( ںیم سکم رکںی۔ رھپڈوےگنایپےل )

راکی اور رٹسمڈ ڈیسز وک ُاپباںیل اور اںیھن  کگزر، پ   پ
امٹرٹ، ک دںی۔ کٹنم ےئلیک ُاےنلب ک10رکش، ویکب 

ےٹنھگ ک ک1دںی اور اںیھن رھپ وپری رطح اےنلُب دںی اور  کز وک ان ںیم ڈالر ایپ اوزبس رمںیچ
  ک۔ےت رںیہالہ ک  ےساےس چمچک ےہ اگبےہ اگ، ےئلیک  ان اک اانلُب اجری رںیھک 

 کںیھنا  اور ںیاصف رکاجرز ک ایھچ  رطح وکچ رک رگم اصنب واےل پ این  ےک اسھت 
  ک۔پ این ںیم اگنھکںیل اصفرھپ

ب نٹچ ایتر وہ اجےئ یگ ، اےس ڈڈنھا وہےن  ےئلیک رھک دںی اور رھپ چمچ اک اسھت اےس ک خب
 اجرز ںیم ڈال دںی  اور رھپ اس ےس فطل ادنوز وہں!ک

 
 

کتٹک  ک ک کفجب رٹزلف چ کلی رکو  راگیڈتک  تب

کارگن 
دیکب پ  ٹ  بٹس )جب رو(کیک

دڈسناک 1 • ٹ  (387g)اک نیک  دودھ  ی 

کتٹ وپڈرک 1/2 •  گم وکوک پکا ےنیپ واال چ کلی

• 1tbsp رنی  رٹب پکا امجب

ر )اکےٹ وہچ ک • کتٹ رپسی کلز  ٹ فلپککس یھب اامعتسل ےئک اجتکست ںیہ(۔کلی  ےئ  ویمے پکا وکوکن 

 رطہقی: ک

دڈسناک ٹ )ےلیتپدودھ ک کی  پ ان  ایک وسس  وک  وپڈر  کتٹ  چ کلی اور  رٹب،  اورک،  ڈاںیل  ک ک کدرایمہن ک( ںیم  وچےہل 
ب یت  سب ھچک کھت کلسلست ےس  الہےت رےہ ٹنم ےئلیک ک5رگامشیئ ےس  ا۔ )ہتخپ( خب  ںیہن وہاجپت

فحہ دیکھیں اگال ص    
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کتٹک  ک ک کفجب رٹزلفک کاجکری ےہ... چ کلی رکو  راگیڈتک   کتب
ب رچسکم ھچک ڈنکیس دعب  ا ےہ ، وت اےس وچےہل کواسپالہےن ےک اسھت خب ٹنم ےئلیک ک ک20اٹہ دںی اور کےس  ک اینپ اینبدی ہگج رپ آاجپت

ک۔ کاےس ڈنھٹا وہےن ےئلیک وساپسن  ںیم یہ رےنہ دںی
وں ےئلیک ٹ رنت ںیم ڈال دںی اور رھپ اےس دنچ ھگ  رج  ںیم ڈنھٹچمچ ےک اسھت رچسکم وک یسک تب  ا اور ہتخپ وہےن ےئلیک رےنہ دںی۔ک ف 

رج ےس اکنل رک ُاس ےک رپس ر ایک ڈوےگن ںیم ڈال دںی۔ ی کرچسکم وک ف  چمچ ےک اامعتسل ےس رچسکم ےک کاےنپ ہوھتں اور ککلز 
ر پبالوگل  وھچےٹ وھچےٹ  ا وہاگ ویکہکنںیم رول رکںی۔ آپ وک ہی سب   انبںیئ، رھپ اںیھن رپسی کلز   ک  رچسکمدلجی دلجی رکپ 

ا ےہک سیل دار  کینعیدلج سپٹکی ک ہتب  !کوہاجپت

ب یت آپ اںیھن اھکےن ےئلیک شیپ رکےت ںیہ۔  رج ںیم رںیھک خب  ایتر رکدہ رٹزلف وک ف 

 

 

ی آپ رھگ ںیم  کی  کسب ان ک – ان ےک اتنجئ دےنھکی ںیم تہب وخیش وہیگ ںیمہ –اامعتسل رکےت ںیہ ارگ آپ ان ںیم ےس وکیئ یھب ری
 contact@s2r.org.uk       مت وھبےئیل اگ:وسلش ڈیمپکا رپ پکا اس ای مب پکل رپ انجیھب ےک وفوٹ  ںیمہ

 

mailto:contact@s2r.org.uk


 

  کتٹ ںیل۔ی کلبکک کدوپبارہ کریس وک  کک ےصح رپ اون  کاےلگ ےک  کرھپ  ُایس ایلگن  (2  ک۔اگھٹن اگل دںی دنھ رکپبا  ایلگن رپ اےس ایک وھچےٹ ولپ وک ےل رک اینپ (1

3 4 
 
 
 
 

 

اگھٹن (4 اےلگ ےصح ےک ولپ ےک اورپ رک ےک اکنںیل۔ک کاگھٹن ےگل وہے ولپ وک  (3 واےل کرھپ  ےچین ک  وک   پبادناسکےصح  رک  دعبک  ےک  وٹنمں  )ھچک  دںی  ، کھ 
اےکن''  وخد یہ سک اجںیئ ےگ۔ک پٹ

5 6 
 
 
 
 

 

ررھپ اون ےک پبا (5 اواےل ہصح وک چنیھک ہ  اہک 'پٹ ٹرھ ایگ ےہ ےکن رک اینپ ایلگن ےک اورپ الںیئ پت  ک–' واال ہصح ایلگن رپ ج 
ٹ رکںی۔ وپبارہ کاس وک درھپ  ک  ینعی ریک 

 

کسلتٹ ک (6 ری ُ   ےس آپ وکیئ وکرٹس پکا تب ُ  ںیکس رگم اس رطح بب وہاتکس ےہ آپ ااسی ھچک رکےن ےس وسرٹی وت ہن بب
ت زگارےن کھٹیبیہ  کرھک تکست ںیہ اور ویں رضور انب تکست ںیہ۔ اس ےک العوہ آپ اےنپ آپ وک رصموف ک  رک  وقت

اےس ھچک ااھچ  ..… رتہب ےہ  اکم رکپ 
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1 
ُ  تکست ںیہ   ایلگن رپ آپ ےسیک بب

2 
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 ہوکیئ سک رطح ےھکل اج تکست ںیہ!ک
 

کہچ اقہیف گل اجےئ وت یھب کیھٹ ےہ(کیت )ارگوہت ںیہن اک اقہیف اگلےن ک رضور ہوکیئ اجپ این زپبان ںیم ےھکل رعش وہےت ںیہ نج
ا ےہ  مک  اس ںیم سلبککےس ک17  ہی نیت رطسوں رپ لمتشم  وہےت ںیہ اور ک ر )ینعی  وہ رحوف وج ایک جب ر ےتنب ںیہ( ، اعم وطر رپ ان  اک ومنہن اس رطح اک وہپت بلز       پ

5 - 7 - 5. 
ر وہےت ںیہ، دورسی ک 5اس رطح یلہپ رطس ےک  بلز  ر وہےت ںیہ۔ ک 5اور رسیتی رطس ےک   ک7رطس ےک سلبکپ بلز   سلبکپ

 

 ڈرن ہوکیئ ےہ: ک ہی ایک امکاثمل ےک وطر رپ ،  رافل نسلین اک ھکلک

 ہوکیئ آاسن ںیہ ک

کھچک ھجمس ںیہن آیتکک   یھبک اھبکر ان رگم
ٹک نک ر  ارٹ کررفیجب

ر ںیم وتڑا ایگ ےہ: ک بلز   آپ دںیھکی ہک ےسیک اںیھن سلبکپ

 ]ںیہ] [اسن ک[ ک] آ ] [وک]  [ہیئ     [(5)

 ]آیت  [ ک]ںیہن[ ]  ھجمس[  ]  ک  [ ]ان  [ ]رکیھبک اھبک [ ] رگم[  (7)

رج ]  [یرک [ (5)    ]رٹ[ ]  اک ]  [ری ]  [ف 

د اثمںیل دی یئگ ںیہ: کاہیں ھچکک ریک   م 
 

 ےس دیباری ک واز ڑیچایھ ےک اگےن  ک آ

اکےل اہب  کوخد وک  ُداین ےک وخاوبں ےسکایک  کاجپ 
کیہک    دورسی  ُداین یت

رٹ جیمک:  از  -  راتب

کدرپکایئ یلھچم اک اداھ ہصح ک
کدوھپ  ےک ادنرک کیئ وہیئ اھچ دممھ

 تقیقح ںیم وموجد ںیہن ک 

 یکمز ر ہٹکیچبک:  از   -

اریکی  ںیم پبادک تک ل پت  رکےت ںیہ  رنم ےجہل ںیم اکشنک

 اعدت ےہ کامً معک ہی ان ک 

 وہےئاچدن رپ رظن امجےئ 

کن ک:  از    -  پلف اٹکپ لمب

ت رپ اماٹلکدر  خ 

اےئ ک ک یھکمدہش ک  وک ایپر ےس ببُ
ا وہا وھچڑ اجےئک کوہ اےس   پت ا  ٹلٹ

 چکاڈنیرہی ڈرٹی:  از   -
 

 درگی زیچںی وج وغر بلط ںیہ:ک

ت ےک ہوکیئ • ا ےہ اعم وطر رپ وقت  ۔کایک رصتخم ےحمل  ک شتعی رکپت

ارعش ںیم زپکادہ سح ےک قلعتم ومنےن وہےت ںیہ، رصف صتری یہ ںیہن  • ا اور ذاقئک، رگم درگی اسحس وک  یھب ڑیھچا اجپت   ےہ، ےسیج آواز، وھچپ 

ا ےہ وممس وک روجک  دشہ اافلظ ےس کشتیحی     معامًہوکیئ •  ۔کع رکپت

ٹرے •  اور دیچیپہ زپبان اامعتسل رکےن ک رضورت ںیہن ۔ کاافلظ وایل  کہوکیئ ںیم معامً  روز رمہ اامعتسل وہےن واےل اافلظ اامعتسل ےئک اجےت ںیہ ، اس ےئل آپ وک وکیئ تب

ا ےہکہوکیئ ےک یئک رعشوں ںیم  وہفق پکا  دبیتل • الم ایک اجپت ا ےہاس رطح ریحان وہےن واال  ہحمل،  وصرت وک ش   " ےس ک اجیت ےہ ۔کتہب وخب "واہکےحمل ک شتعی  ۔ اسک قیلخت ایک اجپت

ا آپ یھب  اانپ ہوکیئ ک  رعش ھکل ڈاںیل!کایک ک کاک کویکں پ 



NATURAL 
DYEING 

PROJECT 

Tomes Garden Centre. 
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WOMEN 
A CELEBRATION OF 

INNOVAT ON IN TEXTILES 

G�OWII INJG 
<COlOlUJ� 
l10GIEl1IHIIE� 

PART 1: GROWING 

0 

Sow directly into a raked prepared 
flower bed or container 1cm deep and 

about 15cm apart. 

0 

0 

Keep moist and weed free 
through the summer. 

Regularly harvest deadheads co 
prolong growth by cutting the stem co 

the nearest set of leaves. 

CALENDULA 
POT MAIIHGOLD 
Hardy, easy co grow bright orange 
annuals. Grown indoor or direcrly 
outdoors in containers or flower 
bed in full sun. 

e 

0 

Cover lightly with fine soil or 
compost. Water gently. 

Thin out so 30cm apart if 
necessary when large enough. 

Try Yellow Cosmos, Zinnia, Rudbeckia, 
St John's Wort or Dahlias 

PART 2: HARVESTING/DRYING/STORING 

0 Flowers can be collected from 

0 

0 

0 

June to October if continually 
deadheaded. 
Snip dying flower heads off just 
above the next flowe,rhead bud. 
This encourages new growth. 
Spread out the flowers on several 
l;Jiycrs of old pilpcr to help prevent 
mould forming and allow air to 
circulate. 

Put more paper between layers if 
stacking on cop of one anorher. 
Dry away from direct sunlight 
and not in a damp environment. 
(Avoid bathrooms and kitchens). 

CD Tie the flowers together and 
hang up side down in an airy 
place if you have long stems. 

C!) Once completely dry put into 
paper bags or boxes, sealed and 
labelled. (Do not use plastic bags). 

G)

C)

Store in a cool dry place away 
from dircct :runlight .:ind r.:)i�cd off 
the ground if in a shed.
Keep checking from time to time
for mould. If they do get mouldy
do not throw away as they can still
be used in a dye pot but the colours
maybe a bit sludgy.

For information about how to get involved 

woveninkirklees.co.uk 
WovenlnKirklees 

@W'f 

AbidHussain
Text Box
قدرتی رنگنے کا پروجیکٹ    

AbidHussain
Text Box
گروینگ کلرز ٹوگیدر یعنی مل جل کر رنگ کو اُگانا، یہ بُنے کپڑے کیلئے ایک قدرتی رنگنے کا پروجیکٹ ہے، کرکلز کے علاقے میں ٹیکسٹائل کی طرز نو کا جشن بنانا ہے، قدرتی رنگنے کے طریقہ کار اور نئی ٹیکنکس کی تحقیق کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے ٹیکسٹائل آرٹ اور تیار کرنے کیلئے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔  اس میں شامل ہونے سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اُن پودوں کو اُگایا، جنگلی وسائل کو  ڈھونڈا اورپودوں کو تیار کیا جاتا ہے جو قدرتی رنگنے کیلئے استعمال کئے جاتے ہیں۔قدرتی رنگنے کے طریقہ کار کے بارے سیکھ سکتے ہیں اور ایسی ورک شاپ میں حصہ لے سکتے ہیں جہاں آپ قدرتی رنگنے کے طریقے کو استعمال کرنے سے ٹیکسٹائل، آرٹ، ڈیزائن اور پرینٹ کرنے کی تحقیق کرسکتے ہیں۔اگلی وون (بُننے) کی تقریب جون 2021 میں منعقد ہوگی، اور اب گروینگ کلرز ٹوگیدر میں شامل ہونے سے آپ تقریب کی منصوبہ بندی میں حصہ لینے کا موقع ملے گا اور تقریب میں پروجیکٹ اور آپ کی اپنی تخلیق کاریوں کو بھی دیکھایا جائے گا۔ ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ اپنے اُگانے اور پودے تیار کرنے کے سفر کو ہمارے ساتھ بانٹیں گے، اس لئے براہِ مہربانی کوئی بھی فوٹو یا تحریری کہانیوں کو یہاں شیئر کریں (نانٹیں): 

AbidHussain
Text Box
کچھ وسائل خریدینے کیلئے اپنے مقامی گارڈن سینٹر میں جائیں    

AbidHussain
Text Box
بصورتِ دیگر کچھ وسائل آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں۔     

AbidHussain
Text Box
گروینگ کلر ٹوگیدر یعنی مل جُل کر رنگ اُگانا   

AbidHussain
Text Box
کالینڈیولا - پاٹ مئری گولڈ ہارڈی، سال بھر آسانی سے اُگانے والے برائٹ اورینج اندر اُگائے جا سکتے ہیں یا بالکل باہر ڈبے میں یا پھولوں والی میٹی میں اور پوری طرح سورج میں۔

AbidHussain
Text Box
پارٹ 1 : اُگانا

AbidHussain
Text Box
پارٹ 2 : تیار کرنا/سوکھانا/سٹور کرنا

AbidHussain
Text Box
کھڑنچے سے کھودی ہوئی پھولوں کی جگہ میں براہِ راست لگائیں یا کسی ڈبے میں 1 سینٹی میٹر گہری اور 15 سینٹی میٹر الگ

AbidHussain
Text Box
اس کے ارد گرد میٹی یا کھاد ڈالیںتھوڑا تھوڑا پانی دالیں 

AbidHussain
Text Box
گرمیوں کے دوران اسے تر رکھیں اور ساتھ گھاس پھوس نہ اُگنے دیں

AbidHussain
Text Box
جب بڑا ہوجائے اسے مزید دور کر دیں 30 سینٹی میٹر الگ

AbidHussain
Text Box
پتے جو مر جاتے ہیں انھیں باقاعیدگی سے ٹہنی سے لے کر کاٹ دیں اس سے پودہ مزید اُگے گا

AbidHussain
Text Box
آپ یولو کازمز، زینیہ، روڈبیکیہ، سنٹ جانز ورٹ یا ڈاہلیز لگا کر اُگاہ سکتے ہیں۔

AbidHussain
Text Box
کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ہدایات استعمال کرنے سے کچھ دوسرے پھولوں کے پودے بھی اُگائے جاسکتے ہیں۔ 

AbidHussain
Text Box
اگر ان کی ٹہنیاں لمبی ہیں تو پھولوں کو ایک ساتھ بندھ دیں اور ہوا لگنے والی جگہ پر اُلٹ کر لٹکا دیں۔

AbidHussain
Text Box
جب وہ پوری طرح سوکھ جائیں تو انھیں پیپر کے بیگوں میں ڈبوں میں ڈال دیں، بند کرکے اُن پر لیبل لگا دیں، (پلاسٹک بیگ مت استعمال کریں)۔

AbidHussain
Text Box
انھیں ٹھنڈی اور سوکھی ہوئی جگہ پر سٹور کریں جہاں براہِ راست سورج کی روشنی نہ لگتی ہو، اور اگر شیڈ میں ہے تو یہ زمین سے اونچی ہو 

AbidHussain
Text Box
بھولوں کو پھپھوندیوں سے بچا کر رکھیں اور وقتاً فوقتاً انھیں دیکھتے رہیں، اگر ان پر پھپھوندیاں لگ گئی ہیں تو انھیں پھینکنے کی ضرورت نہیں کیونکہ انھیں استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر ان کے رنگ ہوسکتا ہے تھوڑے خراب ہوجائیں۔ 

AbidHussain
Text Box
جون سے لے کر اکتوبر تک پھولوں کو اکھٹا کر لینا جاری رکھنا چاہئے، اگر ان کے پتے خراب ہونا جاری رکھتے ہیں۔  

AbidHussain
Text Box
پھول کے مرنے والے پتے کو جہاں سے شاخ شروع ہوتی ہے اُس کے اگلے حصے سے کاٹ ڈالیں۔ اس سے یہ پودا بہتر اُگے گا۔ 

AbidHussain
Text Box
پھولوں کو پُرانے پیپروں کے کئی تہہ پر پھیلا دیں، اس سے پھپھوندی جمع ہونے سے رُکے گی اور اسے ہوا کی گردش میں رکھیں۔ 

AbidHussain
Text Box
اگر انھیں ایک کے اوپر دوسرا رکھا گیا ہے تو ان کے درمیان مزید پیپرز کی تہہ لگائیں۔ 

AbidHussain
Text Box
براہِ راست دھوپ سے ہٹ کر انھیں سوکھائیں اور وہ نمدار جگہ بھی نہ ہو۔ (باتھ روم اور کچن میں انھیں نہ رکھیں)۔

AbidHussain
Text Box
شمولیت کیلئے مزید معلومات اس ویب سائٹ پر ہے
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AbidHussain
Text Box
ایک قدرتی منڈالا (گول جیومیٹری ڈیزائن) بنائیں

AbidHussain
Text Box
آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی:

AbidHussain
Text Box
بیگ یا باسکٹ قدرتی چیزوں کو اکٹھا کرنے کیلئے

AbidHussain
Text Box
قدرتی جیزیں

AbidHussain
Text Box
گاس 

AbidHussain
Text Box
شاخیں 

AbidHussain
Text Box
پتے

AbidHussain
Text Box
پر

AbidHussain
Text Box
چھوٹے پتھر

AbidHussain
Text Box
چلغوزے

AbidHussain
Text Box
گاس 

AbidHussain
Text Box
پھول

AbidHussain
Text Box
صرف اپنے گارڈن سے چُنیں اور زیادہ سے زیادہ پولینیٹر یعنی جو زرگل منتقل کرتا ہے اُس کیلئے چھوڑ دیں۔ 

AbidHussain
Text Box
باہر جائیں اور اپنی قدرتی چیزوں کو اکٹھا کرلیں۔ کوشش کریں کہ کچھ چیزیں ایک جیسی اکٹھی کریں کیونکہ یہ آپ کو نمونما بنانے میں مدد کریں گی (جیسے، پانچ پیلے پتے، 4 ایک  جیسی لمبی شاخیں)۔

AbidHussain
Text Box
کوئی یکساں جگہ دیکھیں - کوئی ٹیبل یا اپ کا لان یا باہر آپ صحن۔ آپ نے جو چیزیں اکٹھی کی ہیں اُن میں سے ایک  کو نیچے رکھیں تاکہ یہ آپ کے منڈالا کا درمیان ہو۔ 

AbidHussain
Text Box
درمیان سے لے کر پاقی چیزیں  ان کے گرد رکھیں  تا کہ وہ ایک شکل اختیار کرنے لگے۔ اس نمونے یا شکل کی  صورت کو غور سے دیکھیں اور  ایک جانب کو دوسری جانب کے آہینہ میں دکھنے والی شکل بن جائے۔ آپ جتنی بھی اس میں اپنی صلاحیت   استعمال کرنا چاہتے ہیں اُسے کر لیں۔

AbidHussain
Text Box
یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے بنائے ہوئے منڈالا کا فوٹو لے لیا ہے!

AbidHussain
Text Box
منڈالا کا لفظ سنسکرت کا ہے جس کا مطلب گول دائرہ ہے۔ گول دائرہ ایک چیز کو اہمیت دیتا ہے کہ  قدرت کوئی ایسی چیز نہیں جو شروع ہوتی ہے اور پھر ختم ہوجاتی ہے، مگر وہ ہمیشہ رابطے میں رہتی ہے۔ 
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Experiment! Compare the sound made by big sticks to that made by small sticks. lsthen!adiffenmce? 
ml mt to copg cnl share this for pmonal cnl educational use -
cnl dont fo,get then an loads mon brilliant activities to download oo ou, Wlbsita! 
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O lblela20flli9hw.o.bdTn,,t(Ngioa,odmity-294344ondSC0388851 TRUST 

AbidHussain
Text Box
جنگلی علاقے کی سریلی ہواخود بنائی ہوئی ان ٹہنیوں سے سریلی ہوا کے ساتھ میوزک بنائیں۔

AbidHussain
Text Box
جنگلی علاقے کی سریلی ہوا

AbidHussain
Text Box
ٹہنیوں کو چمکتے رنگوں سے رنگ کریں، ہر ایک کے ارد گرد دھگا بھاندیں اور انھیں لٹکا دیں۔ 

AbidHussain
Text Box
جیسے ہوا انھیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، ان کی آواز دھیان سے سُنیں۔ بتائیں کس طرح کی آواز آتی ہے؟ 

AbidHussain
Text Box
ایکسپریمنٹ کریں! بڑی ٹہنیوں کی آواز کو چھوٹی ٹہنیوں کی آواز سے موازنہ کریں۔ کیا کوئی فرق ہے؟ اسے کاپی کر کے کسی کے ساتھ بھی ذاتی اور تعلیمی مقصد کیلئے بانٹ(شیئر) کر سکتے ہیں - اور یاد رکھیں کہ ہماری ویب سائٹ پر کئی بہتر سرگرمیاں ہیں جنہیں ڈاؤن لوڈ کیا جاسکت ہے۔    

AbidHussain
Text Box
woodlandtrust.org.uk/naturedetectives | 0330 333 5301 | naturedetectives@woodlandtrust.org.ukf   Serach for 'nature detectives' Twitter: NatureDetectivesMade in 2017 by the Woodland Trust (registered charity nos: 294344 and SCO38885    



Support to Recovery 
PROMOTING POSITIVE MENTAL HEALTH 

 
تک   دمد اور اعمون 
 
 

New Mental Health Help Line ذہنی صحت ےک متعلقہ ننی ہلپ الئن 

0800 183 0558 

وں ےک دوران رازداراہن  ک24دن ےک  ٹ ت اور  کھگ  دپبایت اعمون  ۔ اس ہ لت  النئ ےک ذرےعی  ُان ےئن اور وموجدہ  پباوغلں  وک نس   واےل اکن، جب  ک   ت  ک پ  دمد اور اعمون 
رامہ ک اجےئ یگ۔ک ۔ ذینہ تحص ےک وحاےل ےس امیبری ےہدہاپکات ےلم  یگ ںیہنج ت  ف   اس ےک العوہ دھکی اھبل رکےن واولں وک یھب ولعمامت، وشمرے اور اعمون 

 

Kirklees Better Outcomes Partnership (Emergency Advice) 
07562252940 (8am - 8pm) 

 

Kirklees Gateway to Care – social services 
01484 414933 (24 hours a day) 

 

Pennine Domestic Abuse Partnership 
0800 0527 222 (24 hour helpline) 

 

Well-bean Cafe 
Huddersfield 07741 900395 
Dewsbury 07867 028 755 

 

Community Response Helpline 
01484 226 919 (8am - 6pm weekdays) 

 

Support to Recovery (S2R) 
07933 358 800 (10am - 4pm weekdays) 

 

SPA mental health - Single Point of Access 
01924 316 830 *Updated* 

 

Folly Hall - Mental Health Service 
01484 343 100 

 

IAPT for people with low mood or anxiety 
01484 343700 

 

 

خیال رکھیں اور محفوظ رہیں  اپنا   



Support to Recovery 
PROMOTING POSITIVE MENTAL HEALTH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آپ ایک راےئ رےتھک ںیہ؟ک
راہِ  رہمپباین ںیمہ اتبںیئ ہک آپ اس الفح و وبہبد ےس ہقلعتم یپ کتب

کےک قلعتم ایک راےئ رےتھک ںیہ:ک
دیگ ےس داھکی اجےئ اگ، ارگ وکیئ ایسی زیچ ےہ وج  امتم آراء وک دنسپیک
راہِ رہمپباین  الم رکںی وت تب آپ اچےتہ ںیہ ہک مہ آدنئہ وکیپں ںیم ش 

 امتم آراء وک وغر ےس داھکی اجےئ اگ۔ – ںیمہ اتبںیئ

S2R ںیہ: آپ مہ ےس اہیں راہطب رک تکستک  
07933 353 487 

contact@s2r.org.uk 

mailto:contact@s2r.org.uk


 

S2R کز ر ک ویمکویٹنں وک الفح و وبہبد ےس ہقلعتم دیفم پباںیت، دقریت انمرظ رپ کایک ذینہ رایت میظنت ےہ وج رککلی  تحص اور الفح و وبہبد ےس ہقلعتم ج 
رامہ رکیت ےہ۔     ینبم اور درگی یقیلخت رسرگایمں ف 

ب  2ارگ آپ ےیطع ک وصرت ںیم اسی  اری ونک ا اچےتہ ںیہ وت آپ ہ  ٹ ک 'وپسرٹ ا کآڑ ک دمد رکپ    س' رپ اج رک آن النئ   ہیطع دے تکست ںیہ۔اسن 

www.s2r.org.uk/supportus 

ک یھب یھب تکست ںیہ:ک درہعی ڈاک  چ   پکا یب 
Support to Recovery, 5 - 7 Brook Street, Huddersfield HD1 1EB 

رکشیہ  آپ اک 

Support to Recovery 
PROMOTING POSITIVE MENTAL HEALTH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ںیمہ ُادیم ےہ ہک آپ اِس یپ وک دیفم اور دپسچل پ اںیئ ےگ۔ک

ٹ وک آاسین ےس اامعتسل رک تکست ںیہ وت الفح ووبہبد ےس قلعتم دیفم پباںیت دقریت انمرظ رپ ینبم اور یقیلخت رس رگںیم ےک قلعتم ولعمارگ آپ  ک امت ےک ارٹنن 
ٹ اور وسلش ڈیمپکا  ےک احفصت دںیھکی:ک ب اسن  ارے ونک  ےئل ہ 

 

 www.s2r.org.uk :ویب سائٹ
 S2R Create Space@ :فیس ُبک

 CreateSpaceS2R@ :ٹویٹ  
 S2RCreateSpace@ :انسٹاگرام

 

 

ر انجیھب مت وھبںیل وج آپ رکےت رےہ ںیہ۔ ہی دقریتک  کدانھکی اورک کںیہ۔ مہ  ُاںیھنک کانمرظ پکا داکتسری ک رسرگایمں وہ یتکسک کںیمہ  ُان رسرگویمں ک اصتوتک
  کدورسوں ےک اسھت  پبااٹن دنسپ رکںی ےگ۔ک

 

http://www.s2r.org.uk/supportus
https://www.s2r.org.uk/
https://www.facebook.com/S2RCreateSpace/
https://twitter.com/CreateSpaceS2R
https://www.instagram.com/s2rcreatespace/

