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 رهنما برائے بہتر مشق

 
 

  بہتر مشق کا رهنما کيا ہے۔ ؟
سٹريم کے اس رهنما برائے بہتر مشق کا مقصد مقامی مشق سے حاصل کيے گيے سبق کو يا ايشاء پيسيفک کے عالقہ سے دستياب نتائج 

 نئے آالت اور طريقوں کو استعمال کر سکيں، کو مل بانٹنا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں، اداروں اور پاليسی سازوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ
 تاکہ وہ آبی وسائل کا نظم و ضبط اس طرح کريں جو غريب آدمی کے روزگار ميں معاون ثابت ہو۔

 
 رهنما برائے بہتر مشق کا کيا فائدہ ہے ؟ 

مثالَََََ معالمات، مہارت ، صالحيت اورافعال (رهنما برائے بہتر مشق کا فائدہ يہ ہے کہ يہ ہمارے کام کرنے کے طريقوں کو بہتر بناتے ہيں 
)وغيرہ  

 يہ کس کے ليے ہيں ؟ 
 رهنما برائے بہتر مشق کو مندرجہ ذيل کے استعمال کے ليے بنايا گيا ہے۔ 

 
 ۔ توسيع کارکنان

 ۔ عالقائی افسران             غريب لوگوں کے ساته براہ راست کام کرنے والے۔ 
 ۔ ديہی منتظمين

  
)جهنکار وغيرہ(وہ کےرهنما ۔ ديہی گر  

 ۔ گروہ برائے آپنی مدد آپ
 ۔ غير حکومتی تنظيميں

 ۔ حکومتی تنظيميں
 ۔ مالی امداد دينے والے ادارے

 ۔ کوئی اور جو اسے مفيد سمجهے۔ 
 

 ہم انہيں بہترين کی بجائے بہتر کيوں کہتے ہيں ؟ 
م نئی معلومات حاصل کريں گيے، نئی مہارتيں اپنائيں گيے، اور بعض جيسا کہ ہم بہترين مسق کو حاصل کرنا چاہتے ہيں، اس کے ليے ہ

اوقات ہم نئے رويے دريافت کريں گيے۔ سيکهے گيے مفيد  اسباق کو بيان کرنے اور مل بانٹنے سے ہميں اميد ہے کہ ہم رہنما برائے 
 بہترين مشق  بهی تيار کر سکيں گيں۔ 

 انہيں کون تيار کرتا ہے؟
مشق وہ لوگ تيار کرتے ہيں جن کے پاس مفيد تجربات ہوتے ہيں مثال کسان، ماہی گير، وہ لوگ جو ان کے ساته کام رهنما برائے پہتر 

 کرتے ہيں جيسے کہ ماہرين۔ يہ عمل کو سٹريم پروگرام کے زريعے مدد مہيا کی جاتی ہے۔ 
  ميں انہيں کہاں سے حاصل کرسکتا ہوں ؟ 
طہ مراکز سے  دستياب ہيں۔ يا سٹريم کے عالقائی دفتر بنکاک سے يا انٹرنيٹ کے اس پتہ يہ رهنما کئی زبانوں ميں سٹريم کے راب  

  http://www.streaminitiative.org/Library/bpg/index.html  سے دستياب ہيں۔
 

يںآپ آپنی آواز اس ميں شامل کر  
اگر  کسی مسلہ کے بارے ميں آپ مزيد جاننا چاہتے ہيں؟يا کسی معاملہ پر آپ کو مشورہ درکار ہے ؟ تو آپ سٹريم کے مقامی رابطہ 

 دفتر سے آپنی مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہيں۔ 


