
پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ





پێشەکی:
لە ئێستادا، زیاتر لە نیوەی و�تانی ڕۆژھە�تی دەریای ناوەڕاست (EMR) ڕاستەوخۆ لە ژێر کاریگەری دۆخێک یان زیاتری فریاگوزاری ئاڵۆزدان، لە 
کاتێکدا کە و�تەکانیتریش لەژێر کاریگەری کۆچدان و ڕووبەڕووی مەترسی گەورەی کێشەی تەندرووستی بوونەتەوە. لە کۆتایی تشرینی یەکەمی 2015

دا،ژمارەی کۆچکردوانی ناوخۆۆی لە و�تانی ڕۆژھە�تی دەریای ناوەڕاست (EMR) 20 ملیۆن و ژمارەی پەنابەرەکان 9 ملیۆنی تێپەڕاندووە، ھۆکاری 
سەرەکی کۆچەکان کارەساتی دەستکرد و سرووشتی بووە. لە ژینگەیەکی مەترسیداری وەک ژینگەی ڕۆژھە�تی دەریای ناوەڕاست (EMR)، پیویستە بە 

پەلە گۆڕانکاری کاریگەر ئەنجام بدرێت لە پێناو کەم کردنەوەی ئەگەر و توندیی دۆخە ئیمەرجنسییەکانی تەندرووستی گشتی لە ناوچەکە. 

ھاوشێوەی ئامادەکاری بۆ دۆخی ئیمەرجنسی لە ڕۆژھە�تی دەریای ناوەڕاست (EMR)، بەھێزکردنی میکانیزمی بەڕێوەبردنی دۆخی ئیمەرجنسی زۆر 
پێویستە، شان بە شانی ئەو پێشکەوتنانەی ئێستا لە پەروەردەکردن و ڕاھێنانی بەڕێوەبردنی کارەسات دەبینرێت.  

پڕۆگرامی بەڕێوەبردنی دۆخی فریاگوزارى تەندرووستی كومەڵ ئاماژە بە پێویستییە تایبەتەکانی و�تانی ڕۆژھە�تی دەریای ناوەڕاست (EMR) دەدات 
کە بە بەردەوامی ڕووبەڕووی دۆخی لە ناکاو دەبنەوە لە تەندرووستی گشتیدا. ئامانجی ئەم پڕۆگرامە پڕکردنەوەی بۆشای زانیاری و ڕاھێنانی کردەییە لە 

بارەی دەست ێوەردانەکانی تەندرووستی كومەڵ دا لە کاتی دۆخە فریاگوزارییەكاندا کە لە ھەموو شتێک گرنگترە بۆ بەرپەچدانەوە.

پروگرام 1: پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کی 
بنیادی باتیں

کورس 1: پبلک ہیلتھ یا صحت عامہ کا تعارف۔ 
کورس 2: انتظام اور قیادت (مینجمنٹ اور 

لیڈرشیپ)۔
کورس 3: پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کے 

اصول۔
کورس 4: ہنگامی یا ایمرجنسی حاالت میں 

صحت عامہ کی مداخلتیں۔
کورس 5: انسانی تنازعات اور انسان دوست کام

پروگرام 2: پبلک ہیلتھ رسک مینجمنٹ۔

کورس 6: چیلنجنگ حاالت میں صحت عامہ کے 
اوزار (ڻولز) اور تکنیک۔

کورس 7: پبلک ہیلتھ رسک مینجمنٹ۔
کورس 8: رسک کمیونیکیشن

کورس 9: بڑے اجتماعات کے دوران پبلک ہیلتھ 
مینجمنٹ۔

کورس 10: کمیونڻی پر مبنی رسک مینجمنٹ۔

پروگرام 3: ایمرجنسیوں یا ہنگامی حاالت میں بنیادی 
صحت کی خدمات کا انتظام

کورس 11: ہنگامی حاالت یا ایمرجنسیوں میں متعدی 
(سی ڈی) اور غیرمتعدی بیماریاں (این سی ڈی)

کورس 12: انسانی بنیادوں پر خواتین اور بچوں کی 
صحت

کورس 13: ایمرجنسیوں یا ہنگامی حاالت میں غذائیت 
(نیوڻریشن)

میں  حاالت  ہنگامی  یا  ایمرجنسیوں   :14 کورس 
ماحولیاتی صحت۔

کورس 15: سائنسی تحریر یا لکھنا۔

ہر تربیتی کورس سیکھنے کے (30) گھنڻے کے اوقات میں دیا جاتا ہے۔ یہ کورسز ڻیکنیکل ڈپلومہ کے تین ماه کے پروگراموں کے حصے کے طور 
پر، یا اکیلے کورسز کے طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ کورس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر، شرکت کننده کو بین االقوامی اکیڈمی صحت عامہ 
(IAPH) کی طرف سے ایک کامیاب تکمیل کا سرڻیفکیٹ دیا جائے گا، جو ایجنسی برائے پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ایکریڈیڻیشن (APHEA) کے ذریعہ 

تسلیم شده بے۔

تربیت کی ترسیل کا طریقہ: تربیتی زبان:
کالس کے اندر طریقہ 

مخلوط سیکھنے کا طریقہ
عربی 

انگریزی
تمام پروگراموں میں:
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-  صحت عامہ کا تعارف
-  عالمی صحت اور ہیلتھ سیکورڻی یا صحت کی حفاظت

-  بین االقوامی صحت کے ضوابط یا ریگولیشنز
-  صحت کی خدمات

-  سائنسی تحقیق
(SDGs) پائیدار ترقی کے اہداف  -

-  یونیورسل ہیلتھ کوریج یا UHC کا تعارف اور UHC کی طرف راستہ۔
-  آبادی کی صحت کا اندازه لگانا یا اسیسمنٹ۔

صحت عامہ کی تاریخ، کامیابیوں اور صحت کی دیکھ بھال کی غلطیوں کا جائزه ہے۔ ماضی کے واقعات کا تنقیدی تجزیہ اور تحلیل صحت کی بہتری 
کو تیز کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صحت کی خدمات کی تنظیم نو کے لیے ضروری ہے کہ صحت کے مسئلوں کا سراغ ان کی تاریخی ترقی کے ذریعے 
لگایا جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ امیدوار طلباء جدید صحت کی دیکھ بھال کے قیام اور موجوده بحث و فکر کی تفہیم کے علم سے آراستہ ہوں۔ 

 
یہ کورس صحت عامہ کے شعبے میں ہیلتھ پریکڻیشنرز کے لیے علم اور مہارت کے خال کو ُپر کرنے اور صحت عامہ کے مختلف طریقوں اور ماڈلز 
کی تالش کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کے مختلف چیلنجز پر تنقیدی سوچ کو بڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں عوامی صحت کی اخالقیات، عالمی 

صحت، اور ہیلتھ سیکورڻی جیسے اہم موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 

1-  صحت عامہ کی متعدد تعریفوں اور ان کے متعلقہ فوائد کا تشخیص کریں۔
2-  اس نظم و ضبط (ڈسپلن) کی ترقی کے مراحل کی وضاحت کریں اور روایتی اور نئی صحت عامہ کے درمیان فرق کریں۔

3-  صحت عامہ کے ضروری افعال کے لیے ایک فریم ورک کے فوائد کا اندازه کریں۔
4-  صحت عامہ کی تحقیق کے بنیادی شعبوں کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کے مسائل کی تحقیقات میں استعمال ہونے والے مقداری اور معیاری 

(کوانڻیڻیو اور کوالڻیڻیو) طریقوں کو پہچانیں۔
5-  قومی اور عالقائی سطح پر موجوده تہدیدوں اور چیلنجوں کے اندر صحت عامہ کے جامع نظام کا تجزیہ اور تحلیل کریں۔

تفصیل پبلک ہیلتھ یا صحت عامہ کا تعارف

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔
-  ڻیم بنانا

-  قیادت کے انداز اور نظریات
-  پروجیکٹ مینجمنٹ 

-  ہیلتھ پروگراموں کی پالننگ- 
صحت کے ان پروگراموں کی تعمیر جو کار ده ہیں۔ 

-  اسڻیک ہولڈر کا تجزیہ اور تحلیل
-  وسائل کے انتظام (ریسورس مینجمنٹ)

-  صحت کی پالیسی
-  تنظیمی مینجمنٹ 

-  ہیلتھ سروس کی فراہمی۔
-  تبدیلی کا انتظام (چینج مینجمنٹ)۔

-  باہمی رابطے کی مہارت
-  خود-بیداری اور خود-تشخیص

-  تنازعات کے انتظام یا مینجمنٹ
-  مسئلہ کا تجزیہ و تحلیل

-  اپنے وقت کا انتظام اور اپنے تناؤ کا انتظام۔

انتظام اور قیادت (مینجمنٹ اور لیڈرشیپ)
یہ کورس شرکاء کو صحت کے نظام، صحت کی پالیسی، منصوبہ بندی، اور انتظام (مینجمنٹ) کے بنیادی تصورات اور اصول فراہم کرتا ہے۔ یہ کورس 
انہیں صحت کے نظام کی ترقی میں صحت کی پالیسی کے اہم پہلوؤں اور صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی میں حکومتوں اور وزارت صحت کے بدلتے 

ہوئے کردار کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے قابل بناتا ہے۔
 

یہ صحت کے نظام کی ترقی اور اصالحات، پالیسی میں تبدیلی، اور سنڻرالئزڈ بمقابلہ ڈی سنڻرالئزڈ صحت کے نظام کو سمجھنے اور تنقیدی تجزیہ و 
تحلیل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

1-  صحت کے منصوبوں کی تیاری میں الگ فریم، نتائج، اور حقوق پر مبنی نقطہ نظر میں فرق کریں اور ان کو عملی طور پر الگو کریں۔
2-  پالیسی کی ترقی اور بنانے، منصوبہ بندی، اور صحت کے وسائل کے انتظام کے کلیدی اصولوں کی شناخت کریں۔

3-  تنظیمی مینجمنٹ کے اصولوں کے مطابق، انتظامی مہارت اور افعال کا استعمال کریں۔
4-  تبدیلی کے انتظام (چینج مینجمنٹ) کو پہچانیں اور الگو کریں۔

5-  ڻیم ورک اور اظہار خیال سے متعلقہ مہارتوں کا مظاہره کریں۔
6-  لیڈرشپ مینجمنٹ کی مہارت اور سڻائل کو ترقی دیں اور ان کا اندازه کریں، خاص طور پر: وفد، فعال ُسننے، تنازعات کے حل، اور ڻائم 

مینجمنٹ۔

تفصیل 2

3

دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل

-  ڈیزاسڻر مینجمنٹ (آفات کی روک تھام) کا تعارف
-  آفات یا تباہی اور صحت عامہ
-  قدرتی آفات میں عام بیماریاں۔

-  ایمرجنسیوں کے دوران اخالقیات اور انسانی اقدار
-  آفات یا ڈیزاسڻر اور ترقی

-  ڈیزاسڻر ریکوری اور ری کنسڻرکشن۔
-  رسک اسسمنٹ اور رسک مینجمنٹ۔

-  ہنگامی منصوبہ بندی
-  ایمرجنسی آپریشن سینڻر

-  واقعہ کمانڈ سینڻر۔
-  پیچیده واقعات کا انتظام۔

پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کے اصول
آفات، چاہے قدرتی ہوں یا انسانی ساختہ، وه خاص حاالت ہیں جہاں ضروریات اور موجوده وسائل کے درمیان عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ ایسے حاالت کو 
مؤثر طریقے سے سنبھالنے کے لیے، وجوہات اور علل کی گہرائی سے جاننا ضروری ہے۔ خطرات کو کم کرنے، مطالبات کو پورا کرنے، خدمات کو 

برقرار رکھنے، اور مناسب انتظام کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی مہارت اور اہلیت کی بھی ضرورت ہے۔
 

اس طرح، اس کورس کا مقصد آفات کے بارے میں عام تصورات اور اصولوں اور ان کے انتظام کی وضاحت کرنا ہے۔ اس کا مقصد ان لوگوں کے 
لیے فاؤنڈیشن کورس بننا ہے، جنہیں ایمرجنسی مینجمنٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے یا جنہوں نے ڈیزاسڻر مینجمنٹ کی پہلے سے تربیت حاصل نہیں کی 

ہے۔

اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
1-  ڈیزاسڻر مینجمنٹ ڈومین میں استعمال ہونے والی مختلف اصطالحات کا اطالق کریں۔

2-  خطرے کی تشخیص/اندازه لگانا اور رسک مینجمنٹ کے تصور کو سمجھیں۔
3-  مختلف ایمرجنسی یا ہنگامی منصوبے تیار کریں۔

4-  عالقائی اور قومی ہنگامی انتظامی سسڻموں کو سمجھیں۔
5-  ایمرجنسی مینجمنٹ سسڻم میں ہم آہنگی کو برقرار رکھیں۔
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل

-  پبلک ہیلتھ سرویلنس کا تعارف
-  بیماریوں کی سرویلنس کے جدید طریقے۔

-  آفات یا ڈیزاسڻرز کے دوران سرویلنس۔
-  بیماری کی منتقلی، کنڻرول، اور روک تھام کے اصول۔

-  فیلڈ میں حفاظت اور بایوسیکیوریڻی۔
-  ڈیزاسڻر مینجمنٹ میں ایپیڈیمولوجسٹ کا کردار

-  سفئیر Sphere پروجیکٹ - ہنگامی حاالت میں بین االقوامی معیار
-  ہنگامی حاالت میں ضروری اشارے (انڈیکیڻرز)۔

-  تیز ردعمل ڻیمیں (RRTs)۔
-  ہنگامی حاالت میں صحت کی ضروریات کی تشخیص (اسسمنٹ)۔

-  بڑے پیمانے پر جانی نقصان۔
-  بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا انتظام۔

-  ہنگامی حاالت میں اموات کا اندازه لگانا۔
-  ڈیزاسڻر انفارمیشن سسڻم

-  ہنگامی حاالت میں طبی سامان اور رسد (الجسڻکس)۔

ہنگامی یا ایمرجنسی حاالت میں صحت عامہ کی مداخلتیں
آفت یا ڈیزاسڻر کی نوعیت اور قسم، وسائل کی دستیابی اور ہر متاثره کمیونڻی کی سماجی، سیاسی، اور معاشی خصوصیات کے لحاظ سے، صحت 
عامہ کی مداخلت بہت مختلف ہوتی ہے۔ عام مداخلتوں اور ان کے استعمال کے وقت کو جاننا انسانی ہمدردی کے کارکنوں اور ڈیزاسڻر مینیجر کے 

لیے اہم ہے۔
 

یہ کورس بین االقوامی رہنما خطوط اور معیارات پر عمل کرتا ہے جو عالقائی سیاق و سباق اور مقامی خصوصیات کو پورا کرنے کے لیے ترمیم 
کیے گئے ہیں۔ اس کورس کا ایک بڑا حصہ بیماری پھیلنے کی تحقیقات سے متعلق خصوصی نقطہ نظر، تکنیک، اور اوزار (ڻولز) پر توجہ مرکوز 

کرے گا جو ہنگامی حاالت کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ 

اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
1-  ہنگامی حاالت کے دوران سرویلنس کے نظام کی ساخت اور کام کو سمجھیں۔

2-  ہنگامی حاالت میں وباء کی تحقیقات کروائیں۔
3-  صحت کی ضروریات کا جائزه لیں۔

4-  پناه گزینوں/آئی ڈی پیز اور میزبان کمیونڻیز کے لیے صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال کے جواب میں الگت کے لحاظ سے مؤثر 
(کاسٹ-ایفیکڻیو) مداخلت کا اطالق کریں۔

5-  ایمرجنسی کے دوران پرائمری اور سیکنڈری کیئر لیول اور ریفرل سروسز کو فعال رکھنے کے منصوبے بنائیں۔

4
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دورانیہ: 42 سیکھنے کے گھنڻے
35 سی پی ڈی پوائنڻس



سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل

-  دنیا بھر میں تنازعات
-  انسان دوست نظام

-  جدید دور کے تنازعات اور پیچیده ہنگامی حاالت۔
-  بین االقوامی تعاون اور امداد کی ہم آہنگی

-  انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مداخلت
-  ملڻی-ایجنسی کوآرڈینیشن یا ہم آہنگی

-  انسان دوست اصالحات
-  آفات یا ڈیزاسڻر میں این جی اوز کا کردار۔

-  انسانی بحران اور ان کی تشخیص

انسانی تنازعات اور انسان دوست کام
اس کورس کا مقصد انسانی تنازعات کی نوعیت اور وجوہات کو اجاگر کرنا اور ان پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ اس کا مقصد مختصر اور طویل المیعاد 

(دونوں) تنازعات سے پیدا ہونے والے مسائل کے لیے صحت عامہ کی ممکنہ مداخلتوں کو تالش کرنا ہے۔
 

اس کے عالوه، کورس دیگر متعلقہ موضوعات پر بھی بحث کرتا ہے جیسے: دہشت گردی کے خالف جنگ، سیاسی ہنگامی حاالت، بین االقوامی 
انسانی نظام اور امداد، اور انسان دوست اقدامات کا مستقبل۔

 
ان پہلوؤں پر عالمی، عالقائی اور قومی سطح پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

1-  تنازعات کی وجوہات اور نتائج پر تبادلہ خیال کریں۔
2-  عالمی، عالقائی، اور قومی سطح پر انسانی تنازعات کی نوعیت اور ارتقاء کا مطالعہ کریں۔

3-  قومی اور عالمی ہنگامی روک تھام کی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں۔
4-  موجوده انسانی مداخلت کے نظام کا تنقیدی جائزه لیں۔

5
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دورانیہ: 18 سیکھنے کے گھنڻے
15 سی پی ڈی پوائنڻس



سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل چیلنجنگ حاالت میں صحت عامہ کے اوزار (ڻولز) اور تکنیک
آفات اور ہنگامی حاالت غیرمعمولی حاالت ہیں جن سے نمڻنے کے لیے خصوصی حکمت عملی کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیچیده ایمرجنسی 
پروفائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے قابل نظاموں کے وجود کی ضرورت ہے جو سائنسی، ثبوت پر مبنی نقطہ نظر کا استعمال کرتے ہوئے ان 

ہنگامی حاالت کو سنبھالنے کے قابل ہوں، مقامی سیاق و سباق پر مبنی ہو، اور اسی حال میں بین االقوامی تجربات سے آگاه ہو۔
 

یہ کورس شرکاء کو مشکل حاالت کے دوران صحت عامہ کے مختلف ڻولز اور تکنیکوں کو استعمال کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ یہ صحت عامہ 
کے مناسب ڻولز اور تکنیکوں کے استعمال سے صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال کا مؤثر اور کار ده (ایفیکڻیو اور ایفیشنٹ) جواب دینے میں شرکاء 

کی صالحیت میں اضافہ کرے گا۔

1-  ایمرجنسی کے شدید مرحلے میں، ڈیڻا جمع کرنے سے لے کر پھیالنے یا تقسیم کرنے تک ڈیڻا کو مؤثر طریقے سے ہینڈل کریں۔
2-  چیلنجنگ یا مشکل حاالت میں تیزی سے صحت کی ضروریات کا جائزه لیں۔

3-  ثبوت پر مبنی ایمرجنسی رسپانس (ردعمل) پالن تیار کریں۔
4-  عملدرآمد کو آسان بنانے کے لیے مذاکرات اور تنازعات کے حل کی مہارت کا استعمال کریں۔

-  آفات (ڈیزاسڻر) میں صحت عامہ کے اجزاء۔
-  ڈیزاسڻر ایپیڈیمولوجی

-  آفات (ڈیزاسڻر) میں صحت سے متعلق معلومات کا نظام۔
-  فیصلہ سازی کے لیے ڈیڻا۔

-  چیلنجنگ یا مشکل حاالت میں ڈیڻا اکڻھا کرنا۔
-  چیلنجنگ یا مشکل حاالت میں ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل ۔

-  رپورٹ لکھنا اور پروسیسنگ

6
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



پبلک ہیلتھ رسک مینجمنٹ
صحت عامہ جسمانی عوامل سے لے کر کیمیائی اور حیاتیاتی عوامل تک وسیع نقصان ده خطرات یا اضرار (hazards) سے متاثر ہوتی ہے۔ 
جب یہ عوامل لوگوں اور نظام صحت کی کمزوری کے عوامل کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، تو لوگوں کی صحت اور زندگی خطرے میں پڑ جاتی 
ہے۔ ان خطرات کو کم سے کم کرنے کے لئے، خطرے میں کم کرنے (رسک ریڈکشن) کے مضبوط اقدامات اڻھائے جانے کی ضرورت ہے. تاہم، 

وجوہات کو سمجھنے اور عوامل کو متاثر کیے بغیر خطرے میں کمی حاصل نہیں کی جا سکتی۔
 

لہذا، کسی بھی رسک مینجمنٹ پالن اور پراجیکڻس کے لیے، رسک کے تعین کرنے والے عوامل (determinants) سمیت، رسک کی تشخیص 
(اسسمنٹ) اہم ہیں۔ یہ کورس ایک فیلڈ پر مبنی، مقامی سیاق و سباق کے مطابق تربیت فراہم کرتا ہے، جو خطرے کی تشخیص کرنے اور رسک 

مینجمنٹ پالن تیار کرنے کے لیے مناسب ڻولز اور تکنیک پیش کرتا ہے۔

1-  خطے میں صحت عامہ کے عام خطرات پر تبادلہ خیال کریں۔
2-  نقصان ده خطرات یا اضرار (hazards)، کمزوری، اور صالحیت کی تشخیص (اسسمنٹ) کے عمل اور طریقوں کو سمجھیں۔

3-  خطرے کی تشخیص اور انتظام میں GIS اور دیگر IT ڻولز کا اطالق کریں۔
4-  خطرے میں کمی (رسک ریڈکشن) کے منصوبوں کی ترقی کا مظاہره کریں۔

5-  رسک مینجمنٹ آپشنز کی قیمت پر تبادلہ خیال کریں۔

-  خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ) کا تعارف۔
-  نیم مقداری (Semi-quantitative) خطرے کی تشخیص۔

-  ڈیزاسڻر رسک مینجمنٹ فریم ورک
-  رسک مینجمنٹ

-  رسک مینجمنٹ کی معاشیات۔
-  آفات (ڈیزاسڻر) میں انفارمیشن مینجمنٹ۔

-  ڈیزاسڻر مینجمنٹ پالن
سیکھنے کے نتائج-  ہسپتال کی حفاظت (سیفڻی) کا اندازه (اسسمنٹ)۔

اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل 7
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل رسک کمیونیکیشن
رسک کمیونیکیشن سے مراد عوام کو صحت کے خطرات اور واقعات کے بارے میں معلومات کی ترسیل ہے، اور اس میں پبلک ہیلتھ واقعات کی 
تیاری، ردعمل اور بحالی کے مراحل کے دوران مطلوبہ کمیونیکیشن مہارتوں کی ایک وسیع رینج شامل ہے۔ رسک کمیونیکیشن ہنگامی ردعمل کے 

بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ باخبر فیصلوں کو متاثر کرنے اور رویے میں مثبت تبدیلی النے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
 

یہ کورس کچھ خاص تکنیکوں کی وضاحت کرتا ہے جیسے: پالیسی سازوں کے سامنے وکالت، شراکت داری اور اتحاد بنانا، افراد اور برادریوں کے 
ساتھ خطرے کے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے بات چیت، اور ذرائع ابالغ (ماس میڈیا) مہمات کو فروغ دینا۔ مزید برآں، کمیونڻی کی شرکت پر 

تبادلہ خیال کیا جائے گا کیونکہ ایکویڻی اور شواہد پر مبنی مداخلت کو صحت کے فروغ میں اہم اخالقی تصورات سمجھا جاتا ہے۔

1-  رسک کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہونے والی مختلف حکمت عملی اور طریقے بیان کریں۔
2-  صحت کے فروغ، سوشل موبالئزیشن، اور کمیونڻی کو مشغول کرنے کے عمل پر تبادلہ خیال کریں۔

3-  اسڻیک ہولڈرز اور مناسب کمیونیکیشن کے طریقوں کی شناخت کریں۔
4-  ہنگامی حاالت کے دوران رسک کمیونیکیشن کی حکمت عملی کے استعمال کا مظاہره کریں۔

5-  صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال میں فعال اسڻیک ہولڈرز، میڈیا، اور عوام کے ساتھ مؤثر طریقے سے بات چیت کریں۔

-  ایمرجنسی کے دوران رسک کمیونیکیشن کا تعارف۔
-  گفتگو (کمیونیکیشن) کی مہارت کی بنیادی باتیں

-  بحرانوں سے متعلق نفسیات۔
-  رسک کمیونیکیشن کے بلڈنگ بالکس۔

-  کمیونیکیشن کے مقاصد کا تعین
-  رسک کمیونیکیشن پالنز کی ترقی۔

-  کمیونیکیشن کے پیغام اور مواد کی ترقی۔
-  رسک کمیونیکیشن میں انفارمیشن ڻیکنالوجی کا کردار۔

-  میڈیا اور ماس کمیونیکیشن چینلز
-  پیغامات اور سامعین۔

-  ترجمان۔
-  کمیونڻی کو مشغول کرنا اور سماجی متحرک ہونے (سوشل 

موبالئزیشن)
-  رسک کمیونیکیشن کے وسائل، اسڻیک ہولڈر اور شراکت دار۔
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل بڑے اجتماعات کے دوران پبلک ہیلتھ مینجمنٹ
عالمی اداره صحت (ڈبلیو ایچ او) کے جانب سے بڑا اجتماع (ماس گیڈرنگ)، چاہے منظم ہو یا خودجوش، ایک ایسے تقریب کے طور پر بیان کیا گیا 
ہے، جس میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد اس پروگرام کی میزبانی کرنے والے کمیونڻی، شہر، یا پوری قوم کی منصوبہ بندی اور جوابی 
وسائل کو دبانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ صحت عامہ کے خدشات جو اس طرح کے حاالت کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان میں چوٹ، متعدی بیماریاں 

(سی ڈی)، غیرمتعدی بیماریاں (این سی ڈی)، تھکن، اور گرمی سے متعلق بیماریاں شامل ہیں۔
 

صحت عامہ کے کارکنوں کا مقصد صحت عامہ کے خطرات کی بہتر تفہیم حاصل کرنے، صحت عامہ کے نظام کو مضبوط بنانے اور شواہد پر 
مبنی فیصلہ سازی کو فعال کرنے کے ذریعے ان خطرات کو کم کرنا ہے۔ مزید برآں، تیاری کو بڑھانے، سرویلنس کو بہتر بنانے، اور تیزی سے 

ردعمل کی صالحیتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔

1-  عالمی اور عالقائی سطح پر مختلف قسم کے بڑے اجتماعات کے درمیان فرق کریں۔
2-  بڑے اجتماعات کے دوران صحت عامہ کے اہم خدشات کی نشاندہی کریں۔

3-  بڑے اجتماعات کے دوران صحت عامہ کی سرویلنس کے اجزاء کی شناخت کریں۔
4-  بڑے اجتماعات کے لیے خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ) کریں۔

-  عالمی اور عالقائی سطحوں پر بڑے اجتماعات۔
-  بڑے اجتماعات کے دوران صحت عامہ کے خدشات۔

-  بڑے اجتماعات کے دوران بین االقوامی صحت کے ضوابط (آئی 
ایچ آر)۔

-  بڑے اجتماعات کے لیے تیاری اور جوابی منصوبے۔
-  بڑے پیمانے پر اجتماعات کے دوران صحت عامہ کی سفارشات۔

-  بڑے اجتماع میں خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ)
-  بڑے اجتماع کے لیے ہیڈن (Haddon) کا میڻرکس۔

-  بڑے اجتماعات کے دوران رسک کمیونیکیشن
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



کمیونڻی پر مبنی رسک مینجمنٹ
کمیونڻیز سب سے پہلے ہنگامی حاالت کا شکار ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے انہیں جواب دیتی ہیں۔ کمیونڻی پر مبنی ماڈلز میں، بہت سے اقدامات، 
پروگرام، اور منصوبے کمیونڻی کی فعال شرکت کے ذریعے کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ یہ کورس کیس اسڻڈیز کا استعمال کرتا ہے تاکہ کمیونڻی سیڻنگز 

میں کوالڻی اور مقداری خطرے (رسک)، اضرار (hazards)، کمزوری، اور صالحیتوں کی جانچ یا تشخیص کی جاسکے۔
 

یہ کورس وسائل کی تشخیص، خطرے کی نقشہ سازی، تخروپن (سمولیشن) کی مشقیں، تباہی کے ممکنہ نقصانات، اور قابل قبول خطرے کی تشخیص 
کی سطح میں خطرات کے تصور کے انضمام پر بھی زور دیتا ہے۔ باآلخر، اس کورس میں یہ تربیت بھی شامل ہے کہ قومی، صوبائی اور مقامی 

سطحوں پر روک تھام اور تخفیف کی حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے خطرے اور خطرے کی تشخیص کو کس طرح استعمال کیا جائے۔

1-  کمیونڻی پر مبنی آفات (ڈیزاسڻر) کے خطرے میں کمی کے نقطہ نظر کی اہمیت کو جانیں۔
2-  کمیونڻی پر مبنی ڈیزاسڻر رسک ریڈکشن (CBDRR) پراجیکڻس کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کر سکیں۔

3-  کمیونڻی پر مبنی خطرے کی تشخیص کریں۔
CBDRR  -4 منصوبوں کا اندازه کریں۔

-  کمیونڻی پر مبنی ڈیزاسڻر رسک مینجمنٹ کا تعارف۔
-  شراکتی کمیونڻی ڈیزاسڻر رسک ریڈکشن پالن۔

-  شراکتی رسک اسسمنٹ (خطرے کی تشخیص) کے اوزار (ڻولز)
-  رسک پرسیپشن اور رسک مینجمنٹ میں کمیونڻی کی شرکت۔

-  رسک مینجمنٹ میں کمیونڻی کی شرکت۔
-  عوامی آگاہی

-  آفات (ڈیزاسڻر) میں رضاکاروں کا انتظام۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل ہنگامی حاالت یا ایمرجنسیوں میں متعدی (سی ڈی) اور غیرمتعدی 
متعدی اور وبائی امراض ہنگامی حاالت میں اموات اور بیماری کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ اسی حال میں، غیر متعدی بیماریوں کو ترقی یافتہ اور کم بیماریاں (این سی ڈی)

ترقی یافتہ دونوں ممالک میں بڑھتی ہوئی اہمیت مل رہی ہے۔ یہ بیماریاں صحت عامہ کے لیے ایک سنگین خطره ہیں جو پیچیده ہنگامی حاالت اور 
قدرتی آفات یا ڈیزاسڻر کے ذریعے بڑھایی جاتی ہیں۔ اس کورس کا مقصد شرکاء کو ہنگامی حاالت کے دوران متاثره آبادی کی طرف سے درپیش 

بڑی متعدی اور غیر متعدی بیماریوں (NCDs) کو روکنے، ان کا پتہ لگانے اور ان پر قابو پانے میں مدد کرنا ہے۔
 

یہ کورس ہنگامی حاالت میں متعدی بیماریوں کے کنڻرول کے بنیادی اصولوں سے متعلق ہے، جو کہ درج ذیل ہیں: تیزی سے تشخیص (اسسمنٹ)، 
روک تھام، سرویلنس، وباء پھیلنے پر قابو، اور بیماریوں کا انتظام۔ اس کے عالوه، یہ کورس NCDs کی اہمیت، ذہنی صحت، اور آفات کے دوران 

نفسیاتی معاون مداخلت کی وضاحت کرتا ہے۔

1-  کسی بھی ابھرتی ہوئی وبا کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے لیے ہنگامی طور پر متاثره آبادی کا سامنا کرنے والے 
متعدی بیماریوں کے تہدیدوں کی شناخت اور ان کا انتظام کریں۔

2-  غیرمتعدی بیماریوں (این سی ڈی) کی ایپیڈیمولوجی اور ان پر آفات کے اثرات کو پہچانیں۔
3-  عام آبادی اور متاثرین کی ذہنی صحت پر آفات (ڈیزاسڻر) کے اثرات کا مطالعہ کریں۔

4-  متاثره آبادی کو ضروری نفسیاتی مدد فراہم کرنے کے لیے مختلف حکمت عملی دریافت کریں۔

-  آفات (ڈیزاسڻر) کے دوران متعدی امراض۔
-  ایپیڈیمولوجی کے نقطہ نظر سے جان بوجھ کر بیمارے پھیلنے 

کے بارے میں اشارے اور سراگ
-  ایمرجنسی کے دوران بیماریوں کی سرویلنس کے نظام کو 

مضبوط کرنا۔
-  ابھرتی ہوئی وباؤں کی روک تھام اور ان پر قابو پانا۔

-  میدان میں ذاتی حفاظت کے عملی پہلو
-  ہنگامی حاالت میں غیرمتعدی بیماریاں۔

-  این سی ڈی کی ایپیڈیمولوجی اور بیماریوں کا عالمی بوجھ۔
-  این سی ڈی سرویلنس سسڻم اور اشارے (انڈیکیڻرز)۔

-  چوٹ کی ایپیڈیمولوجی کا تعارف
-  چوٹ کی سرویلنس۔

-  ہنگامی حاالت میں ذہنی صحت اور نفسیاتی مسائل۔
-  ایمرجنسی کے دوران ذہنی صحت اور نفسیاتی معاونت کے 

لیے صحت عامہ کی مداخلت۔
-  ہنگامی حاالت کے دوران بڑھاپے کی دیکھ بھال۔
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انسانی بنیادوں پر خواتین اور بچوں کی صحت
ماضی میں، تولیدی صحت (RH) ایک ایسا شعبہ تھا جس پر ہنگامی حاالت میں کم ہی بحث کی جاتی تھی۔ جیسا کہ موجوده رجحانات ہنگامی صورت 

حال کے ارتقا اور زیاده طویل ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں، اس لیے تولیدی صحت سے متعلق پروگرامنگ تیار کرنا اور بھی اہم ہو گیا ہے۔
 

ہنگامی حاالت میں تولیدی صحت (RH) کے بہت سے پہلو ویسے ہی رہتے ہیں جیسا کہ غیرہنگامی حاالت میں ہیں، تاہم، دوسرے پہلوؤں پر غور 
کیا جانا چاہیے جیسے صدمے، خاندانی علیحدگی، غربت، اور سماجی عدم استحکام جو ان لوگوں کی ضروریات اور خطرات کو متاثر کرسکتے ہیں۔ 
یہ کورس آبادی کی تولیدی صحت کی ترجیحی ضروریات پر مرکوز ہے اور ہنگامی حاالت میں تولیدی صحت کی خدمات کے قیام کے لیے ایک 

منطقی انداز بیان کرتا ہے۔

1-  ہنگامی حاالت کے دوران عورتوں میں بیماری اور اموات کی اہم وجوہات پر گفتگو کریں۔
2-  تولیدی صحت کی ضروریات کا اندازه کریں اور ہنگامی حاالت کے دوران تولیدی صحت کی خدمات کی منصوبہ بندی کریں۔

3-  آبادیوں کے لیے کم از کم ابتدائی خدمات پیکیج (MISP) اور ان تولیدی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات، جو زیاده طویل مدتی ہوں، 
نافذ کریں۔

4-  تولیدی صحت کی خدمات کی نگرانی اور تشخیص کریں۔

-  ایمرجنسی میں تولیدی صحت (RH)۔
(MISP) کم از کم ابتدائی سروس پیکیج  -

-  ایمرجنسی کے دوران تولیدی صحت کی پروگرامنگ
-  بحرانوں کے دوران جنسی اور تولیدی صحت کی خدمات کا ہم 

آہنگی۔
(GBV) صنف پر مبنی تشدد  -

-  ہنگامی حاالت میں بچوں کا تحفظ۔
-  ویکسین مہمات کے لیے سوشل موبالئزیشن۔

-  ویکسین کی ترجیح اور بڑے پیمانے پر ویکسین۔
-  ایمرجنسی کے دوران ویکسین کا انتظام۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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ایمرجنسیوں یا ہنگامی حاالت میں غذائیت (نیوڻریشن)
خشک سالی، سیالب، اور جنگوں جیسی آفات شدید اور دائمی صحت کے مسائل، خاص طور پر غذائی قلت، کا باعث بنتی ہیں۔ ہنگامی حاالت کے 
دوران، متاثره اور بے گھر افراد کی بڑی تعداد (کم از کم ڈیزاسڻر کے شدید مرحلے میں) بیرونی امداد پر انحصار کرتے ہیں۔ حکومتیں، این جی اوز 

اور، اقوام متحده کی ایجنسیاں سبھی ان لوگوں کو کسی نہ کسی وقت غذائی مدد فراہم کرتی ہیں۔
 

تاہم، اس طرح کے حاالت کو سنبھالنے کے لیے ضروری علم اور مہارت کے بغیر، اس سپورٹ اور حمایت کے ناقص نتائج ہوں گے۔ یہ کورس 
خوراک اور غذائیت کے ضروری تصورات کو اجاگر کرتا ہے اور طلباء کو تباه کن حاالت میں غذائیت کے مسائل سے نمڻنے کے لیے ضروری 

علم اور مہارت فراہم کرتا ہے۔

1-  آفات سے متعلق خوراک اور غذائیت کے تہدیدوں کو سمجھیں تاکہ ان کے اثرات کی پیشن گوئی کریں اور ان کو کم کیا جا سکے۔
2-  ایمرجنسی میں فوڈ سپالئی چین اور مناسب فوڈ راشن کو پہچانیں۔

3-  غذائی قلت کی اقسام کی تشخیص کریں۔
4-  تیزی سے غذائیت کی تشخیص (اسسمنٹ) کریں۔

5-  ایمرجنسی کے دوران غذائیت کی مداخلتوں کو ڈیزائن کریں۔
6-  ایمرجنسی کے دوران دودھ پالنے کی اہمیت کو فروغ دیں۔

-  خوراک اور غذائیت کا تعارف۔
-  مائکرو نیوڻرینڻس۔

-  مائکرو نیوڻرینٹ کی کمی کی بیماریاں۔
-  غذائی قلت 

-  غذائیت کے مسائل کا کا تجزیہ و تحلیل
-  غذائی حالت کی پیمائش

-  غذائیت کی حالت کا اندازه لگانا (اسسمنٹ)۔
-  غذائیت کے اشارے (انڈیکیڻرز)۔ 

-  ہنگامی حاالت میں غذائیت کی تیز تشخیص (اسسمنٹ)۔
-  فوڈ سیکورڻی اور غذائیت: بنیادی باتیں اور اوزار (ڻولز)

-  مختلف شعبوں (سیکڻرز) بھر غذائیت کی مداخلت
-  انتخابی کھانا کھالنے کے پروگرام۔

-  فیصلہ سازی کے عمل

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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ایمرجنسیوں یا ہنگامی حاالت میں 
ماحولیاتی صحت (EH) کے نقصان ده خطرات یا اضرار (hazards) مختلف طریقوں سے آفات (ڈیزاسڻر) اور ہنگامی حاالت سے قریب سے وابستہ ماحولیاتی صحت

ہیں۔ ماحولیاتی صحت کی سرگرمیاں انڻر ڈسپلنری ہیں اور ان میں انجینئرنگ، ہیلتھ سائنسز، کیمسڻری، اور حیاتیات سمیت سماجی، مینجمنٹ، اور 
انفارمیشن سائنسز بھی شامل ہیں۔ آفات (ڈیزاسڻر) اور ان سے بحالی کے اوقات میں، بہت سے پس منظر رکھنے والے لوگ ان سرگرمیوں میں مشغول 

ہوتے ہیں جو کہ صحت عامہ کی نگرانی، بحالی، اور دیکھ بھال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ 
 

تعارف فراہم کرنے کے عالوه، یہ کورس ان جسمانی، حیاتیاتی، کیمیائی، اور سماجی عوامل، جو خطرات کا باعث بنتے ہیں، سرویلنس، صحت کے 
اشارے اور تشخیص، تیاری کے عمل، صفائی ستھرائی اور ویکڻر کنڻرول، انخالء اور عارضی رہائش، ڈیزاسڻر کے بعد صحت کی سرگرمیاں، اور 

پائیدار ترقی جیسے مسائل پر بحث کرے گا۔ 

1-  ہنگامی حاالت میں ماحولیاتی صحت کے خطرات کی شناخت اور پیش گوئی کریں۔
2-  ہنگامی حاالت کے دوران ماحولیاتی خطرات کا انتظام کرنے کے لیے صحت عامہ کی مداخلت کی وضاحت کریں۔

3-  مناسب ماحولیاتی صحت کی سرگرمیوں (پانی کی فراہمی اور صفائی، ویکڻر کنڻرول، وغیره) کے ساتھ ہنگامی حاالت 
کا جواب دیں۔

4-  ڈیزاسڻر مینیجمنٹ سائیکل کے روک تھام، تیاری، جواب، اور بحالی کے مراحل میں ماحولیاتی صحت کی ترجیحی 
ضروریات اور اعمال پر رہنمائی فراہم کریں۔

5-  ماحولیاتی صحت سے متعلق تمام شعبوں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کریں۔

-  آفات کے دوران ماحولیاتی صحت۔
-  ایمرجنسی کے دوران ریپڈ واش (WASH) ضروریات کی تشخیص۔

-  پانی آلوده کرنے والے مادے۔
-  ہنگامی حاالت میں پانی کے معیار کی تشخیص

-  ہنگامی حاالت میں صفائی۔
-  بہتر صحت کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ۔

-  حفظان صحت کا فروغ اور کمیونڻی آؤٹ ریچ
-  ایمرجنسی میں کمیونڻی پر مبنی واڻر ریسورس مینجمنٹ۔

-  واش (WASH) سرگرمیوں کی نگرانی اور تشخیص۔
-  واش (WASH) کلسڻر اور کوآرڈینیشن۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل سائنسی تحریر یا لکھنا
یہ کورس سائنسی اشاعت کے لیے ہم مرتبہ جائزه لینے (peer reviewing) اور سائنسی مضامین (manuscripts) پر نظرثانی کرنے کے لیے 
شامل مراحل کا جائزه لینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کورس کے شرکاء مشقوں اور کالس مباحثوں کے ذریعے لکھنے، پڑھنے، ترمیم کرنے (ایڈیڻنگ)، 

اور جائزه لینے کی مہارت کو ظاہر کریں گے اور بہتر بنائیں گے۔ اس کورس کا مقصد مؤثر سائنسی تحریر کے بنیادی اصول سکھانا ہے۔

ہدایات بنیادی طور پر صرف سائنسی مسودات لکھنے اور شائع کرنے کے عمل پر مرکوز ہوں گی۔ کورس دو حصوں میں پیش کیا جائے گا: حصہ 
(1) شرکاء کو سکھاتا ہے کہ کس طرح مؤثر، جامع اور واضح طور پر سائنسی لکھنا ہے اور حصہ (2) انہیں ایک حقیقی سائنسی نسخہ کی تیاری 

کے ذریعے مدد کرے گا۔

1-  ماحولیاتی صحت کے عالقے میں ایک مؤثر، جامع اور واضح سائنسی نسخہ لکھیں۔
2-  ان سائنسی اشاعتوں کی شناخت کریں جو ان کے کام کے لیے سب سے زیاده مفید ہیں۔

3-  قارئین اور جائزه لینے والوں (reviewers) کی ضروریات کے بارے میں بہتر طور پر جانیں۔
4-  تحقیقی مقالے میں ہر حصے کے مقصد کو سمجھیں۔

5-  ان کی اپنی تحقیقی تحریر کو بہتر بنانے کے لیے عملی اسڻریڻیجیز کا وسیع ذخیره ہوں۔
6-  اس کے بارے میں، کہ اپنی تحقیق کو کیسے، کہاں، اور کب شائع کرنا ہے، اسڻریڻجک انتخاب کریں۔

-  تحقیقی پراسس اور ارگمنٹ (دلیل) میڻرکس۔
-  عنوان کا صفحہ، خالصہ، اور تعارف کا لکھنا۔

-  تحقیقی طریقے کا لکھنا۔
-  تحقیقی نتائج کا لکھنا۔

-  بحث، نتیجہ، اور حوالہ جات (ریفرنسز) کا لکھنا۔
-  اچھا نسخہ (manuscript) لکھنا۔
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس
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