 Greveبلدیہ

هضیذ هعلوهبت کے لیے:
اگش آپ کو هضیذ هعلوهبت دسکبس ہوں ،تو آپ اپٌے
ڈے کیئش عیٌٹش هیں تعلیوی عشبشاٍ عے سابطہ
کشعکتے ہیں۔
ہن آپ کے عبتھ هثبت تعبوى کے خواہبں ہیں۔
ًیک توٌبؤں کے عبتھ،
 Greveبلذیبتی هببزثہ کویٹی بشائے ڈے کیئش

بچوں اوس گھشاًوں کے لیے هشکض
بشائے ڈے کیئش اوس اعکولض عیٌٹش

معلومبت برائے والدیه

مببحثہ کمیٹی برائے ڈے کیئر
 ایک اؽتشاک هببیي اصبچوں کی فالذ و بہبود اوس ًؾووًوب کے لیے پیؾہ
وس هبہشیي اوس والذیي

ہش هیٹٌگ کب اختتبم کغی هخصوؿ هغئلے/چیلٌح کے زوالے
عے تبذیلیبں پیذا کشًے کے لیے دسکبس کغی بھی ًوعیت کی
تدبویض اوس فیصلوں عے هتعلك گفتگو پش ہوتب ہے۔

مببحثے کی میٹنگ سے قبل
هببزثے کی هیٹٌگض هیں ،والذیي اپٌے بچوں عے هتعلك گفتگو هیں
ؽشیک ہوتے ہیں۔

مببحثے کی میٹنگ کے بعد
هببزثے کی هیٹٌگ کے بعذ ،هببزثہ کویٹی هببزثے کی هیٹٌگ
عے اخز کشدٍ تدبویض اوس فیصلوں کے زوالے عے هختصش
ضببطہ تسشیش هیں التی ہے۔ یہ ًکبت توبم ؽشکبء کو اسعبل
ًکبت
ٔ
کیے خبتے ہیں۔

هبہشیي تعلین عے،
هببزثے کی هیٹٌگ عے لبل ،والذیي بچے کے
ِ
هببزثے کی هیٹٌگ کے لیے گفتگو کے اہن ًکبت پش اتفبق کشتے ہیں۔

هبہشیي تعلین اوس ،اگش ضشوست ہو تو ،دیگش
اط کے بعذ ،والذیي،
ِ
هبہشیي هضیذ پیؼ سفت ،بؾوول اپٌی راتی کبوؽوں کے لیے تدبویض
پش ببت کشتے ہیں۔
وٍ اط ببت پش بھی اتفبق کشتے ہیں کہ آئٌذٍ کے لیے بچے کی
ًؾووًوب کی کب اوس کیغے آگبہی لی خبئے گی۔
والذیي اط ببت کب الشاس کشتے ہیں کہ تعلیوی ًفغیبتی هؾبوست
( )PPRیب فیولی هؾبوست کی خبًب عے ثبلثی کے کغی بھی عول
پش پیؼ سفت کی خبئے گی ،اگشچہ کہ گفتگو کی اصل هیٹٌگ هیں
یہ ببت طے ًہ کی گئی ہو۔

 PPRکے لیے عفبسؽبت هببزثہ کویٹی کے رسیعے پیؼ ہوتی ہیں۔
ت خود بھی  PPRیب فیولی هؾبوست عے سابطہ کشعکتے
والذیي بزا ِ
ہیں۔

هبہشیي تعلین ایک هختصش
ق سائے کے بعذ ،بچے کے
ِ
والذیي عے اتفب ِ
سپوسٹ تسشیش کشتے ہیں ،خظ پش والذیي دعتخط کشتے ہیں۔ والذیي
کو هیٹٌگ کے لیے سپوسٹ هیں هضیذ تبثشات ؽبهل کشًے کب اختیبس
زبصل ہوتب ہے۔

اط ببت کب تدضیہ کیب خبتب ہے کہ کیب دیگش اہن لوگوں کب بھی اط
هیٹٌگ هیں ؽبهل ہوًب بہتش ہوعکتب ہے۔ اط ببت پش بھی اتفبق کیب خبتب
ہے کہ آیب هتشخن کب هیٹٌگ هیں هوخود ہوًب ضشوسی ہے یب ًہیں۔
مببحثے کی میٹنگ کے دوران
هببزثے کی هیٹٌگ هیں ضلع کب عشبشاٍ عب کب اعتمببل کشتب ہے اوس
اط ببت کب خبئضٍ پیؼ کشتب ہے کہ هببزثے کی هیٹٌگ کیغے هٌعمذ
کی خبئے گی۔
هببزثے کی هیٹٌگ هیں ،ؽشکبء اط ببت پش گفتگو کشتے ہیں کہ وٍ
بچے کی هعبوًت کے لیے سوصهشٍ بٌیبد پش هضیذ کیب کچھ کشعکتے
ہیں۔
هثبل کے طوس پش ،گفتگو دسج ریل کے ببسے هیں ہوعکتی
ہے:
هبہشیي تعلین بچے کی سوصهشٍ
کہ کیب والذیي ،اعبتزٍ اوس
ِ
صًذگی هیں کوئی تبذیلی ال عکتے ہیں

عزیز والدیه،
کغی بھی بچے کو اپٌی صًذگی کے ابتذائی چھ عبلوں کے دوساى
هبہشیي تعلین یب دیگش افشاد کی خبًب عے خصوصی کبوػ
والذیي،
ِ
دسکبس ہوعکتی ہے۔
بعض اولبت اصخود بچے کی هذد کشًب هؾکل ہوعکتب ہے۔ چٌبًچہ
اعی همصذ کے لیے هببزثہ کویٹی بٌبئی گئی ہے ،خظ عے والذیي
هبہشیي تعلین سخوع کشعکتے ہیں۔
اوس
ِ
یہبں آپ بچے کی ًؾووًوب کے تٌبظش هیں پیؼ آًے والے هغبئل
اوس هؾکالت کے زوالے عے اوس چیضوں کو بذ عے بذتش ہوًے
عے بچبًے کے لیے هعبوًت زبصل کشعکتے ہیں۔

هثبل کے طوس پش ،یہ هعبهلہ دسج ریل زوالوں عے اط ببت
کب تعیي کشعکتب ہے کہ ببلغ افشاد بچے کی هعبوًت کیوًکش
کشعکتے ہیں:
خظ لذس هوکي ہو فالذ و بہبود ،اوس عیکھٌے عکھبًے
کے زوالے عے

ڈے کیئش هیں داخل ہوًے پش پغٌذیذگی کے اظہبس کے
زوالے عے
ڈے کیئش هیں ،تفشیسی اولبت هیں اوس فیولی کے عبتھ
هوخودگی کے دوساى بچوں اوس ببلغ افشاد کے عبتھ بہتش
تعلمبت کے زوالے عے
ت عبهہ کے ایک ًوبئٌذے،
هببزثہ کویٹی ضلع کے عشبشاٍ ،صس ِ
هبہش ًفغیبت ،گویبئی/عوبعت کے ایک
هعبوى کبسکي ،ایک ِ
کٌغلٹٌٹ اوس ایک فیولی هؾیش پش هؾتول ہوتی ہے۔

هبہش
کیب هعبوى کبسکي ،گویبئی/عوبعت کب کٌغلٹٌٹ یب ِ
ًفغیبت تبذیلیبں الًے کے زوالے عے بچے کی صًذگی
عے تعلك سکھٌے والے ببلغ افشاد کو تعبوى فشاہن
کشعکتے ہیں۔

دیگش الفبظ هیں ،هببزثہ کویٹی هختلف هبہشاًہ آساء کی عوبعت،
هؾبوست کے زصول ،اوس اگش ضشوست ہو تو ،ثبلثی کب هولع
فشاہن کشتی ہے۔

کیب بچے کی ًؾووًوب کے تدضیے کے لیے
گویبئی/عوبعت کے کٌغلٹٌٹ کی ضشوست ہے

ہش بذھ کو هببزثے کی هیٹٌگض هٌعمذ ہوتی ہیں صبر  8:30عے
 11:30بدے تک طبق عذدی ہفتوں هیں۔

