
  

 پلیس  ویاسیاول

 سینٹر  وسائل نگہداشت یابتدائ اور حمل

 

 

 سروس بروشر

 رابطہ یک تفصیالت

ں یہ اہم ےیل  ہمارے تاثرات کے آپ  

اوقات  کے  کھلنے  
جمعرات  اور ریپ  

ں یکھید سائٹ بیو ںیم صورتحال موجودہ  

 

ےل ک تحفظے کے بچوں پليس وياسیاول ے پرعزم ی  ہ   

ےیا مقایم پليس وياسیاول  ،ے کام ساتھ کے رسوسے نڈيجين   اورے کرن   

ے جو ملےیف ےیاے کو آپ اپن  ے سیےٹورے اور نڈيجين   ٹیسن    

 

ے ے نڈرزیل آئ  ےہ کہن  گا کرے تعاون سے ی  . 

 اردو

پرنٹنگ  عہیبذر  

ینیحس  دہ یس   

واحد  حنا  
Urdu translation by 



 

 خدمات تک رسائی

   
بچے کے جن والدین وہ یا والدین والے بننے نئے پلیس اولیویاس

 حمل آپ اگر ہیں. دیتے ساتھ کا ہو, کم سے سال ایک عمر کی 
  کسی آپ یا ہیں والدین کے عمر سےکم سال ایک یا ,ہیں سے

  مدد بھرپور کی آپ ادارہ یہ تو ہوں ہوئے دوچار سے نقصان
 ہے.  سکتا کر

 
موجودہ لیے کے کرنے حاصل خدمات کی پلیس اولیویاس کو آپ

  کی بچے ماں یا ہسپتال کے زجگی کے آپ ایجنسی, سپورٹ
سہولیات بھی آکر ازخود آپ ہوگا. النا  نامہ اجازت سے نرس ہیلتھ

 ہیں.  سکتے لے 
 

قابلیت  ماہرانہ مگر ہوتا. نہیں سا ایک ہمیشہ استقبال کا بچے نئے
 حیثیت کی ہونے والدین  خود بذات اور ذریعے کے ٹریننگ اور 

  خوب کو پریشانیوں اور دشواریوں کی آپ ٹیم سےہماری
  مطابق  کے ضرورت کی ہی آپ مدد کی آپ اور ہے سمجھتی

 گی. کرے پوری
 

 ہماری ٹیم 

 کے بھال دیکھ اور مسائل کے  بچہ افراد کے ٹیم  ہماری
 مسائل کے آپ لوگ یہ ہیں. یافتہ تربیت ورانہ پیشہ لئے
 چینی  نکتہ جا بے اور ہیں رکھتے خیال کا رازداری میں
  کرتے. نہیں

 
ذریع  کے چیت بات سے آپ ورکرز سپورٹ فیملی ہماری

 کی آپ ساتھ کے آپ لوگ یہ ہیں. کرتے مطمئین کو آپ 
 کے آپ یا گے. فرمائیں مدد آپکی مطابق کے ضروریات

  ہمارے گے. دیں کر نشاندہی کی سروسز دوسری لیے
 نئی  کی آپ پر طور رضاکارانہ پروگرام  سے بہت اور

 ہیں.  تیار وقت ہہم لیے کے شروعات کی زندگی
 

ہے  ہوتی درکار خدمات کی گاؤں پورے میں بسانے گھر ایک  
 

 حمل 
بچے  کر لے سے ہونے حاملہ کو آپ اگر توقع؟  کی بچے

 پریشانیاں مشکالت, کی طرح بھی کسی تک پیدائش کی 
 کرنے  مدد کی آپ پلیس تواولیویاس آئے پیش الجھن یا

  نہ سے بات اس والدین اکثر ہے. تیار وقت ہر لئے کے
 خوش  انتہائی وہ  گے ہوں کیسے منازل کہ ہیں ہوتے آشنا
  آنے نئے اپنے کو آپ ادارہ  یہ ہیں. ہوتے جذباتی اور

  اور ہے کرتا تیار لیے کے استقبال کے بچے والے
 ہے.  بناتا پراعتماد

 

 والدین  برائے داریاں ذمہ ابتدائی 
 شکریہ حد  بے کا کالسز نیٹل( )اینٹی پیدائش وقت از قبل

 حاالت اور اوقات والے آنے کو باپ ماں ریعہذ کے جس
  کو حاالت والے آنے اورباخوبي ہیں ركھتے آگاہ  سے

 نہیں ضروری یہ مگر ہے بات عام  ایک یہ ہیں. جانتے
 اکیلےہی آپکو سامنا کا مسائل یا چیلنج کا بننے والدین  کہ

 ہیں,  سکتے کر فراہم  معلومات مزید کو آپ ہم  ہوگا. کرنا
  کی باتوں ایسی تمام  اور ضروریات یک نومولود مثال

 ثابت  معاون میں سفر کے بننے کےوالدین آپ جو نشاندی
 کے آپ کہ جو سروس سوشل مزید کو آپ ادارہ یہ ہوگی.
 سکتاہے.  بتا میں بارے کے ہیں میی عالقے

 

 ضرورت مند کنبے کے لیے یہ  ادارہ مفت سہولیات
 فراہم کرتا ہے  

 حساس اور ہے رکھتا رازدارانہ باتیں تمام ادارہ یہ
 ہے. رکھتا  نیچی ہمیشہ کو معلومات 

 

 سہولت کردہ فراہم
صورتحال  انفرادی کی آپ اور ہے کرتا حمایت کی رازداری 

 ہے. مطابق کے 
 

  اس مقصد کا جس مدد جذباتی اور معاشرتی •
 نئے  اکثر جو ، ہے  کرنا کم کو تنہائی معاشرتی

 کرسکتے مدد آپکی ہم ہیں. کرتے محسوس والدین
 کرنے استعمال کو ان  اور کرنے تالش خدمات ہیں

 اور  تو ائے پیش ضرورت مزید اگر  اور میں.
 ہے.  سکتی جا دی بھی فراہمی کی سپورٹ

کے  ان اور چیزیں سے لحاظ کے ضرورت کی آپ •
 چیزوں  ہے. سکتا کر فراہم طریقے کے استعمال 

 بچوں اور میٹرنیٹی چیزیں درکار میں نرسری میں
 کچھ.  بہت اور کپڑے کے

  یا میں حاالت مشکل  کے بعد کے حمل اسقاط •
 کا آپ میں وقت کے بعد کے جانے گزر کے بچے
 . ہے ساتھ

 پیدائش کی بچے تربیت  اور تعلیم کی والدین نئے •
 میں. سلسلے کے

 بدلنے  کپڑے لئے کے بچوں میں ادارے ہمارے  •
 یہ جب ہے ہوئی بنی جگہ کی پالنے دودھ اور 
 ہے.  ہوتا کھال دفتر 

 


