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پ سب یہ  ہے۔میں بارے کے آ
پ لیے کے  گائیڈکا آ

دینافروغ کو لوگوں 



ہے۔نمبر فون کا ان 

رہیںتیار لیے کے مستقبل اپنے 

ناممیرا 

پ  زندگیکی آ

والدینرضاعی میرے 

نمبرفون ٹیلی 

تم

پ  آوازکی آ

رہیںمند صحت 

نامکا افسر والے لینے جائزہ آزاد 

زونکڈز 

پتہکا نمبرز فون ٹیلی 

پتہمیرا 

نمبرموبائل میرا 
رہیںمحفوظ 

ی میرا  سمیل ا ایڈری

ت کی رابطے کے ان  ہیں۔یہ تفصیال

سبمیں بارے ہمارے 

ت  کارطریقہ کا شکایا

کارکنسماجی اتھارٹی مقامی میرا 

پ  تعینکا جگہ کی آ

ورکرزسوشل 

پ  • ی رضاعی کی آ جائے۔رکھی امید کیا میں تقرر

ت کی بچوں ہم  پ بھی کبھی اور ہیں الگ سے خدما ہیں فیصلہ کا آ کریں ن
پ ہی نہ اور گے  چاہتے بنانا بہتر اسے ہم گے، بنائیں مشکل کو زندگی کی آ

ہے:یہ کچھ میں بارے ہمارے لیے اس ہیں، 

پ جو ہیں کارکن سماجی اپنے ہمارے  • پ اور آ والدین رضاعی کے آ
گے۔کریں مدد کی 

پ وہ  س کو آ ٹ طرح ک گے۔کریں سپور

س اپنے ہمارے  • ت ہیں، گروپ پ تاکہ ہیں میٹنگز اور اجتماعا اپنی آ
ت  ہہ با سکیںک

پتےاور نمبر فون اہم 

پ میں دینے فروغ کو لوگوں  • اورہے کون ٹیم کی آ

س کی نوجوانوں اور بچوں ہم اور ہیں کون ہم  • ہیں۔کرتے مدد طرح ک

پ کہ ہے یہ مقصد ہمارا  ش آ ساتھ کے والدین رضاعی اپنے اور رہیں خو
شروع یا کرنا محسوس کمی کی گھر لیکن اٹھائیں، لطف کا وقت اپنے 
پ اگر کہ تک یہاں یا ہونا، پریشان میں  تو ہوں رہے وہاں عرصہ کچھ آ
پ اگر ہے۔ معمول یہ  ت سے کسی کبھی کو آ ت کی کرنے با تو ہو ضرور

پ بھی جب  ت کو آ ت سے کسی سے میں ہم ہو ضرور ہیں۔سکتے کر با

پ ہے سکتا ہو تو...  زیادہ ابھی اور ہوں، رہے کر محسوس گھبراہٹ آ
ہیں  پ نے ہم ہے، ٹھیک یہ لیکن جانتے ن گائیڈ اس ہے۔ لیا کر کور کو آ
چیزوں سے اس لیکن ہے، طویل تھوڑا یہ کہ ہیں جانتے ہم پڑھیں، کو 
پ اور گا جائے ہو آسان بہت سمجھنا کو  اور میں بارے ہمارے کو آ

کوئی اگر گے۔ جائیں جان سب ہیں کرتے کیا ہم تک اختتام کے اس 
پ جو ہے چیز ایسی  ہیں سمجھ کو آ والدین رضاعی اپنے تو ہے، آتی ن

گے۔کریں مدد ممکن ہر ہم اور پوچھیں سے ہم یا 

پ  • ہتے جو آ ہے۔رکھتا اہمیت ہیں ک

ش کو والدین رضاعی اپنے ہم  • ہیں۔کرتے تال

پ  پ میں، گائیڈ کی آ گے:پڑھیں میں بارے کے ان آ

وہی صرف ہم اور ہیں ٹیم دوستانہ ایک ہم میں، دینے فروغ کو لوگوں 
پ جو ہیں چاہتے  جن ہم اور ہے مختلف کوئی ہر ہو۔ بہترین لیے کے آ

ہم کو نوجوانوں جن اور ہیں مختلف وہ ہیں رکھتے کو نوجوانوں 
ہداشت رضاعی  س مختلف وہ ہیں رکھتے میں نگ ہیں، آتے سے منظر پ

ہانی کی سب اور  پ بالکل ہے، مختلف ک طرح۔کی آ
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پ سے جن ہیں بھی طریقے سارے بہت پاس کے سائٹ اس  میں کام ہمارے آ
ہذا ہیں، سکتے ہو شامل  پ ل نوجوانوں میں کیئر فوسٹر اندر کے پیپل فوسٹرنگ آ

ی میں بنانے ممکن کو تبدیلی بھی کسی لیے کے بنانے بہتر کو زندگی کی  مدد ہمار
ہیں۔سکتے کر 

لیے(کے دینا فروغ کو لوگوں والے کرنے نگرانی کی کارکن سماجی  •

ت اس میں سائٹ اس  ت لیے کے بنانے یقینی کو با ی بہ ت سار پ کہ ہیں موجود معلوما پ اور پیپل فوسٹرنگ قیام کا آ اتنا ساتھ کے والدین رضاعی کے آ

ت ایسی ہے۔ سکتا ہو جتنا ہو اچھا ہی  ت سی بہ پ جو ہیں معلوما ش سرگرمیاں کی دلچسپی کی آ پ میں کرنے تال ہیں۔کرتی مدد کی آ

پ اگر  ت کو آ پ تو ہو ضرور ہیں۔سکتے کر کیسے شکایت آ

پ  پ اور آ خاندان)رضاعی کا آ

پ صرف ذریعے کے پیپل فوسٹرنگ  ت بھی میں بارے کے سرگرمیوں والی جانے کی منعقد لیے کے آ ہیں۔موجود معلوما

ت سی بہت سے پرپز آف سٹیٹمنٹ میں گائیڈ اس نے ہم  کی شامل معلوما

پ نے ہم ہیں۔  س بورنگ تر زیادہ اور کیا احسان پر آ پ اگر لیکن لیے، نکال بٹ آ
پ ہم اور پوچھیں سے ہم تو ہیں چاہتے کاپی اپنی  پ یا گے دیں ایک کو آ ی آ ہمار
ہیں:سکتے کر لوڈ ڈاؤن کاپی ایک سے سائٹ ویب 

پ ذریعے، کے سائٹ ویب اس  اگر ہیں، سکتے کر رابطہ سے ہم وقت بھی کسی آ
پ  ت کچھ کہ ہیں چاہتے بتانا یہ ہمیں یا ہے، پریشانی کوئی کو آ ہے، ہوا اچھا بہ

پ ہمیں  ہوگی۔خوشی کر سن سے طرف کی آ

پ بیان کا مقصد  ہے:بتاتا کو آ

ت کو والدین رضاعی  • ہل ہیں دیں م پ (ک ہر لیے کے وقفے آ ہیں)سکتے ٹھ

پ  پ اور ہے اہم انتہائی لیے ہمارے خوشی اور صحت حفاظت، کی آ محفوظ کو آ
ب پر سائٹ ویب لیے کے مدد میں رہنے  ت دستیا پر طور خاص گی، ملیں معلوما
ہذا فلمیں، مفید واقعی کچھ بشمول الئن، آن  ہیں پڑھنا سب یہ ل ہے!ن

ہمارے کو دنیا جو ہے رکھا ساتھ ایک نے ہم جو ہے کتابچہ ایک بیان کا مقصد 
ہے۔بتاتا کچھ سب میں بارے 

ہاں اور ہیں کون ہم  • ہیں۔آئے سے ک

پ ہم  • ش کیسے کو والدین رضاعی صحیح لیے کے آ ہیں۔کرتے تال

پ یہ  پ کو، آ ت کی بچوں اور والدین رضاعی کے آ میں سمجھنے کو خدما
ہیں۔کرتے کیا ہم کہ گا کرے مدد 

پ ہم  • ہیںکرتے کیا لئے کے آ

ہیں۔کرتے کیسے مدد اور تربیت کی والدین رضاعی اپنے ہم  •

پ  ت اس جو ہیں لوگ وہ ٹیم کی آ پ کہ ہیں بناتے یقینی کو با قیام اپنے ساتھ ہمارے آ
پ ہوں۔ اندوز لطف سے  ہے:ٹیم کی آ

ہے۔کون عملہ ہمارا  •

ہیں۔رہے کر کام اچھا والدین رضاعی ہمارے کہ ہیں بناتے یقینی کیسے ہم  •

تم •

ہوں والی دینے فروغ پاس ہمارے  • ہیں۔اقسام مختلف کی جگ

پ  • والدینرضاعی کے آ

تعدادکی والدین رضاعی اور بچوں رضاعی 

www.fosteringpeople.co.uk

ورکرسوشل اتھارٹی لوکل  •

ہےپاس ہمارے 

کڈزون

سبمیں بارے ہمارے 

ی  2021جنور
12شمارہ 

مقصدبیانکا 
ٹ  لینڈاسکا

Kidszone  لیے کے نوجوانوں صرف جو ہے سائٹ ویب ایکPeople Fostering  میں
پ ہے۔  ہیں:سکتے لگا اندازہ کا اس وقت بھی کسی آ

kidszonewww.fosteringpeople.co.uk/

بیانکا مقصد  پ  ٹیمکی آ
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(SSW)ورکر سوشل سپروائزنگ 

ورکرزسوشل اتھارٹی مقامی 

کارکنانسماجی 

7

پ جب  • جائیں۔لے میں ہوم فوسٹر نئے اپنے آ

ی  س.میل ا اڈری

کریں۔شرکت میں میٹنگز کردہ مقرر سے طرف کی کارکن سماجی کے اتھارٹی مقامی اپنے  •

پ میں ہونے منتقل میں گھر رضاعی اپنے  • کریں۔مدد کی آ

پ اگر  • ت کو آ بتائیں۔طریقہ کا کرنے شکایت تو ہو ضرور

ش گھر صحیح لیے اپنے  • پ میں بارے کے اس اور کریں تال ت سے آ کریں۔با

ہیں:مالزمتیں اور کچھ پاس کے ان 

ت  • پ جب ہوں، موجود وہاں پر پڑنے ضرور ملیں۔سے والدین رضاعی اپنے بار پہلی آ

ہیں پھر  پ میں ہفتوں  6ہر کم از کم لیے کے سال پہلے ان چاہیے۔ ملنا دوبارہ سے آ
ت کم یہ بعد کے اس  پ وقت اس وہ ہے۔ سکتا ہو سے کثر ت میں بارے اس سے آ با
گے۔کریں 

پ جو ہیں لوگ وہ کارکن سماجی کے اتھارٹی مقامی  ہیں۔کرتے حمایت کی آ

پ کریں، تصور پر طور کے دوست اپنے کو کارکن سماجی اپنے  بھی کسی سے ان آ
ت میں بارے کے چیز  پ وہ ہیں۔ سکتے کر با ب کا سوال بھی کسی کے آ گے دیں جوا
پ وہ میں بارے کے اس ہے رہا ہو کچھ جو اور  پ کو آ گے۔رکھیں ڈیٹ ٹو ا

پ اگر  ش آ ہیں خو پ تو ہیں، ن پ ورکر سوشل کا آ ت سے ہم لیے کے آ ہم اور گا کرے با
پ  گے۔کریں مدد کی آ

گا:کرے  SSWلوگ والے دینے فروغ 

ہا ایگریمنٹ' پلیسمنٹ 'فوسٹر جسے کریں، معاہدہ رسمی ایک سے طرف اپنی  • جاتا ک
ہے۔

ت میں بارے اس  • پ کہ کریں مالقاتیں لیے کے کرنے با کام کیسے میں تعیناتی اپنی آ
ہیں۔رہے کر 

پ بھی جب  ت کو آ پ ہو ضرور ی یا کال کو ورکر سوشل اپنے آ ہیں۔سکتے کر میل ا

پ کبھی کبھی کارکن سماجی نگران ہمارے  ت ہی خود سے آ ت کوئی کی رہنے محتاط سے اس لیکن گے، کریں با ہیں، با پ کیا کہ ہیں چاہتے جاننا وہ ن ش آ اگر ہیں۔ خو
پ  ش آ ہیں خو پ یا ہیں ن پ وہ بتائیں، کچھ اور بنیں ایماندار کرم براہ تو ہیں، سوال کوئی کے آ گے۔کریں مدد میں کرنے حل اسے لیے کے آ

چلوآگے 

پ اگر ہیں۔ رہے کر ٹھیک وہ کہ سکے جا بنایا یقینی یہ تاکہ ملیں سے باقاعدگی سے والدین رضاعی اپنے  ت کی مدد کو والدین رضاعی کے آ وہ تو ہو ضرور
گے۔کریں مدد کی ان 

پ سے باقاعدگی  • پ اور ملیں سے آ دیں۔نمبر کا ان کو آ

پ پہلے سے جانے اندر  • جائیں۔لے پر گھر رضاعی اپنے کو آ

پ  پ کارکن سماجی کا آ پ لیے کے چھوڑنے گھر رضاعی کے آ گا، بنائے منصوبہ ساتھ کے آ
پ چاہے  س گھر آ ہیں ہوں، رہے جا واپ پ جب یا ہوں رہے جا اور ک تو جائیں ہو بوڑھے کافی آ
ہوں۔رہے چھوڑ بھال دیکھ 

پ کہ ہے قانون یہ  پ بعد کے رہنے ساتھ کے والدین رضاعی کے آ  1کارکن سماجی کا آ
پ اندر کے ہفتے  ت سے آ ہے۔کرتا مالقا

پ میں مالقاتوں وہ  ت لیے کے آ گے۔کریں با

ت میں بارے کے نوجوانوں اور بچوں سے والدین رضاعی اپنے  • ہیں کریں با ت کی رہنے ساتھ کے ان جن ہے۔سکتی پڑ ضرور

ہے ہوتا کارکن سماجی ایک کا اس ہے جاتا میں بھال دیکھ رضاعی جو نوجوان یا بچہ ہر 
ہے)۔قانون (یہ 

People Fostering  ،پ ہم میں ش مماثلت صحیح لیے کے آ پ لیکن گے، کریں کوشش کی کرنے تال ہیں طرح کی  Supernannyوالدین رضاعی کے آ ان اور گے ہوں ن
ت تمام پاس کے  ہیں جوابا ہیں لیے اس گے، ہوں ن ت کی مدد بھی ان ت اس اور ہے، کرتا مدد کی ان جو ہے ہوتا شخص وہ ورکر سوشل سپروائزنگ ایک ہے۔ ضرور کو با

پ وہ کہ ہے بناتا یقینی  ہیں۔رہے کر کام اچھا میں بھال دیکھ کی آ

بنائیںمنصوبہ ایک لیے اپنے ہوئے رہتے ساتھ کے والدین رضاعی اپنے  •

پ  ت اس کارکن سماجی کا آ پ کہ گا بنائے یقینی کو با ہیں۔رہے کر بھال دیکھ سے طرح اچھی اور ہیں ٹھیک آ



صحت مند ہونا

وری �� اور ہم چاہ�� ہ�� کہ آپ اپ��  صحت مند ر�نا واق� ��
، ورت ہو آپ ڈا���  صحت � حفاظت ک��ں۔ جب ب� آپ کو ��

۔ دانتوں � ڈا��� �ا ماہر امراض چشم � �ات کر سک�� ہ��
،  کہ آپ �ا م�ڈ��ل ڻ�سٹ ��

�
 ہر سال ہم اس �ات کو �قی�� بنائ�� �

۔ یہ اس �ات کو �قی�� بنا�� �ا کہ آپ فٹ اور تندرست ہ��
، تو آپ � والدین �ا مقا� اتھار��  ا�ر آپ � عمر 16 سال � �م ��

۔
�

کو ا�سا کر�� � ل�� ہم�� اجازت دی�� ہو�
 جب آپ � عمر 16 سال �ا اس � ز�ادە ہو، تو آپ انتخاب کر سک��

۔ ا�ر آپ کو اس �ار�  ہ�� کہ آپ کو کو�� ط�� عالج چاہ�� �ا نہ��
، تو �س اپ�� رضا� والدین �ا سما�� �ارکن �  م�� کو�� پ��شا�� ��

۔
�

�ات ک��ں، وە آپ � مدد ک��ں �
 ہم نہ�� چاہ�� کہ آپ � ساتھ کچھ برا ہو، ا� ل�� ہم چاہ�� ہ��

کہ آپ اپ�� ل�� مث�ت انتخاب ک��ں۔

:تو
 م�� ذمہ دار بن�� اور مناسب

�
 ہم آپ کو اپ�� ج�� زند�

۔
�

انتخاب کر�� � ترغ�ب دیں �
 ہم آپ کو جذ�ا�� اور جسما�� طور پر اپ�� اور دو�وں �

۔
�

حفاظت کر�� � ترغ�ب دیں �
ورت ہو تو ہم آپ کو م�ش�ات، ال�حل اور  ا�ر آپ کو ��

 سال���ٹ � استعمال � �ار� م�� معلومات اور مشورە
، ہم ۔ �س ہم�� بتائ��

�
 حاصل کر�� �ا موقع فراہم ک��ں �

۔ ہم�شہ مدد � ل�� موجود ہ��

حفظان صحت اور ذا�� نگہداشت
 �ا ا�ک اہم حصہ �� اور آپ � رضا� والدین

�
 ذا�� صفا�� زند�

۔ وە اس �ات کو  کہ آپ اپ�� ذا�� صفا�� �ا خ�ال رکھ��
�

 چاہ�� �
� موجود �� جس � آپ کو  کہ آپ � �اس ہر وە چ��

�
 �قی�� بنائ�� �

ورت �� (ڻوتھ برش، ڻوتھ پ�سٹ، ش�مپو، ڈیوڈورنٹ)۔ ��
 ہوسکتا �� کہ وە آپ کو ان کو چن�� دیں، جب آپ کو م��د

۔ ورت ہو تو انہ�� بتائ�� ��
 ہو سکتا �� کہ آپ کو کچھ کھا�� �سند نہ ہوں، �ا آپ کو کو��
 خاص غذا نہ ہو۔ ا�ر آپ اپ�� رضا� والدین � ساتھ خ��داری

۔  کہ آپ کو ک�ا حاصل کرنا ��
�

، تو وە جان ل�� � کر�� جا�� ہ��
 ہوسکتا �� کہ وە آپ کو ان کو چن�� دیں، جب آپ کو م��د

۔ ورت ہو تو انہ�� بتائ�� ��
 ہو سکتا �� کہ آپ کو کچھ کھا�� �سند نہ ہوں، �ا آپ کو کو��
 خاص غذا نہ ہو۔ ا�ر آپ اپ�� رضا� والدین � ساتھ خ��داری

۔  کہ آپ کو ک�ا حاصل کرنا ��
�

، تو وە جان ل�� � کر�� جا�� ہ��



س  س اکثر لوگ ہے۔ حصہ نارمل اور مند صحت ایک کا زندگی سیک ت اپنے کو سیک ایک اور بانٹنے جذبا
ہیں۔کرتے استعمال لیے کے کرنے ظاہر نرمی اور گرمجوشی لیے کے دوسرے 

ت منشیا

فرانک

/AIDSHIVاور جنسی محفوظ 

پ  ت کہ گے ہوں چکے جان ہی پہلے شاید آ ت منشیا ہیں کچھ اور ہیں قانونی غیر کچھ ہیں، قسمیں مختلف سی بہت ہیں۔ طاقتور بہ پ ہیں۔ ن قانونی لیے کے مدد کی آ
س ہیں۔ موجود نسخے یا دوائیں  پ کہ رہیں محتاط ب پ کہ بنائیں یقینی اور کریں عمل پر مشورے طبی آ پ یہ والدین رضاعی کے آ ت قانونی غیر رکھیں۔ لیے کے آ پ ادویا آ

ت اس اور ہیں دیتی بدل کو انداز کے کرنے عمل اور کرنے محسوس سوچنے، کے  ہیں گارنٹی کوئی کی با پ یہ کہ ہے ن ت اس سب یہ گی، کرے متاثر کیسے کو جسم کے آ پر با
پ جب کہ ہے سکتا ہو منحصر  ہیں آ پ تو ہیں لیتے ان ہیں۔رہے کر محسوس کیسا آ

پ اگر  ت آ ت کے منشیا ی ہم تو ہیں، چاہتے جاننا مزید میں بارے کے اثرا پ شاید کہ ہیں گئے سمجھ طرح پور ت میں بارے اس سے والدین رضاعی اپنے یا سے ہم آ ہیں با چاہیں کرنا ن
پ جسے ہے سائٹ ویب ایک یہاں لیے اس گے،  ہیں:سکتے دیکھ آ

ب کا تعلق جنسی میں زندگی اپنی لوگ سے جن ہیں طریقے مختلف سے بہت  ہیں:کرتے انتخا

 0300 6600123نمبر: فون 

ب کا تعلق جنسی بغیر رہے میں رشتے مستقل لوگ کچھ  • ہیں۔کرتے انتخا

ت جنسی کچھ  • ت مدتی طویل کو تعلقا ب کا بنانے حصہ کا تعلقا ہیں۔کرتے انتخا

ت جنسی لوگ کچھ  • ب کا رکھنے نہ تعلقا ہیں۔کرتے انتخا

ت پہلے کے ان کہ ہے لگتا کو لوگوں کچھ  • ہیں ایسے تجربا ہوں کہ جیسا ہیں ن گے۔ہوں وہ کہ تھا سوچا نے ان

FRANK  ت کی حکومت لیے کے نوجوانوں میں اس ہے۔ ایجنسی قومی کی منشیا
ت کی قسم ہر سائٹ ویب اور ہے الئن کی مشورے گھنٹے  24لیے کے نوجوانوں  منشیا

ی سے حقائق سے بہت میں بارے کے  پ ہے۔ ہوئی بھر چیٹ الئیو الئن آن ساتھ کے ان آ
ہیں ہیں، سکتے کر  ہیں یا ہیں سکتے کر کال ان ی ان پ وہ اور ہیں سکتے کر میل ا مدد کی آ
گے۔ہوں حاضر لیے کے 

س ہی ایک لوگ کچھ  • ت جنسی ساتھ کے ان اور ہیں ہوتے راغب طرف کی ارکان کے جن ہیں۔کرتے قائم تعلقا

پ  پ کہ بنائیں یقینی ہو، بھی کچھ صورتحال ذاتی کی آ ب مثبت اور صحیح آ پ جو ہیں کرتے انتخا ہیں۔بہترین لیے کے آ

ی //:www.taIktofrank.com/ httpسائٹ: ویب  contactمیل: ا

www.talktofrank.com/ http://

ت لوگ  ت کی ہونے 'اعلی' پر منشیا ب کا اس لیکن ہیں، کرتے با ہیں یہ مطل پ یہ اور ہے، سکتا ہو خوفناک کرنا سامنا کا 'نیچے' اور ہونا 'اونچا' ہے۔ مزہ یہ کہ ہے ن میں بعد کو آ
پ ہیں، سکتے کر متاثر  پ اور ہیں سکتے پہنچا نقصان کو دماغ کے آ ہیں۔سکتے پہنچا نقصان کو اعضاء کے آ

س  ت جسمانی اور جذباتی طاقتور بھی جن پ ہے۔ سکتی کر پیدا احساسا ت نے آ ی بہ ہانیاں سار ت جنسی لوگ تر زیادہ میں ملک اس لیکن گی ہوں سنی ک شروع تعلقا
ت ان پہلے سے کرنے  ہیں۔کرتے انتظار تک ہونے بالغ اور دہ آرام لیے کے سنبھالنے کو احساسا
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ہے:کرتا متعین حد کی عمر لیے کے تعلق جنسی قانون 

پ کیا  ہیں؟جانتے میں بارے کے انفیکشن منتقلی جنسی کسی آ

•

س ہے میں پوزیشن' کی 'اعتماد جو بھی کوئی  • ہے۔زیادہ سے سال  18عمر کی ج

ت یا مرد یہ کہ کے اس نظر قطع  پ ہم لیے اس ہے۔ ساتھ کے عور پ کہ گے دیں مشورہ کو آ  16کم از کم آ
کریں۔انتظار تک ہونے کے سال 

ب کا جرم  ہداشت اپنی وہ اگر ارتکا جنسی ساتھ کے نوجوان کسی کے عمر کی سال  17یا  16میں نگ
ث میں سرگرمی جنسی یا ہیں کرتے عمل  ہیں۔ہوتے ملو

پ سے جن ہیں طریقے ایسے  پ اگر ہیں۔ سکتے کر حفاظت اپنی آ ت میں بارے کے بیماریوں یا انفیکشن، والے ہونے منتقل پر طور جنسی سے کسی بھی کبھی آ کرنا با
ت جنسی محفوظ اور حمل مانع یا ہیں چاہتے  ت میں بارے کے تعلقا پ تو ہیں، چاہتے معلوما کی کالج اسکول/اپنے کارکنوں، سماجی والدین، رضاعی خاندان، اپنے آ
ی منصوبہ خاندانی یا استاد نرس،  ت سے خدمت کی بند ہیں۔سکتے کر با

پ اگر  پ تو ہے زیادہ سے اس یا سال  16عمر کی آ ہیں تعلق جنسی ساتھ کے اس کو آ چاہیے۔کرنا ن

HIV  ت دیگر والے لگانے انجیکشن یا سرنجوں سوئیاں، سے خون کے لوگوں دوسرے ٹ کو آال ہے۔سکتا جا کیا منتقل بھی کر بان

ی غنڈہ  ی غنڈہ کہ ہیں سمجھتے جو ہیں لوگ سارے بہت میں دنیا لیے اس میں، اسکول صرف نہ ہے، ہوتی جگہ ہر گرد پ ہم میں پیپل فوسٹرنگ اور ہے، ہوتا محسوس کیسا گرد آ
پ اگر گے کریں مدد کی  ی غنڈہ کبھی کو آ ہے۔پڑتا کرنا سامنا کا گرد

ی آئی ایچ  ہیں سے رابطے کے روزمرہ و لگانا۔گلے یا مالنا ہاتھ جیسے گزرتا، ن

پ اگر  پ یا والدین رضاعی کے آ پ فرد کوئی واال کرنے بھال دیکھ کی آ ی غنڈہ کو آ ی یہ تو ہے رہا بنا نشانہ کا گرد پ کہ ہے ضرور نگرانی کی پیپل فوسٹرنگ اپنے یا ورکر سوشل اپنے آ
ت اس اور کریں حاصل مدد وہ کہ بتائیں کو کارکن سماجی والے کرنے  ی غنڈہ کہ بنائیں یقینی کو با جائے۔رک گرد

ت اور مرد  • ت جنسی لیے کے دونوں عور ی لیے کے تعلقا ہےجگہ وہ یہ ہے۔ سال  16عمر کی رضامند

پ  ی آئی ایچ نے آ پ یہ جب بار ایک ہوگا۔ سنا میں بارے کے و پ اور ہے سکتا کر ترقی ساتھ کے وقت انفیکشن تو، آجائے میں جسم کے آ پہنچا نقصان کو نظام مدافعتی کے آ
ہے۔جاتا طرف کی ایڈز جو ہے، سکتا 

پ تو  ی غنڈہ مجھے اگر گے، ہوں رہے سوچ شاید آ ب مزید چیزیں سے اس کیونکہ بتاؤں، کیوں کو کسی میں تو ہے رہی جا کی گرد بنا ہدف زیادہ اور کمزور مجھے یہ ہیں، سکتی ہو خرا
گے۔کریں تنگ مزید مجھے وہ پھر گا، دے 

پ اگر  ہیں استعمال کنڈوم آ ت جنسی تو ہیں کرتے ن ی آئی ایچ ذریعے کے تعلقا ہے۔ہوسکتا منتقل میں دوسرے سے شخص ایک و

ت  پ جو ہیں انفیکشنز مختلف سے بہ ت جنسی آ ت کچھ کے روکنے سے ہونے اسے ہیں۔ سکتے کر منتقل یا ہیں سکتے کر حاصل ذریعے کے تعلقا بہت ہیں۔ طریقے آسان بہ
ی  ہیں سار پ جو ہیں جگ پ اپنے آ ی، کی ڈاکٹر کیمسٹ، مقامی اپنے ہیں، سکتے کر حاصل مشورہ میں بارے کے بچانے کو آ یقینا، اور کریں، کوشش کی کالج یا اسکول سرجر
پ  ہیں۔سکتے پوچھ سے ٹیم پیپل فوسٹرنگ اپنی ہمیشہ آ

ہے۔خالف کے قانون یہ کیونکہ عمر کم سے سال  16کوئی 

انفیکشنز

یغنڈہ  گرد
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پ انٹرنیٹ  ہانیوں اور تصاویر ساتھ کے دوستوں کے آ لیکن ہے، بہترین لیے کے کرنے اشتراک کا ک
پ کہ بنائیں یقینی  ہیں کہ ہیں جانتے آ ہے۔دیکھتا کون ان

ت ساتھ کے اجنبیوں  کا چیزوں جیسی کرنے ہراساں کرنا اشتراک کا متن یا تصاویر کی مباشر
ہے۔سکتا بن باعث 

ت ایک میں معاشرے آج میڈیا سوشل  ی غنڈہ اور ہے، کرتا ادا کردار بڑا بہ  Twitterگرد
lnstagram، Facebook، WhatsApp،  ت اور پ اگر ہے۔ ہوتی پر دوسرے سے بہ کو آ

س  پ تو ہے رہا جا دیا دھون بتا کو دوست یا کارکن سماجی والدین، رضاعی استاد، اپنے آ
ہیں۔سکتے 

پ والدین رضاعی  ہیں وہ چاہے ہے، کچھ وہاں کہ گے لیں جان اور ہیں، سکتے جان طرح اچھی کو آ ہے۔کیا بالکل یہ کہ جانتے ن

پ اجنبی  ت ذاتی کی آ اگر ہیں۔ سکتے کر استعمال کا فون اور انٹرنیٹ لیے کے کرنے حاصل معلوما
ت یہ کو لوگوں غلط  ہیں۔سکتے کر کام کا طرح ہر ساتھ کے اس وہ تو ہیں ہوتی معلوم معلوما

ت صحیح اسے لیکن ہے، ٹول بہترین ایک انٹرنیٹ  کریں۔استعمال لیے کے وجوہا

ہنا، باتیں خوفناک سے طرف کی کسی میں روم کالس  پ ک پ یا پکارنا نام کو آ ی غنڈہ دالنا احساس کا ہونے تھلگ الگ کو آ پ یہ ہے۔ سکتی ہو بھی کچھ گرد پ بھی دوست کے آ خالف کے آ
بھی۔تشدد اور ہیں، سکتے ہو  پ اگر  ی غنڈہ آ ت کوئی میں بارے کے گرد لیے کے نوجوانوں الئن چائلڈ تو ہیں چاہتے معلوما

پ ہے، سائٹ ویب بہترین ایک  ہیں آ ہیں وقت، بھی کسی ان کر میسج اور کال بھی ک
ہیں۔سکتے 

ہیں وہ لیے اس ہیں، نمٹتے سے اس کے کر محسوس برا کو دوسروں وہ اور ہیں، اٹھاتے تکلیف سے طریقے اپنے وہ ہیں دھمکاتے کو دوسروں لوگ جو  ہیں کہ جانتے ن س ان بارے کے چیز ک
ہے۔رہا کر پریشان میں 

ت لیے کے چیزوں ان وہ  ب کے جرائم لوگ کچھ لیکن ہیں، اچھے بہ اور فون اپنے لیے کے ارتکا
پ ہیں۔ کرتے استعمال کا انٹرنیٹ  چاہیے۔رہنا محتاط سے لوگوں ان کو آ

پ اگر  پ کہ ہیں سمجھتے ہم تو ہے، رہا جا کیا تنگ کو آ پ ہیں۔ رہے کر محسوس کیسا آ ہیں کالج یا اسکول اور ہیں اٹھتے صبح آ پ ہیں، چاہتے جانا ن پ کہ ہے لگتا ایسا کو آ ت سے آ کرنے با
ہیں کوئی کو  ہیں کوئی اور ہے ن ہے۔سمجھتا ن

پ  ب آ کے دنیا کہ ہیں سکتے دیکھ کر جا پر انسٹاگرام یا ہیں، سکتے دیکھ ویڈیو کر جا پر یوٹیو
ی  ت مشہور طرف دوسر ہہ کیا شخصیا ہیں۔رہی ک

حفاظتکی فون 
موبائلاور انٹرنیٹ 

ب الئن آن کچھ سب  ی تر زیادہ اور ہے دستیا خاندان دوستوں، اپنے آباد
یا فون موبائل اپنے لیے کے رہنے میں رابطے سے لوگوں کے بھر دنیا اور 

ہے۔کرتی استعمال کا انٹرنیٹ 
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www.childline.orq.uk/https://

پ وقت کرتے استعمال انٹرنیٹ  کو آ
ویڈیوز لیے کے مدد میں رہنے محفوظ 

ویب کی  Kidszoneلیے کے دیکھنے 
کریں۔مالحظہ سائٹ 

kidszoneco.uk/
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تعلیم

تحفظکا بچوں حفاظت/

قانوناور نوجوان 

ی کرنا حاصل تعلیم کو بچوں تمام کے سال  18سے  4 ضرور
ہے۔

پ جب  ت میں بارے کے مسائل اپنے آ ہیں۔کرتے با

س  بتائیںکو پولی

پ کہ ہوگا جاننا یہ ہمیں  پ ہم کہ ہے اہم واقعی لیے ہمارے یہ ہیں، محفوظ آ کریں۔کوشش ممکن ہر لیے کے دینے زندگی محفوظ ایک پر گھر کو آ

ی ذمہ کی ایک ہر میں پیپل فوسٹرنگ  ت اس وہ کہ ہے دار پ کہ بنائے یقینی کو با پ اور ہیں محفوظ آ ہیں شکار کا زیادتی کی قسم کسی آ اگر ہیں۔ ن
س کبھی کبھی اور ہے پڑتا لینا سے سنجیدگی اسے کو سروسز چلڈرن تو ہے، جاتا لگایا الزام کوئی کا بدسلوکی  ہے۔پڑتی کرنی تفتیش کر مل ساتھ کے پولی

پ اگر  ت کی مدد مزید کو آ ٹ ایسے تو ہے، ضرور س سپور پ پر جن ہیں گروپ ہیں۔سکتے کر غور آ

ی یہ ہے۔ یہی بھی لیے کے بچوں رضاعی  پ کہ ہے ضرور جو جائیں اسکول ایسے آ
پ  پ کہ یہ اور ہو، صحیح لیے کے آ جائے۔کیا سلوک مناسب ساتھ کے آ

پ اگر  پ تو ہے، رہی ہو زیادتی ساتھ کے کسی ساتھ کے آ ت سے بالغ ایسے کسی کو آ س چاہیے کرنی با پ پر ج پ ہیں کرتے بھروسہ آ والدین، رضاعی کے (آ
پ یا کارکن سماجی  استاد)۔کے آ

•

پ اگر اور  ت سے ہم تو ہے پریشانی کوئی کو آ گا۔سنے کوئی نہ کوئی ہمیشہ کریں، با

پ ہمیشہ وہ  پ اور گے لیں سے سنجیدگی کو آ ت کی آ ہرا ایک گے۔ سنیں با س گ ت میں بارے کے اس اور لیں سان پ کہ نکالیں وقت اپنا لیے کے کرنے با کیا آ
ہیں۔رہے گزر 

•

ب کا اس ہیں، جاتے اسکول وقت پورے نوجوان تر زیادہ  جمعہ۔ -پیر ہے مطل

س  پ پر بالغ ج س ہے بھروسہ کو آ پ میں بارے کے ج پ گا۔ سکے کر کچھ میں بارے کے اس وہ ہے بتایا نے آ ت اس کو دونوں آ پ کہ گا پڑے ہونا متفق پر با آگے آ
پ لیکن گے، کریں کیا  ہیں لیے، کے روکنے کو بدسلوکی کہ ہوگا جاننا یہ کو آ سکے جا بنایا یقینی یہ تاکہ گا، پڑے بتانا میں بارے کے بدسلوکی کو اور کسی شاید ان
پ کہ  ہیں۔محفوظ اور محفوظ آ

پ جسے ہے سائٹ ویب ایک یہاں  ہیں۔سکتے کر استعمال لیے کے لینے مشورہ اور کرنے کال کو کسی آ

ت بعض  ت بعض بچے رضاعی اگرچہ، اوقا ہیں اسکول پر بنا کی وجوہا سکتے۔جا ن

www.victimsupport.org.uk/https://

پ جب  پ ہم تو ہیں ہوتے داخل ساتھ کے خاندان رضاعی اپنے آ س گے کریں کوشش کی رکھنے میں اسکول اس کو آ پ میں ج ت بعض تاہم، ہیں۔ سے ہی پہلے آ ایسا اوقا
ہیں  پ ہے سکتا ہو کیونکہ ہے، ہوتا ن ت آ ایسا ایک ہم لیے اس ہے، مشکل کتنا بنانا دوست نئے اور کرنا شروع اسکول نیا کہ ہیں سمجھتے سب ہم ہوں۔ گئے چلے دور بہ

ش اسکول  پ جو گے کریں کوشش کی کرنے تال پ کہ ہیں چاہتے جاننا ہم ہو۔ صحیح لیے کے آ ہیں،رہے کر محسوس کیسا میں بارے کے اسکول اپنے آ

پ اگر  ش تو ہیں شکار کا جرم آ جائیں۔چھپ یا رہیں نہ خامو

پ اگر  ٹ میں نتیجے کے جرم کسی کو آ ٹ یا چو پ پر) طور جنسی پر، طور جذباتی جسمانی،  -سے طرح بھی (کسی ہے لگی چو ی کریمنل آ کمپنسیشن انجر
ہیں۔سکتے ہو حقدار کے معاوضے سے بورڈ 

پ اگر  پ تو ہے، گیا دیا کر خارج کو آ پ والدین رضاعی کے آ اسکول دوبارہ کو آ
پ یا ہیں سکتے کر کوشش کی کرانے داخل میں  پ کو آ کردہ منتخب کے آ

پ ہم ہیں۔ سکتے کر منتقل میں اسکول دوسرے  ب یہ لیے کے آ ہیں انتخا کرتے ن
پ ہیں،  پ اور آ ت میں بارے کے اس ٹیم کی آ پ اور گے کریں با بہترین لیے کے آ

ب  گے۔کریں انتخا

پ  • ت سے والدین رضاعی اپنے آ ت بعض ہیں، سکتے کر با پ جب ہے ملتی مدد سے اس اوقا ہیں تعلق سے کسی کا آ ہے۔ہوتا ن

پ  ت مزید میں بارے اس آ س معلوما ت کی بچوں اور پولی پ اگر ہیں۔ سکتے کر حاصل سے خدما پ تو ہیں کرتے فیصلہ کا دینے درخواست آ مدد قانونی کو آ
ت کی مشورے اور  ہے۔سکتی ہو ضرور
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بچوں میں بارے کے تعصب اور پرستی نسل کو والدین رضاعی ہم 
سکھاتے میں بارے کے کرنے سامنا میں زندگیوں اپنی کو نوجوانوں اور 

پ میں نمٹنے سے مسائل بھی کسی والے آنے پیش وہ اور ہیں،  کی آ
پ اگر ہیں۔ سکتے کر مدد  پ کے والدین والے پالنے آ ہیں عقائد جیسے آ ن
پ وہ تو ہیں،  ہیں مجبور پر لینے حصہ میں چیز بھی کسی کو آ کریں ن
پ اگر گے  ہیں آ ہیں۔چاہتے ن

پ اگر  ی غنڈہ کو آ تو ہے، رہا جا بنایا نشانہ کا گرد
ش  پ رہیں، نہ خامو یا والدین رضاعی اپنے کو آ
چاہیے۔بتانا کو کارکن سماجی 

پ یہ رکھیں، یاد ہمیشہ  پ کہ ہے پسند کی آ چیزوں آ
لوگوں ہمیشہ لیے اس ہیں، چاہتے نمٹنا کیسے سے 
پ کہ بتائیں کو  ہیں۔چاہتے کرنا کیا آ

پ اگر  ہیں معذور خود آ رکھیں یاد ہمیشہ تو ہیں، ن
کرنے سلوک منصفانہ غیر ساتھ کے افراد معذور کہ 
ت اس ہے۔ سکتی پہنچ تکلیف سے  یقینی کو با

پ کہ بنائیں  اور احترام ساتھ کے لوگوں معذور آ
ہربانی  طرح اسی بالکل ہیں، آتے پیش ساتھ کے م
ساتھ۔کے کسی ہر جیسے 

پ  پ ہو، بھی کچھ ثقافت یا مذہب نسل، کی آ اس والدین رضاعی کے آ
ت  پ کہ گے بنائیں یقینی کو با ت کی آ ی ضروریا ی یہ ہوں۔ پور ہے ضرور
پ کہ  ت بھی کسی آ ت یا روایا ہوں۔ قابل کے رکھنے برقرار کو رسوما

تربیت میں بارے کے ثقافتوں اور مذاہب کو والدین رضاعی تمام ہمارے 
ی  پ تاکہ ہے جاتی د ت اپنی سے ان آ پ اور ضروریا کے ہے کرنا کیا کو آ

ت میں بارے  سکیں۔کر محسوس آسانی میں کرنے با

پ وہ  ی کبھی ساتھ کے آ ہیں سلوک امتیاز گے۔کریں ن

ت مدد.  ٹ سارے بہ س سپور سے جن ہیں گروپ
پ  ت آ ہیں۔سکتے کر با

19

پ  پ والدین رضاعی کے آ روحانی یا مذہبی کے آ
گے۔کریں احترام کا عقائد 

ت اس وہ  پ کہ گے بنائیں یقینی کو با پاس کے آ
ی کام ثقافتی یا مذہبی بھی کوئی  کا رکھنے جار
پ جو ہے موقع  پ وہ جب ہیں کرتے آ دیکھ کی آ
ہوں۔رہے کر بھال 

پ ہونا معذور  لطف سے زندگی کو آ
ہیں سے ہونے اندوز  پ سکتا۔ روک ن آ
جیسے چاہئیں، ملنے مواقع وہی کو 

مختلف لینا، حصہ میں کھیلوں 
ہوں  کسی بغیر اور کرنا سفر کا جگ
جانا۔میں عمارتوں کے پریشانی 

اور نسل مذہب، 
ثقافت

اوربچے معذور 
لوگنوجوان 



پ  جگہ کی آ
تعینکا 

پ  یہ کو کارکن سماجی کے آ
وہ اگر چاہیے۔ کرنا کچھ سب 
ہیں  ہیں تو ہیں، ن یا بتائیں ان
اس سے والدین رضاعی اپنے 
ت میں بارے کے  کریں۔با

2121

گے۔کریں وہ نمبر۔ فون اور پتہ نام، کا ان 

ت میں بارے اس  • پ کہ معلوما ہے۔رہا جا دیکھا کیوں کو آ

ت نے (ہم  ہیں)کیے چیک سارے بہ

ش  ہیں ساتھ کے خاندان پیدائشی اپنے وہ جب ہے کرتا بھال دیکھ کی نوجوان یا بچے کسی خاندان ایک جب ہے ہوتی وقت اس پرور سکتا۔رہ ن

ی  ہیں۔موجود والدین رضاعی میں دنیا پور

پ  ت سے کارکن سماجی کے اتھارٹی مقامی اپنے آ ہیں۔سکتے کر با
ت  ت میں بارے کے چیز ذاتی کسی یا لیے کے چیت با لیے،کے کرنے با

کبھی ہیں، ہوتے بچے اپنے کے ان یہ کبھی ہیں، رہتے ساتھ کے ان جو ہیں ہوتے نوجوان یا بچے سے پہلے کے ان کبھی کبھی ہے۔ مختلف زندگی طرز اور گھر کے سب ان 
ہیں۔ہوتے بچے رضاعی دوسرے 

ت سے اس  پ جو لیے کے کرنے با ہیں حصہ کا خاندان رضاعی کے آ سہے، ن ب

پ  پ والدین رضاعی کے آ پ کہ ہے سکتا ہو اور گے، بتائیں میں بارے اپنے کو آ پ اگر ہوں۔ مشترک چیزیں ساتھ کے ان کی آ پ تو چاہیں آ ہیں آ بھی میں بارے اپنے ان
ہیں۔سکتے بتا کچھ 

بھرمارکی مشورے  •

پسے جب گا جائے ہو اندر کے دنوں  28(یہ  آ

پ  پ والدین رضاعی کے آ ی سے آ ہیں توقع کی ہونے آباد پر طور فور ہیں مناسب بھی لیے کے کسی یہ گے، کریں ن پ اگر ہے۔ ن س ہیں سوچتے میں بارے کے طریقے ایسے کسی آ پ سے ج آ
پ تو گی، ملے مدد میں کرنے محسوس بہتر میں بارے کے جانے اندر کو  گے۔کریں مدد وہ تو ہیں سکتے کر وہ اگر اور ہیں، سکتے بتا کو خاندان رضاعی اپنے یا کارکن سماجی اپنے آ

ت  • پ اگر وقت۔ کا کرنے با س کو آ ت کی کسی اور لینے سان ہے۔ضرور

جانا)اندر پہلے سے سب 

پ  • ہوم(فوسٹر معاہدہ کا پلیسمنٹ فوسٹر کا آ

پ  پ وہ اور ہے، معلوم یہ کو والدین رضاعی نئے کے آ گے۔کریں مدد میں ہونے آباد کو آ

پ قواعد،  وغیرہ)کپڑے گے، ملیں پیسے کتنے کو آ

پ  • نامکا کارکن سماجی کے آ
کریں.رابطہ سے ان 

پ اگر  ت ہونا خوفزدہ یا مند فکر گھبراہٹ، تو ہے آگیا وقت کا ہونے منتقل میں گھر رضاعی کے آ ت عام بہ ہیں جانتے ہم لیے اس ہے، لگتا وقت میں جاننے کو لوگوں ہے۔ با
پ کہ  پ اگر کہ ہیں سمجھتے ہم ہیں۔ رہے جا ساتھ کے اجنبیوں آ ہے۔رہا ہو دکھ پر ہونے الگ سے خاندان رضاعی سابقہ یا خاندان، اپنے کو آ

پ  • تاریخکی جائزے کے پلیسمنٹ فوسٹر پہلے کے آ

پ  پ تاکہ ہے کون مینیجر کا ان کہ بتائیں کو آ سکیںکر آ

بعدکے والدین رضاعی 

پ  پ وہ اور گے رہیں میں گھر کے والدین رضاعی اپنے آ س گے دیں کچھ سب وہ کو آ پ کی ج ت کو آ پ کیونکہ ہے تجربہ کن پریشان کافی یہ ہے۔ ضرور ہیں آ ان
ہیں تک ابھی  پ کہ ہیں جانتے ہم لیکن جانتے، ن گے۔رہیں محفوظ میں بھال دیکھ کی ان آ

پ کہ ہے سکتا ہو لیے، اس  پ یہ یا ہو، پہلے بھال دیکھ کی آ پ کہ ہیں چاہتے ہم لیکن ہو بار پہلی کی آ ہر آ
رہیں۔آگاہ سے چیز 

پ جب  گے۔جائیں اندر آ

پ  گا:جائے دیا کیا کو آ

ش  ہے؟کیا پرور

پ  پ ورکر سوشل اتھارٹی مقامی کا آ آ
گا:دے کیا کو 



پ جب  گے۔جائیں اندر آ
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پ  پ کو آ ت تر زیادہ موجود پاس ہمارے میں بارے کے آ حق کا دیکھنے کو معلوما
ت اس کو اتھارٹی مقامی اور ہے  پ وہ کہ ہوگا بنانا یقینی کو با پ کو آ صورتحال کی آ
ت ایسی میں بارے کے  پ جو دیں معلوما ہو۔آسان سمجھنا لیے کے آ

پ  پ اندر کے دنوں  20کے ہونے منتقل ساتھ کے والدین رضاعی کے آ جائزہ پہال کا آ
بعد۔ماہ  3اگلے ہے۔ جاتا لیا 

پ جب  پ تو ہے، جاتا رکھا ساتھ کے خاندان رضاعی کو آ اور والدین رضاعی اپنے آ
ت کی بچوں  جا بنایا یقینی یہ تاکہ گے کریں مالقاتیں سے باقاعدگی ساتھ کے خدما
ہے چیز ایسی کوئی کیا کہ لیے کے دیکھنے یہ اور ہے، رہا ہو ٹھیک کچھ سب کہ سکے 
ت کی کرنے تبدیل لیے کے بنانے بہتر جسے  ہے۔ضرور

 6ہر جائزہ بھی کوئی کا بعد کے اس اور گا جائے کیا منعقد بعد ماہ  6جائزہ تیسرا 
گا۔جائے کیا منعقد بعد ماہ 

پ اگر  پ تو ہیں گھبراتے سے بولنے سامنے کے لوگوں آ اپنے لیے کے مدد کو کسی آ
پ اگر ہیں۔ سکتے ال ساتھ  ہیں شرکت میں کارکن سماجی اپنے آ ہیں چاہتے کرنا ن
ت میں بارے اس  SSEاور  پ کہ گا کرے با ت اس آ سکتے بنا یقینی کیسے کو با
پ میں میٹنگ کہ ہیں  ت کے آ جائے۔کیا آگاہ سے خیاال

پ کہ ہے اہم واقعی یہ  ملے۔موقع کا شرکت میں میٹنگوں جائزہ ان کو آ

پ چونکہ  پ ہم تاکہ گی ہوں جو گی ہوں میٹنگیں ایسی ہیں، رہے کر تجربہ کا بھال دیکھ آ پ بھال، دیکھ کی آ پ اور ہیں کیسی آ فیصلہ میں بارے کے خاندان پیدائشی کے آ
ی بہت سکیں۔ کر  ہیں:شامل میں جن ہیں مالقاتیں سار

پ  ہیں۔چاہتے بنانا ویڈیو کا اس لیے ہمارے یا ہیں چاہتے لکھنا اسے آ

پ کہ گے کریں پسند ہم  ی آ پ جو کریں شرکت میں مالقاتوں ہمار پ تاکہ ہیں، میں بارے کے آ پ کہ سکیں بتا ہمیں آ پ ہیں، کرتے محسوس کیسا آ ت کیا کو آ اور ہے ضرور
پ  ت اس یہ ہیں۔ چاہتے کیا آ س یہ کہ ہے منحصر پر با ت اس ہے، میٹنگ کی قسم ک پ کہ پر با پ ہم لیکن گے، کریں شرکت کتنی آ پ ہمیشہ پہلے سے آنے ساتھ کے آ بتائیں کو آ
پ اگر کہ تک یہاں گے۔  ہیں میں میٹنگ آ پ ہیں، آتے ن پ کہ ہیں سکتے بتا کو کسی یا ہیں سکتے لکھ ہمیشہ آ ہیں۔چاہتے جاننا کیا کو لوگوں موجود میں میٹنگ آ

پ اگر  پ تو ہیں چاہتے کرنا شرکت میں میٹنگ آ فوسٹرنگ اور کارکن سماجی کا آ
پ دوران کے میٹنگ کارکن سماجی نگران کا پیپل  گا۔کرے مدد کی آ

پ کہ ہیں چاہتے ہم  پ کہ ہو معلوم ہمیں تاکہ بنیں، حصہ کا میٹنگز ان آ کیسا آ
ہیں۔رہے کر محسوس 

ہیں۔رہی چل کیسے چیزیں کہ جانچنا  •

ت تمام  • دیناترتیب کو تفصیال

ہیںبنارہے منصوبے  •

پ اور اتھارٹی مقامی ہم  کسی شامل میں بھال دیکھ کی آ
ی بھی  یقینی یہ تاکہ گے کریں کام ساتھ کے ایجنسی دوسر
پ کہ سکے جا بنایا  ہیں محسوس ہوا چھوڑا کو خود آ ن
پ ہم کہ یہ یا گے، کریں  ہیں۔رہے کر فیصلے بغیر کے آ



پ کو ٹرسٹ یا ڈیپارٹمنٹ سروسز چلڈرن  کی کرنے رابطہ سے دوستوں اور خاندان اپنے کو آ
ت اچھی کوئی کی کرنے نہ ایسا کہ تک جب چاہیے دینی ترغیب  ہذا ہوں، نہ وجوہا کرم براہ ل

پ ہی جیسے کہ سوچیں نہ یہ  پ جائیں، میں کیئر فوسٹر آ ہیں رابطہ سے کسی آ کر ن
پ کیونکہ سکتے۔ ،  وضاحت کی سب اس جو ہے موجود قانون ایک جگہ جگہ ہیں. سکتے کر آ

ہا  1989ایکٹ چلڈرن جسے ہے کرتا  پ تو یا اور ہے جاتا ک ہمارا یا کارکن سماجی اپنا کا آ
پ ورکر سوشل پیپل فوسٹرنگ  ہے۔کرسکتا وضاحت کی اس کو آ
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رابطہ سے دوستوں اور خاندان 
کریں۔

ی یا کرنا کال ٹیکسٹنگ، ملنا، سے ان یہ  ہے۔سکتا ہو کرنا میل ا

ت بعض  پ اوقا پ اگر کہ ہے ہوتا یہ آپشن اچھا ایک لیے کے حفاظت کی آ کے رابطے پاس کے آ

پ جب کہ جیسے ہیں، اصول میں بارے  پ تو ہیں ملتے سے کسی آ موجود کوئی ساتھ کے آ

پ پر میڈیا سوشل یا ہونا،  ہیں یہ وجہ کی اس کرنا۔ نگرانی کی سرگرمی اور کالز فون کی آ ن

پ وہ کہ ہے  ہیں بھروسہ پر آ ی ذمہ یہ صرف کی ان کرتے، ن پ کہ ہے دار کہ بنائیں یقینی یہ آ

پ  ہیں۔محفوظ اور ٹھیک آ

پ جب بار ایک  س آ پ تو ہے، جاتا ہو معاہدہ ایک ہیں سکتے رہ میں رابطے ساتھ کے ک لیے کے آ

گا۔جائے ہو ممکن کرنا رابطہ سے طریقوں مختلف سے بہت سے دوستوں اور خاندان اپنے 

ت ایسے  پ جب ہیں ہوسکتے اوقا کہ کریں فیصلہ یہ والدین رضاعی یا کارکن سماجی کے آ

پ  س ہے شخص ایسا کوئی میں زندگی کی آ پ سے ج ت کو آ ہیں با وہ کیونکہ چاہیے، کرنی ن

پ  پ ہے۔ سکتا پہنچا نقصان کو آ ت کی اس کارکن سماجی کا آ گا کرے وضاحت کی وجوہا

پ اور  پ اور آ ت میں بارے اس سے والدین رضاعی کے آ ہے۔رہنا محفوظ کیسے کہ گا کرے با

پ شاید وہ  ی کو خانہ اہل کے دوست کے آ سکے جا بنایا یقینی یہ تاکہ گے چاہیں کرنا کال فور

پ کہ یہ اور ہے، ٹھیک ساتھ کے ان یہ کہ  پ معاہدہ یہ ہیں۔ محفوظ آ پلیسمنٹ فوسٹر کے آ

پ اور گا، جائے ہو ہی ہوتے شروع  سکتے پا ہوا لکھا میں ایگریمنٹ' پلیسمنٹ 'فوسٹر اپنے اسے آ

ہیں۔

پ  پ کو والدین رضاعی اور کارکنوں سماجی کے آ پ اور خاندان کے آ ہر ساتھ کے دوستوں کے آ

پ اگر چاہیے۔ آنا پیش ساتھ کے احترام اور سلوک حسن وقت  پ دوست یا خانہ اہل کے آ سے آ

پ وہ کیونکہ گے، ہوں اصول کے کرنے عمل پر ان لیے کے ان تو ہیں رہے جا ملنے  رضاعی کے آ

ہیں۔میں گھر کے والدین 

پ  ت میں بارے اس کارکن سماجی کا آ پ جب کہ گا کرے با ہداشت رضاعی آ ہوں میں نگ

پ تو گے  س آ پ اگر ہیں۔ سکتے کر رابطہ سے ک ہیں آ پ تو ہیں چاہتے ن رابطہ سے کسی کو آ

ت کی کرنے  ہیں ضرور پ اگر ہے۔ ن اپنے تو ہیں، چاہتے رکنا اور ہیں، میں رابطے ساتھ کے کسی آ

گے۔کریں مدد وہ اور بتائیں کو کارکن سماجی 

پ کہ ہے ہوسکتا  پ لیکن چاہیں، رہنا گھر کے دوست کسی آ یا کارکن سماجی اپنے کو آ

ت اس وہ اور ہوگا بتانا کو والدین رضاعی اپنے  کیسے یہ کہ ہیں کرسکتے اتفاق سے با

ہے۔ہوسکتا 

پ  کے ان کہ ہیں چاہتے وہ لیکن گے، کریں سلوک منصفانہ ساتھ کے ان والدین رضاعی کے آ

جائے۔کیا انصاف بھی ساتھ 

ت پرانے اور یادیں دیکھنا کو دوستوں اور خاندان اپنے  س ہے، سکتا دے جنم کو احساسا سے ج

پ  پ اگر ہیں۔ سکتے ہو بھی ناراض یا غمگین آ ت کی مدد کو آ یا وقت لیے اپنے ہے، ضرور

ت سے کسی  ہیں۔سمجھتے ہم بتائیں، کو کسی لیے، کے کرنے با



پ جب  پ گے، جائیں اندر آ ہوگا:یہ پاس کے آ

پ  ہیں:کرتے وعدہ والدین رضاعی کے آ

وعدہفش اسٹار 
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پ جب  ہداشت رضاعی آ کی رکھنے چیزیں نجی اور ہیں جاتے میں نگ
ت  پ تو ہیں دیتے اجاز ب کو آ ی اپنی بھی ا ت کی رازدار ہے۔اجاز

ہیں۔کرتے بھال دیکھ وہ کی جن ہیں کرتے وعدہ کا مچھلی ستارہ لیے کے بچے اس ہر والدین رضاعی تمام ہمارے 
پ وہ  ہداشت رضاعی اور کرنے فرق ساتھ کے آ پ کے رہنے میں نگ سکتا ہو یہ جتنا ہیں کرتے وعدہ کا بنانے مثبت ہی اتنا کو تجربے کے آ
ہے۔

پ لیے اس ہے، سکتا ہو خرچ پیسہ  ہے۔سکتا پڑ کرنا محدود تک مخصوص ایک اسے کو آ

پ  • دیں۔فروغ کو شمولیت اپنی ساتھ کے دینے فروغ کو لوگوں کرکے نامزد لیے کے مقابلوں اور اسکیموں ایوارڈ کو آ

تعین).کا وقت 

ت کی ایجنسی  ساتھساتھ کے شرکت میں تقریبا

پ  • پ اور حمایت افزائی، حوصلہ کی آ کریں:کوشش ممکن ہر لیے کے بنانے قابل اس کو آ

پ لیے کے بچانے کو چیزوں ذاتی اپنی  • جگہمحفوظ ایک لیے کے آ

ہنا' 'اپنا اپنے  • پ اور کریں مکمل فارم سنے' 'بی اور ک ب پر زون کڈز کو آ دکھائیں۔وسائل تمام دستیا

ت سے والدین رضاعی اور کارکن سماجی اپنے  • گے۔بتائیں وہ کریں۔ با

ہداشت اپنے اور لیں حصہ  • ڈالیں۔حصہ میں جائزوں کے بھال دیکھ اور منصوبوں کے نگ

پ  پ کہ آ ہیں تالشی کی جگہ محفوظ کی آ ہو۔نہ ایک وہاں کہ تک جب گی جائے لی ن

ت اور سرگرمیوں کی شرکت اندر کے دینے فروغ کو لوگوں  • لیں۔حصہ میں تقریبا

ت  پ وجہ. سنگین بہ ی ہونا ایسا اگر کہ گا جائے بتایا کو آ ہے۔ضرور

پ  • سنیں۔کو آ

پ  • ت ذاتی کی آ حقکا رکھنے نجی کو معلوما

پ  ش حفاظت، بھال، دیکھ کی آ ہد کا بنانے بااختیار اور پرور کریں۔ع

(یہصالحیت کی کرنے کالز فون پرائیویٹ  •

ی  • کریں۔عمل لیے کے بنانے بہتر کو نتائج اور تجربے اپنے کے رہنے میں بھال دیکھ ہمار

پ  یکی آ رازدار



ی جاننا یہ  آرام اور منصفانہ کو زندگی ساتھ کے دوسرے ایک کو ایک ہر کہ ہے ضرور
ہوگا۔کرنا عمل پر اصولوں لیے کے بنانے دہ 

پ کہ تک جب  ت طبی کو آ ت کی ان پر بنا کی وجوہا ہو۔نہ ضرور

پ  ت اس کو والدین رضاعی کے آ س کریں تبدیل کو چیز ایسی بھی کسی وہ کہ چاہیے بنانا یقینی کو با پ سے ج نقصان جو کو چیز ایسی کسی یا ہو، چڑھایا پروان نے آ
ہیں ہم جو گے خریدیں سے رقم اس اسے وہ ہو۔ پہنچا  ہیں۔دیتے ان

پ اگر  پ سے جن ہیں توڑتے کو اصولوں ان آ پ تو ہیں، متفق آ نتیجے کے کیے اپنے کو آ
جانا۔روکا پر آنے سے دیر کہ ہے یہ مثال ایک چاہیے۔ کرنی توقع کی 

پ جب  ت کی بچوں اور والدین رضاعی اپنے آ ت میں بارے کے منی پاکٹ اپنی سے خدما ہیں تو ہیں، کرتے با پ ان پ کہ ہے ہوتا بتانا پر طور واضح کو آ خرچ جیب اپنی آ
پ سے کرنے واضح کو اس ہیں۔ سکتے خرید کیا سے  گا۔جائے ہو آسان بہت سمجھنا میں قیام اپنے میں بعد لیے کے آ

پ وہ  • کریں،نہ عزتی بے کی مذہب کے آ

ت میں بارے کے قواعد ہوئے رہتے ساتھ کے والدین رضاعی اپنے  رہیں۔کرتے با

پ جب  پ ہے سکتا ہو تو ہیں، جاتے ساتھ کے والدین خاندانی اپنے آ پ ہوں۔ نہ جوتے اور کپڑے مناسب پاس کے آ کے کرنے خرچ پیسہ اپنا پر اس والدین رضاعی کے آ
ت کی بچوں بجائے  پ خدما پ اگر ہیں۔ سکتی کر حاصل رقم کچھ لیے کے خریدنے کپڑے درکار کو آ پ تو ہے لینا یونیفارم نیا بالکل یا ہے بدلنا اسکول کو آ حاصل رقم یہ آ

ہیں۔سکتے کر 

ی جنسیت، ثقافت، نسل،  سیا معذور جن

پ اگر  ہداشت رضاعی آ ہیں کو افراد تر زیادہ کے خاندان اپنے ہوئے رہتے میں نگ ی یہ تو ہیں، پاتے دیکھ ن پ کہ ہے ضرور ت کی بچوں اور خاندان رضاعی کو آ باہر سے خدما
ہاں ہے جگہ وہ یہ ہو۔ حاصل رسائی تک فرد کسی کے  پ ج ہمان آزاد کا آ س ہے، آتا م ہیں تعلق کوئی سے لوگوں ان کا ج پ جو ہے ن پ ہیں۔ رہے کر بھال دیکھ کی آ سے ان آ

ت میں بارے کے چیز بھی کسی  س ہیں سکتے کر با پ کی ج ت کو آ پ اگر اور ہے، ضرور ت کی مدد کسی کو آ پ وہ تو ہو ضرور پ اگر ہیں۔ سکتے کر مدد کی آ آزاد ایک آ
س تو ہیں، چاہتے مالقاتی  پوچھیں۔سے کارکن سماجی اپنے ب

پ ہے۔ جاتا پایا قابو پر ضبط و نظم میں گھروں رضاعی  ان کو والدین رضاعی کے آ
پ سے طریقوں  ت کی دینے سزا کو آ ہیں اجاز ہے:ن

پ وہ  • پ کو آ ہیں سے ملنے سے خاندان کے آ پ کیونکہ سکتے روک ن نے آ
ہے۔کیا کچھ 

پ صرف وہ  • ہیں۔سکتے رکھ دور سے بچوں دوسرے کو آ

پ وہ  • پ کو خاندان کے آ ہیں سے ملنے سے آ سکتے،روک ن

ی  پ لیے، کے دیر تھوڑ ت کی ہونے پرسکون کو آ لیکنلیے، کے دینے اجاز

ہو۔نہ وجہ اچھی کوئی کی اس کہ تک جب 

پ  پ اور گا ملے خرچ جیب کو آ پ کو والدین رضاعی کے آ پ گی۔ جائے کی ادائیگی لیے کے مدد میں بھال دیکھ کی آ لیے کے خریدنے جوتے اور کپڑے پیسہ اپنا آ
پ ہیں۔ سکتے کر استعمال  پ کہ چاہیے بنانا یقینی یہ کو والدین رضاعی کے آ پ ہیں کپڑے اور جوتے کافی پاس کے آ بھی)۔یونیفارم کا اسکول کے (آ

پ وہ  ہیں سے دیکھنے پر طور مکمل کو آ سکتےروک ن

پ وہ  • ہیں خرچ جیب کم کو آ ہیں۔سکتے دے ہی نہ اور سکتے روک ن

پ اگر گے۔ کریں عمل پر قوانین کے طرح اسی وہ تو ہیں، رہتے نوجوان یا بچے دوسرے وہاں اگر  ہیں مناسب قواعد کہ ہیں کرتے محسوس آ پ تو ہیں، ن کے اس کو آ
ت میں بارے  سے۔طریقے معقول لیکن چاہیے، ہونا قابل کے کرنے چیلنج کو والدین رضاعی اپنے اور کرنے با

پ  مارنایا مارنا کو آ

پ  برداشت کو سزا بھی کسی سے میں ان سے طرف کی خاندان رضاعی اپنے کو آ
ت کی کرنے  ہیں ضرور پ اگر ہے۔ ن ت اس آ ش سے با پ کہ ہیں ناخو کیا ساتھ کے آ

پ تو ہے، رہا جا کیا سلوک  چاہیے۔بتانا کو کارکن سماجی اپنے کو آ

پ اگر  پ اور ہیں غلط قواعد کہ ہے لگتا کو آ ت آ ش بہ پ تو ہیں، ناخو ت سے کارکن سماجی اپنے آ ہیں۔سکتے کر شکایت یا ہیں، سکتے کر با

پ وہ  • ت کو آ پ کر دے منشیا ہیں کنٹرول کو آ سکتے،کر ن
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زائرینآزاد 

پ ہیں۔ ہوتے الگ الگ اصول کے گھر کے ایک ہر االؤنسزکے کپڑے اور منی پاکٹ  وہ جو ہیں سکتے ہو اصول کے خاندان رضاعی کے آ
پ  پ جب گے بتائیں کو آ گے۔جائیں ساتھ کے ان آ

اوراصول 
ت توقعا



ب لیے کے نوجوان ایسے ایک پٹ اسٹیئنگ  س شخص وہ یعنی  -ہے 'اہل' جو ہے دستیا عمر کی سال  14نے ج
کی ان بھی تب جائیں ہو کے سال  18وہ جب اور ہوں گزارے میں بھال دیکھ کی زیادہ سے اس یا ہفتے  13سے 

س والدین رضاعی ایک ہے۔ جاتی کی بھال دیکھ  ی کی ج ش یا اتھارٹی مقامی منظور نے ایجنسی والی کرنے پرور
ی  ہو۔د
پ کرنا قیام کیا  پ اور آ ہے؟صحیح لیے کے والدین رضاعی کے آ

پ کہ ہے سکتا ہو ہو، وقت کا چھوڑنے بھال دیکھ جب لیے، اس  ی اپنی آ ی اور آزاد خوشی کی کرنے حاصل آزاد
پ کہ ہے سکتا ہو یا ہوں، رہے کود میں  ت اس یا ہوں، پریشان پر چھوڑنے کو والدین رضاعی اپنے آ بھی سے با

ہوگا۔کیا آگے کہ ہوں پریشان 
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رہنا

پ  ہیں ساتھ کے والدین رضاعی اپنے بعد کے سال  18آ پ گے۔ چاہیں رہنا ن آ
میں رہائش اپنی یا میں گاہ رہائش معاون ساتھ، کے خاندان پیدائشی اپنے 
ہیں۔چاہتے رہنا 

ت بعض  ہیں ممکن رکنا اوقا پ یہ ہوتا۔ ن ت کے والدین رضاعی کے آ پر حاال
ہے۔منحصر بھی 

پ  کیا غور پر اس بھی پر جائزوں تمام دیگر پہلے سے ہونے کے سال  18کے آ
پ اگر چاہیے، جانا  ت کی آ ہے۔جاتی بدل حال صور

پ  پ کو، آ کرنا اتفاق سے  Put Stayingکو کارکن اور والدین رضاعی کے آ
ت کی کار طریقہ کے کرنے کام کے اس اور ہوگا  ہوگا۔کرنا کام پر تفصیال

ت ایسے  ت مالی اور مدد عملی میں حاال ہیں۔شامل بھی انتظاما
پ  ہیں۔کیا متبادل کہ چاہیے بتانا بھی یہ کو کارکن کے آ

ت کے قیام  کی معاہدے کے نوجوان اور والدین رضاعی لیے کے انتظاما
ت  ہیں۔رہے جا پر کام وہ اگر ہے ضرور

پ سے اس  ی یا ہونے داخل میں تربیت اور تعلیم کو آ مدد میں رکھنے جار
پ پر ہونے داخل میں جوانی یا ہے سکتی مل  حل کو مسائل درپیش کو آ
ہے۔سکتا مل وقت لیے کے کرنے 

پ کیونکہ ہے، خبر اچھی بہت یہ  ی رہنا ساتھ کے لوگوں ان آ رکھ جار
ہیں ہیں سکتے  پ جن ہوں اور ہیں جانتے آ پ نے جن بعد کے ہونے بڑے کے آ
پ  ہے۔کی مدد کی آ

پ  ت پر  Put Stayingمیں جائزے پہلے بعد کے سالگرہ ویں  16کی آ کی با
پ اسے ہے گیا کیا فیصلہ جو اور چاہیے جانی  کیا درج میں پالن وے پاتھ کے آ
چاہیے۔جانا 

ب کا اس  ت کہ ہے مطل کی زیادہ سے اس یا سال  21نوجوان سے بہ
ہیں گھر رضاعی اپنا تک عمر  چھوڑتے!ن

جب ہیں رہتے ساتھ کے والدین رضاعی اپنے اکثر نوجوان دوران کے برسوں 
تاکہ گیا ہو تبدیل قانون میں  2014مئی لیکن ہیں جاتے ہو کے سال  18وہ 
پ اگر  پ اور آ پ یہ اور ہو ایسا کہ ہیں چاہتے والدین کے آ ہو میں مفاد کے آ
پ تو  ہوگی۔کرنی حمایت کی انتظام اس کو اتھارٹی مقامی کی آ

ہیں پر طور کے حصے کے جائزے اپنے  ت اس ان آیا کہ چاہیے کرنا غور پر با
پ پر اس اور ہے امکان ایک پٹ اسٹیئنگ  پ اور آ ت سے والدین رضاعی کے آ با

چاہیے۔کرنی چیت 

پ یہ  ت تمام کی آ پ جب گا کرے غور پر ضروریا ہداشت آ کا چھوڑنے نگ
ت گے۔ کریں شروع منصوبہ  پ جائزہ کا ضروریا اور گا کرے مدد کی کارکن کے آ

پ  پ کہ گا آئے سمجھ کو آ شامل کو چیزوں کن میں منصوبے کے راستے کے آ
ت کی کرنے  ہے۔ضرور

ٹ اسٹیئنگ  ہاں ہے جگہ وہ پو ہداشت ج 81ویں اپنی واال چھوڑنے نگ
ہے۔رہتا ساتھ کے والدین رضاعی اپنے بعد کے سالگرہ 

پ جب  پ تو گے جائیں پہنچ کو سال  16آ ت کارکن سماجی کا آ ضروریا
گا۔لے جائزہ کا 

پ کہ ہے اہم بہت یہ  ان ساتھ ساتھ کے فوائد کے  Put Stayingورکر کا آ
ت بھی پر تبدیلیوں  پ یہ جو کرے با پ اور آ درمیان کے والدین رضاعی کے آ

گی۔الئے 

ی کی  ہے۔رہا کر تیار
پ  مستقبلکا آ
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پ  ت اپنے کو کارکن سماجی یا مشیر ذاتی اپنے آ اور کرنے وضاحت کی خیاال
وکیل کسی لیے کے کرنے نمائندگی کی میٹنگ کی جائزے کے پالن وے پاتھ اپنے 
ی کی  ہہ بھی لیے کے تقرر ہیں۔سکتے ک

ت، کو نوجوانوں اور بچوں  قانونی اور وکالت مشورہ، معلوما
کریں۔پیش نمائندگی 

ت ایسے کچھ  ہاں ہیں ہوسکتے حاال پ ج پ رہنا ساتھ کے والدین رضاعی سابق اپنے بعد کے سالگرہ ویں  21کی آ پ کیونکہ ہو، میں مفاد بہترین کے آ تعلیمی ایک آ
ہیں ختم جو ہیں رہے کر کورس  پ یا ہے، ہوا ن ہیں۔دوچار سے مسائل یا مسائل مخصوص کچھ آ

پ اگر  ش سے فیصلے اس یا پالن وے پاتھ اپنے آ  Put Stayingجو ہیں ناخو
پ تو ہے گیا کیا میں بارے کے  ت سے  CIROاپنے کو آ چاہیے۔کرنی با

افسر واال لینے جائزہ آزاد ایک ہے جاتی کی بھال دیکھ کی جن نوجوان تمام 
(CIRO)  چاہیے۔ہونا

پ اگر  ت کے آ ہیں ممکن کرنا حل کو خدشا پ تو ہے ن طریقہ کے کرنے شکایت کو آ
ت کی  پ چاہئیں۔ کرنی طلب تفصیال پر سائٹ ویب کی اتھارٹی مقامی کی آ
ت بھی  گی۔ہوں موجود تفصیال

www.coramvoice.org.uk

ت پر اس کہ لیے اس صرف تاہم،  ب کا اس ہے گئی کی با ہیں یہ مطل کہ ہے ن
پ  ت لیکن ہے، بڑھنا آگے کو آ ت کی ہونے ختم اچانک انتظاما بیک ایک میں صور
پ  چاہیے۔ہونا پالن ا

پ اگر  پ کہ ہیں کرتے محسوس آ ت اپنے آ ہیں قابل کے کرنے پیش خیاال پ تو ہیں ن کسی آ
لیے کے مدد اپنی کو ممبر کے خاندان یا دوست کسی یا ہیں سکتے کر درخواست کی وکیل 

ہیں۔سکتے ال 

5792800 0808 T: 

پ کہ ہے سکتا ہو یہ  پ کہ کریں محسوس آ لیے کے بڑھنے آگے پہلے سے اس آ
ت میں جائزے کے پالن وے پاتھ ہر لیے کے بڑھنے آگے اور ہیں تیار  جانی کی با

چاہیے۔

ت ان  پ میں حاال پ کیا کہ ہیں سکتے پوچھ آ والدین رضاعی سابق اپنے آ
سے اس سے طرف کی اتھارٹی مقامی لیکن ہیں، سکتے رہ ساتھ کے 

ت کوئی کی کرنے اتفاق  ہیں ضرور ہے۔ن

پ وہ کہ ہے فرض کا اتھارٹی مقامی  پ تک سالگرہ ویں  21کی آ قیام کے آ
کرے۔مدد میں انتظام کے 

ت (جسے مدد اور مشورہ قانونی مفت کو نوجوانوں ان  ہتے وکال فراہم ہیں) ک
چکے چھوڑ بھال دیکھ میں ہی حال یا ہیں رہے رہ میں بھال دیکھ جو کریں 
ہیں۔

www.nyas.net

پ  ی کے پالن وے پاتھ اپنے آ تاکہ ہیں، سکتے کر درخواست کی جائزے فور
پ  ت کے آ سکے۔جا کیا غور پر خدشا
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(NYAS)سروس ایڈوکیسی یوتھ نیشنل 

سامنےکے آواز 

ہے۔رہا بڑھ آگے 

پ اگر  ش سے منصوبے اپنے آ ہیں خو ن
کریں۔کیا تو ہیں 

ہاں لیے کے مشورہ مزید  ہے؟جانا ک



آپ � آواز
�ں �  ہر کو�� مختلف �� اور ہم سب کو مختلف چ��

 �سند ہ�� اور دو�� لوگوں � ساتھ ملنا ہم�شہ آسان
۔ نہ�� ہوتا ��

، تو  جب آپ دو�� لوگوں � ساتھ رە ر�� ہو�� ہ��
 آپ کو یہ قبول کرنا پڑتا �� کہ سب کچھ و�سا نہ��
، اور �عض اوقات آپ کو � ہو�ا ج�سا آپ چاہ�� ہ��

۔ ا�� وقت ہوں �  دو�وں � ساتھ فٹ ہونا پڑتا ��
جب انہ�� ب� آپ � ساتھ فٹ ہونا پڑ� �ا۔

، آپ کو اختالف اور  یہ کب� کب� مش�ل ہو سکتا ��
 غلط فہم�اں ہو سک�� ہ�� ل�کن کچھ ب� ہو یہ

ام ک��ں جن وری �� کہ آپ ہم�شہ ان لوگوں �ا اح�� �� 
، اور جان ل�� کہ کچھ رو�� قا�ل  � ساتھ آپ ر��� ہ��

۔ قبول نہ�� ہو سک��
، ہم �ف  آپ � آواز � ہمار� ل�� اہم�ت رکھ�� ��

 یہ جان�� ہ�� کہ ہم اچھا �ام کر ر�� ہ�� ا�ر آپ خوش
، تو ہم ہ��

 ہم�شہ یہ س�نا چاہ�� ہ�� کہ آپ ک�سا محسوس کر
۔ ر�� ہ�� اور مختلف ط���� � ک�ا ک�ا جا سکتا ��

 ہم ہر سال رضا� والدین � �ام کو د�کھ�� ہ�� اور
 ہم ان �چوں اور نوجوانوں � پوچھ�� ہ�� جو ان �

، انہوں �� اپنا ق�ام ک�� �ا�ا، ک�ا اچھا تھا،  ساتھ ر�� ہ��
ک�ا برا تھا، ک�ا بہ�� �ا مختلف ہو سکتا تھا۔

� �  ا�ر آپ کو اپ�� فوس�� �ل�سمنٹ م�� کب� ک� چ��
نگ پ��ل � ، تو فوس��  �ار� م�� ش�ا�ت کر�� پڑ�� ��

۔  کوال�� ا�شور�س ڻ�م کو براە راست خط بھ�ج��
)۔ (ش�ا�ات �ا ط��قہ �ار اس �ائ�ڈ � پ�چھ� ��

نگ  سوشل ورکر � نگرا�� کر�� وا� آپ � فوس��
 لوگ آپ کو سن�� اور آپ � اس �ار� م�� �ات کر��

 � ل�� ہم�شہ موجود ہو�� ہ�� کہ آپ اپ�� رضا� گھر
۔ کو ک�� گزار ر�� ہ��

معلومات �ا حق

۔ ڈیڻا پروڻ�کشن ا�کٹ (1989) کہتا �� کہ ہر کو�� اپ�� �ار� م�� رک� ہو�� کچھ معلومات د�کھ�� �ا حقدار ��
� � �دل د�ا جا�� �ا۔ ل ڈیڻا پروڻ�کشن ر�گول�ش�� اس ا�کٹ کو م�� 2018 م�� ج��

، تا�ہ آپ � جگہ �ا انتظام نگ پ��ل آپ � �ار� م�� معلومات رکھ�� ہ�� جو ہم آپ � ساتھ آپ � ق�ام � دوران ت�ار کر�� ہ��  فوس��
، �س اپ�� رضا� والدین �ا اپ��  کر�� اور صحیح مدد فراہم کر�� م�� ہماری مدد � جا س�۔ آپ کو یہ معلومات د�کھ�� �ا حق حاصل ��

۔ نگران سما�� �ارکن � پوچھ��
 �ف وە معلومات جو آپ کو د�کھ�� � اجازت نہ�� �� وە ک� اور � �ار� م�� خفیہ معلومات ہو سک�� �� �ا �عض اوقات ک� اور
۔ ا�ر آپ کو کب� بتا�ا جاتا �� کہ آپ اپ�� فائل اور معلومات تک رسا�� حاصل نہ��  � طرف � دی گ�� معلومات ج�� پول�س �ا ڈا���

۔ کر سک�� تو آپ کو ش�ا�ت کر�� چاہ��

چلڈرن ا�کٹ 1989/2004
"  جب ب� ممکن ہو، نوجوانوں � پرورش ان � اپ�� خاندان م�� ہو��
۔ عدالت کو ک� نوجوان � �ار� م�� ف�ص� کر�� وقت ان �  چاہ��

 مفادات کو پہ� رکھنا چاہ�� اور �چوں � خدمات کو �چوں�نوجوانوں
۔ اور ان � خاندانوں � ساتھ مل کر �ام کرنا چاہ��

:چلڈرن ا�کٹ اہم �� کیونکہ
۔ یہ آپ � حفاظت کرتا ��

۔ یہ �قی�� بناتا �� کہ آپ اپ�� حقوق جان�� ہ��
۔ یہ کہتا �� کہ آپ � خ�االت اہم ہ��

یہ آپ کو یہ جان�� �ا حق دیتا �� کہ ک�ا ہو ر�ا �� اور کیوں
۔ ورت ہو تو یہ آپ کو ش�ا�ت کر�� � اجازت دیتا �� ا�ر آپ کو ��
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ی یا   /kidszone www.fosteringpeople.co.ukسائٹ ویب ہمار
کریں۔مالحظہ 

ہے۔الئن ہیلپ فون مفت ایک الئن ہیلپ وے رن 

ٹیکسٹیا (کال  116 000الئن: ہیلپ مفت 

پ ہے۔ الئن ہیلپ مفت لیے کے نوجوانوں اور بچوں میں برطانیہ الئن چائلڈ  آ
ت میں بارے کے چیز بھی کسی  سکتے کر کال پر نمبر مفت لیے کے کرنے با
ی بہت چیز بھی کوئی ہیں،  ہیں چھوٹی بہت یا بڑ ہے۔ن

 0808 5000800کال: مفت لیے کے بالغوں 

پ اگر  ت کوئی کے آ ت یا ہیں سواال میں بارے کے چیز بھی کسی متعلق کے منشیا
ت کی مشورے  پ وہ تو ہے، ضرور پ وہ گے۔ بتائیں کو آ سکتے دے بھی مشورہ یہ کو آ

پ کہ ہیں  ت میں عالقے مقامی کے آ مدد لیے کے پریشانی بھی کسی متعلق سے منشیا
ہاں لیے کے  ہے۔جانا ک

 11110800کال: مفت 

یسویٹ  ڈ

پ  ہیں آ پ جو ہیں سکتے بتا میں بارے کے پریشانیوں ان میں زندگی اپنی ان آ
ہیں۔رہی کر محسوس میں خطرے اور خوفزدہ کو 

 0300 1231123فون: 

روڈویلبیک 

تکبجے  5.00شام سے بجے  9.00صبح جمعہ پیر-

 123116کریں: کال مفت 

//:www.talktofrank.com/httpمیں: 

ناٹنگھم

ی  کر خودکشی جو ہیں موجود لیے کے مدد کی لوگوں ان سامر
ت کے پریشانی یا ہیں پریشان ہیں، رہے  کر سامنا کا احساسا
ہیں۔رہتے کھلے گھنٹے  24وہ ہیں۔ رہے 

8159077 0800 

بجے 3پہر سہ تا بجے  10.30صبح جمعہ تا پیر 

 020 83307783فون: 

/www.runawayhelpline.org.ukسائٹ: ویب 

دیکھ یا چھوڑنے گھر یا ہیں گئے بھاگ جو لیے کے نوجوانوں ان 
ہیں۔مجبور پر کرنے بھال 

/www.youthaccess.org.ukسائٹ: ویب 

 11110800کریں: کال لیے کے عمر کم سے اس اور  18

//:www.nspcc.org.uk/httpsسائٹ: ویب 

//:www.childline.org.uk/httpsسائٹ: ویب 

نقطہ

 0115 5445945فون: 

ہیں۔کرتے مدد میں کرنے حل کو اس ہمیشہ مشیر 

انگلینڈبرائے کمشنر کے بچوں 

 0800 2033023فون: 

Access Youth  ت، کی نوجوانوں ت معلوما معاون اور مشاور
ت  ہے۔تنظیم قومی ایک لیے کے خدما

/www.samaritans.orgسائٹ: ویب 

NG2 WQ7

فورڈبرج ویسٹ 

 0300 6600123کریں: کال مفت 

3636 3737

س کیئر  بنیں۔الئن ایڈوائ

NSPCC  مفتالئن پروٹیکشن چائلڈ

رسائیتک نوجوانوں 

آفسٹڈ

ی  الئنہیلپ بھگوڑ

س کوالٹی کی لوگوں  دینافروغ کو اشورین

ی سامر

الئن:چائلڈ 

لمیٹڈپیپل فوسٹرنگ 

الئنہیلپ ڈرگ نیشنل  -فرینک 

ٹ  ہے سکتا ہو لیکن تھے درست نمبر تمام وقت کے پرن
ہوں۔گئے ہو تبدیل بعد کے اس کہ 

نمبرفون اور پتے 



ت اہم سے سب  پ کہ ہے یہ با ت سے کسی آ رہے۔نہ ہوتا یہ تاکہ لکھیں اسے یا کریں، با

پ  ہے؟ملتا کیسے وکیل کو آ

(NYAS)سروس 

س میں  بتاؤں؟کو ک

سامنےکے آواز 

س میں  بتاؤں؟کو ک

ایڈوکیسییوتھ نیشنل 

دینافروغ کو معیار کے لوگوں 
س   0115 4459455ٹیم ایشورن
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پ میں بارے کے جن ہیں چیزیں ایسی کیا  آ
ہیں؟مند فکر یا پریشان 

کارطریقہ لیے کے نوجوانوں اور بچوں 

ہیں  بولو!چاہئے؟ کرنا کیا تم

ت کی کرنے شکایت  ہے؟ضرور

ت کی لوگوں  دینافروغ کو شکایا استادایک  •

س  پ سے طرح ج پ سے اس ہے رہا جا کیا سلوک ساتھ کے آ ش آ کر محسوس ناخو
پ کہ ہو محسوس ایسا اگر پر طور خاص ہیں، سکتے  ہے رہا جا کیا سلوک جو ساتھ کے آ

ہے۔منصفانہ غیر وہ 

پ ہم  • ت کی آ گے۔سنیں با

پ جب  سکتے آ پیش مسائل کچھ تو ہیں، رہے رہ ساتھ کے خاندان رضاعی آ
بارے اس وہ کہ ہے یہ بہتر سے سب لیے کے سب تو ہے ہوتا ایسا جب ہیں۔ 
ت میں  س لوگ ہے، ہوا غلط کیا کہ کرے با پھر اور ہیں پریشان سے چیز ک

مسائل تر زیادہ ہے۔ کیا طریقہ بہترین کا کرنے ٹھیک اسے کہ کریں فیصلہ 
ہے۔سکتا جا کیا حل طرح اس کو 

ت، کو نوجوانوں اور بچوں  وکالت مشورہ، معلوما
کریں۔پیش نمائندگی قانونی اور 

ٹ  • ہے۔رہا جا کیا سلوک برا یا لگنا چو س  • پ پر ج ہیں۔کرتے بھروسہ آ

پ  ہاں آ پ سے اس ہیں رہے رہ ج ش آ ہیں۔سکتے کر محسوس ناخو

(جسے مدد اور مشورہ قانونی مفت کو نوجوانوں ان 
ت  ہتے وکال رہے رہ میں بھال دیکھ جو کریں فراہم ہیں) ک

ہیں۔چکے چھوڑ بھال دیکھ میں ہی حال یا ہیں 

پ کہ  ہے۔لگتا غلط کو آ

خاندان •

پ اگر  -وکیل ایک  • ت کی مدد کو آ پ جو ہے شخص وہ یہ تو ہو ضرور ت لیے کے آ پ وہ گا۔ کرے با ت کے آ اورگے بنائیں یقینی کو خیاال

ہونانہ شامل میں فیصلوں  •

www.coramvoice.org.uk

دوستیا خاندان 

پ  • باسکا ان یا ورکر، سوشل اتھارٹی مقامی کا آ

س رکن کا عملے والے دینے فروغ کو لوگوں  • ہے۔شامل بھی مینیجر رجسٹرڈ میں ج

ہیں۔چاہتے جاننا ہم  •

پ اگر کہ تک یہاں  ہاں ساتھ کے خاندان اپنے آ پ ج پ بھی تب ہیں، رہے رہ دور بہت سے وہاں تھے رہتے آ ت کی بچوں کے آ پ کو خدما ش وکیل کو آ کرنے تال
ہاں چاہیے کرنی مدد میں  پ ج پ جب ہیں۔ رہے رہ وقت اس آ پ تو گے آئیں رہنے ساتھ ہمارے آ پ کارکن سماجی کا آ ت یہ کو آ گا۔کرے فراہم تفصیال

www.nyas.net

ی کی بنانے بہتر کو چیزوں ہم  • گے۔کریں کوشش پور

رہاجا کیا تنگ  •دوستایک  •

5792800 0808 T: 

ہیں  • ہے۔رہا جا سنا ن

س کوالٹی پیپل فوسٹرنگ  • پ جو چیزیں وہ  • 0115 4459455کوئی: سے ٹیم ایشورن ہیں۔رہی ہو ساتھ کے اور کسی یا آ

1001808 0808 T: 

ت  ہے۔جاتا کیا عمل پر ان اور ہیں جاتی سنی خواہشا

والدینرضاعی  •

پ ہم کہ ہیں جانتے ہم  ہتے یہ دوران کے گائیڈ کی آ پ اگر لیکن ہیں، رہتے ک ش آ ہیں خو پ تو ہیں ن کی کرنے مدد میں کرنے ٹھیک کو صورتحال ہم چاہیے، بولنا ضرور کو آ
ی  ب مزید اسے ہم گے، کریں کوشش پور ہیں خرا گے۔کریں ن

پ  • ہونانہ رابطہ کافی یا رابطہ ساتھ کے آ

پ  ت کی بچوں کے آ ت کے خدما ت کو افسر کے حقوق کے بچوں یا افسر شکایا ت کی وکال ش خدما پ میں کرنے تال پ جو چاہیے کرنی مدد کی آ میں خیال کے آ
پ  پ وہ گی۔ ہوں بہترین لیے کے آ پ اور گے کریں مدد میں کرنے رابطہ سے وکیل کو آ پ کہ گے سکیں دیکھ اور گے سکیں مل سے ان آ چلتے کیسے ساتھ کے ان آ
ہیں۔

ت  کا شکایا
کارطریقہ 



ت کی لوگوں  ت مزید کچھ میں بارے کے عمل کے دینے فروغ کو شکایا یہ معلوما
ہیں:
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ش مجھے جو ہے بتایا میں بارے کے اس کو کسی نے میں  ناخو
ہیں حل مسئلہ اور ہے، رہی کر  ہے!ہوا ن

:1درجہ 

ی کوئی کیا  ی میں شکایت میر ہے؟سکتا کر لیے میرے کوئی کیا ہے؟ سکتا کر مدد میر
تپاسکےان پ جو ہوگا افسر کا حقوق کے بچوں یا افسر کاشکایا ایسے کو آ

ت جو گا بتائے میں بارے کے وکیلوں  پ میں کرنے حل کو مسائل یا شکایا کی آ
ہیں۔سکتے کر مدد 

پ ہاں،  پ جسے ہے سکتی مل مدد سے شخص ایسے کسی کو آ رضاعی کارکن، سماجی فرد، کوئی کا خاندان جیسے ہے، تیار لیے کے کرنے مدد جو ہیں کرتے منتخب آ
استاد۔یا والدین 

پ اگر  س کوالٹی کی پیپل فوسٹرنگ آ پ وہ تو ہیں کرتے رابطہ سے رکن کسی کے ٹیم ایشورن ت کی آ ت بھی کسی بغیر کے معلوما ہیں منتقل کو معلوما نہ اور گے کریں ن
گے۔کریں عمل پر اس ہی 

ت کی بچوں  پ جو محکمہ کا خدما کے نوجوانوں اور بچوں ہے، دار ذمہ لیے کے آ
ہے۔کار طریقہ اپنا کا شکایت لیے 

پ اگر  ت سے اور کسی آ ی تو ہیں چاہتے کرنا با س کوالٹی ہمار ہیں کوئی اگر کریں۔ کال پر  0115) 9455 (445ٹیم ایشورن (یقینی چھوڑیں پیغام ایک تو ہے اٹھاتا ن
پ کہ بنائیں  پ ہم اور ہیں) دیتے چھوڑ نام اپنا آ گے۔کریں رابطہ جلد از جلد سے آ

ہاں ہے وہ  1مرحلہ  پ، ہم ج پ آ ت سے والدین رضاعی اور کارکن سماجی کے آ پ کرکے با پ ہم ہیں۔ کرتے کوشش کی کرنے حل کو شکایت کی آ کہ گے بتائیں کو آ
پ  پ گا۔ لگے وقت کتنا میں اس اور ہوگا کون دار ذمہ کا کرنے کوشش کی کرنے حل کو اس لیے کے آ ی گا۔جائے بتایا میں بارے کے نتائج ہمیشہ کو آ کے گائیڈ اس نمبر ٹیلیفون کا ان ہے، کرتا رجسٹر اور معائنہ کا دینے فروغ کو لوگوں کہ جیسا ایجنسیوں والی دینے فروغ جو انسپکٹر ایک کا  OFSTEDمحکمہ سرکار

ہے۔میں آخر 

پاگر شکوآ ذمہ راست براہ دینا فروغ کو لوگوں لیے کے چیزوں والی کرنےناخو
پ (جیسے ہے دار  فراہم ہم جو خدمت کوئی یا رکن کوئی کا عملے ہوم، فوسٹر کا آ
کریں۔عمل پر کار طریقہ موجود پر صفحہ اگلے کرم براہ تو ہیں) کرتے 

س کوالٹی پیپل فوسٹرنگ  پ  0115) 9455 (445ٹیم ایشورن دینے مشورہ کو آ
ش میں  ہوگی۔خو

پ  پ اگر ہیں سکتے کر منتخب وکیل اپنا آ س ہیں جانتے کو شخص ایسے کسی آ پ پر ج کرنے بھال دیکھ استاد، دار، رشتہ کہ جیسے ہے تیار لیے کے کرنے مدد جو ہیں کرتے بھروسہ آ
رکن۔کا خاندان یا دوست واال، 

پ یہ ہوں، نہ مند فکر میں بارے کے کرنے شکایت سے لوگوں والے دینے فروغ  آ
ہیں میں پریشانی کبھی کو  پ گا۔ ڈالے ن ت کی اس کو آ پ یہ ہے، اجاز حق کا آ
ہے!

ی  پ کہ ہے لگتا ایسا اگر لیکن گی، کریں ہی ایسا شاید بھی تنظیمیں دوسر یا آ
تو ہے، خطرہ کوئی یا ہے رہا جا یا پہنچا نقصان کو نوجوان یا بچے دوسرے کسی 
ت اس کو تنظیموں دیگر اور دینے فروغ کو لوگوں  کچھ لیے کے بنانے یقینی کو با
جائے۔ .رک یہ کہ ہوگا کرنا 

سیکشن۔فون ٹیلی کا گائیڈ اس 

پ اگر  ہیں یقین کو آ س کہ ہے ن ت سے بالغ ایسے کسی تو، ہے جانا نیچے سے راستے ک با
س کریں  پ پر ج پ اور ہیں کرتے بھروسہ آ سے ان اور ہے ہوتی محسوس راحت کو آ

کریں۔طلب مشورہ 

ت ایک  پ افسر شکایا ت جو گا دے نمبر اور نام کے لوگوں ان کو آ ہیں کرتے وکال
پ پھر  ہیں آ پ وہ یا ہیں سکتے کر کال ان گے۔کریں کال کو آ

ہیں/نمبرز فون ٹیلی مزید میں پتے 

س کوالٹی والی دینے فروغ کو لوگوں  پ ٹیم ایشورن ش کو کسی لیے کے کرنے مدد میں کرنے شکایت کی آ س ہے۔ سکتی کر مدد میں کرنے تال گے ملیں وہ کو شخص ج
پ وہ  پ تک جب گا رہے میں رابطے تک وقت اس سے آ ہے۔رہی جا کی کارروائی پر شکایت کی آ



ب میں اگر  ش بھی ا ہیں خو ہوگا؟کیا تو ہوں ن

OFSTED  (انگلینڈ) لیےکے کرنے رابطہ سے
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گے۔ہوں دیگر  2اور مینیجر رجسٹرڈ  People Fosteringیہ 

س کوالٹی پر، ہونے مکمل تفتیش  پ مینیجر سینئر اور کوئی یا سربراہ کا اشورین ہوگا۔ کیا لیے کے کرنے درست کو چیزوں اور ہے گیا کیا فیصلہ کیا کہ گے لکھیں لیے کے بتانے یہ کو آ
پ ہم مانگیں۔ معافی تو ہوا غلط کچھ یا ہوئی غلطی کوئی سے ہم اگر ہوا، کیوں کچھ کہ ہے سکتا پڑ بتانا یہ ہمیں  اور ہے سیکھا کیسے سے غلطی کسی نے ہم کہ ہیں سکتے بتا کو آ

ہیں کیسے غلطی ایسی میں مستقبل  گے۔کریں ن

پ وہ  پ جو گے چاہیں کرنا انٹرویو کا لوگوں ان اور پڑھنا ریکارڈز فائل شاید وہ گے۔ کریں بین چھان مکمل کی شکایت کی آ اندر کے ہفتوں  4سے ان ہیں۔ ہوئے جڑے سے شکایت کی آ
ہا کو کرنے مکمل تفتیش  ت بعض لیکن گا، جائے ک ہے۔سکتا لگ وقت زیادہ تھوڑا میں اس اوقا

ت اپنا کا آفسٹڈ  س ہے کار طریقہ کا شکایا پ میں بارے کے ج جب گا جائے بتایا کو آ
پ  پ ہیں۔ کرتے رابطہ سے دفتر کے ان آ سکتے کر رابطہ سے ان وقت بھی کسی آ
پ پیپل فوسٹرنگ کہ جب ہیں  ہو۔رہا نمٹ سے شکایت کی آ

س کوالٹی  ی منصوبہ لیے کے شخص ایسے کسی وہ اور کریں رابطہ سے ٹیم ایشورن ہا کار تفتیش آزاد ایک جسے گے کریں بند پ تاکہ ہے جاتا ک پ کہ سکے جا کیا معلوم یہ سے آ آ
ش تک ابھی  ہیں کیوں خو ہیں۔ن

پ  ہیں۔سکتے کر رابطہ پر  0800 077 8159سے مجھ آ

نمبر)(تشویش  0300 123 4666فون: ٹیلی 

پ  س کوالٹی کو آ پ وہ اور چاہیے، بتانا کو ٹیم ایشورن گے۔کریں بندوبست کا سننے ذریعے کے پینل کے لوگوں  3کو شکایت کی آ

پ  ش وہ چاہیے۔ کرنا رابطہ سے لیے) کے (انگلینڈ  OFSTEDکو آ والی کرنے پرور
ہیں۔دار ذمہ کے رجسٹریشن اور معائنہ کے ایجنسیوں 

پ لیے کے نکالنے وقت لیے کے پڑھنے کو گائیڈ اس  پ کہ ہے امید مجھے شکریہ۔ کا آ یہ نے آ
پ اگر پایا۔ مفید  ت یا تبصرے کوئی میں بارے کے اس پاس کے آ مجھ صرف تو، ہیں خیاال
پ واقعی میں  -مینیجر رجسٹرڈ کرکلینڈ، اولیور کریں، رابطہ سے  ت کے آ خیرمقدم کا تاثرا

گا۔کروں 

ی یہ چونکہ  پ ہے، مرحلہ آخر گا۔جائے دیا بتا نتیجہ میں دنوں چند کو آ

گچھ)پوچھ (عام  0300 123 1231فون: ٹیلی 

پ  ہے)۔دیتا مدد اور مشورہ کو نوجوانوں اور بچوں جو فرد کوئی کا تنظیم کسی دوست، کوئی والدین، رضاعی فرد، کا (خاندان ہیں سکتے لے ساتھ اپنے کو کسی لیے کے مدد آ

پ  پ کہ بتائیں ہمیں تاکہ گا جائے کیا مدعو لیے کے آنے میں میٹنگ کو آ ہیں۔رہے کر محسوس کیسا آ

:2مرحلہ 

ب میں اگر  ش بھی ا ہیں خو ہوگا؟کیا تو ہوں ن

ی  3مرحلہ  مرحلہ):(آخر

ہیں حل واقعی مسئلہ اگر ہوگا کیا  ت آزاد میں اگر یا ہے، ہوا ن ش سے تحقیقا ہیں خو ہوگا؟کیا تو ہوں ن
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Manchester
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