ئ
ن م� جلد مدد
بچ� ی
ابتدا� پ

(Early Childhood Early
)Intervention, ECEI

کو سمجھنا

Urdu
 ECEIکا کیا مطلب ہ�؟

 0 ECEIےس  6سال عمر ےک ان بچوں ےک یل� ہ� جن یک نشوونما سست
ئ
انہ� انیک ض�ورت ےک مطابق
ہ� یا
جنہ� کو� معذوری ہ�۔  ECEIی
ی
مدد دالتا ہ�۔
ت
دال� یہ�۔
ہم  ECEIمدد مفت

ہم آپےک ب� یک مدد کیےس کر ت
سک�
چ
یہ�

ئ
ن ب� یک نشوونما ےک
ب� کو کو� معذوری ہ� یا اگر آپکو اپ� چ
اگر آپےک چ
ت
م� فکر ہ� تو ہم آپکو وہ معلومات اور سہارا دے سک� یہ�
بارے ی
جس یک آپکو ض�ورت ہ�۔ شاید آپکو یہ فکر ہو کہ بچہ:
• اپ� ض
م� کیےس بتاتا ہ�
ن �ورت اور خواہش ےک بارے ی
• آپیک بات کیےس سمجھتا ہ�
• کیسا ّ
رویہ دکھاتا ہ�
• کیےس سیکھتا ہ�
• کیےس دورسوں ےک ساتھ کھیلتا ہ�
• کیےس بیٹھتا ،چلتا یا گھٹنوں رینگتا ہ�
م� بیھ بتا
ق م� ان دورسی خدمات ےک بارے ی
ہم آپکو آپےک عال� ی
ت
ت
سک� ہوں۔
سک� یہ� جو شاید آپیک مدد کر

ن چاہ�
ہم ےس کیا توقع رکیھ جا�
ی
گ

م� کونیس
ہم آپےک ساتھ یہ
ن ب� کو نشوونما ی
بات بیھ کریں � کہ آپ اپ� چ
کامیابیاں حاصل ت
ت
چاہ� یہ�۔
کر� دیکھنا

ہم:
گ
• مشورہ دیں � کہ کن قسموں یک مدد آپ اور آپےک ب� ےک ل� ت
بہ�ین ہو
ی
چ
ج�ل پریکٹیش� ٹ
سک� �۔ اسکا مطلب ن
ٹ
ت
کمیون� ہیلتھ
ن ڈاک� ج(� پ�)،
ہ
رسوس یا معذوری ےک یل� قویم انشورنس سکیم ( )NDISےس مدد لینا ہو
سکتا ہ�
ئ
ت
ن م� مدد
ب� یک نشوونما اور گھر پر سیکھ� ی
ہو� آپےک چ
• آپےک ساتھ کام کر� گ
ےک طری�ق تالش کریں �
ن م� آپیک مدد
آپکو  NDISیک ض�ورت ہو تو اسیک درخواست دی� ی
• اگر گ
کریں �۔
اگر آپکا بچہ  NDISحاصل کر�ن کا اہل ہو تو ہم آپےک  NDISاستعمال کر�ن 
ےک دوران آپکو مدد دینا جاری رکھ ت
سک� یہ�۔
م� آپ سہارے ےک یل� کیس شخص کو اپ�ن ساتھ
ہمارے ساتھ مالقات ی
رکھ ت
چاہ� تو
سک� یہ�۔  اگر آپ مالقات ےک دوران کیس کو اپ�ن ساتھ رکھنا ی
اپ�ن بھروےس ےک کیس دوست یا رشتہ دار ےس ساتھ آ�ن ےک یل� پوچھ یل�۔ یا
آپ ایےس کیس پروفیشنل ےس پوچھ ت
سک� یہ� جیےس:
• فیمیل ّ
سپورٹ ورکر
• تھراپسٹ
• آپےک ب� ےک ساتھ کام کر�ن واال ئ
کو� اور پروفیشنل۔
چ
ت
ٹ
ٹ
ض
اگر آپکو ان�پری� (زبا�ن م�جم) یک �ورت ہو تو ہم اسکا انتظام بیھ کر
ت
سک� یہ�۔

ق م�
آپےک مقایم عال� ی
 NDISخدمات فراہم ت
کر� یہ�۔

م� مزید
 ECEIےک بارے ی
جان�ن ےک یل�

ن نہ� ہ�کہ
یق� ی
م� ی
کیا آپکو اس بارے ی
ب� ےک یل� درست ہ� یا
  ECEIآپےک چ
نہ�؟
ی
ب� ےک یل� درست ہ�
یق� ی
م� ی
اگر آپکو اس بارے ی
ن نہ� ہ� کہ کیا  ECEIآپےک چ
م� بات کر ت
سک� یہ� کہ آپکو کونےس
تو آپ کیس پروفیشنل ےس اس بارے ی
مواقع حاصل یہ�۔ آپ اپ� ج
ب� یک دیکھ بھال کر�ن وایل
ن � پ� ،ماں اور چ
نرس  ،تھراپسٹ ،چائلڈ ئ
کی� ٹیچر یا کنڈرگارٹن ٹیچر یا کیس سپیشلسٹ ےس
ت
ن ب� یک ض�وریات پر بات کر سک� یہ�۔ اس طرح آپکو یہ فیصلہ کر�ن 
اپ� چ
ت
نہ�۔
ب� ےک یل� درست ہ� یا ی
ی
م� مدد مل سک� ہ� کہ  ECEIآپےک چ

ہم� ای میل کریں
پر ی

ٹ
ن ہ�۔
م�  NDISےک ساتھ کام کر�ن واےل پارٹ� ی
ہم چھو� بچوں ےک معامالت ی
ت
ہماری  ECEIخدمات ان بچوں یک مدد کر� یہ� جن یک عمر  0ےس  6سال
جنہ� سست نشوونما یا کیس معذوری کا سامنا ہ�۔
ہ� اور
ی
ت
م�
ہم ب
م�  ECEIخدمات فراہم کر� یہ� جن ی
م� پانچ عالقوں ی
میل�ن ی
نارتھ ،ویسٹ اور �ب سائیڈ پیننسوال ےک عال�ق شامل یہ�۔

ق م�
 ndis.bsl.org.au/service-areasپر
دیکھ� کہ کیا ہم آپےک عال� ی
ی
 ECEIپیش ت
کر� یہ�۔

ہم� فون کریں
پر ی

ecei.access@bsl.org.au

ہم کن لوگوں یک مدد کر ت
سک� یہ�

ہم  60سال ےس زیادہ عرےص ےس مختلف تہذیبوں اور مذہبوں ےک گھرانوں
ت
ر� یہ�۔
ےک ساتھ کام کر� آ ہ

ECEI

1300 BSL ECEI
)(1300 275 323

 ndis.bsl.org.au/eceiیا

ndis.gov.au/ecei
دیکھ�
ی

پری� (زبا� ت
ان� ٹ
کیا آپکو ٹ
ن م�جم) یک
ض�ورت ہ�؟

 131450پر تحریری اور زبا�ن ترجےم یک رسوس
ہم� ای میل یا فون کریں۔
(  )TISکو فون کریں یا ی
آپیک
ہم� اپ�
ن زبان اور اپنا فون نم� ی
ی
ب بتائ�۔ ہم گ
ان� ٹ
زبان بول�ن واال ٹ
پری� ےل کر آپکو فون کریں �۔

ق م�
آپےک مقایم عال� ی
 NDISخدمات فراہم ت
کر� یہ�۔

