ابتدائی بچپن

حکمت عملی
کی
ِ
کو سمجھنا

حکمت عملی کیا ہے؟
ابتدائی بچپن کی
ِ

ہم سے کیا توقع رکھی جائے

حکمت عملی  7سال سے کم عمر کے ایسے بچوں کی
ابتدائی بچپن کی
ِ

ہم آپ کے ساتھ ان اہداف کے بارے میں بات کریں گے جو آپ چاہتے ہیں

مدد کرتی ہے جن کی نشوونما میں کوئی تاخیر ہوئی ہے یا جو معذوری
حکمت عملی اُنہیں ایسی مدد تک
کے شکار ہیں۔ ابتدائی بچپن کی
ِ
رسائی فراہم کرتی ہے جو ان کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے۔

کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر حاصل کرے۔

ہم درج ذیل مدد فراہم کریں گے:
⊲ ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ کون سے سپورٹ آپ کے بچے اور

حکمت عملی مفت میں فراہم کرتے ہیں۔
ہم ابتدائی بچپن کی
ِ

خاندان کی بہترین طور پر مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی

ہم آپ کے بچے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں

گروپ کی جانب سے فراہم کی جانے والی مدد شامل ہو سکتی ہے۔

عمومی معالج ( ،)GPکمیونٹی ہیلتھ سروس یا آپ کے مقامی پلے

اگر آپ اپنے بچے کی نشوونما کے بارے میں فکر مند ہیں یا اگر آپ کا

بچہ معذور ہے تو ہم آپ کو وہ معلومات اور معاونت حاصل کرنے میں
مدد کر سکتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔
آپ اپنے بچے کے بارے میں درج ذیل چیزوں کو لے کر پریشان ہو سکتے
ہیں:
⊲ کہ وہ اپنی ضروریات کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں
⊲ کہ وہ آپ کی باتوں کو کیسے سمجھتے ہیں
⊲ کہ وہ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں
⊲ کہ وہ کیسے سیکھتے ہیں
⊲ کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں
⊲ کہ وہ کیسے بیٹھتے ہیں ،چلتے ہیں یا رینگتے ہیں۔
ہم آپ کو آپ کی کمیونٹی میں دستیاب دیگر ایسی خدمات کے بارے

میں بھی بتا سکتے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔

⊲ ہم آپ کے بچے کی نشوونما اور گھر پر تعلیم حاصل کرنے میں مدد

کرنے کے طریقے تالش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے

⊲ اگر آپ کا بچہ اہل ہے ،تو ہم  NDISکے لیے درخواست دینے میں
آپ کی مدد کریں گے اور اگلے مراحل کے سلسلہ میں آپ کی

مدد کریں گے۔

جب آپ ہم سے ملیں گے تو آپ کسی معاون شخص سے اپنے ساتھ

رہنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ میٹنگ کے دوران وہاں کسی اور کو

اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ،تو آپ کسی قابل اعتماد دوست یا خاندان
کے رکن کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ یا ،آپ کسی پیشہ ور
سے بھی پوچھ سکتے ہیں جیسے:
⊲ فیملی سپورٹ کارکن
⊲ تھیراپسٹسٹ (معالج)
⊲ کوئی اور پیشہ ور جو آپ کے بچے کے ساتھ کام کرتا ہے۔
اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہم ایک ترجمان کا بھی انتظام

کرا سکتے ہیں۔

کیا آپ کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہے کہ آیا

حکمت عملی آپ کے بچے
ابتدائی بچپن کی
ِ
کے لیے مناسب ہے یا نہیں؟

اگر کیا آپ کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہے کہ آیا ابتدائی بچپن کی

حکمت عملی آپ کے بچے کے لیے مناسب ہے یا نہیں تو ،آپ اپنے
ِ

اختیارات کے بارے میں کسی پیشہ ور سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ

اپنے بچے کی ضروریات کے بارے میں اپنے ( GPجنرل پریکٹیشنر) ،زچہ
و بچہ کی صحت کی نرس ،کسی تھیراپسٹس (معالج) ،چائلڈ کیئر

یا کنڈرگارٹن کے استاد یا ماہر سے بات کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ

اس سے آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملے کہ آیا ابتدائی بچپن کی
حکمت عملی آپ کے بچے کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔
ِ

ہماری خدمات تک رسائی حاصل کرنا
ہم  NDISکے ساتھ ایک ابتدائی بچپن کے پارٹنر ہیں۔ ہماری ابتدائی

بچپن کی خدمات  7سال سے کم عمر کے ایسے بچوں کی مدد کرتی ہیں
جن کی نشوونما میں تاخیر ہوئی ہے یا جو معذور ہیں۔

ہم پورے میلبورن کے پانچ عالقوں میں ابتدائی بچپن کی خدمات فراہم

کرتے ہیں ،جس میں نارتھ ایسٹ میلبورن ،ہیوم مورلینڈ ،ویسٹرن

میلبورن ،برمبینک میلٹن اور بے سائیڈ جزائر کے عالقے شامل ہیں۔

حکمت عملی کے بارے
ابتدائی بچپن کی
ِ
میں مزید جاننے کے لیے

	ہمیں کال کریں
1300 BSL NDIS
()1300 275 634
ہمیں ای میل کریں
ecei.access@bsl.org.au
مالحظہ کریں
ndis.bsl.org.au/early childhoodیا ndis.gov.au/
understanding/
families-and-carers/
early-childhood-approach
کیا آپ کو ترجمان کی ضرورت ہے
ٹرانسلیٹنگ اینڈ انٹرپریٹنگ سروس ( )TISکو

 131 450پر کال کریں یا ہمیں ای میل یا کال کریں۔

ہم نے گزشتہ  60سالوں سے متنوع ثقافتی اور مذہبی پس منظر سے

ہمیں اپنی زبان اور فون نمبر بتائیں۔ ہم ایک ایسے

اپنے عالقے میں ایک  BSLابتدائی بچپن کا دفتر تالش کرنے کے لیے

زبان بولتا ہو۔

تعلق رکھنے والے خاندانوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔

 ndis.bsl.org.au/early-childhood/about-usمالحظہ کریں۔

ترجمان کے ساتھ آپ کو کال کریں گے جو آپ کی

