
۔  ی ے اخدناونں ےک لی ااہتنیئ لکشم رےہ �ہ
ن
زگہتش 18 م�ہ�ی�

ز وج رہ ا�ی می رتشمک ےہ وہ ےہ ان یک ذینہ تحص، اور 
ن ی ن ا�ی �چ ج�وں اک اسانم رکان ڑپات ےہ- لی �

ن
�یل� فلتخم رھگاونں وک فلتخم �چ

 
ش

ی االت �چ ی
ن

ز اور �
ن

ن وک وشمرے، اجتو�ی ا ےہ، مہ وادل�ی ۔ ہکبج مہ بس ےن واب ےس آےگ ڑبانھ رشوع رک د�ی
ت ی اس یک د�ی اھبل یک ا�ہ

ی اینپ، اور اےنپ اخدنان یک الفح و وبہبد اک اعتون رکےن می دمد لم ےکس۔ 
ن

ی اتہک ا� رکان اچےتہ �ہ
 

ت '' )Boosting Family Wellbeing( مہم روزرمہ ےک  Parent Club یک ''اخدناین الفح و وبہبد یک امح�ی
ن یک دمد رکیت ےہ۔ �ی آاسن، روزرمہ ادقاامت انتؤ مک  ت وک اعتمرف رکےن می وادل�ی ی ومعمل می اےنپ وچبں ےک اسھت تبثم ابت �چ
ان وط�ی دمیت اقلعتت وک وبضمط انبےن می اخدناونں یک دمد رک  ن اور وچبں ےک درمی رکےن، وچبں یک وشن و امن وک رتہب انبےن، اور وادل�ی

۔  ی ےتکس �ہ
 

دا رکےت  ی ن وک ان اوصولں ےس وافق رکاےئ یگ وج وچبں می وخیش، اامتعد، اور وخد اتخمری �چ " وادل�ی ت ''اخدناین الفح و وبہبد یک امح�ی
۔ �ی مہم روزرمہ ےک احملت می ان  ز�ی

ن ی ی �چ ار، افحتظ، ا�ی اسھت لم رک اکم رکان اور اقلب اامتعد وہان �ج ی
ت ن

ی اطعےئ ا� ی – �ج �ہ
ی اےنپ وچبں می اامتعد اور ذہم داری ےک ااسحس وک 

ن
ن یک رامنہیئ یھب رکے یگ، سج ےس ا� اوصولں اک االطق رکےن می وادل�ی

 می دمد ےلم یگ۔ 
ن

رفوغ د�ی

اخدناین الفح
و وبہبد یک

ت امح�ی



ز می دمد رکان ی
ت

ت یک � ی روزرمہ یک ابت �چ

ی اور  ، مہ بس اس ےس افدئہ ااھٹان رشوع رک ےتکس �ہ ز�ی رکےن یک وحہلص ازفایئ رکےن ےک ذر�ی
ن ی اخدناونں وک آاسن، روزرمہ یک �چ

ز  ی ورک اور د�ی
ٹ

دا رکےن، � ی ادہ رٹنکول رےنھک، اامتعد �چ اےنپ وچبں وک امسجین اور ذجابیت وطر رپ وفحمظ وسحمس رکےن، ااختنب می ز�ی
ز  ی

ت
اد�ی � ی

ن
وں یک �ج ی ن امہ دبت�ی ز وایعق می ان وھچیٹ لی

ن
۔ ذ�ی می د�ی ےئگ وشمرے اور اجتو�ی ی امہ اہمروتں می دمد رک ےتکس �ہ

 وک ےلم اگ۔ اور 
ن

ی سج ےس وچبں ےک اامتعد، وخد اتخمری اور، بس ےس ڑبھ رک، وخیش می ااضہف د�ی رکےن می دمد رک یتکس �ہ
ادہ آاسن ےہ! ی ز�ی ال ےس کہ ی

ن
ت رھگ می تبثم ارث ڈاانل آپ ےک � ت

ی
ت

اس ےس در ح

وچبں وک وفحمظ وسحمس رکاان
۔ اور  ی ادہ وفحمظ وسحمس رکےت �ہ ی وت مہ ز�ی ۔ بج مہ ا�ی دورسے ےک اسھت وہےت �ہ ی اخدنان ا�ی دورسے یک دمد رکےت �ہ

ز، وشمرے اور رحت�ی 
ن

ی اجتو�ی
ز ےک ابرے می رکفدنم ےہ وت �ی مہ بس وک اتمرث رک اتکس ےہ۔ مہ ا�

ن ی ارگ مہ می ےس وکیئ یسک �چ
ت یک وحہلص ازفایئ رکےت وہں نج ےس ےچب ذجابیت اور امسجین وطر رپ  ی ی وج اخدنان ےک ومعمالت اور ابت �چ رفامہ رکان اچےتہ �ہ

۔ وفحمظ وسحمس رک�ی

ا
ن وچبں وک ااختنب رکےن د�ی

د تہب ابر( ےچب وج رکان اچےتہ  ن ضعب اواقت )اش�ی ۔ لی ی ادہ وخیش وسحمس رکےت �ہ بج امہرے اپس رٹنکول وہات ےہ وت مہ بس ز�ی
ا 

ن وں رپ وھتڑا رٹنکول د�ی ی ان می تہب رفق وہات ےہ۔ وچبں وک ان یک زدنگی ا اچےتہ �ہ
ن ی وج رکےن د�ی

ن
ن ا� ی اور ان ےک وادل�ی �ہ

ادہ رُپاامتعد  ادہ وخش اور ز�ی وں ےک ارثات اھکسات ےہ۔ مہ وچبں وک ز�ی ی
ن

وایعق می ان ےک لی ااھچ وہ اتکس ےہ۔ �ی ذہم داری اور �
۔ ی  رکان اچےتہ �ہ

ش
ی ز �چ

ن
ن وک اجتو�ی  ےک وطر رپ ااختنب اک اامعتسل رکےن ےک لی وادل�ی

ت
انبےن می دمد رکےن ےک رط�ی



ی انبان
ٹ

ا�ی اسھت �
دار رط�یقہ وہ اتکس ےہ۔ اس  ا�ی اسھت لم رک اکم رکان رھگ رپ اکم رکےن، اور اکم ےک ابرے می یسک یھب ثحب ےس ےنچب اک ا�ی زم�ی
ے می یھب دمد یتلم ےہ، وج ادتبایئ زدنیگ می ا�ی ڑبی اہمرت ےہ۔ اخص 

ن
ےس وچبں وک دورسوں ےک اسھت اکم رکےن اک رط�یقہ س�یکھ�

ی ورک اعتمرف رکےن 
ٹ

ن مہ � ادہ رت اکم رکےن یک رضورت وہیگ۔ لی د ان ےک لی ز�ی ن وک اش�ی وطر رپ وھچےٹ وچبں ےک اسھت، وادل�ی
۔ ی ز اور وشمرے رفامہ رکان اچےتہ �ہ

ن
ن وک اجتو�ی  ےک لی وادل�ی

ن
اور دمد رکےن ےک لی وچبں وک اےنپ ابرے می ااھچ وسحمس رکےن د�ی

دا رکان ی اابتعر اور اامتعد �چ
دا رکےن اک ا�ی  ی ان اامتعد �چ ن اور ےچب ےک درمی ا وادل�ی

ن زوں وک رٹنکول رکےن یک ااجزت د�ی
ن ی ی ھچک �چ

ن
وچبں وک ذہم داری وسانپن اور ا�

ی 
ن وک ا� ایب احلص رک�ی ےگ وت اس ےس ان ےک اامتعد می یھب ااضہف وہاگ۔ مہ وادل�ی ن رط�یقہ ےہ۔ بج وہ اکومں می اکمی رتہب�ی
ن رکےن  ی

ت
وں رپ �ی

ت
اں اھبنسےنل می ان ےک وچبں یک وحہلص ازفایئ رکےن اور ان یک الصحی ی وج ذہم دار�ی  رکان اچےتہ �ہ

ش
ی ز �چ

ن
اجتو�ی

می دمد رک�ی یگ۔

آپ یک د�ی اھبل رکان 
ن وخد اینپ د�ی اھبل  ، لی ی ز�ی امہرے وچبں وک اتمرث رک ریہ �ہ

ن ی ی ہک سک رطح �چ ، مہ ارثک اس ابت یک رکف رکےت �ہ ن وطبر وادل�ی
ز 

ن
، اور آپ ےک وچبں ےک لی تہب اسری الفح و وبہبد یک اجتو�ی رکان یھب اانت یہ امہ ےہ۔ ایس وہج ےس امہرے اپس آپ ےک لی
۔ آپ ےک لی تہب دمد  ی ی �ہ ہ

ن
اد رھکی ہک آپ اک�یلے � ادہ وہ راہ ےہ، وت �ی ۔ اور ارگ یھبک آپ وک ےگل ہک بس ھچک تہب ز�ی ی �ہ

۔ ا اےنپ GP وک اکل رک�ی ۔ یسک اقلب اامتعد صخش ےس ابت رک�ی �ی ی
ئ

وموجد ےہ، ذہلا دمد امےنگن ےس ہن ربھگا�



االت ی
ن

ز اور �
ن

آزامےن ےک لی اجتو�ی

ی وج ا�ی اخدنان ےک وطر رپ آپ  ز�ی �ہ
ن ی اےنپ اخدنان یک الفح و وبہبد وک ڑباھےن می دمد ےک لی تہب یس وھچیٹ وھچیٹ �چ

ی وسےت وتق اےنپ ےچب وک ان یک دنسپ اک اپاجہم  ، �ج ی ز�ی وہ یتکس �ہ
ن ی ت می آاسن �چ ت

ی
ت

۔ ایھچ ربخ �ی ےہ وہ ح ی رک ےتکس �ہ
ی 

ن
 ےس ان اک اامتعد ڑباتھ ےہ اور ا�

ن
ا۔ اےنپ ےچب وک ااختنب رکےن د�ی

ن ی رکےن د�ی ی وخد �چ ی اانپ وکسل �ج
ن

ا ا� ا �ی
ن ےننچ د�ی

ا ان یک 
ن ادہ ذہم داری د�ی ۔ ان وھچےٹ ومعمالت رپ اقمئ رانہ اور اےنپ ےچب وک وھتڑی ز�ی ی ہتپ اتلچ ےہ ہک وہ رھبوےس دنم �ہ

رتیق اور وخیش ےک لی وایعق امہ ےہ۔ اور �ی آپ ےک لی یھب تہب ااھچ ےہ۔

ی
ت

وھچیٹ وھچیٹ اب�

وں ہن اےنپ  ے ےس ےلہپ، کی
ن

ھ�
ٹ � ج�ی ڈرن ےک لی �

�چھ�یں ہک وہ سک ابرے می 
ےچب ےس وپ

ابت رکان اچاتہ ےہ، اور رھپ وگتفگ وک اس رپ 

ی اھکےن ےک 
ن

۔ اس ےس ا� رموکز رھکی

ادہ رٹنکول وسحمس رکےن می دمد  وتق رپ ز�ی

یتلم ےہ، سج ےس وکسن ےک ااسحاست وک 

رفوغ اتلم ےہ۔

ذہم داری

اےنپ اھکےن ےک وتق ےس ےلہپ، وخاہ انہتش، چنل 

�یں اور رلٹکی 
ٹ

چل�ی� � نز رپ  ا ڈرن وہ، اےنپ ےچب وک می �ی

نز  ۔ وہ می ات د�ی اگلےن ےک ابرے می واحض دہا�ی

ے یک ہگج ےک ذہم دار 
ن

ھ�
ٹ � ج�ی � ج اور بس ےک  ی

ت
یک رت�

۔ ی وہ ےتکس �ہ

ھچک اسھت  ےک  ےچب  اےنپ  دن  رہ 
 

وکشش  یک  ے 
ن

ھ�
ٹ � ج�ی � اسھت  ا�ی  لطعت  الب  ز  د�ی

ا  کی وہ  ہک  د�ی  ھ�ی�ان  یکھ�یں، د �
د ی 

ن

ا� ۔  رک�ی

اس  وک  آپ  ہک  ی 
ئ

اتب� ی 
ن

ا� اور  ی  �ہ رےہ  رک 

 
ن

د�ی �ی  ی 
ن

ا� ےس  اس  ےہ۔  دیپسچل  می 

اور  س�چ�ی�اں  �چ دل  یک  ان  ہک  یگ  ےلم  دمد  می 

۔ ی �ہ امہ  ی 
ت

رضور�

لی دیپسچل 

ج ی
ت

رت�
ج  ی

ت
اں کت ہک ان ےک وجےت ےننہپ یک رت� ہ �ی
آپ ےک ےچب وک وفحمظ اور امومن وسحمس 
ی 

ئ
رکےن می دمد رک یتکس ےہ۔ رہ ابر اب�

ز ےس رشوع رکےن اور رھپ اس رپ اقمئ  ی �چ
رےنہ ےس وھتڑا وکسن اتلم ےہ۔

ز
ن

اجتو�ی

 آپ درج ذ�ی رپ امتم رمع رگوپ ےک لی دمداگر
ی  ز ڑپھ ےتکس �ہ

ن
ن ربخوں اور وٹزل ےک Parentclub.scotاجتو�ی ی اور اتزہ رت�ی ا رپ ڑجے ر�ہ د�ی

ٹ
۔وسلش می لی FamilyWellbeing# وک افول رک�ی

و یک وصنمہب دنبی ےک 
ن ی اشم ےک اھکےن ےک می

ن
د ذہم داری دے اتکس وفحمظ وسحمس رکا اتکس ےہ، ان اک اامتعد ڑباھ لی اےنپ ےچب ےک اسھت لم رک اکم رکان ا� ی زم�ی

ن
ی اتکس ےہ اور ا� االت اشلم رک ےتکس �ہ ی

ن
ا ےہ۔ آپ ان ےک � ی ےگ �ی اں اشلم رکان اچ�ہ ! ہک وہ وکن یس زبس�ی ھ�ا بختنم رکےن د�ی

ی�ٹ ی م�
ن

د ا� اش�ی

ی ورک
ٹ

�


