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STOP 

 جلٌے اور ثھبپ لگٌے کے  هذًظز فزطٹ ایڈ

 اگش هوکي ہو تو گشم کپڑے اوس صیوس اتبس دیں۔)اطٹزپ( 

ٹھٌڈی ٹوًٹی کب پبًی اعتؿوبل هیں الئیں )ثشل کجھی ًہ اعتؿوبل  )ٹزى آى کولڈ ٹیپ(

هٌٹ تک ٹھٌڈا پبًی ڈالیں۔ اط ؽخـ کے  20-10کشیں(۔ خلے ہوئے زقے پش 

 ثبيی زقے کو گشم سکھیں۔

ڈائل  111 –عے ساثطہ کشیں  NSH 24طجی اؾبًت کب ًػن کشیں۔  )آرگٌبئش(

 ڈائل کشیں۔ 999هیں خبئیں یب  A&Eکشیں، 

خلي کو چپکٌے والے نلن یب فبل کپڑے عے هسهوظ ثٌبئیں )کوئی  کٹ()پزوٹی

 درد کغ دوائیں دیں۔کشیں(۔  ًہپٹی، سوئیں داس کپڑا، کشین/لوؽي اعتوبل 
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 اشاریہ 

 

 

  3 ...................................................................................................... عشگشهیبں

 5 ........................................................................................ هبلی هؾوسہ اوس تؼبوى

 9 ........................................................................................... فذت اوس تٌذسعتی

 10 ...................................................................................... ہیلتھ وصیٹش کی خذهبت

 ًوهولود کو ؿزا دیٌے هیں تؼبوى )جظ هیں چھبتی عے دودھ پالًے، 
 10 ............... / دودھ چھڑاًے هیں تؼبوى ؽبهل ہے(کی اثتذاءكیڈًگ اوس ٹھوط ؿزا دیٌے كبسهولہ 

 16 ............................................................................... (MAS) اعکین ایلوٌٹ هبئٌش

 16 ............................................................................................... (پوتڑے) ًیپیض

 NSH2417 ....................................................................................... اعکبٹ لیٌڈ 
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 25. ........................................................................... عگشیٹ ًوؽی سوکٌے هیں هذد
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 طزگزهیبں
 

 بچے کی مالش
هیں ثہتشی ال عکتی ہے اوس دسد ؽکن ہبضوہ کے هغبئل جیغے  عکوى اوس ثچے کی هبلؼ عوًے کے اًذاص،

هضیذ تلقیالت  هٌلشد اًذاص هیں اًغیت هبئن کشًے هیں آپ کی هذد کش عکتی ہے۔آپ کے ثچے کے عبتھ ایک 
 کے لیے، اپٌے هوبهی کلیٌک هیں اپٌے ہیلتھ وصیٹش عے یب آپ کو هوبهی طوس پش پیؼ کشدہ خذهبت عے ریل هیں

 کشیں: هؼلوم
 
 
 
 
 
 

 
 جىوب مشرقی گالسگو

  ،]Years Project] Daisy Chain Early ڈیضی چیي اسلی ایئشص پشوخیکٹ
CrossReach, c/o Glasgow Elim Church, 42 Inglefield Street, Govanhill G42 7AT 

 :daisychain@crossreach.org.uk 
 :0141 423 1250 

 
 شمال مشرقی اور مغربی گالسگو

  [Early Years Scotland Baby Massage Classes] هغبج کالعضاسلی ایئشص اعکبٹ لیٌڈ ثے ثی 
 هغتول ثٌیبد پش تشثیت یبكتہ ػولہ کے رسیؼہ چالئی جبًے والی کالعوں کی ثبثت تلقیالت کے لیے، 

 یب اط پش: کے تست تالػ کشیں 'Early Years Scotland – Glasgow North'پش  facebookہویں 
: info@earlyyearsscotland.org 
 :0141 2214148 

 
 شمال مشرقی گالسگو

 ][Ruchazie Family Resource Centre سوؽیضی نیولی سیغوسط عٌٹش
26 Avondale Street, Ruchazie G33 3QS 

ہلتے کے عیؾٌض کے سولٌگ پشوگشام پش هلت عیؾٌض پیؼ کیے جبتے ہیں اوس كیولی عٌٹش هیں هہیب کیے  5
کے تھیشاپغٹ جبتے ہیں۔ دوالے ایجٌغی کے رسیؼہ یب خود کے دوالے عے هجول کیے جبتے ہیں اوس ایک هبثل 

 رسیؼہ كشاہن کیے جبتے ہیں۔
 :0141 774 8202۔ 

 
 www.wallacewell.org [pweewoeaeee tcuummaC  leeecallaW] واالعیول کویوًٹی نیلوؽپ

57 Northgate Road, Robroyston G21 3QT 
ہلتے کے کوسط کے ثطوس چلتے ہیں، اط کے ثؼذ  5هٌٹ کے عیؾي ایک هبثل تھیشاپغٹ کے عبتھ  45ہوبسے 

 ثکٌگ هطلوة ہے  چبئے یب کبكی کے عبتھ گپ ؽپ کشًے کب هوهغ ہوتب ہے۔
 :0141 558 4466 

 
 شمال مغربی گالسگو

www.3ddrumchapel.org.uk 3D Drumchapel 
The Open Gate, 44 Hecla Square, Drumchapel G15 8NA 

هیں سہٌے والوں کے لیے کھال  [Yoker] اوس یوکش [Drumchapel, Knightswood] ڈسم چیپل، ًبئٹظ ووڈ
كبس ڈیڈص کالعض'( کی تلقیالت کے لیے، ہن عے  ہوبسے ثے ثی هغبج کالعوں )ثؾوول ثے ثی هغبج ہوا ہے۔

 اط پش ساثطہ کشیں:
 :info@3ddrumchapel.org.uk 
: 0141 944 5740 

 
 عٌٹش وٌض یوًبستھ ویغٹ 

17 Shawpark Street, Maryhill G20 9DA 

 

mailto:daisychain@crossreach.org.uk
mailto:info@earlyyearsscotland.org
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هہیٌے کے ثیچ کی ػوش کے )هبهوى ثٌبئے ہوئے( ثچوں کے لیے، ثذھ کی عہ پہش کو چلٌے  6ہلتوں اوس  6
 ثکٌگ کے لیے، ساثطہ کشیں: ہلتے کی هلت کالعیں۔ 6والی 
 :0141 576 1400 

 Bookbug Sessions[ www.scottishbooktrust.com[ ثک ثگ طیؼٌش
عبل کی ػوش کے ثچوں اوس اى کے خبًذاًوں کے لیے ایک عکوى ثخؼ هبدول هیں  4-0 ثک ثگ عیؾٌض 

 کہبًیوں، گبًوں اوس هبكیوں عے لطق اٹھبًے کے لیے هلت، پشتلشیخ اوس دوعت هضاج ایوًٹظ ہیں۔ ثک کشواًے
سًے اوس دوعشے والذیي عے ایہ عیؾٌض آپ کے ثچے کے عبتھ هؼیبسی وهت گض کی ضشوست ًہیں ہے اوس

ہے۔ ثک ثگ عیؾٌض عے اػتوبد اوس عوبجی اہلیتوں کو هغتذکن ثٌبًے کے عبتھ ہی گویبئی هوهغ کب ایک هلٌے 
 اوس لغبًی اہلیتوں کو كشوؽ دیٌے هیں ثھی هذد هلتی ہے۔

 

پیؼ کشتب ہے جو آپ کے ہیلتھ وصیٹش عے  ثک ثگ ثے ثی ایٌڈ ٹوڈلش پیکظ، ثؾوول ایک کتبة اوس عی ڈی
عبل کی ػوش کے ثچوں کے لیے پبئشیٹ پیکظ ًشعشیض کی جبًت عے تذلے هیں دی گئی ہیں  3عتیبة ہیں۔ د

 هوبهی الئجشیشیوں هیں ثھی دعتیبة ہیں۔  لیکي
 

  [Bounce & Rhyme] ثبؤًض ایٌڈ رائوش
 عبل کی ػوش کے ثچوں اوس اى کے ًگشاًوں کے لیے هلت، پشلطق، گبًے اوس هبكیے۔  3 - 0 

الئجشیشی هیں جبئیں یب اط پش اپٌی هوبهی الئجشیشی کے ثبسے هیں  یًہیں ہے، ثظ اپٌی هوبهثکٌگ کی ضشوست 
 www.glasgowlife.org.uk/libraries/pages/home.aspxپتہ کشیں: 

 الئى، کے گالعگو الئجشیشیض ثک کشًے 
 هلت اًٹشًیٹ سعبئی پیؼ کشتی ہے۔

 

  Playrooms][Garscube Community گبرص کیوة کویوًٹی پلے روهش
2 Manresa Place, Woodside G4 9SZ 

 عبل( والوں کی هٌبعجت  5-0هیں ثچوں، ًوًہبلوں اوس پشی اعکول ) دوعتبًہ هبدولایک 
 ہوبسے تیي کوشوں هیں كٌوى/دعتکبسی، تخیالتی کھیل/کشداس ًگبسی  ۔عے عشگشهیبں

گشوپوں کی طشح ہی، والذیي/ًگشاں پلے عالئیڈص اوس پلے ؽیپؼ( ؽبهل ہیں۔ ًوًہبل  اوس عبكٹ پلے )ثبل پٹ،
والذیي کے رسیؼہ چلتب ہے اوس سکٌیت کی كیظ اوس چٌذہ  سوهض هیں سکتے اوس اپٌے ثچے کے عبتھ کھیلتے ہیں۔

عے تؼلن سکھٌے والے والذیي اوس گالسگو کے کسی بھی عالقے وفولی کی هؼشكت كٌڈ دبفل ہوتب ہے۔ 
کب هضاج کھیل کے  GCPکبٹ لیٌڈ کے ایک هوجش کی دیثیت عے، اسلی ایئشص اع ًگشاًوں کب خیش هوذم ہے۔

 دادی وؿیشہ ،هبدول کب تجشثہ کش عکتے ہیں جہبں هبں، ثبپ، دادا رسیؼہ عیکھٌب ہے۔ ثچے ایک ًشعشی جیغے
 اعکول کی چھٹیوں کے دوساى کھال سہتب ہے۔  ہویؾہ هوجود ہوتے ہیں۔

 پش تالػ کشیں۔ Facebookهضیذ تلقیالت کے لیے ہویں 
 ثجے  3.30عہ پہش  –ثجے  10.00پیش تب جوؼہ فجخ 

 :07810 688 565 

 Glasgow Life][ www.glasgowlife.org.uk گالطگو الئف
www.glasgowlife.org.uk ،عے کن ػوش والوں کے لیے عبل  2 ) هیوصین عے اعپوسٹWee 

Creatives الئجشیشیض، آسٹظ، هوعیًی اوس هًبهی ؾاليے هیں کویوًٹی ایوًٹظ، ثؾوول 'یٌگ گالعگو' اوس ثے ،)
 کے لیے ساثطہ کشیں۔عے هتؿلى هؿلوهبت ثی هغبج 

 

 Glasgow‟s Museums][ www.glasgowlife.org.uk گالطگو کے هیوسین
کپڑے ثچہ کے خبًذاًو ں کے لیے هلت، ًیض خبًذاًوں کو رہي هیں سکھتے ہوئے تیبس کشدہ ًوبئؾیں هغ کیلے ًیض 

وسکؾبپظ، ثچوں اوس خبًذاى کے لیے عشگشهیوں، ثؾوول ڈساپ اى،خبًذاى کے هواكن تخلیوی  ثذلٌے کی عہولیبت۔
 ثہت عبسے تو هلت ہیں!  واک، اعٹوسی عیک اوس ٹؤسص کی تلقیالت کے لیے ثشاہ ساعت ساثطہ کشیں۔

 

NHS گریٹر گالسگو اور کالئیڈ ہیلتھ امپرومىٹ ٹیم 
 دوعت هضاج ٹین ثہت عبسی عشگشهیوں کی ثبثت والذیي اوس ثچوں کو هلت هبہشاًہ تؼبوى پیؼ کشتی ہے، ثؾوول:

  هلت کوسعضکھبًب پکبًے کے 

 کئی طشح کب کٌجہ جبتی تؼبوى 

 جغوبًی عشگشهی کی کالعیں یب واکٌگ گشوپظ 

  عگشیٹ ًوؽی سوکٌے هیں هذد 
   :0141 232 0166 ؽوبل هؾشهی گالعگو 

  :0141 211 0664 ؽوبل هـشثی گالعگو
  :0141 232 8035  جٌوثی گالعگو

 

http://www.glasgowlife.org.uk/
http://www.glasgowlife.org.uk/
http://www.glasgowlife.org.uk/
http://www.glasgowlife.org.uk/
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 مالی مشورہ اور تعاون

كوائذ/ٹیکغض، خبًذاى اوس تؼلوبت کی ثبثت هلت اوس ساصداساًہ هؾوسہ دسج ریل هشك/سهن، سہبئؼ، هالصهت، 
 هشاکض عے دعتیبة ہے:

 
  هظلن خواتیي کے لیے وطبئلی هزکش – آهٌہ

City Wall House, 32 Eastwood Avenue, Glasgow G41 3NS 
ًگہذاؽت اطلبل کی هؾوسہ ثؾوول هشك/سهن، تؼلین، هالصهت، تؼلوبت، ًگہذاؽت فذت، سہبئؼ، هؾبوست، 

 عہولیبت اوس تشجوبًی کی خذهبت پیؼ کش سہب ہے۔
 ثجے 4.00 ؽبم  –ثجے  10.00پیش تب جوؼہ فجخ 

: info@mwrc.org.uk 
 :0141 212 8420   :0301 801 0808ههت ہلیپ الئي 
 

Poverty]Christians Against [ (CAP) www.capuk.orgکزطچٌش اگیٌظٹ پوورٹی 

 
يشك عے هتؿلى ایک يوهی هؾبوستی چیشیٹی ہے خو هًبهی گشخبؤں هیں   (CAP)غٹ پووسٹی ٌکشعچٌض اگی

اپٌی هٌلشد، ػوین خذهبت کے رسیؼہ هشك هیں  CAPوايؽ هشاکض کے ًیٹ وسک کی هؿشنت کبم کش سہی ہے۔ 
 هجتال کغی ثھی ؽخـ کو اهیذ اوس ایک تذثیش پیؼ کشتی ہے، ثؾوول: 

 گھشپش هالهبتیں 

 ایک هؤثش ثجٹ 

 CAP )اکبؤًٹ )ایک هٌلشد خذهت جو آپ کے هشضوں کی ادائیگی کشًے کو آعبى ثٌبتی ہے 

  صیبدہ هشك کے لیے هذد 

  ے تت تک تؼبوىًہ ہو جبئختن جت تک پوسا هشك 
 ًغل، فٌق یب ػویذہ عے هطغ ًظش کغی ثھی ضشوستوٌذ کے لیے هلت تؼبوى دعتیبة ہے۔ هوبهی اكبدہ جبت اوس

اوس آئٌذہ کے لیے دویوی اهیذ پیؼ دل ئے، ہوبسا اسادہ دیشپب ہوکبم کشتے هل کش هلکی هبلیبتی اداسوں کے عبتھ 
 کشًب ہے۔ هذد کے لیے ساثطہ کشیں: 

 ایک اپبئٌٹوٌٹ ثک کشًے کے لیے : 0800 328 0006هلت كوى 
 

 www.citizensadvice.org.uk [Citizens Advice Bureau] طٹیشًض ایڈوائض ثیورو
چیشیٹی، جظ کی هیبدت تشثیت یبكتہ سضبکبسوں اوس تخقیقی ػولہ کی ایک ٹین  ایک خود هختبس، ؿیش هٌلؼتی

کے رسیؼہ کی جبتی ہے۔ هشك، كوائذ، سہبئؼ، سوصگبس، ٹیکظ کشیڈٹ کے هغبئل، اهوس فبسكیي، تشک وطٌی 
س کی ثبثت هلت، ساصداساًہ، ؿیش جبًجذاساًہ اوس آصاداًہ هؾوسہ اوس هوبهی هوبهبت کی جبًت عے کٌجہ جبتی او

هوبهی هوبهبت کے ثبسے هیں هضیذ تلقیالت کے لیے،  هذد۔کے عبتھ ثھی راتی هؼبهالت 
www.citizensadvice.org.uk :دیکھیں یب ریل پش ساثطہ کشیں 

 

 Citizens Advice Direct www.citizensadvicedirect.org.uk][ ڈائشیکٹعٹیضًظ ایڈوائظ 
 :advice@citizensadvicedirect.org.uk 
: 0808 800 9060 
 

 [Choices, One Parent Families Scotland] چوائظش، وى پیزًٹ فیولیش اطکبٹ لیٌڈ
www.opfs.org.uk  

 تٌہب والذیي کے لیے هخقوؿ خذهبت کی ثبثت هضیذ هؼلوهبت کے لیے لوى پیشًٹ عے ساثطہ کشیں 
 ثجے 4.00 ؽبم –ثجے  9.30فجخ  پیش تب جوؼہ

  :0808 801 0323هلت ہیلپ الئي 
 

mailto:info@mwrc.org.uk
http://www.capuk.org/
http://www.capuk.org/
http://www.capuk.org/
http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.citizensadvice.org.uk/
mailto:advice@citizensadvicedirect.org.uk
http://www.opfs.org.uk/
http://www.opfs.org.uk/
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 www.dwp.gov.uk [Department for Work and Pensions] ڈپبرٹوٌٹ فبر ورک ایٌڈ پٌؼٌش
 كوائذ، هبلی تؼبوى، ًوکشیوں یب پٌؾٌض کی ثبثت هؼلوهبت کے لیے۔

 
 (FASS) [Family Addiction Support Service] فیولی ایڈکؼي طپورٹ طزوص
www.fassglasgow.org 

FASS, West Street Centre. 123 West Street, Glasgow G5 8BA 
جو اپٌے کغی ػضیض کے الکذل یب هٌؾیبت  شوں کو تؼبوى اوس خذهبت پیؼ کش سہب ہےجخبًذاى کے اى ثبلؾ هو

کٌؾپ، ثشیوهٌٹ ایٌڈ کے هغبئل کی وجہ عے هتبثش ہوئے ہیں۔ پوسے گالعگو هیں عپوسٹ گشوپظ، ثؾوول 
، هؼبؽشوں هیں ہن [Kinship, Bereavement and Family Support Groups] نیولی عپوسٹ گشوپظ

 ثشاہ ساعت یب ؽشاکت هیں کبم کشکے ثھی كشاہن کشتب ہے:FASS  ۔ػوش کب تؼبوى پیؼ کش سہب ہے

  یب  جو خبًذاى کے کغی هوجش کی الکذل یب هٌؾیبت کی لت عے هتبثش ہیںلیے هلت هؾوسے اى لوگوں کے
 ۔ہوچکے ہیں

  گیضاثشیکلٌک وسکشص )والے کشًے کٌؾپ کیئشسص کو تؼبوى كشاہن [Geezabreak]  کے عبتھ ؽشاکت
 هیں(، جو والذیي کی لت کی وجہ عے اة ثچوں کے هکول ًگشاں ہیں۔ 

  هلت تٌویوی ػالج، اجتوبػی ػالج اوس هتجبدل تٌبؤ والے ػالج 

  کن هیوت پش ػجوسی وهلے 

 ًذاى کے اى سؽتوں کو گشوپ کے هوجشوں اوس اى کے خبًذاى کے اى ثبلؾ هوجشوں کو هلت ثبلثی جو خب
اپٌے کغی ػضیض کے هٌؾیبت یب الکذل کے هغبئل کی وجہ عے  دوثبسہ اعتواس کشًے کے هٌتظش ہیں جو

 هیں سہتے ہیںتٌبؤ 

  هبہبًہ هوجشاى کی هیٹٌگ، ًیض ہلکب لٌچ كشاہن کیب جبتب ہے 

 اوس  غكٌڈًگ کے هواهFASS  کب هبہبًہ خجشًبهہ 

  کالتھٌگ پشوجیکٹ 

  یبد آوسی کی کلیغبئی خذهبت، خبًذاى اوس اى دوعتوں کے لیے جو هٌؾیبت یب الکذل کے هغبئل کی وجہ
عے کغی ػضیض عے هذشوم ہوگئے ہوں اپٌے ػضیض کو یبد کشًے اوس ػضیض عے هذشوهی کب عبهٌب کشًے 

 اکٹھب ہوًے کے لیے کی ثبثتوالے دوعشے اكشاد کی جبًت عے طوبًیت اوس تؼبوى دبفل کشًے 
: info@fassglasgow.org 
: 0141 420 2050 

 
GAIN ہیلپ الئه www.gain4u.org.uk 

اوس گالعگو ایڈوائظ ایٌڈ اًلبسهیؾي ًیٹ وسک گالعگو هیں سہ سہے یب کبم کش سہے لوگوں کو هلت، ساصداساًہ 
 ؿیش جبًجذاساًہ هؾوسہ پیؼ کشتب ہے۔

 ثجے 2.00دوپہش  -ثجے  10.00ثجے، ہلتہ فجخ  8.00سات  - ثجے 9.00پیش تب جوؼہ فجخ 
 )کچھ هوثبئل ًیٹ وسکظ چبسج کش عکتے ہیں(   :0808 801 1011هلت ہیلپ الئي 

 
 کی بے خاوگی سے متعلق خدمت گالسگو سٹی کووسل

گھش ہوًے کب خطشہ الدن ہے تو ػولہ کو ایک ًجی کوشے هیں دعتیبة تؼبوى کی اگش آپ ثے گھش ہیں یب ثے 
 ت آپ کو هؾوسہ پیؼ کشکے خوػ ہوگی۔ثثب
 

 [Asylum and Refugee Support Team] اعبئلن ایٌڈ سیهیوخی عپوسٹ ٹین
The Hamish Allan Centre, 180 Centre Street, Glasgow G5 8EE 

 : 0141 287 1800یب 502 838 0800  كوى  هلت
 
 

 North East Community Casework Service][ ًبستھ ایغٹ کویوًٹی کیظ وسک عشوط
33 Burnmouth Road, Glasgow G33 4ST 

: 0141 276 6153 / 0141 276 6160 
 

 [North West Community Casework Service] ًبستھ ویغٹ کویوًٹی کیظ وسک عشوط
30 Mansion Street Glasgow G22 5SZ 

: 0141 276 6169 
 

  

http://www.dwp.gov.uk/
mailto:info@fassglasgow.org
http://www.gain4u.org.uk/
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 ][Prison Casework Service پشیژى کیظ وسک عشوط
Social Work Unit, HMP Barlinnie, Lee Avenue, Glasgow G33 2QX 

 :0141 770 2123 
 

 [South Community Casework Service] عبؤتھ کویوًٹی کیظ وسک عشوط
1st Floor, TwoMax Building, 187 Old Rutherglen Road, Glasgow G5 0RE 

 :0141 276 8201 
 

  ][Hamish Allan Centre عٌٹشاالى ثہ هوبم ہیوؼ  [Out of Hours Service] آؤٹ آف آوسص عشوط
 پش ہے Centre Street, Glasgow G5 8EE 180عٌٹش االى ہیوؼ 

عٌٹش پش ثے خبًگی عے هتؼلن دسخواعت ثھی دے  االىثجے کے ثیچ، آپ ہیوؼ  9.00ثجے اوس سات  4.00ؽبم 
 دكتشی اوهبت هیں آپ کو ایک کویوًٹی کیظ وسک ٹین کے پبط ثھیجب جبئے گب )اوپش دیکھیں(۔ عکتے ہیں۔

 ثجے پیش تب جوؼہ 9.00ثجے تب فجخ  4.00 ؽبم 
  گھٌٹے 24ہلتہ اوس اتواس کو 
  گھٌٹے 24پش عشکبسی تؼطیالت 

 : 0141 287 1800یب 502 838 0800  كوى  هلت
  

 www.glasgowshelpingheroes.org [Glasgow‟s Helping Heroes] گالطگو ہیلپٌگ ہیزوس
15-17 Duke Street, Glasgow G4 0UL 

سہبئؼ عے هتؼلن هؾوسہ، هبلی لیبهت عے هتؼلن هؾوسہ،  ،هشك/سهن، ثہجود اوس هالصهت کے دووم
 SSAFAاوس گشاًٹ کی دسخواعتوں کے لیے هلت، ساصداساًہ هؾوسہ هلٹشی/هؼبوضہ کے دػوی عے هتؼلن 

 کے ًبم دوالہ پیؼ کشتب ہے۔
 ثجے 5.00ؽبم  -ثجے  9.00پیش تب جوؼہ فجخ 

 :0141 276 7199 
 

 www.moneyadviceservice.org.uk [Money Advice Scotland] هٌی ایڈوائض اطکبٹ لیٌڈ
Suite 410, Pentagon Centre, 36 Washington Street, Glasgow G3 8AZ 

ثٌبًے اوس ثچت کشًے هیں آپ کی هذد کے لیے ڈھیش عبسی هؼلوهبت، وعبئل اوس کیلکولیٹشص  هٌقوثہ ثٌبًے، ثجٹ
      پیؼ کشتب ہے۔

   :0141 572 0237 
 

 www.nationaldebtline.org [National Debt Line] ڈیجٹ الئيًیؼٌل 
 :0808 808 4000  هشك کے هغبئل کو ًوٹبًے کے طشیوے کی ثبثت هلت، ساصداساًہ اوس آصاداًہ هؾوسہ

 کے لیے۔ 
 

 [Money Advice Clinics] هٌی ایڈوائض کلیٌک
 www.gemapscotland.co.uk ؽوبل هؾشهی گالعگو

اعکبٹ لیٌڈ لویٹڈ كبئٌبًؾیل اًکلوژى ایٌڈ هٌی ایڈوئظ عشوعض کے رسیؼہ آپ کے  G£MAPپیؼ کشدہ هٌجبًت 
، اپٌی سهن کب صیبدہ عے صیبدہ كبئذہ اٹھبًے هیں ہےخود هختبس هبلی عشوط  G£map هوبهی ہیلتھ عٌٹش هیں ہی۔
کو سهن عے  ، پوسے اعکبٹ لیٌڈ هیں ہش کغیکی گئی ہےهبئن دکوهت کی جبًت عے لوگوں کی هذد کے لیے 

آى الئي، ٹیلیلوى پش اوس آهٌے عبهٌے۔ عجھی خذهبت فشف  – ہی ہےهؾوسہ دے س قیش خبًجذاساًہهتؼلن هلت، 
 عجھی خذهبت هلت اوس ساصداساًہ ہیں۔  اپبئٌٹوٌٹ کے رسیؼہ ہیں۔

: 0141 428 4999 هضیذ تلقیالت کے لیے ۔ 
 

 ؽوبل هـشثی گالعگو

 www.dmac.btck.co.uk ڈسم چیپل هٌی ایڈوائظ عٌٹش
Unit 1, KCEDG Commercial Centre, Ladyloan Place, Drumchapel, Glasgow G15 8LB 

سهن عے هتؼلن هؾوسہ، هشك اوس سكبہی دووم کے کئی ایک هغبئل پش هلت اوس ساصاساًہ هؾوسہ اوس ًوبئٌذگی پیؼ کشتب 
هیبًی ػوش کے ثچوں اوس ًوػوش اكشاد کے لیے آصاداًہ دسکے عبل  18اوس  5اط کے ػالوہ، ہن هـشثی گالعگو هیں  ہے۔

ثبلـوں کے لیے آصاداًہ وکبلت پیؼ کشتے ہیں۔ هضیذ تلقیالت اوس ؽوبل  ہٌے والےکے ػالهے هیں س G15اوس  وکبلت
 دوعشے ڈساپ اى عٌٹشص کے لیے  هـشثی گالعگو هیں

 :admin@d-mac.org.uk 

http://www.glasgowshelpingheroes.org/
mailto:admin@d-mac.org.uk
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 :0141 944 0507 
 

 www.letslearnandworktogether.com نشی هٌی ایٌڈ ثیٌیهٹ ایڈوائظ ثوًبم آپ کی هًبهی الئجشیشی
  کبل کشیں۔ کو ثشاہ ساعتآج ہی الئجشیشی  کے لیے ثشاہ کشم  هضیذ هؼلوهبت کے لیے ایک اپبئٌٹوٌٹ ثک کشًے

o ڈسم چیپل الئجشیشی [Drumchapel Library] 
65 Hecla Avenue, Glasgow G15 8LX 

 :0141 276 1545 
o هیشی ہ ل الئجشیشی                 [Maryhill Library] 

1508 Maryhill Road, Glasgow G20 9AD 
 :0141 276 0715 

 
 www.lsa.org.uk [Legal Services Agency Ltd] ایدٌغی لویٹڈ لیگل عشوعض

North Glasgow Advice Centre, 1169 Royston Road, Glasgow G33 1EY 
ضشوستوں کو ًوٹبتی ہے، دسج ریل ؽؼجوں  ؿیش هکول هبًوًیایک الء عٌٹش اوس چیشیٹی جو هذشوهی کے ؽکبس اكشاد کی 

 هیں هذد پیؼ کش سہی ہے:
o کسسہبئؼ اوس ثے خبًگی کب تذا 
o اًخالء کب دكبع کشًب اوس سہي دوثبسہ دبفل کشًے کب دكبع کشًب 
o  وس ًوػوش ثچوں کے دووم کی دلبظت کشًب، سیلیوجیوں اوس تبسک وطي خواتیي اگضیٌوںپٌبہ 
o دهبؿی خلل یب رہٌی ثیوبسی هیں هجتال اكشاد اوس اى کے ًگشاًوں کے لیے ایک جبهغ خذهت 

: lsa@btconnect.com 

 :0141 770 7976 

 
 www.castlemilklawcentre.co.uk جٌوة هؾشهی گالعگو

ریل هیں هٌذسج هؾبوسی ایجٌغیوں پش هؾتول ایک هؼبؽشے پش هجٌی سضبکبس تٌظین، جو عجھی هلت هؾوسہ اوس 
 ًوبئٌذگی کی خذهت پیؼ کش سہی ہیں: 

 کبعیل هلک عٹیضى ایڈوائظ ثیوسو [Castlemilk Citizen Advice Bureau] 
27 Dougrie Drive, Castlemilk, G45 9AD 

  0141 634 0338  

  کبعیل هلک الء ایٌڈ هٌی ایڈوائظ عٌٹش[Castlemilk Law and Money Advice Centre] 
1st Floor, 155 Castlemilk Drive, Castlemilk, G45 9AA 

 mail@castlemilklawcentre.co.uk 

  0141 634 0313 

  گبسثلض الء ایٌڈ ایڈوائظ عٌٹش[Gorbals Law & Advice Centre]،  72 Commercial Road, 
Gorbals, G5 0QZ 

 mail@gorbalslawcentre.co.uk 

 0141 418 1010 
 

  گوواى ہل ثبتھض ایڈوائظ پشوخیکٹ[Govanhill Baths Advice Project] 
99 Calder Street, Govanhill, G42 9RA 

 :0141 423 9512 

  ٹوسیگلیي الء ایٌڈ هٌی ایڈوائظ عٌٹش[Toryglen Law and Money Advice Centre]، Toryglen 
Community Base, 179 Prospecthill Circus, Toryglen G42 0LA 

 mail@toryglenrightsproject.co.uk 

 :0141 647 4333 
 

 
 جٌوة هـشثی گالعگو

 [Greater Pollok Citizens Advice Bureau] گزیٹز پوالک طٹیشًض ایڈوائض ثیورو
Pollok Civic Realm, 27 Cowglen Road, Pollok G53 6EW. 

گالعگو جٌوة هـشثی کے اى هکیٌوں کے لیے جو هؼزوس یب ػوش سعیذہ ہیں یب اپٌب گھش چھوڑ کش جبًے عے 
 دعتیبة ہے۔ هبفش ہیں ایک هذذود گھش پش هالهبت کی خذهت

http://www.letslearnandworktogether.com/
http://www.gain4u.org.uk/AdviceLocation/Show/360?agencyOutreachId=0
http://www.gain4u.org.uk/AdviceLocation/Show/360?agencyOutreachId=0
http://www.gain4u.org.uk/AdviceLocation/Show/360?agencyOutreachId=0
http://www.gain4u.org.uk/Agency/Show/91
http://www.gain4u.org.uk/Agency/Show/91
http://www.lsa.org.uk/
mailto:lsa@btconnect.com
http://www.castlemilklawcentre.co.uk/
mailto:mail@castlemilklawcentre.co.uk
mailto:mail@gorbalslawcentre.co.uk
mailto:mail@toryglenrightsproject.co.uk
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 تلقیالت اوس کھلٌے کے اوهبت کے لیے یب اپبئٌٹوٌٹ ثک کشًے کے لیے:
: 0141 876 4401۔ 
 

 [Money Matters Advice Centre] هٌی هیٹزص ایڈوائض طٌٹز
Orkney Street Enterprise Centre, Unit 1, 18-20 Orkney Street, Govan G51 2BX 

  اپبئٌٹوٌٹ کب اًتظبم کشًے کے لیےتک سات دیش دكتشی اوهبت هیں، عٌیچش کو یب 

  سیچ عشجشیض کی تلقیالت کے لیےڈساپ اى کے اوهبت اوس کغی اوس جگہ آؤٹ 

 اگش آپ کو کغی تشجوبى یب اؽبساتی صثبى کی ضشوست ہو 
 :advice@moneymattersweb.co.uk 
 :0141 445 5221 
 

 www.scotcash.net [Scotcash] اطکبٹ کیغ
Scotcash, 55 High Street, Glasgow G1 1LX 

دغت هوذوس لوى، ثچت کھبتے، ججکہ عبهبى عے هتؼلن التضام، ثیٌک کھبتے او سهن عے  اطکبٹ کیغگالعگو هیں، 
 هتؼلن هؾوسہ پیؼ کشتب ہے۔ 

 :0141 276 0525 
 

 www.scottishcu.org [Scottish League of Credit Unions] اطکبٹغ لیگ آف کزیڈٹ یوًیٌش
هغتؼبس لیتے ہیں، تو آپ کشیڈٹ یوًیٌض کے عبتھ اط عے کبكی کن واپظ کشتے ہیں۔  300£اگش آپ ایک عبل هیں 

 £884 هٌی ؽبپ ؛ ہبئی اعٹشیٹ£495؛ ڈوس اعٹیپ لیٌڈس کے عبتھ £320کشیڈٹ یوًیي کے عبتھ، آپ ادا کشیں گے 
 اى تیجے هیںکشیڈٹ یوًیي کب هوجش ثٌٌے کے ً ،اد کشیں گے۔ یہ ویت عبئٹ £3000 اوس لوى ؽبسکض کے عبتھ آپ

 :کے لیےهبثل ؿوس هبلی كوائذ کب لطق اٹھبتے ہیں اى پش توجہ هشکوص کشتی ہے۔ هضیذ تلقیالت پش جو لوگ 
 :0141 774 5020۔ 

 
 www.workingfamilies.org.uk [Working Families] ورکٌگ فیولیش

اوس اى کے آجشوں کی هذد  والذیي/ًگشاًوںگھش پش اوس کبم پش رهہ داسیوں هیں ثہتش تواصى کے لیے کبم کبجی 
(، ہٌگبهی دبالت هیں چھٹی لیٌے کب دن، یعے هتؼلن چھٹ والذیي ثٌٌےهالصهت کے دووم )جیغے صچگی/ کشًب۔

کی ثبثت  ثٌٌے عے هتؼلن چھٹیوالذیي صچگی یب دول عے هتؼلن اهتیبصی علوک، كوائذ، ٹیکظ کشیڈٹظ، 
اوس آجشوں کے عبتھ لچک پزیش اوهبت کی ثبثت گلت و ؽٌیذ  جبتی ہےساصداساًہ هبًوًی هؾوسے کی پیؾکؼ کی 

 ۔پیؼ کی جبتی ہےکشًے هیں هذد 
 ۔ :0300 012 0312هلت ہیلپ الئي 

 
 
 
 

 تٌذرطتی اور صحت

 www.glasgowlife.org.uk [Glasgow Life] گالطگو الئف

 :ہےپیؼ کشتی  کی عہولیبتکھیل کود گالعگو الئق پوسے خبًذاى کے لیے 

 27  ،عوئوٌگ پولض تک سعبئی )ثؾوول فشف خواتیي کے  12جن،  22هشاکض
 عے صیبدہ كٹٌظ کالعیں 1,000عیؾي(، ثؾوول ہلتے هیں 

 Aquanatal  کالعیں )دعتیبة دایہ کے هؾوسے عے(، صوهجب کالعیں، پیذل
 چلٌے کے پشوگشام، پبسک هیں هلت ثبلٌگ اوس ٹیٌظ

  آعبى، هلٌے جلٌے الئن، پ ش تلشیخ، ثگھی هواكن پیذل چبل۔ هلت!  –گڈ هووص واکظ                                                           
  :0300 343 0400هؼلوهبت کے لیے ویت عبئٹ دیکھیں یب کبل کشیں: 

 
 
 
 

 18 هبہ کی ػوش عے کیوة جوٌبعٹک کالعیں 
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  عبل کی ػوش والوں ًیض اى کے خبًذاًوں کے لیے، ًیض خبًذاًوں کو گھش پش اعتؼوبل  5-2 وی پلے ) –گڈ هوو
 کشًے الئن وعبئل كشاہن کشتب ہے(

 
 
 

 ( كٹجبل 5 - 3            هٌی ک کشص )عبل 
 

 

 6 هبہ کی ػوش عے 'اعٹبس كؼ' تیشاکی کی کالعیں 
 

 

 

 

 

 

  عبل( كٹجبل 3 - 2 ٹبٹظ )ٹبئٌی 
 

عے ساثطہ کشیں عٌٹش هوبهی گالعگو کلت  کے لیے ویت عبئٹ دیکھیں یب اپٌےکالعوں کی ثبثت هضیذ هؼلوهبت 
 دیکھیں۔ www.glasgowlife.org.ukیب 
 
 

 ہیلتھ وزیٹر کی خدمات
 
عبل عے کن ػوش کے عجھی ثچوں کب ایک ہلیتھ وصیٹش ہوتب ہے جو گھش پش ثھی اوس کلیٌک کے هبدول هیں  5

الی ٹین کئی طشح کی خذهبت پیؼ کشتی ہے تبکہ وثھی آپ کے ثچے کو دیکھتب ہے۔ فذت کب هؾبہذہ کشًے 
 هیں ثچوں کی ًؾووًوب تؼبوى کشًے هیں والذیي کو هذد هلے۔ اى خذهبتکے علغلے هیں اپٌے ثچوں کی ثہجود 

اوس تؾخیـ، هبهوًیتی ٹیکے، دودھ كیڈًگ اوس تـزیہ، پشوسػ، اًغیت اوس فذت کے كشوؽ کی ثبثت هؾوسہ 
ہیں جو ثے ثیض اوس ثچوں کے لیے  ؽبهل ہوتب ہے۔ ثہت عبسے ہیلتھ وصیٹشص کے یہبں ڈساپ اى کلیٌکظ ہوتے

وصى کشًے کی خذهبت پیؼ کشتے ہیں۔ آپ کے ػالهے هیں کوى عی خذهبت دعتیبة ہیں اط ثبسے هیں 
هؼلوهبت کے لیے، ثشاہ کشم اپٌے ہیلتھ عٌٹش هیں اپٌے ثچے کے ہیلتھ وصیٹش عے ساثطہ کشیں، جظ کی 

 تلقیالت آپ کی الل کتبة هیں ہوں گی۔ 
 

 تؼبوى هیں دیٌے غذا کو ًوهولود

 ان-ڈراپکے لیے مدد دودھ پالوے میں 
 کے لیے مقامی ڈراپ اوسمدد دودھ پالوے میں 

اى کے اهذادی گشوپوں کی تلقیالت کے لیے، ثشاہ کشم اپٌے ہیلتھ وصیٹش عے -ڈساپهوبهی دودھ پالًے هیں 
 هضیذ تلقیالت طلت کشیں۔ پوسے گالعگو هیں دعتیبة دوعشے گشوپوں هیں ؽبهل ہیں: 

 
 ػوبل هؼزقی گالطگو

 Dennistoun Library][، 2 Craigpark, Glasgow G31 2NA ڈیٌغٹي الئجشیشی
 ثجے  12.00دوپہش  –ثجے  11.00پیش فجخ 
 :0141 276 0768  
 

 Baillieston Health Centre][ ،20 Muirside Road, Glasgow G69 7AD ثیلیغٹي ہیلتھ عٌٹش
 ثجے 3.00 عہ پہش -ثجے  1.30ثذھ دوپہش 

 :0141 531 8000 
 

 ػوبل هغزثی گالطگو
, The Open Gate, 44 Hecla Square, Glasgow, G15 8NHDrumchapel 3D 
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 ثجے 2.30عہ پہش  - ثجے 1.00ثذھ دوپہش 
 :0141 944 5740 

  Woodside Library][ ،St Georges Road, Glasgow, G3 6JQ343 ووڈ عبئیڈ الئجشیشی
 ثدے 3.00عہ پہش  - ثجے 1.30دوپہش  جوؼشات
 :0141 276 1609 

  Partick Library][ ،305 Dumbarton Road, Glasgow, G11 6AB الئجشیشیپبسٹک 
 ثدے 3.00عہ پہش  - ثجے 1.00دوپہش  هٌگل
 :0141 276 1560 

 Maryhill Women's Centre, 17 Shawpark، [ncmmoami nwo  nalCic] ثبؤًغگ ثے ثی ثغٹشو
Street, Glasgow G20 9DA 

      ثجے 12:30دوپہش  -ثجے  11.00ثذھ فجخ 
 :0141 576 1440 

 جىوبی گالسگو

)ثہ ؾًت(  Best Start Baby Club, Pollok[ Parent’s Room[ ثیغٹ اعٹبسٹ ثے ثی کلت، پوالک
Pollok Civic Realm Library, 27 Cowglen Road, Glasgow G53 2EN 

 2.00 دوپہش –ثجے  1.00دوپہش هذد ثجے، ًیض دودھ پالًے هیں  1.00دوپہش  - ثجے 11.30خوؿشات سات 
 ثجے دعتیبة ہے

 0141 276 6877 

 ، [Riverside Halls] ، ثوًبم سیوسعبئیڈ ہبلض[Best Start Baby Club]ثیغٹ اعٹبسٹ ثے ثی کلت 
29-31Clydebrae Street, Govan, G51 2AJ 

ثدے، اط  3.00عہ پہش  –ثدے 12.45هبہ تک کے ثچوں کے لیے ثشوص پیش دوپہش  6ہهتے عے لے کش  8
 3.00عہ پہش  –ثدے  2.00دوپہش هذد کے ثؿذ ایک تٌذسعت ثچے کو لے کش آًے اوس دودھ پالًے عے هتؿلى 

 ثدے
  

 

 

 

 éGovanhill Baby Caf[ www.thebabycafe.org[                     گوواى ہ ل ثے ثی کیهے 
6 Daisy Street, Govanhill, Glasgow G42 8JL 

کھلٌے کے اويبت کے دوساى کغی ثھی ويت تؾشیم الًے کے لیے عجھی زبهلہ اوس دودھ پالًے والی هبؤں کب 
اى عٌٹشص هیں ؾبم طوس پش کبنی کی -ڈساپخیش هًذم ہے۔ آپ اپٌے پبسٹٌش کو ثھی ال عکتی ہیں۔ ثے ثی کیهے 

 هیضیں لگی ہوتی ہیں اوس عبتھ آًے والے ًوًہبلوں کے لیے کھیلٌے کی خگہیں ہوتی ہیں۔

ثے ثی کیهے ڈساپ اًض کئی ایک تشثیت یبنتہ ؾولہ کے رسیؿہ چلتی ہیں خو دودھ پالًے والے خبًذاًوں کی هذد 
وس یوهیہ صًذگی ۔ دودھ پالًے کے توبم تش پہلوؤں اتے ہیںکشًے هیں خقوفی تشثیت اوس تدشثہ کے زبهل ہو

ؽشوؼ کشًے عے لے کش ثٌذ کشًے تک اوس اط کے ثیچ هیں آًے والے عجھی  –پش پڑًے والے اط کے اثشات 
 کی ثبثت ثھی هذد دعتیبة ہے۔ ایک پشعکوى، ثبخجش هبزول هیں آپ: –تكیشات 

  دوعشی هبؤں عے گپ ؽپ کش عکتی اوس اپٌب اؾتوبد ثسبل کش عکتی ہیں۔ 
  خقوفی طوس پش تشثیت یبنتہ ؾولہ عے نشدا  نشدا  تشثیت زبفل کش عکتی ہیں                                                                     
  کتبثوں، پشچوں اوسDVDs پش ًگبہ ڈال عکتی ہیں 

 

http://www.bing.com/local?lid=YN1029x8405021615722577224&id=YN1029x8405021615722577224&q=Woodside+Library&name=Woodside+Library&cp=55.8716316223145%7e-4.26757383346558&ppois=55.8716316223145_-4.26757383346558_Woodside+Library&FORM=SNAPST
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 کچھ هضیذاس سیهشیؾوٌٹظ کب هضہ لے عکتی ہیں 

 Govanhill Neighbourhood]ًیجشہوڈ عٌٹش ہل ثدے گوواى  1.00دوپہش  –ثدے  11.00هٌگل فجر 
Centre] هیں 

Facebook  :فهسہwww.facebook.com/glasgowsouthbabycafe?fref=ts 

 

]Hospital Breastfeeding Support  New Victoriaًیو وکٹوسیب ہبعپٹل ثشیغٹ نیڈًگ عپوسٹ گشوپ 
Group] 

کب خیش هًذم ہے خہبں آپ کی هاليبت  ًیو وکٹوسیب ہبعپٹل هیں ثشیغٹ نیڈًگ عپوسٹ گشوپ هیں عجھی هبؤں
 دوعشی هبؤں عے ہوگی۔ دودھ پالًے والی

 
نیڈًگ  ہش ہهتے آپ کے عوالوں کب خواة دیٌے کے لیے گشوپ هیں ایک يبثل ًشط یب ہیلتھ وصیٹش اوس ثشیغٹ

زقہ ہے۔ ثچے کے کپڑے ثذلٌے ؾلیسذہ عپوسٹ والٌٹیش ہوگی۔ کوشہ تو چھوٹب ہے لیکي عبتھیوں کے لیے ایک 
 کی عہولیبت ثھی دعتیبة ہیں۔

 
ًیو وکٹوسیب ہبعپٹل )افل داخلی دسواصے کی طشل عے داخل ہوں، ثبئیں هڑیں اوس پیؾٌٹ اًهبسهیؾي کے ثكل 

ثدے دعتیبة ہے  3.00عہ پہش  –ثدے  1.00هیں ہی کوشہ هوخود ہے(۔ ڈساپ اى کے ثطوس ہش ثذھ کو دوپہش 
کے لیے هذد گ عے هتؿلى اپبئٌٹوٌٹ کی مشوست ًہیں ہے۔ هضیذ تهقیالت یب والدت کے ثؿذ ثشیغٹ نیڈً –

 ۔ساثطہ کشیںاپٌے هًبهی ہیلتھ وصیٹش عے 
 

 ][‟Breastfeeding Support „Out of Hoursثزیظٹ فیڈًگ طپورٹ 'آؤٹ آف آورس' 
اگش آپ کی کویوًٹی هڈوائم یب ہیلتھ وصیٹش دعتیبة ًہیں ہے، یب اگش آپ ثشیغٹ نیڈًگ کبؤًغلش عے ثبت کشًب 

 عکتی ہیں:پغٌذ کشیں تو، آپ ساثطہ کش 
 

  ثے ثی فزیٌڈلی اًیؼیئٹو[Baby Friendly Initiative] www.babyfriendly.org.uk 
هیں هذد کے لیے ویڈیو کلپظ اوس نیڈًگ ۔ ثشیغٹ هؿلوهبتثچے کو نیڈ کشاًے عے هتؿلى والذیي کے لیے 

 دودھ پالًے اوس چھڑاًے عے هتؿلى والذیي کے لیے هؿلوهبت نشاہن کشتب ہے۔ ثشیغٹ نیڈًگ 
 کے نوائذ کے ثبسے هیں ؽہبدت پش هجٌی هؿلوهبت۔

 

  ثزیظٹ فیڈًگ ًیٹ ورک[Breastfeeding Network] www.breastfeedingnetwork.org.uk 
ثشیغٹ نیڈًگ هیں هذد کے لیے ویڈیو کلپظ، هبں کے دودھ کی تذثیش عبصی عے  

هتؿلى هؾوسہ، دودھ پالًے کے دوساى خوبلیبتی تذاثیش، کبم پش واپظ خبًے عے 
 هتؿلى هؾوسہ، ثشیغٹ نیڈًگ هلٹی پلض، وقیشہ پیؼ کشتب ہے۔

  0300 100 0210ہیلپ الئي: 
 

  فیڈ گڈ فیکٹز[Feedgood factor] 
www.feedgoodfactor.org.uk 

SHN  اعکبٹ لیٌڈ کی ویت عبئٹ خو ثشیغٹ نیڈًگ عے
 هتؿلى هؿلوهبت اوس تؿبوى پیؼ کشتی ہے

  
 

 لیگ  ےال لیچ[La Leche League] www.laleche.org.uk 
دودھ پالًے، پشوسػ کشًے، دودھ چھڑاًے عے هتؿلى 

 هؾوسہ، ًیض تشثیتی کوسعض اوس اهذادی گشوپ ہیلپ الئي: 
 0845 120 2918 

 

  ایظوطی ایؼي آف ثزیظٹ فیڈًگ هذرس[Association of Breastfeeding Mothers] 
www.abm.me.uk 

 ثدے 10.30سات  –ثدے  9.30سوصاًہ فجر 
 :5453 330 0300: کبؤًغلٌگ ہیلپ الئي 
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 ًیؼٌل ثزیظٹ فیڈًگ [National Breastfeeding] ہیلپ الئي :0300 100 0212 
 ثدے کے ثیچ  9.30سات  –ثدے 9.30فجر 

 
 ثٌگبلی/علہیٹی ثولٌے والی هبؤں کے لیے اهذادی الئي 

 0300 456 2421 
 

 ًیؼٌل چبئلڈ ثزتھ ٹزطٹ [National Childbirth Trust] www.nct.org.uk 
 ثشیغٹ نیڈًگ الئي

 سوصاًہ ًقم ؽت، ثؾوول عشکبسی تؿطیالت –ثدے 8.00فجر 
 0300 330 0770 

 
 پوعٹ ًیٹبل الئي: 

کی سؾبیت  %10يجل اص والدت والی کالعیں، خو پوسے گالعگو هیں چلتی ہیں، کن آهذًی والوں کے لیے 
پش تالػ  facebookپش آى الئي ثک کی خب عکتی ہیں۔ هضیذ هًبهی گشوپ کی تهقیالت کے لیے، ہویں 

 کشیں۔
 ثدے پیش تب خوؿہ 1.00دوپہش  –ثدے  9.00فجر 
 0300 330 0770 

 

  یور پزیگٌٌظی ایٌڈ ثے ثی گبئیڈ[Your Pregnancy and Baby Guide] 
www.breastfeeding.nhs.uk 

 اوس چھڑاًے عے هتؿلى هؾوسہ دیتب ہے۔هذد ثشیغٹ نیڈًگ هیں 
 

 فبرهولہ فیڈًگ

هٌتًل ہوًے پش قوس کش سہی ہیں تو، اپٌی ہیلتھ وصیٹش عے سخوؼ اگش آپ ثشیغٹ نیڈًگ عے نبسهولہ نیڈًگ هیں 

کشیں، کیوًکہ اط نیقلے عے واپغی اختیبس کشًب هؾکل ہے۔ نبسهولہ دودھ پشاعیظ کیب ہوا، پبؤڈس ثٌبیب ہوا 

گبئے کب دودھ ہوتب ہے خظ کی تذثیش عبصی کشکے اعے ثچوں کے لیے هٌبعت ثٌبیب گیب ہوتب ہے۔ پہلے هشزلے 

هولہ چھبچھ پش هجٌی ہوتب ہے اوس خت تک ثچہ ایک عبل کب ًہ ہو خبئے تت تک اعتؿوبل کشًب چبہیے۔ خت کب نبس

چبہیے  تک ثچہ کن اص کن ایک عبل کی ؾوش کب ًہ ہو خبئے تت تک ثچے کو هؿوولی گبئے کب دودھ ًہیں دیٌب

تیبس کشًے کے طشیًے کی )چھبتی کے دودھ کی خگہ یب نبسهولہ دودھ کی خگہ(۔ ؽیشخواس ثچے کب نبسهولہ 

ثبثت هؿلوهبت کے لیے، اپٌی ہیلتھ وصیٹش عے 'نبسهولہ نیڈًگ: آپ کے ثچے کو ثسهبغت کیغے نیڈ کشایب خبئے' 

ًبهی کتبثچہ طلت کشیں خو ؽیشخواس ثچے کب نبسهولہ ثسهبغت تیبس کشًے کے طشیًے کی ثبثت تبصہ تشیي 

 پش آى الئي دیکھیں۔ www.healthscotland.comہے یب  سہٌوبئی نشاہن کشتب

 
 تغذیہ اور ٹھوص غذائیں ػزوع کزًب )دودھ چھڑاًب(

 
 [Healthy Start Vitamins]ہیلذی اطٹبرٹ وٹبهٌش 

www.healthystart.nhs.uk 

 6823 607 0845ہیلپ الئي  
 

یوں تو ثیؾتش ويت، آپ کو دسکبس وٹبهي اط قزا عے زبفل ہوتی ہے خو آپ 
کھبتے ہیں، هگش آپ کے ثچے، زبهلہ خواتیي اوس دودھ پالًے والی هبؤں کو 

وٹبهي کے تکوالت کی مشوست پڑ عکتی ہے۔ آپ ؽشکت کٌٌذہ نبسهیغیض 
عے ہیلذی اعٹبسٹ کے وٹبهٌض، اوس )ؽیشخواس یب گبئے کے( دودھ کے 

شص، تبصہ اوس هٌدوذ پھل اوس عجضیبں ؽشکت کٌٌذہ دکبًوں عے ههت واؤچ
 زبفل کش عکتی ہیں۔ 

 اپٌی اہلیت کے ثبسے هیں اپٌی ہیلتھ وصیٹش یب دایہ عے ثبت کشیں۔
 

 ہیلذی اعٹبسٹ وٹبهٌض ههت ہیں 

 اى خواتیي کے لیے خو زبهلہ ہیں یب خي کے یہبں پچھلے ہی عبل ثچے کی والدت ہوئی ہے 

 

http://www.nct.org.uk/
http://www.breastfeeding.nhs.uk/
http://www.breastfeeding.nhs.uk/
http://www.healthystart.nhs.uk/
http://www.healthystart.nhs.uk/
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 6 ( عے لے کش اى کی چوتھی عبلگشہ تک کے  1اوس کبلی سًگت کی خلذ والے ثچوں کے لیے هہیٌے )هبہ
 لیے 

اگش ہیلذی اعٹبسٹ کے ثیٌیهٹظ هلتے ہیں تو، ہیلذی اعٹبسٹ وٹبهٌض ؽشکت کٌٌذہ نبسهیغیض عے اى خواتیي 
 خب عکتی ہیں خو ههت وٹبهٌض کے لیے اہل ًہیں ہیں۔ خشیذی کے لیے 

 
 کزًب )دودھ چھڑاًب( ٹھوص غذائیں ػزوع

 
 آپ کے ثچے کو ٹھوط قزاؤں کی ؽشوؾبت کشًے کب ثہتشیي ويت کت ہوتب ہے؟ 

آپ کے ثچے کو ٹھوط قزا عے هتؿبسل کشواًب )دودھ چھڑاًب( اط ويت ؽشوؼ کشًب چبہیے خت وہ يشیت چھ 

هطبثى اط عے آپ اوس اعکبٹؼ زکوهت عے تبئیذ یبنتہ زبلیہ تسًیى کے تٌػین هبہ کب ہو خبئے۔ ؾبلوی فست 

کے ثچے کو اط کی پوسی صًذگی اچھی فست کے لیے ثہتشیي هويؽ هلتب ہے۔ چھ هبہ کی ؾوش تک آپ کے 

گشدے اثھی ثھی ًؾووًوب پب سہے ہوتے ہیں اوس هبں کب دودھ )یب نبسهولہ( آپ کے ثچے  ثچے کب ًػبم ہنن اوس

ے کو اکیلے دودھ ختٌے قزائی اخضاء کی تكزیبتی مشوستیں پوسی کشے گب۔ چھ هہیٌے کے ثؿذ، آپ کے ثچ

 ، کی مشوست پڑے گی۔آئشىنشاہن کشتب ہے اط عے صیبدہ، هثبل کے طوس پش 

 

 آپ کے ثچے کے تیبس ہوًے تک اًتػبس کشًب کیوں نبئذہ هٌذ ہوتب ہے؟

اگش ثشیغٹ نیڈًگ کشا سہی ہیں تو، يشیت چھ هبہ تک فشل چھبتی کب دودھ پالًب ثچے کو اًهیکؾي عے امبنی 

تسهع نشاہن کشے گب، خت تک آپ اًہیں نیڈ کشاتی سہیں گی تت تک یہ اى کب تسهع کشتب سہے گب۔ ثہت خلذی دودھ 

چھڑا دیٌب دهہ، خبسػ، ہبموہ کے هغبئل، الشخی اوس صًذگی هیں آگے چل کش هوٹبپے کے خطشات کو ثڑھب 

پ کے ثچے کے تیبس ہوًے تک اًتػبس کش عکتب ہے۔ چبہے آپ کب ثچہ چھبتی کب دودھ پیتب ہو یب اًهیٌٹ نبسهولہ، آ

 لیٌے عے کبنی صیبدہ ويت کی ثھی ثچت ہوگی، کیوًکہ:

 آپ کب ثچہ خلذ ہی کن ثے تشتیجی کے عبتھ خود کو کھالًے کب اہل ہو خبئے گب 

 آپ کب ثچہ اچھی طشذ عے ًگلٌے کب اہل ہو خبئے گب 

  خشاثین سثبئی کشًے کی مشوست ًہیں ہوگیکے کٹوسیوں اوس چوچوں 

 اط کے ثدبئے وہ اط يبثل ہوگب کہ اًگلی  –کی مشوست ًہیں ہوگی  )عیبل اوس ہوواس ثٌبًے( پیوسی ثٌبًے
 عے کھبئی خبًے والی یب هغلی ہوئی قزائیں دی خب عکیں

 
 آپ کے ثچے کو ٹھوط قزائیں کیغے ؽشوؼ کی خبئیں )دودھ چھڑاًب(

ب نبسهولہ خبسی سکھیں۔ ثچے کو اى کب هؿوول کب ثتذسیح ٹھوط قزائیں هتؿبسل کشواتے ہوئے چھبتی کب دودھ ی

دیٌے کی  کھبًے کی ؽشوؾبت کشتیي هشتجہ دودھ پیٌے کے ثؿذ ٹھوط قزا پیؼ کشیں۔ ثچوں کو ایک ہی دى هیں 

مشوست ًہیں ہوتی ہے، لہزا قزائیں ایغے ويت هیں پیؼ کشًے کی ؽشوؾبت کشیں خو آپ دوًوں کے لیے 

تب ہے اط کی هًذاس اوس يغن ثتذسیح ثڑھبئیں یہبں تک کہ وہ ثھی خبًذاى کے هٌبعت ہو۔ آپ کب ثچہ خوقزا کھب

۔ کتبثچہ 'پشلطم اولیي قزائیں: ٹھوط دےثبيی انشاد کی طشذ چھوٹے زقے هیں وہی چیضیں کھبًب ؽشوؼ کش 

ًے کے لیے ایک آعبى سہٌوب' هیں آپ کے ثچے کے لیے دودھ چھوڑًے کے هختلم اقزائیں هتؿبسل کشو

 هشازل پش ثبلکل تبصہ تشیي ههیذ هؾوسہ، تدبویض اوس پکواى کی تشکیجیں هوخود ہیں۔ 

 

 کی کبپی هیں کیغے زبفل کشوں؟قزاؤں' 'پشلطم اولیي 

 

 اپٌی ہیلتھ وصیٹش عے ایک کبپی طلت کشیں 

  اعٹبسٹٌگ عولڈص ہیلتھ ایوًٹظ[Starting Solids Health Events] 
هیں )ریل هیں دیکھیں( خہبں آپ ایک کبپی لے عکتے ہیں )اى ایوًٹظ 

 کے ثبسے هیں هضیذ تهقیالت اپٌی ہیلتھ وصیٹش عے هؿلوم کشیں(
 

  اگش آپ کے پبط اًٹشًیٹ سعبئی ہے )گالعگو کی الئجشیشیض هیں ههت
ہ اًگشیضی هیں اوس دوعشی صثبًوں هیں اط پتے پش ہے( تو، آپ یہ پشچ

تالػ کش عکتی ہیں: 
www.healthscotland.com/documents/303.aspx 

http://www.healthscotland.com/documents/303.aspx
http://www.healthscotland.com/documents/303.aspx
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 اطٹبرٹٌگ طولڈس ہیلتھ ایوًٹض 

 
ى کی فست کے لیے اہن ہے۔ هبہشیي فست تدویض آپ کب ثچہ خو کچھ کھبتب اوس پیتب ہے وہ اثھی اوس آئٌذہ ا

کشتے ہیں کہ ثچوں کو چھ هبہ کی ؾوش عے ٹھوط قزائیں کھبًب ؽشوؼ کش دیٌب چبہیے، ًیض اط ويت تک عبسی 

اعٹبسٹٌگ عولڈص ہیلتھ ایوًٹظ آپ قزائی يوت چھبتی کے دودھ یب اًهیٌٹ نبسهولہ عے زبفل ہو سہی ہو۔ ههت 

ثٌب عکتے ہیں! اپٌے ثچے کے لیے ہش چیض پش اہن ًکبت اوس آپ کے ثچے کے لیے دودھ چھڑاًے کو پشلطم 

 اوس هؾوسہ زبفل کشیں، ثؾوول:

 

 آپ کے ثچے کو پہلی قزائیں پیؼ کشًب ؽشوؼ کشًے کب ثہتشیي ويت 

  ثچے کو پغٌذ آئیں گیوہ فست ثخؼ قزائیں تیبس کشًے کب طشیًہ خو آپ کے 

 آپ کے ثچے کے داًتوں کب خیبل سکھٌب 
 

دادی اوس ثال  ،اوس اط کے ؾالوہ ثھی ثہت کچھ! اپٌی ہیلتھ وصیٹش عے هضیذ تهقیالت طلت کشیں۔ هبں، ثبپ، دادا

 ؽجہ ثچوں کب ثھی خیش هًذم ہے! 

 

 [Food Standards Agency]فوڈ اطٹیٌڈرڈس ایجٌظی 

http://www.eatwell.gov.uk/otwww.foodstandards.gov.sc 

قزا اوس خوساک پش هؾتول کئی طشذ کے ؾٌواًبت پش آصاداًہ اوس تبصہ تشیي هؿلوهبت پش هؾتول ہے۔ اى هیں ہش 
 ؾوش کے لیے فست ثخؼ خوساک، قزا کو هسهوظ سکھٌے، پکواى کی تشکیجیں، عجضی خوسوں اوس کٹش عجضی

 ًوجشوں کے لٌکظ، وقیشہ ؽبهل ہیں۔ Eخوسوں کے لیے هؾوسہ، هٌػوس ؽذہ 
  

http://www.eatwell.gov.uk/
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 (MAS)هبئٌز ایلوٌٹ اطکین 

 
 
 

 کیب ہے؟  [Minor Ailment Scheme]هبئٌز ایلوٌٹ اطکین 
 
 
 
 
 

آپ کی هًبهی نبسهیغی چھوٹی هوٹی ثیوبسیوں کے لیے کبل کشًے کی اولیي خگہ ہے خہبں اہل هشیل، ثؾوول 
 ثچے، وعیؽ پیوبًے کی ؾووهی کیهیبت کے لیے هؾوسہ اوس ههت ؾالج زبفل کش عکتے ہیں۔ ثے ثیض اوس

 
 

 یہ کیظے کبم کزتب ہے؟
يت پش اپٌی پغٌذ کی کویوًٹی نبسهیغی هیں تؾشیم الئیں یب وهضیذ پتہ کشًے کے لیے اپٌے لسبظ عے هٌبعت 

www.scotland.gov.uk/publications/2006/06/26102829/1 شیںهالزػہ ک 
 

 کے پبص جب طکتی ہوں؟ PGکیب هیں اة ثھی اپٌے 
کے پبط اثھی ثھی ایک اپبئٌٹوٌٹ لے عکتی ہیں اگش آپ کو لگتب ہو کہ یہ صیبدہ هٌبعت  PGخی ہبں۔ آپ اپٌے 

 ہے۔
 

 کیب هیں اثھی ثھی دوطزی فبرهیظیش اطتؼوبل کز طکتی ہوں؟
خی ہبں۔ آپ دوائیں خشیذًے یب ًغخہ والی دوائیں لیٌے کے لیے اثھی ثھی دوعشی نبسهیغیض کب اعتؿوبل کش 

اعتؿوبل  MASکے هذًػش کغی نبسهیغی هیں سخغٹشیؾي کشوایب ہے اوس آپ کو  MASعکتی ہیں۔ اگش آپ ًے 
ے پبط دوثبسہ سخغٹش کشتے ہوئے کغی هختلم نبسهیغی عے کوئی چیض چبہیے تو، آپ اط هختلم نبسهیغی ک

 کش عکتی ہیں۔ 
 
 

 ًیپیش )پوتڑے(
 

 [Glasgow Cloth Nappies] گالطگو کالتھ ًیپیش
ایوًٹظ ههت هؾوسہ  [pop-in nappuccino]یٌو چپویً اى-پبپهبہبًہ 

کے لیے، کالتھ ًیپیض کے ڈیوو پش ًگبہ ڈالٌے کب هويؽ، دوعشے والذیي 
عے هلٌے کے لیے اوس ًیپی لوى کٹظ زبفل کشًے کے لیے )تبکہ 

 پوسے عیٹ هیں پیغہ لگبًے عے پہلے اعے آصهبیب خبئے(۔
 Merry Go Round Parenting Room, 32-34       ؾووهب  

Nithsdale Road, Strathbungo G41 2AN  کے پتے پش ہوتب
 ہے

دیکھیں هضیذ تهقیالت کے لیے 

www.facebook.com/glasgowclothnappies 

 
  

http://www.facebook.com/glasgowclothnappies
http://www.facebook.com/glasgowclothnappies
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NHS24 اطکبٹ لیٌڈ www.nhs24.com 
 

فست کے ؾووهی هغبئل کب ؾالج کشًے کے لیے اوس آؤٹ آل آوسص ڈاکٹش کو دکھبًب ہے یب ًہیں اط کب نیقلہ 
 PGگھٌٹے سعبئی نشاہن کشتب ہے۔ هًبهی نبسهیغی،  24کشًے هیں هذد کے لیے خود اهذادی سہٌوب تک 

۔ هتؿذد صثبًوں هیں ، عهش یب خٌغی فست کے کلیٌکظ کی تهقیالت زبفل کشیںاعپتبلعشخشی، هؿبلح دًذاى، 
 يبثل سعبئی ہے

عشوط کے دوثبسہ  NHSاگش آپ ثیوبس ہیں اوس اپٌی هغتًل  پز )لیٌڈ الئي یب هوثبئل طے( هفت کبل کزیں 111
 کھلٌے تک اًتػبس ًہیں کش عکتے۔

 
 آى الئي وطبئل

 
 www.sandyford.orgاهتٌبع حول 

  توبم تش خذهبت پش هؿلوهبت کے لیے خٌغی فست کی
 

 www.glasgowhelp.comگالطگو ہیلپ طزوص ڈائزیکٹزی 
 یہ ڈائشیکٹشی گالعگو هیں دعتیبة وعیؽ پیوبًے کی خذهبت کی تهقیالت پیؼ کشتی ہے۔

 
www.immunisationscotland.org.uk 

کے ٹیکہ کبسی کیوں ہے، دعتیبة ٹیکے، ٹیکہ کت لگوائیں اط ثبثت هؿلوهبت کے لیے، ثؾوول کبلی کھبًغی 
 ٹیکہ کبسی کی ثبثت تبصہ تشیي عهبسؽبت۔

 
 :ییؼ کشتب ہے www.netmums.com [Netmums] ًیٹ هبهش

  الئي هذد اوس نوسهض پوسے هلک کے لیے اوس هًبهی خبًذاى هوانى اوس ثدٹ هوانى عشگشهیبںآى 

  )هًبهی اهذادی گشوپظ )ثؾوول هبں اوس ًوًہبلوں کے گشوپ، دودھ پالًے هیں هذد، وقیشہ 

 ثدٹ عبصی عے هتؿلى هؾوسہ 

 کبم پش واپظ خبًے کی ثبثت سہٌوبئی 

  ہکالہٹ، ثچے کی دیکھ ثھبل، هبہش خقوفی کب تؿبوى(ADHD)طالو یب ؾلیسذگی ، 

 دودھ چھوڑًے والے ثچوں، ًوًہبلوں، خبًذاًوں اوس تًشیجبت کے لیے ثدٹ هوانى پکواى کی تشکیجیں۔ 

  آى الئي، ڈساپ اى کلیٌک خہبں ثے ثیض اوس ثچوں اوس پشوسػ کے ثبسے هیں کوئی ثھی عواالت پوچھے خب
 عکتے ہیں

  ثدے تک پیش تب  3.00ثدے عے لے کش عہ پہش  9.00وصیٹش فجر تشثیت یبنتہ پیشًٹ عپوسٹشص یب ہیلتھ
 دعتیبة ہیں۔  تکثدے  9.30سات  -ثدے  7.30ؽبم ہش خوؿہ اوس 

، کٌٹیکٹ اے نیولی، پیشًٹ الئي پلظ، ایڈوائضسی عٌٹش نبس ایدوکیؾي پیشًٹ عپوسٹشص هیں سیلیٹ، ویوٌض ایڈ
 ي ؽبهل ہیں۔اوس عٹیضًظ ایڈوائظ ثیوسو عے تؿلى سکھٌے والے هبہشی

 
NHS اًفبرم [NHSinform] www.nhsinform.co.uk 
A-Z  تک فست، فست کے ؾووهی عوالوں کے خواثبت اوس عپوسٹ عشوط ڈائشیکٹشی، ثؾوول هًبهی

 خذهبت نشاہن کشتب ہے۔ هتؿذد صثبًوں هیں يبثل سعبئی ہے۔
 :0800 22 44 88 

 
 www.playtalkread.org [Play Talk Read] ٹبک ریڈپلے 

آپ کے ثچےکے لیے اعکبٹؼ زکوهت کے وعبئل ًیض تهشیر، هتؿبهل عشگشهیبں، خیبالت اوس هؾوسہ، اوس 
 والذیي یب ًگشاًوں کے لیے اهذاد کی خبطش ساثطے کی تهقیالت۔

 
 www.readysteadybaby.org.uk [Ready Steady Baby]ریڈی اطٹیڈی ثے ثی 

NHS  کب ایک وعیلہ خو زول، والدت اوس ثچے کی صًذگی کے پوسے پہلے عبل هیں پشوسػ و پشداخت کے
 لیے ایک هکول سہٌوبئی پیؼ کش سہب ہے۔ 

 
 www.readysteadytoddler.org.uk [Ready Steady Toddler]ریڈی اطٹیڈی ٹوڈلز 

 کب ؾولی سہٌوب NHSعبلوں کے چیلٌدض اوس اًؿبهبت کے رسیؿہ آپ کی هذد کشًے کے لیے والے ًوًہبل 
 
 

http://www.nhs24.com/
http://www.sandyford.org/
http://www.glasgowhelp.com/
http://www.immunisationscotland.org.uk/
http://www.immunisationscotland.org.uk/
http://www.netmums.com/
http://www.nhsinform.co.uk/
http://www.playtalkread.org/
http://www.readysteadybaby.org.uk/
http://www.readysteadytoddler.org.uk/
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 دہٌی صحت
 

 اطکبٹ لیٌڈ هیں ثچوں کی دہٌی صحت کو ثہتز ثٌبًب - [Childsmile]چبئلڈ اطوبئل 

 

ثچپي هیں اچھی دہٌی فست کب هطلت ہوًب چبہیے پوسی صًذگی فست 
 هٌذ داًت اوس هغوڑھے۔ 

 
آپ کی ہیلتھ وصیٹش، پجلک ہیلتھ ًشط یب چبئلڈ اعوبئل کب ڈیٌٹل ہیلتھ عپوسٹ وسکش آپ کو چبئلڈ اعوبئل عے 

ہٌی فست عے هتؿلى هؾوسہ دیں گے اوس آپ کو ایک ههت ٹوتھ ثشػ اوس هتؿبسل کشوائے گب۔ وہ آپ کو د
1000ppm ایک ڈیٌٹل پشیکٹظ تالػ کشًے هیں  ںکب نلوسائیڈ ٹوتھ پیغٹ نشاہن کشیں گے۔ وہ آپ کے ؾاليے هی

                                                                                                ثھی آپ کی هذد کش عکتے ہیں۔ پیذائؼ کے نوسا  ثؿذ یب اط کب پہال داًت ًکلٌے کے ثؿذ ختٌی خلذی هوکي ہو 
 هؿبلح دًذاى کے پبط اپٌے ثچے کو سخغٹش کشواًے کب اسادہ ثٌبئیں۔  کغی

 
ختٌب پہلے هوکي ہو آپ کے ثچے کو ڈیٌٹل پشیکٹظ هیں لے کش خبًے عے آپ کب ثچہ ڈیٌٹل پشیکٹظ کے 

هًبهبت، آواصوں اوس ثو کب ؾبدی ہو خبتب ہے۔ ڈیٌٹل پشیکٹظ هیں، آپ کو ڈیٌٹل ٹین کی خبًت عے هؾوسہ اوس 
شاہن کیب خبئے گب خو آپ کو ؾولی طوس پش ثتب عکتے ہیں کہ آپ اپٌے ثچے کو آئٌذہ داًتوں کی عڑى هیں تؿبوى ن

هجتال ہوًے عے کظ طشذ سوک عکتے ہیں۔ دو عبل کی ؾوش عے، ڈیٌٹل پشیکٹظ ٹین امبنی تذاسکی ًگہذاؽت، 
 خیغے نلوسائیڈ واسًؼ نشاہن کش عکتی ہے۔

  

 هالزػہ کشیں۔ www.child-smile.org.ukهضیذ هؿلوهبت کے لیے، اپٌی ہیلتھ وصیٹش عے پوچھیں یب 

 اسلی ایئشص ہیلتھ اهپشوهٌٹ ٹین عے ریل کے هطبثى ساثطہ کیب خب عکتب ہے:

  :0141 781 2117 ؽوبل هؾشيی گالعگو

  :0141 211 0664 ی گالعگوثؽوبل هكش

  :0141 232 8052  خٌوثی گالعگو

 

 یبد رکھیں

  نلوسائیڈ ٹوتھ پیغٹ(1000ppm) کب اعتؿوبل کشکے سوصاًہ دو ثبس ثشػ کشیں 

 هؿبلح دًذاى کے پبط سخغٹش کشوائیں اوس پبثٌذی عے هلیں 

  اوس هؾشوثبت فشل کھبًے کے اويبت هیں دیںقزائیں ؽکش آهیض 

  ؽکش عے پبک دوائیں دیںاگش هوکي ہو تو ہویؾہ 

 
 تؼبوى جبتی کٌجہ اور پزورع

 
3D  ڈرم چیپل[3D Drumchapel] www.3ddrumchapel.org.uk 

The Open Gate, 44 Hecla Square, Drumchapel G15 8NA 
ڈرم ہن هثجت تجذیلی الًے کے لیے تؿبوى نشاہن کشکے، سؽتوں کو هغتسکن ثٌب کش اوس خبًذاى کو ثب اختیبس ثٌب کش 

نشو الًے کے لیے هذد کشًے هیں هثجت هیں سہٌے والے ثچوں اوس خبًذاًوں کی صًذگیوں هیں ایک  چیپل
 ہن پیؼ کشتے ہیں هقشول ؾول ایک هًبهی چیشیٹی ہیں۔

  يجل/ثؿذ اص والدت اهذادی پشوگشام، ثؾوول هیلو ثوپظ[Mellow Bumps]ثے ثی  4، ثی[B4 
Baby] ثوپظ ایٌڈ ثے ثیض ڈساپ اى ،[Bumps & Babies Drop in] اسوهب تھیشاپی/هبلؼ/ثہجود ،

 کی کالعیں

 والذیي اوس ًوًہبلوں کے لیے عشگشهیبں 

  ڈساپ اًض اوس وسکؾبپظ ثؾوول ثوپظ ٹو ثے ثیض کوکشی[Bumps to babies cookery] لٌچ ،
 ایٌڈ ڈساپ اى، ثے ثی نشعٹ ایڈ کالعض

  ،عپوسٹ گشوپ، نیولی ٹشپظ، سیضیڈًؾیل ایٌڈ ، هوض ًبئٹظ، پیئشص ثچہ کی هبلؼپشوسػ کے پشوگشام
 ڈیڈص وسک۔

)داس القجیبى( نشاہن کشایب خبتب ہے۔ هضیذ هؿلوهبت کے لیے  [crèche] ثہت عبسی کالعیں ههت ہیں، ًیض کشیؼ
 ساثطہ کشیں:

 :info@3ddrumchapel.org.uk 
 :0141 944 5740 

http://www.child-smile.org.uk/
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 www.barnardos.org.uk/apna [Barnardo‟s Apna Project]ثزًبرڈوس اپٌب پزوجیکٹ 

70 Coplaw Street, Govanhill G42 7JG 

پوسے گالعگو هیں وعیؽ پیوبًے کی اهذادی خذهبت نشاہن کشتب ہے، ثچوں اوس ًوؾوش انشاد والے اى خبًذاى کو 
 هیں ؽبهل ہیں:خٌہیں آهوصؽی اوس خغوبًی هؿزوسیبں الزى ہیں۔ خذهبت 

  گھشیلو ًگہذاؽت هیں سازت 

 هؿبؽشتی تؿبوى /عوبخی ؽوولیت 

  ًگشاًوں کب اهذادی گشوپ 

 آنٹش اعکول کلت/کھیل کی اعکیویں 

  عشوط +19                      نشدا  نشدا  تؿبوى اوس 
 :apnaproject@barnardos.org.uk 

 :0141 423 9225 
 

 & Barnardo‟s Youth Involvement]ثزًبرڈوس یوتھ اًوالوهٌٹ ایٌڈ فیولی طپورٹ پزوجیکٹ 
Family Support Project] )صزف ػوبل هؼزقی گالطگو( 

pelCacct nmlamell temCien 69 loeitweiae ,cwtn EwlCeilcmle P34 9HW 

، لچک پزیشی کو ثڑھبًے اوس تؿویشی ثشًبسڈوص اؾتوبد اوس ؾضت ًهظ ثٌبًے، هثجت رہٌی فست کو نشوـ دیٌے

سؽتے نشوـ دیٌے کے لیے والذیي، ًگشاًوں اوس اى کے ثچوں کو کٌجہ خبتی اهذادی خذهبت نشاہن کشتب ہے۔ وہ 

                                                                                                  هؾکالت اوس تٌبؤ ثھشے اويبت هیں خبًذاًوں کی اؾبًت کشتے ہیں اوس نشدا  نشدا  و اختوبؾی کبم والے طشیًے 

اوس ًوؾوش انشاد کو تؿبوى یبنتہ ہوًے کب ازغبط دالًے کو یًیٌی ثٌبتے ہیں۔ هتؿذد  اعتؿوبل کشکے هقیجت صدہ ثچوں

خذهبت پیؼ کی خبتی ہیں، ثؾوول فالزکبس، ہوؿوش کب تؿبوى، تشثیت، ؾولی طوس پش گھش اوس هکبى والی اہلیتیں 

والی عشگشهیوں هیں ٹشیپل  نشوـ دیٌب اوس والذیي و ثچوں کے لیے لطم اٹھبًے کے هوايؽ نشاہن کشًب۔ هہیب کی خبًے

G  پیشًٹٌگ[Triple P Parenting] طجبخی کی اہلیتوں کے کوسعض، کھیل کود کے عیؾٌض، هبلی لیبيت عے ،

 کے عذثبة عے هتؿلى هؿلوهبت/وعبئل کی نشاہوی۔چوٹ اوس دہٌی فست، تكزیہ اوس وسکؾبپظ هتؿلى 

 :0141 773 4297 
 

 
 [The Early Years Collaborative]ارلی ایئزس کولیجوریٹو دی 

 )ػوبلی هؼزقی گالطگو(
ؽوبل هؾشيی گالعگو هیں هؿبؽشتی هؿلوهبت کے هتؿذد ایغے ًوٹظ ثوسڈص 
هوخود ہیں خو اى هًبهی عشگشهیوں، گشوپوں، خذهبت اوس هہووں کی 
تؾہیش کشتے ہیں خي عے خبًذاًوں کو تؿبوى اوس فست و ثہجود کو نشوـ 

هؾووالت کب نیقلہ هًبهی انشاد کے رسیؿہ کیب هلتب ہے۔ ًوٹظ ثوسڈص کے 
 ہے۔ خبتب ہے اوس ثبيبؾذگی عے اًہیں اپ ڈیٹ کیب خبتب

 
کے لوگو عے آعبًی عے پہچبًے خب  [Alister]یہ ًوٹظ ثوسڈص الیغٹش 

 عکتے ہیں اوس دسج ریل هًبهبت پش آویضاں کیے گئے ہیں:
 
 
 

Parkhead Community Nursery 
Quarry Brae Campus, 61 Crail Street, Glasgow G31 5AL 

 
Parkhead Health Centre 

101 Salamanca Street, Glasgow G31 5BA 
 

Bridgeton Family Learning Centre  
106 Orr Street, Glasgow G40 2QF 

 
Bridgeton Health Centre 

http://www.barnardos.org.uk/apna
mailto:apnaproject@barnardos.org.uk
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201 Abercromby Street, Glasgow G40 2DA 
 

 ، ہیلتھ وصیٹٌگ ٹین لیڈس عے ساثطہ کشیں [Anne McGinley]هضیذ هؿلوهبت کے لیے، ایٌی هیک گٌلے 

 :0141 531 6615 

 

 

 www.earlyyearsscotland.org [Stay and Play Sessions]اطٹے ایٌڈ پلے طیؼٌش 
عبل کی ؾوش کے ثچوں اوس اى کے خبًذاًوں/ًگشاًوں کے لیے ڈساپ اى 'اعٹے  5-0اسلی ایئشص اعکبٹ لیٌڈ 

ایٌڈ پلے' عیؾٌض چالتب ہے، خظ هیں فست ثخؼ اعٌیک ؽبهل ہے۔ یہ عیؾٌض خبًذاًوں کے لیے لطم اٹھبًے 
، دعتکبسی، ثے تشتیت کھیل، پیشاؽوٹ گیوض وقیشہ کے عبتھ اختوبؾی طوس پش عیکھٌے کے کبسی اوس نٌوى

ويت ثھی ؽبهل کیب گیب ہے )هضیذ                                                             ٌبئے گئے ہیں۔ عیؾي کے اختتبم پش، ایک ث ک ثگ اعٹوسی/ گبًے کبلیے ث
                                                                                          تهقیالت کے لیے 'عشگشهیبں' کے تست ' ث ک ثگ' کی تهقیالت دیکھیں(۔ والذیي کو ایک دوعشے کو خبًٌے 

ًوب پب سہے ہیں، یہ عجھی واوس اط ثبثت خیبالت پتہ لگبًے کب هويؽ ثھی هلتب ہے کہ اى کے ثچے کظ طشذ ًؾو
کچھ ایک پشعکوى اوس خوػ آئٌذ هبزول هیں ہوتب ہے اوس وہ ههت ہیں! صیبدہ تش عیؾٌض هیؿبد کے ويت هیں 

 Earlyچلتے ہیں، ویغے کچھ اعکول کی چھٹیوں کے دوساى ثھی دعتیبة ہیں۔ هضیذ تهقیالت کے لیے، ہویں 
Years Scotland – Glasgow North یب Glasgow South  پشFacebook پش یب ریل پش تالػ کشیں 

 :info@earlyyearsscotland.org 
 :0141 221 4148 

 
 (FASS) [Family Addiction Support Service]فیولی ایڈکؼي طپورٹ طزوطش 
www.fassglasgow.org 

FASS, West Street Centre. 123 West Street, Glasgow G5 8BA 
شوں کو تؿبوى اوس خذهبت پیؼ کش سہب ہے خو اپٌے کغی ؾضیض کے الکسل یب هٌؾیبت جخبًذاى کے اى ثبلف هو

کے هغبئل کی وخہ عے هتبثش ہوئے ہیں۔ پوسے گالعگو هیں عپوسٹ گشوپظ، ثؾوول کٌؾپ، ثشیوهٌٹ ایٌڈ 
ثشاہ ساعت یب ؽشاکت هیں کبم  FASSى پیؼ کش سہب ہے۔ نیولی عپوسٹ گشوپظ، هؿبؽشوں هیں ہن ؾوش کب تؿبو

 کشکے ثھی نشاہن کشتب ہے:

  اى لوگوں کے لیے هلت هؾوسے جو خبًذاى کے کغی هوجش کی الکذل یب هٌؾیبت کی لت عے هتبثش ہیں
 یب ہوچکے ہیں۔

 کٌؾپ کیئشسص کو تؼبوى كشاہن کشًے والے لٌک وسکشص )گیضاثشیک [Geezabreak]  کے عبتھ
 ؽشاکت هیں(، جو والذیي کی لت کی وجہ عے اة ثچوں کے هکول ًگشاں ہیں۔

  ههت تٌویوی ؾالج، اختوبؾی ؾالج اوس هتجبدل تٌبؤ والے ؾالج 

  کن يیوت پش ؾجوسی ويهے 

  گشوپ کے هوجشوں اوس اى کے خبًذاى کے اى ثبلف هوجشوں کو ههت ثبلثی خو خبًذاى کے اى سؽتوں کو
کشًے کے هٌتػش ہیں خو اپٌے کغی ؾضیض کے هٌؾیبت یب الکسل کے هغبئل کی وخہ دوثبسہ اعتواس 

 هیں سہتے ہیںتٌبؤ عے 

  هبہبًہ هوجشاى کی هیٹٌگ، ًیض ہلکب لٌچ نشاہن کیب خبتب ہے 

  نٌڈًگ کے هوايؽ اوسFASS  کب هبہبًہ خجشًبهہ 

 کالتھٌگ پشوخیکٹ 

 لیے جو هٌؾیبت یب الکذل کے هغبئل کی  یبد آوسی کی کلیغبئی خذهبت، خبًذاى اوس اى دوعتوں کے
وجہ عے کغی ػضیض عے هذشوم ہوگئے ہوں اپٌے ػضیض کو یبد کشًے اوس ػضیض عے هذشوهی کب 

عبهٌب کشًے والے دوعشے اكشاد کی جبًت عے طوبًیت اوس تؼبوى دبفل کشًے کی ثبثت اکٹھب ہوًے 
 کے لیے

 :info@fassglasgow.org 
 :0141 420 2050 

 
 www.geezabreak.org.ukگیشا ثزیک )ػوبل هؼزقی گالطکو( 

1450 -1456 Gallowgate, Parkhead G31 4ST 

mailto:info@earlyyearsscotland.org
mailto:info@fassglasgow.org
http://www.geezabreak.org.uk/
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 عے هلسى ہوًب مشوسی ًہیں۔ NHSGGCاط کتبثچہ کی نہشعت هیں ؽبهل عجھی گشوپظ اوس تٌػیویوں کب 

عبل کی ؾوش کے ثچوں والے والذیي کو کٌجہ  16-0ہن قبلت طوس پش گالعگو کے ؽوبل هؾشيی عشے هیں 
تٌطین ہیں۔ پیؼ کشدہ سمبکبس خبتی تؿبوى اوس لچک پزیش ؾجوسی خذهبت نشاہن کشًے هیں هقشول ؾول ایک 

ہهتے ثھش کی چھٹیوں کے دوساى سیغپٹ عٹٌگ، سیغپٹ کیئش، کے خذهبت هیں ایغٹش، هوعن گشهب اوس اکتوثش 
اوس لت کے هغبئل عے هتبثشہ خبًذاًوں کے لیے  کلت( TOFFEE) ازتنیولی عپوسٹ وسک، عٌٹش پش هجٌی س

هتؿذد يشاثتی خذهبت ؽبهل ہیں )يشاثتی خذهبت پوسے گالعگو عٹی هیں پیؼ کی خبتی ہیں(۔ خذهبت اعتؿوبل 
 کٌٌذگبى کے لیے عجھی خذهبت ههت ہیں۔

 :info@geezabreak.org.uk 

 :0141 573 2900 

 
 

 (GPIN)  [Greater Pollok Integration Network]اًٹیگزیؼي ًیٹ ورکپوالک گزیٹز 
Flat 11, 70 Kennishead Avenue, Pollok G46 8RP 

GPIN ،GPIN  کویوًٹی کو خذهبت پیؼ کشتب ہے۔  هقبهیکے کویوًٹی نلیٹ هیں سہٌے والیGPIN  پلے
 English for Speakers of Other]گشوپظ کے عبتھ دوعشی صثبًیں ثولٌے والوں کے لیے اًگشیضی 

Languages] (ESOL)  کالعیں اوسPGPS  ،کب خواتیي کب گشوپ، ًیض ثچوں اوس خبًذاًوں کے لیے کھیلٌے
ش خبًجذاساًہ هؾوسہ تخلیًی ثٌٌے اوس هسهوظ طشیًے عے دوعت ثٌبًے کے دیگش هوايؽ پیؼ کشتب ہے۔ ههت، قی

 ہیں۔ ةاوس هؿلوهبت کے عبتھ ههت اًٹشًیٹ سعبئی اوس کالعیں/عشگشهیبں ثھی دعتیب
 info@gpintegrationnetwork.co.uk 
 :0141 649 2000 

 
 ہیلتھ وسیٹز کی خذهبت

هتؿذد هًبهی عیؾٌض اوس هؾوسے، ثؾوول هبلؼ، پشوسػ کشًے، دودھ چھڑاًے، ثچے کی ًؾووًوب اوس 
هًبهی ہیلتھ وصیٹش عے ساثطہ کشیں۔ ساثطے کی اپٌے تؾخیقبت وقیشہ پش هضیذ تهقیالت کے لیے، ثشاہ کشم 

 تهقیالت کے لیے 'ہیلتھ وصیٹشص' کے تست هٌذسج فهسبت دیکھیں۔
 

 [Home-Start Glasgow]ہوم اطٹبرٹ گالطگو 
ہوم اعٹبسٹ گالعگو ًبستھ ایک چیشیٹی ہے خظ کب هبًٌب ہے کہ ہش ثچہ صًذگی هیں ثہتشیي هوکٌہ آقبص کب زًذاس 

ہے اوس یہ پبًچ عبل عے کن ؾوش کے کن اص کن ایک ثچے والے خبًذاًوں کو تؿبوى پیؼ کشتی ہے۔ پشوسػ کے 
بساى خبًذاًوں عے ہهتے هیں ایک ثبس اى کے گھش پش هلتے هؿبهلے هیں تدشثے کے زبهل تشثیت یبنتہ سمبک

 ہے۔کی ہیں، خزثبتی اوس/یب ؾولی تؿبى پیؼ کشتے ہیں۔ یہ خذهت ههت، ساصداساًہ اوس قیش نیقلہ اًذاص 
 

 Glasgow North]Start -[Homeگالطگو ًبرتھ  ہوم اعٹبسٹ
www.homestartglasgownorth.org.uk 

Home-Start Glasgow North, The Janitor’s House, 35 Avenue Park Street, 
Glasgow G20 8TS 

 شیٌیٹبل )يجل اوس ثؿذ اص والدت( عپوسٹ ینیولی گشوپ، پVIG  ویڈیو اًٹشیکؾي گبئیڈًظ[[(Video 
Interaction Guidance)] کے رسیؿہ تؿبوى پیؼ کشتب ہے 

: info@homestartglasgownorth.org.uk 
 :0141 948 0441 

 
 Glasgow South] Start-[Homeگالطگو طبؤتھ ہوم اعٹبسٹ 

www.homestartglasgowsouth.org.uk 

mailto:info@geezabreak.org.uk
mailto:info@gpintegrationnetwork.co.uk
http://www.homestartglasgownorth.org.uk/
http://www.homestartglasgownorth.org.uk/
mailto:info@homestartglasgownorth.org.uk
http://www.homestartglasgowsouth.org.uk/
http://www.homestartglasgowsouth.org.uk/
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Pollokshaws Burgh Halls, 2025 Pollokshaws Road, Pollokshaws G43 1NE. 

  هبهض ایٌڈ ٹبٹظ[Mum & Tots] ٹشیپل  3، لیڈیض گشوپ، نیولی گشوپ، اًگشیضی کی کالعیں، لیولG 
[Level 3 Triple P] اعٹیپظ ٹو ایکغیلٌظ اى پشعٌل عکغیظ ،(STEPS)  اؾتوبد عبصی کے پشوگشام

 پیؼ کشتب ہےکے رسیؿہ تؿبوى 
 :theteam@homestartglasgowsouth.org.uk 
 :0141 570 8735 

  
 

 parentlinescotland@children1st.org.uk [Parentline Scotland]پیزًٹ الئي اطکبٹ لیٌڈ 
تؾویؾبت هیں هجتال کغی ثھی نشد کے لیے ایک ههت  یہ ثچے کے ثبسے هیں )چبہے وہ ختٌب ثھی ثڑا یب چھوٹب ہو(

 ہیلپ الئي اوس ای هیل عشوط ہے۔
 :0800 0282233 

 
 Quarriers North East Glasgow Family]کواریئزس ًبرتھ ایظٹ گالطگو فیولی طپورٹ طزوطش 

Support Services]  )صزف ػوبلی هؼزقی گالطگو(
ruchaziefamilysupport@quarriers.org.uk 

 چیشیٹی ہے، خو ثچوں، ثبلكوں، ًوؾوش انشاد اوس خبًذاًوں کب تؿبوى کش سہی ہے۔  ثش هجٌیکواسیئشص ایک اعکبٹؼ 
 

 Ruchazie Nursery][سوؽیضی ًشعشی 
عبل کی ؾوش کے ثچوں کی مشوسیبت کے علغلے هیں ثٌبئی گئی  3-0ہوبسی خذیذ، ثبلًقذ ثٌبئی گئی عہولت 

ہے۔ ہوبسی ًشعشی کھلی ہوئی، هوانى اوس خوػ آئٌذ هبزول ہے، خو آپ کے ثچے کو اط کی پوسی لیبيت تک 
کب اہل ثٌبتی ہے۔ ہوبسا پوسی طشذ عے الئى، اؾلی تشثیت یبنتہ پہٌچٌے کے واعطے ثڑھٌے اوس ًؾووًوب پبًے 

ؾولہ پشی اعکول والے ثچوں کی ًگہذاؽت هیں تدشثے کی دولت عے هبال هبل ہے اوس اًہیں ًشعشی هیں نشاہن 
 کشدہ پشواى چڑھبًے والے هبزول پش صثشدعت نخش ہے۔ 

 :0141 774 8202 
 

  Family Support Service[Barlanark[ًشک نیولی عپوسٹ عشوط ثبسال
اوس خوثیوں کو اعتواس کشتے ہوئے هثجت سؽتے نشوـ دیٌے هیں کش خزثبتی فست اوس ثہجود کو نشـ دے 

                                                                                                   خبًذاًوں کی هذد کشکے هٌؾیبت کے اعتؿوبل عے هتبثشہ خبًذاًوں کب تؿبوى کشتب ہے۔ اعے نشدا  نشدا  تؿبوى، 
رسیؿہ زبفل کیب خبتب ہے۔ گشوپظ ههت ہیں اوس اى هیں اختوبؾی کبم کے پشوگشام اوس عشگشهی کے کلت کے 

 ؽبهل ہیں:

  ٹشیپلG پیشًٹٌگ 

  ثیغک کوکشی اعکلض 

  ڈیڈص عپوسٹ گشوپ 

  ویوٌض عپوسٹ گشوپ 

  پوعٹ ًیٹبل ڈپشیؾي عپوسٹ گشوپ 

  هبئٌڈ نلٌیظ، یوتھ هبئٌڈ نلٌیظ 

 ٹ کل گ گل ثوپ              

  ث ک ثگ        

  ثے ثی هغبج 

  یوگب ثے ثیض 

  س ذایٌڈ ثوًڈًگ ایکٹویٹی گشوپظ / گشوئٌگ ٹوگیًشچش گشوپ، اٹیچوٌٹ 
 :0141 774 8202  4264 781 0141یب 
 

 پزوگزام (ٹزیٌٌگ اپبرچوًٹیش فبر یٌگ پیزًٹض) TOP [Rathbone] رتھجوى
لٌچ، عهش کے اخشاخبت اوس ههت کشیؼ پیؼ کشتے ہیں،  sPGlعبل کی ؾوش کے والذیي ہیں؟  24-16کیب آپ 

خو والذیي کو صًذگی هیں اؾتوبد عبصی، پشوسػ اوس کبم کے لیے پیؼ کشدہ ہهتہ واس کوسعض هیں زبمش ہوًے کب 
ڈرم چیپل، گالطگو اہن کشتے ہیں۔ اہل ثٌبتے ہیں خجکہ دوعشے ًوؾوش والذیي عے هلٌے کب ایک هسهوظ هبزول نش

  هیں هختلم الٌوؼ لچک پزیش کوسعیض پیؼ کیے خبتے ہیں۔ [Shettleston]ي ٹلظٹػیاوس  طٹی طٌٹز
 پش ساثطہ کشیں www.facebook.com – TOPS Programmeهضیذ تهقیالت کے لیے ہن عے 

 :0141 229 6300 

mailto:theteam@homestartglasgowsouth.org.uk
mailto:parentlinescotland@children1st.org.uk
mailto:ruchaziefamilysupport@quarriers.org.uk
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 Rosemount Lifelong Learning Young]روسهوًٹ الئف الًگ لزًگ یٌگ پیزًٹض پزوجیکٹ 

Parents Project] www.rosemount.ac.uk 
 کے لیے یٌگ پیشًٹظ پشوخیکٹگالطگو کے طجھی ػالقوں 

یب سوصگبس ًوؾوش هبؤں، والذوں اوس ًوؾوش زبهلہ خواتیي کو هبہشاًہ تؿبوى نشاہن کش سہب ہے تبکہ تشثیت، تؿلین 
هیں آگے ثڑھٌے عے اًہیں سوکٌے والی سکبوٹوں کو ختن کشًے هیں هذد هلے۔ گالعگو عے تؿلى سکھٌے والے 

 تک( کی ؾوش کے والذیي کو: 24عبل )یب اگش ًگہذاؽت چھوڑًے والی ہیں تو  16-19

 هٹ اوس هالصهت ثٌیبدی اہلیتیں زبفل کشًے هیں اى کی هذد کی خبتی ہے، خجکہ ًگہذاؽت طهل، سہبئؼ، ثیٌی
 گیشی کے هغبئل پش ؾولی هؾوسے کے عبتھ اى کب تؿبوى کیب خبتب ہے 

 زول کے دوساى اوس والدت کے ثؿذ الصهی تؿبوى اوس هؾوسہ دیب خبتب ہے 
                                                                                                هذد اوس تؿبوى نشدا  نشدا  ثٌیبد پش ؾولہ کی خبًت عے نشاہن کیب خبتب ہے خو ًوؾوش والذیي کو گشوپ کی 

ے کی تشقیت دیتے ہیں خو راتی ًؾووًوب، نشعٹ ایڈ، فست اوس هالصهت گیشی عشگشهیوں هیں ؽشکت کشً
 ۔خیغے ؽؿجوں پش هسیط ہیں

 
 

 The Family Links Addiction and Parenting]نیولی لٌکظ ایڈکؾي ایٌڈ پیشًٹٌگ عشوط دی 
Service] ثزائے گالطگو ػوبل هؼزقی 

ثچوں اوس خبًذاى کو ههت تؿبوى پیؼ کشتی ہے۔  هٌؾیبت اوس الکسل کے ثیدب اعتؿوبل کی وخہ عے هتبثشہ
                                                                                                  والذیي کے لیے ہن نشدا  نشدا  تؿبوى، اختوبؾی کبم، لت عے ثسبلی کے لیے اهذادی خواتیي کب گشوپ اوس خبؿ 

                                              نشدا  نشدا  پشوسػ کب پشوگشام پیؼ کش عکتے ہیں۔ گیب طوس پش هوانى ثٌبیب
 

 هؼزقیثزائے گالطگو ػوبل  [The Childcare Service]کیئش عشوط چبئلڈ دی 
چھ هبہ عے لے کش پبًچ عبل تک کی ؾوش کے ثچوں کے لیے تًبثلی لسبظ عے يیوت ثٌذ ًگہذاؽت اطهبل کی 

 خذهت پیؼ کشتی ہے۔ 
 ثدے پیش تب خوؿہ 5.30ؽبم  –ثدے 8.30فجر 
 :0141 553 0808 
 

 [Stepping Stones for Families] اطٹیپٌگ اطٹوًش فبر فیولیش

هًقذ ایک فست ثخؼ، ؽهبل اوس هسهوظ هبزول هیں عجھی ثچوں کو ایک پشلطم صًذگی کب زبهل ثٌبًب اط کب 

 ہے خہبں اى کب ازتشام کیب خبئے اوس اپٌی پوسی لیبيت زبفل کشًے هیں اى کب تؿبوى کیب خبئے۔

Flemington House, 110 Flemington Street, Glasgow G21 4BF 

 :0141 558 0699 

 

 ثزائے گالطگو ػوبل اور جٌوة (Gew  wmt twie Pewlicaکیئش گالعگو )پلے ایٌڈ 

Townhead Village Hall, 60 St Mungo’s Avenue, Townhead, Glasgow G4 0PL 

گھش پش ًگہذاؽت کی خذهبت اہل خبًہ کے گھش پش لچک پزیش ًگہذاؽت طهل نشاہن کشتی ہیں تبکہ ًگشاًوں/والذیي 

 ہیں تشثیت، تؿلین اوس هالصهت هیں خبًے کی عہولت هلے۔ کو ؾجوسی سازت هلے اوس اً

 :playandcareglasgow@ssff.org.uk 

 :0141 212 0048 

 

 [Possilpark Family Centre]پوعل پبسک نیولی عٌٹش 

Keppoch Campus, 65 Stonyhurst Street, Possilpark, Glasgow G22 5AX 

http://www.rosemount.ac.uk/
mailto:playandcareglasgow@ssff.org.uk


 24فلذہ 
 ۔2018۔ دعتبویض پش ًػشثبًی کی تبسیخ هبسچ ہے دسعتکے زغبة عے  2016هؿلوهبت هبسچ 
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                                                                                                 نشدا  نشدا  اوس اختوبؾی کبم کے رسیؿہ پشوسػ، کٌجہ کی فست اوس ثہجود هیں هؾوسہ اوس تؿبوى پیؼ کش سہب 

 ہے۔ وسکؾبپظ هیں ؽبهل ہیں:

  ثؾوول ٹوڈلش عیٌظ وسکؾبپظوالذیي اوس ثچے کے ،[ToddlerSense] 

 فست ثخؼ طجبخی/ ثدٹ کے لسبظ عے کھبًب ثٌبًب 

 ب ًػن کشًب/ًگہذاؽت کب هؿوول تؾکیل دیٌبپشیؾبى کي سویے ک 

  ٹشیپلG پیشًٹٌگ پشوگشام 

  هہبست اوس تٌبؤ پش يبثو پبًے کے ايذاهبت۔ 

 ًیض یہ ثھی دعتیبة ہیں:

  قوس عے عٌٌے واال ؾولہ( والے کبى                                                         والذیي/ًگشاًوں کے لیے نشدا  نشدا  سہٌوبئی اوس تؿبوى کشًے(  

  خوؿہ( ًیض والذیي/ًگشاًوں کو سازت نشاہن  -عیؾٌض، پیش  2ًوؾوش ثچوں کے لیے ًگہذاؽت طهل )نی دى

 کشًے کے لیے والذیي/خبًذاى کب کبم 

 :pfc@ssff.org.uk 

 :0141 336 2129 

  

 هذدثذطلوکی طے هتبثز ثچوں اور ثبلغوں کے لیے 

 عبل اوس اط عے کن ہے۔ 18اى لوگوں کے لیے خي کی ؾوش  11 11 0800 چبئلڈ الئي

  خبًگی ثذعلوکی عے هتؿلى ہیلپ الئي

یہ ساصداساًہ تؿبوى اوس هؿلوهبت والی ہیلپ الئي اعکبٹؼ ویوٌض ایڈ کے اؽتشاک عے چلتی ہے، اوس خبًگی تؾذد 

  0800 027 1234 الئيگھٌٹے ہیلپ  24نوى  هلتکب عبهٌب کش سہی خواتیي کے لیے ایک هلکی خذهت ہے۔ 

 خٌغی تؾذد/ثچپي هیں خٌغی زولے عے ثچ خبًے والے
 [The Archway rape and sexual assault service] آرچ وے ریپ ایٌڈ طیکظوئل اطبلٹ طزوصدی 

 http://.archway.sandyford.orgاط پش دعتیبة ہے 
  :0141 211 8175اوس 

 کی ہیلپ الئي  [Rape Crisis Scotland]ریپ کزائظض اطکبٹ لیٌڈ 
 ًقم ؽت 12.00 -ثدے  6.00سوصاًہ ؽبم 

 :08088 01 03 02  
 www.mensadviceline.org.uk [Support for Male Victims]عپوسٹ نبس هیل وکٹوض 

 هشدوں کے لیے هؾبوستی الئي
 :0808 801 0327 

 
 [®Triple P - Positive Parenting Program] ®پبسیٹو پیزًٹٌگ پزوگزام - Pٹزیپل 

www.glasgow.triplep-staypositive.net 
                                                                               اًذاصا  کبم لیتب ہے۔ ہش خبًذاى هختلم ہوتب ہے، تبہن پوسی دًیب کے والذیي کو ایغے عے پشوسػ هیں  Pٹشیپل 

هغبئل دسپیؼ ہوتے ہیں خو زیشت اًگیض طوس پش هلتے خلتے ہوتے ہیں: ًوًہبلوں کب ققہ، ایک ایغب ثچہ خو 
ھش هیں خظ طشذ ثغتش پش ًہیں خبئے گب یب خو ثبت هبًٌے واال هؿلوم ًہیں پڑے گب۔ اى هغبئل کو آپ اپٌے گ

( هذد کش Gکو هتبثش کشتے ہیں۔ اعی وخہ عے پبصیٹو پیشًٹٌگ پشوگشام )ٹشیپل خبًذاًوں ًوٹبتے ہیں وہ ہش خگہ 
 عکتب ہے۔ 

 
کب طشیًہ "عت پش یکغبں فبدو" آًے واال طشیًہ ًہیں ہے۔ یہ اًتخبة آپ  Gعت عے ثڑی ثبت یہ ہے کہ ٹشیپل 

هثجت هذد چبہیے اوس اعے کیغے زبفل کشًب ہے۔ آپ ایک اختوبؾی کشتے ہیں کہ آپ کو پشوسػ هیں کظ يذس 
 خواہبں ہو عکتے ہیں۔ کے ساصداسی عے هتؿلى                                     کوسط کے تؿبوى یب نشدا  نشدا  هؾبوست 

 
کی ثبثت هضیذ هؿلوهبت کے لیے، خود اپٌی ہیلتھ وصیٹش عے ساثطہ کشیں یب عٌٹشل  Gآپ کے ؾاليے هیں ٹشیپل 

 عے ساثطہ کشیں۔ [Central Parenting Team]پیشًٹٌگ ٹین 
 :centralparentingteam@ggc.scot.nhs.uk 
 :0141 277 7560 

 

mailto:pfc@ssff.org.uk
https://web.nhs.net/owa/GG-UHB.cpdevteam@nhs.net/redir.aspx?SURL=rRQ9qgX3lm17_wHVpXxDR49KGuA3JUCTxoKa8xjjmIAPZP2nRzHTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYQByAGMAaAB3AGEAeQAuAHMAYQBuAGQAeQBmAG8AcgBkAC4AbwByAGcA&URL=http%3a%2f%2farchway.sandyford.org
http://www.mensadviceline.org.uk/
mailto:centralparentingteam@ggc.scot.nhs.uk
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 [Your Support Your Way Glasgow] یور طپورٹ یور وے گالطگو

www.yoursupportglasgow.org 

ہوبسے ؽشاکت داسوں کے تؿبوى عے، گالعگو عٹی کوًغل کے رسیؿہ تیبس کشدہ، ہن هذد اوس تؿبوى کی هًبهی 

خذهبت اوس وعبئل کے ثبسے هیں هؿلوهبت، هؾوسہ اوس سہٌوبئی نشاہن کشتے ہیں۔ ًگہذاؽت اوس تؿبوى کے عجھی 

عبل تک کے ثچوں اوس خبًذاى کی  16- 9اوس  8-0عجھی خذهبت ثؾوول  تی ثشهجٌیصهشوں کے لیے هؿبؽش

خذهبت هٌذسج ہیں۔ اپٌے ؾاليے هیں یب اپٌے يشیت خذهبت کب پتہ کشًے کے لیے ویت عبئٹ پش اپٌب پوعٹ کوڈ 

 دسج کشیں۔

 

 

 هذد هیں روکٌے ًوػی طگزیٹ
 

ول ًبهولود ثچے( اوس ثچے دوعشوں کے چھوڑے ہوئے دھوئیں کی صد هیں آًے والے چھوٹے ثچے )ثؾو
عٌگیي ثیوبسی نشوـ پبًے کے خطشے هیں هجتال ہوتے ہیں۔ دوعشوں کے چھوڑے ہوئے دھوئیں کی صد هیں 

کے اًهیکؾي، دهہ کے دوسے کے امبنی خطشے، کھبًغی اوس عشدی، اعکول عے کبنی قیش پھیپھڑوں آًے کو 
ہشے پي کب ثبؾث ہو عکتب ہے( اوس عوتے زبمشی، دسهیبًی عبل کے اهشاك )خیغے کبى ثہٌب، خو خضوی ث

 ہوئے ًبگہبًی هوت عے پشصوس طشیًے عے خوڑا گیب ہے۔
 

  پشعکوى، هوانى اوس قیش سعوی عگشیٹ ًوؽی ثٌذ کشًے کے عیؾٌض هتؿذد هًبهبت پش هلتے ہیں۔
 هضیذ تهقیالت کے لیے  :0800 84 84 84اعووک الئي 

 
 [Smokefree Pharmacy Services]اطووک فزی فبرهیظی طزوطش 

آپ کی هًبهی نبسهیغی هیں هوخود تشثیت یبنتہ ؾولہ ایک آعبًی عے يبثل سعبئی، الگت کے لسبظ عے هؤثش 
عگشیٹ ًوؽی ثٌذ کشًے عے هتؿلى خذهت پیؼ کشتب ہے خہبں دوا تدویض کی خبتی ہے اوس ثال هؿبومہ دی 

ہے۔ هضیذ پتہ کشًے کے لیے نبسهیغی هیں خبتی ہے اط کے عبتھ ہی زغت هٌبعجت تؿبوى نشاہن کیب خبتب 
 تؾشیم لے خبئیں۔

 
 
 

 [Smokefree Pregnancy Services]اطووک فزی پزیگٌٌظی طزوطش 
 اگش آپ زبهلہ ہیں یب دودھ پال سہی ہیں اوس عگشیٹ ًوؽی ثٌذ کشًب چبہتی ہیں تو، ساثطہ کشیں 

  ہیلذیئز اطکبٹ لیٌڈ[Healthier Scotland] www.canstopsmoking.com 

 NHS GGC  اطووک فزی طزوص[NHS GGC Smokefree Service] 
www.nhsggcsmokefree.org.uk 

 :0141 201 2335 
 

 

 تٌبؤ/ثؼذ اس والدت تؼبوى

 
رہٌی فست پش دھیبى دیٌب ہوتب ہے۔ ہن هیں عے ہش کوئی تٌبؤ صدہ یب کچھ ًہ کچھ عغت ہو خبتب ہش کغی کو اپٌی 

                                                                                           ہے اوس ؾووهب  دوعتوں اوس خبًذاى کی خبًت عے تھوڑی عی هذد عے ہن آگے ثڑھتے سہ عکتے ہیں۔ تبہن، 
عب اوس امبنی هذد  هؿلوم ًہیں پڑتے ہیں اوس آپ خود کو تھوڑا ایغے ثھی اويبت آتے ہیں خت هغبئل ختن ہوتے

 کے پبط خبئیں اوس اى هغبئل پش پوسی طشذ عے ثبت کشیں۔ GPکب مشوستوٌذ پبتے ہیں۔ ثشاہ کشم اپٌے 
  

کی رہٌی فست کے ثبسے هیں نکش هٌذ ہیں تو ثشاہ کشم اًہیں اى  –کغی ؾضیض یب دوعت  –اگش آپ کغی ؽخـ 
ًے خود کو اریت پہٌچبًے کے ثبسے هیں ثبت کے پبط خبًے اوس دکھبًے کی تشقیت دیں۔ اگش اًہوں  PGکے 

کی ہے یب اًہیں ایغب لگتب ہے کہ صًذہ سہٌب ثیکبس ہے تو، پھش اط ثبت کو عٌدیذگی عے لیں اوس اًہیں هذد زبفل 
 کشًے کی تشقیت دیں۔

 

http://www.yoursupportglasgow.org/
http://www.yoursupportglasgow.org/
http://www.canstopsmoking.com/
http://www.nhsggcsmokefree.org.uk/
http://www.nhsggcsmokefree.org.uk/
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PG  هًبهی تؿبوى کی دسعت عوت هیں آپ کی ًؾبًذہی کش عکے گب یب آپ اپٌی هًبهی گالعگو پشائوشی کیئش
ٹیووں عے ثشاہ ساعت اط پتے پش ساثطہ کش  [Glasgow Primary Care Mental Health]هیٌٹل ہیلتھ 
 عکتے ہیں:

 
North East Glasgow Primary Care Mental Health Team 

Anvil House, 81 Salamanca Street, Glasgow G31 5ES 
کے پبط سخغٹشڈ ہیں  PGعبل یب اط عے صائذ ہے اوس ؽوبل هؾشيی گالعگو هیں کغی  18اگش آپ کی ؾوش 

 تو، ٹین یہ چیضیں پیؼ کشتی ہے:

  اًهشادی اوس اختوبؾی طوس پش ثبت چیت کے رسیؿہ هؿبلدے 

 کبل ثیک عشوط 

  هذد کے لیے هوادآپ کی رہٌی فست کب ًػن کشًے هیں آپ کی 
 :0141 211 8450 
 

North West Glasgow Primary Care Mental Health Team 
The Sandy Road Centre, 12 Sandy Road, Glasgow G11 6HE 

 ٹین یہ چیضیں پیؼ کشتی ہے 

 اًهشادی اوس اختوبؾی طوس پش ثبت چیت کے رسیؿہ هؿبلدے خیغے هؾبوست 

 کبل ثیک عشوط 

  کب ًػن کشًے هیں آپ کی هذد کے لیے هوادآپ کی رہٌی فست 
 :0141 232 9270 
 

 www.wellbeing-glasgow.org.uk، جٌوثی گالطگو [Wellbeing Services]ویل ثیٌگ طزوطش 
عبل عے صائذ ؾوش کے کغی کو ثھی( هًبهی  16کے عبتھ،  PGدسج ریل خذهبت )خٌوثی ؾاليے هیں ایک 

امطشاة، انغشدگی، وعوعے کے زولے، ؾضت ًهظ کے هغبئل، دثبؤ وقیشہ طوس پش ههت پیؼ کشتب ہے، تبکہ 
 کی توبم ؽکلوں کو ًوٹبًے هیں هذد کی خبئے۔

 کبل ثیک 
دى کے ثیچ ہے )اواخش ہهتہ کو  7اوس  5کغی کلیٌیؾیي کے لیے آپ کو واپغی کبل کشًے کب اوعط ويت 

  :0141 232 2555چھوڑ کش(۔ 

 اًهشادی تھیشاپی 
اگش کبل ثیک کی خبًت عے ؽؿوسی سویہ خبتی اًهشادی تھیشاپی کی تدویض کی خبتی ہے تو اط کے لیے 

  ہے۔هٌتػشیي ایک نہشعت 
 کالعیں اوس وسکؾبپظ

 :0141 232 2555  ثک کشواًے کے آى الئي اپٌی ههت خگہ ثک کشواًے یب هًبهی، دى یب ؽبم کی کالط
 لیے اط پتے پش

www.wellbeing-glasgow.org.uk 

 کالعوں هیں ؽبهل ہیں:

 ثہتش ًیٌذ 

 اپٌے ققے کو کٌٹشول کشًب 

 امطشاة پش يبثو پبًب 

 اپٌے ؾضت ًهظ کو ثڑھبًب 

 هضاج اہویت سکھتب ہے 

  تٌبؤ اوس ثہجود 
 

 )قجل اور ثؼذ اس والدت( ڈپزیؼي طزوطش [Bluebell Perinatal]زیٌیٹبل یثلیو ثیل پ
Tom Allan Counselling Centre, 23 Elmbank Street, Glasgow G2 4PB 

اوس کشیؼ دعتیبة ہے۔ ادائیگی کشًے کی اہلیت عے  ثچہ کی هبلؼهبں، ثبپ اوس خوڑوں کے لیے هؾبوست، 
 يطؽ ًػش هؾبوست پیؼ کی خبتی ہے۔ 

 :bluebell@crossreach.org.uk 

 :0141 221 3003 

 

 

http://www.wellbeing-glasgow.org.uk/
http://www.wellbeing-glasgow.org.uk/
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 www.breathingspace.scot [Breathing Space] اطپیضثزیذًگ 

 اگش آپ کو گشاًی کب ازغبط ہو سہب ہے تو کبل کشًے کے لیے خهیہ نوى الئي۔

 گھٌٹے( 24ثدے پیش) 6.00ثدے خوؿہ تب ؽبم  6.00اوس ؽبم  ثدے 2.00سات  –ثدے  6.00پیش تب خوؿشات ؽبم 

 :0800 83 85 87 

 

COPE  )ػوبل هغزثی گالطگو(www.cope-scotland.org 

COPE Scotland, 20 Drumchapel Road, Drumchapel G15 6QE 

هؿبؽشے پش هجٌی تشيی اوس انضائؼ ًو کے طشیًے کی ثٌیبد پش انشاد اوس گشوپوں کے لیے وعیؽ پیوبًے کی 

ٹین کی اہلیتیں اًهشادی طوس پش لوگوں کو ثب اختیبس ثٌبًے کے لیے اوس اختوبؾی  COPEخذهبت نشاہن کشتب ہے۔ 

گیوں هیں هثجت تجذیلیبں الًے کے لیے طوس پش اى کی صًذگیوں، اى کے خبًذاى کی اوس هًبهی هؿبؽشوں کی صًذ

عبل اوس اط عے صائذ ؾوش کے انشاد کے  16اعتؿوبل کی خبتی ہیں۔ هكشثی گالعگو کے ؾاليے هیں سہ سہے 

 دیکھیں https://vimeo.com/124500401لیے ههت۔ هضیذ هؿلوهبت کے لیے 

 ثدے،  5.00ؽبم  -ثدے  9.00ثدے، هٌگل فجر  5.30ؽبم  –ثدے  9.00پیش، ثذھ، خوؿشات فجر 

 ثدے 2.30دوپہش  -ثدے  9.00خوؿہ فجر 

 :scotland.org-info@cope 

 :0141 944 5490 

 

 wwwlifelink.org.uk [Lifelink] الئف لٌک

عبل یب اط عے صائذ ؾوش کے ثبلكوں کو تٌبؤ کب ًػن کشًے اوس رہٌی و  16وں کے ہالئم لٌک هًبهی خگ

                                            نشدا  نشدا  تؿبوى پیؼ کشتب ہے۔ اپبئٌٹوٌٹ کب  کے تئیںخزثبتی فست و ثہجود کو ثہتش ثٌبًے کے لیے هذد کشًے 

عہ پہش  -ثدے  2.00ثدے یب دوپہش  1.00ثدے اوس دوپہش  9.00اًتػبم کشًے کے لیے، اپٌی ٹین کو فجر 

 ثدے، پیش تب خوؿہ کبل کشیں۔ اى اويبت هیں ایک آًغشًگ هؾیي عشوط دعتیبة ہے۔ 3.00

 :info@lifelink.org.uk 

 :0141 552 4434 

 

 [Samaritans] طوبریٹٌش

هقیجت، هبیوعی اوس خود کؾی والے سخسبًبت کب ازغبط کش سہے لوگوں کو ساصداساًہ خزثبتی تؿبوى نشاہن کشًے 

 گھٌٹے دعتیبة ہے۔  24کے لیے سوصاًہ 

 : 123 116نوى ههت 

 

 [TODDLER GROUPS] ٹوڈلز گزوپض

 

اپٌے ؾاليے کے لیے آپ کے لیے هًبهی زیثیت سکھٌے والے ٹوڈلش گشوپظ کی تهقیالت کے لیے، ثشاہ کشم 

 'ٹوڈلش گشوپظ' کے تست اط پش تالػ کشیں:

www.nhsggc.org.uk/your-health/public-health/pharmacy-public-health/health-

improvement-topics/baby-aware-manuals/ 

ے تهقیالت طجبؾت کے ويت دسعت ہیں۔ ثشاہ کشم ًوٹ کش لیں کہ ثہت عبسے گشوپظ فشل هیؿبد کے ويت ک

 دوساى هلتے ہیں )ساثطے کی تهقیالت اعتؿوبل کشکے چیک کش لیٌب ثہتشیي ہوتب ہے(۔ 

 

يبًوى هوخود ہے خغے یہ یًیٌی ثٌبًب چبہیے کہ خي گشوپوں هیں ثال ًگشاًی ثچوں کی دیکھ ثھبل کشًے واال 

پبط پشوٹیکٹٌگ کی خبًچ کشوا لی ہے یب اى کے  کوئی ثبلف هوخود ہے اى عجھی گشوپوں ًے انضوں ؽذہ انؾبء

گشیٹش گالعگو اوس کالئیڈ کے  SHNولٌشیجل گشوپظ اعکین کی سکٌیت هوخود ہے۔ چوًکہ آج کی تبسیخ هیں 

 لیے ہش خبًچ کی توثیى کشًب هوکي ًہیں ہے لہزا ہن آپ کو خود ہی ہش گشوپ کی خبًچ کشًے کب هؾوسہ دیں گے۔ 

 

 

  

http://www.breathingspace.scot/
mailto:info@cope-scotland.org
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 عے هلسى ہوًب مشوسی ًہیں۔ NHSGGCاط کتبثچہ کی نہشعت هیں ؽبهل عجھی گشوپظ اوس تٌػیویوں کب 

 www.deafconnections.co.uk)گالطگو ػوبلی اور جٌوثی(  ڈیف کٌیکؼٌش

100 Norfolk Street, Glasgow G5 9EJ 

اعتؿوبل کٌٌذگبى، اوًچب عٌٌے والے اوس ثہشے انشاد  BSLثہشے پي هیں هجتال خبًذاًوں کے لیے ههت؛ اط هیں 

 ؽبهل ہیں۔ 

 ثشاہ کشم عت عے پہلے نوى کشکے چیک کشیں –ثدے  1.00دوپہش  -ثدے  10.00ثیؾتش خوؿشات فجر 
 :0141 420 1759 

 
 

 

 

 

 جبًچ فہزطت حفبظت طے هتؼلق کیگھز اور ثبغیچے ثچہ کے 

 اط خبًچ نہشعت عے آپ کو اپٌے گھش اوس ثبقیچے هیں اهکبًی خطشات کی ًؾبًذہی کشًے هیں هذد هلے گی۔

 

 ًہیں ہبں 

 

 کیب آپ ہویؾہ گشم هؾشوة ثچوں کی پہٌچ عے دوس سکھتے ہیں؟ 

 هًذاس ثھی ثچہ کو خال عکتی ہے۔عی یبد سکھیں عیبل کی چھوٹی 

  

کیب آپ عجھی پبٹ کے دعتے کوکش کے عشے عے گھوب کش سکھتی ہیں اوس خت 

 ثھی هوکي ہوتب ہے پیچھے والے چھلے اعتؿوبل کشتے ہیں؟ 

  

کیب آپ ًے اپٌے هکبى کی ہش عطر پش هٌػوس ؽذہ دھوئیں والے االسهض ًقت کش 

سکھے ہیں اوس کیب آپ ثبيبؾذگی عے اًہیں چیک کشتے ہیں؟ هؿلوهبت یب هؾوسے 

 کے لیے اپٌے هًبهی نبئش ایٌڈ سیغکیو عے ساثطہ کشیں۔ 

 0731999 0800نوى  هلت

  

کیب خطشًبک آئٹوض خیغے دوائیں، ثلیچ، واؽٌگ هؾیي/ ڈػ واؽش پشوڈیوط ثچوں 

خبؿ طوس پش  LIQUIDTABSکی پہٌچ عے دوس ثسهبغت سکھے ہوئے ہیں؟ 

 ًًقبًذہ ہوتے ہیں۔ 

  

http://www.deafconnections.co.uk/
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 عے هلسى ہوًب مشوسی ًہیں۔ NHSGGCاط کتبثچہ کی نہشعت هیں ؽبهل عجھی گشوپظ اوس تٌػیویوں کب 

   کیب آپ کجھی فهبئی والے پشوڈکٹظ اوس دوائیں هختلم ڈثوں هیں هٌتًل کشتے ہیں؟

گھشیلو پشوڈکٹظ هالتے ہیں؟ ًًقبًذہ دھوئیں  کیب آپ کجھی فهبئی کشتے ويت

 خبسج ہو عکتے ہیں۔

  

   کیب کجھی آپ فهبئی والے پشوڈکٹظ عے لیجلض ہٹبتے ہیں؟

کوئی ًًقبًذہ هواد خیغے هسلل، گھبط پھوط کو ختن کشًے والی دوا، خشاثین کؼ، 

 اوس هقٌوؾی کھبد کو ثچوں کی پہٌچ عے دوس ثسهبغت سکھب گیب ہے؟ 

  

کیب آپ پالعٹک کے سیپٌگ والے عجھی هواد ثؾوول خشیذاسی والے تھیلے، کوڑے 

 والی ثوسیبں ثچوں عے دوس سکھتے ہیں؟ًیپیض والے تھیلے اوس 

  

کیب آپ ًے صیٌوں کو اوپشی اوس ًیچے والے زقے پش صیٌے کے دسواصے 

 لگوائے ہیں؟

  

                                                                    کیب آپ چھوٹے آئٹوض خیغے صیوس، ثٹي، عیهٹی پي، عک ے اوس چھوٹی ثیٹشیبں 

 ثچوں عے دوس سکھتے ہیں؟ 

  

کیب آپ گشم ثدلی والے آئٹوض خیغے آئشى یب ہیئش اعٹشیٹٌش ثچوں کی پہٌچ عے دوس 

سکھتے ہیں؟ اى آئٹوض کب عوئچ آل کش دیے خبًے کے ثؿذ ثھی یہ تھوڑی دیش تک 

 عے ثچے عٌگیي خلي هیں هجتال ہو عکتے ہیں۔ س اى کی وخہسہتے ہیں اوگشم 

  

 کیب آپ اپٌے ثچے کے کپڑے اکثش نشػ پش ہی تجذیل کشتے ہیں؟

اط عے اوًچی عطسوں خیغے ثغتش، فونے اوس کپڑے تجذیل کشًے کی هیضوں 

 عے گشًے کب خطشہ کن ہو خبئے گب۔ 

  

کیب آپ اپٌے ثچے کو ثگھی یب اوًچی کشعی هیں سکھتے ہوئے ہیوؾہ پبًچ ًکبتی 

 زهبغتی پٹی اعتؿوبل کشتے ہیں؟ 

  

عے ًیچے ًہیں لٹک سہی ہیں کھڑکی کیب آپ ًے چیک کیب ہے کہ ًبدیذہ ڈوسیبں 

اوس پھٌذے هیں لٹکی ہوئی ًہیں ہیں؟ یبد سکھیں ثچے اپٌے گلے کے گشد کوئی 

 عکتب ہے؟  گلہ گھٹثھی چیض ڈال عکتے ہیں اوس اط کی وخہ عے 

  

کیب آپ ًے نشًیچش، ثؾوول چبس پبئیبں اوس کھیلٌے والے يلووں کو گشًے عے 

 ی عے دوس سکھ دیب ہے؟ کثچبًے کے لیے اًہیں کھڑ

  

 ًہیں ہبں 

 

کی چٹخٌیبں لگی ہوئی ہیں اوس اعتؿوبل هیں  کھڑکیکیب کھڑکی کے تبلے اوس/یب 

 ہیں؟

  

کیب آپ ثچوں کو کھیلٌے کے ثؿذ پھغلٌے، الدھٌے یب گشًے عے ثچبًے کے لیے 

 کھلوًوں کو اٹھب کش سکھٌے کی تشقیت دیتے ہیں؟ 

  

عے کھلوًوں کب هؿبئٌہ کیب ہے اوس ایغے چھوٹے یب ٹوٹے  کیب آپ ًے اچھی طشذ

کے زلى، کبى یب ًبک هیں  ہوئے پشصوں والے کھلوًوں کو ہٹب دیب ہے خو ثچے

 پھٌظ عکتے ہیں؟

  

گیظ کے دیگش آالت کی ثبيبؾذگی عے عشوعٌگ ہوئی  کیب آپ کے ثوائلش اوس

)کبسثي هوًو  COہے؟ یہ صہش آلودگی کے خطشے کو کن کش عکتی ہے کیوًکہ 

 آکغبئیڈ( گیظ ثے سًگ و ثو ہوتی ہے؟

  

االسم لگوایب  COکے هوکٌہ سعبؤ کی تٌجیہ کے لیے، گھش هیں  COکیب آپ ًے 

 ہے؟

  

                                                                      کیب آ پ ًے اپٌے ثچے کو عکھبیب ہے کہ اًہیں ثبہش هلٌے والی کوئی ثھی چیض 

 پہلے آپ کو چیک کشائے ثكیش ًہیں کھبًی ہے؟

  

   کغی ککشهتے/صہشیلی کھوجی کو اپٌے ثبقیچے عے ہٹب دیب ہے؟کیب آپ ًے 
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 عے هلسى ہوًب مشوسی ًہیں۔ NHSGGCاط کتبثچہ کی نہشعت هیں ؽبهل عجھی گشوپظ اوس تٌػیویوں کب 

کیب آپ ًے ثلی یب کتے کے کغی ننالت کو فبل کش دیب ہے )صہشیلے تو ًہیں 

 ہوتے ہیں لیکي اًهیکؾي پیذا کشتے ہیں(؟

  

پشوڈکٹظ کو اى کے افل ڈثوں هیں  کیب آپ ہویؾہ عجھی کیویبئی اؽیبء اوس

 ہی تیبس کشتے ہیں ختٌی آپ کو مشوست ہوتی ہے؟سکھتے ہیں، فشل اتٌب 

  

پشوڈکٹظ کو هتجبدل ڈثوں هیں، خبؿ طوس پش قزا  کیب آپ کجھی کیویبئی اؽیبء اوس

 اوس هؾشوة کے ڈثوں خیغے عبنٹ ڈسًک کی ثوتلوں هیں هٌتًل کشتے ہیں؟

  

   

 

  

 



 31فلذہ 
 ۔2018۔ دعتبویض پش ًػشثبًی کی تبسیخ هبسچ ہے دسعتکے زغبة عے  2016هؿلوهبت هبسچ 

 عے هلسى ہوًب مشوسی ًہیں۔ NHSGGCاط کتبثچہ کی نہشعت هیں ؽبهل عجھی گشوپظ اوس تٌػیویوں کب 

کیب آپ ًے دسج ریل صہشیلے پودوں کے هذًػش اپٌے 
 ثبقیچے کو چیک کیب اوس اًہیں ہٹب دیب ہے؟ 

  

 
 
 

 ًہیں ہبں
 

 ([Taxusbaccata] کٹبیثیضغک)ٹ [Yew] یئو

 

  

 
  )لیجشًن اًبگشائیڈص [Laburnum] اهلتبص

[Laburnum Anagyroides]) 

 
 

 
 

 
 

  پشپیوسیب)ڈیدیٹلیض  [Foxglove] فبکض گلوو
[Digitalis purpurea]) 

 
 

  

 ًہیں ہبں 
 

 locmaCmu] ًپیلظاکوًبئٹن ) [Aconite] اکوًبئٹ
mwWeeeml] – افلی ًبگ پھٌی [monkshood]) 
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 عے هلسى ہوًب مشوسی ًہیں۔ NHSGGCاط کتبثچہ کی نہشعت هیں ؽبهل عجھی گشوپظ اوس تٌػیویوں کب 

 
 ثچے کے تسهع کی ثبثت هضیذ هؿلوهبت کے لیے: 

 

  چبئلڈ ایکغیڈًٹ پشیویٌؾي ٹشعٹ[Child Accident Prevention Trust] (CAPT) 
 :www.capt.org.uk 
 0207 608 3825 

 

  سائل عوعبئٹی نبس دی پشیویٌؾي آل ایکغیڈًٹظ[Royal Society for the Prevention of Accidents] 
(RoSPA) 

 :www.rospa.com/childsafety/inthehome 

 0121 248 2000 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 سہز آلودگی طے ثچٌب

 آپ کب ثچہ دسج ریل هیں عے کوئی ثھی لے لیتب ہے: ہویؼہ فوری هؼورہ طلت کزیں اگز

  اگز ۔ پیشاعیٹبهولگولیبں،  آئشىًغخے والی دوائیں اوس ثیؾتش ثكیش ًغخے والی دوائیں، خیغے اعپشیي،  –دوائیں
لی  [”legal high“]آپ کے خیبل هیں آپ کے ثچے ًے هیتھبڈوى، هبرفي یب فزحت ثخغ دوا "لیگل ہبئی" 

 پز فوى کزیں۔ 999ہے تو، 

 الکسل آهیض هؾشوثبت یب الکسل پش هؾتول کوئی ثھی چیض 

  گن، پیچیض، الیکٹشاًک عگشیٹ( یب ًکوٹیي کے ثذل والے پشوڈکٹظ خیغے ثٹ )پچھال زقہ(عگشیٹ )ثؾوول 

  الصهی پودوں کے تیل، خیغے لوًگ کب تیل، یوکلپٹظ کب تیل، اعطوخودوط کب تیل 

 گھشیلو فهبئی والے پشوڈکٹظ خیغے ڈػ واؽش ٹیجلٹظ، نیجشک هبئؽ کیپغولض 

 )خیغے آنٹش ؽیو، پشنیومٹوائیلیٹشیض )آسائؼ اوس فهبئی عتھشائی والے عبهبى ، 

  ،لکڑی کے پزیشرویٹوس، کیڑے هبر دوائیں کو ختن کزًے والی دوا،پھوص گھبص عهیذ اعپشٹ 

  طلگ پیلیٹض 

 چوہے اور هوع کے سہز 

 اوپز تصبویز دیکھیں( ایظے پودے یب ککزهتے جي کے سہزیلے ہوًے کب آپ کو ػجہ ہو( 
 

ثبقیچے هیں پبئے خبًے والے ؾبم طوس پش ثے مشس کچھ پودوں اوس هبدوں کی کچھ هثبلیں 
www.spib.scot.nhs.uk پش هل عکتی ہیں 

 
نشك کشیں کہ کوئی پودا کھبًے کے يبثل ہے، اگشچہ آپ چڑیوں یب خبًوسوں کو اعے کھبتے ہوئے  ًہکجھی ثھی 

 دیکھیں
 

خبًے دیں خہبں آپ گھبط پھوط کو ختن کشًے  کجھی ثھی ًہثچوں یب پبلتو خبًوسوں کو ثبقیچے کے اط زقے هیں 
 کب چھڑکبؤ کش سہے ہوں۔ لکڑی کے پشیضسویٹوصوالی دوا، کیڑے هبس دوا یب 

 
 اگز آپ کو ػجہ ہوتب ہے کہ آپ کب ثچہ کظی سہزیلے پودے یب هؼزوم کے راثطے هیں رہب ہے تو

  سہیں۔پشعکوى 

 اط پودے/پشوڈکٹ کو اپٌے ثچے عے دوس لے خبئیں۔ 

http://www.capt.org.uk/
http://www.rospa.com/childsafety/inthehome
http://www.spib.scot.nhs.uk/
http://www.spib.scot.nhs.uk/
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  آپ کے ثچے کے هٌھ هیں اثھی تک خو چیض ہے اعے تھوک دیٌے کی تشقیت دیں۔ کغی ثھی ثبيیوبًذہ چیض کو
 پڑے زقے کو چیک کشیں۔ چھبلے ًکبل کش هٌھ کو چیک کشیں اوس کغی خشاػ یب 

  ثٌبًے کے لیے کوئی چیض ًہ دیں۔  ثیوبسکوؽؼ کشیں یب اپٌے ثچے کو  ًہکجھی کشواًے کی يے اپٌے ثچے کو 
 

پودے کی هذکورہ ثبال تصویزیں اور فہزطت جبهغ ًہیں ہے اور اگز کوئی پودا/هبدہ یہبں هٌذرج ًہیں ہے تو اص کب 
 هطلت یہ ًہیں ہے کہ وہ ثے ضزر ہے۔

 
اگز آپ کے ثچے ًے کوئی ایظی چیش لے لی ہے جو اطے ًہیں لیٌی چبہیے اور آپ کو کظی طزح کب کوئی ػجہ ہو 

 یں۔تو، ثزاہ کزم طجی هؼورہ ل
 

 ( اگز آپ کو کوئی ػجہ ہو یب اگز آپ کے ثچے کی طجیؼت ًبطبس ہو: 111کو فوى کزیں ) NHS24یب  PGاپٌے 
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 گشیٹش گالعگو اوس کالئیڈ کی ویت عبئٹ پش دعتیبة ہے NHSیہ هؿلوهبت 
aaa.mlliio.cii.mw 

 
اط دعتبویض کی هضیذ کبپیبں دسخواعت کشًے پش، آڈیو اوس ثڑے پشًٹ کی ؽکلوں هیں اوس هؿبؽشے کی صثبًوں 

 هیں دعتیبة ہیں۔ 
 هضیذ هؿلوهبت یب تبثشات کے لیے، ثشاہ کشم ریل کی تهقیالت اعتؿوبل کشکے ہن عے ساثطہ کشیں:

 
 

Pharmacy Public Health 
West House 

Gartnavel Royal Hospital 
1055 Great Western Road 

Glasgow  
G12 0XH 

 
 :Karen.Carberry@ggc.scot.nhs.uk 

http://www.nhsggc.org.uk/
http://www.nhsggc.org.uk/

