
آپ کے بچہ کو نرسری اور زندگی کے لئے تیار کرنا

سیکھنے کے لئے تیار
30 مہینے کے بچہ کی صحت کی جانچ
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کیا شامل ہیں؟
سیکھنے کے لئے تیار جانچ آپ کے طبی معائنہ کار کے ساتھ ایک مختصر 
مالقات ہے جو 30 سے 40 منٹ کے درمیان چلے گی۔ طبی معائنہ کار آپ 
سے اس بارے میں کچھ سواالت پوچھے گا کہ آپ کے بچہ کی قوت گویائی 
اور رویہ کس طرح پروان چڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے لئے کوئی بھی ایسے 

سواالت اٹھانے کا موقع بھی ہے جو آپ اپنے بچہ کی صحت کے بارے میں 
پوچھنا چاہتے ہوں۔

میرے بچہ کے ساتھ کس کو 
ہونا چاہئے؟

یہ یقینا اہم ہے کہ آپ کا بچہ اس جانچ 
میں شرکت کرے اور وہ اصل شخص جو 
ان کی نگہداشت کرتا ہے ساتھ آئے۔ ایسا 
اس لئے ہے کیوں کہ طبی معائنہ کار یہ 

جاننا چاہے گا کہ آپ کا بچہ پیش رفت کر 
رہا ہے اور اپنے بچہ کی نشو و نما کے 
بارے میں اصل نگہدار ہی کو سب سے 

بہتر طور پر معلوم ہو سکتا ہے۔

میرے بچہ کو سیکھنے کے لئے تیار 
جانچ کی پیش کش کیوں کی گئی ہے؟

آپ کا بچہ جلد ہی 30 مہینے کا ہو جائے گا اور حکومت 
کی نئی رہنمائی سفارش کرتی ہے کہ اس عمر میں تمام 

بچوں کی صحت اور نشو و نما کی جانچ ہونی چاہئے۔ یہ 
جانچ اس لئے تیار کی گئی ہے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ 
آپ کے بچہ کی صحت اور نشو و نما ممکنہ حد تک اچھی 
رہے: اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ وہ نرسری اور 

پھر اسکول میں سیکھنے کے لئے تیار ہیں۔ 
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اگر میرے بچہ کو مدد کی ضرورت 
ہو تو کیا ہوتا ہے؟

اگر کسی مسئلہ کی شناخت کی جاتی ہے تو آپ کا 
طبی معائنہ کار اس بارے میں بات کرے گا کہ 

نرسری میں داخلہ کے لئے آپ کے بچہ کی تیاری 
میں مدد دینے کی خاطر کون سا تعاون پیش کیا جا 

سکتا ہے۔ اس میں ایسی سادہ سی تبدیلیاں بھی 
شامل ہو سکتی ہیں جو آپ کے بچہ کی نشو و نما 

میں تعاون دینے کے لئے گھر پر کی جاسکتی ہیں۔ 
یہ دیکھنے کے لئے کہ چیزیں کس طرح آگے بڑھ 

رہی ہیں طبی معائنہ کار کے ساتھ ایک مزید مالقات 
عمل میں آسکتی ہے۔ متبادل کے طور پر، آپ کے 

بچہ کو سیکھنے کے لئے تیار کرنے میں مدد دینے 
کی خاطر آپ کا طبی معائنہ کار دیگر طبی پیشہ ور 

لوگوں سے مدد طلب کر سکتا ہے۔

سیکھنے کے لئے تیار جانچ اہم ہے کیوں کہ ثبوت سے پتہ چلتا ہے کہ اس 
سے اسکول پر اور بعد کی زندگی میں آپ کے بچہ کے امکانات بہتر ہوں گے۔ ہم 

سمجھتے ہیں کہ مصروف والدین اور نگہداران کے لئے شرکت کرنا دشوار 
ہوسکتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نرسری کے لئے تیار رہے اور ہم 

جانتے ہیں کہ آپ اپنے بچہ کے لئے بہتر سے بہتر چاہتے ہیں۔

آپ کے اپوائنٹمنٹ سے متعلق تفصیالت اس کتابچہ کے 
ساتھ ایک خط میں شامل کی گئی ہیں۔ اگر کوئی پریشانی 

ہو تو مالقات کے لئے دوسرے وقت کا نظم کرنے کی 
خاطر اپوائنٹمنٹ کے خط پر فراہم کردہ تفصیالت کا 

استعمال کرتے ہوئے برائے مہربانی اپنے طبی معائنہ 
کار سے رابطہ کریں۔ 
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مزید معلومات کے لئے رابطہ کریں: 
پبلک ہیلتھ ریسورس یونٹ 
ٹیلیفون 4915 201 0141

www.nhsggc.org.uk/phru
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