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محترم والدين ،محترم سرپرست)وں(
ھم دعوت نامہ بھيجنے اور اسکی تصديق کی وصولی اور رپورٹ کاری کے ايک برلن سے منسلک مرکزی اداره ہونے کی حيثيت سے
بچوں کی ابتدائ نشونمائ اسکريننگ ميں شموليت پر ڈيٹا جمع کرتے اور بدقسمتی سے اب تک اس سلسلے ميں آپ کی جانب سے کوئی
پيغام وصول نہيں کرسکے۔ يے در اصل مختلف وجوھات کی بنا پہ ہوسکتا ہے :
اگر ڈاکٹری معائنہ کو دس دن سے زياده کی مدت گذر گئ ہے تو يہ ممکن ہے کہ
ہمارے اور آپ کے برلن کے بچوں کے ڈاکٹرکے درميان رابطے ميں کوئ مسۂلہ در
پيش ہو۔
اگر معائنہ پہلے ہی ہو چکا ہو يہ آپ نے معائنے کی تاريخ پہلے سے مقرر کر لی ہو ہم آپکو اور آپکے بچے کے بہترين مستقبل کے
خواہاں اور نيک خيريت م
طلوب رکھتے ہيں اور يے خط آپ پے الگو نہيں ہوتا۔
پہلے اگر ابھی تک آپ نے کوئ تاريخ مقررنہيں کی ہے تو کام ميں تاخير کۓ بغير اپنے بچوں کے ڈآکٹر سے
رابطہ کريں تاکہ  tt.mm.jj UXپہلے پہلے پيش ا جاۓ۔
اگر آپکے بچوں کے ڈاکٹرکے پاس کوئ مالقت کی تاريخ مہيا نہی ہے توآپ ہماری ويب سايٹ پہ ڈاکٹروں سے مالقات اور کلينکوں کی
فہرست يہ لسٹوں کے بارے ميں معلومات حاصل کرسکتے ہيں۔۔ جن مے جلد مالقات کی مہيا کرده تاريخيں درج ہيں
( کی نشونما حسبے معمول ہے يہ پھر جسمانی يہ
ہہت ضروری ہے کے ہم بہلے سے اس بات کا پتا لگاۀيں کے آيا کے )
دماغی نشونما خطرے ميں ہے۔ صرف ابتدآئ معاۀنہ ہی ايک ٹھيک تھيرپی متعين کرسکتا ہے۔
):(U1- U9
نامی معاۀنے  2017سے اس مقصد کے لۓ عدم پہراں ہيں کہ پچے کے پريشان کن روۀيے اور اس سے الحق ہونے والے سماجی
اثرآت کا تعين بروقت ہو۔ يہاں بھی ابتدآئ کاروآئ بچے کے لۓ بہتر ہے۔
تآہم :اپنے پچے کے لۓ اس اسکرينگ يہ معاۀنے پيشکش کو استعمآل ميں الۀيے!
جب دی گئ معاہنے کی ميعاد کے اخری عشرے ميں اس اسکرينگ پروگرام ميں شموليت يہ اس ميں حصہ لينے کی کوئ تحريری
تصديق بچوں کے ڈاکٹر کے پاس موجود نہ ہو تو اس صورت ميں ہم پہ يہ الزم ہے کے ہم اس عالقے کے ادارے صحت کو مطالح
کريں۔ آپ سے پھر عملے کے کارکن بنفس و نفيس رابطہ قاۀم کريں گے اور حسب ضرورت آپ کے گھر ميں حاظری اور مدد و
مشورے کی پيشکش کريں گے۔ تاہم اس بات کا خيال رہے کے اس پروگرام ميں شموليت کا حصہ صرف ہميں ڈاکٹری معاۀنے کی طے
شده تاريخ سے آگاه کرنا نہيں بلکہ اس معاۀنے کا سرانجام ہونا الزم ہے۔
فقط
آپ کی ابتدآئ معاہنے کی پيشکش کرنے اور نلم درجی کا حساب رکھنے والی مرکزی ٹيم
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