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یاددھاني یک کسيا ويکے  (                   )  آپ کے بچے  

 

 محترم والدين، محترم سرپرست(وں)

 

اداره ہونے کی حيثيت سے  ھم دعوت نامہ بھيجنے اور اسکی تصديق کی وصولی اور رپورٹ کاری کے ايک برلن سے منسلک مرکزی
بچوں کی ابتدائ نشونمائ اسکريننگ ميں شموليت پر ڈيٹا جمع کرتے اور بدقسمتی سے اب تک اس سلسلے ميں آپ کی جانب سے کوئی 

ہے : پيغام وصول نہيں کرسکے۔ يے در اصل مختلف وجوھات کی بنا پہ ہوسکتا   

 

ہے تو يہ ممکن ہے کہ اگر ڈاکٹری معائنہ کو دس دن سے زياده کی مدت گذر گئ    

  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

ں اور يے خط آپ پے Gگو نہيں ہوتا۔طلوب رکھتے ہي  

 

گر ابھی تک آپ نے کوئ تاريخ مقررنہيں کی ہے تو کام ميں تاخير کۓ بغير اپنے بچوں کے ڈآکٹر  سے  ا   پہلے   
پہلے پہلے پيش ا جاۓ۔  tt.mm.jj  UX   رابطہ کريں تاکہ    

 

 یک نکوںيسايٹ پہ ڈاکٹروں سے مJقات اور کل بيو یہمارہے توآپ  ینہ ايمہ خيتار یاگر آپکے بچوں کے ڈاکٹرکے پاس کوئ مJقت ک
ںيدرج ہ ںيخيکرده تار ايمہ ی۔ جن مے جلد مJقات ک۔ںيمعلومات حاصل کرسکتے ہ ںيکے بارے م ںولسٹ ہيفہرست   

 

 ہي یپھر جسمان ہيے نشونما حسبے معمول ہ یک (                   ) کے  ايکے آ ںۀيہے کے ہم بہلے سے اس بات کا پتا لگا یت ضرورہہ
کرسکتا ہے۔ نيمتع یرپيتھ کيٹھ کيا یہ نہۀہے۔ صرف ابتدآئ معا ںينشونما خطرے م یدماغ  

  

:(U1- U9) 
 یاور اس سے Gحق ہونے والے سماج ےۀيکن رو شانيکہ پچے کے پر ںيعدم پہراں ہ ۓسے اس مقصد کے ل 2017 نےۀمعا ینام 

بہتر ہے۔ ۓبچے کے ل ابتدآئ کاروآئ یبھ ہاںيقت ہو۔ روب نياثرآت کا تع  
 

!ےۀي
 ںيکو استعمآل م شکشيپ نےۀمعا ہي نگياس اسکر ۓاپنے پچے کے ل تآہم:  
 

 یريکوئ تحر یک نےيحصہ ل ںياس م ہي تيشمول ںيپروگرام م نگياس اسکر ںيعشرے م یکے اخر عاديم یگئ معاہنے ک یجب د
صحت کو مطJح  ےGزم ہے کے ہم اس عJقے کے ادار ہيہم پہ  ںيصورت مبچوں کے ڈاکٹر کے پاس موجود نہ ہو تو اس  قيتصد
اور مدد و  یحاظر ںيگے اور حسب ضرورت آپ کے گھر م ںيکر مۀقا ابطہر سي۔ آپ سے پھر عملے کے کارکن بنفس و نفںيکر

طے  یک نےۀمعا یڈاکٹر ںيکا حصہ صرف ہم تيشمول ںيرہے کے اس پروگرام م اليبات کا خ گے۔ تاہم اس ںيکر شکشيپ یمشورے ک
کا سرانجام ہونا Gزم ہے۔ نےۀبلکہ اس معا ںيسے آگاه کرنا نہ خيشده تار  

 فقط
ميٹ یمرکز  یکا حساب رکھنے وال ینلم درج کرنے اور شکشيپ یابتدآئ معاہنے ک یک پآ  
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