
 اظہار رائے کیجئے ںیکے بارے م یفراہم یک کی خدماتسنٹر  ےبچوں ک ںیم ایریسٹارٹ ا ٹریب تھمیسٹر 

 پس منظر

 یاپنکے حوالے سے مرکز  ےکونسل نے بچوں ک تھیمبی، لکے دورانمدت  یک 8102 یفرور سے 8102دسمبر 

طرف  کیحکومت  یقوم زیتجاو ہی۔ یمشاورت ک پیمانے پر عیپر وس زیتجاو یالنے ک یلیتبد ںیم کردہ خدمات شیپ

جس کا  ںیگئ یپیش ک ںیکے جواب م وںیلیتبد یہونے وال لیئےسالوں کے  یگرانٹ کے ابتدائسکول  سے ڈیڈیکیٹیڈ

 ۔یکم رقم تھ بہتتھا کہ کونسل کے پاس بچوں کے مراکز پر خرچ کرنے کے لئے  ہیمطلب 

کور )مرکز ' یادیبن' کیبچوں کا ا ںیکے عالقے م متھیکہ سٹر یک شیپ زی، کونسل نے تجواورتی عمل میںمش اس

' لنک'اور دو  ،ے گارک شیپکا ایک مکمل پروگرام خدمات  تک کے لیئےجمعہ  سوموار سےہوگا جو ( چلڈرنز سنٹر

وں کے لیئے دنکم  ای ،ہر دوپہر ایتو ہر صبح  ایجو  – یں گےکر شیپر خدمات پ ادیبن یک شنیبچوں کے مراکز س

 ۔درج ذیل ہیںمراکز کردہ  زیتجوکے  بچوںہوں گے۔ 

 نٹریکور س: چلڈرنز سنٹر لڈیف ہدر 

  نٹریلنک س: ب چلڈرنز سنٹرھ متھیسٹر 

 نٹریلنک س: چلڈرنز سنٹر ننسٹرام ُوڈ 

 ۔یبند ہوجائے گ یفراہم یک کی خدماتسنٹر  ےبچوں ک ںیہل چلڈرنز سنٹر م یسن ،کے تحت زیان تجاو

دارالحکومت  اںیلیتبد ہی۔ ںیآئ اںیلیتبد ںیمکی حیثیت  نٹریسکول اور چلڈرن س مانسٹرن ُوڈ ،مشاورت کے دوران اس

شروع کیا ہے  کو بڑھانے کے لئے یفراہم یک وںسکول جو کونسل نے  ہیں ہکے اس اہم کام سے متعلق عیتوس ںیم

 یفارم انٹر ویںپانچ این کیجگہ پر ا یسکول بنانے اور اس یپرائمر یفارم انٹر چوتھیکول کو س وڈ مانسٹرن اور

سکول  ہی کیتک کا ا 00سے لے کر سال  ینرسرکو  ُکنبوںبچوں اور  یمقاماور کرنے،  ایسکول مہ یکنڈریس

 ہے۔  ایک اہتمامفراہم کرنے کے لئے 

 یپر اضاف کمیونٹی ڈھانچے یاور مقام کی عمارتنے سکول ضرورت  کی عیتوس خاصی یسکول ک نسٹرنام ُوڈ

لئے اپنے عزم کو کے  یمسلسل فراہم یککی بہترین خدمات سالوں  یسکول ابتدائ نسٹرنام ُوڈاگرچہ بوجھ ڈاال ہے۔ 

بچوں  عمارت میں  یسکول کساتھ   ساتھکے  میں اضافےسال کے گروپوں  یانفراد کنی، لہے ے ہوئےبرقرار رکھ

 ۔یہوگ ںیقابل عمل نہ یفراہم یک ی خدماتکسنٹر  ےک

 کا اظہار شیتشو یپر بھ زیتجاو یبند کرنے ک یفراہم خدمات کی ںیہل چلڈرن سنٹر م یسن کے عمل میں مشاورت

 ۔گیا ہے ایک

 یکونسل ک مبتھیل ںیم 8102 لیے اپرسمشاورت  عیکے عمل کے حصے کے طور پر وس یساز صلہیف یک کونسل

 ںیم میتھکہ سٹر تھیشامل  یبھیہ سفارش  کیا ںی۔ ان مکی عکاسی ہوئیسفارشات  یجانے وال یک شیکو پ نہیکاب

مرکز کور  کیا ںیعالقے م ئے کہجا ایکو اکٹھا ک اتینظر امر کے بارے میں تاکہ اس جائے یمشاورت ک دیمز

 ۔ںیہونے چاہئمراکز کون سے  (ون کور اینڈ ٹو لنکس)اور دو لنک 

لوگوں  کہ ان یبات واضح ہوگئ ہی۔ یپر مرکوز تھ زیجو ان تجاو یتھ یگئ یک ںیم 8102مشاورت موسم گرما  دیمز

 یک کی خدماتسنٹر  ےکو بچوں ک نٹریچلڈرن س سنی ہلنے  لوگوںبہت سارے میں سے جنہوں نے جواب دیا 

رہنے  ںیکے عالقے م لیھم ویتسٹر، کہا دیخوش آمد کومقام کے طور پر برقرار رکھنے لیئے ایک کے  یفراہم

سفر کے فاصلے پر  تک لڈیف درکے طور پر ہ سنٹر مرکزی یبیاور قر یوالے خاندانوں کے لئے خدمات تک رسائ

 رہی۔برقرار  شیتشو

 کا مقصد زیدستاو یمشاورت

 شیکا خاکہ پ زیشدہ تجاو از سرنو تشکیل ی کے بعدنظر ثان پر زیدستاو اورتیاس مش ،ںیم یروشن یک شیاس تشو

کا  زیشدہ تجاو یہے۔ ان نظر ثان ایگ ایکا موقع فراہم ک کا ہم سے اظہار کرنے االتیہے اور آپ کو اپنے خ ایگ ایک

ہو اُن جتنا ممکن  کوعمارات  یکز کابچوں کے مر ساتھ وسائل کے ابیدستخدمات  ابیہے کہ دست ہیمقصد  یادیبن

رہنے والے بچوں  ںیم متھیجاسکے کہ سٹر ایبنا ینیقیجاسکے تاکہ اس بات کو  ایبنا ینیقیکو  الؤیپھ یائیجغراف کے



متواتر  خدمات یبچوں کے مرکز ک ،ضرورت ہے یمدد ک واور خاص طور پر ان لوگوں کو جن ک وںاور کنب

 ۔استعمال کرنے کے لیئے دستیاب ہوں

 :ںیہ ہی زیشدہ تجاو یکے عالقے کے لئے نظر ثان ھمتیسٹر

 یسکول ک یپرائمر لڈیف ہدر اور ا جائےبرقرار رکھکے طور پر کور سنٹر  ایکڈرنز سنٹر کو چل لڈیف ہدر 

بچوں  کے ساتھ 'کلب ون او کالک'کے  (سٹہے اینڈ پلہے) لیاور کھ امیق ںیاور ہلسائڈ گارڈنز م عمارت میں

 ۔ ئیںجا یفراہم کخدمات  ںیم کی عمارات نٹریکے دونوں س

 

  سے  لڈیف درکچھ خدمات ہ کنیل ا جائےکو برقرار رکھ نٹریچلڈرن س لہ یسے سن تیثیح یلنک سنٹر کایک

 یہ ہے کہ ۔ اس کا مطلبکیا جائےاضافہ  ںیم اقساماور  کی تعدادکردہ خدمات  شیمنتقل کرکے پ ںیہل م یسن

 یخدمات ک ںیم ہل یسن ںیکردہ منصوبے کے مقابلے م زیتجواورتی عمل کے نتیجے میں مش گذشتہ 

 ُکنبوں ںیکے جنوب م باروہے کہ  یتکر یعکاس یرائے اور اس خواہش ک جو اظہار، یگسطح ہو اضافی

مشترکہ  ںیکز ماہل کے بچوں کے مر یاور سن لڈیف ردے۔ ہسک جا یفراہم ک یرسائ ادہیسے ز ادہیکو ز

۔ اس یگوں کے برابر ہخدمات فراہم کردہ  ےعیکے ذر نٹریلنک س کیکور اور ا کیکش ا شیپ یت کاخدم

 ۔یہوگ یفراہم یک خدمات 01 بایتقر کی بچوںہر ہفتے  ںیمراکز م دونوںہے کہ  ہیکا مطلب 

 

 کے خدمات ہر ہفتے دو دن  یک سج ںیسے برقرار رکھ تیثیح یک نٹریب چلڈرنز سنٹر کو لنک سح متھیسٹر

 ۔ںیکی جائفراہم  لیئے

 

 کے  زیکش۔ ان تجاو شیپ یک شنیے سہپل نڈیا سٹہے یاضاف کیہر ہفتے ا ںیکلب م ککالاو ون  لیو تھمیسٹر

جو ون ڈے کلب  ،جائے گا ایک شیپ کی طرف سےٹرسٹ  یونٹیاور کم وتھی ھمتیکو سٹر شنیاس س ،تحت

جو  ،گے ںیکام کر ںیمشراکت  یبیکے ساتھ قر میسٹارٹ ٹ ٹریب ایریا ھمتیوہ سٹر کنیل ،ںیکے ذمہ دار ہ

شرکت  ںیم شنیپر س وںادیمستقل بن ے کے لیئےت فراہم کرننمعاومعلومات اور  یکے لئے اضاف ُکنبوں

    ۔یگ ےکر

کو  اتیضرور یک وںبچوں اور کنب ںیم ایریسٹارٹ ا ٹریب سٹریتھم زیشدہ تجاو میترم ہیہے کہ  یسوچت وںیکونسل ک

 ۔یگ ںیبہتر طور پر پورا کر

رکھ  ںینہ یجار یفراہم یک خدماتسنٹر  یسے بچوں ک نٹریچلڈرن س نسٹرنیم ڈوُ  بنیادوں پر یمدت لیکونسل طو

 ایبتا ںینے ہم نیطور پر رہنے والے والد یمقام سے منسلکسکول  رنمنسٹر ُوڈے عیہے۔ مشاورت کے ذر یسکت

 ہل ی۔ سنںیفکر مند ہ ںیمفاصلے کے بارے  کے درمیان نٹریسکول اور چلڈرن س یپرائمر لڈیف ردہے کہ وہ ہ

کونسل  ےعیکے ذر یفراہم یکسہولیات میں  تعداد یبڑ کیا میں ،ہے یکزمر ادہیکا ز تھمیجو سٹر ،چلڈرنز سنٹر

 ۔ہو گا کا ازالہمشکالت  یسے کچھ سفر ںیہے کہ ان م دیکو ام

ب چلڈرن ح تھمیبجائے سٹر یک ہل یسن ایکہ آ ایکونسل نے اس بات پر غور ک ،کرتے ہوئے یپر نظر ثان زیتجاو

چلڈرن  لہ یہے کہ وہ سن ایبتا ںینے ہم ُکنبوں ،مؤثر ثابت ہوگا۔ تاہم زیادہ اضافہ ںیم تعداد یخدمات ک ںیم نٹریس

جگہ  یک لیکھ یرونیب محفوظ، سے بہتر تیثیح یبچوں کے مرکز ک کردہ خصوصی طور پر تشکیل کیکو ا نٹریس

 اںیہے اور اس سے وہ سرگرم یہوسکت ینہ ہ ہے اور ںینہ ابیدست ںیتھم حب میجگہ سٹر یرونیب ہی۔ ںیہ گردانتے

 یبھ یعمارت ک یبچوں کے مرکز ک ںیہل م یہے۔ کونسل سن یسکت جا یکش ک شیپ یجن ک ںیہ یمحدود ہوجات

وجہ  یکا معاہدہ ہے جس ک ےیکرا لیئے جگہ کے استعمال کے ںیمتھم حب یسٹر عالوہاس کے  کنیمالک ہے ل

 ۔ے گاا پڑاستعمال کرنا مہنگ ادہیسے ز ادہیحب کو ز تھمیسے سٹر

 یبھ ںیم شنیے سہپل نڈیا سٹہے یاضاف کیا کے ُکنبے تھیمبیرہنے والے ل ںیسکول کے عالقے م نسٹرنام ُوڈ

 یونٹیکم اینڈ وتھی تھمیکا انعقاد سٹر شنیجائے گا۔ اس س ایچال ںیون او کالک کلب م لیو تھمیگے جو سٹر ںیجاسک

 ہی۔ اس کا مطلب یحاصل ہوگ تمدد و معاون یک میسٹارٹ ٹ ٹریب ھمتیتر سٹر عیوس ںیجس م ،ہوگا یعےٹرسٹ کے ذر

 یسے اور اپنے مقام یوہ آسان یگضرورت ہو یمدد ک یسٹارٹ کارکن سے اضاف بیٹر ہوگا کہ جن خاندانوں کو 

مدد حاصل  یاضاف یبھ ےعیعمل کے ذرکے  فرلیآن الئن ر ُکنبےگے۔  ںیکرسک اس تک رسائی حاصل ںیعالقے م



 ای لہ یسنیا سٹریتھم حب،  رابطہ کرکے ذاتی طور پر سے میسٹاف ٹ ای ہیلتھ وزیٹراپنے  ، جو ُوہگے ںیکرسک

 ۔کر سکتے ہیںرابطہ کرکے  کے ساتھ بذریعہ فون نٹرزیچلڈرن س لڈیرفدہ

 


