
ہم سے رابطہ کریں
Waltham Forest Infant Feeding Team 020 8496 5222

5شام  – 9جمعہ، صبح  –پیر 

بجے کے درمیان کال کرنے  10اور رات  8)صبح مقامی رضاکارانہ رضاعت کے مشیران:
کی کوشش کریں(:

Kate 020 8520 4753 

صحت مند آغاز، روشن مستقبل ساتھشراکت داری کے 

Elaine 07908 962 272 )عموماً شام کو دستیاب(
020 8527 6625 Elizabeth 

Andrea 07812 988 926 
کی فیڈنگ نومولود

بجے شام دستیاب(3-1)عموماً ہفتے کے دنوں میں 

قومی نومولود کی رضاعت کی ہیلپ الئنز:
آپ کو برطانوی رضاعت کے مشیر سے مربوط کرے گا

–8)ہر روز صبح  1انتخاب  0700 330 0300قومی زچگی ٹرسٹ: 
نصف شب(

La Leche League: 0345 120 2918 (24 )گھنٹے
 9:30 –صبح 9:30) 0212 100 0300 رضاعت کی قومی ہیلپالئن

شب( )انگریزی، ویلش اور پولش(
TAMBA )جڑواں یا زائد کے لیے(

جڑواں/متعدد ہم مرتبہ معاونت کار سے رابطے کے لیے ای میل کریں
tambabreastfeeding@gmail.com 

 زندگی میں زبردست آغاز کے لیے دیگر معاونت
کم عمر بچوں اور نومولود کے والدین سالہ اور اس سے  5یہ نومولود کے کھانے کی سروس 

( کی وسیع سروس کا حصہ ہے۔Best Startبہترین آغاز ) HENRYکی معاونت کرنے کے لیے 

 بہترین آغاز سروس درج ذیل کے لیے بھی معاونت فراہم کرتی ہے:

 صحت بخش کھانا اور طرز زندگی

 دانتوں کی صحت 

 بولنے اور زبان کا ارتقاء 

جاننے کے لیے رابطہ رکھیں:مزید 

HENRY  :5223 8496 020دفتر wfsupport@henry.org.uk

@WFHENRYHealth www.henry.org.uk/walthamforest

یا مخلوط طریقے سے فیڈنگ کرتے ہیں، ہم آپ کے بچے کو زندگی کے خواہ آپ رضاعت، بوتل 
ہم آپ کے بچے کی کسی بھی  بہترین آغاز کے لیے آپ کو معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔

مرحلے میں فیڈنگ کے لیے تمام والدین کے لیے عملی اور جذباتی معاونت پیش کرتے 
ہیں۔

آپ ہمارے یشہ وران سے ملنے کے لیے ہمارے تربیت یافتہ نومولود کی فیڈنگ کے کسی پ
وقِت مالقات طے کرنے کی ضرورت نہیں، صرف  معمول کے سیشن میں تشریف الئیں۔

تشریف الئیں۔

االوقات مالحظہ کریں۔  ہمارے معمول کے سیشن کے نظام

گ میں معاونت کیالئن  پر کال کریں 5222 8496 020یا، ہماری نومولود کی فیڈن

mailto:tambabreastfeeding@gmail.com
mailto:tambabreastfeeding@gmail.com
mailto:wfsupport@henry.org.uk
http://www.henry.org.uk/walthamforest


معمول کے سیشنز: رضاعت، مخلوط فیڈنگ، بوتل فیڈنگ اور ٹھوس غذاؤں کے آغاز پر والدین کی 
بالمشافہ عملی اور جذباتی معاونت۔

8496 020تک قابل نفاذ ہیں اپ ڈیٹ شدہ نظام االوقات کے لیے  2017والئی  19تاریخیں  پر  5223
کال کریں

نومولود کی فیڈنگ کے معمول کے سیشنز

 

فوریسٹ ہام والٹ (Waltham Forest) معاونت فیڈنگ کی نومولود  
020 8496 5222 9 صبح جمعہ، - پیر  - 5 شام بجے 

HENRY Drop-in sessions:
One-to-one practical and emotional support for parents on breastfeeding, 
mixed-feeding, bottle-feeding and introducing solids. 

Monday 1.30 – 3.30pm Chingford Health Centre, 109 York Road, 
Chingford, E4 8LF 

Tuesday 4.30-6.30pm Walthamstow Children & Family Centre (Higham 
Hill), 313 Billet Road, Walthamstow, E17 5PX

Thursday 9.30-11.30am Langthorne Health Centre, 13 Langthorne Road, 
Leytonstone, E11 4HX

Friday 9.30 - 11.30am Seddon Centre, Clyde Place, Leyton, E10 5AS 

Monday
(Term time 
only)

10:30am - 12pm Le Petit Corner, 734 High Road, Leytonstone, 
London, E11 3AW

Wednesday
(Term time 
only)

1 – 2.30pm Kukoolala cafés, Jubilee Park, The Cottage, 
3 Marsh Lane, Leyton Jubilee Park, Leyton, E10 7BL

HENRY Breastfeeding cafés: 
An opportunity to meet up with other breastfeeding mothers and get support on 
your breastfeeding journey from an infant feeding practitioner or peer supporter. 
Please note there is limited buggy space. 

2 – 4pm Froth and Rind café, 37 Orford Road, 
London, E17 9NL

1.30 - 3.30pm Chingford Children & Family Centre (Wyemead), 
5 Oaks Grove, Chingford, E4 6EY

Local La Leche League breastfeeding support

Wednesday 

10am - 12pm 1st and 3rd Wed of each month La Leche league 
Breastfeeding Support Group, Lloyd Park Centre, 
Winns Avenue Entrance, Walthamstow, E17 5JW

2nd Wednesday of each month La Leche League 
Beyond Babyhood Group - Breastfeeding after 6 
months.  Walthamstow Children & Family Centre 
(Higham Hill), 
313 Billet Road, Walthamstow, E17 5PX

10am - 12pm

         16th April - 20th July 2018


