
بولنے اور زبان کے مشورے
ہم بچوں کو ان کے بولنے اور ابالغیصالحیت کی ترویج میں مدد دینے کے لیے گھر پر بہت 

کچھ کر سکتے ہیں۔
صحت مند آغاز، روشن مستقبل  شراکت داری کے ساتھ  

 

 آپس میں کتابیں بانٹنا

  روزمرہ کی خاندانی زندگی کے حصے کے طور پر
 گپ شپ

مثالً بچے کو کپڑے پہناتے ہوئے اپنے کام  –
کے متعلق اپنے بچے سے گفتگو کرنا

  ٹیلیوژن، ریڈیو یا فون کے بغیر اکٹھے
کھیلتے ہوئے وقت گزارنا

  چہل قدمی کے لیے جانا اور دیکھی گئی
چیزوں کے متعلق بات کرنا

  اکٹھے کھانا تناول کرنا اور کھانے کے
اوقات میں گفتگو کرنا

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

Bestبہترین آغاز ) HENRYیے کرنے کے ل Startکی وسیع سروس کا حصہ ہے۔ )

( سروس درج ذیل کے لیے بھی معاونت فراہم کرتی ہے:Best Startبہترین آغاز)

  رضاعت، بوتل، یا مخلوط فیڈنگ -نومولو کی فیڈنگ

 دانتوں کی صحت 

 صحت بخش کھانا اور طرز زندگی

بولنا اور زبان
کو گفتگو اور ابالغ کی بہترینصالحیت کا حامل چاہتا ہے، لیکن ابتدائی ہر کوئی اپنے بچے 

سالوں میں بچے کے بولنے اور زبان کی ترویج میں معاونت کے لیے بطور والدین یہ جاننا 
(Best Startاس صورت میں بہترین آغاز) مشکل ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔

 کی سروس آتی ہے۔
کو پراعتماد مبلغ بنانے میں مدد کرنے کے لیے عملی اور جذباتی ہم چھوٹے بچوں 

معاونت پیش کرتے ہیں۔

سالہ بچہ/بچی ہے تو  5-0اگر آپ کا/کی 
مزید جاننے اور معاونت کے حصول کے 
لیے ہمارے معمول کے سیشن میں تشریف 

الئیں۔

االوقات  ہمارے معمول کے سیشن کے نظام
الحظہ کریں۔

 مزید جاننے کے لیے رابطہ رکھیں:

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

@WFHENRYHealth www.henry.org.uk/walthamforest پر کال کریں 5223 8496 020یا ہمیں براہ راست 
ہم آپ کو مقامی طور پر دستیاب مدد کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ -

16th April - 20th July 2018 timetable 

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


)مہینےکا دوسراہفتہ(

"

زبولنے اور زبان کے معمول کے سیشن

میرے بیٹے کے بولنے کی رکاوٹ کے ضمن میں آپ کی مدد اور معاونت کے لیے آپ
آپ کی مکمل معاونت سے مجھے اپنے کندھوں سے بوجھ ہلکا محسوس  کا شکریہ۔

"ہوتا ہے اور مجھے اس کے متعلق بہت کم پریشانی ہوتی ہے
ننھے بچے کے والدین

Drop-in sessions: come along and get support with any concerns you have 
about your child’s speech and language. No appointment necessary.  
Please bring your child’s red book. Dates applicable until 20th July 2018. 
All drop ins run term time only. It is a good idea to call the HENRY office 
beforehand to confirm the session is running.  

Tuesday 

1:30pm - 3pm Chingford Children & Family Centre (Wyemead), 

5 Oaks Grove, Chingford, E4 6EY 

Wednesday 1:30 – 3:00pm Leytonstone Children & Family Centre, The Good 
Shepherd building, 15 Davies Lane, Leytonstone, E11 3DR

10:00-11:30am Leyton Children & Family Centre Hub, 215 Queens 
Road, Leyton, E17 8PJ

Friday 9:30-11:00am Church Hill Nursery School, 47 Woodbury 
Road, Walthamstow, E17 9SB

The Lloyd Park Centre, Tree Gate in the Park Entrance, 
Walthamstow, E17 5JW

Leyton Children & Family Centre Hub, 215 Queens 
Road, Leyton, E17 8PJ

Leytonstone Children & Family Centre, The Good 
Shepherd building, 15 Davies Lane, Leytonstone, 
E11 3DR

Chingford Children & Family Centre (Wyemead), 

5 Oaks Grove, Chingford, E4 6EY 

10:00 – 12:00am 
(2nd Saturday of the month)

9:30-11:00am 
(3rd Saturday of the month)

10:00-11:30am

(1st Saturday of the month)

           4.30 – 6.30pm 
(3rd Wednesday of the month) 

Saturday 

"We have noticed our child has learnt many new ways to play. The 
therapists have showed us how to interact with him in a way he 
understands and is excited by" 
Parent of toddler

16th April - 20th July 2018




