
صحت مند دانتوں کے لیے اعلی مشورے

 اپنے بچے کا پہال دانت نکلتے ہی برش کرنا شروع کر دیں۔

  بشمول کھانے پینے  -برش پر معمولی سا فلورائیڈ ٹوتھ پیسٹ لگا کر دن میں دو بار برش کریں

کے بعد سونے سے پہلے ایک بار کریں۔

مستقبلصحت مند آغاز، روشن      شراکت داری کے ساتھ 

  کلی کرنے سے فلورائیڈ اتر جاتا ہے جو آپ  -ٹوتھ برش کرنے کے بعد تھوک دیں کلی نہ کریں

کے بچے کے دانت کا تحفظ کرتا ہے۔

  بنانے کے لیے گانے، گیمز اور بہت سی تعریف استعمال کریں۔دانت صاف کرنے کو تفریح

  میٹھے مشروبات اور غذاؤں سے بالخصوص کھانے کے درمیان گریز کریں۔ پھل کا جوس

 اور خشک پھل بھی علیحدہ کھانے کے بجائے کھانے کے اوقات میں بہترین رہتے ہیں۔

  6پ بوتل سے پال رہے ہیں، تو اگر آ -چھوٹے بچوں کے لیے دودھ یا پانی بہترین مشروب ہے 

)چھٹے( مہینے سے بوتل کے بجائے پیالہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔

  جب ان کا پہال دانت نکل آئے تو دندان ساز کے پاس اپنے بچے کو رجسٹر کریں اور باقاعدگی

سے معائنہ کروانے لے جائیں۔ اپنے مرکز برائے اطفال و خاندان سے مقامی دندان سازوں کی 

فہرست طلب کریں جو بچوں کو قبول کر رہے ہیں۔

زندگی میں زبردست آغاز کے لیے دیگر معاونت

سالہ اور اس سے  5( میں  Waltham Forestیہ ڈینٹل ہیلتھ سروس والٹ ہام فوریسٹ )

 HENRYچھوٹے نونہالوں اور بچوں کے والدین کی معاونت کے لیے بنائے گئے فالحی ادارے 

 کی جانب سے فراہم کردہ وسیع پیمانے پر بہترین آغاز کی خدمت کا حصہ ہے۔

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

  رضاعت، بوتل، یا مختلف فیڈنگ -نومولو کی فیڈنگ

 بولنے اور زبان کا ارتقاء

 صحت بخش کھانا اور طرز زندگی

دانتوں صحت مند
 اکے ساتھ نشوونم

ہر کوئی اپنے بچوں کے صحت مند دانت چاہتا ہے، لیکن اسے ممکن بنانے کے لیے خاص 

ایسی صورت میں بہترین  طور پر ابتدائی سالوں میں کیے گئے اقدام جاننا مشکل ہو سکتا ہے۔

( کی سروس آتی ہے۔ ہم آپ کے بچے کی صحت مند مسکراہٹ کے ساتھ Best Startآغاز )

 دینے کے لیے آپ کی معاونت کر سکتے ہیں۔بڑھوتری میں مدد 

 -مزید جاننے کے لیے رابطہ رکھیں 

ہم آپ کو مقامی طور پر دستیاب مدد 

اور معاونت کے متعلق سب کچھ بتا 

 سکتے ہیں۔

 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 

دستیاب مدد کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ہم آپ کو مقامی طور پر  -

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


چھوٹے بچوں کے لیے مفت ڈینٹل معائنے

دندان ساز کے پاس معائنے پر ابھارنے کے لیے اپنے بچے کی مدد کریں!

مسرور بچے خوشنما مسکراہٹیں رکھتے ہیں! کیا آپ جانتے تھے کہ دندان ساز 

آغاز کرنے کے لیے بہترین وقت کونسا ہے جب پہال دانت نکل کے پاس معائنے کا 

آئے یا اپنی پہلی سالگرہ کے قریب قریب۔

دانتوں کی صحت کے مفت معائنے میں سائن اپ کرنے کے لیے، براہ کرم کال یا ای 

wfsupport@henry.org.uk 020 8496 5223میل کریں: 

کرنے کے لیے بچوں کے مفت معائنے اور فلورائیڈ روغن کا استعمال جگہ مختص 

ابھی کال کریں!

0208 496 5223 

NHS Dentists accepting new patients in Waltham Forest 

Walthamstow  
Abbey Dental Practice, 25 St James Street, E17 7PJ.       
Hoe Street Dental Surgery, 337 Hoe Street, E17 9BD.       
Mr F Amini, 18 Church Hill, E17 3AG.       
Palmerston Dental Practice, 67 Palmerston Road, E17 6PU. 
Mr Khalilibegloo’s Practice, 31 Chingford Road, E17 4PW.    

Tel: 020 8521 2816 
Tel: 020 8520 5289 
Tel: 020 8520 3872 
Tel: 020 8521 6656 
Tel: 020 8527 9062 

Chingford 
Damira Avenue, 180 The Avenue, E4 9RD.       
Woodford Dental Care, 6 The Broadway, IG8 0HL.   
Oak Hill Dental Practice, Hill, 101 Oak Hill, IG8 9PF. 
Woodford Green Dental Care, 80 Snakes Lane East, IG8 7QQ. 
Mr Evans and Associates, 252a Chingford Mount Road, E4 8JL 

Tel: 020 8527 6400 

Tel: 020 8504 0262 
Tel: 020 8531 7976 

 Tel: 020 8502 9966  
 Tel: 020 8529 1587 

Leyton  
Leyton Dental Surgery, 724 High Street Leyton, E10 6AA.   
Key 2 Smile, 622 Lea Bridge Road, E10 6AP.     
Lea Bridge Dental Practice, 433 Lea Bridge Road, E10 7EA. 
Cedars Dental Practice, 775 High Road Leyton, E10 5AB.    
Mr Gupta and Associates, 399 High Road Leyton, E10 5NA. 

Tel: 020 8539 6022  
Tel: 020 8539 2277 
Tel: 020 8539 6152 
Tel: 020 8558 1122 
Tel: 020 8539 1653 

Leytonstone  
Park Vue Dental Surgery, 330 Cann Hall Road, E11 3NW.       
East Village Dental, 3-5 Mirabelle Gardens, E20 1BX.       
Woodgrange Dental Practice, 80 Woodgrange Road, E7 0EW. 
Oasis Dental Surgery, 16 Glebelams Avenue, E18 2AB       

  Tel: 020 8519 2990 
 Tel: 020 3355 2265  
 Tel: 020 8555 3336 

  Tel: 020 8989 1935 
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