
 
 

HENRY ( کے ساتھ بہترین آغازBest Start) Waltham Forest 

 سالہ بچوں کے والدین کی ِان چیزوں میں معاونت کرتا ہے: 5-0میں 

 نومولود کو دودھ پالنا )ماں کا دودھ، بوتل کا دودھ اور مخلوط فیڈنگ( •

 صحت بخش خوراک اور سرگرمی •

 
 
 
 

 
 مستقبل روشن آغاز، مند صحت

 
 
 
 
 
 

    اشتراک بمع 

 صحت کی دانتوں •

 زبان اور گویائی •

 دیگر بصورت   تاوقتیکہ ہے جاتا کرایا منعقد میں انگریزی کو الئنز فون اور سیشنز

 ہو کردہ بیان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مزید جاننے کیلئے رابطہ کریں:

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

@WFHENRYHealth www.henry.org.uk/walthamforest 
 

 یا پھر مزید جاننے کیلئے اپنے مقامی بچوں اور خاندان کے سینٹر میں چکر لگائیں

HENRY آغاز بہترین ساتھ کے 

کے ساتھ  ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے بچے بہترین آغاز پائیں، لیکن اتنے سارے مشوروں

بعض اوقات یہ جاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ بطور والد/والدہ، کرنے کے الئق بہترین چیز کیا 

( کی خدمت Best Startیہی وہ وقت ہے جب بہترین آغاز ) ہے، خصوصاً اولین سالوں میں۔

کام آتی ہے۔ ہم آپ کے بچے کو نومولود کے دودھ پینے )ماں کے دودھ سے یا بوتل سے(، 

کھانے اور سرگرمی، دانتوں کی صحت، اور گویائی اور زبان میں صحت مندانہ صحت مند 

 آغاز پانے کیلئے آپ کی معاونت کر سکتے ہیں۔
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 پر براہ  راست کال کریں 5223 8496 020یا پھر ہمیں 
ہم آپ کو اس بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہیں کہ مقامی طور پر 

 کیا مدد دستیاب ہے

   ہمارے مفت مالقات کے سیشنز
    میں سے کسی ایک میں آئیں یا  

  مزید معلومات کیلئے اندر دیکھیں

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


 حاصل کرنا )بوتل یا ماں کا دودھ(نومولود کا غذائیت 
نومولود کے دودھ پینے کی ٹیم ماں کے دودھ پالنے، غذائیت حاصل کرنے کے ملے 
جلے انداز، بوتل سے دودھ پالنے اور ٹھوس غذائیں متعارف کرنے پر والدین کیلئے 
روبرو عملی اور جذباتی معاونت فراہم کرنے کی پیش کش کرتی ہے۔ ہر ہفتے پورے 

Waltham Forest  میں مالقات کرنے کے آٹھ سیشنز منعقد ہوتے ہیں۔ تازہ ترین نظام

 االوقات کیلئے، یہاں جائیں
www.henry.org.uk/walthamforest 

 
 مزید معاونت

Waltham Forest  5222 8496 020نومولود کو دودھ پالنے کی ٹیم 

 5شام  – 9جمعہ، صبح  –سوموار 

 ماں کے دودھ پالنے کے مقامی رضاکار کاؤنسلرز:

بجے کے  10بجے اور شام  8)صبح 

درمیان کال کرنے کی کوشش کریں(: 

 020 8520 4753 (Kateکیٹ)

 07908 962 272 (Elaineا لَین)

 020 8527 6625 (Elizabethالزبتھ)

 ے دن کام کے دنوں میں(بج1-3) 07812 988 926 (Andreaاینڈریا)

 نومولود کے دودھ پینے کی قومی ہیلپ الئنز:

کے ماں کے دودھ پالنے کے کاؤنسلر ادارے  UKآپ کا ایک 

National Childbirth Trust  نیشنل چائلڈ برتھ ٹرسٹ( سے رابطہ(

 آدھی رات( – 8)روزانہ صبح  1اختیار  0700 330 0300 کرا دیں گی:
 

La Leche League( :)گھنٹے( 24) 2918 120 0345ال لَیچے لیگ 
National Breastfeeding Helpline  )0212 100 0300)نیشنل بریسٹ فیڈنگ ہیلپ الئن 

 ( )انگریزی، ویلش اور پول ش(9:30رات – 9:30)صبح

TAMBA )جڑواں یا زائد بچوں کیلئے( 
کرنے کیلئے ای  کسی جڑواں/متعدد بچوں کے ہم عصر معاونت کار سے رابطے کی درکواست

 میل کریں
tambabreastfeeding@gmail.com 

 

 
 صحت مند، فعال بچے

 صحت مند دانتوں کے ساتھ بڑھنا پھولنا

خوش باش بچوں کی مسکراہٹیں بھی خوش باش ہوتی ہیں! کیا آپ جانتے ہیں کہ دندان ساز 
کے پاس جانے کا بہترین وقت تب ہے جب وہ ابتدائی دانت نظر آنے لگیں، یا پھر اُن کی 

پہلی سالگرہ کے آس پاس۔ آپ اپنے مقامی بچوں اور خاندان کے سینٹر سے کم سن 
سال  5می دندان سازوں کی فہرست پا سکتے ہیں، یا پھر مریضوں کا عالج کرنے والے مقا

سے کم عمر بچوں کیلئے اپنا مفت چیک اپ بک کرا سکتے ہیں جو سینٹرز میں ہی ایک 
ُپرسکون ماحول میں پیش آتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ کبھی دندان ساز کے نہیں گیا یا کافی 

وقت یہی ہے۔ مقامی  عرصے سے دندان ساز سے نہیں مال، تو شروع کرنے کا بہترین
چیک اپس کے بارے میں اور یہ جاننے کیلئے کہ اپنے بچے کے دانتوں کو کیسے صحت 

 پر کال کر کے مزید معلوم کریں۔ 5223 8496 020مند رکھنا ہے، ہمیں 

 

 گویائی، زبان اور مواصلت
 اگر آپ کو اپنے بچے کی گویائی اور زبان کے متعلق کوئی سے بھی خدشات ہوں، تو

سال سے کم عمر بچوں کیلئے گویائی اور زبان کے تھیراپسٹس کے منعقد کردہ ہمارے  5
مفت مالقات کے سیشنز میں سے کسی ایک میں تشریف الئیں۔ تازہ ترین نظام االوقات 

 کیلئے، یہاں جائیں

www.henry.org.uk/walthamforest 
 

 

 گویائی اور زبان کے مفید مشورے

بچوں کو اپنی گویائی اور مواصلت کی مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد کرنے کیلئے ہم گھر 

 بیٹھے ہی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

 
 

سال سے کم عمر بچے کے کھانے پینے یا سرگرمی کے درجات کے متعلق  5اپنے 
غذائیات کے  آپ کو جو کوئی خدشات ہوں، اُن کے متعلق۔ پیشہ ورا ماہر خوراک یا

میں سے کسی ایک پر  معاون گفتگو کیلئے ہمارے مفت مالقات کے سیشنزساتھ 
 تشریف الئیں۔ تازہ ترین

 www.henry.org.uk/walthamforestنظام االوقات کیلئے یہاں جائیں 

  بات چہل قدمی پر جانا اور اس بارے میں
 کرنا کہ

 آپ کیا دیکھتے ہیں
 

  مل جل کر کھانا کھانا اور کھانے کے

 اوقات میں بات چیت کرنا

 "ٹیم بے حد معاون تھی۔

ِاس بے مثال خدمت کیلئے شکریہ جس نے 

 میرے خاندان کی بے پناہ مدد کی ہے۔"

 کتابیں مل جل کر بانٹنا 

  روزمرہ خانگی زندگی کے حصے کے طور
 پر بات چیت کرنا

 مثال کے طور پپر اپنے بچے سے بات کرنا –

جب آپ انہیں کپڑے پہنا رہے ہوں تو یہ بتانا 

 کہ آپ کیا کر رہے ہیں

 TV ریڈیو یا فون کے بغیر مل جل کر کھیلنے ،

 میں وقت گزارنا
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