اُن کے اعتماد کو بڑھانے کے لئے مزید وقت

کیا ہمیں فنڈز سے ملنے والے تمام
گھنٹے استعمال کرنا ہُ وں گے ؟
نہیں  ،آپ اپنے بچے کو دستیاب ُ
ش دہ  1140گھنٹوں
تک یا اُس کے کچھ حصے تک رسائی کا انتخاب کر
سکتے ہیں

اب مجھے کیا کرنا ہے؟
آپ کی مقامی اتھارٹی کا درخواست اور تریخوں کا اپنا طریقہ کار
ہُو گا  -جس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کو جلد درخواست
دینا پڑے اُن سے رابطہ کریں جانکاری حاصل کرنے کے لئے کہ
کب اور کیسے درخواست دینی ہے  ،یا معلومات حاصل کرنے کے
لئے کہ آپ کے عالقے میں کس حد تک ف راہم کرنے والے موجود

ميں مزید کہاں سے تالش کر سکتا ہُ وں ؟
اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے کہ آپ
کس چیز کے حقدار ہیں  ،ابتدائی سیکھنے اور بچوں کی دیکھ
بھال کے حقدار  ،یا اپنی مقامی آتھارٹی کے بارے میں مزید
تفصیل حاصل جائیں

parentclub.scot/elc

اب آپ حاصل کر سکتے ہیں

اتنا اور زیادہ

ابتدائی سیکھنا
اور بچوں کی دیکھ بھال

ایک ہفتے میں  30گھنٹے تک،
جو کہ آپ کے لئے مفت ہیں!

دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لئے مزید وقت.
اگست  2020سے  ،آپ کے  3 ،2یا  4سال کی عمر کے بچے  1140گھنٹوں سے فائدہ اُٹھا سکتے
ہیں ۔ ایک سال کے لئے ابتدائی سیکھنا اور بچوں کی دیکھ بھال  ،یہ آپ کے لئے مفت ہے  ،یہ
اسکاٹش گورنمنٹ اور مقامی اتھارٹیز کی طرف سے فنڈز ُ
شدہ ہے ۔ اگر آپ سکول کی ٹرم کے وقت
استعمال کریں تو یہ تقریبا  30گھنٹے فی ہفتہ بنتا ہے  ،یا تقریبا  22گھنٹے اگر آپ سارا سال استعمال
کریں تو۔

ابتدائی سیکھنے اور بچوں کی دیکھ
بھال کے اہم فائدے کیا ہیں ؟
بتدائی سیکھنے سے اور بچوں کی دیکھ بھال سے آپ کے چھوٹے سے بچے میں خود اعتمادی اور
آزادی میں فروغ حاصل ہُو گا اور اس کے عالوہ اُن کی زبان اور نشوونما میں ترقی ملے گی یہ اُن
کے لئے ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ دوست بنائیں اور بہت سے دیگر بچوں کے ساتھ کھیلیں
اور اس کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں بھی سیکھیں
اس سے آپ کو وقت مل سکتا ہے تاکہ آپ اپنی صالحیتوں کو ترقی دیں  ،واپس کام پر چلے جائیں،
ھر کے کوئی کام کاج پورے کر لیں یا بھر اپنی ہمت کو بحال کر لیں ۔

میرا بچہ اپنے گھنٹے کہاں
سے حاصل کر سکتا ہے ؟
اگست  2020سے جو بھی ف راہم کنندہ نئے قومی معیار کی
ضرورتوں کو پورا کرئے گا ،اور اُس کے پاس خالی جگہ دستیاب
ہُو گی اور باخوشی مقامی آتھارٹی کے ساتھ معاہدے میں داخل
ہونا قبول کرئے گا وہ آپکے بچے کو فنڈز ُ
ش دہ جگہ ف راہم کر
سکے گا ۔ ہر ترتیب مختلف ہوگی اور یہ پوچھنا بہتر ہُوگا کہ وہ
کیا پیش کرتے ہیں.

ان سیٹنگیں میں
یہ شامل کر سکتے
ہیں:

ہُ و سکتا ہے آپکا بچہ
رسائی حاصل کرسکے :
•پورے دن تک

•نرسریاں  -یہ سرکاری کسی فیملی سنٹر
میں یا سکول میں بھی ہُو سکتی ہے
ایک پ رائیویٹ یا خی راتی ادارہ ,یا کسی اور
قسم کی نرسری

•سال بھر یا ٹرم کے وقت کے دوران

•چائلڈ مائنڈر

•ٹرم کے دوران یا سال بھر

•بیرونی ترتیبات
•گیلک یا مخصوص ترتیبات
•پلے گروپ
•یا مندرجہ باال کے مرکب

•حصہ ایام میں

•ہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کے عالقے میں کیا
دستیاب ہے
ق
م� دستیاب کیا ہ�.
یہ انحصار اپ ےک عال� ی

