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کا اگر کوئی کسی بچے کے بارے میں تشویش کی اطالع دیتا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ تقریباً تین ماہ کے اندر اندر معلوم کریں کہ بچہ 
 ہے۔ کیا حال 

 

عوامی اداروں سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں جو بچے اور والدین کو جانتے  ایسےکے عالوہ  باتوںایسی تحقیقات کے دوران ہم دیگر 
 ان کے ساتھ تعاون بھی اتنا ہی اہم ہے۔  ،ہیں  ہوتے ہیں، تاہم  بچے کے لیے جو لوگ اہم

 

 ہیںبچے کی فیملی اور قریبی نیٹ ورک اہم 

اہل خانہ سے مشاورتی مالقات مقرر کرنا مل کر کام کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اہل خانہ سے مشاورتی مالقات  فیملی کے  
یگر متعلقہ اداروں کے درمیان ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا منصوبہ بنایا جائے جس سے نجی نیٹ ورک اور د

صورتحال بہتر ہوسکے۔ فیملی کونسل کوآرڈینیٹر اہل خانہ سے مشاورتی مالقات  کی منصوبہ بندی کرنے اور اسے انجام دینے میں مدد  
 نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ بارنے ویرن میں کام کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کوآرڈینیٹر کا کیس سے کوئی تعلق

 

میٹنگ میں بچہ مرکزی کردار ہوتا ہے اور ہر کسی کو اپنی رائے دینے کا موقع ملتا ہے۔ آپ فیصلہ کریں گے کہ کس کو مدعو کیا  
ہے،  تی بحث کی جا  مختلف موضوعات پر میںاہل خانہ سے مشاورتی مالقات  بھی ہو سکتے ہیں۔  لوگ  جائے گا، جو چند لوگ یا زیادہ

 پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ موضوع سب شاملین کو  لیکن 

 

 

 ان سواالت سے شروع کرنے کی تجویز دیتا ہے: کو  مشاورتی مالقات بارنے ویرن

 

 دیکھتے ہیں؟ • اہل خانہ کی مشاورتی مالقات میں شاملین وسائل کو کیسے 

 وہ کیا حاصل کر پاتے ہیں؟ -وہ کس بات میں اچھے ہیں 

 

 • فیملی، رشتہ دار اور نیٹ ورک کونسی مشکالت دیکھتے ہیں؟ 

 

 • فیملی، رشتہ دار اور نیٹ ورک کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟

 ! مشورہ؟ ےضرورت ہوتی ہ کیمنتظر رہنے  اہر کسی کو کسی نہ کسی چیز ک •

 

 ہے؟ امدد کر سکتبلدیہ یا  بارنے ویرن• کیا ایسی کوئی چیز ہے جس میں 

 

 کون اس بات کی نگرانی کر سکتا ہے کہ آیا فیملی کے منصوبہ پر عمل کیا گیا ہے  • 

 کام نہ ہونے کی صورت میں اطالع دے  وہ اور -

 

 ممکنہ فالو اپ میٹنگ کب ہونی چاہیے؟ ایک  • 

 

اہل خانہ سے مشاورتی مالقات میں جن موضوعات پر بات کی جاتی ہے وہ ذاتی اور نجی ہوتے ہیں۔ اس میٹنگ میں ہر شرکت کرنے  
متعلقہ فرد یا شاملین کی معلومات صرف ۔ ہر کہی گئی بات کا خیال رکھےوالے کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا اور 

 ۔سرے سے کریںکی اجازت کے بعد ہی کسی دوافراد 
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