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ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ - ਜੇ ਚੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਪਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਪਕਸ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਅਪਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਚੀਜਾਂ ਮੁਸ਼ਪਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਪਕਸੇ ਨੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਿਰਕਾਂ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਮਦਦ
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਮਦਦ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਿਪਹਲਾਂ CAF ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਿਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਪਵਚ ਬੱਚੇ /
ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਆਿਕ, ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੰ ਬੱਚੇ
/ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਦੀ ਪਬਹਤਰ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਮਝ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਦੰਦਾ ਹੈ.
ਅਰਲੀ ਹੈਲਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ:
• ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਰਤਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਪਰਕਾਰਪਡੰ ਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਦਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਬੱਪ ਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਵੱਚ ਜਾਣ ਹੋਵੇਗਾ
ਂ ਾ ਹੈ
• ਿਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਦੁਹਰਾਓ ਨੰ ਘਟਾਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ
• ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਨੁ ਮਾਨਾਂ ਨੰ ਘਟਾਉਦ
• ਸਪਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰ ਖਤਰੇ ਪਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ
• ਬਾਲ ਦੁਰਪਵਹਾਰ ਪਵਚ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ, ਅਣਗਪਹਲੀ, ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਪਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
• ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਪਜਕ ਪਿਛੋਕੜ੍ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮਹ ਤੋਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਇਕ
ਹੋਰ ਿਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਜਸਨੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦਾ.
• ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਕ ਪਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰ ਿੀੜ੍ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰ ਬਹੁਤ ਨੁ ਕਸਾਨ ਿਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ
ਪਕਸੇ ਪਕਸਮ ਦੀ ਦੁਰਪਵਹਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਪਵਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਿਣੀਆਂ ਪਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਇਨਹਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤਕ ਿਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੈਂਡਵੈਲ ਪਚਲਡਰਨ ਟਰਸਟ - 0121 569 2200 ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ
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ਹੋਰ ਉਿਯੋਗੀ ਸੰਿਰਕ ਨੰਬਰ:
ਵੈਸਟ ਪਮਡਲੈਂ ਡਜ ਿੁਪਲਸ - 101
ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਫਸਰ ਪਸੱਪਖਆ ਲਈ - 0121 569 8144
ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮਜਦ ਅਪਿਕਾਰੀ - 0121 569 4770
ਸੀ ਐਸ ਈ ਟੀਮ - 0845 352 8690
ਰੋਕੋ (ਅੱਤਵਾਦ) ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਸਰਫਰਾਜ ਖਾਨ - 0845 352 7701
ਪਟਿਟਨ ਸੋਂਗ - 0121 569 7291
ਬੁੱਿਬੈਰੀ ਕਾਗ - 0121 569 7294
ਵੈਸਟ ਬਰੋਮਪਵਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਡ - 0121 569 7293
ਵੈਸਟ ਬਰੋਮਪਵਚ ਉੱਤਰੀ ਕਾਗ - 0121 569 7292
ਓਲਬਰਬੀ ਕਾਗ - 0121 569 7295
ਰੌਲੀ ਕਾਗ - 0121 569 7296
ਸਮੈਥਪਵਕ ਕੋਡ - 0121 569 7297
ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ:
www.childline.org.uk
www.nspcc.co.uk
www.sandwell.gov.uk
www.sandwelllscb.org.uk
www.sandwellchildrenstrust.org.uk
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