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ہیں؟ ہوتی زیادہ بہت چیزیں تو ہوں کرسکتا رابطہ کیلئے مدد ساتھ کے بچے اپنے میں اگر  -حمایت لئے کے کیریئر اور والدین
دیر تھوڑی وقت ہر .ہیں کرسکتے مدد میں کرنے مدد کی بچے اپنے تو ہیں جاتے ہو مشکل چیزیں جو ہیں موجود ایجنسییں ایسی ایسی
لئے کے رہنمائی اور سپورٹ کو آپ جو ہیں رابطے مفید کچھ باال مندرجہ .ہے کلید مداخلت ابتدائی اور ہے ضرورت کی مدد سے
.ہیں سکتے کر استعمال
مدد ابتدائی
تعین کا شخص نوجوان  /بچے میں تناظر کے کمیونٹی اور خاندان )ہے جاتا جانا پر طور کے  CAFسے پہلے( جانچ کی مدد ابتدائی
نوجوان  /بچے جو ہے کرتا فراہم موقع لئے کے خاندان اور پریکٹسرز یہ اور ہے نہیں تشخیص ماہرانہ یا کور ،جامع ایک یہ .ہے
.کرے حاصل لۓ کے سمجھنے پر طور بہتر کو ضروریات کی شخص
:تشخیص کی مدد ابتدائی
ہے ملتی مدد میں شناخت کی ضروریات کی شخص نوجوان یا بچے •
ہے کرتا فراہم ساخت لئے کے معلومات کی ریکارڈنگ
ہیں کرسکتے حمایت کی جات حوالہ پر خدمات دیگر •
گا جائے ہو واقف سے خدمات کی نوجوانوں اور بچوں جو ہے کرتا فراہم تشخیص کی قسم عام ایک •
ہے دیتا کر کم کو حرکت و نقل لئے کے پریکٹیشنرز •
ہے دیتا کر کم تشخیص زیادہ سے ایک لئے کے خاندانوں کے ان اور نوجوانوں •
ہے سکتا جا کیا اشتراک ساتھ کے رضامندی •

دیں اطالع کی بچہ میں خطرے
.ہے ہوسکتی شامل زیادتی جنسی یا جذباتی یا ،انداز نظر ،چوٹ جسمانی میں بدعنوانی کے بچے •
کے خاندان کے دوسرے ایک ،والدین یہ .ہے ہوسکتا بدعنوان ساتھ کے بچے بھی کسی کے گروہ نسلی یا منظر پس سماجی بھی کسی •
.جانتا نہیں بچہ کوئی کہ ہے سکتا ہو یہ یا .ہے جانتا طرح اچھی بچے جو ہے ہوسکتا شامل میں دوسرے کسی یا رکن کسی
اطالع کی خدشات اپنی کو آپ ،تو ہو شامل میں شکل بھی کسی کے بدسلوکی یا مصیبت بچہ کوئی اگر کہ ہے یقین یا شبہ کو آپ اگر •
.ہے امکان کا پہنچانے نقصان اہم بشمول دینی
 - 0121 569 2200کریں رابطہ سے ٹرسٹ کے بچوں ، Sandwellلئے کے کرنے حاصل رسائی تک کسی سے میں خدمات ان
:نمبر رابطہ مفید دیگر
 - 101پولیس مڈلینڈز مغرب
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 افسران کے تحفظ کے بچاؤ لئے کے انتظامیہ مقامی- 0121 569 8144
 افسر نامزد اتھارٹی مقامی- 0121 569 4770
 ٹیم ایس ای سی0845 352 8690
 خان سرفراز کوآرڈینیٹر )پسندی انتہا( تھام روک- 0845 352 7701
 ٹپٹنCOG - 0121 56 9 7291
Wednesbury COG - 0121 569 7294
 جی جی سی سینٹرل برومویچ مغربی- 0121 56 9 7293
 شمالی برومویچ مغربیCOG - 0121 56 9 7292
Oldbury COG - 0121 569 7295
 رولیCOG - 0121 56 9 7296
Smethwick COG - 0121 569 7297
حمایت کی الئن آن:
www.childline.org.uk
www.nspcc.co.uk
www.sandwell.gov.uk
www.sandwelllscb.org.uk
www.sandwellchildrenstrust.org.uk
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