
 

 

 
 ایک نوجوان شخص سے بالغ ہونے تک

 معلوماتاتی آسان مطالع متعلق کے ٹرانزیشن
 

 ٹرانزیشن کیا ہے؟

جب یہ واقع ہوتی ہے تو آپ کو   ۔ہے یلیتبد ںیم شخص بالغ سے نوجوان کیا ہی
 مختلف خدمات کے ذریعے معاونت فراہم کی جائے گی۔ 

بہت سی  مرادسے انہیں بالغان کی خدمات کہا جاتا ہے۔  اس 
اور یہ نوجوان لوگوں اور ان کے خاندانوں کے لیے  ہیں تبدیلیاں

 (Calderdale)ایک مشکل وقت ہو سکتا ہے۔  چنانچہ کالڈرڈیل
میں بہت سی خدمات مل کر کام کر رہی ہیں تاکہ اسے سب کے 

 (Calderdale)لیے بہتر اور آسان بنایا جا سکے۔  اس کا ایک اہم حصہ کالڈرڈیل
 کے لیے ایک 'ٹرانزیشن پروٹوکول' تحریر کرنا ہے۔

 

 ہے؟ ایک پروٹوکول شنیٹرانز

یہ قواعد کا ایک مجموعہ ہے اور جب آپ اور آپ کا خاندان 
ٹرانزیشن کے مرحلے سے گزر رہے ہوں تو خدمات والے آپ کی 
معاونت کرنے کے دوران اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش 

 کریں گے۔

 

 
 کا ٹرانزیشن پروٹوکول ہے۔   (Calderdale)یہ کالڈرڈیل

 کی خدمات اپنے لیے مندرجہ ذیل اہداف مقرر کریں گی: (Calderdale)کالڈرڈیل
 

 آپ اور آپ کے خاندان کی تبدیلیوں کے دوران معاونت کرنا 
 جب آپ بچوں کی خدمات سے بالغان کی  آپ کو جس حد تک ممکن ہو معلومات فراہم کرنا کہ

یقینی بنانا کہ تمام عملہ تربیت ۔یہوں گ لیخدمات کس طرح تبد یمعاونت تو گے ںیجائخدمات پر 
 یافتہ ہے اور درست معاونت فراہم کر سکتا ہے

  یقینی بنانا کہ آپ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی میں مکمل طور پر شامل ہیں۔  ہم سُنیں گے کہ
 آپ کے لیے کیا اہم ہے

  سے آزاد ہونے میں مدد دیں گےآپ کو مہارتیں پیدا کرنے اور معاونت 
 آپ کی معاونت کرنے والی خدمات سے بات کرنا آپ کے لیے آسان بنائیں گے 

 



کونسل سینئر مینجمنٹ یقینی بنائے گی کہ ٹرانزیشن میں مدد کرنے کے  (Calderdale)کالڈرڈیل
 لیے ہمارا عملہ ہر ممکن تعاون کر رہا ہے اور آپ کے لیے چیزیں آسان تر بنا رہا ہے۔ 

 

    ہمارے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں

پوچهیں کہ  ان سےجن خدمات کے ساته آپ کام کرتے ہیں،   جائے؟ ہوا شامل نہ وںیک
 وہ ٹرانزیشن میں کیسے معاونت کرتی ہیں۔

 بارے بتانا پسند کریں گے جو آپ کے ساته پیش آئیں؟کے کیا آپ ہمیں ان چیزوں 

کیا آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں کہ تبدیلی کے عرصے میں آپ کے لیے چیزیں آسان 
 کیا کر سکتے ہیں؟لے خدمات وابنانے کے لیے 

 

اگر آپ کے پاس کچه ایسا ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہیں، یا کچه مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو 
سے مندرجہ  (Sam Wasilewski)کونسل میں سَیم واسلیوسکی (Calderdale)براِہ کرم کالڈرڈیل

 ذیل پر رابطہ کریں:

 

 392164 01422ٹیلی فون:  

 

 922672 07714موبائل: 

 

 Samantha.Wasilewski@calderdale.gov.ukای میل:  

 

  


