
آپ اور آپ کے خاندان کی •
 تبدیلیوں کے دوران معاونت۔

 
آپ کے ساته دیانتداری اور •

کهُلے انداز میں پیش آنا کہ 
معاونتی خدمات کس طرح 
تبدیل ہوں گی یا ہو سکتی 

 ہیں۔
 
یقینی بنانا کہ آپ کی معاونت •

کرنے والی تنظیمیں اور 
خدمات اس بات سے آگاہ 

ہیں کہ وہ کس طرح آپ کی 
 مدد کر سکتی ہیں۔

 بہتری 

آپ اور آپ کے خاندان کے •
ہمراہ ہماری منصوبہ بندی 

وقت سے پیشتر شروع کرنا 
تاکہ آپ ہر مرحلے پر پوری 

طرح شامل ہوں اور یقینی 
بنایا جا سکے کہ آپ اپنے 
مستقبل کی منصوبہ بندی 
میں مرکزی حیثیت سے 

 موجود ہیں۔
 
یقینی بنانا کہ خدمات نوجوان •

لوگوں کو خود ُمختار بنانے 
کی مہارتیں پیدا کرنے پر 

توجہ دے رہی اور اس میں 
 معاونت کر رہی ہیں۔

آپ کے ساته اور خدمات • معاونت
کے درمیان پیغام رسانی 
کرنا جو آپ کو بہتر اور 

آسان تر انداز میں معاونت 
 مہیا کرے۔

 
سُننا کہ آپ کے لیے کیا اہم •

ہے اور جب ممکن ہو 
خدمات میں تبدیلی کرنا تاکہ 
سب سے اہم چیز کے لیے 

مدد اور معاونت مہیا ہو 
 سکے۔

 تبدیلی

 شنیٹرانز ںیم شخص بالغ سے نوجوان کیا

 

 

 

 

 ںیہ لیذ درج اہداف کے پروٹوکول شنیٹرانز

 

سینئر مینجرز سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ٹیموں کا اور ٹرانزیشن کے لیے ان کے کام کرنے کے طریقے کا جائزہ لیں اور انہیں آسان 
کہ اس سال میں ایک جانچ مکمل کریں جس میں دکهایا گیا ہو کہ وہ تر اور بہتر بنانے کے لیے تبدیلیاں کریں۔ ہم نے انہیں کہا ہے 

.ئیں گے۔ ہم ان سوال پوچه رہے ہیں  سے اپنی خدمات میں کس طرح ٹرانزیشن پروٹوکول، جس پر اتفاق ہوا ہے، کو کام میں 
 جیسے۔۔۔ 

 عملے کی آگاہی اور ان کی ذمہ داریاں میں بارے کے ٹرانزیشن پروٹوکول ?
 تعارف ہونے کے بعد سے ان کی خدمات نے کیا کچه مختلف انداز میں کیا ہے؟پروٹوکول کے م ?
 ان کی خدمت نے نوجوان لوگوں اور ان کے خاندانوں کے ساته پیغام رسانی کس طرح بہتر بنائی ہے؟ ?
 نوجوان لوگوں اور ان کے خاندانوں کی جانب سے فیڈبیک نے کس طرح ان کی خدمات میں چیزوں کو بہتر بنایا ہے؟ ?

 

 

 

 جن کرم براہ   تو ںیہ چاہتے ہونا شامل آپ اگر ںیہ سوچتے ایک آپ کہ ہے اہم بہت جاننا ہی ےیل ہمارے

 کرتے فراہم معاونت طرح کس ںیم شنیٹرانز وہ کہ ںیپوچھ ںیانہ ںیہ کرتے کام آپ ساتھ کے خدمات

 جو ںیچاہ ناید زیتجاو ای ںیچاہ بتانا ںیہم آپ جو ہوں تجربات مخصوص یکوئ پاس کے آپ اگر۔ ںیہ

 ،یوسکیواسل میس   کرم براہ   تو ہوں یسکت بنا بہتر ںیزیچ ےیل کے آپ ںیم عرصے کے یلیتبد

  ںیکر ارسال کو کونسل (Sam Wasilewski, Calderdale Council) لیکالڈرڈ

 یا  922672 07714، موبائل: 392164 01422ٹیلی فون: 
 kW.Wog.WmaWci.aacSiksW.aasaW.amtnamaSای میل: 

 Samantha.Wasilewski@calderdale.gov.ukای میل: 

ٹرانزیشن سے مراد تبدیلی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نوجوان لوگوں اور ان کے خاندانوں کے لیے یہ ایک بہت مشکل وقت ہو سکتا ہے، 
میں بہت سی مختلف خدمات مل کر کام کر رہی ہیں تاکہ آپ کے لیے چیزیں بہتر اور آسان تر بنائی جا  (Calderdale) چنانچہ کالڈرڈیل

کے لیے ایک 'ٹرانزیش پروٹوکول' تحریر کرنا اور اس پر متفق ہونا ہے جس پر  (Calderdale)سکیں۔ اس کا ایک اہم حصہ کالڈرڈیل
 سینئر مینجرز نے اتفاق کیا ہے۔   آپ کو معاونت فراہم کرنے والی خدمات کے کونسلرز اور


