
کیا آپ 
کسی دورسے کے بچے کی 

دیکھ بھال کررہے ہیں؟

ہم قیمتی اعانت بھی فراہم کرتے ہیں بشمول:

متعلق مشورہ کرنے سے  دعوی  کا  وظائف  	•

اور مشورہ اعانت  متعلق  پرورش سے  	•

مدد میں  کرنے  یکجا  واپس  کو  خاندانوں  کے شکار  بحران  	•

ہم سے رابطہ کریں

نجی رضاعت کے انتظام کا اندراج  کروانے اور آپ کے لیے 

دستیاب اعانت تک رسائی کے لیے براہ کر م رابطہ کریں:

 MARAT 
)Multi-Agency Referral and Assessment Team( 

Trafford Town Hall 
Talbot Road 

Stretford 
Manchester M32 0TH

marat@trafford.gov.uk :ای میل

ٹیلیفون: 01619125125



نجی رضاعت )پرائیوٹ فوسٹیرنگ( کیا ہے؟

نجیرضاعت ایسی صورت میں ہوتی ہے جب کوئی بچہ 16 سال سے کم عمر 

اور اس کی دیکھ  ہو  تو 18 سال سے کم عمر( کا  ہو  انہیں معذوری  اگر  )یا 
بھال 28 دنوں سے زیادہ عرصے  کے لیے کسی  ایسے شخص کے ذریعہ کی 

جارہی ہو جو درج ذیل نہیں ہے:

کوئی میں سے  والدہ  یا  •	والد 

دادا، دادی، نانا، نانی، بھائی، بہن، چچا،  دار )جیسے  رشتہ  •		کوئی  قریبی 
چچی ، خالہ، خالو، پھوپھا، پھوپھی یا سوتیلے باپ یا ماں(

فرد کوئی  واال  داری  ذمہ  کی  پرورش  کی  •			بچے 

بچوں کی نجی رضاعت کی بہت ساری وجوہات ہیں بشمول:

ذریعہ اس  کے  رہے  والدین  رہ  میں  ملک  ان کے دورسے  کو  •		بچوں 
ملک میں تعلیم  یا طبی رضوریات کے لیے بھیجا جاتا

•		ایسے بچے جو دوست کے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ ان کے والدین الگ 
ہوچکے ہیں یا ان میں طالق ہوچکی ہے یا گھر پر جھگڑا ہوتا ہے

ساتھ  کے  خاندان  کے  فرینڈ  گرل  یا  فرینڈ  بوائے  اپنے   •		نوعمر جو 
رہتے / رہتی ہیں

ہے،  غیر عمومی  وقت  کا  کام  یا  تعلیم  کی  والدین  کے  بچے جن  •		ایسے 
جس کے سبب ان کے لیے یومیہ نگہداشت )ڈے کیرئ( یا اسکول کے 

بعد کی نگہداشت کا استعامل کرنا مشکل ہے

متعلق  زبان سے  یا  ہیں  کرتے  تبادلہ  نوعمر  یا  بچے  میں  •		تعطیالت 
اسکولوں میں جاتے ہیں

بہت سے لوگ دوستوں کے ساتھ غیر رسمی انتظامات  کرتے ہوئے یہ نہیں 

جانتے کہ وہ نجی رضاعی نگراں ہیں۔ قانون کے تقاضوں کے مطابق والدین 

اور نگرانوں  کو نجی رضاعت کا انتظام کرنے کی صورت میں لوکل اتھارٹی 

کو آگاہ کرنا چاہیے۔

ٹریفورڈ کونسل کو شامل کیا جانا کیوں رضوری ہے

بچوں کو محفوظ رکھنے اور کنبوں کی اعانت کے لیے، سبھی والدین اور نجی 

رضاعی نگرانوں کے لیے ہمیں نجی رضاعت کے انتظام کے بارے میں بتانا 

رضوری ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ مقامی اتھارٹی کی قانونی ذمہ داری ہے کہ 

وہ سبھی بچوں کی بہبود کا تحفظ کرے)دی چلڈرنز ریگولیشنز 2005، 

رضاعت کے لیے نجی انتظامات(۔

اگر آپ نجی  رضاعت کررہے ہیں تو یہ رضوری ہے کہ آپ ہمیں جتنی جلدی 

ممکن ہو یہ بھی بتائیں کہ آیا آپ کے انتظامات میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، 

مثال کے طور پر اگر آپ گھر تبدیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی گھر میں منتقل ہوتا 

ہے یا وہاں سے چال جاتا ہے یا اگر آپ کے ساتھ رہنے واال کوئی فرد کسی جرم 

کا مرتکب ہوتا ہے۔  آپ کو والدین کے ساتھ مل کر اس کا منصوبہ بنانا چاہیے 

اور کسی تبدیلی کے بارے میں والدین اور بچے سے بات کرنی چاہیے۔

ہم کیا کریں گے؟

ہم بچے، والدین اور نجی نگراں کے ساتھ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے 

   : کام کریں گے کہ بچے کے لیے ممکنہ طور پر بہرتین انتظامات ہوں، بشمول

کر  بات سن  کی  اس  ہے  چاہتا  کچھ  بچہ جو  	•

کا  ورکر  لیے سوشل  کے  تعاون  نگراں )نگرانوں( کو  اور   •		بچے 
انتظام کرکے 

لیے  کے  کرنے  درخواست  کی  بننے  نگراں  رضاعتی  نجی  کو  •		نگرانوں 
رضوری فارمز بھرنے میں مدد کرکے

تعلیمی،  کی  بچے  کہ  کرکے  مدد  میں  بنانے  یقینی  کو  معاملے  •		اس 
صحت، ثقافتی، زبان سے متعلق اور مذہبی رضوریات کی تکمیل ہو

کریں  فیصلہ  تو، ہم  ہیں  نہیں  موزوں  انتظامات  کہ  ہے  لگتا  ہمیں  •		اگر 
گے کہ بچے کی بہبود کے تحفظ کے لئے کیا کارروائی کی جائے۔


