
کی بچے  کے  دوسرے  کسی  آپ   کیا 
ہیں؟ کررہے  بھال  دیکھ 

 اگر آپ  کسی دورسے کے بچے )16 سال سے کم یا اگر معذور ہو تو 18 سے کم عمر( کی دیکھ بھال 28
دنوں سے زیادہ عرصے کے لیے کررہے ہیں تو یہ نجی رضاعت کہالتی ہے۔

 نجی رضاعی نگرانوں کے لیے دستیاب  اعانت کے بارے میں  اور یہ معلوم کریں
کہ  آپ کے لیے ہمیں اپنے انتظامات کے بارے میں بتانا اہم ہے۔

ہم سے رابطہ کریں

نجی رضاعی انتظام کا اندراج کروانے اور آپ کے لیے 

دستیاب مدد تک رسائی کے لیے رابطہ کریں:

MARAT )Multi-Agency Referral and Assessment Team( 
Trafford Town Hall, Talbot Road, Stretford, Manchester M32 0TH

marat@trafford.gov.uk :میل ای 

 ٹیلیفون: 01619125125
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