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،عزیز والدین/نگہداشت کنندگان
کے ساتھ کام کے متعلق بتاؤں ،جو بچوں  Place2Beکے  Goldfinchمیں یہ خط اس لیے لکھ رہا/رہی ہوں کہ آپ کو
اور نوجوان افراد کے اعتماد اور تندرستی کو بہتر بنانے کیلئے سکولز کی معاونت کرنے واال ایک قومی خیراتی ادارہ ہے۔
ملک بھر میں  250سے زائد سکولوں میں شاگردوں ،خاندانوں اور سٹاف کو جذباتی اور تھیراپی کی Place2Be
معاونت فراہم کرتا ہے۔
یہ شاگردوں کو بات چیت اور تخلیقی کام کے ذریعے خود کا اظہار کرنے اور خود کو درپیش کوئی سی پریشانیوں کے متعلق
 Place2Beوالدین اور سٹاف کیلئے بھی معاونت فراہم کرتا ہے۔  Place2Beسوچنے کیلئے ایک جگہ فراہم کرتا ہے۔
اور اس کے کام کے متعلق آپ کو مزید بتانے کیلئے کچھ معلومات منسلک ہیں۔
کہالتا ہے۔ یہ تمام شاگردوں کیلئے ' 'Place2Talkاِس خدمت کے مشہور ترین پہلوؤں میں سے ایک Place2Talk
کھال ہوتا ہے ،اور وہ ایک تربیت یافتہ مشیر کے ساتھ  15منٹ گزارنے کیلئے مالقات طے کر سکتے ہیں ،خواہ اکیلے ہی
کے سکولوں میں شاگردوں کی تقریباً ایک تہائی تعداد ہر سال اس خدمت  Place2Beیا پھر ایک دوست کے ساتھ۔ اوسطاً
سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ شاگرد اکثر دوستیوں یا خود کو درپیش کوئی سی پریشانیوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔
تاریخِ پیدائش ،سال کے گروپ ،صنف ،نسل ،گفتگو کے وسیع تر موضوع اور سیشن Place2Be
ً
آپ کے بچے کے نام،
کے نتیجے میں لیے جانے والے کوئی سے اقدامات کو ریکارڈ کرے گا۔یہ معلومات بحفاظت سٹور کی جاتی ہیں۔ انہیں
کی خدمت کی جانچکاری کرنے اور ہمارے کام کو بہتر بنانے کیلئے کیی کوڈ کی صورت میں استعمال کیا جاتا Place2Be
ہے۔برا ًِہ کرم اس بارے میں مزید معلومات کیلئے اس خط کے اختتام پر ایک علیحدہ شیٹ دیکھیں۔
تک رسائی کرنے کیلئے ولدیتی معاہدہ Place2Talk
سے کوئی متضاد معلومات وصول نہ کریں ،ہم فرض کریں گے کہ آپ کے  Place2Beتاوقتیکہ ہم سکول ،آپ سے ،اور
کے پاس آئے۔  Place2Talkبچے کے پاس والد/والدہ/نگہداشت کنندہ کی اجازت ہے کہ
 Catriona Rossاگر آپ مزید جاننا چاہیں یا ترجیح دیں کہ آپ کا بچہ یہ خدمت استعمال نہ کریں ،برا ًِہ کرم رابطہ
سے [0208 773 7455رابطہ شامل کریں ]پر رابطہ کریں جو کہ کوئی سے بھی )سکول پراجیکٹ مینیجر (Place2Be
سواالت کا جواب دیتے ہوئے بہت خوشی محسوس کریں گے۔

Mrs Emilie Haston, Head Teacher
……………………………………………………………………………………………….
میں شرکت کرے۔  Place2Talkمیں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ
…………….بچے/نوجوان فرد کا نام ……………………...……………………….کالس/فارم
………………………………………  ………………………………. .والد/والدہ/نگہداشت کنندہ کا نام
 ……………………….دستخط …………………………………………..
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