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تبدیلی

الئیں۔رضاعئ
والدین بنیں

آپ کے نام ،اوردیگرکثیر الثقافتی پس منظر رکھنے
والے افراد کے نام ،جو بچوں سے محبت رکھتے ہیں۔
ہمیں کثیرالثقافتی پس منظر رکھنے والے رضاعی درکار ہیں۔والدین

آ پ ایک مختلف ثقافتی پس منظ ر،مادری زبان اور مختلف مذہب رکھتے ہوئے بھی نارویجن معاشرے سے ہم آہنگ
ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی چیزیں آپ کو یکساں پس منظر رکھنے والے بچوںیا نوجوانوں کی دیکھ بھال
کے لئے اچھی بنیادیں فراہم کرتی ہیں۔ یقیننا آپ اپنےکسی ہم زبان ،ہم مذہب،اور ہم ثقافت بچےیا جوان کو یہ
چیزیں منتقل کرنا پسند کریں گے۔ تاکہ وہ اس ثقافتی ورثے کیساتھ ساتھ ،آپکے شانہ بشانہ معاشرے سے ہم
آہنگ ہو کر معاشرے کا مفید شہری بن سکے۔ ایک بچے کو مضبوط شناخت فراہم کر دینا یقیننا آپ کے لئے بھی
باعث اطمینان و خوشی ہو سکتا ہے ۔
»ہم اپنے بچوں کو دوچیزیں دیناچاہتے ہیں مضبوط بنیادیں اورقوت پرواز«.

بچوں کی بہبود کے فالحی ادارے کی ذمہ داریاں (چائلڈ کئیر سروس( ایسے بچوں کی نگہداشت و پرورش کی ذمہ داری لینے کے لئے آپ کے
اندر نگرانی کی قابلیت،وقت اور وسائل کا ہونا بنیادی تقاضاہے۔تاکہ
بچوں کی بہبود کے فالحی ادارے کی اصل ذمہ داری اس بات کو
آپ بچے کو خوشگوار گھریلو ماحول اور تخفظ فراہم کر سکیں اسکے
وجہ
یقینی بنانا ہے وہ چھوٹےیا جوان بچے ،جو غیر یقینی حاالت کی
کے ساتھ آپ کی صحت بھی عمومی اعتبار سے اچھی ہونی چاہئے۔
ماحول
مندانہ
سے ذہنی و جسمانی نشو نما کے لحاظ سےغیر صحت
مزیددوسروں کیساتھ مل کر کام کرنےکی صالحیت ،مستحکم مالی حالت،
اوربہترین
کا شکار ہو گئے ہوں انھیں بر وقت صحت مندانہ ماحول
رہائشی سہولیات اور سماجی تعلقات کا دائرہ جو بچے کوترقی
ہے
داری
نگہداشت فراہم کرنا اس ادارے کی بنیادی اور اہم ذمہ
کےمواقع فراہم کر سکے ۔ممکنہ رضاعی والدین کو اچھے اخالق کا حامل
ہونا چاہئے۔اور مجرمانہ ریکارڈ سے پاک اطمینان بخش سرٹیفکیٹ پیش
وہ والدین یا دیگر حضرات جو ایسے بچوں اور جوانوں کی پرورش و
نگہداشت میں معاونت کر سکتے ہوں وہ اس ادارے سے رابطہ کر سکتے کرنا بھی الزمی ہے۔
ہیں ۔ ان میں سے بعض بچوں کو مختصر اور بعض کو طویل مدت کے مختلف بچے،مختلف ضروریات
لئے نگہداشت کی ضرورت ہو سکتی ہے ۔
چائلڈ کئیر سروس رضاعی گھروں کا انتحاب بچے کی بہتری کے نقطہ
کمسن نابالغ پناہ گزیں چھوٹے اوربڑےبچے جنھیں میونسپلٹی میں
نظر سے کرتا ہے۔ ادارہ ایسے گھرکے انتحاب کو ترجیح دیتاہے جو بچے
اور
رکھا گیا ہے انھیں بھی ادارے کی مدد کیساتھ ساتھ ایسے گھروں
کی نسلی،مذہبی،ثقافتی ،لسانی ضروریات کو پورا کر سکے۔ چائلڈ کئیر
کا
نما
والدین کی نگرانی کی ضرورت ہے ۔جو انھیں صحت مندانہ نشو
سروس بچوں کے لئے ترجیحات کا تعین اسکی ضروریات کے مطابق کرے
ماحو ل فراہم کر سکیں۔
گا۔
رضاعی والدین کو شفیق اوربچوں کے بارے میں انکا نقطہ نظر تربیت و پیشگی تیاری سے ،رضاعی والدین کی کامیابی۔
مثبت ہونا چاہیئےہے۔
فوسٹر کئیر سروس کی طرف سے رضاعی والدین کے لئےتربیتی کورس
رضاعی نگہداشت کنندہ کے طور پرآپ کو بچے کی روزہ مرہ کی دیکھ
کا انعقادکیا جاتا ہے اس کورس کی مدد سے آپ کو یہ فیصلہ کرنے
بھال کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے جبکہ دنیا میں دیگر معاشرے
میں سہولت رہتی ہے کہ کیا آپ رضاعئی والدین بننے کے لئے اپنے آپ کو
کرتے
ناروےکے طرز پر بچوں کومدد چائلڈ کئیر کے طرز پر فراہم نہیں
رضامند اور تیار پاتے ہیں ۔
۔ البتہ ناگزیر حاالت میں جب حیاتیاتی والدین کسی بھی وجہ سے
اپنے بچوں کی نگہداشت و پرورش خودکرنے سے قاصر ہوں تو دوسروں مزید معلومات کے لئے بالتکلف اس نمبر پر رابطہ کریں یا میل بھجیں۔
کا ان بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری لیناسب معاشروں میں عام بات ٹیلی فون نمبر0047 23 42 80 09.
ہے۔
fosterhjemstjenesten@bfe.oslo.kommune.no
www.fosterhjem.no/oslo

فوسٹر کئیر سروس سے تعاون و اشتراک کی ایمبسڈر محترمہ غزالہ نسیم اور سابقہ رضاعی والدہ الزبتھ لدونگسن ہیں ۔

www.fosterhjem.no/oslo

