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موضوع :ادارے میں انفرادی موافقت کی مدت کو منظم کرنا –
والدین کے لئے معلومات کا ایک ٹکڑا

عزیز والدین،
مزید چند ہفتوں۔ آپ کا بچہ ہمارے بچوں کے دن کی سہولیات میں سے کسی ایک پر جائے گا۔ جہاں ،وہ نئے طریقوں کو دریافت کرے گا ،نئی
جگہوں کا عادی ہوگا ،دن کے نا معلوم طریقہ کار اور عادات سے خود کو مانوس کرے گا ،بہت سے نئے بچوں کے ساتھ ساتھ ابتدائی طور پر غیر
مانوس بڑوں سے مالقات کرے گا۔
یہ بہت سے اقدامات آپ کے بچے کے لئے اہم واقعات کی تشکیل کرتے ہیں ،وہ متجسس ،حوصلہ مند ،مشکوک ،اور شاید تھوڑا پریشان بھی ہوگا۔
آپ کے بچے کو کامیابی سے اس کا آغاز کرنے اور ہمارے ڈے کیئر سینٹر میں آرام دہ محسوس کروانے کے لئے ،اسے ہم بڑوں کی طرف سے
مدد ،واقفیت اور حساس تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہم – آپ کے ساتھ مل کر  -اس نئے آغاز کو آپ کے بچے کے لئے آسان بنانا چاہتے ہیں۔
اس لئے ،تمام بچ ے ڈے کیئر سینٹر میں اپنے وقت کی شروعات ایک نام نہاد "موافقت کی مدت" کے ساتھ شروع کرتے ہیں جس کا مقصد خاص
طور پر بچے کی مانوس گھریلوں زندگی سے نامعلوم دنیا یا  /اور اس طریقے میں منتقلی کو آسان بنانا ہوتا ہے جس میں ڈے کیئر سینٹر کام کرتے
ہیں۔
جب تک آپ کا بچہ نئے ماحول سے واقف نہ ہوجائے اور اپنے استاد کے ساتھ ایک پراعتماد رشتہ نہ بنالے ،تب تک آپ کے لئے ضروری ہے کہ
آپ اس ابتدائی وقت میں اپنے بچے کی مدد کریں اور اس کا ساتھ دیں۔ ماں یا باپ کے طور پر ،آپ اپنے بچے کو وہ تحفظ فراہم کریں جس کی
اسے اس نئی صورت حال سے کامیابی کے ساتھ واقف ہونے میں ضرورت ہوتی ہے۔
یہ آپ کے لئے ،والدین کے طور پر ،ہمارے بارے میں اور ڈے کیئر سہولت کے روز مرہ کے معمول کے بارے میں جاننے میں معاون ہوگا۔ ہمیں
آپ کے بچے کی ترق ی ،اس کی عادات اور ترجیحات کے بارے میں بات کرنے میں خوشی ہوگی۔ یہ عام تبادلہ آپ کے بچے کے ساتھ تعلیمی کام
کے لئے اہم ہے۔

موافقت کی مدت کا وقت
موافقت کی مدت کا وقت بچے کی عمر اور دیگر لوگوں کے ساتھ ہونے والے اس کے تجربات اور گزشتہ علیحدگی کے حاالت پر منحصر ہوتا ہے۔
 0سے  3سال کی عمر کے درمیان ،تجربے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کم از کم تین ہفتے ،اور کنڈرگارٹن عمر میں کم از کم دو ہفتے لگتے
ہیں۔ کبھی کبھی ،تاہم ،غیر متوقع حاالت رونما ہوتے ہیں جس میں موافقت کی مدت میں توسیع کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اسکول کی عمر
کے بچوں کے ساتھ ،تعارفی مرحلہ ہوتا ہے اگر بہت اہم ہو۔ ہم آپ کے ساتھ آپ کے بچے کی انفرادی موافقت کے عمل کی تمام تفصیالت پر گفتگو
کریں گے۔
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آپ کی منصوبہ بندی کے لئے اہم

ہمارے ڈے کئیر سینٹر پر آپ کے بچے کی موافقت کی مدت کے لئے ،ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ دو سے تین ہفتوں کا وقت محفوظ رکھیں۔
اس وقت آپ کے بچے کو آپ کی مدد اور ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو وہ تحفظ فراہم کریں جس کی اسے اس نئی صورتحال
سے واقف ہونے کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔
اگر کچھ اہم وجہ سے آپ خود موافقت کو نہیں سنبھال سکتے ہیں ،تو اس وقت کے دوران کوئی قابل اعتماد شخص آپ کے بچے کا ساتھ دے
سکتا ہے۔ تاہم ،ہ مارا مشورہ یہ ہے کہ اس شخص کو مزید تبدیل نہ کیا جائے۔ مزید برآں ،ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے روز مرہ کے معمول کی
اگلے دو سے تین ہفتوں میں اس طرح سے منصوبہ بندی کریں ،کہ آپ مختصر نوٹس پر حاضر ہو سکیں۔
اگر ممکن ہو ،تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ڈے کیئر سینٹر میں آپ کے بچے کی موافقت اور آپ کی فیملی میں دیگر تبدیلیاں ایک ساتھ واقع نہ
ہوں۔ ہم آپ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی چھٹی کی منصوبہ بندی اس طرح سے کریں ،کہ آپ کا بچہ تعارفی مرحلہ کے دوران یا اس کے
تھوڑے بعد میں طویل وقت کے لئے غیر حاضر نہ ہو۔
گھر کے مانوس "اشیاء" جیسے کمبل ،روئیں دار جانور ،کتابیں ،تصاویر ،یا کوئی پسندیدہ کھلونا اب تک کے غیر مانوس ماحول میں ابتدائی
مدت کے دوران آپ کے بچے کے لئے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لئے انھیں اپنے ساتھ النے میں آزاد محسوس کریں۔
براہ مہربانی اپنے بچے اور اپنی فیملی کے عادات اور رسومات کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔

تنظیم
ایک کامیاب موافقت کے وقت کو ایک ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم مندرجہ ذیل طریقے سے منظم کرتے ہیں:
• ہم بچوں کو "مرحلہ وار" داخل کرتے ہیں۔ ہر ہفتے اور ہر معلم کے لئے ،ایک بچہ لیا جاتا ہے۔
• موافقت کی مدت کے دوران ،آپ کا بچہ صرف گھنٹے کے اعتبار سے ڈے کیئر سینٹر جاتا ہے۔
• آپ کے بچے کی موافقت کو ایک تربیت یافتہ اور ہنرمند ماہر تعلیم سنبھالتا ہے۔
• آپ کا بچہ تھوڑے تھوڑے اضافے میں نئے ماحول کو جان لے گا۔
آپ کی مدد کے ساتھ ،آپ اپنے بچے پر ڈے کیئر سینٹر میں منتقلی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ بہر حال ،ایسا ہو سکتا ہے کہ نئے نقوش کا تنوع
نئے ماحول کے پہلے ہفتوں کے دوران آپ کے بچے کی بہت آسانی سے تھکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے یا اس سے آپ کا بچہ غیر معمولی
ردعمل کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں فکر نہ کریں ،کیونکہ آپ کی فعال شرکت ان متنوع ترقی کے کاموں کی شناخت کرنے میں
آپ کی مدد کرے گی جسے آپ کا بچہ اس وقت میں حاصل کرے گا۔
ہم آپ کے بچے ،آپ اور اپنے لئے ایک کامیاب موافقت کے وقت کے متمنی ہیں۔ ہم کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لئے خوش ہیں۔ براہ
مہربانی ہم سے رابطہ کریں۔
ہم موافقت کے آخر میں آپ کے ساتھ بات چیت کا جائزہ لینے کے لئے پہلے سے انتظار کر رہے ہیں۔
ایک اچھے تعاون کے لئے
آپ کا
since
rely
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