کرسکتےہیں؟
آپ کس طرح مدد
ادارہ ہے ،اس لیے ہمیں ہمیشہ ایسے
کریں تاکہ ہم ڈنگلی ایک خیراتی
کی ضرورت ہوتی ہے جوہماری مدد
زیادہ لوگوں کی مدد کرسکیں۔لوگوں
زیادہ سے
ادارے میں رضاکارانہ طورپرکام کریں
ہماری مدد کریں ،ہمارے رضاکار :ہمارے
اورمہربانی فرما کر اس کارِ خیرمیں
دیۓگۓکام جیسے عطیات اکٹھے
کرنے والی رضاکارانہ طورپرترتیب
والے رضاکاربنیں اورعطیات اکٹھے
تقریبات میں حصہ لیں۔ کرنے
اپنے تحائف اورپیسوں کی صورت میں
ساتھ دیں تاکہ ہم زیادہ عطیہ دیں :آپ
ضرورت مند لوگوںکی مدد میں ہمارا
زیادہ لوگوں تک رسائی حاصل کرسکیں۔
سے
کوآزمائیں :ڈنگلی ایسے افراد کو خوش
مشکل ترین جسمانی اپنی جسمانی قوت
اکٹھے آمدید کرتی ہے جوسپونسرڈشدہ
میں حصہ لے کرڈنگلی کے لیے عطیات
کرتے ہیں۔ سرگرمیوں
اگرآپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے خیراتی
ہیں توہم سے رجوع ہم سے رابطہ کریں
کاموں میں ہمارے مددگارثابت ہوسکتے
ضرورت مندبچوں اوران کے اہلِ خانہ کی
تبدیلی ال سکتی ہے۔ کریں آپ کی مدد
زندگی میں بہت بڑی

ہم کون ہیں؟
ہمارا مقصد
کی بہترین ،مکمل اوربھرپورشروعات
ہیں۔ ہم ہربچےکی ابتدائی زندگی
پریقین رکھتے
ہمارا مشن
تربیتی سرگرمیوں کے ذریعے
سال تک کے بچوں ہم کھیل کے اورخصوصی
مدد معذور یا اضافی مدد کے طلبگار پانچ
خانہ کی زندگیوں میں تبدیلی النے والی
ساتھ سرکاری اداروں میں بھی اور انکے اہلِ
کرتے ہیں۔ اور رہنمائی مہیا کرنے کے
مشورہ اور مدد فراہم
کرتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنا
سے زیادہ بچوں تک رسائی حاصل ہم محسوس
کہ انہیں اپنی زندگی ممکن ہوسکے زیادہ
کریں تاکہ اس بات کویقینی بنا سکیں
حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ
مدد حاصل ہے۔ کی ابتدائی شروعات
ہم سے رابطہ کریں
فون ریڈنگ01183 277424 :
فون ووکنگھم0118 9771234 :
فون نیوبری01635 552458 :
ای میلadmin@dingley.org.uk :
ویبwww.dingley.org.uk :
Facebook: /dingleygroup
Twitter: @Dingley
اینڈ سپیشلسٹ ارلی ایئرزسینٹرز
ڈنگلی فیملی
Kennet Way Community Centre
Kenavon Drive, Reading, RG1 3GD
خیراتی ادارہ کا اندراج1137609. :
کمپنی کا اندراج07279320 :

Dingley’s Promise

ہم ہربچے کے لیے بہترین شروعات پر
یقین رکھتے ہیں

ہم خاص کیوں ہیں؟
●

کوہمارے پاس چھوڑکرآرام کرسکتے
کہ آپ کے بچے محفوظ آپ اپنے بچے
میں ہیں۔ہیں ،یہ بات جانتے ہوئے
ہاتھوں

●

پاس ہربچے کواسکی بھرپورصالحیت
نما کرنے میں مدد دینے کے لیے ہمارے
خصوصی علم موجود ہے۔کےمطابق نشو و

●

کی سرکاری اداروں میں شمولیت کی
اوراگرممکن ہو توانکے سکول ہم بچوں
تبادلہ کرتے ہیں۔کوشش کرتےہیں
قبل کے گھنٹوں کا

ہماری خدمات
پلے سیشنزکے ذریعے سیکھنا
ضروریات کے حامل بچوں کے لیے ہفتہ
) معلوماتی اورتعلیمی معذوریااضافی
کے دوران (ماسوائے جمعہ بعددوپہر
کیاجاتاہے۔ ہمارے ادارے کوآفسٹیڈکی
کا اعزاز دیاگیاہے۔سرگرمیوں کااہتمام
جانب سے بے مثال ہونے
خاندان کی مدد
کام دوسرے اداروں کے ماہرین کے ساتھ
طلبگاربچوں اورانکے اہل ہمارے ادارے کا
میں مدد اور مل کرمعذور یا اضافی مدد کے
کی ہمارے اداروں یا ان کے اپنے گھروں
ساتھ دوسرے امورمیں مدد مہیا کرناہے۔خانہ
رہنمائی کے
خاندان کی تعلیم و تربیت
ساتھ ایسے تربیتی کورسزکاانعقاد
ہی کھیل ہمارا ادارہ دیگرماہرین کے
جس میں بچے اوران کے اہلِ خانہ کوکھیل
جاتی ہے۔ اس اجالس میں ان کو ان کرتاہے
دی جاتی ہے میں تعلیم و تربیت دی
صالحیت کے مطابق تعلیم اور رہنمائی
میں اضافہ کرکے اپنے بچوں کی کی
ادا کرتے ہیں۔جن سے وہ اپنی معلومات
نشونما میں اہم کردار
مہیا کاروں کومدد فراہم کرنا
سپورٹ سروس (پی اے ایس ایس)
کے حامل بچوں پرووائڈرز ایڈوائزری
مہیا کاروں کو اضافی ضروریات
کو شامل کرنے میں مدد دیتی ہے۔سرکاری

ہوتی اگرمجھے ‘یہ میرے ہفتے کا اہم حصہ ہے
کوملنے اورڈنگلی ٹیم اورمیرے لیے مشکل
کرنے کاموقع نہ ملتا’ دیگرخاندانوں
کی مدد کوحاصل

تربیتی اجالس میں بچے کوخوداعتمادی اورمختلف
مہارتیں سکھاتے ہیں۔ہم کھیل ہی کھیل کے
آئی ہے’‘ڈنگلی میں آنے سے میرے بیٹے میں
بہت زیادہ تبدیلی اوربہتری

ہماری اقدار
●

ہیں؟ہماری خدمات تک آپ کسطرح
رسائی حاصل کرسکتے

تعلیم و تربیت سے ہم سب بچوں میں
کامیابی کے خواہ ہیں۔اپنی مسلسل
شانداراورنمایاں

●

بچے کی پانچ سال کے ہونے اورسکول
رہنمائی کرتے ہیں۔ہم آپ کی اورآپکے
جانے تک آپ کی مدد اور

کے اہل کار ،ادارے میں آنے والے بچے
کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ہم اپنے ادارے
اوران کے اہل خانہ

●

کار ،ادارے میں آنے والے بچوں اوران کے
اور انکی ترقی کوشاندار ہم اپنے اہل
دیتے ہیں۔اہل خانہ کی تعلیم و تربیت
ماحول میں تشکیل

●

کے لیے وسائل اورتجربہ کاتبادلہ
سے کرتے ہیں۔ہم بہترین نتائج
دیانتداری

●

اہل خانہ کی رائے کواہمیت دیتے ہیں
کا حق دیتے ہیں۔ہم بچوں اورانکے
اور ان کوان کی رائے کے استعمال

کے لیے کسی قسم کی تشخیص کی
ترخدمات مفت ہیں۔آپ کوڈنگلی میں آنے
ضرورت نہیں اورہماری زیادہ
ہمارے ادارے سے ٹیلی فون یا ای میل
ہیں کہ ہم آپ کی ٓپ اپنے سے قریب
ذریعے رابطہ کرکے یہ جان سکتے
کسطرح مدد کرسکتے ہیں۔کے

