
 مشاورتی واک-اِن  ( پہلے سے طے شده
وقت کے بغیر آنا) مالقاتی کلینک کیا ہے؟

 کلینک، چھوڻے بچوں والے خاندانوں اورنوجوانوں کو ایک
 فوری تھیراپی سیشن(مالقات برائے زبانی  عالج)فراہم کرتا ہے۔

:یہ کلینک پیش کرتا ہے
آپکی ضرورت کے وقت،ایک تربیت یافتہ تھیراپسٹ(معالج) سے مالقات کا موقعہ۔•

 مندرجہ ذیل اور ان سے ملتے جلتے مسائل کے لیے فوری مشاورت اور مدد:  رویے سے
 متعلق مشکالت، جذباتی تغیر،(جیسے شدید  اداسی یا نروس  ہو جانا)، والدین کے سواالت، بچوں/بہن
 بھائیوں کے درمیان اختالف / جھگڑے، سکولوں سے متعلق مشکالت، خاندان کا ڻوڻنا  (جیسے دباؤ،

 علیحدگی ،طالق وغیره) ۔
 ضرورت کی صورت میں ، دیگرخدمات تک رسائی۔کئی لوگوں کوصرف ایک ہی مالقات

 کی ضرورت ہوتی ہے تاہم، حسِب خواہش و ضرورت، آپ ایک سے ذیاده مرتبہ بھی تشریف ال
 سکتے ہیں۔

•

•

کلینک میں کون آسکتا ہے؟
•

 
ہوں۔ ایسے خاندان جہاں نو مولود سے لے کر17  سال تک کے بّچے 

اگرآپ کا ّ بچہ پانچ (5) سال یا اس سے چھوڻا ہے، تو واک-اِن کلینک آنے سے قبل
2347-634-905 ایکس ڻینشن  439 پر فون کرلیں۔

کی  ہم مشاورتی مالقات میں آپ کے ساتھ ساتھ، اہِل خانه اوردیگر اہم لوگوں کی شمولیت 
ہیں۔ حوصله افزائی کرتے 

اگرآپ ایک ّ مترجم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اپنے  ُچنیده کلینک آنے سے قبل، فون کر 
کے مترجم کا انتظام کروا سکتے ہیں

•

•

•

ہم کیا امید رکھتے ہیں؟
منٹ درکار ہیں جو پہلے آیئے، پہلے پایئے کی • ایک مشاورتی مالقات کے لئے 60-90 

ہے۔ بنیاد پر میسر 
ہوگی۔ مکّمل طور پر نجی اور رازدارانه  آپ کی مالقات  

اس مشاورتی عمل کا موضوع ،آپ اور آپ کے خاندان کی اس مالقات سے حاصل  
ممکنہ نتائج کی خواہش کی بنیاد پر ُچنا جاتا ہے

گے۔ ہم اپنی تّوجه آپکی  ضروریات اورمثبت پہلو ؤں پر مرکوز رکھیں 
 ہم آپکے ساتھ مل کر مسائل کے حل ،اور آپ کے لئے ایک قابِل عمل منصوبه فراہم کرنے 

پر کام کریں گے۔

•
•

•
•

 اگر ہمیں ایک بحران کا سامنا ہو تو کیا ِکیاجائے؟
 اگر آپ کو دماغی صحت کی ہنگامی امداد درکار ہے توپولیس کو911   پر فون کریں یا اپنے

مقامی ہسپتال سے رجوع کریں
•



ہمارا مشن
 بچوں اور خاندانوں میں بہترین دماغی صحت کے حصول و فروغ کے لیے ان کے

ساتھ مل کر کام کرنا۔

 ہمیں جانیے
 گیاره (11)  ذیلی اور تین (3)  مرکزی آفسوں سے مختلف پروگرام و خدمات مہیا  ،(ROCK)راک
 کرتا ہے۔ہم ہالڻن میں چالیس سال سے مصروِف عمل ایک ایسی تنظیم ہیں،جو تمام کالینڻس اور ان
 کے خاندانوں کو ساتھ لے کر چلتی اور سب کی شمولیت کو یقینی بناتی ہے۔ہم ،لوگوں، خاندانوں

اور کمیونڻی کو مضبوط بنانے کے لیے کو شاں و وقف ہیں۔

www.rockonline.ca/services

سوموار ۔ جارج ڻاون(ایکڻو  ِلونگ سینڻر)
318 ۔گویلف سڻریٹ (عقِب عمارت)   فون: 2575-875-905 کلینک کا وقت 12بجے دوپہر تا شام 8 بجے تک ہے 

جبکه دن کی ممکنه آخری مالقات کا وقت شام  6:30 تک میسر ہے۔

منگل۔ ایکڻن(ایکڻِو  ِلونگ سینڻر)
415 کوئین سڻریٹ ایسٹ ایکڻن  فون 2575 ۔875۔905

کلینک کا وقت 4 بجےدوپہر تا شام 8 بجے تک ہے جبکه دن کی ممکنه آخری مالقات کا وقت شام  6:30 تک میسر ہے۔

منگل ۔اوکِول
 12 اے 504 - ایراکوئے شور روڈ

 فون نمبر3525۔339۔905
تکمیسرہے۔ کلینک کا وقت 12  بجے دوپہر تا شام 8 بجے تک ہے جبکه دن کی ممکنه آخری مالقات کا وقت شام 6:30 

بدھ۔ برِلنگڻن
پرل سڻریٹ 471 

 فون2347۔634۔905 
تک میسرہے۔ کلینک کا وقت 12بجے دوپہر تا شام 8 بجے تک ہے جبکه دن کی  ممکنه آخری مالقات کا وقت شام 6:30 

لڻن سوموار ۔ 
400 برونڻی سڻریٹ ساؤتھ 101 

فون 2575۔875۔905
کلینک کاوقت 12 بجے دوپہر تا شام 8 بجے تک ہے جبکه دن کی ممکنه آخری مالقات کا وقت شام 6:30 تک میسر ہے۔

HOURS OF OPERATION




