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ولی عزیز 

به تمامی کودکان پیش-دبستانی پیشنهاد می شود که از طریق مشاور بهداشتی که مدرسه را مالقات 
می کند، تحت بازنگری بهداشتی قرار گیرند. 

این مقطع مهمی در زندگی فرزند شما می باشد. این مهم است که فرزند شما یاد بگیرد که اعتماد به 
نفس داشته باشد، به دیگران اعتماد کند، کنجکاو باشد، با دیگران ارتباط برقرار کند و بیاموزد. 

به زودی از شما و فرزندتان دعوت خواهد شد تا با مشاور بهداشتی مالقات کرده و در مورد پیشرفت 
و ترقی فرزندتان صحبت کنید.

این موضوع که فرزند شما از یادگیری لذت ببرد بسیار مهم است. این مالقات برای شما این فرصت 
را فراهم کرد تا در مورد پیشرفت و ترقی عاطفی و اجتماعی فرزندتان صحبت کنید. داشتن اطالعات 

بیشتر در مورد سالمت و ترقی فرزندتان باعث خواهد شد که شما به آسانی به او کمک کنید.

اگر فرزند شما در حال حاضر از طرف خدمات بهداشتی و تربیتی دیگر کمک دریافت میکند، ما هنوز 
هم شما را تشویق می کنیم که در این باز نگری، برای کودکان 3+ شرکت کنید.
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مدیر/سرپرست مرکز پیش مدرسه ای شما در مورد اینکه چگونه برای این بازنگری 3+ با مشاور 
بهداشتی قرار مالقات تعین کنید، اطالعات الزم را فراهم خواهد نمود. اگر شما نیاز به مترجم دارید، 

لطفاً به ما اطالع بدهید زیرا ما باید این کار را از قبل هماهنگ کنیم. 

این مالقات در مرکز پیش دبستانی/کودکستان انجام خواهد شد.  •

.)PCHR( لطفاً کتابچه قرمز کودکتان را همراهتان بیاورید  •

برنامه مداخله و شکل گیری اولیه )EITP( در ایرلند شمالی اجرا می شود/سازمان بشردوستانه 
آتالنتیک برنامه تغییرات اجتماعی را اجرا می کند و این برنامه اشتراکا از طریق سازمان ارائه 

 تغییرات اجتماعی و سازمانهای زیر سرمایه گذاری می شود:
 The Atlantic Philanthropies و DoH, DE, DoJ, DfC, DfE 

هدف EITP  احسان بخشی پی آمدها برای کودکان و افراد جوان در ایرلند شمالی از طریق انجام 
برنامه های مداخله اولیه می باشد.
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