
   47519 299455 اگر اپ کو مزید معلومات چایئے تو اس نمبر پر کال کیجیے 
Phone us on 01274 544922,or call in to your local centre for more information about any of our children's centre services. 

Allerton Fizz and Nafeesa 

   فرضانہ
       فمیل سپورٹ ورکر 

  نفیسہ 
         اڈمین اسسٹنٹ۔ 

Crossley Hall Mehwish and Adnaan 

     مریم۔ 
 کمیونٹی انگجئمنٹ ورکر

       ادنان۔ 
         اڈمین اسسٹنٹ۔ 

Lidget Green Saeeda, Nafeesa and Mareena 

Princeville Sabba, Nadia and Negat 

Farnham Road Qurrat, Sofia, Fozia and Miryam 

   صوفیہ۔                            کھورت
 کمیونٹی انگجئمنٹ ورکر

     ذاکیا۔ 

     پاٹشنرز  ارلی یارس 

    صایاا
       فمیل سپورٹ ورکر 

     نادیہ۔                   صبا۔ 
 کمیونٹی انگجئمنٹ ورکر

St Edmund’s Najam, Selma and Zakiyah 

    ناجم۔ 
       فمیل سپورٹ ورکر 

 سلمہ 
       فمیل سپورٹ ورکر 

Dads’ Workers 

Qaiser and Hafeez 

 حفیظہ                     قیصر۔ 

سٹاف جو اردو اور پنجابی بولتے 

  نفیسہ 
         اڈمین اسسٹنٹ۔ 

         ویسٹ بریڈ فوریڈ بچوں کا سنٹر 
 

 
West Bradford Children’s Centre Cluster   

Staff who speak Pushto: Noor  
Staff who speak Hindi: Rajvir 

        نور۔ ادنانلوی درستیز چې د پښتو خبرې  

   स्टाफ जो हहिंदी बोलते हैं  राजवीर     

Staff who speak Urdu and Punjabi  

فوذیہ     
    پاٹشنرز  ارلی یارس 

  نگھیت
       فمیل سپورٹ ورکر 

  مارینے
 کمیونٹی انگجئمنٹ ورکر

  مھوش
 کمیونٹی انگجئمنٹ ورکر
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Afternoon 1 – 3  بجے تک  ۳سے لکر  ۱دوپہر       Morning 9 - 11  بجے تک  ۱۱سے ۹صبح      Allerton 

 Stay and Playسٹے اور کھیل      
  Baby Massageبچوں کے مالش کا کو دس    

 سوموار   Adult Education courseبڑوں کے پڑنے کے کورس۔   

Outreach & home visits     اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ Outreach & home visits     منگل  اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ 

   بدُھ۔  اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ     Baby Stay and Play under 2 Outreach & home visitsبچے سٹے اور کھیل     

  Sharing Togetherشیرنگ ٹوگدر       
 Stay and Playسٹے اور کھیل      
 Advice appointmentsنصیحت پروگرام    

 جمعرات 

Outreach & home visits     کورسس ماں باپ کیلیے۔       اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹCourse For Parents  جمعہ  
   

Afternoon 1 – 3  بجے تک  ۳سے لکر  ۱دوپہر       Morning 9 - 11  بجے تک  ۱۱سے ۹صبح      Crossley Hall 

 Stay and Playسٹے اور کھیل      
  Advice appointmentsنصیحت پروگرام    

 سوموار   Sharing Togetherشیرنگ ٹوگدر       

Outreach & home visits     اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ Outreach & home visits     منگل  اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ 

Outreach & home visits     اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ Outreach & home visits     بدُھ۔  اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ   

  Adult Education courseبڑوں کے پڑنے کے کورس۔   
 Stay and Playسٹے اور کھیل      

  Baby Massageبچوں کے مالش کا کو دس    
 جمعرات 

  جمعہ  Course For Parentsکورسس ماں باپ کیلیے۔       Baby Stay and Play under 2بچے سٹے اور کھیل     

   

Afternoon 1 – 3  بجے تک  ۳سے لکر  ۱دوپہر       Morning 9 - 11  بجے تک  ۱۱سے ۹صبح      Farnham 

Outreach & home visits     اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ Outreach & home visits     سوموار  اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ 

 Stay and Playسٹے اور کھیل      
  Midwives Clinicمیڈواف کلینک        

  Baby Massageبچوں کے مالش کا کو دس    
  Sharing Togetherشیرنگ ٹوگدر       

 منگل 

  Adult Education courseبڑوں کے پڑنے کے کورس۔   
  Midwives Clinicمیڈواف کلینک        

Outreach & home visits     بدُھ۔  اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ   

 Baby Stay and Play under 2بچے سٹے اور کھیل     
  Midwives Clinicمیڈواف کلینک        

 Course For Parentsکورسس ماں باپ کیلیے۔      
  Midwives Clinicمیڈواف کلینک        

 جمعرات 

Outreach & home visits     سٹے اور کھیل       اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹStay and Play جمعہ  
   

Afternoon 1 – 3  بجے تک  ۳سے لکر  ۱دوپہر       Morning 9 - 11  بجے تک  ۱۱سے ۹صبح      Lidget Green 

Outreach & home visits     اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ Outreach & home visits     سوموار  اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ 

 منگل  Stay and Playسٹے اور کھیل       Course For Parentsکورسس ماں باپ کیلیے۔      

  Sharing Togetherشیرنگ ٹوگدر       
  Baby Massageبچوں کے مالش کا کو دس    

Outreach & home visits     بدُھ۔  اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ   

کے ویسٹ اوٹ ریچ اور گھر     Adult Education course  Outreach & home visitsبڑوں کے پڑنے کے کورس۔     جمعرات  

  جمعہ Baby Stay and Play under 2بچے سٹے اور کھیل      Stay and Playسٹے اور کھیل      

   

Afternoon 1 – 3  بجے تک  ۳سے لکر  ۱دوپہر       Morning 9 - 11  بجے تک  ۱۱سے ۹صبح      Princeville 

 سوموار   Adult Education courseبڑوں کے پڑنے کے کورس۔    Baby Stay and Play under 2بچے سٹے اور کھیل     

 Stay and Playسٹے اور کھیل      
  Sharing Togetherشیرنگ ٹوگدر       

  Baby Massageبچوں کے مالش کا کو دس    
 Advice session 9.30 - 12.30نصیحت پروگرام    

 منگل 

   بدُھ۔  اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ     Course For Parents Outreach & home visitsکورسس ماں باپ کیلیے۔      

Outreach & home visits     اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ Outreach & home visits     جمعرات  اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ 

  جمعہ اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ     Stay and Play Outreach & home visitsسٹے اور کھیل      

   

Afternoon 1 – 3  بجے تک  ۳سے لکر  ۱دوپہر       Morning 9 - 11  بجے تک  ۱۱سے ۹صبح      St Edmund’s 

 سوموار  اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ     Course For Parents Outreach & home visitsکورسس ماں باپ کیلیے۔      

 Baby Stay and Play under 2بچے سٹے اور کھیل     
  Health Visitor Clinicھئلتھ وزٹر کلینک۔    

 Stay and Playسٹے اور کھیل      
  Midwives Clinicمیڈواف کلینک        
 Advice appointments 9.30 - 1.30نصیحت پروگرام    

 منگل 

Outreach & home visits     اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ 
Legal advice     لیگل مشورہ۔ 

Outreach & home visits     بدُھ۔  اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ   

 جمعرات   Adult Education courseبڑوں کے پڑنے کے کورس۔    Stay and Playسٹے اور کھیل      

Outreach & home visits     اوٹ ریچ اور گھر کے ویسٹ 
  Midwives Clinicمیڈواف کلینک        

  Baby Massageبچوں کے مالش کا کو دس    

  Sharing Togetherشیرنگ ٹوگدر       
  Midwives Clinicمیڈواف کلینک        

  جمعہ
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