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 �پ �ے ��ے �ے ��ے �� ا�
�ل �ے ��ا��
 
 اور
 

��� ہ�����ا�!� ا�
�ل �ے  ف � 
 

� �ے ����ا��ں�راس ��و�� �� ��� ��� ���ڈ �ں رہ�ے وا�ے ���'�  ، �� %�$ ا#"�ل اور ان ��ا���� و
�ت �� ا#/.-�ل ���ے �,�ں اور ان �ے وا��+� �� *�() ہ��ے ہ�ں، ��ہے  �ے ��رے �ں 123 ����ان 

�ت �� 62/7 ��ما����ٹ��9$ اور د�ے '� #"/ے ہ�ں  ن  ،�'�9ے %�$ ا#"�ل، %2ے >�وپ، ��ڈر >�رٹ
 ا *�ہ ��و�� �� دو#�۔  �ے �<ے ا#/.-�ل ��� '��� ہے#��ہ �,�ں  4 – 3@�م ��ر %� ا�ہ�ںا اور �<����

�2�ت ��اہC ���������ڈ �ں. اس �/�E2 �ے ہ� ہے ��� %�ا�-�$ ا#"�ل �C�2.� �% D3# E �ے ��رے �ں 
�د �E '��ے۔ E� ا��ں����� �ے � �<ے ��ر��� و

 
� �ا�$ ��#"ا�
 

�ں ا�/� E<ز�� E� ے,� G+ا.Hوا �I,� Eا�Cاہ E%ُ G+2ہ اور ا*� 'M وہ ��د ا%�ے �پ،  ہ��� ہے� '�ش 
  �ے ��رے �ں �ہN"�# O,� P/ے ہ�ں۔دو#�وں، اور ا%�ے ارد >�د �ے ��>�ں

 
�ں ا%�ے �,�ں  ہ�ں، �ے �Qہ�ا�P ��اہC �� ����د$�,�ں ��وا��+� '� ا%�ے  �R# ے اس� C�2.� ف اور�T"ا�

   ۔�E ا@��P ���ے ہ�ں
 

��CV,ے �� ا%�ے وا��+� #ے دور رہ�ے اور �.U �,�ں �ے �<ے، %�$ ا#"�ل  G+ا/ E-�2.� ��� ہ����
  � 'Zو ���ے �� %ہ��X� Yہ ہ� #"/� ہے۔  ��ں �E9 >�وپ�*�ل 

 
�ت%�$ ا�� E� ر %�  %�$ ا#"�ل �ے �,�ں ��#"�ل�� E@�-X 3.5E� ٹے�N< P9T�  G�  G+ا

�ت �ے %�س%�$ ا#"�ل  �<E ��� ���ڈ �ں %�] ���E ہ�ں۔ ����ہ ��� %�و>�ام��  (�N�  �+'PR '(�N� ،
[�E ا+G %�و>�ام �'�د ہے۔  اس �� �ہ� '��� ہے، �ہ'�9ے �%     

 
(�N� ہے �ہ �+�Nے ذر+.ے  �-�م �,�ں �_��^ �ے د�� (�N� �� ں�,� ��E ا+b Gز�a Eورت ہے اور +ہ �ہ '

 1H� ا%�E %�ر$ (G� P�*Y %ہ�,�ے �ے �<ے در��ر ، ہ� #"/� ہے،وہ �ہ�ں 2/�ا%�ے �پ �� اcہ�ر ���ے �� وا�� 
ہ�ر��ں ��T� Eو�-� �ہ �� #"�ں۔ M# 

 
� ا�
�ل �ے ��ا��: '&ہ اول� 

 
.��ر$ ہ �اب +ہ .�2م ہ� d"� ہے E9�  ا���� E>� ہ��ے #ے �پ �� �,ہ (�ں �� P�� %�$ ا#"�ل 

 #"/� ہے۔*�() �� 
 

Pا�� �� #292ہ �ہ��و#�1 ہ� #"/� ہےان  ، E��-9' اور E��9� ،E���f' ،Eذہ� ،E'�-# E� پ �ے �,ے� �' 
) ���ے ��  ��Tو�-� *�( ��ا��ں �ں��ر'ہ ذ+)  �,�ں �� .��ر$ %�$ ا#"�ل��Tو�-� %� _�g ہے۔

 1H� :ے #"/� ہےد
 

 �!�*$ �(�و�!�
��2 اور�,ے دو#�ے  ��2N< O��# اد �ے��ا i��� ں اور�,�j� G+ا O��# ے  دو#�وں �ے�Nام رو+ہ ر��/*

��+�ہ #�"N/ے ہ�ں۔  �� Z�وہ�:  
 

  ����ے ہ�ں ہ�ں اور �<ے دو#P �63 اٹ��Nے •
ا�/Y��ت �� *) �"�ل �� �E9  ر�O �� اور  ا%�ے #��G+�� O ���ے، ان �� ���لدو#�وں �� •

  ہ�ں۔ �/ے ہ��ے �اPH ا�/��ر ���ے*�ہ >�وہ ��
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 ذہ�$ �(�و�!�
ا%�ے ذ+��ں �� ا#/.-�ل   اور ا%�� اcہ�ر �� �ے���رات ���ر �� �ے، ��9) �� *) �"�ل ���,ے �P �<ے 

 : وہ �����Zے ہ�ں۔
 

  #�"N/ے ہ�ںاز �ںا�/���7ت �EN ���ے ہ�ں اور �fر+.ہ �N�) ��د �Hر�E ا�� •
 ا%�ے ���را ور ��H E��27ت ��T� Eو �-� ���ے ہ�ں۔ •
ہ�ر��ں ��T� Eو�-� ���ے ہ�ں • E<ا���� H[) از ر+�Ea اور H[) از 
 #�"N/ے ہ�ں�ے �پ اور دو#�وں؛ ا+E9�' G ا���ء اور ا�/Y��ت �ے ��رے �ں ��د ا% •

 
 *-��,$ �(�و�!�

 :��Z وہ�,ے ا*�9#�ت اور '��fت �ے ��رے �ں #�"N/ے ہ�ں۔ 
 

 ا%�ے ����ا��ں #ے دور رہ �� وf< PHار�ے �ں �ا��P %��ا ���ے ہ�ں •
• m د �پ� E�%زاد$ اور ا� E�%و�-� ���ے ہ�ں ا�T� E� ہ�ر��ں-+ 
/E �ے ا*�9س �� ���Xہ *�() ���ے ہ�ں •Y# ل اور�-. G+اس #ے ا 

 
 �.��$ �(�و�!�

ہ�ر��ں �ں ��EH ہ��E ہے وہ E��9� E� دو'�ں '�ں �,�ں O��# ٔہ#�وں �ے@�-X ا��Rظ  اور  ا��Rظ، 
�ں �� :N"�# ��N/ے ہ�ں۔ ��Z وہرا�3ہ ر�  '-�2ں �ے ذر+.ے�

 
ہ�ر��ں �� ��+�ہ #�"N/ے ہ�ں#��ے، H[) از ��ا��>E اور �_�+�  • E� 
 �+�ہ #�"N/ے ہ�ں ا#/.-�ل ���ے �� �)ز��ن(��+�ٔہ اcہ�ر  p�� ز���E را�3ہ ���ے �ں •
  #�"N/ے ہ�ںہر+.ے ا%�� اcہ�ر ���ے �� ��+�ا��Rظ �ے ا#/.-�ل �ے ذ •
 ا�Z+�Q$ �� ا+G ا�a�E ز��ن �P�s�* E #ے #�"N/ے ہ�ں •

 
 *.!��$ �(�و �!�

 ا%�ے ا'�9م �� �<ے ا��از #ے ا#/.-�ل E ہے �� وہے ہ��ے ہ�ں اور ان ��T� Eو�-� ہ�� �,ے �ڑ'�ں '�ں
 :���� #�"N/ے ہ�ں۔ ��Z وہ

 
• ���H ز+�دہ �% P��* اور C9' ے ہ�ںا%�ے��%  
�ں ا�a�ہ ���ے ہ�ں • P���@ و ��� ا%-E/9d E��-9' E اور (_P اور 

 
�ں ���E� P و'ہ #ے وا��+� اور ان �ے �,�ں P�� دو��ں �ے �<ے %�ا�-�$ ،ا+G %�$ ا#"�ل 

E2�/�  �EN �#�ن �� ہ�>Eا#"�ل �� 
 

�ں ���E� P و'ہ #ے  P��E *�() ہ��ے ہ�ں، وا��+� �� د+�Q ��ا�� ��N,�ں �ے ا+G %�$ ا#"�ل 
1Hا� :'�9ے ��ر'ہ ذ+) 

 
• ��2�ں ر�g %��ا ����دو#�وں #ے  Eٹ���-� E�� ، را�3ے ����� اور 
��a@�ت  • �Q+ت *�() �����,ے %���ے اور د��2..�و�P اور  ^2./ #ے 
• ���� P��� ں� C�2.� اور P���� ،م��  
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�/ں ا34 ا��2$ ز��ن �$ '/�� ا�
�ل ��'�ل ��6
/� �74 :/9 �ے ا�8

 
��+��ں #ے #�"N/ے ہ�ں اور 62/7 �E9 �,ے �ے %�$ ا#"�ل �ں �,ے ا+G ا�a�E ز��ن 

 :۔ ان �*�2ں �ں ��) ہ�ں ہے���P �ے وPH +ہ ��م �*2ہ وار ہ� #"/�
 

�*�ل �ں �,ے �� >�N+�2 ز��ن �� 929) ا#/.-�ل • E��9� ے>� 
• ]uا Yًs#� �� '�[] د+��، ���Nd �ت �ں #� ہ��Y، ا��رہ ����، p�� ز���E را�3ے �� ا#/.-�ل 

 ��"�Nں #ے را�3ہاور 
��M' ،E �,ہ ���") ���E ��ت �ہ�ں ����  •���ے ہ�ں اور ز��ن �,ے �<E ز��ن ا�f �� –وRHٔہ 

 E�%ں ا� #-O'�� OX %��ا �� رہے ہ��ے ہ�ں�ے ��رے 
 ز��ن #ے /.�2ہ �N�)  اور،�ل.-�Rظ اور ا��Rظ �ے X-�@�ں �� ا#/وہ�ا�ے '��ے وا�ے ا�د •
  اور روز �ہ .-�ل #ے /.�2ہ #�اbت �� ا#/.-�لا��2ے ا��Rظ، ا��Rظ �ے X-�@�ں •
��+) '-�2ں �� ا#/.-�ل، >�ا� �32p E��ں %EN� �N ہ� #"/E ہ�ں • (/.�2ہ .��E �ے *�  

 
 ��EH ���ے �� ��N<1H+�2 ز��ن �ں /�,�ں �� ا%�E او���  +ہ �aور$ ہے �ہ�_��^ #ے �cہ� ہے �ہ

  *�() ہ� ����"ہ اس ��ح ا�ہ�ں ا+G دو#�$ ز��ن #�"�Nے �ں �د E/2 ہے۔
 
)،���� Pو��. )mر �Y۔ �2�} ��رڈ اور %E-، #�اج2000ا�/�ا�E #���ں �ں ����P، ���ع اور ز��ن �ں 

 
�� ا34 �� ا�
�ل ,>ش �

 
��ر %� +ہ در��ر ہے  E����H ز �%�$ ا#"���ں #ے�p� ہ� �/T�% ٹ� ��ے #ے"+ZQ+وس ا�# O/2�ہ

(HSE)ع د+ںY��ت �� ان �Hا��� %� bز�d ���� (-@ Eہ<ے  �� ا�� P_� ل �ے�R�۔ ���Hن �Qہ�ا�P ا
 �' P_� ے�HSEا#"�ل $�% E� ا�ے�� P���2�ت . �پ ا%�ے  ان �� .���ہ ���E ہے۔ .���ہ و 

E �ہ��� / Eل +��ؤ�ٹ�R��2�ت �E �-�ٹE ��ا�ے �Qہ�ا�P ا.P ��ا�ے .���ہ و ��#ے � %�$ ا#"�ل 
� �ے ��رے �ں ا#"���ں �E �ہ�#P *�() �� #"/ے ہ�ں ان 'HSE 123 ��� >�� ہ��� ہے۔اس  �� 

�ت �E را�3ہ �Y��Rت ��) ہ�ں >E۔��HY@ Eے �ں �'�د ���ں �پ �ے  
 

 ا#"�ل �ے @-2ے $ %��ے ��رے �ں��9�ں روزا�ہ، ہR/ہ وار اور �ہ��ہ ��ح #ے �E/"# �' E ہ�ں، اس 
 �ے �E9 ر�� �ے #��O ��ت E/"# �' E� P�d ہے۔

   
.�و�P د#/��ب ہے E���2�ت �ے .�و�P۔ ��Q� Eہ�ا�P ا��Rل �ے ا��ا'�ت �ے �<ے . ^2./ #ے 

E %�$ ا#"�ل +� ��E �ہ��<ے ا%�ے ��  ��ؤ�ٹE� E �-�ٹE ��ا�ے �Qہ�ا�P ا��Rل #ے را�3ہ ��+ں/ 
 

 @ اور �?/�ر,<=
 

��ت �� %����$ ���� �dہ<ے،ز+� @-) �Hا���� E� ا#"�ل $�% E� �.��ر$ اور ، ' G+ں �ے �<ے ا�,� 
_�Rظ �*�ل �� +���E ����ے �ں �د ���ے ہ�ں۔  

 
�ت �� .���ہ ���2�ت HSE%�$ ا#"�ل .P ��ا�ے .���ہ و ���ے ذر+.ے ��� '���  �E %�$ ا#"�ل 

�� ا�ہ�ں ��م �ہے اور ا%�ے�� E� ے�Nں۔� '�ر$ ر�+�� $����% E  �dہ<ے �ہ �Hا��� �b Eز
 

Síolta – ر �� ڈه��,ہ او��. E�H ے �<ے� C�2.� E� �I,� Eرا�/�ا� 
 Aistear ے ���ب �� ڈه��,ہ� �I,� Eا�/�ا� ، 

��ں ہ�ں�H [�% E>� وہ���.��ر$  E� ے %�$ ا#"�ل,� M# ہے �ہ ����� E���+ ہ+ ��� �� �ت *�()  '
     �� رہے ہ�ں۔ 
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��ں�H [�% ہ+Pِہ�ا�Q� ل�R�� ���E �� ا'�>�E اہ-�P   %� ��'ہ د+�ے �9وات اور ����P اور �.2^ �ں ا
���Eن �ے ��ے ,��ع و �.�وات �$ راہ A!�  اورہ�ں�� Fاہ�ے #��O  2006، �8ہ�ا9G ا =�ل �ے �

�E #ے ���ط ہ��E ہ�ں�]�. 
 

?�  �و��9� ا�
�ل �/ں ���ں �$ 
 

�تا>� �پ �� �,ہ .fور ہے، ���� د#/��ب ہ� #"/� '�9ے .�ون ��ا�ے ���(�a Eور+�ت، ا�اد$ 
�ت �ں �� U.� �+ ہ����تہے# �/��� E9+اEN� ہ�ں E/"# ہ� (��  E��aا E� پ �ے �,ے� �' 

 )�s�� ا�_E���9 �-�ہ(�� %�را �� #"/E ہ�ں '�9ے 2ٹE #���9$ روم �aور+�ت 
  
 

�
� ا��J/� ل�   ڈر
 

P �ے �_�ظ #ے �� ہR/�ں �ے �<ے اور �.U (�ر��ں 38 #/-[� #ے '�ن �G%�$ ا#"�ل �� #�ل 
   '�ر$ رہ #"/� ہے۔ ہR/�ں �ے �<ے50 �ں %�رے #�ل �ے �<ے

 
��� ہ�����ا�!� ا�
�ل �� � 

 
��ا�!� ا�
�ل �/ں ��Lز �� 

 
�dر  ��ہU.� C وا��+� ا%�ے �,�ں �� ��� ���ڈ �ں %�ا�-�$ ا#"�ل �� ��pز ���ے �Od �-@ E #�ل ہے۔

�ں ���X�N %��9 ���ے ہ�ں۔ �,ے �ٹO #�ل �ے �<ے %�ا�-�$ ا#"�ل �ں %ڑه/ے ہ�ں۔ �-@ E� ل�# Od ے# 
 

ہ�'� ہ� +� ��رm و، ہ�ر �� �M2 >�)ہ��ہ (��C2ا>� �پ �� ����ان ��� ���ڈ �ں ��� ہے، �dہے وہ ا#  ��
 ۔ ��ڈ �ں %��ا ہ��ے وا�ے �,�ں '��9 *^ *�() ہے�ے �<ے ��� � ��Cر�� ہ�، �پ �ے �,�ں �� �.2�

 
PR ہے C�2.� E� ں %�ا�-�$ ا#"�ل���ر %� �2dے وا�ے ا#"�ل  ��وH/�"ہ،��� ���ڈ  E,� G+پ �� �,ہ ا� 

��E ا#"�ل'ے �<ے �ہ %ڑه رہ� ہ�۔ اس C�2.� E� C9H �� ���ن ���ے �ں �H ' E� ا#/.-�ل EN� حY3)ا E�
  '��E ہے۔

 
، اس  �ہ/ے ہ�ں)��� ��ار (%�ا�-�$ �Yس �E %ہY� E2س �ں دا�) ہ��ے وا�ے �,ے �� '���� ا�R��ٹ

 :�ے �.� ��ر'ہ ذ+) ��ے ہ�ں
 

 #��<�� ا�R��ٹ •
 %ہY� E2س •
 دو#�$ �Yس •
 ��Y� $�9س •
 Y� EN��dس •
 %��,�+ں �Yس •
 NdٹY� Eس •

 
 >�Nٹ�ں 4.5  #ےX�  4ے ��م �ے او�Hت �ے در��نX�  2ے ([D #ے9 ��ار �Y#�ں @�م ��ر %� ���

 �ے �<ے E/2d ہ�ں۔
 

�Xزہ ��ر+� #ے  ا%�ے �,ے �� ا��راج ��وا�ے �ے �<ے +ہ �aور$ ہے �ہ E� ز�p� ا%�ے �,ے �ے
  ا%�ے ا�/�7ب ��دہ ا#"�ل #ے را�3ہ ��+ں۔���E %ہ2ے

 
ا�!� ا�
�ل �$ اN.�م� 
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C�9م د#/��ب ہ�ں ��ہH62/7 ا E� C�2.� E� ں %�ا�-�$ ا#"�ل�ان ا#"���ں �E د#/���E �� ا�_��ر  ������ڈ 
��dہ ر+�#P اٹE��N ہے اور�ں �ں۔ ز+�دہ �� %�ا�-�$ ا#"����م %� ہے �� C�2.�  ہ+ ���/G��N اور  رو

 '�9ے(ہ�ں اور �s�� ا�H�Rہ ہ��ے ے �dچ *"�م �E ز+� P�"2 اور ز+� ا�/�Vم �dچ �ف ��� ���ڈ '�9
Educate Together �� ( Gael)           اور ���ش ز��ن �ے ا#"�ل)   �.C�2 *�() ��+ں+� 

Scoileanna) ہ��ے ہ�ں۔ EN� PHا�� E� (2010)د ہ�ں۔�'��ں وا1H دو C29 ا#"�ل  � �.U  ڈ�2
 �ہ� '��� ہے۔' ا#T�I) ا#"�ل'@�HYں �ں .fور �,�ں �ے �<ے ا�� ا#"�ل ہ�ں '�ہ�ں 

 
ا#"���ں �ے �,�ں �ے �<ے fاہM �ے /fہM #�292ں �ے ز+� ا�/�Vم ا#"�ل @�م ��ر %� دو#�ے @����

�ت %� ا#"�ل �� �Ydے �� U.� ،C2ے ہ��ے ہ�ں، ��ہNہ دار� #292ے وا�ے �,�ں �� ��'�D د$ �ے ذ
  '� #"/E ہے۔

 
�2��9T� E/�ں�<E ا#"�ل. #ے /.2^ ] ���ے ہ�ں۔ ���ہ وہ ا#"�ل� + ��EN او%� ڈ+Z + وا��+� �ے �<ے

�2�ت *�() �� #"�ں اور +ہ '�ن #"�ں �ہ. �+Z%�س �,�ں �� %�] ���ے �ے �<ے ��� �,O  اس �ے 
�'�د ہے۔ 

 
�ں �پ�ں�.U ا#"�� a��� ا#"�ل +ہ M# �"�� E<رم %ہ��� ہ��R���+ G+ہ�ں ���ے۔� �ے �,�ں �� ا�   

 
 � ا�
�ل �$ ,>ش ���ا34 �ا�!� ا�
�ل �4 ا�#/(

 
�ں �N� G2 �ے �-�م %�ا�-�$  �_-"-ہ �.C�2 و ہ�رت �ے %�س ا+G و+M #��ٹ �'�د ہے '

) ہے�� P#ہ�� G+ا E� ۔  ا#"���ںhome/ie.education.www�+ ہ ��+ںV*Y ��                  
 +ں۔ %� ��ن ��8896400 01

 
ا�!� ا�
�ل �/ں ���ں �$ �?�و�9� 

 
ا#"�ل �E �/���ں اور ا#"�ل +����Rر�ں �ے �<ے د#/��ب >�ا�ٹ�ں #ے /.2^ ا#"�ل ا>� �aورت ہ� �� 
 #ے در+��P ��+ں۔

 
ا#"�ل �ں %ڑه�ے �ے دوران �پ �ے �,ے #ے >�N �� ��م ���� در��ر ہ�>� اور �.U ا#"���ں �ں ہ�م 

��ر %� �د ا>�M2 ہ� #"/ے ہ�ں۔ ورm +� �.� از ا#"�ل � � >�N �� ��م  ���ے �ں ا%�ے �,ے �E �ہ/�+
E اور ا%�ے ���ے �ے ��+�ے��  E���/#د E� ت���#ے  @HYے �ں -"�ہ ��ر %� د#/��ب ا�اد$ 

.�2م ���ے �ے ��رے �ں �پ �� ���E��T+�% E ہ� �� ا#��fہ #ے ��ت ��+ں۔ ^2./  
 

�د���+[ً� �-�م ��ا�-�$ ا E-�2.� ں�@�م ��ر %� ا+G ا#/�د د#/��ب ہ��� ہے۔ و#��) �ے �<ے / #"���ں 
��ر+� �ے >�Nٹے ) ���/�/ا�a�E�-a ) Eا�ہ�ں�.U �,�ں �� ���ب �ں E/"# � [�% ("T ہے اور 

  �/� در+� ��اہC ���� ہے۔� �د �� ا#/�د +ہ �E۔ �.2�-در��ر ہ��ے ہ�ں
 

�ں ا@��P ���ے ہ�ں۔.�و��� ��ا�ے ���(�a Eور+�ت .fو Pہ�ا�Q� E� وہ �پ �ے �,ے ر �,�ں 
  �ے �<ے 'Z وE/H +� �) وE/H ����د %� د#/��ب ہ� #"/ے ہ�ں۔

 
  ا%�ے ���(C�2.� E �� �ے ��رے �ں .�2م ���ے �ے �<ے �پ.�و��� ��ا�ے ���(�a Eور+�ت

�/CV #ے را�3ہ ���� ہ�>�۔ ��a Eور+�ت E��  �ے 
 

V/����(C�2.� E �ے  P#ہ�� G+ا E� �E ���9) ��ا�ے ���(E� C�2.� E و+M #��ٹ -��H
ie.ncse.wwwد#/��ب ہے۔ �%  

 
�ڈرJ/� ل�
 ا�

 



Urdu 

-�2.�Eہ��� ہے۔ C/�ا#"�ل ��#-�، ا+9ٹ�، ��6 ٹ�م �ے   #�ل ہ� #/-[� �ں ��وع ہ� �� ہ� '�ن �ں 
۔ �.U ا#"���ں  >ےرہ�ں�ے ����/E ا+�م �Y�3.� Eت �ے �<ے ��RH ��� ENں، ���G ہ���ڈے، اور ا#��fہ و

E ا�/���7ت �ے �<ے �EN ا#/.-�ل ہ��E ہ�ں اس �<ے �� ان �ے دوران +ہ ا#"�ل ��� ہ�ں >ے۔�E @-�رات 
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Oروا� �/=� 

 

−  /�J�P�/�Qا P4، را�ٹ Upper Mount Street, Dublin 2.   ،ن�R�2�ا$  6629400 (01):  ٹ
(� :ie.childrensrights@infoٹ��# M+و  :ie.childrensrights.www  


!ہ ,?F/J و �ہ�رت −>� (01): ، ٹ��R�2نMarlborough Street, Dublin 1، (�ر د�/�، 
8896400�# M+ٹ�، و :: home/ie.education.www 

− EDENN (Equality and Diversity in Early Childhood National Network)  – 
 ۔ %� را�3ہ ��+ں0872976823#ے ) Colette Murray(����ٹ �ے 

− Educate Together )�� ( Educate، %�رے '-ہ�ر+ہ ��� ���ڈ �ں ) �.C�2 *�() ��+ں
TogetherC�V�� ہ����-� E� ں��-X۔  �ے ا#"���ں اور ا�H8a Centrepoint, Oak Drive, 

12Dublin ن�R�2�01(2500 429 :  ، ٹ((�:  و+M #��ٹie.educatetogether@info: ، ا$ 
ie.educatetogether.www  

�� ��ل : ن، ٹ�Equality Authority( ،2 Clonmel Street, Dublin 2�R�2( ا,�6رٹ$ �.�وات −
01 4173333/ 1890 245 545(�: و+M #��ٹ ie.equality@info: ، ا$ 

ie.equality.www 
− Forbairt Naíonraí Teoranta ، 7 Cearnróg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2 ،

 net.eircom@forbairtnaionrai: ، ا$ �))01(6398442 : ٹ��R�2ن

− Gaelscoileanna Teo، Halla Naomh Pádraig, Institiúid Oideachais, Marino 
9Baile Átha Cliath , Ascaill Uí Ghríofaن�R�2�01(8535195 : ، ٹ( (� :ا$ 
ie.gaelscoileanna@oifig ،ٹ��# M+و: ie.aelscoileannag.www 

−  $��N HSE"�Q $,���J?� : 1850 241850 

�ڈر �Eرٹ" ا4.��$ ا4("،  −� �ش ا�ٹ/��, Cappaduff, Mountshannon, Co.Clareن�R�2�ٹ  :
 927944)061((� org.steiner.www: ، و+M #��ٹorg.steinerireland@info: ،  ا$ 

−  ،F/J?, $W�&X ا�ے� �.��� $��NMill Street, Meath ،ن�R�2�6400 948 (046): ٹ �"�� :
 948 6404)460( ، (� ie.ncse.www :و+M #��ٹ ، ie.ncse@info: ا$ 

 :ا$ �) )01(6080400  :ٹ��R�2ن ،  4Dublin , Clyde Road25 ا,�6رٹ$، �/(� ڈس اJY4ٹ$ −
ie.nda@nda  

ا�ے وز4 ا =�ل و ا��ر �YGب،  −� �، و+Hawkins House, Dublin 2 ،(01) 6354000 Mد�
 ie.gov.omc.www: #��ٹ

− ���ٹ/.�ر� �����ٹ$ �ف �� P��
�ڈ، �/�ٹ �/� Kingston House, 64 Patrick Street, 
Co Dublin, Dun Laoghaireن�R�2�01(2805705 : ، ٹ((�:  ا$ 

ie.montessoriireland@infoٹ��# M+و  :/ie.montessoriireland.www  

"-) �ہ�#P �ے �<ے��ؤ�ٹ$ `��Jڈ ��/ �!/ٹ/�ں /ٹ$� E� ie.gov.omc.www  �+ ہ ��+ںV*Y01 
 %� ��ن ��+ں۔ 6354000
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 ۔ �ے ���ر ��� �2<�� ��ؤ�ٹ2��d Eڈ �<�� �-�ٹEاس ��و�� �� 

��dہ ��و�� �ے ڈ+Zا�� اور %�اس  �� ["TFÁS��� Pے ��دا��  
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