
ہے؟ كيا ميں پروگرام عالوہ كے تحقيق

گے: ہوں ذيل درج جو ہيں اجزا ٣ متعلق كے سيكهنے كے ويل‘  ’گو

نو تعمير رہائش، كيلئے كرنے پيدا اشتراک ميں عمل كے سيكهنے اور معومات
قريب النا كو سيكٹروں كے اور صحت

وسيلہ تحقيقاتى ہى ايک كيلئے صحت اور نو تعمير رہائش، ميں لينڈ سكاٹ
دينا تشكيل

كرنا وضع شموليت كا پروگرام كى كمينوٹى

شامل ہوں گى؟ كميونٹياں ميں كون سى ويل‘ ’گو

و گرد اور ريڈ روڈ ريور سائڈ،گوون، چيپل، گوربالز، ڈرم كاسل ملک، كارنٹائن،
ٹاؤن اور ڈرائيو اينڈريوز سينٹ ہل، سائٹ ريڈور، كو برج شا ری، رڈ عالقہ، نواح كا

گى۔ ہوں مشق ميں شامل تحقيقاتى ويل‘ گو ’ كميونٹياں واقع ميں ہيڈ

كميونٹيز ہيلتھ، پاپوليشن فار سنٹر ايشن، گالسگو گالسگو ہاؤسنگ ايسوسى كو ’ ويل ’گو
لينڈ، سكات

آف  يونيورسٹي اور لينڈ سكاٹ اين ايچ ايس گريٹر لينڈ، سكاٹ ہيلتھ ايس ايچ  اين
ہے ملتى مالى اعانت سے گالسگو

معلومات؟ مزيد
ايوون مہربانى براہ كيلئے معلومات مزيد ميں بارے كے ويل‘ گو ’

كريں رابطہ سے كرسٹلى
نمبر: ٹيليفون

yvonne.christley@drs.glasgow.gov.uk ميل: اي

پروگرام  ريسرچ بينگ ويل اينڈ ہيلتھ كميونٹى گالسگو

كے بارے  وبہبود فالح اور صحت كى كميونٹى گالسگو كا
پروگرام تحقيقاتى ميں

متعلق تحقيق كے ميں تبديليوں عالقوں رہائشى مخصوص

 0141 221 9439

ويل گو
ہيلتھ سنٹر فار پاپوليشن گالسگو دی

ليول     ٦
پليس  سنسنٹ ٣٩ سينٹ

آ ای ١ ٢ جى گالسگو
مالحظہ فرمائيں سائٹ ويب ہماری يا

URDU



منظر پس

روايتى  اپنى گالسگو دوران سالوں كے ١٠ آئندہ
گا: گزرے سے تبديليوں ذيل درج ميں جائيداد رہائشى

ميں كاموں كے مرمت اور اور نو تعمير كرنے، مسمار
ميں معيار رہائش كے ذريعے كے سرمايہ كاری نماياں

بہتری

منصوبوں كے نو تعمير كى عالقوں رہائشى مخصوص
بہتری ميں سہوليات اور ماحول مقامى ذريعے كے

كو ايشنز ايسوسى ہاؤسنگ كى جائيداد رہائشى
منتقلى

كے مكانوں كے كرايے ہيں اور خود رہتے مالک مكان ميں جن مكانات ايسے
تشكيل كى آباديوں مزيد سے امتزاج

كيا ہے؟ مشق نامى تحقيقاتى ويل‘ ’گو

عالقوں ميں  رہائشى مخصوص جو ہے مشق تحقيقاتى سائنسى اہم ايک ويل گو
فالح اور صحت كى اور كميونٹيوں خاندانوں ميں افراد، تبديليوں كے گالسگو ان
كى كيلئے كو بہتر بنانے فہم ہمارے ميں بارے كے پڑنے والے اثرات پر بہبود و

كے  اور يہ ١٠ سال ميں ہوگا ٢٠٠٦ كے شروع سال ہے۔ اس كا آغاز جارہى
كہ: گى جائے كى كوشش اور گى رہے جاری تک عرصے

نظر ركهى ان پر ہوتى ہيں رونما تبديلياں جو عالقوں ميں رہائشى مخصوص
اور جائے

ميں عالقوں ان ہيں رہى ہو تبديليوں يہ ميں عالقوں رہائشى جن مخصوص
اندازہ كا اثرات كے تبديليوں پر ان فالح وبہبود اور والے افراد كى صحت رہنے

جائے۔ لگايا

ہے؟ كررہا كون مشق تحقيقاتى يہ

سنٹر گلوسگو اور ريسرچ كونسل ميڈيكل تحقيقاتى مشق گالسگو يونيورسٹى، يہ
رہا ہے۔ كر گروپ محققوں كا ہيلتھ كے فار پاپوليشن

ہے؟ تحقيقاتى مشق اہم كيوں ويل‘ گو ’

ميں تعمير نو كى عالقوں رہائشى مخصوص اور رہائش بہتر كہ جاتى ہے كى اميد يہ
ميں كميونٹى بنائے گى بہتر فالح وبہبودكو اور صحت كاری سرمايہ بهاری كى گالسگو

گى۔ كرے ايک مضبوط تر احساس پيدا كا اپنايت
ہے۔ يہى زيادہ مبنى پر عقل سائنسى شہادت كى بجائے عام كى قسم كسى اميد تاہم يہ
عالقوں رہائشى مخصوص ويل‘ گو ’ ہے۔ اہم اتنى مشق تحقيقاتى ويل‘ گو ’ وجہ ہے كہ
اور ہيں كيا سوچتے لوگ متعلق مقامى كے تبديليوں تبديلوں، ان ہونے والى رونما ميں
كرتى فراہم موقع سمجهنے كا سے تفصيل اثرات كو والے پڑنے وبہبود پر فالح اور صحت

ہے۔

گا؟ ہو كيا پر طور قطعى

كى  اكٹهى معلومات طريقوں سے درج ذيل ميں عرصے كے ١٠ سال كے مشق تحقيقاتى
گى: جائيں

كے سوالناموں كا لوگوں كے كميونٹيوں بيشمار والى رہنے اندر كے گالسگو
گا جائے كيا سروے ذريعے

[ پر صفحے اگلے فہرست مكمل ]
بہبود جيسے فالح اور صحت تبديليوں، ميں عالقوں رہائشى مخصوص مقامى
گے۔ پوچهے جائيں سواالت فہم پيدا كرنے كيلئے بہتر بارے ميں كے معامالت

كا تمحيض و بحث ميں گروپوں پر اور انفرادی طور ساتھ كے رہائشيوں مقامى
گا۔ جائے كيا انعقاد

مختلف كے انتظام اور بندی تبديليوں كي منصوبہ ميں عالقوں مخصوص رہائشى
گے۔ جائيں كئے ويو انٹر مفصل ساتہ كے افراد دار ذمہ

مثال ] گا جائے كيا تجزيہ كا ہونے والى معلومات حاصل سے ذرائع ديگر مختلف
بہت مزيد معيار اور رہائشى جرم، داخلے، ميں ہسپتالوں مردم شماری، پر طور كے

سے]

گى جائيں پڑهى كر مال يہ مختلف معلومات جب
عرصے ميں  ١٠ سال كے مشق كے تحقيقاتى تو وہ

تحت كے منصوبے ميں عالقوں رہائشى مخصوص
والے پڑنے پر صحت كى ان اور كميونٹيوں كا تبديليوں

گى۔ كے متعلق ايک مفصل فہم فراہم كريں اثرات


