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6بنا دیوار کی دنیا  –پروگرام   

 

10 قسط نمبر  

سا آئیڈیا چھوٹا   

 

 خالصہ:

لوک کو ان کے شوہر نے  یونگ۔ شیںہ یضمر یلوک سابق ذہن یونگالئ اور ش آہچ

، جسے ڈاؤن سنڈروم ہے۔ چونکہ یپڑ یبھال کرن یکھد یک یٹےاور اسے اپنے ب یاچھوڑ د

کرنے کے  ی۔ آہ الئ نے خودکشہ بن گئیں مریض ی، وہ ذہنبرداشت نہ کر پائیںوہ دباؤ 

، اور یتھ یکوشش ک یسے چھالنگ لگانے ک ارتعم یککے ساتھ ا یٹیوںدو ب یلئے اپن

"ونگ  یںمرکز م یان دونوں کو معاشرت ۔یتھ یہوئ یصتشخ یک یماریب یذہن تب انکی

، تاکہ ان  یتھ ی( نے کایسکارکن ) یان کے سماج یدام یشامل ہونے ک یںچون" کالس م

 یک انعالمت کو دور کرسکیں ، اور اس طرح  یاور ان ک یںکے مزاج کو بہتر بنائ

۔جا سکے  مدد کی  یںم یابیباز  

کالس  کی  لوک یونگہ الئ اور ش۔ آیںہ یضمر یکالس کے تمام طلبا ذہن "ونگ چون"

ہفتوں محنت  یاور آہستہ آہستہ دوست بن گئے ۔ کئ مالقات ہوئی سےدوسرے  یکا یںم

۔ چونکہ ان کے ہم جماعت یںہ یکھتےس یچابکدست یکرنے کے بعد ، وہ "ونگ چون" ک

اور ان کا  بحال ہوتا ہےتعاون سے ، ان کا اعتماد دوبارہ  ی، باہم یںہ یضمر یذہن یساتھ

۔ہے بہتر ہوتاموڈ   

کئیر ہوم یعنی  یٹااس کا ب یحالت بہتر ہونے کے ساتھ ہ یہے کہ اس ک یدلوک کو ام شینگ

طرف آہ  یدوبارہ اس کے ساتھ رہنے کے لئے واپس آسکتا ہے۔ دوسر کرچھوڑ تیمارخانہ

 یذہنقہ ساب یاہے۔ ک یدام یکے ساتھ تعلقات کو دوبارہ سے بنانے ک یٹیوںب یالئ کو اپن

جاسکتا ہے؟ یاکو پورا ک یدوںام یک انمدد کے ساتھ  یک یضوںمر  



 یتقبول یمدد اور کنبہ کے افراد ک یک ساتھیوںکو عالج کے عالوہ  یضوںمر یذہن پرانے

ہے یاہم کردار ادا کرت یکا یںہونے م یابصحت  یبھ  
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