
পরশু, তরুণ এবং তাকের িপরবাকরর জন্য
মানপসে স্াস্্য সহায়তা

যেসে�ু কসরানাভাইরাে (COVID-19) িোিার্ আিাস্র ত্নঙ্দিন জ্বসন প্ভাব যেলসে, এটি অসনক ঙ্িশু এবং 
�রুণস্র জনযে একটি িযোসলঙ্্জং েি়ে। েঙ্্ও ব়েস্কস্র �ুলনা়ে ঙ্িশু এবং �রুণস্র কসরানাভাইরাে যথসক অসনক 
কি ঝুাঙ্কস� রস়েসে, আিরা �াস্র িানঙ্েক স্াসথ্যের জনযে NHS -এর োোেযে িাও়ো ঙ্িশু এবং �রুণস্র েংখযো়ে 
বৃঙ্ধি য্সখঙ্ে।

আিরা আিাস্র থ্ান়্ে ক�্ৃপসক্ষর অংি্্ার এবং অনযোনযে NHS েংথ্ার োসথ কাজ করঙ্ে োস� উত্তর িধযে 
লন্সন ঙ্িশু, েুবক এবং �াস্র পঙ্রবার - বারসনট, কযোিসিন, এনঙ্েল্ড, েযোঙ্রঙ্গি এবং আইেঙ্লংটন - এই অঙ্নঙ্চি� 
েিস়ে �াস্র প্স়োজন়্ে পরািি্ এবং েো়ে�া পান।

জরুরী োহায্ কিাথায় পাসেন

24/7 মানপসে স্াস্্য সংেট সমে্শন লাইন
আপঙ্ন েঙ্্ 18 বেসরর কি ব়েে্ ঙ্িশু বা েুবক েন এবং বাসনট্, কযোিসিন, এনঙ্েল্ড, েযোঙ্রঙ্্জ 
বা আইেঙ্লংটসন েকিসটর িসধযে থাসকন, অথবা েঙ্্ আপঙ্ন েংকসট থাকা ঙ্িশু বা েুবসকর 
আঙ্ভভাবক বা �ত্তাবধা়েক েন, আপঙ্ন িানঙ্েক স্াথ্যে ক্রাইঙ্েে োসপাট্ লাইনসক 24 ঘন্া, েপ্াসে 
ো� ঙ্্ন 0800 151 0023 এ কল করস� পাসরন।

পরশু এবং তরুণকের মানপসে স্াস্্য ছসবা (বা CAMHS)
েঙ্্ আপনার েন্ানসক ব�্িাসন ঙ্িশু এবং �রুণস্র (CAMHS) িানঙ্েক স্াথ্যে পঙ্রসষবা দ্ারা 
েিরথদি� করা ে়ে, আপঙ্ন অঙ্েসের েি়ে আপনার যক়োর যকা-অরিদিসনটর বা ্সলর ঙ্িউটি   নম্বসর
যোগাসোগ করস� পাসরন। ঙ্ন়েঙ্ি� ত্ঙ্নক কাসজর েিস়ের বাইসর এবং েপ্াোসন্ অনুগ্রে কসর 
0800 151 0023 এ িানঙ্েক স্াথ্যে েংকট েো়ে�া লাইসনর োসথ যোগাসোগ করুন।

েরু্শটনা ও জরুপর পবভাগ (A&E)
েঙ্্ যকান ঙ্িশু বা �রুসণর জরুর্ ঙ্িঙ্কৎো েো়ে�ার প্স়োজন ে়ে,  গুরু�র অেুথ্ বা �াস্র 
জ্বন েংকসট থাসক,  �ােসল 999 নম্বসর কল করুন অথবা ঙ্নকটথ্ ্ঘুট্না ও জরুর্ (A&E) এ 
ঙ্নস়ে োন। 

NHS 111
আপঙ্ন ঙ্ক করসবন �া ঙ্নঙ্চি� না েসল, আিপন অনলাইকন NHS 111 যিক করস� পাসরন অথবা 
পরািসি্র জনযে 111 এ  কল করস� পাসরন।111

https://www.111.nhs.uk


পরশু এবং তরুণকের জন্য ওকয়বসাইট সহ অন্যান্য সহায়তা
যপে ছোন পরশু বা তরুণ তাকের মানপসে স্াস্্য বা তারা ছযসব সমস্যার সম্ুখরীন হয় ছস পবষকয় আরও তে্য বা
িরামর্শ িান, তাহকল তারা পনকির ওকয়বসাইট বা সংস্ার ছযকোন এেটিকত ছিষ্া েকর ছেখকত িাকরন:

েুে  – লন্ন জসুড 11-25 বের ব়েে্ �রুণস্র 
জনযে ঙ্বনািূসলযে, ঙ্নরাপ্, অজ্া�নাসি অনলাইন 
আসবগপ্বণ এবং িানঙ্েক স্াথ্যে েো়ে�া প্্ান কসর।

একটি অনলাইন পঙ্রসষবা অনেুা়ে্, এটি েপ্াসে ো� 
ঙ্্ন, বেসর 365 ঙ্্ন 24 ঘন্া পাও়ো ো়ে। কুথ টিি 
প্ঙ্�ঙ্্ন ্পুুর যথসক েপ্াসের যে যকানও ঙ্্ন রা� 10
টা পে্ন্ এবং িঙ্নবার এবং রঙ্ববার েন্যো 6 টা যথসক 
রা� 10 টা পে্ন্

(েুটির ঙ্্সন েি়ে কি থাসক) পাও়ো ো়ে। 

 www.kooth.com

রাউট 85258  – যে যকউ যিাকাসবলা করস� লডাই 
করসে �ার জনযে েুক্তরাসজযে ঙ্বনািূসলযে, যগাপন়্ে, 
24/7 যটক্সট বা�্া েো়ে�া প্্ান কসর। �ারা 
আত্মে�যোর ঙ্িন্া, ঙ্বষণন�া, উসদ্গ, আ�কিগ্রথ্, 
অপবযেবোর,ঙ্নসজর ক্ষঙ্�, েম্পসক্র েিেযো এবং 
উৎপ্ডন েে েিেযো়ে োোেযে করস� পাসর। একটি 
প্ঙ্িঙ্ক্ষ� যস্ছোসেবসকর োসথ কথা বলার জনযে 
85258 নম্বসর ‘Shout’ পাঠান ঙ্েঙ্ন আপনার েিেযোর 
কথা শুনসবন এবং আপনার েিেযো েিাধাসনর জনযে 
আপনার োসথ কাজ করসবন। 

 www.giveusashout.org

ি্যাপিরাস  – আত্মে�যোর ঙ্িন্ার োসথ লডাই করা 
�রুণ এবং যে যকউ একজন েুবক েম্পসক্ উঙ্দ্গ্ন, 
�াস্র যগাপন়্ে েিথ্ন এবং পরািি্ প্্ান কসর:

•  0800 068 41 41 এ ঙ্বনািূসলযে কল করুন
প্ঙ্�ঙ্্ন, েকাল 9 টা যথসক রা� 12 টা (িধযেরা�)
পে্ন্

•  আপঙ্ন 07860 039967 এ  যটক্সট করস�
পাসরন (িাজ্ প্সোজযে েস� পাসর)

•  আপঙ্ন ইসিইল করস� পাসরন
pat@papyrus-uk.org

www.papyrus-uk.org

িাইল্ডলাইন  –েিেযো়ে থাকা যেসকাসনা ঙ্িশুর জনযে 
একটি যগাপন়্ে যেল্পলাইন প্্ান কসর। এটি োন্ত্বনা, 
পরািি্ এবং েুরক্ষা য়্ে। আপঙ্ন পাসরন:

• 0800 1111 এ ঙ্বনািূসলযে কল করুন েকাল 9 টা
যথসক যভাররা� 3.30 টা পে্ন্

• একজন কাউসসেলসরর োসথ অনলাইন িযোট করুন,
েকাল 9 টা যথসক রা� 10.30 টা পে্ন্

• বা�্া যবাি্ য্খুন।

www.childline.org.uk

ে্য পমক্স  – একটি ঙ্বনািূসলযে যগাপন়্ে যেল্পলাইন এবং 
অনলাইন পঙ্রসষবা প্্ান কসর োর লক্ষযে �রুণরা 
ভাল োোেযে অনুেন্ান করস� পাসর, েিেযো োই যোক 
না যকন আপঙ্ন পাসরন:

• 0808 808 4994 এ ঙ্বনািূসলযে কল করুন
প্ঙ্�ঙ্্ন, ্পুুর 3 টা যথসক রা� 12 টা (িধযেরা�)
পে্ন্

• আসলািনা যবাসি্ প্সবিাঙ্ধকার
• ইসিইল ে্য পমক্স

www.themix.org.uk

এভপর মাইন্ড ম্যাটারস  – �রুণস্র জনযে �াস্র 
িানঙ্েক স্াথ্যে এবং েুথ্�ার য্খাসিানা এবং �াস্র 
জনযে গুরুত্বপণ্ূ ঙ্বষ়েগুঙ্ল যিাকাসবলা করার পরািি্
য্ও়ো েস়েসে।

  www.nhs.uk/oneyou/every-mind-
matters/youth-mental-health

পরশু, তরুণ এবং তাকের িপরবাকরর জন্য
মানপসে স্াস্্য সহায়তা
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ঙ্পতামাতা এেং তত্তােধায়িসির জন্ পরামর্শ
কসরানাভাইরাে (COVID-19) িোিার্র েি়ে ঙ্িশু এবং �রুণস্র িানঙ্েক স্াথ্যে এবং েুথ্�ার জনযে ঙ্প�ািা�া 
এবং �ত্তাবধা়েকস্র জনযে পরািি্।

 www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-
children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-parents-
and-carers-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-and-
wellbeing-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak

পরশু, তরুণ এবং তাকের িপরবাকরর জন্য মানপসে
স্াস্্য সহায়তা
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