ানীয় এনএইচএস-এর প
যিদ আপিন

থেক উপেদশ

নেফল টাওয়ােরর ঘটনার কারেণ কােনা ধরেণর া -সং া সমস ায় ভুেগ থােকন, তাহেল আপনার িজিপ

াি স-এর

মাধ েম এপেয় েম িনন। যিদ আপনার া িবষয়ক সাহােয র দরকার হয় এবং িজিপ না থােক, িকংবা আপনার িজিপ সাজাির ব থােক,
সে ে ডায়াল ক ন এনএইচএস হ লাইেন (১১১)। আপনার িনয়িমত ঔষধপ সাধারণ িনয়েমই িজিপর মাধ েম অডার ক ন। অনু হ কের
িজিপেক জানান কান ফােমিসেত ( কিম ) আপিন সি পশন পাঠােত চাে ন। যিদ আপনার ঔষধ শষ হেয় যায়, তেব আপিন ফােমিসেত
িগেয় জ রী িভি েত সরবরােহর আেবদন করেত পােরন।
আরও তেথ র জন এনএইচএস চেয়জ-র ওেয়বসাইট িভিজট ক নঃ www.nhs.uk

আপিন অন ান আর যা সহায়তা পেত পােরন
ওেয় ওেয় াটস স ার, াথন রাড, ডাি উ১০, ৬আরিপ
িজিপ, িডস নাস, মানিসক া কম , আবাসন, আিথক, া ও খাদ সহায়তা, এবং সামািজক পিরচযা সবা- এ সকল িকছু
আপিন স াের পেত পােরন। এই সবাসমূ হ আপনার জন ২৪/৭ সরাসির উ ু ।
যিদ স াের আসেত না পােরন, দয়া কের নীেচর না ার েলােত যাগােযাগ ক ন।
নেফল টাওয়ার ফায়ার রসপ

মঃ মানিসক া

সবা, যা আপনার মানিসক অব া সং া সহেযািগতার জন আেছ।

টিলঃ ০৮০০ ০২৩৪ ৬৫০ (২৪/৭ চালু সংেযাগ)।
ইেমইলঃ cnw-tr.spa@nhs.net /টাইপটকঃ যাগােযাগ ক ন ১৮০০১ ০৮০০ ০২৩৪ ৬৫০ না াের।
রড স আেছ আপনার আবাসন, জ রী তহিবল, পিরবােরর সদস /ব ু েদর স ানসহ িবিভ সহেযািগতায়।
টিলঃ ০৮০০ ৪৫৮৯৪৭২ (২৪/৭ চালু সংেযাগ)
ভাকা

ীরা রেয়েছ িব

ভােব আপনার মানিসক অব া সং া সহেযািগতার জন ।

টিলঃ ১১৬ ১২৩ (২৪/৭ চালু সংেযাগ)। আপিন ট ট মেসজ পাঠােত পােরন ০৭৭২৫ ৯০ ৯০ ৯০ না াের।
ু য িবিরভেম কয়ার ি য়জন-িবেয়ােগ শাকাহত বয় , ত ণ ও িশ েদর সহায়তার জন ।
ফানঃ ০৮০৮ ৮০৮ ১৬৭৭ (লাইন খালা থাকেব সামবার থেক
বার সকাল ৯.৩০ থেক িবকাল ৫টা যা ম লবার, বু ধবার ও বৃ হ িতবার
রাত ৮টা পয বিধত থাকেব)। ই- মইলঃ helpline@cruse.org.uk
আর.িব. ক.িস. সাশাল ওয়াকাস ম আবাসন, িশ -পিরচযা, পাশাক পির দ ও আিথক সহায়তার জন ।
ফানঃ ০২০ ৭৩৬১ ৩০১৩ (২৪/৭ লাইন খালা থাকেব)
সরকাির অনু স ান লাইন সু িবধাসমূ েহর ব াপাের িজে সাবােদর জন ।
ফানঃ ০২০ ৭৯৪১ ৬৬৬১ / ০২০ ৭৯৪১ ৬৬৩৪ (লাইন খালা সামবার থেক

বার িতিদন সকাল ৮টা থেক স া ৬.৩০)

আর.িব. ক.িস. হাউিসং লাইন নেফল টাওয়াের বসবাসকারীেদর িবনামূ েল আইনগত ও আবাসন স িকত পরামশদােনর জন ।
ফানঃ ০২০ ৭৩৬১ ৩০০৮ (২৪/৭ লাইন খালা থাকেব)
শ ার/ আ য় ল িবনামূ েল আইনগত এবং আবাসন স িকত পরামশদােনর জন ।
ফানঃ ০৩৪৪ ৫১৫ ১৫৪০ (লাইন খালা থাকেব িতিদন সকাল ৮টা থেক কমিদবেস রাত ৮টা এবং ছু র িদেন িবকাল ৫টা পয )

Bengali - Grenfell Tower advice from your local NHS

