প্রেমের সামে বারেমিংহাে প্রেমে

প্রোরিড-১৯ এবিং লেডাউমের োরমে আেরা সেমলই খুবই েঠিে সেয় প্রেররময়রি। অমেে েররবামরর জেয গরমের িু টিোলীে
সেময় েরররিরি প্রোেও িামবই সহজ হময় যায় ো এবিং প্রসই োরমে আেরা আেোর সাহাযয েরমি চাই। আোমের োর্মোরমের
সবমারিে বযবহৃি রেিু েররমেবা এবিং সামোর্ম রেম্নবরেমি রময়মি যা হয়মিা জীবেমে খারেের্া সহজ েমর িু লমি সাহাযয েরমি
োমর...
1.

অনলাইন পেরেন্টিং প ার্স । আেরা বারেমিংহামের েমিযেটি ো-বাবার জেয আগাে অেম েররম াি েমররি যামি িারা প্রযে
এেটি প্রেমররটিং প্রোসম অযামেস েরমি োমরে। প্রেে েরার জেয শুিুোত্র েৃষ্ঠার উেমর “COMMUNITY” অযামেস প্রোড
এটর েরুে। গমিম োোোলীে সেয় প্রেমে ১৯ বির বয়সী বাচ্চামের বাবা-ো ও প্রেয়ারার এবিং ঠাকুরো-ঠাকুরোমের
জেয প্রোসম উেলব্ধ আমি। র খুে প্রয আেোর সন্তাে রেিামব রবের ি হয় এবিং িামের বযবহার সাোলামোর জেয েরাে ম
গ্রহে েরুে।

2. মানন্র্ স্বাস্থ্য র্ম্পন্ স ত র্হায়তা। এই েঠিে সেময় আোমেরমে আোমের োেরসে স্বামিযর প্রেখাম াো েরমি হমব। ১১
প্রেমে ২৫ বির বয়সী িরুে-িরুেীমের জেয Kooth-এ প্র ারে ও গাইড এবিং েরাে ম উেলব্ধ আমি। যরে আেোর ০
প্রেমে ২৫ বির বয়সী বাচ্চার সাহামযযর েময়াজে হয় িাহমল 0207 841 4470 েম্বমর েল েমর Pause-এর সমে প্রযাগামযাগ
েরুে অেবা িামেরমে ইমেইল োঠাে। 0121 262 3555 েম্বমর েল েমর োপ্তবয়স্করা MIND প্রেমে সহায়িা গ্রহে েরমি
োমরে।অেবা জরুরর সাহামযযর জেয 0300 300 0099 েম্বমর Forward Thinking Birmingham প্রে েল েরুে।
3. আন্থস র্হায়তা। যরে আেরে আেোর চােরর হাররময়মিে অেবা খাবার প্রেো বা িাড়া েররম াি েরা আেোর জেয
েু রেল হময় উমঠমি িাহমল এেে সেল েররমেবা আমি যারা আেোর সাহাযয েরমি োমর। যরে আেরে সঙ্কমর্ রময়মিে
এবিং আেোর খাবার বা জ্বালােী বা মেৌলিক ঘররোয়ো সরঞ্জোরের েময়াজে হয় িাহমল Local welfare provision-এর সাহাযয
আেোর অমেে উেোর হমি োমর। িাড়ার প্রেমত্র হয়মিা Discretionary Housing Payments সাহাযয েরমি োমর। এবিং
আেোর সাহাযয েরার জেয বারেমিংহাে জুমড় ু ড বযাঙ্ক আমি।
4. ঘরোয়া র্ন্হিংর্তা। ঘমরায়া সরহিংসিায় েিারবি েরহলামের এবিং বাচ্চামের প্রেমত্র অেুগ্রহ েমর রেমেম ো প্রেখুে অেবা
প্রগােেীয়িামব Birmingham and Solihull Women’s Aid-এর সমে প্রযাগামযাগ েরুে। েুরুেমের মেরে অেুগ্রহ েমর
Respect-এর সমে প্রযাগামযাগ েরুে।
5. ড্রাগ বা অযালর াহল ন্নরয় র্মর্যা। Staying Free (প্রেরয়িং রি) োেে এেটি েিু ে ও স্বিন্ত্র অযাে অযান্ড্রময়ড বা
অযামেমল উেলব্ধ আমি। আগাে েররম ারিি অযামেস গ্রহে েরার জেয “birmingham11” প্রোড বযবহার েরুে। োমরার
সমে েো বলার জেয Change Grow Live প্রে েল েরুে।
6. প া র্ম্পন্ স ত র্হায়তা। এখে প্রোেও রেয়জেমে হারামোর খুবই খারাে সেয় - 0121 687 8010 েম্বমর েল েমর বা
Cruse েিৃম ে আেরে সহায়িা গ্রহণ কররে োমরে।
7. েন্েবােরেে জনয আন্লস পহলে। যরে আেোর েররবামর োমরার সরোরী েররমেবা বা েরেউরেটি গ্রুেমের প্রেমে আরও
সাহামযযর েময়াজে আমি িাহমল অেুগ্রহ েমর আোমের িলাটারর প্রসক্টর প্রলাোল রলডমের সমে প্রযাগামযাগ েরুে। আোমের
ে টি াখা আমি যা আেোমে হর জুমড় সাহামযযর সমে েমেক্ট েরমি োমর।
যরে আেরে প্রোেও র শুর রবেময় উরিগ্ন আমিে িাহমল অেুগ্রহ েমর 0121 303 1888 েম্বমর বারেমিংহােস রচমেেস
অযাডিাইস অযান্ড সামোর্ম সারিম সমে েল েরুে। র শু রেযমািে সহ প্রোেও জরুরর অবিায় 999 েম্বমর েুরলম র সমে
প্রযাগামযাগ েরুে। আেরে েুরলম র সমে চযার্ ও েরমি োমরে

