ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਰਪਮਿੰਘਮ ਤੋਂ

ਅਸ ੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਪਿਡ -19 ਅਤੇ ਲੌ ਕਡਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿੰ ਘੇ ਹਾੀਂ| ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਪਰਿਾਰਾੀਂ ਲਈ ਇਹ ਗਰਮ ਆੀਂ
ਦ ਆੀਂ ਛੁੁੱਟ ਆੀਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌਖਾ ਨਹ ੀਂ ਹੁਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸ ੀਂ ਇੁੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾੀਂ| ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਪਹਭਾਗ ਆੀਂ ਦ ਆੀਂ
ਬਹੁਤ ਿਰਤ ਆੀਂ ਜਾੀਂਦ ਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹਨ, ਪਜਹੜ ਆੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ ਿੰਦਗ ਨਿੰ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ…
1. ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੋਰਸ. ਅਸ ੀਂ ਬਰਪਮਿੰਘਮ ਪਿੁੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਪਿਆੀਂ ਲਈ ਿਾਲਣ ਿੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੁੱਕ ਿਹੁਿੰਚਣ ਲਈ
ਿਰ -ਭੁਗਤਾਨ ਕ ਤਾ ਹੈ| ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਜ ਦੇ ਪਸਖਰ ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ “ਕਪਮਊਨਟ ” ਭਰੋ. ਇੁੱਥੇ ਬੁੱਪਚਆੀਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆੀਂ,
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦ ਲਈ ਟੁਕਪੜਆੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੁੱਕ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹਨ| ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਦਾ ਪਿਕਾਸ ਪਕਿੇਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ
ਬਾਰੇ ਪਸੁੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਪਿਿਹਾਰ ਨਿੰ ਿਰਬਿੰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਲਓ|
2. ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ. ਇਨ੍ਾੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਪਮਆੀਂ ਪਿੁੱਚ, ਸਾਨਿੰ ਆਿਣ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਦ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿੈਂਦ ਹੈ|
11-25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨਾੀਂ ਲਈ, ਕੋਥ (Kooth) ਪਿਖੇ ਫੋਰਮ, ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਉਿਲਬਿ ਹਨ. ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਨਿੰ 0-25 ਨਿੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਦ ਰਰਤ ਹੈ, ਤਾੀਂ 0207 841 4470 ਜਾੀਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਪਿਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰੋ. ਬਾਲਗ
MIND ਪਿੁੱਚ 0121 262 3555 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਜਾੀਂ ਤੁ ਰਿੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੌਰਿਰਡ
ਪਥਿੰਪਕਿੰਗ ਬਰਪਮਿੰਘਮ (Forward Thinking Birmingham) ਨਿੰ 0300 300 0099 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ|
3. ਸ ਿੱਤੀ ਮਦਦ. ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਿਣ ਨੌਕਰ ਗੁ ਆ ਚੁੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਾੀਂ ਭੋਜਨ ਜਾੀਂ ਪਕਰਾਏ ਲਈ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦ ਆੀਂ ਹਨ| ਸਥਾਨਕ ਭਲਾਈ ਿਰਬਿੰਿਾੀਂ (Local welfare provision) ਨਾਲ ਿੁੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਿੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਪਕਸੇ
ਸਿੰਕਟ ਪਿੁੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ ਜਾੀਂ ਪਚੁੱਟੇ ਮਾਲ ਦ ਰਰਤ ਹੈ| ਪਿਿੇਕਸ਼ ਲ ਹਾਊਪਸਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ (Discretionary
Housing Payments) ਪਕਰਾਏ ਪਿੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ| ਅਤੇ ਬਰਪਮਿੰਘਮ ਪਿੁੱਚ ਫਡ ਬੈਂਕ (food banks)
ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਲਈ ਇੁੱਥੇ ਹਨ|
4. ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂ ਕੀ. ਘਰੇਲ ਬਦਸਲਕ ਤੋਂ ਿਰਭਾਪਿਤ ਔਰਤਾੀਂ ਅਤੇ ਬੁੱਪਚਆੀਂ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ (guidance)
ਿੇਖੋ ਜਾੀਂ ਗੁ ਿਤ ਰਿ ਪਿੁੱਚ ਬਰਪਮਿੰਘਮ ਅਤੇ ਸੋਲ ਹੁੁੱਲ ਪਿਮੈਨ ਏਡ (Birmingham and Solihull Women’s Aid) ਨਾਲ
ਸਿੰਿਰਕ ਕਰੋ| ਿੁਰਸ਼ਾੀਂ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਰਸਿੈਕਟ (Respect) ਨਾਲ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰੋ|
5. ਨਸ਼ੇ ਜਾਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਮਿੱਸਸਆ ਾਾਂ. ਇੁੱਕ ਨਿਾੀਂ, ਿੁੱਖਰਾ ਐਿ ਸਟ ਪਡਿੰ ਗ ਫਰ ਕਪਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐੀਂਡਰਾਇਡ ਜਾੀਂ ਐਿਲ ਤੇ ਉਿਲਬਿ
ਹੈ. ਿਰਿ-ਅਦਾਇਗ ਿਹੁਿੰਚ ਲਈ ਕੋਡ “birmingham11” ਦ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਪਕਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਂਜ ਗਰੋ ਪਲਿ
(Change Grow Live).
6. ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ. ਪਕਸੇ ਅ
ਨਿੰ ਗੁ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਭਆਨਕ ਸਮਾੀਂ ਹੈ - ਤੁ ਸ ੀਂ 0121 687 8010 ਤੇ ਜਾੀਂ ਕਰ (Cruse)
ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|
7. ਪਸਰ ਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁ ਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ. ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਪਰਿਾਰ ਪਿਚ ਪਕਸੇ ਨਿੰ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਜਾੀਂ ਕਪਮਊਨਟ ਸਮਹਾੀਂ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦ ਰਰਤ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ਸਿੈਇੁੱਛੁਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲ ਡਾੀਂ (voluntary sector local leads)
ਨਾਲ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਿਰੇ ਸ਼ਪਹਰ ਪਿੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਪਕਸੇ ਬੁੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 0121 303 1888 'ਤੇ ਬਰਪਮਿੰਘਮ ਦੇ ਪਚਲਡਰਨ ਐਡਿਾਈਸ ਐੀਂਡ
ਸਿੋਰਟ ਸਰਪਿਸ ਨਿੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਐਮਰਜੈਂਸ ਪਿੁੱਚ, ਬੁੱਪਚਆੀਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲਕ ਸਮੇਤ, ਿੁਪਲਸ ਨਾਲ 999' ਤੇ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰੋ. ਤੁ ਸ ੀਂ
ਿੁਪਲਸ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ (chat ) ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

