
ইস্ট লন্ডন ওশিয়ান সাশ্ভভি সসর 
জন্য তথ্্য ও সুপাশরসির শিিদ

অন্য কো�ানও প্রসয়াজনীয় 
তথ্্য
আপনি যনি আপিার মািনিক স্াস্থথ্য নিয়়ে 
িংকয়ে থায়কি বা অনবলয়বে িাহায়যথ্যর 
প্রয়়োজি হ়ে, তাহয়ল আপিার উনিৎ স্থািী়ে 
ক্াইনিি লাইয়ির িায়থ যোযাগায়যাগ করা: 

নিউহথ্যাম - 0800 073 0066

হথ্যাকনি - 0800 073 0006 

োও়োর হথ্যাময়লেি - 0800 073 0003

আপশন আমাসদর 
পশরসেিাসত অসন্তুষ্ট হসল 
�ার সাসথ্ কো�াগাস�াগ 
�রসিন (PALS/অশ্ভস�াগ)
আয়গ আপিার িায়থ আয়লািিা িা কয়র এবং আপিার 
িম্মনত িা নিয়়ে আপনি আমায়ির যোয তথথ্য যোিয়বি তা 
আমরা যোে়োর করব িা। যনি আমরা ময়ি কনর যোয 
আপিার জীবি বা অিথ্য কায়রার ভায়লা থাকা ঝঁুনকর ময়্যথ্য 
থাকয়ত পায়র তয়ব যোিয়ষেয়রে এর বথ্যনতক্ম হয়ত পায়র। 

আমরা আমায়ির পনরয়েবাগুনল িম্পয়ককে  প্রনতনক়্ো 
স্াগত জািাই তাই অিুগ্রহ কয়র 0800 783 4839িবেয়র 
নরিয়�ায়ি বা বা  elft.pals@nhs.net এই ইয়মইল 
ঠিকািা়ে যোরাগীর পরামেকে এবং যোযাগায়যাগ পনরয়েবার 
িায়থ যোযাগায়যাগ করুি৷

আপনি যনি পনরয়েবা এবং আপিার নিনকৎিার নবেয়়ে 
িন্তুষ্ট িা হি তয়ব অিুগ্রহ কয়র এটির িমা্যাি করার জিথ্য 
িানভকে ি মথ্যায়িজায়রর িায়থ কথা বলুি বা PALS টিয়মর 
িায়থ যোযাগায়যাগ করুি৷ 

যনি আপনি অনভয়যাগ করয়ত িাি, তয়ব যোিয়ষেয়রে: 

 0800 085 8354

 elft.complaints@nhs.ne 

এই ঠিকািা়ে নিঠি নলখয়ত পায়রি: অনভয়যাগ এবং PALS 
মথ্যায়িজার, FREEPOST RTKB-ESXB-HYYX, Trust 
Headquarters, 9 Alie Street, London, E1 8DE. 

জন্মদাসনর সময় হওয়া ট্রমা এিং 
গ্ভভি ািস্ায় শিশুর মৃত্য ্যর ঘটনার মধ্্য শদসয় 
�াওয়া ি্যশতিসদর সহানু্ূভশতিীল মানশস� 
সমথ্ভিন প্রদান �রা

আমরা যত্ন নিই
আমরা সম্াি কনর 
আমরা সবার কথা ভানব

আমরা যত্ন নিই, আমরা সম্াি কনর, আমরা 
সবার কথা ভানব।
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এই পনরয়েবাটি এয়ির িায়থ নমনলত অংেীিানরয়বে 
প্রিাি করা হ়ে:

Ask about the
#ELFTPromise



আমরা �রা? 
OCEAN হল নিটি অথ্যান্ড হথ্যাকনি, নিউহথ্যাম 
এবং োও়োর হথ্যাময়লেি-এর একটি নবয়েেজ্ঞ 
িমনবিত মািনিক স্াস্থথ্য এবং মাতৃবে পনরয়েবা 
যারা জন্মিায়ির িম়ে হও়ো ট্রমা এবং ষেনত দ্ারা 
প্রভানবত জন্মিাতা নপতামাতার জিথ্য িহা়েতা 
প্রিাি কয়র থায়ক।

আমরা �াস� 
সাহা�্য �শর 
আমরা এমি বথ্যনতিয়ির িহা়েতা প্রিাি কয়র থানক 
যারা তায়ির গভকে াবস্থা বা জন্মিায়ির যারো যোথয়ক িৃষ্টি 
হও়ো বা এর িায়থ িম্পনককে ত ঘেিা়ে উয়লেখয়যাগথ্য 
মািনিক স্াস্থথ্য িমিথ্যার িম্মুখীি হয়ছেি।

এর ময়্যথ্য এগুনল যোথয়ক িৃষ্টি হও়ো অিুনব্যাগুনলও 
অন্তভ্ভকেতি থাকয়ত পায়র: 

■	 		বারংবার অি�ল IVF নিনকৎিা 
■	 		জন্মিায়ির অপারগতা (যোযয়কায়িা পযকোয়়ে 

গভকে পাত এবং গভকে াবস্থার িমানতি িহ) 
■	 জন্মিায়ির িম়ে হও়ো ট্রমা 
■	 		বাচ্া িষ্ট হয়়ে যাও়ো 
■	 		নেশুর জন্মিায়ির যোষেয়রে গুরুতর ভীনত 

(যোোয়কায়�ানব়ো)।

ওনে়োি পনরয়েবা শু্যুমারে এই িময়়ে জন্ম 
যোিও়ো মা এবং বথ্যনতিয়ির িহা়েতা প্রিাি করয়ত 
িষেম। িঙ্ী/িনঙ্িী িহ, পনরবায়রর িিিথ্যয়ির, 
যায়ির মািনিক স্াস্থথ্য িহা়েতা প্রয়়োজি তায়ির 
ইস্ট লন্ডি েনকং যোথরানপ পনরয়েবার িায়থ 
যোযাগায়যাগ করা উনিত। অিলাইয়ি িম্পপূর্কে তথথ্য 
পাও়ো যায়ব এখায়ি https://www.elft.
nhs.uk/get-help-emergency

ওশিয়াসন সুপাশরি
আপিায়ক স্-িুপানরে করার জিথ্য স্াগত বা 
আপিার GP এবং/অথবা অিথ্যািথ্য স্াস্থথ্য যোপোিার 
যারা আপিার জিথ্য একটি িুপানরে জমা নিয়ত 
পায়রি, তায়ির িায়থ কথা বলয়ত পায়রি।

সুপাশরি ফমভি আমাসদর ওসয়িসাইসট পাওয়া 
�াসি:

ওশিয়ান কোমন্াল কোহলথ্ সাশ্ভভি স - ইস্ট লন্ডন

https://www.elft.nhs.uk/services/ocean-
mental-health-service-east-london

কোটশলসফান: 020 3222 8047

ইসমইল: elft.eastlondonocean@nhs.net

আমরা যোিামবার যোথয়ক শুক্বার িকাল 9.00ো 
যোথয়ক নবকাল 5.00ো পযকেন্ত যোখালা থানক 
(যুতিরায়্রের বথ্যায়কের িমস্ত ছুটির নিি বথ্যতীত)।

অিুগ্রহ কয়র ময়ি রাখয়বি আমরা একটি 
িংকেকালীি পনরয়েবা িই এবং আমায়ির 
পনরয়েবাগুনল অথ্যায়সেি করার জিথ্য একটি 
অয়পষোর িম়ে আয়ছ।

যনি OCEAN িবয়িয়়ে উপযুতি পনরয়েবা িা হ়ে, 
তাহয়ল ন্রিনিং নলিনিনে়োি নিক-নিয়িকেে করয়ত 
পায়রি এবং িহা়েতা প্রিাি করার জিথ্য আরও 
উপযুতি পনরয়েবাগুনল গ্রহর্ করার পরামেকে নিয়ত 
পায়রি।

আপনি যনি অনভজ্ঞতা-প্রাতি একজি পনরয়েবা 
বথ্যবহারকারী হি এবং OCEAN বা প্রিবকালীি 
পনরয়েবাগুনল গঠয়ি িহা়েতা করার জিথ্য জন়িত 
হয়ত িাি, অিুগ্রহ কয়র Rachael Buabeng 
(রায়িল বু়োয়বং) এর িায়থ যোযাগায়যাগ করুি

ইয়মইল: rachael.buabeng@nhs.net।

আমরা �ী্ভাসি সাহা�্য �শর
■	 		যোথরানপউটিক পনরিযকো যা মিস্তাত্ত নবেক িহা়েতা 
এবং নবয়েেজ্ঞ নমডও়োই�ানরর িমবিয়়ে 
গঠিত

■	 নিনব়ি িহা়েতা
■	 		বথ্যনতিগত এবং যোগানঠিগত িহা়েতা

আমরা যত্ন নিই, আমরা সম্াি কনর, আমরা 
সবার কথা ভানব।


