
ইস্ট লন্ডন ওশেন সার্্ভভি সর 
তথ্্য ও ররফাশরশলর র্িিরণ

অন্য রেশ�াশনা দর�ার্র তথ্্য
আপনে যদি আপোর মােদিক স্াস্থথ্য দেয়া িংকনো 
থাকইে অথবা দিদর ো কদরয়া এখেউ িাইযথ্যর 
িরকার অয়, তাইনে আপোনর দোকাে ক্াইদিি 
োইের েনে দযাোনযাে করনত অইব: 

দেউহ্থ্যাম - 0800 073 0066

হ্থ্যাকদে - 0800 073 0006 

োওয়ার হ্থ্যামনেেি - 0800 073 0003

আপশন ের্দ আমরার সার্্ভভি স 
(PALS/�মশলেইন্টস) র্নয়া 
অসন্তুষ্ট অইন তশি �ার লশে 
রোোশোে �রিা
পয়ো আপোর েনে আনোচো ো কদরয়া আর 
আপোর িম্মদত ো দেয়া আপনে আমরানর দয তথথ্য 
দিবা তা আমরা দেয়ার করতাম োয়। ইকোর একমাত্র 
বথ্যদতক্ম অইে যদি আমরা দবনবচো কদর দয আপোর 
জীবে অথবা অেথ্য দকউরর িুস্থতা ঝঁুদকর মানঝ 
থাকনতা পানর। 

আমরা আমরার িাদ্ভভি িগুনো িম্পনকভি  মতামতনর স্ােত 
জাোই এর োদে িয়া কদরয়া পথ্যানেন্ট অথ্যাড্ভাইি 
অথ্যান্ড দেয়ানজঁা িাদ্ভভি ির েনে দরিন�ানে 0800 783 
4839  েম্বনর অথবা ইনমইে: elft.pals@nhs.net  এ 
দযাোনযাে করইে।

আপনে যদি িাদ্ভভি ি আর আপোর দচদকৎিা দেয়া িন্তুষ্ট 
ো অইে তাইনে িয়া কদরয়া ইকোর িমাধাে করার 
োদে িাদ্ভভি ি মথ্যানেজারর েনে কথা কইে অথবা PALS 
টিনমর েনে দযাোনযাে করইে৷ 

আপনে অদ্ভনযাে করনত চাইনে: 

 0800 085 8354

 elft.complaints@nhs.ne 

এই ঠিকাোয় দচঠি দেখইে : Complaints and PALS 
Manger, FREEPOST RTKB-ESXB-HYYX, Trust 
Headquarters, 9 Alie Street, London, E1 8DE. 

তারার লার্ে সহানু্ূভর্তেীল মানর্স� 
সাইে্য রদই োরা িাথ্ভি ট্রমা আর িাথ্ভি লস 
র্নয়া জীিন োপন �ররা

আমরা যত্ন নেই
আমরা সম্াে করর 
আমরা হকল একলগে

আমরা যত্ন নেই, আমরা সম্াে করর, আমরা 
হকল একলগে
ELFT_v2

এই িাদ্ভভি ি যারানর েনে দেয়া দিওয়া অয়:

Ask about the
#ELFTPromise



আমরা �ারা? 
OCEAN অইনো দিটি অথ্যান্ড হ্থ্যাকদে, দেউহ্থ্যাম 
আর োওয়ার হ্থ্যামনেেনির একটি দবনেষজ্ঞ 
িমদবিত মােদিক স্াস্থথ্য আর মথ্যাোরদেটি িাদ্ভভি ি 
যারা বাথভি ট্রমা আর েি দ্ারা ক্ষদতগ্রস্ত োরী 
আর জন্মিােকারী বথ্যদতি অকেনর িাইযথ্য দিয়।

আমরা �াশর 
সাইে্য �র্র? 
আমরা এমে মাইেষনর িাইযথ্য দিই যারার খুউব 
মােদিক স্াস্থথ্য িমিথ্যা আনে, দযকো তারার 
ে্ভভি াবস্থা অথবা জন্ম দিওয়ার শুরু থাদক ঘনে 
অথবা এর েনে িম্পকভি  আনে।

এর মানঝ দযগুো থাদক অিুদবধা জদিত থাকনতা 
পানর: 

■	 		বারবার বথ্যথভি অওয়া আইদ্ভএ� দচদকৎিা 
■	 		দরেেেথ্যাদসি েি (দযনকানো িময় ে্ভভি পাত 
অওয়া আর ে্ভভি াবস্থার দেষ অওয়ািহ্) 

■	 বাথভি ট্রমা 
■	 		বাচ্া মারা যাওয়া 
■	 		বাচ্া জন্ম দিওয়াত খুব ডর 
(দোনকান�াদবয়া)।

Ocean িাদ্ভভি ি শুধুমাত্র অউ িমনয় জন্ম 
দিওয়া মা আর মাইষর িাইযথ্য দিত পানর। 
পােভিোরিহ্ পদরবানরর িিিথ্য, যারার মােদিক 
স্াস্থথ্য িম্পনকভি  িাইযথ্য িরকার তারা ইস্ট েন্ডে 
েদকং দথরাদপ িাদ্ভভি ির েনে দযাোনযাে 
করতা পারইে। দবস্তাদরত তথথ্য অেোইনে 
পাওয়া যাইব:  
https://www.elft.nhs.uk/get-help-
emergency

Ocean ও ররফার �রা
আপনে দেনজ দেনজনর দর�ার করা অথবা 
আপোর দজদপ আর/অথবা অে ্দযনকানো স্াস্থথ্য 
দপোিার অকের েনে কথা কওয়াত স্ােত 
জাোই যারা আপোর োদে একো দর�ানরে 
জমা দিতা পারইে।
ররফাশরল ফরম আমরার ওশয়িসাইশে পাওয়া 
োইি:

OCEAN রমন্টাল রহলথ্ সার্্ভভি স - ইস্ট লন্ডন

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

রের্ল: 020 3222 8047

ইশমইল: elft.eastlondonocean@nhs.net

আমরা দিামবার থাদক শুক্বার িকাে 9.00 ো 
থাদক দবকাে 5.00 ো পযভিন্ত দখাো থাদক (িব 
ইউনক বথ্যাংক েুটির দিে োিা)।

িয়া কদরয়া মনো রাখবা দয আমরা দকানো 
ক্াইদিি িাদ্ভভি ি োয় আর আমরার িাদ্ভভি িগুনো 
অথ্যানসেি করার োদে একটি অনপক্ষা করার িময় 
রনয়নে৷

যদি OCEAN িবনচনয় উপযুতি িাদ্ভভি ি ো অয়, 
তাইনে দ্রিদেং দলিদেদেয়াে দিখাই দিওয়া আর 
িাইযথ্য দিওয়ার োদে আনরা ্ভাো িাদ্ভভি িগুনোর 
দবষনয় পরামেভি দিতা পারবা।

আপনে যদি অদ্ভজ্ঞতার মুনখামুদখ অইেইে এমে 
একজে িাদ্ভভি ি বথ্যবহ্ারকারী অইয়া থাকইে 
আর OCEAN অথবা দপদরেথ্যাোে িাদ্ভভি িগুোনর 
িাইযথ্য করার োদে জদিত অইতা চাইে, 
তাইনে িয়া কদরয়া দরনচে বুয়ানবং (Rachael 
Buabeng) এর েনে দযাোনযাে করইে: ইনমইে: 
rachael.buabeng@nhs.net.

আমরা র্�্ভাশি সাইে্য �র্র
■	 		দথরাদপউটিক যত্ন যা মেস্তাত্দবিক িাইযথ্য 
আর দবনেষজ্ঞ দমডওয়াই�াদরনক এক েনে 
কদরয়া

■	 দপয়ার িানপােভি
■	 		ওয়াে েু ওয়াে আর গ্রুপ িানপানেভিা দমোদে।

আমরা যত্ন নেই, আমরা সম্াে করর, আমরা 
হকল একলগে


