
زانیاری و وردەکاری 
ڕەوانەکردن بۆ خزمەتگوزاری 

East London Ocean Service

هەر زانیارییەکی بەسوودی تر
ئەگەر تەندروستی دەروونیت تووشی قەیران 

بێت یان پێویستیت بە یارمەتی دەستبەجێ 

هەبێت، پێویستە پەیوەندی بە هێڵی قەیرانی 

ناوخۆیی خۆتەوە بکەیت: 

Newham - 0800 073 0066 نیوهام

 Hackney - 0800 073 0006 هاکنی

 Tower Hamlets - 0800 073 تاوەر هاملێت
0003

دەبێ پەیوەندی بە کێ بکەیت 
ئەگەر لە خزمەتگوزارییەکەمان 

ناڕازی بوویت )خزمەتگوزاری ئامۆژگاری 
و پەیوەندی نەخۆشPALS/سکاڵاکان(

ئێمە هیچ زانیارییەك هاوبەش ناکەین کە تۆ پێمان 

دەدەیت بەبێ ئەوەی سەرەتا لەگەڵ تۆدا باسی 

بکەین و ڕەزامەندی خۆت وەربگرین. تەنها بێجگە لەوەی 

کە ئێمە ژیان و خۆشگوزەرانی خۆت یان کەسێکی تر 
لەبەرچاو بگرین کە ڕەنگە لە مەترسیدا بێت. 

ئێمە پێشوازی لە سەرنج و تێبینیەکان دەکەین 

سەبارەت بە خزمەتگوزارییەکانمان بۆیە تکایە 

پەیوەندی بە خزمەتگوزاری ئامۆژگاری و پەیوەندی 

نەخۆشەوە بکەن لە ڕێگەی تەلەفۆنی بەخۆڕایی 

. elft.pals@nhs.net :4839 783 0800 یان ئیمەیل

ئەگەر تۆ بە خزمەتگوزارییەکە و چارەسەرەکەت ڕازی 

نیت، تکایە لەگەڵ بەڕێوەبەری خزمەتگوزارییەکە 

قسە بکە بۆ هەوڵدان و چارەسەرکردنی ئەمە، یان 

پەیوەندی بە تیمی خزمەتگوزاری ئامۆژگاری و پەیوەندی 

نەخۆش pals بکە. 

ئەگەر بتەوێت سکاڵا بکەیت، دەتوانیت پەیوەندی 

بکەیت بە: 

0800 085 8354  

 elft.complaints@nhs.ne  

 Complaints and PALS :نامە بنووسە بۆ
 Manger, FREEPOST RTKB-ESXB-HYYX, Trust

 .Headquarters, 9 Alie Street, London, E1 8DE
پێشکەشکردنی پشتگیری سۆزداری 
بەزەییدارانە بۆ ئەوانەی لە زەبر 
و زەنگی منداڵبوون و لەدەستدانی 

منداڵبوونەوە دەژین

ئێمە گرنگی پێدەدەین

ئێمە ڕێز دەگرین 

ئێمە گشتگیرین

ئێمە گرنگی دەدەین، ڕێز دەگرین، 

گشتگیرین.
ELFT_v2

ئەم خزمەتگوزارییە بە هاوبەشی پێشکەش 
دەکرێت لەگەڵ:

Ask about the
#ELFTPromise



ئێمه  كێین? 
خزمەتگوزاریی OCEAN خزمەتگوزارییەکی تەندروستی 

دەروونی یەکگرتوو و منداڵبوونە لە شار و هاکنی، نیوهام 

و تاوەر هاملێتس کە پشتگیری پێشکەش دەکەن بەو 
دایك و باوکانەی منداڵیان دەبێت کە تووشی زەبر و 

لەدەستدانی منداڵ دەبن.

ئێمە یارمەتی کێ 
دەدەین 

ئێمە پشتگیری پێشکەش بەو تاکانە دەکەین کە 

تووشی کێشەی تەندروستی دەروونی بەرچاو 

دەبن، کە لە گەشتی دووگیانی یان منداڵبوونیانەوە 

سەرهەڵدەدەن، یان پەیوەندییان بەوەوە هەیە.

لەوانەیە ئەمە ئەو کێشە و گرفتانە لەخۆ بگرێت کە 

لەمانەی خوارەوە سەرهەڵدەدەن: 

 IVF دووبارەکردنەوەی چارەسەری منداڵی ناو تیوب���� �■
سەرکەوتوو نابێت 

����لەدەستدانی دووگیانی )لەوانەش لەبارچوون لە  �■
هەر قۆناغێکدا و کۆتایی هێنان بە دووگیانی( 

زەبر و زەنگی لەدایکبوون  �■
����لەدەستدانی کۆرپەی ساوا  �■

����ترسێکی توند لە منداڵبوون )تۆکۆفۆبیا(. �■

خزمەتگوزاری ئۆشن Ocean تەنها توانای 

پێشکەشکردنی پشتگیری بۆ دایکان و کەسانێك 

هەیە کە لەم کاتەدا منداڵیان بووە. ئەندامانی 

خێزان، لەوانەش هاوبەشەکان کە پێویستیان 

بە هاوکاری تەندروستی دەروونی هەیە پێویستە 
پەیوەندی بە خزمەتگوزاری چارەسەرەکردن بە 

قسەکردنی ڕۆژهەڵاتی لەندەن بکەن. وردەکاری 

تەواو دەتوانرێت بدۆزرێتەوە بە شێوەی ئۆنالین 
https://www.elft.nhs.uk/get- لە ماڵپەڕی

help-emergency

ڕەوانەکردن بۆ خزمەتگوزاری 
 Ocean ئۆشن

تۆ پێشوازیت لێدەکرێت بۆ ئەوەی خۆت ڕەوانە بکەیت 
یان قسە لەگەڵ پزیشکی گشتی و/یان کارمەندانی 

پیشەیی تری تەندروستی بکەیت کە دەتوانن 

ڕەوانەکردنێکت بۆ پێشکەش بکەن.

فۆڕمی ڕەوانەکردن دەتوانن لە ماڵپەڕەکەماندا 
ببینن:

خزمەتگوزاریی ئۆشن بۆ تەندروستی دەروونی 
 OCEAN MENTAL HEALTH SERVICE – EAST

LONDON

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

تەلەفۆن: 8047 3222 020

elft.eastlondonocean@nhs.net :ئیمەیل

ئێمە لە کاتژمێر 9.00 بەیانی – 5.00 ئێوارە دووشەممە 

تا هەینی کراوەین )بێجگە لە هەموو پشووەکانی بانکی 
بەریتانیا(.

تکایە ئاگاداربن ئێمە خزمەتگوزاری قەیران نین و 

کاتێکی چاوەڕوانی هەیە بۆ دەستگەیشتن بە 

خزمەتگوزارییەکانمان.

ئەگەر خزمەتگوزاری ئۆشن OCEAN گونجاوترین 

خزمەتگوزاری نەبێت، پزیشکی پشکنین دەتوانێت ئاماژە 

و ئامۆژگاری بکات سەبارەت بەو خزمەتگوزارییانەی کە 
لە دۆخێکی باشتردان بۆ پێشکەشکردنی هاوکاری.

ئەگەر تۆ بەکارهێنەرێکی خزمەتگوزاریت کە ئەزموونی 

ژیانت هەیە و دەتەوێت بەشداری بکەیت لە 

یارمەتیدانی داڕشتنی خزمەتگوزارییەکانی ئۆقیانوس یان 

نزیک لەدایکبوون، تکایە پەیوەندی بکە بە ڕەیچل 

 بوابێنگ Rachael Buabeng ئیمەیڵ: 

.rachael.buabeng@nhs.net

ئایا چۆن یارمەتی دەدەین
����چاودێری چارەسەری کە پشتگیری دەروونی و مامانی  �■

پسپۆڕ تێکەڵ دەکات

Peer supportهاوکاریی برادەر �■
����تێکەڵەیەك لە هاوکاری یەك بەرامبەر یەك و  �■

هاوکاری گروپ.

ئێمە گرنگی دەدەین، ڕێز دەگرین، 

گشتگیرین.


