
אינֿפָארמַאציע & ֿפַאררּוֿפן 
 East דעטַאלן ֿפַאר דעם

London Ocean Service

ַאנדערער נּוציק 
אינֿפָארמַאציע

אױב דּו ביסט אין קריזיס מיט אַײער גַײסטיק 
געזּונטערהַײט ָאדער דַארֿפסט בַאלדיק הילף, דּו 
דַארֿפסט קָאנטַאקטירן דַײן ָארטיק קריזיס ליניע: 

Newham - 0800 073 0066

 Hackney - 0800 073 0006

Tower Hamlets - 0800 073 0003

װער צּו קָאנטַאקטירן אױב 
דּו ביסט אּומגליקלעך מיט 
PALS/( אּונדזער בַאדינּונג

)Complaints
מיר װעלן ניט אַײנטיילן קײן אינֿפָארמַאציע װָאס דּו 

װעסט אּונדס געבן ָאן עס ֿפריער דיסקּוטירן מיר דיר אּון 
בַאקּומען דַײן צּושטימּונג. די אײנציקע אױסנעמלעכקַײט 
אױף דָאס איז אױב מיר דענקען ַאז דַײן לעבן ָאדער דעם 

גּוטזַײן ֿפּון עמעצן ַאנדערש קען זַײן אין ריזק. 

מיר בַאגריסן ָאּפרּוף װעגן אּונדזערע בַאדינען, ַאז ביטע 
 Patient Advice and Liaison קָאנטַאקטירט דעם

 Freephone אױף Service 
.elft.pals@nhs.net :4839 783 0800  ָאדער אי-מײל

אּוב דּו ביסט ניט צּוֿפרידן מיט דעם בַאדינּונג אּון דַײן 
בַאהַאנדלּונג, ביטע רעדט מיטן בַאדינּונג ָאנֿפירער צּו 

 PALS ּפרּובירן עס ַאנטשלָאסן, ָאדער קָאנטַאקטירט דעם
מַאנשַאֿפט. 

אױב דּו װילסט מַאכן ַא בַאקלָאג, דּו קענסט: 

0800 085 8354  

 elft.complaints@nhs.ne  

 Complaints and PALS Manger, :שרַײבן צּו
 FREEPOST RTKB-ESXB-HYYX, Trust

 ,Headquarters, 9 Alie Street, London 
 .E1 8DE

ָאנבָאטן רחמנותדיק עמָאציָאנעל ָאנהַאלט 
ֿפַאר יענע װָאס לעבן דּורך געבּורט 

טרַאּומַא אּון געבּורט ָאנווער

מיר זָארגן זיך
מיר הָאבן ּכבּוד 

מיר זַײנען ּכוללדיק
מיר זָארגן זיך, מיר הָאבן ּכבּוד, מיר זַײנען 

ּכוללדיק.
ELFT_v2

דעם בַאדינּונג איז צּוגעשטעלט אין שוּתֿפקײט מיט:

Ask about the
#ELFTPromise



װער זַײנען מיר? 
OCEAN איז ַא סּפעציַאליסט אויסגעשטימען 

גַײסטיק געזּונטערהַײט אּון מּוטערשַאֿפט בַאדינּונג 
 Hackney, Newham and אין שטָאט אּון

Tower Hamlets װָאס װעלן צּושטעלן ָאנהַאלט 
ֿפַאר געבּורט עלטערן װעלכע זַײנען בַאשעדיקט 

בַײ געבּורט טרַאּומַא אּון ָאנווער.

װער העלֿפן 
מיר 

מיר צּושטעלן ָאנהַאלט ֿפַאר מענטשן װָאס 
גײען ַאדּורך בַאטַײטיק גַײסטיק געזּונטערהַײט 

שװעריקַײטן, אױֿפשטַאנען ֿפּון, ָאדער ֿפַארבּונדן 
מיט, זײער שווַאנגערשַאֿפט ָאדער געבּורט רַײזע.

דָאס מעג ַארַײננעמען שװעריקַײטן װָאס 
אױֿפשטַאנען ֿפּון: 

איבערגעחזרט ניט דערֿפָאלגן IVF בַאהַאנדלּונג 	■
	שווַאנגערשַאֿפט ָאנווער )ַארַײנגענּומען  	■
מֿפלּונג אין קײן ֿפַאזע אּון ענדיקּונג ֿפּון 

שווַאנגערשַאֿפט( 
	געבּורט טרַאּומַא  	■

	בײבי ָאנווער  	■
	שװער מורא ֿפּון קימּפעט 	■ 

.)Tokophobia(

דעם Ocean בַאדינּונג קען בלױז צּושטעלן 
ָאנהַאלט צּו מּוטערס אּון מענטשן װָאס הָאבן 

געבױרן בַײ דעם צַײט. משּפחה מיטגלידער, 
ַארַײנגענּומען שוּתֿפים װָאס דַארֿפן גַײסטיק 
געזּונטערהַײט ָאנהַאלט דַארֿפן קָאנטַאקטירן 

 East London Talking דעם 
Therapies בַאדינּונג. מען קען געֿפינען ֿפּול 

https://www.elft. :דעטַאלן ָאנלַײן אין
nhs.uk/get-help-emergency

Ocean ֿפַאררּוֿפן
דּו קענסט זיך זעלבסט-ֿפַאררּוֿפן ָאדער רעדן 

מיט דַײן GP אּון/ָאדער ַאנדערע געזּונטערהַײט 
ּפרָאֿפעסיָאנעלע װָאס קענען ֿפָארלייגן ַא ֿפַאררּוֿפן 

ֿפַאר דיר.
מען קענט געֿפינען ֿפַאררּוֿפן ֿפָארמעס אין 

אּונדזער װעבּפלַאץ:

 OCEAN MENTAL HEALTH SERVICE –
EAST LONDON

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

london

טעלעֿפָאן: 8047 3222 020

elft.eastlondonocean@nhs.net :אי-מײל

מיר עֿפענען ֿפּון 9:00 ֿפ“מ - 5:00 נ“מ מָאנטיק 
צּו ֿפרַײטיק )אױסגעשלָאסן ַאלע UK בַאנק 

הָאלידײס(.

ביטע בַאמערקט ַאז מיר זַײנען ניט ַא קריזיס 
בַאדינּונג אּון עס איז דָא ַא װַארטן צַײט ּכדי צּו 

צּוטריטן אונדזערע בַאדינען.

אױב OCEAN איז ניט דעם מערסט ּפַאסיקער 
בַאדינּונג, דעם ֿפָארשטעלן קלינישַאן קען 

אּונטערשרַײבן אּון רָאטן װעגן בעסערע בַאדינען 
װָאס צּושטעלן ָאנהַאלט.

אױב דּו ביסט ַא בַאדינּונג ניצער מיט איבערלעבּונג 
אּון װילסט זיך ֿפַארבּונדן העלֿפן OCEAN ָאדער 

ּפערינַאטַאל בַאדינען, ביטע קָאנטַאקטירט 
 Rachael Buabeng 

.rachael.buabeng@nhs.net :אי-מײל

װי ַאזױ העלֿפן מיר
		טערַאּפעװטיש ָאּפהיטּונג װָאס אינטעגרירט  	■

ּפסיכָאלָאגיש אּון סּפעציַאליסט הײבַאמען

ּפער ָאנהַאלט 	■
		ַאן אױסמישּונג ֿפּון אײן-צּו-אײן אּון גרּוּפע  	■

ָאנהַאלט.

מיר זָארגן זיך, מיר הָאבן ּכבּוד, מיר זַײנען 
ּכוללדיק.


