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েকািভড-১৯ এবং লকডাউেনর কারেণ আমরা সকেলই খুবই কিঠন সময় েপিরেয়িছ। অেনক পিরবােরর জনয্ গরেমর ছুিটকালীন 
সমেয় পিরি�িত েকানও ভােবই সহজ হেয় যায় না এবং েসই কারেণ আমরা আপনার সাহাযয্ করেত চাই। আমােদর পাটর্ নারেদর 
সবর্ািধক বয্বহৃত িকছু পিরেষবা এবং সােপাটর্  িন�বিণর্ত রেয়েছ যা হয়েতা জীবনেক খািনকটা সহজ কের তুলেত সাহাযয্ করেত 
পাের... 

1.  অনলাইন েপেরি�ং েকাসর্। আমরা বািমর্ংহােমর �েতয্কিট মা-বাবার জনয্ আগাম অথর্ পিরেশাধ কেরিছ যােত তারা েযন 
একিট েপেরি�ং েকাসর্ অয্াে�স করেত পােরন। ে�ম করার জনয্ শধুমা� পৃ�ার উপের “COMMUNITY” অয্াে�স েকাড 
এ�র করন। গেভর্  থাকাকালীন সময় েথেক ১৯ বছর বয়সী বা�ােদর বাবা-মা ও েকয়ারার এবং ঠাকুরদা-ঠাকুরমােদর 
জনয্ েকাসর্ উপল� আেছ। িশখুন েয আপনার স�ান িকভােব িবকিশত হয় এবং তােদর বয্বহার সামালােনার জনয্ পরামশর্ 
�হণ করন। 

2. মানিসক �া�য্ স�িকর্ ত সহায়তা। এই কিঠন সমেয় আমােদরেক আমােদর মানিসক �াে�য্র েদখােশানা করেত হেব। ১১ 
েথেক ২৫ বছর বয়সী তরণ-তরণীেদর জনয্ Kooth-এ েফারম ও গাইড এবং পরামশর্ উপল� আেছ। যিদ আপনার ০ 
েথেক ২৫ বছর বয়সী বা�ার সাহােযয্র �েয়াজন হয় তাহেল 0207 841 4470 ন�ের কল কের Pause-এর সে� েযাগােযাগ 
করন অথবা তােদরেক ইেমইল পাঠান। 0121 262 3555 ন�ের কল কের �া�বয়�রা MIND েথেক সহায়তা �হণ করেত 
পােরন।অথবা জরির সাহােযয্র জনয্ 0300 300 0099 ন�ের Forward Thinking Birmingham েক কল করন। 

3. আিথর্ক সহায়তা। যিদ আপিন আপনার চাকির হািরেয়েছন অথবা খাবার েকনা বা ভাড়া পিরেশাধ করা আপনার জনয্ 
মশুিকল হেয় উেঠেছ তাহেল এমন সকল পিরেষবা আেছ যারা আপনার সাহাযয্ করেত পাের। যিদ আপিন স�েট রেয়েছন 
এবং আপনার খাবার বা �ালানী বা েমৗিলক ঘেরায়া সর�ােমর �েয়াজন হয় তাহেল Local welfare provision-এর সাহাযয্ 
আপনার অেনক উপকার হেত পাের। ভাড়ার ে�ে� হয়েতা Discretionary Housing Payments সাহাযয্ করেত পাের। এবং 
আপনার সাহাযয্ করার জনয্ বািমর্ংহাম জেুড় ফুড বয্া� আেছ। 

4. ঘেরায়া সিহংসতা। ঘেরায়া সিহংসতায় �ভািবত মিহলােদর এবং বা�ােদর ে�ে� অন�ুহ কের িনেদর্শনা েদখুন অথবা 
েগাপনীয়ভােব Birmingham and Solihull Women’s Aid-এর সে� েযাগােযাগ করন। পুরষেদর ে�ে� অন�ুহ কের 
Respect-এর সে� েযাগােযাগ করন। 

5. �াগ বা অয্ালেকাহল িনেয় সমসয্া। Staying Free (ে�িয়ং ি�) নামক একিট নতুন ও �ত� অয্াপ অয্া�েয়ড বা 
অয্ােপেল উপল� আেছ। আগাম পিরেশািধত অয্াে�স �হণ করার জনয্ “birmingham11” েকাড বয্বহার করন। কােরার 
সে� কথা বলার জনয্ Change Grow Live েক কল করন। 

6. েশাক স�িকর্ ত সহায়তা। এখন েকানও ি�য়জনেক হারােনার খুবই খারাপ সময় - 0121 687 8010 ন�ের কল কের বা 
Cruse কতৃর্ ক আপিন সহায়তা �হণ করেত পােরন। 

7. পিরবারেদর জনয্ আিলর্ েহলপ। যিদ আপনার পিরবাের কােরার সরকারী পিরেষবা বা কিমউিনিট �পেদর েথেক আরও 
সাহােযয্র �েয়াজন আেছ তাহেল অন�ুহ কের আমােদর ভলা�াির েস�র েলাকাল িলডেদর সে� েযাগােযাগ করন। আমােদর 
দশিট শাখা আেছ যা আপনােক শহর জেুড় সাহােযয্র সে� কেন� করেত পাের।   

যিদ আপিন েকানও িশশর িবষেয় উি�� আেছন তাহেল অন�ুহ কের 0121 303 1888 ন�ের বািমর্ংহামস িচে�নস 
অয্াডভাইস অয্া� সােপাটর্  সািভর্ সেক কল করন। িশশ িনযর্াতন সহ েকানও জরির অব�ায় 999 ন�ের পুিলেশর সে� 
েযাগােযাগ করন। আপিন পুিলেশর সে� চয্াট ও করেত পােরন 

https://inourplace.heiapply.com/online-learning/
http://www.kooth.com/
file://workflow/02_Projects/NHS_Midlands_and_Lancashire_CSU_(BILCS)/2020/P_2020_4915/EN-GB_BN-BD_P_2020_4915_2/After_Pre-delivery_P_2020_4915_2_3/%E0%A6%8F%E0%A6%87%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8:askbeam@childrenssociety.org.uk
https://www.mind.org.uk/?gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9yIupzENb35YuRV85Zwdii-ObWoBX__ar_fL7sIYzi8OpbJ7Ig6-uIaAuvAEALw_wcB
https://www.forwardthinkingbirmingham.org.uk/
https://www.birmingham.gov.uk/info/20017/benefits_and_support/373/extra_help_with_your_housing_costs_council_tax
https://www.findfoodbanksbrum.org.uk/project_category/food-banks/
https://www.birmingham.gov.uk/info/50113/advice_and_support/1219/domestic_abuse_advice
https://bswaid.org/
https://mensadviceline.org.uk/
https://www.changegrowlive.org/drug-and-alcohol-service-birmingham
http://www.cruse.org.uk/get-help
https://www.birmingham.gov.uk/info/50224/birmingham_children_s_partnership/2218/from_birmingham_with_love/9
file://workflow/02_Projects/NHS_Midlands_and_Lancashire_CSU_(BILCS)/2020/P_2020_4915/EN-GB_BN-BD_P_2020_4915_2/After_Pre-delivery_P_2020_4915_2_3/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8:0121%20303%201888
https://www.west-midlands.police.uk/contact-us
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