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اور الک ڈاؤن کے باعث ہم سب کڑے وقت سے ُگزرے ہیں۔ بہت سے کنبوں کے لیے موسِم گرما کی  19-کوویڈ
تعطیالت کے دوران چیزیں کچھ آسان نہیں ہو رہی ہیں، پس ہم یہاں آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ ہمارے پارڻنرز 

 اور مدد یہاں ہے، جو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کو تھوڑا آسان تر کر دیں۔۔۔ کثرت سے استعمال ہونے والی سروسز

پیرنڻنگ ہم نے برمنگھم میں موجود تمام والدین کو پہلے سے ہی ادائیگی شده  ۔آن الئن پیرنڻنگ کورس .1
لیم کرنے کے لیے صرف صفحے کے اُوپر ایکسس یعنی رسائی کوڈ تک رسائی دے رکھی ہے۔ ک کورس

"COMMUNITYتک کورسز  19۔ والدین، کیئررز اور داد دادی اور نانا نانی کے لیے بمپ سے لے کر " اینڻر کریں
ہیں۔ سیکھیئے کیسے آپ کے بچے کی نشوونما ہوتی ہے اور ُان کے رویے کا بندوبست کرنے کے ڻوڻکے 

 سیکھیں۔

سال  25-11اِن مشکل گھڑیوں میں ہمیں اپنی ذہنی صحت کی دیکھ بھال کرنا ہو گی۔  ۔مینڻل ہیلتھ سپورٹ .2
بچے کو مدد  25-0پر فورمز، گائیڈز اور کونسلنگ دستیاب ہے۔ اگر آپ کے  Koothکے بچوں اور نوجوانوں کے لیے 

 0121 262 3555۔ ای میل کریں) سے رابطہ کریں یا Pauseپر کال کر کے پاز ( 0207 841 4470کی ضرورت ہے تو 
 Forward Thinkingیا فوری مدد کے لیے الغ افراد مدد حاصل کرسکتے ہیں۔ کو کال کر کے ب MINDپر 

Birmingham پر کال کریں۔ 0300 300 0099 کو 

اگر آپ کی نوکری چھوٹ گئی ہے یا خوراک خریدنے یا کرایہ دینے میں مشکل پیش آرہی ہے تو  ۔مالی امداد .3
ایسی سروسز موجود ہیں جو مدد کرسکتی ہیں۔ اگر آپ کو بحران کا سامنا ہو اور آپ کو خوراک، فیول یا بنیادی 

کافی مددگار ثابت ہو  Local welfare provisionاشیاء چاہیے ہوں تو وہائٹ ُگڈز یعنی کچن کی ضروری بڑی 
اور ے سلسلے میں آپ کی مدد کر پائے۔ کرائے ک Discretionary Housing Paymentsسکتی ہے۔ ممکن ہے کہ 

 فوڈ بینک ہیں جو مدد کے لیے دستیاب ہیں۔ food banksپورے برمنگھم بھر میں 

دیکھئے یا رازداری  گائڈنساه مہربانی گھریلو استحصال متاثره خواتین اور بچوں کے لیے بر۔ گھریلو استحصال .4
سے  Respectسے رابطہ کریں۔ مردوں کے لیے، برائے مہربانی  Aid s’Birmingham and Solihull Womenسے 

 رجوع کریں۔

) Staying Free۔ انڈرائڈ اور ایپل پر ایک نئی انفرادی ایپ سڻیننگ فری (منشیات اور شراب کے مسائل .5
" استعمال کریں۔ کسی سے birmingham11وڈ "دستیاب ہے۔ پہلے سے ہی ادائگی شده رسائی کے لیے ک

 کو کال کریں۔ Change Grow Liveبات کرنے کے لیے 

 687 8010آپ کو  -کسی پیارے کو کھونے کے لیے یہ انتہائی ُبرا وقت ہے  ۔سوگ کے سلسلے میں مدد .6
 سے مدد مل سکتی ہے۔ Cruseپر کال کر کے یا  0121

اگر آپ کے کنبے کے کسی فرد کو پبلک سروسز یا کمیونڻی گروپس سے مدد  ۔کنبوں کے لیے ارلی ہیلپ .7
ہمارے پاس دس عالقے ہیں سے رابطہ کریں۔  voluntary sector local leadsدرکار ہو تو پھر برائے مہربانی ہماری 

 جو آپ کو شہر بھر میں سپورٹ سے منسلک کرسکے ہیں۔

لڈرنز ایڈوائس پر برمنگھمز چ 0121 303 1888سلے میں متفکر ہوں تو برائے مہربانی اگر آپ کیس بچے کے سل
پر رابطہ  999کے پولیس سے  اور سپورٹ سروس کو کال کریں۔ کسی ہنگامی صورت میں، بشمول چائلڈ ابیوز

 بھی کرسکتے ہیں۔ چیٹآپ پولیس کے ساتھ  کریں۔

 

https://inourplace.heiapply.com/online-learning/
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_UR_P_2020_4915_9/After_Translation_P_2020_4915_9_2/%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%B9%D9%88:askbeam@childrenssociety.org.uk
https://www.mind.org.uk/?gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9yIupzENb35YuRV85Zwdii-ObWoBX__ar_fL7sIYzi8OpbJ7Ig6-uIaAuvAEALw_wcB
https://www.forwardthinkingbirmingham.org.uk/
https://www.forwardthinkingbirmingham.org.uk/
http://www.birmingham.gov.uk/lwp
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_UR_P_2020_4915_9/After_Translation_P_2020_4915_9_2/%D9%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86:201888203030121
file://workflow/02_Projects/NHS_Midlands_and_Lancashire_CSU_(BILCS)/2020/P_2020_4915/EN-GB_UR_P_2020_4915_9/After_Translation_P_2020_4915_9_2/%D9%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86:201888203030121
https://www.west-midlands.police.uk/contact-us
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