পিতামাতা এবং তত্ত্বাবধায়কের
জন্য স্বাস্থ্য পরামর্শ
গ্রীষ্ম এবং শরৎ 2021

1

কর�োনোভোই�োস চলোকোলীন সমরে পিতোমোতো/িপ�চর্োকো�ীরে� জন্য ি�োমর্
কর�োনোভোই�োস মহোমো�ী� এই সমরে আপনো� সন্োন যদি অসুস্থ হে তোহরে কী ক�রত হরে সস সম্পরককে জোনো দেভ্োদন্ক� হরত
পোর�। NHS এখনও দন�োপি যত্ন প্রিোন ক�রে এটো মরন �োখরেন।

কর�োনাভাইরাস (COVID-19) মহামারী আমাদের সকলের জন্য একটি উদ্বেগজনক
সময় এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা কখন এবং কীভাবে নিরাপদে ব্যবহার করতে হবে তা
পিতামাতা এবং পরিবারের পক্ষে জানা কঠিন হয়ে পড়েছে।
এই বুকলেট ব্যাখ্যা করেছে যে ক�োথায় এবং কখন পরামর্শ নিতে হবে এবং যদি আপনি
আপনার সন্তানের শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হন। এর লক্ষ্য হল
আপনার সন্তান সঠিক সময়ে এবং সঠিক স্থানে তাদের প্রয়োজনীয় যত্ন এবং সহায়তা
পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করা।
শরৎকালে, আমরা সাধারণত শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্ট, বা শ্বাসক্রিয়া, সংক্রমণের বৃদ্ধি
দেখতে পাই। এই সংক্রমণ শিশুদের মধ্যে খুব সাধারণ এবং বেশিরভাগ সময় ডাক্তারকে
না দেখেই আপনার স্থানীয় ফার্মাসিস্টের সহায়তায় আপনার সন্তানের বাড়িতে নিরাপদে
দেখাশ�োনা করা যেতে পারে। এই বুকলেটের ভেতরে, আপনি রয়েল কলেজ অফ
পেডিয়াট্রিক্স অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ থেকে একটি সহজ গাইড পাবেন যা শিশুদের মধ্যে
লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করে এবং ক�োথায় এবং কখন আপনার শিশুর অসুস্থ হলে সাহায্য
চাইতে হবে।
এই বছর গ্রীষ্মের শেষের দিক থেকে, আপনি ব্রঙ্কিওলাইটিস বা RSV নামে একটি ভাইরাল
সংক্রমণ সম্পর্কে শুনতে পাবেন। এটি শিশুদের মধ্যে একটি খুব সাধারণ ভাইরাল
সংক্রমণ যা বছরের বেশিরভাগ সময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রঙ্কিওলাইটিসের বেশিরভাগ কেস
গুরুতর নয়, এবং আমরা উপসর্গ এবং চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য, এবং কখন স্বাস্থ্যসেবা
পেশাজীবীর সাহায্য নিতে হবে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

সংক্রমরে� ঝুঁদক কমোরত সোহোয্য ক�ো� জন্য GP প্র্যোকটিস এেং হোসপোতোেগুদে দকেু পদ�েতকে ন কর�রে। শুধুমোত্র একজন
অদভভোেক/পদ�চযকেোকো�ী তোরি� সন্োরন� সোরে A&E-এ উপদস্থত েোকরত পো�রেন। অনুগ্রহ কর� প্রিোন ক�ো হ্যোন্ড স্যোদনটোইজো�
ে্যেহো� করুন, েদ্ধ জোেগোে মুখ সেরক �োখো� জন্য দকেু পরে �োখুন এেং সোমোদজক িূ�ত্ব েজোে �োখুন। মরন �োখরেন: রপে
আিনো� পরশু অসুস্থ থোরক, তোহরল ি�োমর্ এেং পচপকৎসো গ্রহণ করুন।
সহোেতো� জন্য দকেু প�োমরকে সজরন দনন:
আপনার সন্াননর যদি দনম্নদিদিত যযন�াননা িক্ষণ থান�:
• ফ্া�ানে, ছাপযুক্ত (িাগযুক্ত ) ত্ব� যানত অস্াভাদি� ঠান্া অনুভি হয়।
• তীব্র শ্াস�ষ্ট - তানির শ্াস -প্রশ্াস যনওয়ার মানে িীর্ঘ দিরদত, অদনয়দমত শ্াস -প্রশ্াস গ্রহণ, নীি হনত শুরু
হওয়া, অথিা �থা িিা/িাওয়া/ দ�ছু পান �রার সময় অদত মাত্ায় শ্াস�ষ্ট হওয়া।
• দফট হওয়া/খিঁচুদন আসা (যদি না এগুদি প্রত্াদেত হয়)।

RED

আপনার েরুদর সহায়তার
প্রনয়ােন:
দন�টিততী A&E দিভানগ যান অথিা
999 নম্বনর �ি �রুন

• প্রচন্ দিরক্ত হনয় পন়ে (ি্া�ুি থা�া সন্বেও অনন� সময় ধনর �ান্া �নর), দিভ্ান্ হনয় পনর, সি সময়
রুদমনয় থান� এিং রুম যথন� ওঠা �ঠিন হয় িা যেনগ থা�া অিস্ানতও ঠি�ভানি সা়ো যিয় না।
• এমন ফু স�ুদ়ে রনয়নছ যা এ�টি গ্াস দিনয় ত্বন�র উপর হাি�া চাপ দিনিও চনি যায় না।
• 3 মানসর �ম িয়সী যার েরীনরর তাপমাত্া 38°C/100.4° F িা তার যিদে রনয়নছ (যদি না জ্বর টি�া
যিওয়ার পর 48 রন্ার মনধ্ এনস থান� এিং অন্ য�ান RED অথিা AMBER এর বিদেষ্ট্ না থান�)।
• অণ্ডন�ানের ি্থা, দিনেে �নর দ�নোর িয়নসর যছনিনির যক্ষনত্।
• দেশুটি মারাত্ম�ভানি দননের ক্ষদত �নরনছ এিং দচদ�ৎসা সহায়তা প্রনয়ােন।
• আপনার সন্ানন� িুি অসুস্ যিিানছে �ারনণ আপদন যদি ভয়ভীত হন।

আপনার সন্াননর যদি দনম্নদিদিত যযন�াননা িক্ষণ থান�:
• দনশ্াস দননত �ষ্ট হওয়া, যার মনধ্ অন্ভু্ঘ ক্ত রনয়নছ: তানির পাােনরর নীনচ, রা়ে িা পাােনরর মানের যপেীনত
টান ধরা।
• দিহাইনরেি িনি মনন হওয়া (যচাি দভতনর চনি যাওয়া, তন্দাছেন্ িা 12 রন্ার েুন়ে মুত্ না হওয়া)।

• অত্দধ� রুম হওয়া িা দিটদিনট ভাি হওয়া (যিিনা, টিদভ, িািার দননয় িা আরাম �রার সময় সুদস্র হনত
অক্ষম) - দিনেে �নর েরীনরর তাপমাত্া �নম যাওয়া সন্বেও।
• পদরষ্ার য�াননা �ারণ ছা়োই অদত মাত্ায় �া াপুদন িা যপেীর ি্থা।

AMBER

• 3 যথন� 6 মাস িয়সী িাচ্া যানির েরীনরর তাপমাত্া 39°C/102.2° F িা তার যিদে রনয়নছ।

• 5 দিননর যিদে সময় ধনর 38°C িা তার অদধ� জ্বর থা�া িাচ্া এিং দেশু
• ক্রমাগত অসুস্ থা�া।

• ক্রমাগত হনছে িা ক্রমে যিন়ে চনিনছ এমন যপনটর ি্থা।
• মি অথিা মুনত্্রর সানথ রক্ত আসা।

• তৃ ষ্া যিন়ে চিা এিং আরও যিদে প্রস্াি �রা।

• হানত িা পানয় য�ানও আরানতর ফনি চিাচি �ম হওয়া িা অদিরাম ি্থা হওয়া।
• মাথায় আরানতর ফনি ক্রমাগত �ান্া �রা িা তন্দাছেন্ভাি হওয়া।

অদিিনম্ব আপনার GP-র সানথ
যযাগানযাগ �রুন এিং যসই দিনই
আপনার সন্ানন� যিিাননার েন্
এ�টি অ্াপনয়ন্নমন্ �রুন
অথিা NHS 111 য� �ি �রুন
– 111 িায়াি �রুন।
�নরানাভাইরাস মহামারীর সময়, যিন
সিনথন� অদধ� মাত্ায় থান� তিন,
এ�েন স্াস্্নসিা যপোিার পাওয়া
দিিদম্বত হনত পানর। যদি িক্ষণগুদি 4 রন্া
িা তারও যিদে সময় ধনর চিনত থান� এিং
আপদন আপনার দেদপ প্র্া�টিস িা NHS
111 এর �মতীনির য�ানও সিনস্র সানথ
�থা িিনত পারনছন না, তাহনি তানিরন�
আপনার দন�টতম A&E-এ দননয় যাওয়ার
�থা দিনিচনা �রুন।

• Iঅিস্া িারাপ হনয় চনিনছ অথিা আপদন যদি দচদন্ত হন।

আমরা সম্প্রতি দেখেছি শিশু ও যুবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যারা মহামারী চলাকালীন
তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য NHS সাহায্য চেয়েছে। ছয় এবং আট পৃষ্ঠায় আপনি
স্থানীয় মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং শিশু, যুবক এবং তাদের পরিবারের জন্য পরামর্শ
পরিষেবা - যেখানে জরুরী সাহায্য ক�োথায় পাবেন সহ তথ্য পেতে পারেন।

যদি আপনার সন্াননর RED অথিা AMBER য�ান িক্ষণই না থান�, তাহনি
িাদ়েনতই তানির যত্ন দনন দ�ন্তু নতু ন য�ান িক্ষণ যিিা দিনছে নাদ� যসদিন� নের
রািুন:
• যদি আপনার সন্াননর এমন য�ান উপসগ্ঘ (েরীনরর উচ্ তাপমাত্া, নতু ন �নর হওয়া ক্রমাগত �াদে িা
স্াি/গন্ধ না পাওয়া) যিিা যিয় যা COVID-19 এর হনত পানর হনত পানর তনি NHS যটস্টং ওনয়িসাইনটর
মাধ্নম অথিা 119 নম্বনর যফান �নর তানির যট্ট �রার ি্িস্া �রুন।

GREEN

মোনপসক
স্োস্থ্য

• আপনার সন্াননর যটন্টর ফিাফি না আসা পয্ঘন্ আপনান� এিং আপনার সানপাট্ঘ িািনি থা�া �াউন�
িাদ়েনতই থা�নত হনি।

িাদ়েনত আপনার সন্াননর
যত্ন যনওয়া চাদিনয় যান।
যদি তিুও আপদন আপনার সন্ানন�
দননয় দচন্ায় থান�ন তাহনি NHS
111 এর সানথ যযাগানযাগ �রুন 111.nhs.uk এ যান অথিা 111
িায়াি �রুন।

• যদি আপনার সন্ান পুন়ে যায় তাহনি প্রাথদম� দচদ�ৎসা পরামনে্ঘর েন্ এিং �িন দচদ�ৎসা দননত হনি যস
সম্পন�্ঘ তথ্ িানভর েন্ https://safetea.org.uk/first-aid/ এ যান।

• যদি আপদন দচদন্ত হন এিং আপনার দেশু িা দ�নোর সন্ান মানদস� স্াস্্ যসিা (CAMHS) এর সানথ পদরদচত হয়, তাহনি অনুগ্রহ �নর তানির সানথ যযাগানযাগ
�রুন।
• যদি আপনার সন্াননর েরুদর মানদস� স্াস্্ সহায়তা অথিা পরামনে্ঘর প্রনয়ােন হয়, তাহনি স্ানীয় পদরনেিা এিং 24/7 েরুদর যহল্পিাইননর েন্
https://www.nhs.uk/service-search/mental-health এ যান, অথিা 85258 নম্বনর SHOUT দিনি িাত্ঘ া পাঠান
• যদি আপদন আপনার সন্াননর মনধ্ দননে যথন� ক্ষদত �নর �রা য�াননা আরাত িক্ষ্ �নরন, তাহনি অনুগ্রহ �নর NHS 24/7 মানদস� স্ানস্্র অনিাইন সহায়তার
সানথ যযাগানযাগ �রুন (www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health/-এ)
অথিা আপনার GP যত যান।
• যদি আপদন িাওয়ার সমস্া/ ি্াদধ সম্পন�্ঘ দচদন্ত হন, তাহনি BEAT (https://www.beateatingdisorders.org.uk/support-services এ যান) অথিা
আপনার GP-র সানথ যযাগানযাগ �রুন।
• এছা়োও Every Mind Matters (https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters) এিং MindEd for Families
(https://www.mindedforfamilies.org.uk/)-এ সহায়� পরামে্ঘ উপিব্ধ রনয়নছ
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বাচ্চা এবং ছ�োট শিশুদের মধ্যে ব্রঙ্কিওলাইটিস

ব্রঙ্কিওলাইটিসের লক্ষণ
ব্রঙ্কিওলাইটিসের প্রাথমিক লক্ষণগুলি সাধারণ ঠান্ডা লাগার মত�ো, যেমন সর্দি এবং কাশির মত�ো।
পরবর্তী লক্ষণগুলি সাধারণত পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে দেখা যায়, যার মধ্যে রয়েছে:
• সামান্য বেশি তাপমাত্রা (জ্বর)
• শুষ্ক এবং ক্রমাগত কাশি
• খাবার খেতে কষ্ট
• সাঁসাঁ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলা (শ্বাসকষ্ট)।

ব্রঙ্কিওলাইটিসের চিকিৎসা
ব্রঙ্কিওলাইটিস তৈরি ভাইরাসকে ঠিক করার ক�োন ওষুধ নেই, তবে সংক্রমণটি সাধারণত চিকিৎসার
প্রয়োজন ছাড়াই 2 সপ্তাহের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়।
আপনি ঠান্ডা লাগলে যেভাবে চিকিৎসা করেন সেভাবেই বেশিরভাগ শিশুদের বাড়িতে দেখাশ�োনা
করা যেতে পারে।
আপনার শিশু ডিহাইড্রেশন এড়ান�োর জন্য পর্যাপ্ত তরল পান করছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। জ্বরের
কারণে যদি তাদের শরীর খারাপ হতে থাকে তাহলে আপনি তাদের তাপমাত্রা কমাতে প্যারাসিটামল
বা আইবুপ্রোফেন দিতে পারেন। সবসময় লেবেল চেক করবেন।

কখন চিকিৎসা সহায়তা পাবেন

111

ব্রঙ্কিওলাইটিসের বেশিরভাগ কেস গুরুতর নয়, তবে আপনার GP দেখুন অথবা NHS 111 এ কল
করুন যদি:
• আপনি আপনার সন্তানের জন্য চিন্তিত
• আপনার শিশু গত 2 বা 3 বার খাওয়ার সময় তাদের স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে অর্ধেকেরও কম
খেয়েছে, অথবা তারা 12 ঘন্টা বা তার বেশি সময় ধরে শুকন�ো ন্যাপিতে রয়েছে
• আপনার সন্তানের 38C বা তার বেশি তাপমাত্রা আছে
• আপনার সন্তানকে খুব ক্লান্ত বা খিটখিটে মনে হচ্ছে।

অ্যাম্বুলেন্সের জন্য 999 ডায়াল করুন যদি:
ব্রঙ্কিওলাইটিস হল একটি সাধারণ নিম্ন শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ যা শিশুদের এবং 2
বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের প্রভাবিত করে। বেশিরভাগ কেস সামান্য এবং 2 থেকে 3
সপ্তাহের মধ্যে চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়াই ঠিক হয়ে যায়, তবে কিছু বাচ্চাদের মধ্যে
আরও গুরুতর লক্ষণ থাকে এবং তাদের হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।
ব্রঙ্কিওলাইটিস শ্বাসযন্ত্রের সিনসিটিয়াল ভাইরাস (RSV) নামে পরিচিত একটি
ভাইরাসের কারণে হয়, যা সংক্রামিত ব্যক্তির কাশি বা হা ঁচি থেকে তরলের ক্ষু দ্র
ফ�োঁটা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

• আপনার সন্তানের নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে
• আপনার সন্তানের জিহ্বা বা ঠ�োঁট নীল হয়েছে
• আপনার সন্তানের নিঃশ্বাস নিতে দীর্ঘ বিরতি রয়েছে।

ব্রঙ্কিওলাইটিস প্রতির�োধ

ব্রঙ্কিওলাইটিস প্রতির�োধ করা খুব কঠিন, কিন্তু আপনার সন্তানের এটি হওয়ার ঝুঁকি কমাতে এবং
ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া প্রতির�োধ করতে কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন।
আপনার উচিত:
• আপনার হাত এবং আপনার শিশুর হাত ঘন ঘন ধুয়ে নিন
• নিয়মিত খেলনা এবং মেঝে ধুয়ে ফেলুন বা মুছে নিন
• সংক্রামিত শিশুদের বাড়িতে রাখুন যতক্ষণ না তাদের লক্ষণ ঠিক হচ্ছে
• সর্দি বা ফ্লু আক্রান্ত মানুষের থেকে নবজাত শিশুদের দূরে রাখুন
• আপনার সন্তানের চারপাশে ধূমপান এড়িয়ে চলুন, এবং অন্যদের তাদের চারপাশে ধূমপান
করতে দেবেন না।
আরও তথ্যের জন্য NHS ওয়েবসাইট দেখুন: nhs.uk/conditions/bronchiolitis
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শিশু, তরুণ এবং তাদের পরিবারের জন্য
মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা

শিশু, তরুণ এবং তাদের পরিবারের জন্য
মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা

যেহেতু কর�োনাভাইরাস (COVID-19) মহামারী আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলছে, এটি অনেক শিশু এবং
তরুণদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং সময়। যদিও বয়স্কদের তু লনায় শিশু এবং তরুণদের কর�োনাভাইরাস থেকে অনেক
কম ঝুঁকিতে রয়েছে, আমরা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য NHS -এর সাহায্য চাওয়া শিশু এবং তরুণদের সংখ্যায়
বৃদ্ধি দেখেছি।

শিশু এবং তরুণদের জন্য ওয়েবসাইট সহ অন্যান্য সহায়তা

আমরা আমাদের স্থানীয় কর্তৃ পক্ষের অংশীদার এবং অন্যান্য NHS সংস্থার সাথে কাজ করছি যাতে উত্তর মধ্য
লন্ডনে শিশু, যুবক এবং তাদের পরিবার - বারনেট, ক্যামডেন, এনফিল্ড, হ্যারিঙ্গি এবং আইসলিংটন - এই অনিশ্চিত
সময়ে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং সহায়তা পান।

কুথ – লন্ডন জুড়ে 11-25 বছর বয়সী তরুণদের
জন্য বিনামূল্যে, নিরাপদ, অজ্ঞাতনামে অনলাইন
আবেগপ্রবণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান করে।

চাইল্ডলাইন –সমস্যায় থাকা যেক�োন�ো শিশুর জন্য
একটি গ�োপনীয় হেল্পলাইন প্রদান করে। এটি সান্ত্বনা,
পরামর্শ এবং সুরক্ষা দেয়। আপনি পারেন:

একটি অনলাইন পরিষেবা অনুযায়ী, এটি সপ্তাহে সাত
দিন, বছরে 365 দিন 24 ঘন্টা পাওয়া যায়। কুথ টিম
প্রতিদিন দুপুর থেকে সপ্তাহের যে ক�োনও দিন রাত 10
টা পর্যন্ত এবং শনিবার এবং রবিবার সন্ধ্যা 6 টা থেকে
রাত 10 টা পর্যন্ত

• 0800 1111 এ বিনামূল্যে কল করুন সকাল 9 টা
থেকে ভ�োররাত 3.30 পর্যন্ত
• একজন কাউন্সেলরের সাথে অনলাইন চ্যাট করুন,
সকাল 9 টা থেকে রাত 10.30 পর্যন্ত
• বার্ তা ব�োর্ড দেখুন।

জরুরী সাহায্য ক�োথায় পাবেন
24/7 মানসিক স্বাস্থ্য সংকট সমর্থন লাইন
আপনি যদি 18 বছরের কম বয়সী শিশু বা যুবক হন এবং বার্নেট, ক্যামডেন, এনফিল্ড, হ্যারিঞ্জি
বা আইসলিংটনে সঙ্কটের মধ্যে থাকেন, অথবা যদি আপনি সংকটে থাকা শিশু বা যুবকের
আভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক হন, আপনি মানসিক স্বাস্থ্য ক্রাইসিস সাপ�োর্ট লাইনকে 24 ঘন্টা, সপ্তাহে
সাত দিন 0800 151 0023 এ কল করতে পারেন।
শিশু এবং তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা (বা CAMHS)
যদি আপনার সন্তানকে বর্তমানে শিশু এবং তরুণদের (CAMHS) মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দ্বারা
সমর্থিত করা হয়, আপনি অফিসের সময় আপনার কেয়ার ক�ো-অর্ডিনেটর বা দলের ডিউটি নম্বরে

য�োগায�োগ করতে পারেন। নিয়মিত দৈনিক কাজের সময়ের বাইরে এবং সপ্তাহান্তে অনুগ্রহ করে
0800 151 0023 এ মানসিক স্বাস্থ্য সংকট সহায়তা লাইনের সাথে য�োগায�োগ করুন।
দুর্ঘটনা ও জরুরি বিভাগ (A&E)
যদি ক�োন শিশু বা তরুণের জরুরী চিকিৎসা সহায়তার প্রয়োজন হয়, গুরুতর অসুস্থ বা তাদের
জীবন সংকটে থাকে, তাহলে 999 নম্বরে কল করুন অথবা নিকটস্থ দুর্ঘটনা ও জরুরী (A&E) এ
নিয়ে যান।
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NHS 111
আপনি কি করবেন তা নিশ্চিত না হলে, আপনি অনলাইনে NHS 111 চেক করতে পারেন অথবা
পরামর্শের জন্য 111 এ কল করতে পারেন।

যদি ক�োন শিশু বা তরুণ তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বা তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে আরও তথ্য বা
পরামর্শ চান, তাহলে তারা নিচের ওয়েবসাইট বা সংস্থার যেক�োন একটিতে চেষ্টা করে দেখতে পারেন:

www.childline.org.uk

(ছু টির দিনে সময় কম থাকে) পাওয়া যায়।

দ্য মিক্স – একটি বিনামূল্যে গ�োপনীয় হেল্পলাইন এবং
অনলাইন পরিষেবা প্রদান করে যার লক্ষ্য তরুণরা
ভাল সাহায্য অনুসন্ধান করতে পারে, সমস্যা যাই হ�োক
না কেন আপনি পারেন:

www.kooth.com
শাউট 85258 – যে কেউ ম�োকাবেলা করতে
লড়াই করছে তার জন্য যুক্তরাজ্যে বিনামূল্যে,
গ�োপনীয়, 24/7 টেক্সট বার্ তা সহায়তা প্রদান করে।
তারা আত্মহত্যার চিন্তা, বিষন্নতা, উদ্বেগ, আতঙ্কগ্রস্থ,
অপব্যবহার,নিজের ক্ষতি, সম্পর্কে র সমস্যা এবং
উৎপীড়ন সহ সমস্যায় সাহায্য করতে পারে। একটি
প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকের সাথে কথা বলার জন্য
85258 নম্বরে ‘Shout’ পাঠান যিনি আপনার সমস্যার
কথা শুনবেন এবং আপনার সমস্যা সমাধানের জন্য
আপনার সাথে কাজ করবেন।

• 0808 808 4994 এ বিনামূল্যে কল করুন
প্রতিদিন, দুপুর 3 টা থেকে রাত 12 টা (মধ্যরাত)
পর্যন্ত
• আল�োচনা ব�োর্ডে প্রবেশাধিকার
• ইমেইল দ্য মিক্স
www.themix.org.uk
এভরি মাইন্ড ম্যাটারস – তরুণদের জন্য তাদের
মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার দেখাশ�োনা এবং তাদের
জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ম�োকাবেলা করার পরামর্শ
দেওয়া হয়েছে।

www.giveusashout.org
প্যাপিরাস – আত্মহত্যার চিন্তার সাথে লড়াই করা
তরুণ এবং যে কেউ একজন যুবক সম্পর্কে উদ্বিগ্ন,
তাদের গ�োপনীয় সমর্থন এবং পরামর্শ প্রদান করে:

www.nhs.uk/oneyou/every-mindmatters/youth-mental-health

•	
0800 068 41 41 এ বিনামূল্যে কল করুন
প্রতিদিন, সকাল 9 টা থেকে রাত 12 টা (মধ্যরাত)
পর্যন্ত
•	
আপনি 07860 039967 এ টেক্সট করতে
পারেন (চার্জ প্রয�োজ্য হতে পারে)
•	
আপনি ইমেইল করতে পারেন
pat@papyrus-uk.org
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www.papyrus-uk.org
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শিশু, তরুণ এবং তাদের পরিবারের জন্য মানসিক
স্বাস্থ্য সহায়তা
পিতামাতা এবং তত্ত্বাবধায়কদের জন্য পরামর্শ
কর�োনাভাইরাস (COVID-19) মহামারীর সময় শিশু এবং তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য পিতামাতা
এবং তত্ত্বাবধায়কদের জন্য পরামর্শ।
www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supportingchildren-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-parentsand-carers-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-andwellbeing-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak
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