আপিন যিদ কানও আTীয় ব বNর
সব ব তTTাবধান কেরন
িযিন অSS, Dবল ব িডেসবলড
(PিতবNী) এবং আপনার সাহাY যার
Pেয়াজন
তাহেল আপিন একজন কয়ারার
আপনার জNও সহায়তার BবS আেছ

BENGALI

আপিন িক একজন কয়ারার (িযিন সবা ব তTTাবধান কেরন) ?
আপিন যিদ কানও Pণবয় BিKর ব কানও িশর সব ব দখােশান কেরন, য আপনার আTীয় ব
বN, এবং য অSS ব িডেসবলড (PিতবNী) ও আপনার সাহাY ছাড় যার চলেব ন, তাহেল আপনােক
কয়ারার বল হেব  আপিন হয়েত কয়ারার-এর কাজ নতন R কেরেছন, বা হয়েত বH িদন ধেরই
করেছন  আপিন যার দখােশান কেরন হয়েত তার সােথই আপিন বাস কেরন অথব স হয়েত অN
কাথাও থােক  আপনার হয়েত িনজS কাজও আেছ এবং এই তTTাবধােনর কােজর সােথ সটাও চািলেয়
যেত হেC  আপনার িনেজর জNও সহায়ত পাবার অেনক উপায় আেছ 
য সব PিতানGিল আপনােক সাহাY করেত পাের তােদর কথ এই লীফেলট ব PচারপেT বল হেয়েছ 
‘কয়ারাস ইন হাটেফাডশায়ার’ এমন একিট Sাধীন Pিতান, যারা য সব কয়ারার-র কানও িশ ব
Pণবয় BিKর দখােশান করেছন, তােদর সহায়ত িদেয় থােক  এই িশ ব Pণবয় BিK হয়েতা
• Dবল
• ‘ডেমনিশয়’ ব Sিতিবেম ভগেছ
• মানিসক SাS সংKাN সমস আেছ
• ‘লািনং িডেসিবিলিট (েবাধবিDর অভাব)’ অথা কানও িকছ শখবার/বাঝবার অKমত আেছ
• শারীিরক অKমত আেছ
• াগ ব মেদ আসিK আেছ
এন এইচ এস ডায়েরK (NHS Direct) িদেনর মে ২৪ ঘNাই গাপেন SাS িবষয়ক উপেদশ ও ত িদেয়
থােক 
হাটেফাডশায়ার কাউিN কাউিNল কয়ারর-দর িবিভN ভােব সহায়ত িদেয় থােক  যার Dবল, ব যােদর
কানও শারীিরক অKমত আেছ ব ‘লািনং িডেসিবিলিট’ আেছ অথা কানও িকছ শখবার/বাঝবার
অKমত আেছ তােদর কয়ারার-দর ডাL কয়ার সািভেসস সহায়ত িদেয় থােক  য কানও বয়েসর
Pণবয় BিK যােদর কানও মানিসক SাS সংKাN সমস আেছ, তােদর কয়ারার-দর সহায়ত দবার জN
হাটেফাডশায়ার পাটনারশীপ ফাউেNশন এন এইচ এস াS, হাটেফাডশায়ার কাউিN কাউিNল ও ডাL
কয়ার সািভেসস একসােথ কাজ কের  PিতবNী ছেলেমেয়েদর ম বাবােদর ও অMবয়সী কয়ারার যােদর
বয়স ১৮ বছেরর কম তােদর সহায়ত দয় িচLেরন, Sল N ফিমিলস (ছাট ছেলেমেয়েদর Sল ও
পিরবারGিলর সােথ কমরত সংS) 
য সব কয়ারর-দর সাহােYর Pেয়াজন, তােদর য সই সাহাY পাবার অিধকার আেছ, সট তার জােনন
িকন সট িনিত করার জN কাউিN কাউিNল আইনতঃ দায়বD  কয়ারার-দর SাS ও কলেণর Pিত
নজর রাখার জN, এবং কয়ারার-র যােত তােদর সবার কােজর বাইের জীবনেক অN ভােব উপেভাগ করবার
Sেযাগ পান সট িনিত করবার জN কাউিN কাউিNল কাজ করেছ 
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কয়ারার ইন হাটেফাডশায়ার -এর সােথ যাগােযাগ রাখার উপকািরতা
আপনার সব ও তTTাবধােনর কাজ চািলেয় যাবার জN, ব য ভােব আপিন সব ও তTTাবধােনর কাজ কের
থােকন তার পিরবতন ঘটােনর জN, বা ত বN কের দবার িবষেয় িসDাN নবার জN আপনার সাহাY
লাগেত পাের  ‘কয়ারার Pিনং Sাফ’ ব কয়ারার-দর কােজর িবষেয় সাহাYকারী কমীেদর দল আপিন য
চান সই িবষেয় আপনার সােথ আেলাচন কের, এর পের আপিন িক করেবন সই িবষেয় িসDাN িনেত
আপনােক সাহাY করেত পাের 
আপনার িক ধরেনর সাহােYর Pেয়াজন তার পিরকLন করবার জN তার আপনােক সময় দেব ও কাথায়
গেল আপিন িবিভN ধরেনর সািভেসর কাছ থেক সাহাY পােবন সট তার আপনােক জানােব 
সবার কােজর খরেচর বপাের যিদ আপনার িচN থােক তাহেল আপিন িক বিনিফট পেত পােরন সট
তােদর দখেত বলেবন যােত জানেত পারা যায় আপিন আিথক কানও সাহাY পেত পােরন িকন 
আপনার সব ও তTTাবধােনর কােজর জN আপিন হয়েত আপনার িনেজর জN িবেশষ সময় পান ন এবং
আপনার জীবেনর ভাল মNও সই কারেণ Pভািবত হেত পাের  সবার দািয়T থেক সামিয়ক ছিট িনেয়
আপিন িক ভােব িনেজর পছN মত সময় কাটােত পােরন সই উপায় তার আপনােক বেল িদেত পারেব 
এই সব ও তTTাবধােনর কােজর জN হয়েত আপনার SােSরও Kিত হেত পাের  তার আপনার মানিসক
চাপ ও DিN কমাবার জN িবিভN ধরেনর দKত অজন করেত আপনােক সাহাY করেত পাের ও খলধল
ব িবিভN ধরেনর কােজ অংশGহেণর জN উসাহ িদেত পাের  আপনার অিধকারGিল সMেক আপিন জানেত
পারেবন ও কয়ারার-দর জN Pেয়াজনীয় তGিল পােবন 
তােদর ইনফরেমশন মইিলং সািভস (নতন য কানও ত আপনার কােছ ডােক পাঠাবার BবS)-এ যাগ
দবার জN ও বছের চার বার িবন খরেচ তােদর ইংরিজ িনউজেলটার (ত পিTক)-এর কিপ পাবার জN
আপিন পেরর পার ফমিট Bবহার করেবন 
•

সব ও তTTাবধােনর কােজ আপনার Bবহািরক য সহায়তাGিল Pেয়াজন তার একট পিরকLন করেত
আপিন সাহাY পােবন 
কয়ারারেদর জN পিরকLন করবার জN (লোেয়জলাইন Bবহার কের) টিলেফােনর মােম অNেরাধ
করবার জN আপিন পেরর পার ফমিট Bবহার করেবন 
•

কাউিNর অনN কয়ারারেদর সােথ যাগ িদেয় িক ভােব আপিন আপনার মতামত Pকাশ করেত পােরন
সই িবষেয় িবSািরত জানবার জN আপিন পেরর পার ফমিট Bবহার করেবন 
•

অN কয়ারারেদর সােথ আপিন ওয়াকশপ (কমশাল)-Gিলেত যাগ িদেত পােরন 
িক ভােব আপনার উপের মানিসক চাপ কমােবন ও িনেজর SােSর িদেক নজর রাখেবন সই িবষেয়
িবSািরত জানবার জN আপিন পেরর পার ফমিট Bবহার করেবন 
•

আপনার বয়স যিদ ১৮ বছেরর কম হয় এবং আপিন যিদ কানও অSS ব িডেসবলড
আTীয় ব বNর সব ও তTTাবধােনর কাজ কেরন, তাহেল অLবয়সী কয়ারার-দর
জN খলাধল/কাজকম ব অনN িবষেয় তের জN আমােদর টিলেফান কRন ব
িনেচর ওেয়বসাইট-িট দখন  
www.koolcarers.org.uk
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কয়ারাস ইন হাটেফাডশায়ার -এর সােথ যাগােযাগ করা
এই ফম-িট ভিত করবার জN ইংরিজ জােনন এমন কানও BিKর সাহাY িনন  আপনার জN PেযাJ সব
ক’িট বােK দাগ দেবন 
আমার নাম ....................................................................................................................
আমার িঠকান ................................................................................................................
আমার টিলেফান নাMার ...................................................................................................
আিম যার সব/তTTাবধান কির স একজন Pণবয় BিK
স Dবল
িডেসবলড (PিতবNী)
তার ডেমনিশয় (Sিতিবম) আেছ
তার মানিসক SাS সংKাN সমস আেছ

িশ/ছাট ছেলেমেয়

লািনং িডেসবলড (তার বাধবিDর অভাব আেছ)
স াগ (মাদকDB) ব মেদ আসK
অনN

িবন খরেচ িনয়িমত ইংরিজেত লখা িনউজেলটার পাঠাবার মইিলং সািভেস অNGহ কের আমার নাম যাগ
করেবন 
হ
ন
.................................................................................অNGহ কের এর সােথ যাগােযাগ করেবন 

(আমার বN/আTীয় িযিন ইংরিজেত আমার হেয় কথাবাত বলেত পারেবন এইখােন তার নাম দওয় হল)

.................................................................................................................................

(সই বN/আTীেয়র সােথ এই টিলেফান নাMার ব ইেমইল েস-এ যাগােযাগ কর যােব)

.................................................................................................................................

(আমার Sিবধামত হাটেফাডশায়ােরর কানও জায়গায়, উপেরর এই িঠকানায় কয়ারাস ইন হাটেফাডশায়ার-এর
কানও একজন কমীর সােথ আমার একট িমিটং-এর BবS কর হেব যখােন আমার বN/আTীয়ও উপিSত
থাকেবন)
অথব কয়ারাস ইন হাটেফাডশায়ার-এর কানও একজন কমীর সােথ আমার একট িমিটং-এর BবS কর
হেব যখােন একজন ইNারিPটার থাকেবন িযিন বাঙল (BENGALI) ভাষায় কথ বলেত পােরন  আমার
কয়ারার-এর িমকায় িক ভােব আমােক সহায়ত দওয় যেত পাের সই িবষেয় এই িমিটং-এ আেলাচন
কর হেব 
আপিন যিদ চান আপিন কয়ারাস ইন হাটেফাডশায়ার-এর কানও একজন কমীর সােথ টিলেফােনও কথ
বলেত পােরন 
আিম চাই, একজন দাভাষী, িযিন বাঙলা (BENGALI) ভাষায় কথ বলেত পােরন, িতিন যন আমােক
টিলেফান কেরন, তাহেল আিম সই দাভাষীর মােম, কয়ারাস ইন হাটেফাডশায়ার-এর কানও একজন
কমীর সােথ িতনমখী একট কেথাপকথেনর Sেযাগ পাই 
আমােদর সািভসGিল িবনাMেL দওয় হয় এবং সই িবষয়িট সংি BিKর ছাড় অN কাRর কােছ Pকাশ
কর হয় ন 
এই ফম-িট একট খােম ভের আপনার িনকটতম (পেরর পায় দখন) কয়ারাস ইন হাটেফাডশায়ার-এর
অিফেস পািঠেয় দেবন অথব ফK কের দেবন  ডটা Pােটকশন K (ত SরKার আইন) অNসাের
এই িববরণGিল জম থাকেব 
BENGALI

কয়ারাস ইন হাটেফাডশায়ার-এর কNDGিল
Carers in Hertfordshire
The Red House
119 Fore St
Hertford
SG14 1AX
tel: 01992 586969
fax: 01992 586959
contact@carersinherts.org.uk
Carers in Hertfordshire
22a High St,
Hemel Hempstead
HP1 3AE
tel: 01442 253344
fax: 01442 253222
west.team@carersinherts.org.uk
Carers in Hertfordshire,
Theobald Business Centre
Suite 9,
Knowl Piece
Wilbury Way
Hitchin
SG4 0TY
tel: 01462 456660
fax: 01462 423377
east.team@carersinherts.org.uk

www.carersinherts.org.uk
রিজিSকত চিরিট নাMার 1085491 কাMানী গেরিN Dার সীমাবD 
রিজিSকত ইংলN ও ওেয়লস-এ নাMার 4131036
রিজিSকত অিফস : The Red House, Fore St, Hertford SG14 1AX
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কয়ারার ইন হাটেফাডশায়ার -এর সােথ যাগােযাগ রাখার উপকািরতা
কয়ারার-দর সহায়ত দবার জN Sানীয় কাউিNল কান কান কাজ অবই করেব সই িবষেয় পালােমেNর
আইন ‘দ কয়ারাস ইকয়াল অপরচিনিটস K (কয়ারার-দর সমানািধকােরর আইন)’-এ িনেদশ দওয়
হেয়েছ  এই আইন Pণয়ন কর হেয়েছ এট িনিত করেত য একজন কয়ারার, স িতিন য BিKর জNই
সব ও তTTাবধান কRন ন কন, সবদাই যন িনMিলিখত SেযাগGিল পান :
•

িতিন কতিদন সব ও তTTাবধােনর কাজ চািলেয় যােবন সই িবষেয় তিভিTক িসDাN নওয়ার

•

তার িনেজর SাS ও ভােলামেNর িদেক নজর দবার

•

সবার কােজর দািয়েTর পাশাপািশ, তার BিKগত সMকGিল ও চাকির বজায় রাখার, অনN দায়দািয়T
S ভােব বহন করর ও িনজS পছN অNসাের কাজকম করর

এই আইন অNসাের, কাউিN কাউিNল (এইচ িস িস - HCC) ও তােদর সহেযাগী সংSাGিলেক দখেত হেব
য সবা ও তTTাবধােনর কাজ চািলেয় যেত হেল আপনার কান কান িবষেয় সহায়তার Pেয়াজন হেব যিদ :
•

সবা ও তTTাবধােনর কাজ আপনার জীবনেক িবশাল ভােব Pভািবত কের এবং

•

আপিন য BিKর সবা ও তTTাবধােনর কাজ কেরন িতিন কাউিN কাউিNল (এইচ িস িস - HCC) বা
তােদর সহেযাগী সংSাGিলর কাছ থেক সাহাY পাবার অিধকারী িকনা এবং

•

আপিন যিদ এইচ িস িস ব তােদর সহেযাগী সংSাGিলেক ত করেত অNেরাধ কেরন 

আপনার জN কান ধরেনর সহায়ত সব থেক বিশ উপেযাগী হেব তার সটর েসসেমN (Mলয়ন)
করেব  য িবষয়Gিল িনেয় তার আপনার সােথ আেলাচন করেব ত হল :
•

আপিন য BিKর সবা ও তTTাবধােনর কাজ কেরন তার িক সাহােYর দরকার

•

আপিন তােক এখন িক িক সাহাY করেছন

•

ডাL কয়ার সািভেসস (Pণবয়েদর জN সব), িচLেরন, Sলস N ফিমিলস (ছাট
ছেলেমেয়েদর Sল ও পিরবারGিলর সােথ কমরত সংS) ব হাটেফাডশায়ার পাটনারশীপ ফাউেNশন এন
এইচ এস াS-এর কাছ থেক য সব সাহাY পাওয় যেত পাের 

এই েসসেমেNর জN কানও খরচ িদেত হেব ন  আপিনেয ভােব সবা ও তTTাবধােনর কাজ কেরন সট
ভােল িক মN সই িবষেয় কানও আেলাচন হেব ন  আপনার য Pেয়াজন সই িবষেয় আপিন খাল মেন
কথ বলেত পারেবন  আপিন য BিKর সবা ও তTTাবধােনর কাজ কেরন, আপিন চাইেল তার সামেন এই
আেলাচনা কর হেব ন 
সাহাY ন পেল য সব BিKর Sিনভরত হারােনার অথব অেNর উপের আরও বিশ িনভরশীল হবার
আশ সব থেক বিশ, কাউিNল সই সব BিKেদর অGািধকােরর িভিTেত সাহাY করেব  যিদ কানও
BিKর কয়ারার যেথ সাহাY ন পান তাহেল এই ঘটন ঘটেত পাের 
কয়ারার -ক য সহায়ত দওয় হেব তার মে সইGিলই সব থেক বিশ উপেযাগী হেব, িতিন য BিKর
সবা ও তTTাবধােনর কাজ কেরন, তােক যিদ আরও বিশ সাহাY দওয় যায় 
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হাটেফাডশায়ার কাউিN কাউিNেলর সােথ যাগােযাগ করা
টিলেফান কের ব ইেমইল কের ডাL কয়ার সািভেসস (Pণবয়েদর জN সব)-এর সােথ সহায়ত
চাওয় যেত পাের 
আপিন য Pণবয় BিKর সবা ও তTTাবধােনর কাজ কেরন, িতিন যিদ Dবল হন ব তার যিদ বাধবিDর
অভাব থােক, ব কানও শারীিরক অKমত থােক ব িতিন যিদ কােন কম শােনন ব চােখ কম দেখন তাহেল
আপিন
একট কিমউিনিট কয়ার েসসেমN-এর জN অNেরাধ করেত পােরন, যর ফেল
•

িতিন হয়েত িনেজর বািড়েত িকছ সাহাY পােবন

িদেনর বলায় তােক হয়েত কানও একট সNাের িনেয় যাওয় হেত পাের যখােন িতিন কানও কাজকম
করেত পারেবন

•

অL সমেয়র জN তােক অN কানও Sােন িনেয় যাওয় হেত পাের (যােত আপিন আপনার সবার কাজ
থেক িকছKেণর জN ছিট পােবন)
•

বািড়েত তার অKমতার জN Pেয়াজনীয় কানও িবেশষ পিরবতন কর হেত পাের ব কানও সরােমর
BবS কর হেত পাের 
•

এই সব ও তTTাবধােনর কাজ যিদ আপনার জীবনেক িবশাল ভােব Pভািবত কের তাহেল আপিন একট
‘কয়ারাস েসসেমN (কয়ারার-দর জN Mলয়ন)-এর জN অNেরাধ করেত পােরন, যার ফেল আপনার
Pেয়াজনGিলর িবষেয় আপিন একট আেলাচন করবার Sেযাগ পােবন 
ডাL কয়ার সািভেসস-ক 01438 737400 নাMাের টিলেফান কের যাগােযাগ করেত পােরন 
01923 / 0208 অল থেক যার টিলেফান করেবন তােদর 01923 471400 নাMাের টিলেফান করেত
অNেরাধ কর হেC, তাহেল তারা লাকল রইেট (Sানীয় হাের) টিলেফােনর খরচ িদেত পারেবন 
িচLেরন, Sলস N ফিমিলস (ছাট ছেলেমেয়েদর Sল ও পিরবারGিলর সােথ কমরত সংS)
-ক 01438 737500 নাMাের টিলেফান কের যাগােযাগ করেত পােরন 
এ ছাড়াও আপিন কাউিN কাউিNেলর ওেয়বসাইেট িগেয় েসসেমN-এর জN অNেরাধ করেত পােরন 
www.hertsdirect.org/acsgettinghelp

কাউিN কাউিNল আরও য সব সািভস িদেয় থােক, তার িবSািরত িববরণ আপিন এই ওেয়বসাইেট
পােবন এবং কয়ারার-দর জN িনিদ তGিল পাওয় যােব িনেচর ওেয়বসাইেট :

www.hertsdirect.org/carers
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