
যারা �িতিদনই িচিকৎসা েসবা বা য� �হণ করেছন
তােদর পিরবার পিরজন এবং ব�ুবা�বেদর জন�
এই িলফেলেট দরকাির পরামশ �তািলকাব� করা
হেয়েছ।

পিরবার বা ব�ুরা হাসপাতাল েছেড় যাওয়ার
পের তােদর েদখােশানা করা?

• ইেমাশনাল সােপাট� বা সহায়তা েযমন েকােনা ব���েক তার উে�গ বা
মানিসক �া�� িনয়�েণ সহায়তা করা;

• বািড়র কাজ েযমন রা�া, পির�ার করার কাজ বা অন�ান� ট� িকটািক
কাজকম �;

• ব���গত সহায়তা েযমন আেশপােশ চলােফরা করেত সাহায� করা, েধায়ার
কাজ, খাওয়া বা জামাকাপড় পিরধান করা;

• �েয়াজনীয় �জিনসপ� সং�েহ সহায়তা েযমন ঔষধ বা খাবার; বা

• অথ �, পিরেশািধত িচিকৎসা বা য� বা অন�ান� পিরেষবা সং�া� িবষেয়
সহায়তা

আপিন েকােনা একজনেক কী ধরেণর সহায়তা �দান করেত
পােরন?
ঘের বা দরূবত� েকােনা �ান (েযমন েফােনর মাধ�েম) েথেক সহায়তা �দান করা
েযেত পাের, েযমন:

েদখুন...

আপিন যিদ য� িনেত না পােরন, এবং/বা সহায়তার �েয়াজন হয়, তাহেলআপনার
চািহদা�েলাও িবেবচনা করার জন� আপনার এক�ট েকয়ারার অ�ােসসেম� �হেণর অিধকার
রেয়েছ।

আপনার কাউ��ল বা েলাকাল অেথাির�ট কী কী সুিবধা �দান করেত পাের তা েদখুন। িনেচর
�ঠকানায় অনলাইন েপা�েকাড ব�বহার কের তােদর ওেয়বসাইট�েলা েদখুন
www.gov.uk/find-local-council.  মহামারী চলাকালীন সমেয় পিরেষবা�েলার পিরবত�ন হেত
পাের।

আপিন যিদ কােরা েদখােশানা কের থােকন তাহেল েকান িবষয়�েলা িবেবচনা করেত হেব

1. য� েনওয়া এবং �িতিদেনর কায �কলাপ িনেয় সহায়তা �হণ ক�ন:

• কী কী সহায়তার ব�ব�া আেছ েস িবষেয় আরও তথ� জানেত েকয়ারারস ইউেক এবং
েকয়ারারস �া� ওেয়বসাইেট যান। েকয়ারারস ইউেক এর এক�ট অনলাইন েফারামও
রেয়েছ েযখােন আপিন অন�ান� েকয়ারারেদর সােথ কথা বলেত পারেবন, এবং 0808 808 7777
ন�েরর এক�ট �ী েহ�লাইন রেয়েছ, যা েসামবার েথেক ��বার, সকাল ৯টা েথেক স��া ৬টা
পয �� েখালা থাকেব। েকয়ারারস ইউেক ওেয়বসাইট: www.carersuk.org/

http://www.gov.uk/find-local-council
http://www.carersuk.org/


• আপিন যিদ কম �রত অব�ায় থােকন, তাহেল েকয়ািরং এর সময় কাজ পিরচালনার ব�াপাের
আপনার িনেয়াগকত�ার সােথ কথা বলুন। আপিন স�বত সহেজই পিরবত�নশীল কােজর ব�ব�া
করেত পারেবন এবং অেনক িনেয়াগকত�াই িবষয়�েলা সহজ করার জন� অন�ান� নানান
সহায়তা �দান কের থােকন।

• আপিন যিদ �ুল, কেলজ বা িব�িবদ�ালেয় েথেক থােকন, তােদরেকজানান েয
আপিন কােরা েকয়ার বা য� েনওয়ার কােজ িনযু�আেছন, যােত কের তারা আপনার
পড়ােশানার ে�ে� েকােনা সহায়তা �দান করেত পাের। েযসকল যুবক-যুবতী তােদর
পিরবােরর েকােনা সদস� বা ব�ুবা�েবর েদখােশানা করেছন তােদর জন� েকয়ারারস �াে�
অেনক দরকাির পরামশ �রেয়েছ। েকয়ারারস �া� ওেয়বসাইট: www.carers.org/

• িবিভ� সমস�া সং�া� সং�া েযমন আলেজইমারস েসাসাই�ট, মাই� (MIND) এবং অন�ান�
সং�া�েলার কাছ েথেক েকয়ািরং এর িবষেয় িবেশষ� পরামশ ��হণ ক�ন। AgeUK েত
ও: www.ageuk.org.uk/information-advice/care/arranging-care/homecare/

• সবিকছ� ই িনেজ িনেজ না করার েচ�া ক�ন! অন�ান�রা সহায়তার জন� কী কী করেত
পাের েস ব�াপাের ব�ুবা�ব এবং পিরবােরর সােথ কথা বলুন। তারা িক েকােনা কাজ েশয়ার
কের িনেত পারেব?

2. িনেজর �া�� এবং আপিন যার েদখােশানা করেছন তার �াে��র �িত েখয়াল রাখুন:

িনেজর �া�� এবং ভােলা থাকার িবষেয় েখয়াল রাখা খুব ���পূণ �। সুষম খাবার খান, পয �া�
পিরমাণ ঘুমান এবং �িতিদন শারীিরক পির�েমর জন� সময় েবর করার েচ�া ক�ন। এমনিক
কেয়কবার দীঘ ��াস��ােসর মাধ�েমও আপনার শরীর চাপমু� হেত পাের এবং �িতিদন
িনেজেক িনয়�েণ রাখেত পারেবন। আেরা �টপেসর জন� এনএইচএস এর 'এভির মাই�
ম�াটারস' ওেয়বসাইট�ট েদখুন: www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/.  কেরানাভাইরাস
বা অন� েকােনা অসু�তার জন� আপনার িনেজর �া�� বা আপিন যার সহায়তা করেছন তার
�াে��র অব�া যিদ খারােপর িদেক যায়, তাহেলআপনার �জিপ-এর সােথ েযাগােযাগ ক�ন বা
এনএইচএস-েক 111 ন�ের েফান ক�ন।

3. েকােনা িকছ� র যিদ পিরবত�ন হয় েকয়ার বা য� সং�া� কাজ পিরচালনার জন� পূব �
পিরক�না ক�ন:

আপিন যার য� িনে�ন তার কী কী �েয়াজন এবং েকােনা কারেণ আপিন য� �হেণর কাজ
চািলেয় েযেত না পারেল অন�ান�েদর কী কী করা �েয়াজন েস�েলা িলেখ রাখুন। এ�ট অত��
���পূণ �েয অন�ান�রা েযন খুব সহেজইআপনার পিরক�না খুেঁজ েবর করেত পাের এবং
আপনার অনুপি�িতেত কী কী করা �েয়াজন েস�ট েযন তারা বুঝেত পাের। িকভােব আপিন
আপনার পিরক�না করেত পােরন েস ব�াপাের েকয়ারারস ইউেক েত পরামশ ��দান করা
হেয়েছ।

4. এনএইচএস ভলাি�য়ার েরসপ�াস �-এর কাছ েথেকআরও সহায়তা �হণ ক�ন:

েকয়ারার এবং তােদর যােদর য� করেছন তারাও 0808 196 3646 ন�ের েফান করার মাধ�েম
শিপং এবং অন�ান� সহায়তাসহ আরও িবিভ� ধরেণর সহায়তা �হণ করেত পােরন।

http://www.carers.org/
http://www.ageuk.org.uk/information-advice/care/arranging-care/homecare/
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
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