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মাতাপিতা এবং কেযারারদের জন্য সহাযতা - জজপন্সগুপি অদন্ে কবপি হদি আমার সন্তাদন্র সাদে সাহাদযযর
জন্য আপম কে কযাগাদযাগ েরদত িাপর?
যপে পেছু েঠিন্ হদয যায তদব আিন্ার সন্তান্দে সমেন্থ েরার জন্য আিন্াদে সহাযতা েরদত িাদর এমন্
এেঠি সংস্থা রদযদছ। প্রদতযদেরই সমযমত সামান্য সাহাদযযর প্রদযাজন্ এবং তাডাতাপড হস্তদেি েী েী। ন্ীদে
এমন্ পেছু েরোরী িপরপেপত রদযদছ যা আিপন্ েখন্ই েঠিন্ এবং েঠিন্ সমদয সহাযতা এবং পন্দেথপিো
বযবহার েরদত িাদরন্
প্রােপমে সাহাযয
প্রারপিে সাহাযয মূিযাযন্ (িূদব থCAF ন্াদম িপরপেত) িপরবার এবং সম্প্রোদযর কপ্রোিদি পিশু / যুবদের
এেঠি মূিযাযন্। এিা কোন্ও সামপিে, মূি বা পবদিষদের মূিযাযন্ ন্য এবং পেপেত্সে ও িপরবারদে
সন্তাদন্র / তরুণদের োপহোগুপির ভাি প্রােপমে োন্ অজথদন্র সুদযাগ প্রোন্ েদর।
প্রােপমে সাহাযয মূিযাযন্:
• পিশু বা অল্প বযস্ক বযজির প্রদযাজন্গুপি সন্াি েরদত সহাযতা েদর
• করেপ্থং তেয জন্য োিাদমা উিিব্ধ েরা হয
• অন্যান্য িপরদষবার করফাদরিগুপি সমেন্থ েরদত িাদর
• এেঠি সাধারণ আোদরর মূিযাযন্ প্রোন্ েদর যা পিশুদের এবং তরুণদের কসবাগুপির মদধয িপরপেত হদব
• অন্ুিীিন্োরীদের জন্য অন্ুেরণ েপমদয কেয
• অল্প বযস্ক মান্ুষ এবং তাদের িপরবাদরর জন্য এোপধে মূিযাযন্ হ্রাস
• সম্মপত সদে ভাগ েরা কযদত িাদর

ঝুুঁপেদত এেঠি পিশুর পরদিািথ েরুন্
• পিশু পন্যাতন্
থ
িারীপরে আঘাত, অবদহিা, বা মান্পসে বা কযৌন্ পন্যাতন্
থ
জপডত হদত িাদর।
• কোন্ও সামাজজে িিভূ পম বা জাপতগত কগাষ্ঠী কেদে কোন্ও পিশুদে অিবযবহার েরা কযদত িাদর। এঠি
এেঠি পিতা বা মাতা, অন্য িাপরবাপরে সেসয বা অন্য োদরা সাদে পিশুদে ভাদিাভাদব ভাদিাভাদব পেন্দত
িাদর। বা এঠি হদত িাদর কয কেউ হদত িাদর ন্া।
• যপে আিন্ার সদেহ হয বা পবশ্বাস েদরন্ কয কোন্ পিশু েুদভথাগ কিাহাদে বা সিাবয েপতর সিাবয েপত
েরদত িাদর তদব সপহংসতা বা অিবযবহাদরর কোন্ও ফম থসহ আিন্ার োদছ আিন্ার উদেগগুপির
প্রপতদবেন্ েরা উপেত।
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এই িপরদষবার কোন্ও অযাদেস অযাদেস েরদত, সযান্ডউইদিদবি পেিদেন্ ট্রাস্ট - 0121 569২00২ এর সাদে
কযাগাদযাগ েরুন্
অন্য েরোরী কযাগাদযাগ সংখযা:
ওদযস্ট পম্িযান্ডস িুপিি - 101
পিোর জন্য স্থান্ীয েততি
থ ে পিশু সুরো েমেতথ
থ া - 0121 569 8144
স্থান্ীয েততি
থ ে মদন্ান্ীত েমেতথ
থ া - 0121 569 4770
পসএসই ঠিম - 0845 35২ 8690
প্রপতদরাধ (েরমিন্থা) সমন্বযোরী সরফরাজ খান্ - 0845 35২ 7701
ঠিিিন্ েগ - 0121 569 7২91
বুধবাপর কোং - 0121 569 7২94
ওদযস্ট করাপমপভে কসন্ট্রাি কোগ - 0121 569 7293
ওদযস্ট করাপমপভে উত্তর কোগ - 0121 569 729২
ওল্ডদবপর কোগ - 0121 569 7295
করাপি েগ - 0121 569 7296
জিেউইে COG - 0121 569 7297
অন্িাইন্ সাদিািথ :
www.childline.org.uk
www.nspcc.co.uk
www.sandwell.gov.uk
www.sandwelllscb.org.uk
www.sandwellchildrenstrust.org.uk
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