કોવિડથી

(COVID) આગળ- િધારે :

ગલોસ્ટરશાયરમાાં

(Gloucestershire) જાવિ, આરોગ્ય અને

અસમાનિા
આપણે બધા

2020 ન ાં િર્ષ યાદ રાખીશ.ાં વિશ્વવ્યાપી ફેલાયેલ COVID-19 એ આપણા સોસાયટીના બધાજ વિસ્િારો અને આપણી શારીરરક અને

માનવસક રીિે અસર કરે લ છે , કોઈક િખિ િધારે સારા માટે , પણ િારાં િાર ખરાબ માટે પણ. આપણે સોસાયટીના જદા જદા ભાગોમાાં અસમાન

અસરના પરાિા જલદીથી જોયા હિાાં; દાખલા િરીકે , િયોવ ૃધ્ધો, પરર્ો અને થોડાક- અમક ભૌગોલલક વિસ્િારોમાાં. પણ સૌથી મોટામાાં મોટી અસર
બ્લેક, એવશયન અને માઈનોરરરટ એથવનક ભ ૂવમકામાાં જોિામાાં આિી હિી.

(Gloucestershire) માટે ના પબ્બ્લક હેલ્થ રડરે કટર િરીકે આ મારો પાાંચમો િાવર્િક અહેિાલ છે , અને મને એ જણાિિા ખ ૂશી
થાય છે કે ગ્લોસ્ટરશાયર (Gloucestershire) કાઉન્ટટ કાઉન્ટસલના બ્લેક િકષ સષ નેટિકષ આમાાં સહલેખક (કો-ઓથર) માટે સહમિ થયા છે .
ગ્લોસ્ટરશાયર

હાં આશા રાખ છુ. કે આ રરપોટષ આપણી BAME કમ્ય ૂવનરટઝને અસર કરિી અસમાનિા અને આન સાંબોધન કરિા િમે શ ાં કરી શકો િે વિર્ે િધારે
વિચાર કરિામાાં મદદરૂપ બનશે. જો િમને મારો સાંપકષ કરિાની ઈચ્છા થાય િો કૃપા કરી ઈમેઈલ કરોોઃ

sarah.l.scott@gloucestershire.gov.uk

સેરાહ સ્કોટ (SARAH SCOTT), રડરે કટર ઓફ પબ્બ્લક હેલ્થ સપ્ટે મ્બર 2020

આપણે જયારે

2020 ના ભ ૂિકાળ વિર્ે અિલોકન કરીએ ત્યારે , આપણામાાંના ઘણા ઈવિહાસની બે ક્ષણો યાદ કરીએ છીએ કે જેને આપણી સ ૃન્ટટમાાં

ફેરફાર કયો છે .

કોવિડ

19 (Covid 19) – એ આરોગ્ય, અને સોશ્યલ કે ર અને બીજી મહત્િની સેિાઓ ઉપર નોંધપાત્ર મ ૂલ્યન ાં

દબાણ લાિી છે , અને આપણામાાંના ઘણાએ િેઓના વિયજનો, વમત્રો અને સાથીદારો ગમાવ્યા છે . જો કે
આપણામાાંના ઘણા ઘરે થી કામ કરી શકિા હિાાં, પણ

BAME કમ્ય ૂવનરટઝ, કે જેઓ મોટે ભાગે મહત્િના કામકાજ

કરિાની ભ ૂવમકામાાં હોય છે , િેઓ મોટે ભાગે આગળની હરોળમાાં હોય િેિી સાંભાિના રહેિી હિી.
મે મરહનામાાં જીઓર્જ ફ્લોયડની

(George Floyd) હત્યા કરિાનો અને બ્લેક લાઈિઝ મેટર (Black Lives)

નામના આંદોલને જાવિય િગષની રચનામાાં કોઈ નિા િાિાષલાપની રચના કરી અને િેની અસર કમ્ય ૂવનરટઝમાાં
રાં ગભેદ ઉપર થિા લાગી.

ઓકટોબર મરહનામાાં બ્લેક રહસ્ટરર માંથની િાવર્િક ઉજિણી કરિામાાં આિે છે . આ િર્ષનો વિર્ય ચાલો આપણે
જાવિિાદનો અંિ લાિીએ િે છે .

હિે આિી જાવિ-રે સ વિર્ે િાિાષલાપનો સમય આવ્યો છે . આિો િિાષલાપ આપણા માટે ખ ૂબજ મહત્િનો રહે છે , પછી ભલે િે ગમે િેિો
અગિડિાળો હોય, જો આપણે ગ્લોસ્ટરશારમાાં

(Gloucestershire) BAME ના લોકોના ભોગિિામાાં આિેલ અનભિમાાં ફેરફાર કરિા વિર્ે

ગાંભીર હોય. જો કે આ રરપોટષ માાં બધાજ જિાબો મળી ન શકે , પણ િે આિા ઈશ્ય ૂઝ વિર્ે િાિાષલાપ વ્યકિ કરિાનો આશય રાખે છે .
જયારે આપણે આિા બીજા િરાં ગ કે િેિનો સામનો કરી અને રરકિરર પ્લાનીંગની અપેક્ષા રાખીએ ત્યારે આપણે અિશ્ય ખાિરી કરિી જોઈએ કે
આિા િાિાષલાપમાાં

BAME કમ્ય ૂવનરટઝ અને નોકરીયાિો મહત્િના રહી અને ચચાષ-વિચારણાને માગષદશષન આપી શકે .

કાઉન્ટસલના બ્લેક િકષ સષ નેટિકષ સમગ્ર વસસ્ટમમાાં સાથીદારો સાથે ભાગીદારીપ ૂિષક કાયષ કરિા િવિબધ્ધ છે જેથી કરીને
ગ્લોસ્ટરશાયરમાાં

(Gloucestershire) BAME કમ્ય ૂવનરટઝના જીિાંિ અનભિમાાં સધારો કરી શકાય.

અલવથઆ લલન (ALTHIA LYN), સહ- અધ્યક્ષ બ્લેક િકષ સષ નેટિકષ સપ્ટે મ્બર 2020

રિપોર્ટ નો ટૂં કસાિ
BAME કમ્યનનરર્ઝ, આિોગ્ય અસમાનતા અને COVID-19
COVID-19 પેટડેવમક કે વિશ્વવ્યાપી ફેલાયેલ રોગે આરોગ્યમાાં લાાંબા સમયથી રહેલ અસમાનિાને મોખરે
રાખી છે કે જે આપણી સોસાયરટમાાં પહેલથ
ે ી છે . સમગ્ર વિવિધ િસ્િીના જૂથમાાં લોકોના આરોગ્યમાાં રહેલ
અયોગ્ય અસમાનિા એ લોકોની િાંદરસ્િીમાાં ભેદન ાં આ પરરણામ છે કે જે લોકોમાાં જટમથી, વિકાસ-િધ્ધ્ધ,
જીિન, નોકરી અને ઉંમરને લીધે હોય છે . આિા િાઈરસ અને લોકડાઉનના ઉપાયોની સામાજજક અને આવથિક
અસરે એવ બિાવ્ય છે કે ઓછી આિકિાળા લોકો ઉપર અને

BAME ભ ૂવમકામાાંથી લોકોને શારીરરક અને

માનવસક બીમારીનો િધારે જોખમ-ભય રહે છે .

આિોગ્ય અને તૂંદુિસ્તી- કલ્યાણના મળ કાિણો
લાાંબા સમયથી ચાલ રહેલ જાવિિાદની રચનાને લઈને, મોટે ભાગે આિો િફાિિ હોય છે કે જે

નોકરી-રોજગાર કરી, અને જીિન જીિે છે િેમાાં સામાજજક અને આવથિક અસમાનિા ઊભી કરે છે .

ઈંગ્લેટડમાાં

BAME લોકો જે ન્સ્થવિમાાં વશક્ષણ મેળિી,

(England) બ્લેક વિધાથીઓ કરિાાં ગ્લોસ્ટરશાયના (Gloucestershire)

બ્લેક વિધાથીઓની કામગીરી સરે રાશ કરિાાં નીચી છે . આ િર્ે સ્કૂલો બાંધ રહેિાથી આિી
ખોટ િધિાની સાંભવિિા રહે છે .

િાઈટ લિરટશ અથિા િાઈટ આઈરરશ લોકો કરિાાં ગ્લોસ્ટરશાયરમાાં

(Gloucestershire)

BAME લોકો અપ ૂરિી ગણિિાિાળા, િધારે ભીડ અને ખાનગી ભાડાના હાઉવસિંગમાાં
રહેિાની િધારે સાંભાિના રાખે છે .

મોટે ભાગે

BAME લોકો કીિકષ રની ભ ૂવમકા, આરોગ્ય અને સોશ્યલ કે રમાાં નોકરી કરિા હોય

છે અને િેઓ ઓછા પગારિાળી ભ ૂવમકામાાં હોિાથી ઘરે થી કામ કરિાન ાં શકય હોત નથી.

બીજી એથવનક ભ ૂવમકાિાળા કરિાાં 65+ ઉંમરના એવશયન અને બ્લેક ભ ૂવમકાિાળા લોકો
લાાંબા સમય ગાળાની બીમારી અને અપ ૂરિા આરોગ્યિાળા હોય િેિી િધારે સાંભાિના રહે છે .

ગ્લોસ્ર્િશાયિના (Gloucestershire’s) BAME િહેવાસીઓ ઉપિ COVID-19 ની અસિ
અમક ચોકકસ એથવનક જૂથોમાાં હોિાથી,

COVID-19 ના સખિ રોગના લક્ષણો થિાનો, અને

િાઈરસમાાંથી મ ૃત્ય થિાના જોગમાાં (ચાટસ) િધારો થાય છે . આિા વિશ્વવ્યાપી ફેલાયેલ રોગે એવ બિાવ્ય
કે ભન્તિ-શ્રધ્ધા અને એથવનવસરટના સમાિેશ સાથે સાંપ ૂણષ સમાનિાના ડેટા હોિાન ાં કે ટલ મહત્િન ાં હોય છે .

કમ્યનનરર્ની આઘાતમાૂંથી બહાિ આવવાની શક્તત (રિઝઝઝલઅન્સ)
લોકડાઉન દરવમયાન કમ્ય ૂવનરટનો સપોટષ અને બ્લેક લાઈિઝ મેટર આંદોલને અમારી

BAME

કમ્ય ૂવનરટઝમાાં રહેલ મારહિી- જ્ઞાનની વિપલિા અને અનભિ બિાવ્યો છે અને ગ્લોસ્ટરશાયરને

(Gloucestershire) કોઈ એક િધારે સફળ, આરોગ્યિધષક અને રહેિા માટે કોઈ એક અંિગષિ સ્થળ
બનાિિામાાં િેઓ ખ ૂબજ મોટી ભ ૂવમકા ભજિે શકે . આિી મહત્િની ભ ૂવમકા ભજિિાન ાં ચાલ રહે, િે માટે આ
સેકટર-ક્ષેત્રને જરૂરી સપોટષ મળે િે મહત્િન ાં રહે છે .

નોકિીનુૂં સ્થળ, આિોગ્ય અને કલ્યાણ- કુ શળતા

આિા પેટડેવમક કે વિશ્વવ્યાપી રોગચાળાના સમય દરવમયાન, સામનો કરિામાાં આિિા જોખમ- ભયમાાં
િધારો થિામાાં

BAME લોકોના નોકરીના િકારમાાં કોઈ મહત્િનો ઘટક રહેલ છે . આિા જોખમ- ભયને
ઓછો કરિામાાં, PPE ને ઈશ્ય ૂ કરિાનો સમાિેશ કરિાની કાયષિાહીનો અસમાનરીિે અમલ કરિામાાં
આવ્યો છે .. BAME નોકરીયાિો સાથે કાયષ કરિાની જરૂર રહે છે જેથી કરીને કોઈ િાંદરસ્િ અને સમથષન
કરનારા નોકરીના સ્થળોન ાં વનમાષણ કરિામાાં આિે કે જેમાાં ભેદભાિ માટે શ ૂટય સરહટણિાઓ હોય અને
નોકરીના સ્થળે જોખમ- ભય અને સલામિી વિર્ે રફકર- લચિંિા ઉપન્સ્થિ કરિામાાં
આપિામાાં આિે.

COVID-19 અને સૂંદેશાવ્યવહાિ

BAME સ્ટાફને સત્તા

સાંશોધનમાાં એવ જાણિા મળ્ય છે કે જાહેર આરોગ્યની બાબિમાાં સાંદેશા આપિામાાં

BAME લોકોમાાં

શાંકાશીલિા (વમસટ્રસ્ટ), ગભરાટ કે બીક અને મારહિીની ઊણપ રહેલ છે . સામાટયરીિે સાંદેશા

મોકલિામાાં અને જાહેર સેિાઓમાાં વિશ્વાસ સાંપાદન કરિામાાં શ્રધ્ધા – વનટઠાપ ૂિષક કાયષ કરિાની

આિશ્યકિા રહે છે અને વિવિધ ભાર્ાઓમાાં સહેલીરીિે સમજાય િેવ માગષદશષન અને સાાંસ્કૃવિકરીિે
સયોગ્ય હોય િેિા વ ૃિાાંિન ાં BAME કમ્ય ૂવનરટઝ માટે વનમાષણ કરી અને િેની િહેંચણી કરિી.

COVID-19 અને પહેલેથી અક્સ્તત્વની ક્સ્થનત
COVID-19 માટે થોડાક જોખમ- ભયનો ખલાસો કરિામાાં BAME િસ્િીમાાં ડાયબીરટઝ, શરીરન ાં
િધારાન ાં િજન જેિી પહેલેથી હોિાની, ન્સ્થવિ હોય છે . BAME સેિાના ઉપયોગ કરનારાઓના
અનભિો અને વિચારો દ્વારા આરોગ્યમાાં સધારો કરિામાાં ઉકે લ લાિિાન ાં જણાિવ જોઈએ અને

આદશષરીિે િે લક્ષયાાંકિાળા શ્રોિાઓ સાથે િૈયાર કરી, વનવિિ કરિામાાં મદદરૂપ બની અને સગમિાિિેશ (એકસેસ) અને ભાગીદારી માટે ના અિરોધોન ાં સાંબોધન કરવ ાં જોઈએ.

સાૂંસ્કૃનતકિીતે સુયોગ્ય સૂંસ્થા બનવા નવષે

સમગ્ર સાાંસ્કૃવિના લોકો સાથે સારીરીિે પારસ્પરરક રિયા, સાંદેશાવ્યિહાર કરી અને સાાંસ્કૃવિક સયોગ્યિા
સમજિાની ક્ષમિા હોિી જોઈએ. કોઈ જાહેર સેિામાાં, “િે સેિાના ઉપયોગ કરનારાઓની ભાર્ાકીય,

સાાંસ્કૃવિક, શ્રધ્ધા- ભન્તિ, અને સામાજજકરીિે જરૂર હોય િેિી સેિા પ ૂરી પાડનારાઓ અને સાંસ્થાઓની
સેિા વિસ્િરણ કરિાની ક્ષમિા હોય છે .” ગ્લોસ્ટરશાયર

(Gloucestershire) કાઉન્ટટ કાઉન્ટસલે
BAME COVID-19 ટાસ્ક અને રફવનશ ગ્ર ૂપની (Task and Finish Group) રચના કરી છે કે

જેઓ એજન્ટસમાાં સાથે કાયષ કરી િેઓની સાાંસ્કૃવિક સયોગ્યિાની વ ૃધ્ધ્ધ કરે છે . જો િમને િધારે મારહિી
જોઈિી હોય િો, કૃપા કરી કોટટે તટ કરો

bwn@gloucestershire.gov.uk

સાથ- સહકાિ અને સહ- નનમાટ ણ
ભેદભાિિાળી નીવિઓ (પોલલવસઝ) અને કાયષિાહીઓન ાં વમશ્રણ, સ્ટાફમાાં અજ્ઞાનિાળો પ ૂિષગ્રહ અને
સાંસ્થાના બધાજ લેિલે

BAME લોકોના િવિવનવધત્િની ઊણપ, પબ્બ્લક સેિાઓમાાં BAME રે વસડટટના

પરરણામો અને અનભિો અને સગમિા-િિેશ ઉપર હાવનકારક અસર થઈ છે . જયારે આિી અસમાનિા

ચાલ રહે ત્યારે , િધારે સાંયકિ કાયષિાહી કરિાની જરૂર રહે છે કે જે વ્યન્તિઓ અને કમ્ય ૂવનરટઝ સાથે કાયષ
કરી, િેઓની પાસે જે એસેટસ કે પજી
ાં ૂ હોય િેનો ઉપયોગ કરી ફાળો- રહસ્સો આપી શકે .

ગ્લોસ્ર્િશાયિમાૂં (Gloucestershire) COVID-19 આગળ- વધાિે
જયારે કોવિડ

(Covid) સામે સામનો કરી અને િેમાાંથી ગ્લોસ્ટરશાયર (Gloucestershire) બહાર

આિે ત્યારે , િે િધારે મહત્િન ાં રહે છે કે આરોગ્યમાાં રહેલ અસમાનિાના મ ૂળ કારણો હાથ ધરી િેની

િચનબધ્ધિાઓ વિસ્ત ૃિ કરી અને િેનો આદરભાિ કરિો જોઈએ. જયારે સાંસ્થાઓ િેઓના પનોઃિાધ્પ્િ
માટે ના પ્લાટસ વિકસાિે ત્યારે , આ લેિલે આપણને લઈ જનારી ભ ૂિકાળની પધ્ધવિઓની ફરીથી

વિચારણા કરિાની વનણાષયક કે આખરી િક મળે છે , અને િેને બદલે લાાંબા સમય ગાળાના, ટકાિી શકાય
િેિા ફેરફારન ાં વનમાષણ કરિા કમ્ય ૂવનરટઝ સાથે ભાગીદારીપ ૂિષક કાયષ કરવ ાં. ગ્લોસ્ટરશાયર કાઉન્ટટ
કાઉન્ટસલની િેબસાઈટ ઉપર સાંપ ૂણષ રરપોટષ િાાંચોોઃ [ઝલિંક ઉમેિો]

ભલામણો
ખાિરી કરો કે બધીજ જાહેર સેિાઓમાાં સારી ગણિિાિાળો એથવનવસરટ ડેટાનો સાંગ્રહ હોય. િવિભાિ
આપિાના દર િમાણમાાં સધારો કરિા સારી સાાંસ્કૃવિક ટ્રે ઈવનિંગ અને સાંદેશાઓ યોગ્યસ્થાને મ ૂકો

BAME નોકરીયાિો, સાંસ્થાઓ અને કમ્ય ૂવનરટના િવિવનવધઓની સાથે સાંયકિ સાંશોધન માટે સાધનસાંપવિઓ પ ૂરી પાડો જેથી કરીને COVID-19 ને લગિા િેપાર- િાલણજયને (કમશષલ), ધમષ, આવથિક,
રચના, સામાજજક અને સાાંસ્કૃવિને લગિા ઘટકો સમજી શકાય.
આિા સાંશોધનમાાંથી પરરણામોનો ઉપયોગ કરી,

COVID-19 થિાનો ભય ઓછો કરિા સહ-રીિે િૈયાર

કરી અને ઉકે લ લાિિાની રીિન ાં વનવધયન કરી, અને આરોગ્યના પરરણામો સધારો
સેિાઓને અથષપ ૂણષરીિે મારહિી આપિા,

BAME સેિાના ઉપયોગ કરનારના ડેટા અને ફીડબેકનો

ઉપયોગ કરિામાાં આિે છે , િે વનવિિ કરિા ઈકિાલલરટ ઈમ્પેકટ અસેસમેટટસની કવમશનીંગ કરિા માટે ની
કાયષપધ્ધવિઓ અને િેન્તટસની સમીક્ષા કરો.

કવમશનરોની િાલીમ માટે સ્પટટરીિે સગમિામાાં ભેદ- િફાિિને કિર કરી, અનભિ અને
રહેિાસીઓ માટે ના પરરણામો અને િેઓને આ જિાબદારીઓ સાંબોધન કરિાની રહે છે .

BAME ના

આિશ્યકિા રાખિામાાં આિિી ક્ષમિા અને સાધન- સાંપવિઓની વનમણકાં ૂ કરિાના સમાિેશ સાથે,

સાાંસ્કૃવિકરીિે સયોગ્ય વ્યિસાયને લગિા ઓકયપેશનલ જોખમ- ભયની આકારણી કરનારા સાધનોને
િેન્તટસમાાં મ ૂકિા માટે સાંપ ૂણષ િચનબધ્ધિા.

જાહેર ક્ષેત્રમાાં મારહિી- જ્ઞાન ભેગ કરિા અમારા િભત્િ કે િભાિનો ઉપયોગ કરી અને ખાનગી ક્ષેત્રમાાં કી
િકષ સન
ષ ા આરોગ્યને સપોટષ કરિા શ્રેટઠ િેન્તટસ શેર કરો.

BAME કમ્ય ૂવનરટઝ અને ધાવમિક સાંસ્થાઓ સાથે કાયષ કરી સાાંસ્કૃવિકરીિે સયોગ્ય હોય િેિો પ્લાન આપી
અને વિકસાિો જેમાાં COVID-19 અટકાિિા માટે નો અને આરોગ્ય સધારિા માટે ના સાંદેશાવ્યિહારના
પ્લાટસમાાં કોઈ એક સાંસ્થાકીય લેિલે અને સ્થાવનક રરલઝલલઅટસ ફોરમ મારફિે હોય.
ખાિરી કરો કે

COVID-19 રરકિરર પ્લાટસ સરિયરીિે આરોગ્યના વિશાળ ઘટકો દ્વારા થયેલ

અસમાનિા ઉપર કાપ મ ૂકે છે .

ધ રરકિરર કોરડિનશ
ે ન ગ્ર ૂપે વનયવમિરીિે સમાનિાના આશયની સમીક્ષા કરી અને

BAME સ્ટાફ,

રહેિાસીઓ અને બીજી બાજની લાઈનના ગ્ર ૂપ્સ સાથે ઈનપ ૂટ મેળિિાનો િયત્ન કરિો જોઈએ.

BAME િોલટટરર ક્ષેત્રની િપાસ હાથ ધરી, કે જેમાાં ઈનપ ૂટન ાં િધારે અિલોકન કરવ ાં કે જે
ગ્લોસ્ટરશાયરમાાં (Gloucestershire) આરોગ્યની અસમાનિા ઓછી કરિાની રદશામાાં હોય. આ

સેકટર- ક્ષેત્રમાાં લાાંબા સમય- ગાળાની ટકાિી રાખિાની અને ક્ષમિામાાં વ ૃધ્ધ્ધ- વિકાસ કરિાનો િયત્ન
કરો.

ગ્લોસ્ટરશાયર

(Gloucestershire) માટે કોઈ એક રે સ ઈકિાલલરટ પેનલન ાં વનમાષણ કરી,
ગ્લોસ્ટરશાયર વસરટ કાઉન્ટસલના (Gloucester City Council) કાયષમાાં િધારો કરી, આગળ કોઈ એક
એજટડા મ ૂકી અને લાાંબા સમય માટે ના ટકાિી શકાય િેિા ફેરફારન ાં વનમાષણ કરવ ાં.

િધારે મારહિી માટે કયાાં જવ ાં

ગ્લોસ્ટરશાયર કાઉન્ટટ કાઉન્ટસલની

(Gloucestershire County Council) િેબસાઈટ
BAME કમ્ય ૂવનરટઝ માટે COVID-19 વિર્ે મારહિી છે ોઃ
gloucestershire.gov.uk/covid-19-information-andadvice/information-and-resources-for-bame-communities
ઉપર

િમારા ઘરે ર્ે સ્ર્- કસોર્ી મોકલવામાૂં આવે અથિા સ્થાવનક ટે સ્ટીંગ સેટટરમાાં એપોઈટટમેટટ બક
કરાિોોઃ gov.uk/get-coronavirus-test

ગ્લોસ્ર્િશાયિ (Gloucestershire) કમ્યનનરર્ હેલ્પ હબ –

gloucestershire.gov.uk/gloucestershires-community-help-hub/
જો િમે િમારી નોકરી ગમાિી હોય, સ્િયાં નોકરી કરિા હો, ફરલો કરિામાાં આવ્યા હોય,
બીમારીને લઈને નોકરી કરી શકિા ન હો, ચાઈલ્ડકે ર માટે મદદની જરૂર હોય િો નાણાકીય અને
મળી રહેિા બીજા સપોટષ વિર્ે મારહિી મેળિોોઃ gov.uk/coronavirus/worker-

support
હેલ્ધી લાઈફ સ્ર્ાઈલ સનવિસ – ધ ૂમ્રપાન માટે , આરોગ્યિધષકરીિે ખાિા માટે , શારીરરક િવ ૃવિ,
સગભાષિસ્થા, એલ્કોહોલ, જગાર રમિા અને સામાટય કશળિા માટે મફિ મદદ મેળિોોઃ

hlsglos.org

બિનાડોસ (Barnardo’s) – અમારા સ્ટાફ િમારી સાથે ઈંધ્ગ્લશ, ઊદૂષ અથિા રહટદીમાાં
િાિચીિ કરી શકે .

helpline.barnardos.org.uk/helpline

ગ્લોસ્ર્િશાયિ (Gloucestershire) એકશન ફોિ િે ફયજીસ અને અસાઈલમ સીકસટ

(GARAS) - ઈમેઈલોઃ info@garas.org.uk

ક્રાઈનસસ રિસોલ્યશન એન્ડ હોમ ટ્રીર્મેન્ર્ ર્ીમ – મલાકાિ લો ghc.nhs.uk/our-

teams-and-services/crhtt 11 િર્ષના અને િેનાથી મોટી ઉંમરના કે જેઓને માનવસક
આરોગ્યની કટોકટીમાાં િાત્કાલલક સપોટષ ની જરૂર હોય.

કવેલ- મલાકાિ લો qwell.io પખ્િ િયનાઓ માટે મફિ, સેલ્ફ- હેલ્પિાળા સાધન- સાંપવિઓ
અને નનામીરીિે ઓનલાઈન કાઉટસેલીંગ માટે

કુ થ (Kooth) – મલાકાિ લો kooth.com. 11 થી 18 િર્ષની ઉંમરનાઓ માટે . આ કોઈ
એક ઓનલાઈન સપોટષ િાળો પ્લેટફોમષ છે કે જયાાં નામ આપ્યા િગર યિાન લોકોને મફિ

કાઉટસેલીંગની સગમિા મળી શકે , ચચાષ –વિચારણાના બોડષ સમાાં જોડાય, ઓનલાઈન જનષલ્સ
રાખી શકે , ગોલ ટ્રે કસષ, અને સેલ્ફ –હેલ્પ આરટિકલ- લેખન ાં િાાંચન કરી શકે .
િમારા ઘરે
કરિા

COVID-19 ટે સ્ટ મોકલિામાાં આિે અથિા ટે સ્ટીંગ સેટટરમાાં એપોઈટટમેટટ બક

119 ને ફોન કરો

ગ્લોસ્ર્િશાયિ કમ્યનનરર્ હેલ્પ હબ (Gloucestershire Community Help Hub)

– ફોન કરો 01452 583519 સોમથી શિ સિારના 9 થી સાાંજના 5
હેલ્ધી લાઈફ સ્ર્ાઈલ સનવિસ (Healthy Lifestyle Service) ફોન કરો

0800 122 3788 (ફ્રી ફોન નાંબર)

બિનાડોસ (Barnardo’s) - ફોન કરો

0800 1512 605 (ફ્રી ફોન નાંબર)

ગ્લોસ્ર્િશાયિ એકશન ફોિ િે ફયજીસ અને અસાઈલમ સીકસટ

(Gloucestershire Action for Refugees and Asylum Seekers)
(GARAS) - ફોન કરો 01452 550528
મેન્ર્લ હેલ્થ ક્રાઈનસસ િે સોલ્યશન એન્ડ હોમ ટ્રીર્મેન્ર્ ર્ીમ

(Mental Health Crisis Resolution and Home Treatment Team) – ફોન
કરો

0800 169 0398 (ફ્રી ફોન નાંબર)

રદિસના

24 કલાકો, અઠિારડયાના 7 રદિસે

