ਕਾਰਡਿਫ ਅਤੇ ਗਲੇ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਡਵਿੱ ਚ ਮਾਨਸਕ ਡਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਂ ਵੇਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ (cavamh) ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ।
ਕਾਰਡਿਫ ਐਿ
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ cavamh ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਡਿਫ ਅਤੇ ਗਲੇ ਮਰ
ੋ ਗਨ ਦੀ ਘਾਟੀ
ਡਵਿੱ ਚ ਮਾਨਸਕ ਡਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਿਾਇਰੈਕਟਰੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਿਾਇਰੈਕਟਰੀ ਮਾਨਸਕ ਡਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱ ਡਚਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ, ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਡਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਡਦਿੱ ਤੇ ਡਚੂੰ ਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:






ਕਨੂੰ ਨੀ ਮਸਲੇ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਕ ਡਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਐਕਟ (Mental Health Act), ਮਾਨਸਕ
ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਐਕਟ (Mental Capacity Act) ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਡਲਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਐਕਟ (Carers
Acts)
ਂ ਵੇਲ ਯੁਡਨਵਰਡਸਟੀ ਹੈਲਥ
ਕਨੂੰ ਨੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ, ਕਾਰਡਿਫ ਐਿ
ਬੋਰਿ, ਕਾਰਡਿਫ ਅਤੇ ਗਲੇ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਡਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁਡਲਸ।
ਤੀਜੇ ਖੂੰ ਿ ਦੇ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸਚੀ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੰ ਚ ਡਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਡਹਲੀ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਡਹਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪ੍ਣੇ
ਜੀਪ੍ੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੀਪ੍ੀ ਤੁਹਾਿੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ
ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਮਾਨਸਕ ਡਸਹਤ ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਿੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਮਾਨਸਕ
ਡਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ।
ਜੇ ਜੀਪ੍ੀ ਅਪ੍ਾਤਕਾਲੀਨ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਲੋ ੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਡਜਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਡਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ
ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਤਤਕਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਡਕਡਰਆ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਡਦਿੱ ਤੀਆਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਲੋ ੜ ਹੋਣ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ:







ਂ ਵੇਲ ਯੁਡਨਵਰਡਸਟੀ ਹੈਲਥ ਬੋਰਿ (ਕਾਰਡਿਫ ਅਤੇ ਗਲੇ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀ ਘਾਟੀ ਡਵਿੱ ਚ
ਕਾਰਡਿਫ ਐਿ
ਮਾਨਸਕ ਡਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ): ਜਾਂ ਤੇ ਆਮਹਣ-ੇ ਸਾਮਹਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਫੇਰ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਨੁਵਾਦ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਸਬੂੰ ਧੀ
ਸੇਵਾ ਸਟਾਫ ਲਈ ਹਫਤੇ ਡਵਿੱ ਚ 7 ਡਦਨ, ਡਦਨ ਡਵਿੱ ਚ 24 ਘੂੰ ਟੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।
ਗਲੇ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਕੌਂ ਸਲ - ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਆਮਹਣ-ੇ ਸਾਮਹਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ
ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਕਾਰਡਿਫ ਕੌਂ ਸਲ
ਅਬੇਰਟੇਵ ਬਰੋ ਮੋਰਗਨਵਗ ਯੁਡਨਵਰਡਸਟੀ ਹੈਲਥ ਬੋਰਿ (ਗਲੇ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਪ੍ਿੱ ਛਮ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ)
ਦਿੱ ਖਣ ਵੇਲਸ ਪ੍ੁਡਲਸ- ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਆਮਹਣ-ੇ ਸਾਮਹਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਫਤੇ ਡਵਿੱ ਚ 7
ਡਦਨ, ਡਦਨ ਡਵਿੱ ਚ 24 ਘੂੰ ਟੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ

ਂ ਵੇਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ (cavamh) ਲਈ ਫੀਿਬੈਕ
ਕਾਰਡਿਫ ਐਿ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਿਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਫੀਿਬੈਕ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕੀਏ। ਧੂੰ ਨਵਾਦ।
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