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কািডর্ ফ eবং েভল aফ gেমাগর্েন মানিসক sায্ পিরেষবা

কািডর্ ফ aয্াn েভল aয্াকসন ফর েমাল েহল্থ [(cavamh) (িসeিভeeমeiচ)] 
oেয়বসাiট েদখার জনয্ ধনয্বাদ৷ ei oেয়বসাiেট িসeিভeeমeiচ-eর কাজকেমর্র িবষেয় 
তথয্ আেছ eবং কািডর্ ফ o েভল aফ gেমাগর্েন মানিসক sায্ পিরেষবার aনলাiন 
ডায়েরkির aথর্াৎ িনেদর্ িশকা আেছ৷

যােদর মানিসক sায্ সংাn pেয়াজন আেছ তােদর জনয্ পিরেষবার িবষেয় ei 
িনেদর্ িশকায় তথয্ জানােনা হেয়েছ৷ eেত েছাট েছেলেমেয় o ত�ণ, pাবয়s o 
বেয়াবৃdেদর জনয্ পিরেষবার uেlখ আেছ৷

eেত ei সব িবষেয় তথয্ আেছ:

 আiনী িবষয় - েযমন েমাল েহল্থ aয্াk, েমাল কয্াপািসিট aয্াk o 
েকয়ারাসর্ aয্াk

 সংিবিধবd িবভাগ েযমন কািডর্ ফ o েভেলর iuিনভািসর্িট েহল্থ েবাডর্  (sায্ 
সিমিত), কািডর্ ফ o েভল aফ gেমাগর্েনর ানীয় কতৃর্ পk o পুিলেশর ারা 
pদt পিরেষবা

 তৃতীয় িবভােগর সংগ�ন�িল ারা pদt পিরেষবা 
 েফােন েহলাiেনর তািলকাসমূহ৷

িকভােব পিরেষবা পাoয়া যায় 
 
আপিন যিদ pথমবার ei পিরেষবা েপেত চান তাহেল সাধারণত pথেম আপনার িজিপেক 
েযাগােযাগ করেত হেব৷ িজিপ pেয়াজন�িল মূলয্ায়ন কের েদখেবন o আপনার eলাকার 
pাথিমক মানিসক sায্ সহায়তা েসবা (pাiমাির েমাল েহল্থ সােপাটর্  সািভর্ স) aথবা 
সামািজক মানিসক sায্ দেলর (কিমuিনিট েমাল েহল্থ টীম) কােছ আপনার সুপািরশ 
কের েদেবন৷ 

যিদ িজিপর মেন হয় েয pেয়াজনিট aিত জ�রী (ঐ বয্িk িনেজ িবপn বা aনয্েদর 
িবপn করেত পােরন) তাহেল dত মূলয্ায়ন সুিনি�ত করার eকিট পdিত আেছ৷

ভাষাগত pেয়াজন 

েযখােন pেয়াজন, িনেmাk সংিবিদবd eেজিn�িল aনুবাদ পিরেষবা বয্বহার করেত 
পাের:

 কািডর্ ফ o েভল iuিনভািসর্িট েহল্থ েবাডর্  (eরা কািডর্ ফ o পূবর্ েভল aফ 
gেমাগর্েন মানিসক sায্ পিরেষবা েদয়): হয় মুেখামুিখ aথবা েফােনর মাধয্েম 
aনুবাদ পিরেষবা েদoয়া হয়৷ কমর্চারীরা িদেন 24 ঘা, সােহ 7 িদন ei 
aনুবাদ পিরেষবা বয্বহার করেত পােরন৷

 েভল aফ gেমাগর্ন কাuিnল - মুেখামিখ বা েফােনর মাধয্েম aনুবাদক েপেত 
পাের


