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 کارڈف اور ویل آف گلیمرگه میں دماغی صحت سے متعلقہ خدمات 
 
  کی ویت صبئٹ دیکھٌے کے لئے آپ کب شکشیہ۔ (cavamh) ڈف ایٌڈ ویل ایکشي ثشائے دهبغی صحتکبس

کے کبم صے هتعلق هعلوهبت فشاہن کشتی ہے اوس کبسڈف اوس ویل آف گلیوشگي  cavamhیہ ویت صبئٹ 
 ڈائشیکٹشی هہیب کشتی ہے۔  آى الئي بت کیهیں دهبغی صحت صے هتعلقہ خذه

 
هعلوهبت فشاہن کشتی ہے جو دهبغی صحت صے هتعلقہ ضشوسیبت سکھٌے  یہ ڈائشیکٹشی اى خذهبت پش

والے لوگوں کے لئے دصتیبة ہیں۔ یہ ثچوں اوس کوضي لوگوں، ثبلغوں اوس عوش سصیذہ لوگوں صے هتعلقہ 
  خذهبت کب احبطہ کشتی ہے۔

 
  :چیزوں کے ثبسے هیں هعلوهبت شبهل ہیںاس هیں دسج ریل 

 
  هثبل کے طوس پش دهبغی صحت صے هتعلقہ قبًوى، دهبغی صالحیت صے  –قبًوًی هعبهالت

  هتعلقہ قبًوى اوس ًگہذاساى صے هتعلقہ قبًوى
  یوًیوسصٹی ہیلتھ ثوسڈ، کبسڈف اوس ویل آف گلیوشگي کے قبًوًی صیکٹش، هثال کبسڈف ایٌڈ ویل

  ۔کے رسیعہ فشاہن کی جبًے والی خذهبت ولیشهقبهی حکبم اوس پ
  تیضشے صیکٹش کی تٌظیووں کے رسیعہ فشاہن کی جبًے والی خذهبت 
  ٹیلیفوى ہیلپ الئٌوں کی ایک فہشصت۔ 

 
 خدمات تک کس طرح رسائی حاصل کریں 

 
پڑ سہی ہے تو عبم طوس پش آپ کو اگش آپ کو پہلی ثبس اى خذهبت تک سصبئی حبصل کشًے کی ضشوست 

هتعلقہ ضشوست کی تشخیص کشے  GPصے ساثطہ کشًے کی ضشوست ہوگی۔  GPت صے پہلے اپٌے ص
آپ کے عالقہ کب احبطہ کشًے والی پشائوشی هٌٹل ہیلتھ صپوسٹ صشوس یب پھش کویوًٹی هٌٹل ہیلتھ گب اوس 

 ٹین کے پبس ثھیجے گب۔ 
جہبں کضی شخص کو خود یب )جٌضی کے طوس پش کشتب ہے هتعلقہ ضشوست کی تشخیص ایوش GPاگش 

 ایک ضبثطہ پبیب جبتب ہے۔  ٌی ثٌبًے کے لئےتو فوسی تشخیص کو یقی( دوصشے لوگوں کو خطشہ الحق ہے
  

 زبان سے متعلقہ ضروریات 
 

  : دسج ریل قبًوًی ایجٌضیبں جہبں ضشوست ہو تشجوبًی کی خذهت تک سصبئی حبصل کشًے کی اہل ہیں
 

 کبسڈف اوس هششقی ویل آف گلیوشگي هیں دهبغی صحت )ف ایٌڈ ویل یوًیوسصٹی ہیلتھ ثوسڈ کبسڈ
تشجوبًی کی خذهبت آهٌے صبهٌے یب پھش ثزسیعہ ٹیلیفوى فشاہن (: صے هتعلقہ خذهبت فشاہن کشتب ہے

دى سصبئی حبصل کشًے کی خبطش عولہ کے لئے  7گھٌٹے، ہفتہ واس  24کی جبتی ہیں۔ یوهیہ 
 یبة ہے۔ تشجوبًی دصت

  تشجوبًوں تک آهٌے صبهٌے یب پھش ثزسیعہ ٹیلیفوى سصبئی حبصل  –ویل آف گلیوشگي کوًضل
  کشًے کی اہل ہے 

  کبسڈف کوًضل 
 Abertawe Bro Morgannwg  هغشثی ویل آف گلیوشگي کب احبطہ )یوًیوسصٹی ہیلتھ ثوسڈ

 ( کشتب ہے
 ٌے صبهٌے یب ثزسیعہ ٹیلیفوى دى آه 7گھٌٹے، ہفتہ واس  24یوهیہ  – جٌوثی ویلز کی پولیش

 تشجوبًوں تک سصبئی حبصل کشًے کی اہل ہے 
 

 کو تاثر  (cavamh)کارڈف اینڈ ویل ایکشه برائے دماغی صحت 
ہن اس ویت صبئٹ اوس ڈائشیکٹشی صے هتعلق ایضے کضی ثھی قضن کے تبثش کب خیشهقذم کشیں گے جش صے 

 ہن اصے ثہتش ثٌبًے کب عول جبسی سکھ صکیں۔ شکشیہ 


