
 کیاآپ کسی کی
دیکھ بھال کرتے ہیں؟

توپھر۔۔۔۔ آپ کی کون دیکھ بھال کرتاہے؟

 کیاآپ کسی ایسے شخص کی دیکھ بھال کرتے ہیں جوآپ کےلیےاہمیت کا حامل ہے اور اسے آپ کی

مدد کی رضورت ہے؟ توپھرہم آپ کی دیکھ بھال کےلیےیہاں موجود ہیں۔

 ہ�رے خوش مزاج، مقامی، تربیت یافتہ ایڈوائزرزیعنی مشیربہت سے موضوعات کے بارے میں معلومات مہیا کرسکتے ہیں اور

 مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کی رضوریات کے مطابق مدد کی پیشکش کرسکتے ہیں یا رصف آپ کی بات چیت کو سننے کے لیے

دستیاب ہوسکتے ہیں۔

 0300 111 9000
 carers@peopleplus.co.uk
 www.gloucestershirecarershub.co.uk
 twitter.com/@GCarersHub
 facebook.com/@Gloucestershirecarershub

رابطہ کریں:

 گلوسٹرشائر کیرئرز حب ایک کمیشنڈ رسوس ہے جو گالسٹرشائرکاؤنٹی کاؤنسل اور این ایچ
ایس گالسٹرشائرکلینکل کمیشننگ گروپ کی جانب سے مہیا کی جاتی ہے۔

 مکمل ایسسمنٹس یعنی جائزہ، 

امدادی منصوبہ بندی اور جائزے۔

کیرئرزایمرجنسی سکیم۔

کیرئرزبریکس یعنی آرام کے وقفے۔

گروپس تک رسائی۔

رضاکارانہ خدمت۔

تربیت۔



روزانہ
 مزید6000 لوگ دیکھ بھال سے

متعلقہ ذمہ داری لیتے ہیں۔
جوہرسال 2 میلینئ لوگوں کے برابر ہے

 گلوسٹرشائر کیرئرز حب ایک کمیشنڈ رسوس ہے جو گالسٹرشائرکاؤنٹی کاؤنسل اور این ایچ ایس گالسٹرشائرکلینکل

 کمیشننگ گروپ کی جانب سے مہیا کی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی رسوس اپریل 2019 میں رشوع کی تھی اوراس وقت سے

کیرئرز کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔

 گلوسٹرشائر کیرئرز حب ایک کمیشنڈ رسوس ہے جو گالسٹرشائرکاؤنٹی کاؤنسل اور این ایچ
ایس گالسٹرشائرکلینکل کمیشننگ گروپ کی جانب سے مہیا کی جاتی ہے۔

کچھ طریقے جن کے ذریعے ہم مدد فراہم کرسکتے ہیں ان میں درج ذیل شامل ہیں:

 اگرآپ ہ±رے تربیت یافتہ ایڈوائزرز میں سے

 کسی کے ساتھ بات چیت کرناچاہتے ہیں تو،

 آپ بذریعہ فون، ای میل یا ہ±ری ویب سائٹ

کے ذریعے رابطہ کرسکتے ہیں۔

ہ�ری تربیت یافتہ اورمقامی ٹرائی ایج ٹیم

  جانب سے معلومات، مشورہ اور رہن�ئی ۔

پیشہ ورانہ کاؤنسلنگ رسوسز یعنی مشاورت کی خدمات رسوسز۔

دورسی خدمات کی طرف رہن�ئی کرنا۔

بینیفٹس یعنی (حکومت  کی  جانب  سے  مالی  امداد) سے متعلقہ مشورہ۔

دوست بننا اور رہن�ئی۔

مالزمت سے متعلقہ مدد۔

 مکمل ایسسمنٹس یعنی جائزہ، 

امدادی منصوبہ بندی اور جائزے۔

کیرئرزایمرجنسی سکیم۔

کیرئرزبریکس یعنی آرام کے وقفے۔

گروپس تک رسائی۔

رضاکارانہ خدمت۔

تربیت۔

(IAG)کی


