
 

 

 

 

জাতীয় যযাগাযযাগ 

অ্যাার্জি  
01322 619 898  

www.allergyuk.org 

অ্যাযার্যয়লন অ্ফ যেস্টর্ফর্িং মাদাি  

0300 330 5453  

কা 9.30- রাত 10.30 www.abm.me.uk 

অ্যামা  

0800 121 62 44  

www.asthma.org.uk 

যবর্ব াইফযেক  

www.babylifecheck.co.uk 

োইল্ড অ্যাকর্যিন্ট র্িযভনলন ট্রাস্ট 

020 7608 3828 

www.capt.org.uk 

ক্রাই র্ 

08451 228 669  

www.cry-sis.org.uk 

যিন্টা যল্পাইন 

0845 063 1188 

িায়ার্বটি  

www.diabetes.co.uk 

ফযার্মর্ াইভস্
0808 800 2222  

www.familylives.org.uk 

যর্ি স্টার্ি  
www.healthystart.nhs.uk 

া যযল র্গ  

0845 120 2918 য াা থাযক 24 ঘন্টা প্তায 7 র্দন। www.laleche.org.uk 

দয াার্ব ট্রাস্ট 

www.lullabytrust.org.uk 

উপযযাগী যযাগাযযাগ 

 



যমর্ননজাইটি নাউ 

0808 80 10 388  

www.meningitisnow.org 

নযালানা যেস্টর্ফর্িং যনর্ওয়াকি  যল্পাইন 

0300 100 0212, কা 9.30- রাত 9.30 

www.breastfeedingnetwork.org.uk 

নযালানা োইল্ডবাথি ট্রাস্ট 

0300 330 0700 কা 8- রাত10 প্তায 7 র্দন 

www.nct.org.uk 

নযালানা যিাযমর্স্টক ভাযয়াযন্স যল্পাইন 

0808 2000 247 

www.refuge.org.uk 

যনর্মামস্ 

ন্তান ান-পান করার পরামলি এবং তথয। 

www.netmums.com 

ইনফরযমলন ার্ভি  ফর যপযরন্টস্ 

www.nhs.uk/start4life 

যরি ক্র 

CPR (র্ক অ্ফ াইফ)-এর ওপর তথয 
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk 

যর্ি টিপস্ 

www.nhs.uk/start4life 

নযালানা অ্যার্ যাম িযাি যনর্ওয়াকি  
িযার্ির মতামত, েযার্, ংবাদ এবং ায়তা। 

www.athomedad.org 

একজন দাযঁতর িাক্তার পাওয়ার জনয  

NHS 111-যত কল্ করনু বা www.nhs.uk ওযয়বাইর্ যদ ুন 

 
আপনার র্দযন বা রাযত জররু্র াাযযযর দরকার য আপনার যক ক করা উর্েত অ্নয 
যকানও স্বাস্থ্য পর্রযবার কাযে যাওয়ার আযগ। এ ক করয আপনাযক াযথাযথ স্থ্ানীয় 
পর্রযবার কাযে পাঠিযয় যদওয়া যব যারা আপনাযক যরা াাযয র্দযত পারযব। এই পর্রযবা র্দযন  

24 ঘন্টা, বেযর 365 র্দন পাওয়া যায় এবং এ াযন ক করার জনয র্াকা াযগ না, যমাবাই যফান যথযক 
করযও। 

আমার ক ন যক ক করা উর্েত? 

• য ন আপনার দ্রুত াাযয দরকার র্কন্তু তা জীবননালী নয়। 

• য ন আপর্ন মযন কযরন আপনার A&E বা অ্নয NHS জররু্র পর্রযবার কাযে যাওয়া দরকার। 

http://www.nhs.uk/


• য ন আপনার র্জর্পর িাক্তার ানা বন্ধ থাযক। 

• য ন আপর্ন জাযনন না িাক্তার্র াাযযযর জনয কাযক ক করযবন। 

• আপনার যাওয়ার মত একজন স্থ্ানীয় র্জর্প না থাকয। 

একটি জররু্র অ্বস্থ্ায় ক করনু
 

নম্বযর ক করনু অ্থবা ওযয়বাইর্ যদ ুন
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

স্থ্ানীয় যযাগাযযাগ 

রয়যা র্ি ন্ডন NHS ফাউযন্ডলন ট্রাস্ট 

ইুেযবািি  0203 758 2000 

র্বকল্প 1 রয়যা র্ি 

র্বকল্প 2 বারযনর্ র্পর্া 

র্বকল্প 3 যেজ ফামি র্পর্া 

www.royalfree.nhs.uk 

 

যেজ ফামি র্পর্া 

র্েযেন্স আউর্যপযলন্টস্ ইনযকায়ার্রজ 

আযজিন্ট যকয়ার যন্টার 

যপর্িঅ্যার্ট্রক অ্যাযযমন্ট ইউর্নর্ 

অ্যার্ন্টযনর্া র্ির্নক 

 

বারযনর্ র্পর্া 

র্েযেন্স আউর্যপযলন্টস্ ইনযকায়ার্রজ 

যপর্িঅ্যার্ট্রক অ্যাযযমন্ট ইউর্নর্ 

অ্যার্ন্টযনর্া র্ির্নক এবং অ্যাপযয়ন্টযমন্টস্ 

কর্মউর্নটি র্মিওয়াভস্ অ্যাির্মন টিম 

 

নথি র্মিযক্স ইউর্নভার্িটি র্পর্া 

ইুেযবািি  0208 887 2000 

www.northmid.nhs.uk 

র্েযেন্স আউর্যপযলন্টস্ ইনযকায়ার্রজ 

আযজিন্ট যকয়ার যন্টার 

যপর্িঅ্যার্ট্রক A&E 

অ্যার্ন্টযনর্া র্ির্নক 



কর্মউর্নটি র্মিওয়াভস্ অ্র্ফ 

 

এনর্ফল্ড ইউর্নভািা ার্ভি য অ্যান্ড যেলার্স্ট র্েযেন ার্ভি য 

Cedar House, St Michaels Primary 

Care Centre, Gater Drive, 

Enfield EN2 OJB. 

0`208 375 2945 

এনর্ফল্ড CAMHS 

Charles Babbage House, 

1 Orton Grove, Enfield EN1 4TU. 

0208 379 2000 

 

এনর্ফল্ড যফগার্িি ং র্েযেন যবািি  

যর্র্যফান: 0208 379 2767 

ফযাক্স: 0208 379 2888 

একটি বাচ্চার মঙ্গযর র্বযয় আপনার র্েন্তা থাকয, অ্নগু্র কযর এ াযন আপনার উযেগ জানান: 

0208 379 2507 নম্বযর র্েযেন্স যালযা যকয়ার-এ 

ক করনু যামবার-বৃের্তবার কা 9-র্বযক 5, লকু্রবার কা 9-র্বযক 4.45। 

অ্মযয় 0208 379 1000 নম্বযর ক করনু (র্বকল্প 2 বােুন)। 

আপর্ন ই-যমযও যযাগাযযাগ করযত পাযরন। 

 

জররু্র অ্বস্থ্ায়, বিদা 999-এ ক করনু 

 

একটি বাচ্চার র্বযয় আপনার র্েন্তা থাকয অ্নগু্র কযর আমাযদর আপনার উযেগ জানান যাযত আমরা 
াাযয করযত পার্র। 

যর্র্যফান: 0208 379 2507 

যামবার যথযক লকু্রবার: কা 9.00 – র্বযক 5.00 

অ্মযয়: 0208 379 1000, র্বকল্প 2 বােুন এবং আপনাযক একজন উপযদষ্টার কাযে পাঠিযয় যদওয়া যব। 

www.enfield.gov.uk/enfieldlscb 



 

যিাযমর্স্টক অ্যার্বউ যায উইযমন্স এইি যল্পাইন 

0808 802 5565 

 

যমন্স অ্যািভাই াইন 

0808 801 0327 

 

জররু্র অ্বস্থ্ায়, বিদা 999-এ ক করনু 

www.enfield.gov.uk/domesticabuse 

 


