زانیاری پەیوەست بە پەیوەندی بەکەڵک

زانیاری پەیوەست بە پەیوەندی نەتەوەیی
حەساسییەتی بەریتانیا
01322 619 898
www.allergyuk.org
ئەنجومەنی ئەو دایکانەی شیر دەدەن
0300 330 5453
 03:9بەیانی تاکوو  093:9شەو www.abm.me.uk
هەناسەتەنگی بەریتانیا
0800 121 62 44
www.asthma.org.uk
پشکنینی ژیانی منداڵ
www.babylifecheck.co.uk

دامەزراوەی بەرگریکردن بۆ ڕووداوەکانی مندااڵنی
020 7608 3828
www.capt.org.uk
قەیران
08451 228 669
www.cry-sis.org.uk
هێڵی یارمەتیدانی پزیشکی ددان
0845 063 1188
شەکرەی بەریتانیا
www.diabetes.co.uk
ژیانی خێزان
0808 800 2222
www.familylives.org.uk
دەستپێکی تەندروست
www.healthystart.nhs.uk
La Leche League GB
 42 ،0845 120 2918کاتژمێر  5ڕۆژی هەفتە لەبەردەستەwww.laleche.org.uk .

دامەزراوەی الیالیەی
www.lullabytrust.org.uk
هەوکردنی پەردەی مێشک لە ئێستادا
0808 80 10 388
www.meningitisnow.org
هیڵی یارمەتیدانی تۆڕی نەتەوەیی بۆ تەغزیە بە شیری دایک
 78:9 ،0300 100 0212بەیانی تاکوو  78:9شەو
www.breastfeedingnetwork.org.uk
دامەزراوەی دەوڵەتی منداڵبوون
 6 ،0300 330 0700بەیانی تاکوو  09 -شەو  5ڕۆژی هەفتە
www.nct.org.uk
هێڵی یارمەتیدانی نەتەوەیی توندوتیژی لەماڵەوە
0808 2000 247
www.refuge.org.uk
Netmums
ڕاوێژکاری و پێدانی زانیاری بە دایک و باوک
www.netmums.com
خزمەتگوزاری پێدانی زانیاری  NHSبۆ دایک و باوک
www.nhs.uk/start4life
خاچی سوور
ئاگادارکردنەوە دەربارەی ( CPRماچی ژیان)
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk
ڕێنماییە تەندروستییەکان بۆ دەستپێکی ژیان
www.nhs.uk/start4life
تۆڕی نەتەوەیی باوک لەماڵەوە
تێڕوانینی باوک ،گفتوگۆ ،هەواڵ و پاڵپشتی.
www.athomedad.org
بۆ دۆزینەوەی پزیشکێکی ددانی ( NHSخزمەتگوزاری نەتەوەیی تەندروستی)
پەیوەندی بکە بە  NHS 111یان سەردانی ماڵپەڕی  www.nhs.ukبکە.

NHS 111
گەر پێت وایە ڕۆژ یان شەو یارمەتیت بە یارمەتی خێرا هەیە دەبێ بەر لە سەردانی هەرجۆرە خزمەتگوزارییەکی تەندروستی تر
پەیوەندی بکەیت بە  .NHS 111بە پەیوەندیکردن بە  NHS 111دەستبەجێ ڕەوانەی خزمەتگوزارت ناوچەیی دەکرێیت کە
دەکرێ بە باشترین شێوە یارمەتیت بدات .ئەم خزمەتگوزارییە  42کاتژمێری شەو و ڕۆژ :43 ،ڕۆژی ساڵ لەبەردەستە و
پەیوەندیکردن بەم هێڵە لەوانە پەیوەندیکردن لە ڕێگەی مۆبایلەوە بەخۆڕایی و بێبەرامبەرە.
لە کەیسەکانی خوارەوەدا دەبێ پەیوەندی بکەیت بە NHS 111؟
 کاتێک کە پێویستت بە یارمەتی خێرا بەاڵم هەڕەشەیەک بۆ ژیان نییە.
 کاتێک کە پێت وایە دەبێ سەردانی ڕووداو و فریاگوزاری ] [A&Eیان خزمەتگوزارییەکانی تری چاودێری خێرای





 NHSبکەیت.
کاتێک کە بەدەرە لە کاتژمێری ئیشکردنی پزیشکەکەت.
کاتێک کە نازانیت بۆ وەرگرتنی یارمەتی پزیشکی پەیوەندی بە کێوە بکەیت.
وە گەر پزیشکێکی ناوچەییت نییە بۆئەوەی پەیوەندی بە ئەوەوە بکەیت.

لە بارودۆخێکی فریاگوزاریدا پەیوەندی بکە .000

پەیوەندی بکە بە ژمارە  0800 032 0102یان سەردانی ماڵپەڕی  www.smokefree.nhs.ukبکە.

زانیاری پەیوەندی ناوچەیی
دامەزراوەی ڕۆیاڵ فری NHS
تەلەفۆنخانە 0203 758 2000
بژاردەی  0ڕۆیاڵ فری
بژاردەی  4نەخۆشخانەی بارمەت
بژاردەی  :نەخۆشخانەی چەس فرام
www.royalfree.nhs.uk

نەخۆشخانوی چەس فرام
پێداویستییە سەرپێییەکانی مندااڵن
بنکەی چاودێری خێرا
یەکەی هەڵسەنگاندنی مندااڵن
کلینیکی بەر لە منداڵبوون

نەخۆشخانەی بارمەت
پێداویستییە سەرپێییەکانی مندااڵن
یەکەی هەڵسەنگاندنی مندااڵن
کلینیکی بەر لە منداڵبوون و نۆرەی چاوپێکەوتنەکان
تیمی بەڕێوەبەرایەتیکردنی ئەنجومەنی مامانەکان

نەخۆشخانەی زانکۆ میدلەسکسی باکووری
تەلەفۆنخانە 0208 887 2000
www.northmid.nhs.uk
پێداویستییە سەرپێییەکانی مندااڵن
بنکەی چاودێری خێرا
بەشی ڕووداو و فریاگوزاری مندااڵن
کلینیکی بەر لە منداڵبوون

نووسینگەی کۆمەڵگای مامانەکان
خزمەتگوزاری ئەففیلد یونیڤەرساڵ و خزمەتگوزاری پسپۆڕی مندااڵن
Cedar House, St Michaels Primary
Care Centre, Gater Drive,
Enfield EN2 OJB.
0`208 375 2945
Enfield CAMHS
Charles Babbage House,
1 Orton Grove, Enfield EN1 4TU.
0208 379 2000

ئەنجومەنی پاراستنی مندااڵن ئەففیلد
تەلەفۆن0208 379 2767 8
فاکس0208 379 2888 8
گەر نیگەرانیت دەربارەی ئاسایشی منداڵیکدا ،تکایە نیگەرانییەکەت ڕاپۆرت بدە بە8
بەشی چاودێری کۆمەاڵیەتی مندااڵن بە ژمارە پەیوەندی
 0208 379 2507دووشەممە -پێنجشەممە  7899بەیانی تاکوو  3شەو ،هەینی  7899بەیانی تاکوو  2823شەو
بەدەر لە کاتژمێری ئیداری پەیوەندی بکە ژمارەی ( 0208 379 1000بژاردەی  4هەڵبژێرە)
هەروەها دەکرێ لە ڕێگەی ئیمەڵیوە پەیوەندی بکەیت.

هەمووکات لە بارودۆخی فریاگوزاریدا پەیوەندی بکە بە .000

گەر سەبارەت بە منداڵەکەت نیگەرانیت تکایە نیگەرانییەکانت الی ئێمە باس بکە ،بەم شێوەیە دەکرێ یارمەتیت بدەین.
تەلەفۆن0208 379 2507 8
دووشەممە تاکوو هەینی 7899 8بەیانی تاکوو  3899شەو
بەدەر لە کاتژمێری ئیداری ،0208 379 1000 8بژادەی  4هەڵبژێرە و ڕەوانە دەکرێیت بۆ الی ڕاوێژکارێک.
www.enfield.gov.uk/enfieldlscb

هێڵی یارمەتیدان بە ئاسوودەیی ئەو ژنانە کە لەماڵەوە خراپ مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت
0808 802 5565

هێڵی ڕاوێژکاری پیاوان
0808 801 0327

بەردەوام لە بارودۆخێکی فریاگوزاریدا پەیوەندی بکە .000
www.enfield.gov.uk/domesticabuse

