
 

 

 

 قومی رابطے

 الرجی يو کے
01322 619 898 

www.allergyuk.org 

 چهاتی سے دوده پالنے والی ماؤں کی انجمن
0300 330 5453 

 www.abm.me.uk بجے رات  10.30 -بجے صبح  9.30

 استهما يو کے
0800 121 62 44 

www.asthma.org.uk 

 بيبی الئف چيک
www.babylifecheck.co.uk 

 چائلڈ ايکسيڈنٹ پريوينشن ڻرسٹ
020 7608 3828 

www.capt.org.uk 

Cry-sis 
08451 228 669 

www.cry-sis.org.uk 

 ڈينڻل ہيلپ الئن
0845 063 1188 

 ڈايابيڻيز يو کے
www.diabetes.co.uk 

 فيملی الئيوز
0808 800 2222 

www.familylives.org.uk 

 ہيلدی اسڻارٹ
www.healthystart.nhs.uk 

La Leche League GB 
 www.laleche.org.uk دن دستياب۔  7گهنڻے ہفتہ ميں  24، 2918 120 0845

 دا لالبائی ڻرسٹ
www.lullabytrust.org.uk 

 رابطے مفيد
 



 مننجائڻس ناؤ
0808 80 10 388 

www.meningitisnow.org 

 نيشنل بريسٹ فيڈنگ نيٹ ورک ہيلپ الئن
 بجے رات 9.30 -بجے صبح  9.30  ،0212 100 0300

www.breastfeedingnetwork.org.uk 

 نيشنل چائلڈ برته ڻرسٹ
 دن 7بجے رات، ہفتہ ميں  10 -بجے صبح  8، 0700 330 0300
www.nct.org.uk 

 نيشنل ڈوميسڻک وائيولينس ہيلپ الئن
0808 2000 247 

www.refuge.org.uk 

 نيٹ ممز
 سے متعلق صالح اور معلومات۔) پرورش و پرداخت(پيرنڻنگ 

www.netmums.com 

 کی معلوماتی خدمت NHS والدين کے لئے
www.nhs.uk/start4life 

 ريڈ کراس
CPR )سے متعلق معلومات) زندگی کا بوسہ 

www.redcrossfirstaidtraining.co.uk 

Start4Life کی صحت سے متعلق اشارات 
www.nhs.uk/start4life 

 ہوم ڈيڈ ڻيٹ ورک-نيشنل ايٹ
 اور تعاون۔باپ کے خياالت، بات چيت، اطالعات 

www.athomedad.org 

NHS کا کوئی دانت کا ڈاکڻر تالش کرنے کے لئے 
NHS 111  0پر کال کريں يا ديکهيںTUuk.nhs.wwwU0T  

NHS 111 
اگر آپ سمجهتے ہيں کہ دن يا رات کے دوران آپ کو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے تو کسی ديگر طبی خدمت تک 

کو کال کرنے سے آپ کی رہنمائی سيدهے اس مقامی خدمت تک  NHS 111پر کال کريں۔  NHS 111جانے سے پہلے 
 24کی جائے گی جو سب سے بہتر طريقہ سے آپ کی مدد کرسکے۔ اس پر کال کرنا مفت ہے، بشمول موبائل، اور يہ 

 دن دستياب ہے۔ 365گهنڻے، سال کے 

 کو کب کال کرنا چاہئے؟ NHS 111مجهے 
 ان ليوا نہ ہو۔جب آپ کو فوری مدد درکار ہو ليکن يہ ج• 
کی کسی ديگر فوری نگہداشت کی خدمت سے رجوع کرنے کی ضرورت  NHSيا  A&Eجب آپ سمجهتے ہوں کہ آپ کو • 

 ہے۔
 جب آپ کے ڈاکڻر کی سرجری کے اوقات کار کے عالوه کا وقت ہو۔• 
 جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ طبی مدد کے لئے کسے کال کريں۔• 

http://www.nhs.uk/


 ہ ہو جسے کال کر سکيں۔اگر کوئی ايسا مقامی ڈاکڻر ن• 

 پر کال کريں 999 ايمرجنسی کی صورت ميں

 

 www.smokefree.nhs.uk پر کال کريں يا ديکهيں  0102 032 0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 مقامی رابطے

 فاؤنڈيشن ڻرسٹ NHSرويل فری لندن 

 2000 758 0203 سوئچ بورڈ 

 رويل فری 1اختيار 

 بارنيٹ ہاسپڻل 2اختيار 

 چيز فارم ہاسپڻل 3اختيار 

www.royalfree.nhs.uk 

 

 چيز فارم ہاسپڻل

 کی تحقيقات) غير رہائشی مريض(بچوں سے متعلق آؤٹ پيشنٹ 

 فوری نگہداشت سينڻر

 بچوں سے متعلق تشخيصی يونٹ

 قبل از پيدائش سے متعلق کلينک

 

 بارنيٹ ہاسپڻل

 کی تحقيقات) غير رہائشی مريض(بچوں سے متعلق آؤٹ پيشنٹ 

 ے متعلق تشخيصی يونٹبچوں س

 قبل از پيدائش سے متعلق کلينک اور اپوائنڻمنڻس

 کميونڻی مڈوائيوز ايڈمن ڻيم

 

 نارته ميڈل سيکس يونيورسڻی ہاسپڻل

 2000 887 0208 سوئچ بورڈ 

www.northmid.nhs.uk 

 کی تحقيقات) غير رہائشی مريض(بچوں سے متعلق آؤٹ پيشنٹ 

 فوری نگہداشت سينڻر

 A&Eبچوں سے متعلق 

 قبل از پيدائش سے متعلق کلينک

 کميونڻی مڈوائيوز آفس



 

 انفيلڈ يونيورسل سروسيز اور اسپشلسٹ چلڈرين سروسيز

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 

 

 انفيلڈ سيف گارڈنگ چلڈرين بورڈ

 2767 379 0208 : ڻيليفون

 2888 379 0208 : فيکس

 :اگر آپ اپنے بچے کی فالح وبہبود سے متعلق فکرمند ہيں تو براه کرم اپنی تشويشات کی اطالع ان کو ديں

 :چلڈرنس سوشل کيئر کو

 بجے شام۔ 4.45 -بجے صبح  9بجے شام، جمعہ  5 -بجے صبح  9جمعرات پر، پير تا  2507 379 0208

 ۔)کا انتخاب کريں 2اختيار (پر کال کريں  1000 379 0208اوقات کار کے باہر 

 آپ ايميل کے ذريعہ بهی رابطہ کرسکتا ہے۔

 

 پر کال کريں 999ايمرجنسی کی صورت ميں ہميشہ 

 

 براه کرم اپنی تشويشات کے بارے ميں ہميں بتائيں تاکہ ہم مدد کرسکيں۔ اگر آپ کسی بچے کے بارے ميں فکرمند ہيں تو

 2507 379 0208 : ڻيليفون

 بجے شام 5.00 –بجے صبح  9.00: پير تا جمعہ

 کا انتخاب کريں اور آپ کو کسی صالح کار کی طرف منتقل کيا جائے گا۔ 2، اختيار 1000 379 0208: اوقات کار کے باہر

www.enfield.gov.uk/enfieldlscb 

 



 ڈوميسڻک ابيوز سوليس ومينز ايڈ ہليپ الئن

0808 802 5565 

 

 مينز ايڈوائس الئن

0808 801 0327 

 

 پر کال کريں 999ايمرجنسی کی صورت ميں ہميشہ 

www.enfield.gov.uk/domesticabuse 


