مٹ امور اور فوائد کا مشورہ:
بریڈ فورڈ سٹین ایڈوائس
Argus Chambers
Bradford
BD1 1HZ
03442 451282

بریڈ فورڈ ویسٹ گائیڈ
گرمیوں یک چھٹیوں ےک دوران خاندانوں یک امداد کرنا

مقایم فوڈ بینک:

ی
کمیونٹ فوڈ بی
ہارٹن بینک ٹاپ

926 Great Horton Road , BD7 4AE

https://www.facebook.com/BradfordWestFamilyHub/

اسکول یک تعطیالت ےک دوران کھال
Tel: 077 381 781 89

سینٹ جیمس چرچ
300 Thornton Road, Thornton,BD13 3AB
Telephone 01274 830 133 or
email admin@james4u.org

Email: debtadvice@bradfordcab.com
http://www.bradfordcab.com/

گرلنگی ایڈوائس ی
ی
سنی
Girlington Community Centre
Girlington Road, Bradford, BD8 9NN
Telephone: 01274 547118
Email: gatcinfo@gmail.com
Web: https://
www.girlingtonadvicecentre.co.uk/

شعب:
مشورے ےک
ے
فالیح فوائد  ،قرض  ،رہائش  ،روزگار ،
امیگریشن  ،صارفی ےک مسائل  ،تعلیم ،
ی
کیلکولیی
فوائد
فوائد ےک حقدار:

https://benefitscalculator.turn2us.org.uk/AboutYou

نوکری تالش کرن والوں کو االؤنس
اہلیت اور آن الئن دعوے ےک فارم ےک
بارے می دعوی کرن کا طریقہ:
www.gov.uk/jobseekers-allowance/
how-to-claim

آمدت می مدد
ی
اہلیت اور دعوی کرن ےک طریف ےس
متعلق معلومات:

www.gov.uk/income-support/how-to

ی
کمیونٹ مراکز:
غرت مقایم
م ے
ی
ی
سینی اور
کمیونٹ
لوئر گرینج
ی
لوئر گرینج کمیونٹ ایسویس ایشن

Bridge ONE80

10 Chaffinch Rd, Bradford, BD8 0RF
telephone: 01274 880328
Web: https://ourcommunitycan.co.uk/

تعلیم اور مہارت ےک پروگرام  ،یوتھ
ی
کمیونت یک شمولیت ےک پروگرام ،
فراہیم پروگرام ،
پےل اپ پےل ڈے  ،بچوں اور نوجوانوں کا ذییل گروپ  ،لوئر
ی
کمیونت فائن ڈے  ،چھٹیوں کا
گرینج پےل گروپ  ،النچ اور
اسکیمی  ،فیمیل ڈے ٹرپ ،
کھیل اور رسگریم یک
ں
میننگھم پروجیکٹ
ی
آپ کا مقایم مشورت مرکزمیننگھم

Kirk House
203 Lumb Lane, Bradford
BD8 7SG
Tel: 01274 544687

مشورے ےک عالقوں:
فوائد  ،روزگار  ،رہائش  ،امیگریشن ،

منشیات اور الکحل ےک مسائل:



کیف ویسٹ صحت مند رہائش گاہ
ایک متحرک صحت مند رہائش گاہ ہ
می واقع ہ۔ اس یک
ایلرٹن اور لوئر گرینج ےک دل ں
می صحت کو
توجہ گرم اور دوستانہ ماحول ں
فروغ ے
دین اور خوشحایل پر مرکوز ہ۔ اس کا
بنیادی مقصد صحت یک عدم مساوات کو کم کرنا
می مختلف رسگرمیوں ،
ہ جس ں
منصوبوں یک فراہیم اور ان ےک
تمام رہائشیوں ےک ےلئ ’’ ایک ےس
ی
جاسکت ہ۔
ایک ‘‘ یک مدد یک
http://www.cafewest.org.uk/
whatson.html

Cafe West Healthy Living Centre
Allerton, Bradford, BD15 7PA

سال یک عمر ےک بچوں ےک ساتھ کام کریں 12-21
جو منشیات یا
الکحل ےک معامالت
ےس لڑ رہ ںہی۔ وہ
اس نوجوان شخص
ے
دیکھی ےک۔ 41210
کو اسکول یا مقایم مقام پر
ں
 106747پر فون کریں۔ جوان شخص  ،والدین
کرسکئ toیا پیشہ ور افراد حوالہ ے
ی
دین ےک ل
کال
ںہی۔
ی
نٹ سمتی
می  11سال اور اس ےس زیادہ عمر ےک
بریڈ فورڈ ں
افراد (بشمول مجرموں)  ،اہل خانہ اور متعلقہ
دورسوں ےک ےلئ مفت اور خفیہ منشیات اور
بازیاب یک خدمت۔
الکحل یک
ی
Website: https://www.changegrowlive.org/content/
new-directions-bradford

Telephone: 01274 296023
Email: Bradford.Info@cgl.org.uk

ی
کمیونٹ ڈرگ اینڈ الکوحل رسوس
بریڈ فورڈ
ے(ت یس ڈی اے ایس)
می  11سال ےس زیادہ عمر ےک بڑوں
وہ بریڈ فورڈ ں
ےک ساتھ دوہری تشخیص اور الکحل ےک پیچیدہ
مسائل کا عالج ی
کرت ںہی۔
فری اسٹارٹ ایریڈیل ےس
رابطہ کریں  ،جو سیلیم

Kenburgh House , 28 Manor Row, Bradford BD1 4QU

گائیڈ الئن (دماغ صحت ٹیلیفون سپورٹ اور
معلومات)

Telephone: 08001 884 884

یہ مرکب ے
ذہت صحت ےس متعلق مسائل سمیت متعدد امور پر  26-14سال
ےک نوجوانوں کو فیصےل ےس پاک معلومات اور معاونت یک پیش کش کرتا ہ۔
نوجوان فون  ،ای میل  ،ویب چیٹ  ،ںپی ٹو ںپی ںپینسلنگ رسوس ےک ذریےع
ی
کرسکئ ںہی۔
مکس یک مدد حاصل
ی
کو  85258پر می کریں۔ ''THEMIX

Phone: 0808 808 4994 (11am-11pm, free
)to call

پہال رسپانس کرائسس سپورٹ

& (For residents of Bradford, Airedale, Wharfedale
Craven) Telephone: 0800 952 1181
Opening Hours: 24 hours per day, every day
General Enquiries
Email: admin@mindinbradford.org.uk
Telephone: 01274 730 815

مائنڈ ویلئبلنگ رسوس بازیافت پر ے
ی
سماج
مبت گروہوں ،
مقامات اور
ذہت صحت ےک ےلئ جدوجہد ے
اپت ے
ے
کرت واےل افراد یک فالح و
ے
خیمقدم کا ٹائم ٹیبل پیی
بہبود یک رسگرمیاں۔ ہمارا کھال ں
سپورٹ  ،آرٹس اور دستکاری ےس ےل کر کیوئ گونگ تک

Tel: 08082 800999
National 24hr: 08082 000247

جو اہل خانہ ںہی ان ےک ےلئ مدد فراہم کریں
ی
زیادب اور جنیس تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہ۔
گھریلو
کووت نوجوان لوگوں ےک ےلئ مفت ،
محفوظ اور گمنام آن الئن مدد فراہم
کرتا ہ۔

خی یاب ادارہ  ،جو جرائم یا تکلیف دہ واقعات ےس متاثرہ لوگوں ےک ےلئ
یک آزاد ں
آن الئن چیٹ اور فون مشورے پیش کرتا ہ۔
https://www.victimsupport.org.uk

نہی ںہی لیکن آپ دوستانہ  ،ے
ذہت صحت ےک پیشہ ور
می ں
اگر آپ بحران ں
ی
چاہن ںہی تو  ،دماغ کو آزادانہ کال کریں
افراد ےس بات کرنا
پر۔ 41441 110 110
ی
لکییں ہر دن آدیھ آدیھ رات کو کھیل رہت ںہی۔
ں

ے
رہنماب اور ساتھ ے
رہن واےل لوگوں ےک ےلئ معاونت
وسائل ،
ی
کورونا وائرس ے
زیادب
وباب بیماری ےک ذریعہ گھریلو

https://safelives.org.uk/news-views/domestic-abuse-andcovid-19

ے
نہی پڑتا ہ
ہر خاندان مختلف ہ۔ اور اس ےس کوب فرق ں
می کون ہ  ،بعض اوقات معامالت
کنئ ں
کہ آپ ےک ی
ی
ہوسکئ ںہی۔
سخت
ی
می فکر ہوسکت ہ:
آپ کو اس ےک بارے ں
ے
ے
دالئل  ،ے
ہوت  ،یا مختلف آراء یا عقائد ر ی
ہوت
کھن
چیخ
ے
طالق اور علیحدیک
ے
پریشاب یا منتقل ہونا
رقم یک
ررساب ےک مسائل
ی
زیادب ہ
تکلیف ہو ریہ ہ یا
می جو کچھ بیھ ہو رہا ہ  ،چائلڈ الئن اس ےک ذریےع آپ یک مدد کر ی
سکت
گھر ں

School’s Out! In the Bradford District https://schoolsout.bradford.gov.uk/
* Adventure *Sport-Centres * Swimming * Libraries * Museums & Galleries * Play * Theatres

ی
تندرسٹ:
دماغ صحت اور
می بہت سارے اوزار اور وسائل ںہی جو
ں
می ےے ویلئبنگ کالج ں
ی
می آپ یک مدد کرسکئ ںہی۔ وہ کم
زندیک ےک اتار چڑھاووں ں
موڈ  ،اضطراب  ،نیند ےک مسائل یا تناؤ جییس ں ے
چیوں پر
رہنماب پیش ی
ے
کرت ںہی۔
ے
می
یہ
سیکھن ےک وسیع مواقع ےک ذریعہ کیا جاتا ہ جس ں
ے
ے
ے
کوررس ،
کوررس  ،گروپ
آپ ےک اپن گھر ےک آرام ےس آن الئن
فون مشورے اور ون ٹو ون ون 'ٹاکنگ تھر یاب'
شامل ںہی۔
مزید معلومات ےک ےلئ  ،فون:

بریڈ فورڈ پہال رسپانس بحران رسوس

می ے
می
رہن واےل ہر عمر ےک لوگوں کو دن ں
بریڈ فورڈ ں
ی
 20ی
می  1دن مدد فراہم کرتا ہ
گھنئ  ،ہفئ ں
ے
ذہت صحت ےک بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہ
https://www.bdct.nhs.uk/services/firstresponse/

گھریلو بدسلویک اور بحران یک حمایت:
اسکاب موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ ے
ے
کرت ےک ےلئ ایک
برائٹ
مفت ہ جو ہر اس شخص ےک ےلئ
اعانت اور معلومات فراہم کرتا ہ جو
بدسلویک کا شکار ہوسکتا ہ یا متعلقہ
شور مچا ے
ن وایل برطانیہ یک پہیل  2041ٹیکسٹ رسوس ہ  ،جو بیھ
 ،تمام بڑے موبائل نیٹ allاندر موجود کیس بیھ شخص ےک ل
ورکس پر مفت ہ
کیس بیھ وقت  ،کہی بیھ بحران یہ جا ے
ن یک جگہ
ں
ہ اگر آپ مقابلہ ے
کرت یک جدوجہد کر رہ ںہی اور
ے
آپ کو فوری مدد یک ضورت ہ۔

TEXT shout to 85258 or visit

Family Activities:

