রগাপিীয়তা

রিবন্ধি এবং রিফািাল

আপনোর লবষফয় আেোফদর কোফে ট� তে্ আফে তো লদফয়
আেরো কী করফত পোলর আেরো আপনোফক সব্বদো লজজ্োসো
করফবো। আেরো টকবি ত�ন এই ট�োপনীয়তো ভঙ্গ করফবো
�লদ আেরো আপনোর বো অন্ কোরুর লনরোপত্োর লবষফয়
লচলন্তত েোলক। তো ঘেোর আফ� আেরো টসই লবষফয় সব্বদো
আপনোর সোফে কেো বিফত টচষ্ো করফবো।

আপলন আপনোর েদ বো েোদকদ্রব্ টসবফনর লবষফয় কোরুর
সোফে কেো বিফত চোইফি আপলন আেোফদর সোফে সরোসলর
ট�োফন, ই-টেফির েোধ্ফে, বো সশরীফর ট�ো�োফ�ো� করফত
পোফরন। ডোতিোর, পলরবোফরর সদস্, টসবক এবং বন্রো,
ধু
বো অন্ টকোনও সংস্ো ট� টকোনও ব্লতিফক আেোফদর
পলরফষবোয় পোঠোফত পোফরন।
h আমাদের ঠিকানা:

েম্মরত
আেোফদর পলরফষবোয় আেরো ক�নও চোইফবো নো আপলন
চোফপ েোফকন। আপনোফক টকোনও ডোতিোলর লচলকৎসো বো
সহোয়তো প্োফকজ টদওয়োর আফ� আেরো অবশ্ই আপনোর
সম্মলত টনব। আেরো আপনোর সোফে বোক্োিোপ করফবো
আপনোর পলরচ�্বোর লবষফয় টকোফনো লসদ্োন্ত টনওয়োর জন্
আপনোর কোফে সকি তে্ এবং সেয় আফে লনলচিত করোর
জন্।
Provided by

RESET Treatment Service
183 Whitechapel Road, London, E1 1DN
RESET Treatment Service
71 Johnson Street, London, E1 0AQ
RESET Recovery Support Service
The Alma, 41 Spelman Street, London, E1 5LQ
h খ�ালা থাদক
টসোেবোর টেফক শুক্বোর: সকোি 9:00েো-লবফকি 5:00েো
টবলশক্ষণ ট�োিো েোফক: বৃহস্পলতবোর সকোি 9:00েো-রোত
8:00েো
h খ�াগাদ�াগ করুন
টেলিফ�োন: 0203 889 9510
ই-টেি: reset.towerhamlets@cgl.org.uk
ওফয়ব: www.changegrowlive.org
ু
েইেোর:
@RESETRecovery
ধু RESETTowerHamlets
ট�সবক:

রিসেট (RESET)
রিরিৎো এবং
আসিাগ্যলাভ
েহায়তা পরিসেবা
েোওয়োর হ্োেফিেস্ (Tower Hamlets)-এ
েোদকদ্রব্ বো েফদ আক্োন্ত ব্লতিফদর জন্
লনশুল্ক এবং ট�োপন সহোয়তো।

টেলিফ�োন: 0203 889 9510
ই-টেি: reset.towerhamlets@cgl.org.uk

h রিসেট রিরিৎো এবং
আসিাগ্যলাভ েহায়তা
পরিসেবায় স্াগত
আপলন েোদকদ্রব্ বো েফদ আসতি েোকফি, আেরো সোহো�্
করফত পোলর।
আেোফদর েোদকদ্রব্ ও েদ পলরফষবো আপনোর
আফরো�্িোফভর �োত্রোয় আপনোফক সহোয়তো লদফত পোফর।
এেোড়ো লনরোপদ, স্োস্্কর জীবন�োপফনর জন্ আেরো
েোদকদ্রব্ এবং েফদর অপকোরী প্রভোব কেোফনোর জন্
লনফদ্ব শ লদই।
আপনোর েোদকদ্রফব্র (েদসহ) টনশো কেোফনোর জন্
আেরো ওষধুধ, এবং জনসোেোজ ও আবোলসক লডেক্স প্রদোন
কলর।
আপনোর আফরো�্িোফভর জন্ আপলন অলভিোষ দেন
করোর আর আপনোর ভোবনো ও আচরণ পোল্োবোর নতু ন
উপোয় লশ�ফবন। েোদকদ্রব্ এবং েফদর অলতলরতি,
আেরো উদ্ীপক বস্তুর সেস্োর উপর পরোেশ্ব লদই (ট�েন
ক্্োক), টকেফসক্স (chemsex), নতু ন লচত্প্রভোবকোরী
পদোে্ব , টবনজস, এবং �ঁ োজো। আেরো আপনোফক সোহো�্
করফত পোলর আপনোর অপকোফরর ঝধুঁ লক কেোফত বো টসবন
পধুফরোপধুলর ত্ো� করফত।
�োরো েোদকদ্রব্ বো েফদর জন্ অসধুলবধোয় ভু �ফেন তোরো
আেোফদর সোহো�্ টপফত পোফরন, ট�েন পলরবোফরর সদফস্র
বো িক্ষণীয় অফন্র েোদকদ্রব্ বো েদ টসবফনর দ্োরো
প্রভোলবত টকউ। আেোফদর পলরফষবো লনশুল্ক ও ট�োপন,
এবং আেরো ট�োষ্ঠী কে্বসূচী আর ব্লতি�ত সহোয়তো লদই।

“আরম এি আসগ রিরিৎো িরিসয়রি
আি পুিব্ােসি রিলাম, রিন্তু এই
পরিসেবা আলাো রিল। েসল রযাগ
রেসয় আরম হারতয়াি এবং আস্া
রপসয়রি যা আমাসি পরিবত্ ি িিসত
োহায্য িসিসি।”
লরফসে পলরফষবো ব্বহোরকোরী

আমিা আপিাসি োহায্য
িিসত পারি:
h ননশুল্ক, খগাপন সহায়তা, পরামর্শ এবং
তথ্য নেদয়
h রারীনরক স্াস্্য, (খ�ৌন স্াস্্যসহ) এবং
মাননসক সু�স্াচ্ছদদের জন্য সহায়তা নেদয়
h জনসামাজ নিটক্স এবং আবানসক
সহায়তার নবকল্পগুনল নেদয়
h একটি ব্যনতিগত আদরাগ্যলাদের
পনরকল্পনা নেদয়
h সমস্যার সমাধান নেদয়

h আমাসেি প্রস্াব
েোওয়োর হ্োেফিেস্-এর ট� টকোনও বোলসন্ো আেোফদর
পলরফষবো টনওয়োর জন্ স্ো�ত, একজন টপশোদোর ব্লতির
েোধ্ফে ট�েন আপনোর ডোতিোর, বো লনফজই আেোফদর সোফে
ট�ো�োফ�ো� কফর।
আেরো আপনোর সোফে কোজ করফবো একটি ব্লতি�ত
আফরো�্িোফভর পলরকল্পনো ততলর করোর জন্, আর
ইলতবোচক িক্ষ্ লস্র ও অজ্ব ন করোর জন্।
আেোফদর বন্ধু সধুিভ লবলচত্র টপশোদোর দি আপনোর
িক্ষ্ অজ্ব ন করোর জন্ প্রফয়োজনীয় হোলতয়োর �ধুঁজফত
আপনোফক সোহো�্ করফব, আর আপনোফক প্রফয়োজনীয়
বোড়লত সহোয়তো টদফব। তো হফত পোফর লশক্ষো, প্রলশক্ষণ এবং
চোকলরর জন্ সোহো�্, আর আবোসন, অে্ব , ঋণ, বো আইনী
লবষফয়র উপর পরোেশ্ব ।

h SMART আদরাগ্যলাে খগাষ্ঠী, খরেনকং

নরি অনলাইন-এর মত হানতয়ার এবং
পারস্পনরক সাহাদ�্যর সুনবধা নেদয়
h আদরাগ্যলাদের জন্য ওষুধ নেদয়
h ননশুল্ক খরেকফাস্ট ও লাঞ্চ ক্াব এবং
সৃজনরীল খগাষ্ঠীর সুদ�াগ নেদয় খ�মন
সঙ্ীত, নাটক এবং অ্যাকপাঙ্কচার
ু
h খগাষ্ঠী কম্শসূচী আর ব্যনতিগত সহায়তা
নেদয়
h আবাসন, অথ্শ এবং ঋদের পরামর্শ নেদয়
h নরক্া, প্রনরক্ে এবং চাকনরর পরামর্শ
নেদয়
h পনরবার এবং অন্য লক্েীয়দের জন্য
সহায়তা নেদয়
h খস্চ্ছাদসবা এবং সমকক্ উপদেষ্া
প্রনরক্দের জন্য সুদ�াগ নেদয়

h রিঞ্জ র্া লাইভ (CHANGE
GROW LIVE)-এি রবেসয়
টচঞ্জ ট্ো িোইভ-এ, আেরো েোনধুফষর উপর লবশ্োস রোল�।
এই লবষয়টি হি আেোফদর সকি কোফজর লভত। আপলন
আেোফদর পলরফষবো ব্বহোর করফি: আেরো আপনোর
অবস্ো বধুঝফত পোলর। আেরো লবচোর করফবো নো। আেরো
লবশ্োস কলর আপলন আপনোর জীবফন ইলতবোচক পলরবত্ব ন
আনফত পোফরন।
আেোফদর ব্রত হি েোনধুষফদর তোফদর জীবফনর লদশো
বদিোফত, ব্লতি হফত, আর পূণ্ব সম্োবনো লনফয় বঁোচফত
সোহো�্ করো।
আেোফদর েূি্ফবোধগুলি একফত্র কোজ কফর, েিনীলত
ূ
লহসোফব �ো আেোফদর পে টদ�োয় ও পেন্ করোয়: উদোর
হন, সহোনভ
ধু ূ লতশীি হন, সোহসী হন।

