পেরেন্ট পেয়াোেরেে জন্য পেরেন্ট পেয়াোেরেে দ্বাো েরেচারিত

আমারেে েরেবারেে জন্য পেওয়া েরেরেবাগুরিরে গরে তু িরত সাহায্য েো
প্ররতবরিত্ব, রবরেে রেক্ষাগত প্ররয়াজন্ এবং ক্ররন্ে অথবা জীবন্ সীরমত েো পেওয়াে মত অসুস্থতা
সম্পন্ন বাচ্চা ও অল্পবয়সী পেরিরমরয়রেে (০ – ২৫ বেে) জন্য আমো হরি পেরেন্ট পেয়াোেরেে (মা
অথবা বাবা পেখারোন্াোেীরেে) এেটা বিুত্বেূর্ণ গ্রুে। আমো সাো রিস্টি-এে রবরিন্ন েরেরবে ও
সম্প্রোরয়ে পথরে এরসরে।
আমো হরি এেটা স্বাধীন্ গ্রুে, য্াো আমারেে বাচ্চারেে ও রন্রজরেে জন্য পেওয়া েরেরেবাে উন্নরত
েোে উরেরেয, রিস্টি রসরট োউরিি, এনএইচএস রিস্টি এবং অন্যান্য বাবা ও মারয়রেে সহায়তাে
গ্রুেগুরিে সারথ োজ েরে।
আমো এটা েরে, োের্ আমারেে বাচ্চারেে জন্য েরেরেবাগুরিরে আমো আেও িাি েেরত চাই।
আমো পেরখরে পয্ আমারেে বক্তবয রহসারবে মরধয পন্ওয়ারত োেরি পসটা আমারেে ক্ষমতা পেয়!
অরন্ে েেম উোরয় আেরন্ আমারেে সারথ জরেত হরত োেরবন্:









আেন্াে উরদ্বগগুরিে সম্বরি আমারেে সারথ পয্াগারয্াগ েেরবন্
সাো বেে ধরে আমারেে অন্ুষ্ঠান্গুরিরত পয্াগোন্ েেরবন্
অন্যরেে সারথ আিাে েো, েথা বিাে উরেরেয রেেু সময় োওয়া, এবং পোন্ সারোটণ
ওয়ােণ ারেে পথরে সাহায্য োওয়াে জন্য আমারেে মারসে পেরেন্ট পেয়াোে সারোটণ গ্রুরে
আসরবন্।
রিস্টি পেরেন্ট পেয়াোা্স িিারন্টয়াে প্ররতরন্রধ হরবন্ – রচন্তা েেরবন্ ন্া, আমো আেন্ারে
প্ররেক্ষর্ পেব!
রিস্টি রসরট োউরিি এবং এনএইচএস রিস্টি-এে সারথ োজ েোে জন্য আমারেে
স্ট্র্যারটরজে গ্রুরে পয্াগোন্ েেরবন্।
আমারেে োজ ও অন্ুষ্ঠারন্ে েরেেল্পন্া েেরত সাহায্য েোে উরেরেয আমারেে েরমরটরত
পয্াগারয্াগ েেরবন্।
বতণ মান্ রবেয়গুরিে সম্বরি আধুরন্ে খবে োওয়াে জন্য আমারেে পমইরিং রিরস্ট (ডাে মােফৎ
পয্াগারয্াগ োঠারন্াে তারিোয়) পয্াগোন্ েেরবন্।

আমো আেন্াে োে পথরে শুন্রত পেরি খুব খুেী হব। আেরন্ য্রে আগ্রহী থারেন্ এবং আেন্াে এেজন্
পোিােীে প্ররয়াজন্ থারে, তাহরি আমো পসেেম এেজরন্ে বযবস্থা েেরত োেব।

জরেত হরবন্ এবং আেন্াে মরন্ হরব পয্ আেরন্ ক্ষমতা পেরয়রেন্!
রন্রচে উোয়গুরিে পোন্ এেটা বযবহাে েরে েয়া েরে আমারেে সারথ পয্াগারয্াগ েেরবন্:

োরটণ রসরেেন্ পফাোম

আমারেে বাচ্চারেে জন্য আেও িাি েরেরেবা গরে পতািাে
উরেরেয রিস্টি রসরট োউরিি এবং এনএইচএস রিস্টি-এে
সারথ পয্ৌথ িারব োজ েেরে
পেরেন্ট পেয়াোেরেে জন্য পেরেন্ট পেয়াোে িিারন্টয়ােরেে
দ্বাো েরেচারিত
স্বাধীন্ েন্ঠ
০ – ২৫ বেে বয়রসে প্ররতবিী, রবরেে
প্ররয়াজন্ ও জীবন্ সীরমত েরে পেওয়াে মত
অসুস্থতা সরমত বাচ্চা এবং অল্পবয়সী
পেরিরমরয়রেে েরেবারেে জন্য

ওরয়বসাইট: www.bristolparentcarers.org.uk
ইরমইি: rosie@bristolparentcarers.org.uk
পটরিরফান্: 0117 9396645 এক্সরটনেন্ 204, পসাম, মঙ্গি
এবং বৃহস্পরতবাে অথবা 0845 642 0124 (স্থান্ীয় হাে)
Bristol Parent Carers

@BRSParentCarers

