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પેર ટ કેરસર્ માટે સંચાલન - િનયમન કરનાર પેર ટ કેરસર્
અમારા પિરવાર માટે પ ૂરી પાડવામાં આવેલ સેવાઓને વ પ (શેપ) આપવામાં મદદ
બાળકો અને િડસિબિલિટઝ (િવકલાંગતા), િવિશ ટ શૈક્ષિણક જ િરયાતોવાળા ( પે યલ એડયુકેશનલ નીડઝ) અને ચાલુ
અથવા જીવન મયાર્િદત િ થિતવાળા યુવાનોના (0-25 વષર્) પેર ટ કેરસર્ના અમે કોઈ એક મૈિત્રપ ૂણર્ ૂપ- જૂથ છીએ. અમે
સમગ્ર િબ્ર ટલમાંથી (Bristol) જુ દી જુ દી ભ ૂિમકાઓ અને ક ય ૂિનિટ- સમાજમાંથી આવીએ છીએ.
અમારી અને અમારા બાળકોની સેવાઓમાં સુધારો કરવા માટે અમે કોઈ એક વતંત્ર કે િન પક્ષ ૂપ છીએ કે ઓ િબ્ર ટલ
િસિટ કાઉિ સલ (Bristol City Council), NHS િબ્ર ટલ (NHS Bristol) અને બીજા પેર ટ સપોટર્ ૂ સ સાથે કાયર્
કરીએ છીએ.
અમે આવુ કરી રહયા છીએ કારણકે અમારી ઈ છા અમારા બાળકોની સેવાઓમાં (સિવર્સીસ) સુધારો કરવાની છે . અમે
જાણીએ છીએ કે અમારો અિભપ્રાય દશાર્વવાથી સમથર્ન (એમપાવરીંગ) આપી શકાય છે !
તમે અમાર સાથે ઘણી બધી ર તે સમાિવ ટ થઈ શકોઃ
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તમારી ફકર- ચતા માટે અમારો સંપકર્ કરો
આખા વષર્ દરિમયાન અમારા સંગો ક ઈવે ટસમાં અમારી સાથે જોડાવો
દર મિહને રાખવામાં આવતા પેર ટ કરર સપોટ ૂપમાં (Parent Carer support group) બીજાઓને
મળવા આવી, વાતચીત કરવા થોડોક સમય રાખો, તમારા માટે સમય રાખી અને સપોટર્ વકર્ ર પાસેથી મદદ
મેળવો.

ટલ પેર ટ કરસ વોલ ટઅર ર ેઝે ટ ટવ (Bristol Parent Carers' volunteer

representative) બનો – િફકર- િચંતા કરશો નિહ, અમે તમને તાલીમ (ટ્રેઈિનંગ) આપીશુ!ં
િબ્ર ટલ િસિટ કાઉિ સલ (Bristol City Council), અને NHS િબ્ર ટલ (NHS Bristol) સાથે કાયર્ કરવા
અમારા
ટ જક ૂપમાં ( ૂહા મકવાળા ૂથ) જોડાવો
અમારા કાયર્ અને પ્રસંગો માટેના અમારા કાયર્ક્રમમમાં મદદ પ બનવા અમારી કિમ ટમાં જોડાવો
ચાલુ મુ ા- િવષયો ઉપર અધતન રહેવા અમારા મેઈ લગ લ ટમાં જોડાવો

અમે તમારી પાસેથી જાણવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ જો તમને રસ- અનુરાગ હોય, અને ટ્રે સલેટરની જ ર જણાય તો,
અમે તે પ ૂરા પાડી શકીશુ.ં

સમાિવ ટ થઈ અને સમિથત બનો!
નીચે જણાવેલ કોઈ પણ રીતનો ઉપાય કરી કૃપા કરી અમારો સંપકર્ કરોઃ

પા ટિસપેશન ફોરમ
અમારા બાળકો માટે સારી સેવાઓને આકાર આપવા BCC અને
NHS િબ્ર ટલ (NHS Bristol) સાથે ભાગીદારીમાં કાયર્ કરે છે .
પેર ટ કરસ માટ પેર ટ કરર વોલ ટઅસ ારા સંચાલન- વહ વટ
વેબસાઈટ:
િન પક્ષ અિભપ્રાય
બાળકો અને િડસિબિલિટઝ, પે યલ એડયુકેશનલ
નીડઝ, અને જીવન મયાર્ િદત િ થિતવાળા યુવાનો
0-25 ના પિરવારો માટે

ઈમેઈલ:

www.bristolparentcarers.org.uk
rosie@bristolparentcarers.org.uk

ટે િલ: 0117 9396645 એક ટે 204, સોમ, મંગળ અને ગુરુવારે
અથવા 0845 642 0124 (લોકલ રે ઈટ)

Bristol Parent Carers

@BRSParentCarers

