সিটি এবং হ্যাসি সিমেনসিয়া জ
জ াসিি-১৯ পার হ্ওয়া
এ টি সনমদেসি া

াি:

জ াসিি-১৯ আিমে স ?

জ াসিি-১৯ এ টি নতু ন অিুস্থতা। অমনম এটিম
মরানািাইরাি্ বমে। এই
অিুখ আপনার শ্বািক্রিয়া এবং শ্বািযন্ত্র প্রিাসবত রমত পামর।
জ্বর এবং/অথবা নতু ন মর াসি হ্ওয়া, এবং/অথবা ঘ্রাণ বা স্বামদর অনুিুসতর
ক্ষয় বা েুসি পাওয়া এই বযাসির েক্ষণ।
অমনম
মরানািাইরাি্ দ্বারা আিান্ত হ্মে খুব অিুস্থ হ্ময় পরমত পামরন। তাই
সনরাপদ থা ার নয বাস়িমত থা া উসিত। আপসন হ্য়ত NHS এর তরফ জথম
এই উপমদি জপময়মেন সিটির োিযমে।
আপনাম
১.

যথািম্ভব সনরাপদ রাখার স েু তথয এই সনমদেসি ায় আমে:

রুসর জিসেমফান নম্বর

২.স্বাস্থসবসি ও িাসররী

অবস্থা

৩.বযায়াে/িাাঁিা/বাস়িমত থা া ােীন স
৪.আপনার জিব

বা জিসব া / পসরবামরর

রমত পামরন
নয িংস্থান

১।

রুসর জিসেমফান নম্বর

এইখামন আপনার নাে ইতযাসদ সেমখ সনন যামত
িহ্ম ই পাওয়া যায়:
আপনার নাে:
আপনার টি ানা:
আপনার ক্র

. সপ. :

খাদয বা ঔষিাসদ পাওয়ার
েন্ডন বমরা হ্যাসি
সিটি অফ্ েন্ডন

নয:

মরানািাইরাি্ জহ্ল্পোইন : 020 8356 3111
মরানািাইরাি্ জহ্ল্পোইন : 020 7606 3030

সিমেনসিয়া পসরিােনা

রার উপমদমির

নয:

এযােঝাইোর জিািাইটি িহ্ায়তা িুত্র : 0333 150 3456
সিস ত্িা িাহ্ামযযর
অ-

নয:

রুসর নম্বর : ১১১ (111)

রুসর নম্বর : ৯৯৯ (999)
এ

ন সবশ্বস্ত বন্ধু জয আপনার িহ্ায়তা

মরন, তাাঁর নাে ও জফান-

নম্বর
সদন............................................................................................................
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২.স্বাস্থসবসি ও িাসররী

অবস্থা

আপনার খাদয, ঔষিাসদ এবং প্রময়া নীয় ক্র সনিগুসের আনবার নয
এবং আপনার বাস়ির দ াে র বাইমর রাখার নয, আপসন বা আপনার
জিব /জিসব া অনয জ ামনা বযক্রির বযবস্থা রুন।.

িািার, নাি েও জিব /জিসব া ো়িা এবং আপনার বাস়িমত থাম ন
এেন জো
ন বামদ, অনয াউম বাস়িমত সনেন্ত্রণ রমবন না।.

সনয়সেতিামব হ্াত িুময় সনন।.

3

বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ি

মনর িমে জিসেমফামন জযাগামযাগ রাখুন।.

যসদ জ্বর বা নতু ন মর াসির েক্ষণ জদখা জদয় ১১১ (111) অথবা
আপনার ক্র .সপ. জ জফান্ রুন।
রুসর অবস্থায় (এোম

ক্রে িমত), ৯৯৯ (999) জফান্

রুন।.

বাস়িমত জয জিব /জিসব া, নাি েএবং িািার আিমবন তাাঁমদর হ্য়ত
অনয র ে জদখমত োগমত পামর।
আপনাম এবং সনম মদর িুরসক্ষত রাখবার নয, তাাঁরা অসতসরি
প্রসতরক্ষাযুি জপািা , যাম সপ.সপ.ই বো হ্য়, তাই পমর থা মবন।
আপসন হ্য়ত আপনার নাি,ে জিব /জিসব া বা িািার জ
আর এপ্রন পসরসহ্ত জদখমবন।.
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োস্ক, গ্লাি্ি

৩.বযায়াে/িাাঁিা/বাস়িমত থা া ােীন স

রমত পামরন

আপনি বান়িতে চেয়াতে বতে এই বযায়ামকয়টি চেষ্টা কেতে
পাতেি।.
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উত্তর:১। সেমিে ওবাো, ২। জপমে, ৩। দ সবিল্স, ৪। এে্সিি জপ্রিসে, ৫। দ ু ইন
(েহ্ারানী এসে ামবথ ২), ৬। োোো য়ুিুফ াই, ৭। েহ্ম্মদ আসে, ৮। ক্র সে ািে ার

নবখ্যাে মুখ্মন্ডল - চক বলতে পাতেি?
2

িব্দ অনুিন্ধান
িব্দ অনুিন্ধান - বনয

ন্তুWord search

Kelime Arama –Vahşi Hayvanlar
Manda

Zürafa

Maymun

Şempanze

Gorilla

Papağan

Puma

Su Aygırı

Kirpi

Timsah

Sırtlan

Gergedan

Kartal

Leopar

Kaplan

Fil

Aslan

Yaban Domuzu
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সিল্প

8

অনযানয ক্রিয়া োপ জিষ্টা
ক্র

গানবা

গ্-িও

না জিানা

রুন.
পেমের টি.সি জিা ও
োয়ােসব জদখা

আত্মীয়ি

নও

বন্ধুবান্ধবমদর জফান

িংবাদপত্র এবং পক্রত্র া প়িা
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দদসন

বযায়াে

রা

দদনক্রেমনর িিো
অনোইন ক্রিয়া োপ
আপসন যসদ সনম

অথবা

াহ্ার িাহ্াযয সনময় জফান, িযাবমেি বা সপ.সি. দ্বারা

অনোইন জযমত পামরন, তাহ্মে এই
• সব.সব.সি. সেউক্র

ময় িা ক্র

সনি জিষ্টা

রমত পামরন:

জেমোসরি্ - যাাঁমদর সিমেনসিয়া আমে, তাাঁমদর িবমিময়

িক্রিিােী স্মৃসতগুসের িামথ পুনরায় িংমযাগ

রমত িহ্ায়তা

রমত পামর।

https://musicmemories.bbcrewind.co.uk/. এ যান। এই িাইমি সব.সব.সি.
জেমোসর জরসিও ও আমে।.
• আপসন ইউটিউমব জ ামনা সবসিষ্ট দিম র িেসিত্র, তার া বা িী়িা িম্পম ে
সিে সিপ জদখমত পামরন।. এ যান। www.Youtube.com.
• োই হ্াউি অফ্ জেমোসরি: www.houseofmemories.co.uk এ আপসন
িােগ্রী, েসব ও সিসিও সদময় এ টি ‘স্মৃসতর বৃক্ষ’ সিটষ্ট

রমত পামরন।

আপসন সব.সব.সি. জরসেসনস্ন্ি িংরক্ষণাগার অথবা সিটিি সফল্ম
ইি্টিটিউমির (সব.এফ্.আই.) িংরক্ষণাগামরর িাইমি জযমত পামরন, যা সপ্রয়
স্মৃসতগুসেম
• সন
সন

আমোস ত

রমত িহ্ায়তা

স্ব বংিতাসে ার অনুিন্ধান

রায় িাথ ে তা পাওয়া যায়। এই িেয়

ীবনী, জফান বা িযামেমি নসথিুি

• যাাঁমদর সিমেনসিয়া আমে তাাঁমদর

রমত পামর।.

নয িৃ

রমত পামরন।
নিীে ও

ায ে োমপর জয

এযাসিম িন গ়িা হ্ময়মে, আপসন িযামেমি বা জোবাইে জফামন িাউনমোি
রমত পামরন এই িাইি্-িা জথম

www.AcToDementia.com.

• অনযানয প্রস্তাসবত এযাপ্:

জিিারোইন্ড (Clevermind) - স্পিি স্বী ৃ সত জখো এবং ্ উই
েুেসিটি (Lumosity) -

্ আমে।

ায ে োপ ও জখো আমে।

োইন্ডমেি (Mindmate) - এ টি টি.সি. ও িেীত সবিাগ, জখো ও

ীবনীর

সবিাগ আমে।
দ

ের (TheColor) - অনোইমন রঙ

এটি বন্ধুমদর ই-জেে

রুন এবং জিি

রুন, সপ্রন্ট

রুন বা

রুন।

িাওয়ার গামিেন (Flower Garden) - িািুেয়াে বাগান দতরী

রুন ও ফুমের

জতা়িায় বানান।
পম ি পন্ি্ (Pocket Pond) - োমেমদর খাওয়ান, োে িরুন এবং েমনর েত
মর প্রা ৃ সত
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সবষয় িৃটষ্ট

রুন।

৪.আপনার জিব

বা জিসব া / পসরবামরর

আপসন যসদ সিমেনসিয়া িুি
িংস্থা যারা আপনাম

াউম

িহ্ায়তা

নয িংস্থান:

মরন, তাহ্মে স েু িহ্ায়

তথয, পরােি েএবং পথপ্রদিমন
ে িাহ্াযয

রমত পামর হ্ে:

জ য়ারাি েফার্স্ে হ্যাসি (Carers First Hackney)
তথয, পরােি েএবং িংমবদনিীে িহ্ায়তায় িাহ্াযয
অিুস্থ হ্ময় পরায়, জিব /জিসব ার

মর। আপসন যসদ, িরুন

েপােমন
ে
অক্ষে হ্ন, এই িংস্থাটি আপনার

িমে এ টি “িরুন যসদ...” িযান বানামত িাহ্াযয
জফান: ০৩০০ ৩০৩ ১৫৫৫ (0300 303 1555).

রমত পামর।

ই-জেে: hello@carersfirst.org.uk

সিটি এবং হ্যাসি জ য়ারাি েজিন্টার (City and Hackney Carers Centre)
তথয ও পরােি েজদয়; অনোইন িে ক্ষ বযক্রি জদর িেথনে জগাষ্ঠী এবং ১
িমে ১

মনর িহ্ায়

ুটি িেথনে

মনর

মর।

https://www.hackneycarers.org.uk/dementia-discussions
জফান: ০২০ ৮৫৩৩ ০৯৫১ (জিাে হ্ইমত শুি: ি াে ১০.০০ - সব াে ৪.০০)
[020 8533 0951 (Mon - Fri 10am to 4pm)]
ই-জেে: info@hackneycarers.org.uk
সিমেনসিয়া জিিাসের্স্ এযািসেরাে নামিি
ে (Dementia Specialist Admiral
Nurses)
এাঁরা জিব /জিসব া এবং পসরবারবগমে

োনসি

িেথনে জদন।

জফান: ০৮০০ ৮৮৮ ৬৬৭৮ (জিাে হ্ইমত শুি: ি াে ৯.০০ - রাতৃ ৯.০০, উইম ন্ড
ি াে ৯.০০ - সব াে ৫.০০)
[0800 888 6678 (Monday to Friday 9am-9pm, weekends 9am-5pm)]
ই-জেে: helpline@dementiauk.org
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সিটি এবং হ্যাসি এযাে্ঝাইোি েজিািাইটি (City and Hackney Alzheimer’s
Society)
জফান: ০২০ ৮৫৩৩ ০০৯১ (জিােবার হ্ইমত শুিবার: ি াে ৯.০০ - সব াে ৫.০০)
[020 8533 0091 (Monday to Friday 9am-5pm)]
সেউসনটি জেন্টাে জহ্ে্থ িীে ফর্ ওল্ডার সপপে্ (Community Mental Health
Team for Older People)
জফান: ০২০ ৩২২২ ৮৫০০ (জিােবার হ্ইমত শুিবার ি াে ৯.০০ - সব াে ৫.০০)
[020 3222 8500 (Monday to Friday 9am-5pm)]
সনয়সেত দদসন

ে ে ামের বাসহ্মর িাোক্র

যত্ন পসরমষবা

Out of hours Social Care Service
রুরী অবস্থায়
প্রমতযম র

ে্

রুন: ০২০ ৮৩৫৬ ২৩০০ (020 8356 2300)

নয তামদর োনসি

স্বামস্থযর যত্ন জনওয়া

রুরী। এন.এইি.এি্-এর

োিযমে স্ব-িহ্ায়তা জথরাসপগুসে পাওয়া যায় এইখামন :
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/self-help-therapies/
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