Dementia Connect؛
 Alzheimer’s Societyدی ذاتی
مدد گاری دی اک نویں خدمت وے۔
جے ُتہانوں ڈیمنشیا وچ مدد دی لوڑ اے،
تے اسی ُتہاڈے لئی ایتھے موجود واں

ڈیمینشیا دا اثر ہر اِک تے مختلف ہوندا وے۔
ایسے لئی بھاویں ُتہانوں ،کسے پیارے ،بیلی یا
گوانڈھی نوں ڈیمنشیا وچ مدد دی لوڑ ہووے ،تے
اسی ُتہاڈے لئی ایتھے موجود واں۔

فون تے مدد گاری
ساڈے ڈیمنشیا صالح کار فون تے ُتہاڈی مدد گاری دے لئی موجود نیں۔ اوہ ُتہانوں قاعدے
نال کاالں داں اختیار پیش کرن گے ایداں اسی تہاڈے نال رابطے دے وچ رہیے تے ُتہاڈیاں
مدد گاری دیاں بدلدیاں ضرورتاں نوں پورا کرن دے وچ تہاڈی مدد کر سکیے۔
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مدد گاری دی لین کھلن دے ویلے
ُ
سوموار ُتوں بُدھ وار :صبح  9:00توں شام  8:00وجے تِیکر
جمعرات تے جمعہ :صبح ُ 9:00توں شام  5:00وجے تِیکر
ہفتہ تے اتوار :صبح ُ 10:00توں شام  4:00وجے تِیکر

 Dementia Connectڈیمنشیا دے متاثرہ کسے وی فرد لئی Alzheimer’s Society
دی ڈیمنشیا وچ مدد دی نویں ذاتی خدمت وے۔
ایھ ُتہانوں فون ،آن الئن تے آمنے سامنے ڈیمنشیا وچ مدد دے اک مکمل سلسلے دے نال
جوڑ دیندے نیں۔ ایسے لئی ،جس نوں ایھ ہوندی اے ُتسی اوس توں اِک کال دی دوری تے
ہو۔ جواباں توں اِک کال دی دوری تے ہو۔ مدد توں اِک گل بات دی دوری تے ہو۔

اِک ترجمان دی درخواست کرن دے لئی:
 .1مدد گاری دی الئن تے کال کرو
 .2جدوں ُتہاڈی کال دا جواب دتا جائے ،تے جو زبان ُتسی استعمال کرنا چاہندے اوہ،
اوس نوں انگریزی دے وچ بولو
 .3انگریزی دے وچ اپنا ناں تے ٹیلیفون نمبر دسو (یا ایھ کم کرن دے لئی ُتہاڈے نال
کوئی موجود وے)
 .4کال بند کرو
 .5عام طور تے اِک ترجمان پنج منٹاں دے وچ ُتہانوں کال بیک کرے گا۔

ایھ مفت ،آسانی دے نال پہنچ دے وچ ،تے ُتہانوں ساڈے ڈیمنشیا دے صالح کاراں دے
نال مالندی وے۔ اوہ تہانوں مقامی مدد گاری توں لے کے فون تے آن الئن مشورے تیکر،
ُتہاڈی ضرورت دے مطابق مدد دے نال جوڑ دیندے نے۔
ساڈے ولوں دتی جان والی مدد گاری دیاں چند مثاالں تھلے نیں:
■جدوں چیزاں مشکل ہو جاندیاں نے تے جذباتی مدد گاری
■ ُتہانوں مقامی مدد گاری دیاں ٹولیاں دے نال جوڑنا

■نمٹن دے طریقہ کار دے سمیت ،ڈیمنشیا نوں سمجھن تے ایہدے نال گزارا کرن دے
وچ مدد کرنا

آن الئن مدد گاری
آن الئن مدد گاری ساڈی ویب سائٹ دے ذریعے چوی گھنٹے دستیاب اے۔ متعلقہ
جانکاری تے صالح لبھو ،ساڈے آن الئن کمیونٹی ٹاکنگ پوائنٹ تے اِکو جیہے حال والے
دوجے لوکاں دے نال جُڑو ،تے ساڈی ڈیمنشیا ڈائریکٹری دے ذریعے مقامی خدمتاں دے
بارے وچ لبھو۔

■روزمرہ دے کم کاج دے وچ مدد گاری کرنا ،جینوے حکومت دے ولوں بینیفٹس

آمنے سامنے مدد گاری
'جد کدی لوڑ پئے یا چیزاں بدلن ،تے میں خدمت دے نال رابطہ
کر سکدا/سکدی واں تے سوال پچھ سکدا/سکدی واں ،یا صالح
تے مدد لیھ سکدا/سکدی واں۔'

ڈیمنشیا دے ساڈے مقامی صالح کار تہاڈی مزید مدد گاری ،عملی صالح تے معلومات
دین دے لئی ُتہانوں مل سکدے نے۔ اسی ُتہاڈے عالقے دے وچ ُتہانوں دوجیاں آمنے
سامنے دیاں خدمتاں دے نال وی جوڑ سکدے واں۔

 Dementia Connectخدمت استعمال کرن واال/والی ،برمنگھم
کاالں دے معیاری مقامی ریٹ لِتے جاندے نے۔

1

جے ُتہانوں یا تہاڈے کسے پیارے نوں مدد دی لوڑ اے ،تے رابطہ کرو۔
1
ٹیلی فون0333 150 3456 :
ویب سائٹalzheimers.org.uk/support :
ای میلdementia.connect@alzheimers.org.uk :

اگے کی ہوندا وے؟

ڈیمنشیا دا صالح کار ُتہاڈی لوڑ دے بارے وچ ُتہاڈے نال گل کرے گا تے ُتہانوں
تہاڈی صحیح مدد گاری دے نال جوڑے گا۔ تے ُتہانوں صرف اک واری اپنی کہانی
سنان دی لوڑ ہوئے گی۔

96%

لوکاں دے وچوں جنہاں نے  Dementia Connectدا استعمال کیتا ،اوہناں
2
نے محسوس کیتا کہ ڈیمنشیا دے صالح کاراں نے کم دیاں معلومات دتیاں

کیونجے  Dementia Connectنویں اے ،ایس لئی خدمت دے ُکج حصے اجے تیکر
تہاڈے عالقے دے وچ دستیاب نئیں وی ہو سکدے۔
ساڈیاں مدد گاری دی خدمتاں عوام دے فالحی چندے دی وجہ توں ممکن ہو سکیاں نے۔
جے ُتسی ہور معلومات لینا چاہندے او تے مہربانی کر کے alzheimers.org.uk
مالحظہ کرو۔

 1کاالں دے معیاری مقامی ریٹ لِتے جاندے نے۔
 Dementia Connect 2استعمال کرن والیاں دا سروے .2019
 164جواب دین والے برمنگھم تے سولہل پائلٹ دے عالقے دے وچ نے۔
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 Alzheimer’s Societyانگلینڈ ،ویلز تے شمالی آئ رلینڈ دے وچ کم کر دی اے۔ رجسٹر شدہ چیریٹی نمب ر۔ 296645
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