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؟ َحل اینڈ ڈرگ �و�ن ک�ا ہنی
�
 کمیونیٹ ب�سڈ ال�

َحل اینڈ ڈرگ �و�ن � ا�ک � ڻ�م منی ہ�لتھ اینڈ سوشل ورک  کمیونیٹ ب�سڈ 
�
ال�

۔ َحل اینڈ ڈرگ اسڻاف ب� موجود ہوتا ��
�
ا�ر آپ �وس � ساتھ اپائنڻمنٹ � ل�ی   ال�

َحل �ا منش�ات �  
�
وقت حاصل ک��ں تو آپ � ق��یب جگہ پر سب � موزوں عملہ ال�

و�ن � اندر کام کر�ن واال عملہ ا�ڈکشن �  مسئ� � نمڻ�ن � ل�ئ آپ � مدد کر� گا۔ 
وں، ماہ��ن نفس�ات اور پ�شہ ور معالجوں پر ب� مشتمل ہوتا   ورکروں، نرسوں، ڈا��ٹ

۔  �� 

  لہذا اس کا انحصار اس امر پر منح� ��  
گ

آپ ان �و�ن کو مختلف ناموں � جان�ت ہوں �
۔    کہ آپ ہ�لتھ بورڈ � کس ح� منی ر�ا�ش پذیر ہنی

:  ان ناموں  منی ذ�ل شامل ہنی

 ال�حل اینڈ ڈرگ ر�کوری �و�ن (آے ڈی آر ا�س)               •

 � اے یٹ ا�س (ک�مونیٹ ا�ڈکشن ڻ�مز)  •

 انٹ�گ��ڻڈ ڻ�منی  •

 ال�حل اینڈ ڈرگ ر�کوری �و�ن  •

 ا�ڈکشن �و�ن  •
 

َحل اینڈ ڈرگ �و�نکو ذ�ل � ل�ی �شک�ل د�ا��ا تھا: 
�
 کمیونیٹ ب�سڈ ال�

 گھر � ق��ب النا۔ �و�ن کو آپ �   •

ن ت��ن رسایئ فراہم کرنا۔  •  مختلف اقسام � انتہایئ نگہداشت تک ت�ی

معلومات کا تبادلہ کرنا اور مواصالت کو بہ�ت بنانا تا�ہ آپ کو عم� � مختلف افراد �   •
۔   ورت پ�ش نہ آ�ئ  طرف � ا�ک � ط�ح � معلومات فراہم کر�ن � �ن

د�کھ بھال � قسم � منص��ہ بندی اور ف�صلہ  موصول ہو�ن وا� امداد، عالج اور  •
 سازی منی آپ کو شامل کرنا۔ 
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اس امر کو �قیین بنا�ن � ل�ی کہ آپ کو درست عالج فراہم ک�ا جا�ئ ہم آپ کو ہر قدم پر  
۔ :  شامل کرنا چاہ�ت ہنی

گ
 ہم حسب ذ�ل کام ک��ں �

 جو آپ  آپ � ساتھ مل کر عالج کا  •
گ

ا�ک ا�سا امدادی اور معاون منص��ہ ت�ار ک��ں �
۔ ور�ات پر مبین ہو اور  اس � بذر�عہ �شخ�ص �شاند� � جا�ئ  � �ن

•   ، ، کب�ن
گ

َحل �ا منش�ات آپ � زند�
�
اس امر پر غور کر�ن منی آپ � مدد کرنا کہ ال�

۔   دوستوں اور آپ � ذمہ داری کو کس ط�ح متاثر کرر�� ہنی

سننا اور اپین طرف � فراہم کردە �و�ن کو بہ�ت بنا�ن � ل�ی آپ �  آپ � بات   •
 تجاو�ز استعمال کرنا۔ 

 موصول ہو�ن وا� �و�ن � بار� منی آپ کو خ�االت کا اظہار کر�ن کا کہنا۔  •
 

؟ 
گ

 �و�ن ک�ا فراہم ک��ں �

۔  •  اپین د�کھ بھال کا جائزە، منص��ہ بندی اور نظر ثاین

 بار� منی معلومات اور معاونت۔ نقصان کم کر�ن �  •

 بالمشافہ معاونت اور مشورە۔  •

کہ امور پر تبادلہ خ�ال کر�ن � ل�ئ ا�ک معاون  – گروپ ورک تک رسایئ  • مش�ت
ن � ساتھ مل کر کام کرنا۔   ماحول منی د�گر �و�ن � صارفنی

َحل اور/�ا منش�ات کا م
�
سئلہ  ہماری �و�ن ان بہت � افراد � مدد کریت ہنی جن کو ال�

در��ش ہوتا �� اور ہم اس بات کو �قیین بنا�ت ہنی کہ ہر فرد کو مل�ن وا� مدد اس �  
ور�ات � ہم آہنگ ہو۔ :  انفرادی �ن  ہم حسب ذ�ل مدد ب� فراہم کر�ت ہنی

َحل اور/منش�ات � پ�دا کردە جسماین اور دما�ن صحت � مسائل منی مدد   •
�
ال�

ور�ات ز�ادە شدت  مثال � طور پر جب آپ � جسماین  کرنا۔   اور دما�ن صحت � �ن
اخت�ار کر لنی تو  غذا اورغذائ�ت �ا ماہرانہ د�کھ بھال تک رسایئ حاصل کر�ن منی مدد 

 فراہم کرنا۔  

َحل اور منش�ات � وجہ � پ�دا ہو�ن وا� پ��شانیوں کو سمھج�ن اور ان کا مقابلہ  ا •
�
ل�

آپ � د�کھ بھال فراہم  کر�ن وا� افراد � ساتھ تعاون کرنا۔    کر�ن منی مدد دی�ن � ل�ی

َحل    –ان لوگوں � مدد کرنا جو آپ پر انحصار کر�ت ہوں   •
�
خاص طور پر وە ب�� جو ال�

 �ا منش�ات � استعمال � وجہ � � متاثر ہوں۔ 
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وری مدد فراہم   • کرنا  ا�ر آپ متفق ہوں تو مختلف عم� �ا ا�جنسیوں � ذر�� م��د �ن
ہم آپ کو ان خدمات � ساتھ   ج�سا کہ ہسپتال � د�کھ بھال �ا ر�ا��ش بحا�۔ 

رابطہ رکھ�ن منی ب� مدد فراہم کرسک�ت ہنی جو آپ � ل�ی ت���ت اور روزگار منی  
۔ 

گ
 مددگار ثابت ہوں �

 
ی اپائنڻمنٹ � بار� منی   م�ی

َحل �ا منش�ات � استعمال منی  
�
محفوظ ط���ت � تبد�ل�اں ال�ن  آپ � اپائنڻمنٹ آپ کو ال�

اور ک� ب� ا�� پہلو � �شاند� کر�ن منی جہاں ہم آپ � عمو� صحت کو بہ�ت بنا  
۔ ۔   سک�ت ہوں، مدد فراہم کریت ��  ہم اس کام کو بذر�عہ جائزە انجام دی�ت ہنی

�  ہماری طرف � اس امر کا محفوظ طور پر اندازە لگا�ن � ل�ی کہ آپ � عالج � کون 
َحل اور منش�ات � استعمال � �سلسل، آپ � طیب اور  

�
�ن ہنی ہمنی آپ � ال� متبادل بہ�ت

 ج�سا کہ تمبا�و نو�ش اور غذا � بار� منی جان�ن �  
گ

جرا� تار�ــــخ اور آپ � طرز زند�
۔ 

گ
ورت ہو�  �ن

ا اہتمام  �شخ�� کام عام طور پر مقا� کلینک پر ک�ا جاتا �� ل�کن �سا اوقات گھر � و�زٹ ک
۔   ب� ک�ا جاسکتا ��

 
ی اپائنڻمنٹ پر ک�ا ہو گا؟   م�ی

�ف آوری پر آپ � آپ کا نام، پتہ اور   ا�ر آپ � مالقات بالمشافہ ہویئ تو کلینک پر ��ش
 رابطہ اور �ب یپ � تفص�الت � تصدیق کر�ن کا کہا جا�ئ گا۔ 

ورت پ�ش آیئ تو آپ � ل�ی اس کا بندو�ست کر د�ا جا�ئ گا۔   ����ٹ � �ن  ا�ر آپ کو ان�ٹ

، دل � دھڑکن، بلڈ   عم� کا ا�ک مم�ب آپ کا استقبال کر� گا جو آپ � قد، وزن، بلڈ پ���ش
ڻ�سٹ جی� امور � جانچ پڑتال کر�ن کا کہہ سکتا �� اور ہوسکتا �� کہ آپ � جلد � معمول  

۔� جاذ چند ا�ک م��ضوں � پ�شاب کا نمونہ اور سا�س � ڻ�سٹ  ب ب� حاصل ک�ی جائنی
۔ ورت ب� پ�ش آ سکیت ��  � �ن

 جو آپ � مکمل تفص�الت  
گ

اس � بعد ہماری ڻ�م منی � ک� ساتھ آپ � اپائنڻمنٹ ہو�
۔

گ
َحل اور منش�ات کا گزشتہ اور موجودە استعمال، آپ � ز� حاصل ک��ں �

�
ر  اس منی ال�

ور�ات  اسعمال کویئ ب� ادو�ات اور  آپ � گزشتہ �ا موجودە جسماین اور ذہین صحت � �ن
۔

گ
َحل �ا   شامل ہوں �

�
آپ � ا�� بچوں � بار� منی ب� پوچھا جا�ئ گا جو آپ � ال�

منش�ات � استعمال � وجہ � متاثر ہوسک�ت ہوں اور کویئ ب� اور شخص جس کو آپ  
اپ�ن عالج � دورا  ن مدد فراہم کرین ہو۔  �ن

ورتوں پر   �شخ�ص پر کتنا وقت �ف ہو گا اس کا انحصار آپ � تفص�ل  اور متفقہ �ن
 ہوگا۔
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ل�ئ   تاہم، آ�اە ر�نی کہ ا�ر م��د    منٹ کا وقت دیں  45کم از کم  براە کرم اس اپائنڻمنٹ � 
۔ ورت پ�ش آیئ تو اس پر ز�ادە وقت لگ سکتا �� ن � �ن  چھان بنی

۔  ہماری ڻ�منی �ا تو �وس بلڈنگ منی �ا گھر  پر بالمشانہ �شخ�ص اور مدد فراہم کریت ہنی
تاہم چند ا�ک ا�� حاالت جن کا سامنا کوو�ڈ � و�ایئ مرض � دوران ہو سکتا �� �ا تو  

ن � ذر�� �ا این ایچ ا�س نی�ئ � � آن الئن �وس کا استعمال کر�ت ہو�ئ ا�سا کرنا  ڻ�ل�فو 
۔  وری ہوسکتا ��  �ن

 
 اس � بعد ک�ا ہو گا؟ 

 :  جائز� � بعد آپ کو ذ�ل � بار� منی معلومات فراہم � جا سکیت ہنی

 ادو�ات � بار� منی مشورە۔  •

 پی�ن � نظام االوقات۔ •

 محفوظ ط���ت � تبد�ل کرنا۔ آپ � پی�ن کو   •

 ز�ر �ال اثر ُدور کر�ن � منص��ہ بندی کرنا۔   •

 آپ � کی�ئ پال�ن � بار� منی م��د معلومات۔   •

 آپ � مقا� بحا� مرکز � تفص�الت۔ •
 

 ک�ا منی اپ�ن ساتھ ک� کو ال سکتا ہوں؟ 

اس کو آپ �  عام طور پر آپ کن�ب � ک� فرد�ا دوست کو مدد � ل�ی ال سک�ت ہنی اور 
۔  رضامندی � ساتھ �شخ�ص � عمل منی شامل ک�ا جاسکتا ��

چونکہ اپائنڻمنٹ کا�ن ط��ل ہوسکیت �� لہذا بہ�ت یہ �� کہ بچوں کو اس وقت تک اپ�ن  
ہمراە نہ الئنی جب تک کہ ان � ساتھ انتظار � جگہ پر بیڻھ�ن � ل�ی کویئ شخص موجود  

 نہ ہو۔
 

 کس بات � توقع ک��ں 

ام کا برتاؤ  ہمار  ا عملہ ہنس مکھ، دوستانہ، شا�ستہ، اور مددگار ہوگا اور آپ � ساتھ اح�ت
۔ 

گ
ہمار� عم� � تمام   کر� گا اور وە آپ � را�ئ اور نظ��ات کو بہت احت�اط � سننی �

رز � ساتھ   َحل �ا منش�ات � پ��شانیوں منی مبتال افراد اور ان � کن�ب اور کی�ئ
�
افراد کو  ال�

۔ کام    کر�ن کا تج��ہ حاصل ��
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 مجھ� کہاں جانا ہوں گا؟

گ���ٹ گالسگو اور کالئ�ڈ � عالقہ منی موجود �و�ن اور مقا� ڻ�موں � پ�ت اور فون نم�ب اس  
 آپ � اس عال�ت منی  

گ
۔آپ جہاں پر ر��ت ہوں � کتاب�� � پچھ� ح� پر مل سک�ت ہنی

کا کہا جا�ئ گا۔    موجود ک� �وس � پاس جا�ن

 � قا� ہوں تو ہم آپ �  ا�ر آپ ک� ب� وجہ � اپین مقا� �وس تک سفر کر�ن 
ساتھ ک� اور مقام پر مالقات کا بندو�ست کرسک�ت ہنی ہم آپ � ساتھ گھر پر مل سک�ت  

۔ ہم این ایچ ا�س � نی�ئ � �وس کا استعمال کر�ت ہو�ئ ب� آپ کو اپائنمنٹ �   ہنی
۔    پ�شکش کر سک�ت ہنی

 
؟   کھل�ن � اوقات ک�ا ہنی

ب�ب   5ب�ب تا شام  9فس اوقات منی (پ�ی تا جمعہ صبح ز�ادە تر �و�ن عام طور پر آ
۔    تک) کھ� ر�یت ہنی ل�کن ہر ڻ�م � صورت منی ا�سا مختلف ہو سکتا ��

 تو ہم آپ کو کھل�ن � اوقات � بار� منی  
گ

جب آپ ہمار� ساتھ رابطہ ک��ں �
۔  

گ
 بتا دیں �

ورت پڑ �ن پر اپائنڻمنٹس کا  ہماری بہت � �و�ن شام � وقت کھ� ہوسکیت ہنی اور �ن
۔   اہتمام ک�ا جاسکتا ��

 
 رضامندی

آپ � نگہداشت منی جو کچھ شامل �� ہم اس � بار� منی آپ � ساتھ ا��� بات ک��ں  
 کہ آپ � بار� منی ف�ص� کر�ت وقت آپ کو شامل ک�ا  

گ
 اور اس بات کو �قیین بنائنی �

گ
�

۔ �ن ممکنہ نگہداشت حاصل ہو جب  اس بات کو �قیین بنا�ن � ل�ی کہ آپ کو بہ�ت  جا�ئ
مناسب ہوا ہم آپ � معلومات کو  د�گر پ�شہ ور ماہ��ن مثً� آپ � �ب یپ �ا سوشل ورکر  

۔
گ

۔   � ساتھ شی�ئ ک��ں �
گ

وری ہوا تو اس بار� منی ہم آپ � ساتھ بات ک��ں �  ا�ر �ن
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 ا�ر منی �وس � خوش نہ ہوا تو ک�ا ہو گا؟ 

 دست�اب ��   �ہاں پر ط��ق کار  کر�ن � بار� منی ہمارا    شکا�ت

 https://www.nhsggc.org. uk/get-in-touch-get-involved/complaints/  
ا�ر آپ محسوس ک��ں کہ آپ کو اپین توقع � مطابق �وس موصول نہنی ہویئ تو آپ  

۔    اس پر عمل کر سک�ت ہنی

ا�ر ہم اس ط��قہ کار � مطابق آپ � شکا�ات کو آپ � اطمینان � مطابق حل نہ کر  
س� تو آپ اس معام� � بار� منی اسکا�ش پبل� �و�ن محتسب � ساتھ اس ڻ�ل�فون 

 0870 011 5378  کر سک�ت ہنی پر بات  

آپ جس معام� � بار� منی شکا�ت کر ر�� ہوں آپ � ل�ی اس بار� منی معلومات  
۔  12مل�ن �  وری ��  ماە � اندر ا�سا کرنا �ن



 

َحل اینڈ ڈرگ ر�کوری �و�ن 
�
 گالسگو سیٹ ال�

َحل اینڈ ڈرگ ر�کوری �و�ن نارتھ و�سٹ:  
�
 ال�

 اے ڈی آر ا�س پوسل پارک 
 0141 800  0670 ڻ�ل�فون: 

،  پتہ:  �ٹ، گالسگو  99پوسل پارک ہ�لتھ اینڈ کی�ئ سین�ٹ ن اس�ٹ  G21 5ASساراسنی

 اے ڈی آر ا�س ڈرمچیپل
 0141 276  4330 ڻ�ل�فون: 

 G15 8NHہ�کال اسکوائر، گالسگو،  19-7 پتہ: 

 اے ڈی آر ا�س ووڈ سائ�ڈ 
 0141 800  0670 ڻ�ل�فون: 

،  پتہ:   G21 5ASگاراسکیوب روڈ، گالسگو   891ووڈ سائ�ڈ ہ�لتھ اینڈ کی�ئ سین�ٹ
 

َحل اینڈ ڈرگ ر�کوری �و�ن نارتھ ا�سٹ: 
�
 ال�

 اے ڈی آر ا�س ا�س�ٹ ہاؤس 
 0141 276  3420 ڻ�ل�فون: 

 G34 9AEو�س�ٹ ہاؤس روڈ، گالسگو،   1250و�سٹ ووڈ ہاؤس،  پتہ: 

 اے ڈی آر ا�س پارک ہ�ڈ 
 0141 565  0200 ڻ�ل�فون: 

،  پتہ:  نگ ف�لڈ روڈ، گالسگو،  871نیو لینڈز سین�ٹ  G31 4HZاس�پ

 

َحل اینڈ ڈرگ ر�کوری �و�ن نارتھ ا�سٹ: 
�
 ال�

 آے ڈی آر ا�س گ��ان 
 0141 276  8740 ڻ�ل�فون: 

ن  پتہ:  �ٹ، گالسگو 1پ��لنی  G51 3RR، روون بز�س پارک، اردال اس�ٹ

 

 

 



 

 اے ڈی آر ا�س ک�سل مل� 
 0141 276  5040 ڻ�ل�فون: 

 G45 9USآرڈینک��گ پل�س، گالسگو،  10 پتہ: 

 اےڈی آر ا�س گور�لز
 0141 420  8100 ڻ�ل�فون: 

،  پتہ:   G5 9ABسینڈف�لڈ روڈ، گالسگو  2گور�لز ہ�لتھ اینڈ کی�ئ سین�ٹ

 اے ڈی آر ا�س پول� 
 0141  276 3010ڻ�ل�فون: 

ن روڈ، گالسگو ،   130 پتہ:   G53 5DPلینگنٹ

�ٹ ہومل�س �و�ن   ہن�ٹ اس�ٹ
 0141 552  9287 ڻ�ل�فون: 

�ٹ، گالسگو   55 پتہ:   G4 0UPہن�ٹ اس�ٹ
 

َحل نرس آؤٹ ر�ــــچ 
�
، �ب یپ  پرائمری کی�ئ ال� �وس (یپ � اے این او ا�س) (گالسگو سیٹ
 منسل� شدە): 

 نارتھ ا�سٹ 
 07879 431261 ڻ�ل�فون: 

،  پتہ:  نگ ف�لڈ روڈ، گالسگو،  871نیو لینڈز سین�ٹ  G31 4HZاس�پ
 

 نارتھ و�سٹ
 07919 548196 ڻ�ل�فون: 

،  پتہ:   G20 7ERگارسکیوب روڈ گالسگو،    891ووڈ سائ�ڈ ہ�لتھ اینڈ کی�ئ سن�ٹ
  



 

 ساؤتھ: 
 07976 605662 ڻ�ل�فون: 

،  پتہ:   G5 9ABسینڈی ف�لڈ روڈ، گالسگو  2گور�لز ہ�لتھ اینڈ کی�ئ سین�ٹ
 

 ر�نف��وشائر

َحل اینڈ ڈرگ ر�کوری �و�ن 
�
 ر�نف��وشائر ال�

 0141 618  2585 ڻ�ل�فون: 
،  پتہ:  �ٹ، پ�س�   20ب�ک سنڈن سن�ٹ  PA3 2DJب�ک سنڈن اس�ٹ

 
 ا�سٹ ر�نف��وشائر 

 ا�سٹ ر�نف��وشائر کمیونیٹ ا�ڈ�کشن ڻ�م
 0141  577 4685/ 3368 ڻ�ل�فون: 

�ٹ،کراس آرتھر�   113سینٹ اینڈر�وز ہاؤس،   پتہ:   G77 1EEبی�ئ ہ�ڈ،   اس�ٹ

(  (کمیونیٹ ا�ڈکشن ڻ�م اور کمیونیٹ ر�کوری ڻ�م دونوں پر مشتمل ��
 

 و�سٹ ڈنبارڻنشائر

 و�سٹ ڈنبارڻنشائر ا�ڈکشن �و�ن (کالئ�ڈ بینک)
 0141 562  2311 ڻ�ل�فون: 

 G81 1UGو�سٹ ڈمبارڻن روڈ، کالئ�ڈ بنک،  پتہ: 

 (ڈمبارڻن)و�سٹ ڈنبارڻنشائر ا�ڈکشن �و�ن 
 01389  812 018 ڻ�ل�فون: 

 G82 8JAجوائنٹ ہاسپیڻل کارڈروس روڈ، ڈمبارڻن،  پتہ: 
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 ا�سٹ ڈنبارڻنشائر

َحل اینڈ ڈرگ ر�کوری �و�ن 
�
 ا�سٹ ڈنبارڻنشائر ال�

 0141 232  8211 ڻ�ل�فون: 
 ، کنٹ�ل�چ، 10پتہ:کرکینڻ�ل�چ ہ�لتھ اینڈ کی�ئ سین�ٹ �ٹ، ک�ی  G66 3BF�اما�و اس�ٹ

 

 انورکالئ�ڈ

َحل اینڈ ڈرگ ر�کوری �و�ن 
�
 انورکالئ�ڈ ال�

 01475  715 353 ڻ�ل�فون: 
،  پتہ:  �ٹ، گ��نوک، 30و�لپارک سن�ٹ  PA15 4PB   ر�جنٹ اس�ٹ
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