
বাঙািলেদর জন� মানিসক �া�� সহায়তা

মানিসক �া�� িবষয়ক সহায়তা কীভােব পােবন

ইংেরিজ যিদ আপনার মাতৃভাষা না হয়, তাহেল আপনার বা আপনার পিরবােরর জন� মানিসক �া�� িবষয়ক
সহায়তা �পেত �য অসুিবধা হেত পাের তা আমরা বিুঝ।

আপনােক সাহােয�র জন� এখােন িকছু পরামশ� �দওয়া হল।

কেথাপকথন চালােনার জন� Google Translate (��ল �া�েলট) ব�বহার ক�ন

কােরা সােথ কথা বলেত সাহায� �পেত আপিন িবনামেূল�র Google Translate অ�াপ� ডাউনেলাড করেত
পােরন। আপিন আপনার �ফােন তােদরেক আপিন কী বলেত চান তা �দখােত পােরন।

Shout (শাউট)-এ আমরা �ট�ট �মেসজ পিরেষবা িদেয় থািক, যার মােন হল, আপনােক �ফােন কােরা সােথ কথা
বলেত হয় না। আপিন যিদ SHOUT কথা� িলেখ 85258 ন�ের পা�েয় �দন, তাহেল আপিন এক� �ট�ট
কেথাপকথন �� করেত পােরন। আপিন যিদ ���াকম�েক জানান �য, আপিন ইংেরিজেত কথা বলেত পােরন না,
আর আপিন Google Translate ব�বহার করেছন, তাহেল িতিন আপনার সােথ কাজ করেবন এবং আপনােক শা�
�বাধ করেত সাহায� করেবন।

এছাড়াও আপিন আপনার �ট�ট কেথাপকথন�েক আপনার �ানীয় �া��পিরচয�া �পশাজীবীর কােছ িনেয় �যেত
পােরন এবং আপিন �কমন �বাধ করেছন তা আপনােক বঝুেত সাহােয�র জন� �মেসজ�িল তােক �দখােত পােরন,
যােত আপনােক তােদরেক তা পেড় না �শানােত হয়।

একজন �দাভাষী খুেঁজ িনেত সাহায� পান

িকছু দাতব� সং�া আেছ যারা আপনােক আপনার সা�াৎকার�িলেত সাহােয�র জন� �দাভাষীর সহায়তা �দান কের
থােক, িযিন আপিন �কমন �বাধ করেছ তা �বাঝােত বা বা�িবক পরামশ� �পেত সাহায� করেত পােরন।

Migrant Help (মাই��া� �হ�)-এর মেতা �িত�ান�িল আপনােক একজন �দাভাষীর সােথ �যাগােযাগ কিরেয়
সাহায� করেত পাের, িযিন একজন িচিকৎসক বা �া�� �পশাজীবীর সােথ কথা বলেত আপনােক সাহায� করেত
পােরন।

মানিসক চাপ অনভূুত হেল �াস-��ােসর ব�ায়াম কের �দখুন

আপিন িনেচর িভিডওটা অনসুরণ কের �াস �হণ ও �াস ত�াগ করেত পােরন এবং িনেজেক শা� করেত পােরন।

https://www.youtube.com/watch?v=eZBa63NZbbE

আপিন �কমন �বাধ করেছন তা বণ�নার জন� িশ�, িসেনমা বা স�ীত ব�বহার ক�ন

আপিন �কমন �বাধ করেছন তা �বাঝােনার জন� শ� খুেঁজ �পেত অসুিবধা হেত পাের।

অেনক সময় এক� িসেনমা, িশ� বা স�ীত ব�বহার কের িনেজেক ব�� করেল তা অন� কােরা কােছ আপিন �কমন
�বাধ করেছ তা �বাঝােত সুিবধা হয়।

সহায়তা পাবার অন�ান� �ান�িল

https://www.youtube.com/watch?v=eZBa63NZbbE


আপিন িনে�া� �থেক িবিভ� সহায়তা �দানকারী �িত�ান�িলর এবং িবিভ� ভাষার অনবুাদকেদর এক� তািলকা
�পেত পােরন:

Translated Mental Health Resources | University of East London এই পাতা�েত িনভ� রেযাগ� জাতীয়
ও আ�জ� ািতক ওেয়বসাইট ও �ডটােবস�িলর সরাসির িল� �দওয়া আেছ যা শরণাথ� ও আ�য়�াথ�েদর, সমাজকম� ও
মানিসক �া��পিরচয�া �পশাজীবীেদর, তােদর সােথ কম�রত UK-িভি�ক ও অ�জ� ািতক িবিভ� �িত�ান ও
সং�া�িলেক �চুর পিরমােণ িবিভ� ভাষায় অনিূদত মানিসক তথা সাধারণ �া�� িবষয়ক সং�ান ও তথ�াবলী সহেজ
ব�বহােরর সুেযাগ কের �দয়।

https://archhealthcare.uk/new-patients/non-english/

Charity Translators - ভাষা, অনবুাদ, এবং ভাষা�র সং�া� সাহায� �চেয় এিগেয় আসা �য �কান ব�ি�েকই
পরামশ� ও পথিনেদ�শ �দয়। �যখােন স�ব হয়, ���াকম�রা দাতব� সং�া ও জনসমাজ �গা�ী�িলেক অনবুাদ
�ক��িলেক কােজ সহায়তার জন� তােদর সােথ সি�িলতভােব কাজ কের।

Absolute Interpreting - িবপদাপ� ব�ি�েদর �য সব সহায়তা ও অত�াবশ�ক িজিনসপ� ভীষণভােব দরকার
�স�িল তােদর �দােনর জন� উ�মােনর এবং িনভ� রেযাগ� দাতব� অনবুাদ ও ভাষা�র পিরেষবা িদেয় থােক।

https://www.baatn.org.uk/ - এ� UK-�ত বসবাসরত কৃ�া�, আি�কা মহােদশীয়, এশীয় এবং ক�ািরবীয়
উ�রািধকারিবিশ�েদর জন� কাউে�লর ও সাইেকােথরািপ� ব�ি�বেগ�র সব�বহৃৎ জনসমাজ।

https://www.mothertongue.org.uk/ - এক� সাং�ৃিতকভােব সংেবদনশীল, �পশাদার কাউে�িলং ও �শানার
পিরেষবা �যখােন �লােকেদর কথা তােদর পছে�র ভাষায় �শানা হয়। এই দাতব� সং�া কৃ�া� ও সংখ�ালঘু জনজািত
(BME) �গা�ীভু� �লােকেদর সামি�কভােব সহায়তা এবং কম� ও ���াকম�েদর �পশাগত মােনা�য়ন �দান কের।

https://www.uel.ac.uk/our-research/research-school-psychology/refugee-mental-health-wellbeing-portal/resource-centre/translated-mental-health-resources
https://www.charitytranslators.org/
https://www.absolute-interpreting.co.uk/charities/
https://www.baatn.org.uk/
https://www.mothertongue.org.uk/

