
માનિસક આરો�ય સબંધંી મદદ મળેવવાની ર�ત

જો ��ે� તમાર� મા�ભૃાષા ન હોય, તો અમ ેસમ�એ છ�એ ક� તમાર� ક� તમારા પ�રવારન ે�ની જ�ર
હોય ત ેમાનિસક આરો�ય મદદ મળેવવામા ં��ુક�લી પડ� શક� છે.

અહ� તમન ેમદદ�પ થવા માટ� ક�ટલાકં �ચૂનો છે.

તમાર� વાતચીતમા ંમદદ�પ થવા માટ� Google Translate (�ગૂલ �ા�સલટે)નો ઉપયોગ કરો.

તમ ેકોઈની સાથ ેવાતચીત કરવામા ંતમન ેમદદ�પ થઈ શક� ત ેમાટ� Google Translate �વા િનઃ��ુક
એ�સનો ઉપયોગ કર� શકશો. તમ ે� કહ�વા માગંતા હો, ત ેતઓેન ેતમારા ફોન પર બતાવી શકો છો.

Shout (શાઉટ)મા ંઅમ ેએક ટ���ટ મસેજે સવેા �રૂ� પાડ�એ છ�એ, �નો અથ� છે ક� તમાર� કોઈની સાથ ેફોન
પર વાત કરવાની જ�ર નહ� પડ�. જો તમ ેSHOUT લખીન ે85258 પર ટ���ટ મોકલો, તો તમે એક ટ���ટ
વાતચીત શ� કર� શકશો. જો તમ ે�વયસંવેકને જણાવો ક� તમ ે��ે� બોલતા નથી, અન ેGoogle
Translate નો ઉપયોગ કર� ર�ા છો, તો તઓે તમાર� સાથ ેમળ�ન ેતમન ેશાતં પડવામા ંમદદ�પ થશ.ે

તમ ેતમાર� ટ���ટ �ારા કરાયલે વાતચીતન ેતમારા �થાિનક આરો�ય સભંાળ �યાવસાિયક પાસે પણ લઈ
જઈ શકો છો અન ેતમેન ેત ેમસેજે બતાવીન ેતમ ેક��ુ ંઅ�ભુવી ર�ા ંછો ત ેસમ�વવામા ંમદદ મળેવી શકો
છો, �થી તમાર� તને ેજોરથી તમેન ેકહ�વાની જ�ર નથી.

�ુભાિષયો શોધવામા ંમદદ મળેવો

ક�ટલીક દાનાથ� સ�ંથાઓ એક �ુભાિષયાની મદદ �રૂ� પાડ� છે, � તમન ેએપૉઇ�ટમ�ે�સમા ંતમે ક��ું
અ�ભુવો છો ત ેસમ�વવામા ંક� પછ� �યાવહા�રક સલાહ મળેવવામા ંમદદ�પ થઈ શક� છે.

Migrant Help (માઇ��ટ હ��પ) �વા ંસગંઠનો તમારો કોઈ �ુભાિષયા સાથ ેસપંક�  કરાવી શક� છે, � કોઈ
ડૉ�ટર ક� આરો�ય �યાવસાિયક સાથ ેવાત કરવામા ંતમન ેમદદ�પ થઈ શક� છે.

�યાર� તમ ેતણાવ��ત હોવા�ુ ંઅ�ભુવો �યાર� ક�ટલીક �ી�દ�ગ એ�સરસાઇઝ કર� �ુઓ.

તમ ે�ાસ લવેા અન ેછોડવા અન ેતમન ેશાતં કરવામા ંમદદ�પ થવા માટ� આ �ૂંકા વી�ડયો�ુ ંઅ�સુરણ કર�

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

તમ ેક��ુ ંઅ�ભુવો છો ત�ેુ ંવણ�ન કરવા માટ� કલા, �ફ�મ ક� સગંીતનો ઉપયોગ કરો.

ક�ટલીક વાર તમ ેક��ુ ંઅ�ભુવો છો ત ેકહ�વા માટ� શ�દો શોધવા ��ુક�લ થઈ શક� છે.

ક�ટલીક વાર કોઈ �ફ�મ, કલા ક� સગંીતનો ઉપયોગ કર�ન ેઅ�ભ�ય��ત કરવાથી તમ ેક��ુ ંઅ�ભુવો છો તે
કોઈ બી�ન ેસમ�વવામા ંમદદ મળ� શક� છે.

મદદ મળેવવા માટ� અ�ય જ�યાઓ

તમ ેઅહ� સહાયક સગંઠનોની અન ેઅનકે ભાષાઓમા ંભાષાતંરકારોની યાદ� જોઈ શકશો:

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


Translated Mental Health Resources (માનિસક આરો�ય સબંધંી ભાષાતં�રત સસંાધનો) | University
of East London (�િૂનવિસ�ટ� ઑફ ઈ�ટ લડંન) આ પજે િવ�સનીય રા���ય અને �તરા����ય વબેસાઇટો

તમેજ ડ�ટાબઝેોને સીધી �લ��સ �રૂ� પાડ� છે �થી શરણાથ�ઓ અને શરણ માગંનારાઓ, સામા�જક અને

માનિસક આરો�ય સભંાળ �યાવસાિયકો, �કૂ�માં તમેજ �તરા����ય �તર� તમેની સાથે કામ કરતા સગંઠનો

અને એજ�સીઓ �થી ઘણી બધી ભાષાઓમાં ભાષાતં�રત માનિસક તમેજ સામા�ય આરો�ય સબંધંી

સસંાધનો તમેજ મા�હતીન ેસહ�લાઈથી એ�સસે કર� શકાય.

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

Charity Translators (ચ�ેરટ� �ા�સલટેસ�) - ભાષા, ભાષાતંર અન ે�ુભાિષયા સવેાઓમા ંમદદ માટ� સપંક�
કરનાર બધાજં �ય��તઓન ેસલાહ અન ેમાગ�દશ�ન �રૂા ંપાડ� છે. �યાર� શ� હોય, �યાર� �વયસંવેકો સાથે
મળ�ન ેદાનાથ� સ�ંથાઓ અન ેસા�દુાિયક સ�હૂોની ભાષાતંર �ો���સમા ંમદદ કર� છે.

Absolute Interpreting (એ�સ��ટૂ ઇ�ટિ��ટ�ગ) - ઉ�ચ �ણુવ�ા ધરાવતી અન ેિવ�સનીય દાન�પે
ભાષાતંર અન ે�ુભાિષયા સવેાઓ �રૂ� પાડ� છે �થી જોખમમા ંહોય તવેી �ય��તઓન ેતમેન ે�ની તાતી જ�ર
છે તવેી મદદ અન ેજ��રયાતની સામ�ી મળ� રહ�.

https://www.baatn.org.uk/ - �લકૅ, આ��કન, એશિનયન અન ેક��ર�બયન વશંના લોકો માટ� �કૂ�માં
કાઉ�સલેરો અન ેસાઇકોથરેાિપ�ટોના સૌથી મોટા સ�દુાય�ુ ં�ળૂ �થાન

https://www.mothertongue.org.uk/ - એક સા�ં�ૃિતક �ૃ��ટએ સવંદેનશીલ, �યાવસાિયક કાઉ�સ�ેલ�ગ અને
�લસિન�ગ સિવ�સ (સલાહ અન ેસાભંળનાર� સવેા) �યા ંલોકોની વાતન ેતમેની પસદંગીની ભાષામાં
આદર�વૂ�ક સાભંળવામા ંઆવ ેછે. આ દાનાથ� સ�ંથા �લકૅ અન ેઅ�પસ�ંયક �ળૂના (BME) ના
સ�દુાયોમાથંી આવતા કમ�ચાર�ઓ અન ે�વયસંવેકોન ેલોકોની મદદ કરવા અન ેપોતાના �યાવસાિયક
િવકાસ માટ� સમ� મદદ �રૂ� પાડ� છે.

https://www.uel.ac.uk/our-research/research-school-psychology/refugee-mental-health-wellbeing-portal/resource-centre/translated-mental-health-resources
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/

