વધારાનો સપોર્ટ
આ પાના પર જેમણે સર્વે પૂરો કરી લીધો હોય તેર્વી વ્યક્તિઓ માટે આગળની માક્તહતી છે .
આ સર્વેમાાં ભાગ લેર્વા બદલ તમારો આભાર. અમે આશા રાખીએ છીએ કે જેના ક્તર્વશે ચચાા થઈ તે
ક્તર્વષયો તમને રસપ્રદ લાગ્યા અને તમને તેમાાંથી કોઈથી ખરાબ લાગ્યયાં નથી. જોકે , જો તમને આ
અનયભર્વના કોઈપણ ભાગથી દય ુઃખ પહોાંચયયાં હોય, તો તમે Ipsos MORI (ઇપ્સૉસ મોરી)નો
evenssurvey@ipsos-mori.comપર અથર્વા આ પાના પર નીચે આપેલ ફોન નાંબરોમાાંથી કોઈનો
ઉપયોગ કરીને સાંપકા સાધી શકો છો. અહીાં એ સાંસ્થાઓના નાંબર પણ આપેલા છે જેમનો તમે મદદ
માટે સાંપકા સાધી શકો છો.
AGE UK
Age UK (એજ યૂકે)ની એડર્વાઇસ લાઇન મોટી ઉાંમરના લોકો, તેમના પક્તરર્વારો, ક્તમત્રો, સાંભાળ રાખનારાઓ
અને વ્યાર્વસાક્તયકો માટે ની એક મફત, ખાનગી રાષ્ટ્રીય ફોન સેર્વા છે . ટીમ તમને ક્તર્વશ્વાસપાત્ર અને નર્વીનતમ
માક્તહતી આપશે અને તમારે જે સલાહની જરૂર હોય તે મેળર્વર્વામાાં તમને મદદ કરશે.
નાણાાં, સાંભાળ, આરોગ્ય, રહેઠાણ અથર્વા અન્ય ક્તર્વષયો માટે ની સલાહ સેર્વાનો ર્વષાના કોઈપણ ક્તદર્વસે સર્વારના
8 થી સાાંજના 7 ર્વાગ્યા સયધી સાંપકા સાધી શકાય છે .
ટે ક્તલફોન: 0800 055 6112
ર્વેબસાઇટ: https://www.ageuk.org.uk/

Citizens Advice (સસસર્ઝન્સ એડવાઇસ)
ઑનલાઇન, ફોન પર અને રૂબરૂમાાં મફત ખાનગી સલાહ આપનાર સ્ર્વતાંત્ર દાનાથા સાંસ્થાઓનયાં એક નેટર્વકા .
તેઓ બેક્તનક્તફટ્સ, કામ, કરજ, રહેણાાંક, પક્તરર્વાર, ઇક્તમગ્રેશન અને આરોગ્ય ક્તર્વશે સલાહ આપી શકે છે .
Adviceline (એડર્વાઇસલાઇન) (ઇાં ગ્લેન્ડ): 03444 111 444
Adviceline (એડર્વાઇસલાઇન) (ર્વેલ્સ): 03444 77 20 20
Adviceline (એડર્વાઇસલાઇન) (સ્કૉટલેન્ડ): 0800 028 1456
બધી જ લાઇનો સોમર્વાર થી શયક્રર્વાર સર્વારે 9 ર્વાગ્યાથી સાાંજ ે 5 ર્વાગ્યા સયધી ઉપલબ્ધ.
ર્વેબસાઇટ: https://www.citizensadvice.org.uk/ (ઇાં ગ્લેન્ડ અને ર્વેલ્સ)
ર્વેબસાઇટ: https://www.cas.org.uk/ (સ્કૉટલેન્ડ)

ચેટ ર્વડે તમે એક તાલીમ પામેલ એડર્વાઇઝર સાથે ઑનલાઇન ર્વાત કરી શકશો. તમે આમ કરી શકશો:
•

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/chat-service-moneyand-debt/ મદદ સામાન્ય રીતે સોમર્વારથી શયક્રર્વાર સર્વારે 8 ર્વાગ્યાથી સાાંજ ે 7 ર્વાગ્યા સયધી ઉપલબ્ધ
હોય છે

•

તેમની સાથે બીજી કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા ક્તર્વશે ર્વાત કરો
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/web-chat-service/ મદદ
સામાન્ય રીતે સોમર્વારથી શયક્રર્વાર સર્વારે 10 ર્વાગ્યાથી સાાંજ ે 4 ર્વાગ્યા સયધી ઉપલબ્ધ હોય છે

Covid-19 Mutual Aid (કોસવડ-19 મ્યુચુઅલ એઇડ)
તમારા ક્તર્વસ્તારમાાં સ્થાક્તનક સમૂહો છે જે કોક્તર્વડ-19ના કારણે તકલીફ અનયભર્વતા સમયદાયોને મદદરૂપ થાય છે .
અહીાં જાર્વ: https://covidmutualaid.org/ અને તમારી સૌથી નજીકના મદદ સમૂહનયાં સ્થાન જાણર્વા માટે
તમારો ક્તર્વસ્તાર અથર્વા પોસ્ટ કોડ લખો.
Cruse Bereavement (ક્રૂઝ સિરીવમેન્ર્)
ક્રૂઝ ક્તબરીર્વમેન્ટ કે ર ફ્રી ફોન રાષ્ટ્રીય હેલ્પલાઇનમાાં મૃત્યયથી પડેલ ખોટમાાં સહારો આપર્વાની તાલીમ પામેલ
સ્ર્વયાંસર્વ
ે કો ઉપલબ્ધ છે જે કોઈ ક્તપ્રયજનને ખોનાર કોઈપણ વ્યક્તિને ભાર્વનાત્મક મદદ પૂરી પાડે છે
ફોન: 0844 477 9400 (સોમર્વાર થી શયક્રર્વાર, સર્વારે 9 થી સાાંજ ે 5 ર્વાગ્યા સયધી)
ર્વેબસાઇટ: https://www.cruse.org.uk/

Equality Advisory Support Service (ઈક્વૉસલર્ી એડવાઇઝરી સપોર્ટ સસવટસ - EASS)
EASSની એક હેલ્પલાઇન છે જે ભેદભાર્વ અને માનર્વ અક્તધકાર સાંબાંધી મયદ્દાઓ ક્તર્વશે માક્તહતી અને માગાદશાન
પૂરાાં પાડે છે . આ સેર્વા મફત છે અને તેને ફોન, ઈમેલ, ફે ક્સ, ટપાલ, ર્વડે ઉપયોગ કરી શકાય છે અને જેઓ
BSLનો ઉપયોગ કરર્વા માાંગતા હોય તેમના માટે ર્વીક્તડયો ક્તલાંક છે અને તેમાાં માનક્તસક રોગો ધરાર્વતા અને
શીખર્વા સાંબાંધી અક્ષમતા ધરાર્વતા લોકો માટે ર્વકીલાત સેર્વાઓ ઉપલબ્ધ છે . ચેટ સગર્વડ પણ ટૂાં ક સમયમાાં
ઉપલબ્ધ થશે.
કામના કલાકો: સોમર્વારથી શયક્રર્વાર સર્વારે 9 થી સાાંજ ે 7 ર્વાગ્યા સયધી અને શક્તનર્વાર સર્વારે 10 થી બપોરે 2
ર્વાગ્યા સયધી.
Advice Line (એડર્વાઇસ લાઇન): 0808 800 0082
ટે ક્સ્ટફોન: 0808 800 0084
ર્વેબસાઇટ: http://www.equalityadvisoryservice.com/

MIND (માઇન્ડ)
MIND કોઈ માનક્તસક આરોગ્ય સાંબાંધી તકલીફ ધરાર્વનાર કોઈપણ વ્યક્તિને સલાહ અને મદદ પૂરી પાડર્વા અને
તેમને સશિ બનાર્વર્વા માટે નયાં અક્તભયાન ચલાર્વે છે . તેઓ સેર્વાઓને સયધારર્વા, જાગૃક્તત ર્વધારર્વા અને સમજને
પ્રોત્સાહન આપર્વા માટે અક્તભયાન ચલાર્વે છે .
તમે MIND નો તેમની ઇન્ફોલાઇન પર સોમર્વારથી શયક્રર્વાર સર્વારે 9 ર્વાગ્યાથી સાાંજ ે 6 ર્વાગ્યા સયધી સાંપકા સાધી
શકો છો (બેંક હૉક્તલડે ક્તસર્વાય): 0300 123 3393
ઈમેલ: info@mind.org.uk

ર્વેબસાઇટ: https://www.mind.org.uk/
ટે ક્સ્ટ: 86463

National Debtline (નેશનલ ડૅર્લાઇન)
તેઓ છે લ્ લા 25 ર્વષોથી ર્વધય સમયથી કરજ ક્તર્વશે ક્તનષ્ણાત સલાહ પૂરી પાડર્વાની ક્તસક્તધધ હાાંસલ કરી ચૂક્યા છે .
તેઓ ક્તનષ્ણાત ડૅટ એડર્વાઇઝરો પૂરા પાડે છે જેઓ મદદરૂપ હોય છે અને ઉચચ માનકોર્વાળી તાલીમ પામેલા
હોય છે .
કરજ બાબતે મફત સલાહ માટે સોમર્વાર થી શયક્રર્વાર સર્વારે 9 ર્વાગ્યાથી રાત્રે 8 ર્વાગ્યા સયધી અને શક્તનર્વારે
સર્વારે 9.30 ર્વાગ્યાથી બપોરે 1 ર્વાગ્યા સયધી 0808 808 4000 પર કૉલ કરો.
ર્વેબસાઇટ: https://www.nationaldebtline.org/
Refuge (ર ેફ્યૂજ)
પાક્તરર્વાક્તરક ક્તહાં સાનો અનયભર્વ કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિ માટે 24 કલાકની હેલ્પલાઇન
ફોન: 0808 2000 247
ર્વેબસાઇટ: https://www.refuge.org.uk/
તેમની પાસે અનેક ક્તડક્તજટલ સાંસાધનો પણ અહીાં ઉપલબ્ધ છે www.refuge.org.uk અને
www.nationaldahelpine.org.uk

Samaritans (સમૅસરર્ન્સ)
દય ુઃખ કે હતાશા અનયભર્વતા લોકો માટે ખાનગી મદદ:
ફોન: 116 123 (મફત 24 કલાક કાયારત હેલ્પલાઇન)
ઈમેલ: jo@samaritans.org
ર્વેબસાઇટ: www.samaritans.org.uk

Stop Hate UK (સ્ર્ૉપ હે ર્ યૂકે)
Stop Hate UK એક દાનાથા સાંસ્થા છે , જે નફરતના ગયનાઓ (હેટ ક્રાઇમ) દ્વારા પ્રભાક્તર્વત લોકોને સ્ર્વતાંત્ર અને
ખાનગી મદદ પૂરી પાડે છે .તેઓ યૂકેના જય દા-જય દા ક્તર્વસ્તારોમાાં ગોપનીય હેટ ક્રાઇમ ક્તરપોક્તટિં ગ સેર્વાઓ પૂરી પાડે
છે , જેમાાં 24 કલાકની હેલ્પલાઇનનો સમાર્વેશ થાય છે .કૉલ કરતા પહેલા કૃ પા કરીને તેમની ક્તર્વસ્તારોની
યાદી ધયાનપૂર્વાક તપાસો.

ર્વેબસાઇટ: www.stophateuk.org
24-કલાકની હેલ્પલાઇન: 0800 138 1625

ફે ક્સ: 0113 341 0396
ટે ક્સ્ટ: 07717 989 025
ઈમેલ: talk@stophateuk.org

Victim Support (સવસટર્મ સપોર્ટ )
જો તમે કોઈ અપરાધનો ભોગ બન્યા હો, તો તેઓ તમને આગળ ર્વધર્વા માટે જરૂરી મદદ કરી શકે છે . સેર્વાઓ
મફત છે , ગોપનીય છે અને ઇાં ગ્લેન્ડ, સ્કૉટલેન્ડ અને ર્વેલ્સમાાં કોઈપણ વ્યક્તિ માટે ઉપલબ્ધ છે ભલે અપરાધને
ક્તરપોટા કરર્વામાાં આવ્યો હોય કે નહીાં કે પછી તે ગમે તેટલા સમય પહેલા બન્યો હોય.
સપોટા લાઇનને મફત આ નાંબર પર કૉલ કરો
08 08 16 89 111 (ઇાં ગ્લેન્ડ અને ર્વેલ્સ, ક્તદર્વસના 24 કલાક)
0800 160 1985 (સ્કૉટલેન્ડ, સર્વારના 8 ર્વાગ્યથી રાતના 8 ર્વાગ્યા સયધી)
ર્વેબસાઇટ પરના ઑનલાઇન ફૉમાનો ઉપયોગ કરીને સેર્વાને ઈમેલ મોકલો:
https://www.victimsupport.org.uk/ (ઇાં ગ્લેન્ડ અને ર્વેલ્સ)
https://victimsupport.scot/ (સ્કૉટલેન્ડ)

