
 a collaboration of NHS and 

• 
mental health and wellbeing including online 

• Local workshops, social and physical 

people who have had similar experiences to 
you

• 

• Help with issues such as housing and 

• Psychological therapies to help if you are 
stressed, worried or low in mood. We can 
also help individuals who are adjusting to 
having a new baby or those who need help to 
live with a long term condition

•
workers.

If you are 16 or 
over or caring for 
someone who is, 

Living Well is a 

your mental 
health needs.

4200 3317 020    |    cnw-tr.clw@nhs.net

اگر ســن شــما 16 سال به باال 
اســت يا مسئول مراقبت از 

شــخصی هســتيد که سنش 16 
 Community ،ســال به باال است
Living Well (زندگــی اجتماعی 
مطلــوب) يک اداره خدمات جديد 

اســت که نوعی متفاوت از 
حمايت هــا را برای رفع 

بهداشت  نيازهای 
روانی شــما ارائه می دهد.

Community Living Well دسترســی 
آســان به خدمات زيــر را امکان پذير می

 سازد:
اطالعاتی درباره نحوه مراقبت از بهداشــت و ســالمت ●

روانی، شــامل حمايت های آنالين
کارگاه هــای آموزشــی محلی، فعاليت های اجتماعی و جســمی ●

و حمايت های فردی از ناحيه اشــخاصی که تجاربی مشــابه 
با تجارب شــما را داشته اند

حمايــت بــه منظور يافتن يا حفظ شــغل، يــا يافتن فرصت های ●
داوطلبانه خدمات 

کمک در خصوص مســائلی مثل مســکن و مزايا●
درمان هــای روان شــناختی به منظــور کمک به افرادی که دچار●

 اســترس، نگرانی، يا افســردگی هســتند. کمک به افرادی که 
در حــال برنامه ريــزی برای بــه دنيا آوردن يک نوزاد جديد 
هســتند يــا بــرای کنار آمدن با يک بيمــاری مزمن، به کمک 

دارند نياز 
حمايــت از ناحيــه متخصصان بهداشــت روانی.●

برای کســب اطالعات بيشــتر و آگاهی از نحوه ارجاع جهت اســتفاده از خدمات فوق، از وب ســايت Community Living Well ديدن کنيد يا از پزشــک 
عمومــی خــود بپرســيد کــه آيــا واجــد شــرايط دريافت اين خدمات هســتيد. Community Living Well خدمات خود را بــه افرادی ارائه می دهد که در

 Community Living Well .نواحی «کنزينگتون و چلســی» يا «کوئينز پارک و پدينگتون» نزد يک پزشــک عمومی ثبت نام شــده باشــند 
حاصــل همــکاری NHS و همــکاران بخش خدمات داوطلبانه اســت.


