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Community Living Well حاصل همکاری NHS و همکاران بخش خدمات داوطلبانه است. 
خدمات هدایت گران توسط »جابز این مایند« )Jobs in Mind( و »اسمارت« )SMART( ارائه 

می گردد.
»جابز این مایند« یک موسسه خیریه ثبت شده با شماره ثبت 801945 است

»اسمارت« یک موسسه خیریه ثبت شده با شماره ثبت 292787 است

آیاخدماتهدایتگرانمیتواندبهمنکمککند؟
خدمات هدایت گران قابل ارائه به افرادی است که سن آنها 16 سال به باال است، و در نواحی »کنزینگتون و چلسی« 
یا »کوئینز پارک و پدینگتون« از توابع »وست مینستر« در مطب یک پزشک عمومی ثبت نام شده باشند. این خدمات 

ویژه افرادی است که:
دارای نیازهای بهداشت روانی ثابت و درازمدت هستند	 
از آنها در یک محیط مراقبت های اولیه مراقبت می شود یا می توان مراقبت کرد	 
مسئول مراقبت از افرادی هستند که واجد شرایط دریافت این خدمات می باشند. 	 

اگر به حمایت های زیر نیاز داشته باشید، هدایت گران Community Living Well می توانند به شما کمک کنند:
حمایت عملی در خصوص مجموعه ای از مسائل مثل مزایا، بدهی، گزینه های مسکن، دسترسی به خدمات بهداشتی 	 

و مراقبت های اجتماعی، و سایر حقوق و مقرری ها
حمایت به منظور دسترسی به اطالعات و مشاوره های تخصصی	 
حمایت در جهت بهبود سالمت جسمی و روانی.	 

خدماتهدایتگرانچهحمایتهاییراارائهمیدهد؟
خدمات هدایت گران حمایت هایی کوتاه مدت را بسته به میزان نیاز ظرف حداکثر شش جلسه ارائه می دهد. 

یکهدایتگرمیتوانددرجهتاهدافزیرباشماکارکند:
تشخیص حیطه هایی که در آنها نیاز به حمایت دارید	 
تعیین آنچه می خواهید بدان نایل شوید	 
بررسی گزینه های موجود	 

یک هدایت گر می تواند به شما کمک کند تا نظرات 	 
خود را بیان کنید و خودتان تصمیم بگیرید.

 	 Wellbeing( سالمت«  و  رفاه  »طرح  یک  تهیه 
Plan(، تحت مدیریت شما، که جزئیات نحوه رفع 
نیازهای شما، افرادی که از شما حمایت خواهند کرد 

و چگونگی حمایت آنها را بیان می کند.
ارائه حمایت های عملی به منظور کمک به شما جهت 	 

دسترسی به خدمات و حمایت های مناسب بر اساس 
موجود  گزینه های  نیز  و  شما  اولویت های  و  نیازها 

برای شما
منظور 	  به  حمایت ها  و  مراقبت ها  هماهنگ سازی 

کمک به شما جهت نیل به اهدافتان


