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Providence Row is a charitable company limited by guarantee registered in 
England & Wales. Company no. 07452798 / charity no. 1140192.

আমােদর েক�িট ওেয়�ওয়াথর্ 
ি�েট একিট িনরাপদ, 
�াগতপণূর্ পিরেবেশ অবি�ত 
এবং েসাম েথেক শ�বার 
সকাল 9টা েথেক িবেকল 5টা 
পযর্� েখালা থােক।

আমােদর িঠকানা

আমােদর সাহােযয্র �েয়াজন?

েযাগােযাগ করন: www.providencerow.org.uk

েফান: 020 7375 0020

ইেমইল: info@providencerow.org.uk

বা েকে� সরাসির েযাগােযাগ করন:

ে�ািভেড� েরা,
েডেলা েস�ার
82 ওেয়�ওয়থর্ ি�ট
ল�ন E1 7SA

ে�ািভেড� েরা,
েডেলা েস�ার
82 ওেয়�ওয়থর্ ি�ট
ল�ন E1 7SA

ে�ািভেড� েরা
1860 েথেক গহৃহীন এবং স�াবয্ গহৃহীন মানেুষর েসবায় িনেয়ািজত

 পরামশর্ এবং সহায়তা
টাওয়ার হয্ামেলটস এবং 

ল�ন শহেরর গৃহহীন এবং 
স�াবয্ গৃহহীনেদর জনয্

গহৃহীনতার ফেল হওয়া সমসয্ার সমাধান 
www.providencerow.org.ukে�ািভেড� েরা একিট চয্ািরিট েকা�ানী যা ইংলয্া� এবং ওেয়লেস গয্ারাি� �ারা িনবি�ত। 

েকা�ানী ন�র 07452798 / চয্ািরিট ন�র 1140192

ে�ািভেড� েরা
1860 েথেক গহৃহীন এবং স�াবয্ গহৃহীন মানেুষর েসবায় িনেয়ািজত
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আমরা কােদর সােথ কাজ কির
আমরা েসই সম� মানেুষর সােথ কাজ কির যােদর টাওয়ার 
হয্ামেলটস এবং ল�ন শহের �ানীয় েযাগােযাগ রেয়েছ এবং 
যারা র� ভােব রাত কাটান অথবা যােদর বাস�ান বয্ব�া 
িবপদজনক বা অিনরাপদ।

এছাড়াও দলিট েসই সম� মানেুষর সােথ কাজ কেরন যারা 
ইউেক’র মেধয্ বা বাইের তােদর বংেশা�ূত এলাকায় িফের 
েযেত স�ত হন।

সম� �াহকেক অনধুর্ 16 বছর বয়সী হেত হেব এবং তােদর 
গৃহে�র অংশ িহেসেব েকােনা িশশ থকেত পারেব না।

আমরা িক অফার করিছ
আমরা �েতয্ক �াহকেক আলাদা কের পরী�া কির এবং 
তােদর �েয়াজনমেতা পিরক�না বািনেয় িদই।
আমরা তারপর আপিন েযসব সুেযাগ-সুিবধা গেলা পাবার 
েযাগয্ েযমন গৃহায়ন, েবিনিফট এবং �া�য্ পিরেষবা, সগেলা 
বয্বহার করার জনয্ আপনার সােথ কাজ করেবা।

এছাড়াও আমরা আপনােক অনয্ানয্ �িত�ােনর কােছ পাঠােত 
পাির যারা আপনােক সাহাযয্ করেত পারেব।

অনয্ানয্ পিরেষবাসমূহ
এছাড়াও আমরা অফার কের থািকঃ 

 কমর্সং�ান এবং �িশ�ণ �ক�সমহূ।

 চারকলা, ইংেরিজ পাঠ, আইিট পাঠ সহ স�খু
 ি�য়াকলাপ এবং আরও অেনক িকছু।
 
 মাদক অপবয্বহার এবং মানিসক �া�য্ সমসয্ার 
 উপর সহায়তা।

আরও জানার জনয্ www.providencerow.org.uk েদখুন

আমরা আবাসনগত, আিথর্ক এবং 
�া�য্ িবষয়ক সমসয্ার বয্বহািরক 
সমাধান এবং সহায়তা �দান কির।

আমার হাসপাতাল ছাড়ার সমেয় আমার ব�ু 
হাসপাতালেক বেলিছেলন েয আিম গৃহহীন। 
যখন পিলনা আমােক েদখেত এেসিছল আিম 
তখন িকছু খারাপ অব�ােতই হাসপাতােলর 
িবছানায় পেড় িছলাম। আমরা একসােথ 
কাজ কেরিছলাম যােত আিম একিট অ�ায়ী 
আবাসন েপেত পাির। হাসপাতাল েথেক সু� 
হেয় িফের এেস একিট �ায়ী বাস�ােনর 
স�ান করা পযর্� আিম েসখােন একিট 
আরামদায়ক �ান েপেয়িছলাম।

  পয্াট, �া�ন গৃহহীন
   হাসপাতােলর েরাগী

ে�ািভেড� েরা-এর স�ে�

যারা গৃহহীন, বা  যােদর গৃহহীনতার ঝঁুিক রেয়েছ, 
চাকুরী এবং আবাসেনর সুেযাগ চেল েযেত বেসেছ 
তােদর এগিলেক একিট ক�কর যুে�র মত মেন 
হেত পাের, আরও খারাপ হেত পাের যিদ আপনার 
শারীিরক, মানিসক অব�া বা মাদক বয্বহােরর 
সমসয্া েথেক থােক।

ে�ািভেড� েরা পূবর্ ল�েন �িতবছর আনমুািনক 
1000 জন গৃহহীন তথা স�াবয্ গৃহহীনেদর িনেয় 
কাজ কের।

আমােদর ল�য্ হ’ল েযসম� মানষু �ায়শই মলূধারার 
পিরেষবা েথেক বি�ত থােকন তারা যােত রা�া 
েথেক দেূর একিট িনরাপদ এবং সু� জীবনযাপন 
করেত পােরন তা িনি�ত করা।

আমােদর সহায়তা েক�

র�ভােব রাত কাটােনা এবং স�াবয্ গৃহহীন 
মানষুেদর জনয্ টাওয়ার হয্ামেলটস এবং ল�ন শহের 
অবি�ত আমােদর সহায়তা েক� েগাসল, একিট 
�া�য্কর সকােলর না�া, আইিট সুেযাগ সুিবধা এবং 
আপনার েমাবাইলিটেক চাজর্  েদওয়ার একিট জায়গা 
�দান কের। এখােন আসবার পর, আপনােক পরী�া 
করা হেব এবং, ফলাফল যথাযথ হেল আপনার জনয্ 
একজন কী ওয়াকর্ ার িনজ�ু করা হেব।

েসৗজেনয্ঃ ইও িমেয়স�ব�ী
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