
কমিউমিটি  ি্যামিগেশি 
সম্পগককে িযািুষ মক বগে 

স্বাস্থ্য, শিক্বা এবং জীবনের সবামশরিক মবাে উন্নত করনত   
ভবাষবাগত চবাশিদবার জেসবাধবারনের জেথ্য, জেসবাধবারনের 
অর ্বায়নের পশরনষববাগুশিনত, পূে ্ প্রনবিবাশধকবার সক্ম 
করবার জেথ্য এসআইএস শবদথ্যমবাে।

আমরবা 1994 সবাি থরনক ব্বাইটে, িনভ এবং সবানসনসে ভবাষবা 
পশরনষববা সরবরবাি করশি

কমিউমিটি ইন্যারগরেিযাররযা আপেবার সবামবাজজক যত্ন 
এবং স্বাস্থ্য অথ্যবাপনয়ন্টনমন্টগুশিনত শেরনপক্, সঠিক এবং 
থগবাপেীয় বথ্যবাখথ্যবা প্রদবাে করনত পবানর

জরুরী ইন্যারগরেিযার সপ্বানি 7 শদে শদনে 24 ঘণ্বা পবাওয়বা 
যবায়

স্বােীয় পশরনষববাগুশি সম্পনক ্অিবুযামিত তথ্ 
এসআইএস  ওনয়বসবাইনট পবাওয়বা যবায়

কমিউমিটি মরসযারচযাররযা থিবাকনদর প্রনয়বাজেীয় 
ভবাষবাগুশিনত স্বােীয় পশরনষববাগুশিনত প্রশতজরিয়বা জবােবায়

স্বেচ্যাগসবকরযা সংনযবাগ শবজছিন্ন মবােষু এবং সম্প্রদবানয়র 
কবানি িবাত ববাড়বায় থযবাগবানযবাগ স্বাপে করবার উনদেনি - 
তবারবা আমবানদর ড্রপ ইে এ স্বাফ শিসবানব কবাজ কনর এবং 
শবিভবাশষক কশমউশেঠট েথ্যবাশভনগটরনদর সবানর ঘশেষ্ঠভবানব 
কবাজ কনর 

“ সমস্ত কমমীরা আশ্চর্যজনক, 
তারা সততযিই জ্ানী এবং সঠিক 
সাত ্্য স খঁুজজ পেজত এবং সঠিক 
তথযি পেজত োজর ”  
ম্যান্যারিন রপিকযাি

“ আতম শহজর োবতিক সাত ্্য স এবং অনযিানযি 

প্রততষ্ান এবং গ্রুে বযিবহাজরর বযিাোজর আজরা 

আস্া অনু্ব করতি। এর পেজ়ে পবতশ ইততবােক 

অবস্ান পথজক আমরা আমাজের জীবন 

তনম্যাজের জনযি উনু্খ ” 

ফযার স্ি রপিকযাি

“এই পসবা আমাজক আমার পর 

পপ্ররোর অ্াব তিি পসটা েূরে 

কজর এবং জীবনজক নব অনুজপ্ররো 

পে়ে ” 

পি্যারনশ রপিকযাি

আপিযার ডযাক্যার একিযাত্র ব্ক্ক্ িি মিমি আপিযাগক 
আরও িযাে স্বযাধ করগত সহযায়তযা করগত পযাগরি। 
ববাইশিঙু্য়বাি কশমউশেঠট েথ্যবাশভনগিে  ব্বাইটে এবং িনভর 
একঠট সবামবাজজক শেনদ্িেবামুিক থসববা যবা আপেবানক 
সবামবাজজক সমসথ্যবাগুশির সমবাধবাে এবং আপেবার স্বাস্থ্য 
এবং সুস্তবা উন্নত করনত সিবায়তবা করবার জেথ্য সম্প্রদবায় 
পশরনষববাশদ, সংগিে এবং থগবাষ্ঠঠীগুশিনত আপেবানক শিঙ্ক 
কনর। 
এই সবাশভস্ থগবাপেীয় এবং সম্পূে ্ প্রশিক্কে প্রবাপ্ 
ববাইশিঙু্য়বাি কশমউশেঠট েথ্যবাশভনগটর বিবারবা সরবরবাি করবা 
িয়।

বযাইমেঙু্য়যাে কমিউমিটি 
ি্যামিগেশি  
(Bilingual Community Navigation)

Bengali

এসআইএস সম্পগককে

“এই সমথ্যন থাকার কারজে আতম অজনক কম উতবিগ্ন এবং তবষণ্ণ ”  
আিবীয় রপিকযাি

Brighton and Hove
Clinical Commissioning Group

Sussex Interpreting Services

01273 702005 

info@sussexinterpreting.org.uk 

sussexinterpreting.org.uk

Registered Charity: 1081284      Company number: 03893084



জীবনের অনেক সমসথ্যবা আপেবানক 
অসুস্ থববাধ করবানত পবানর: 
• শবজছিন্নতবা এবং একবাকীত্ব
• উনবিগ, চবাপ এবং শবষণ্ণতবা
• িবাউজজং, অর ্ এবং থবশেশফট শবষয়
• কবাজ, থবকবারত্ব এবং শিক্বা
• িবাইফ-স্বাইি কবারে শিসবানব খবাদথ্য, বথ্যবায়বাম এবং 

ওজে কমবানেবা
• ভবাষবা এবং সবাংস্কৃ শতক ববাধবা
• ইশমনরিিে এবং েবাগশরকত্ব
• অক্মতবা ববা কবানরবা জেথ্য যত্ন
• কশমউশেঠট শেরবাপত্বা এবং বেব্বাদ

1. একঠট প্রবারশমক থফবাে কনরবাপকরনের মবাধথ্যনম 
আপেবার সবানর থযবাগবানযবাগ করবা  

2. আপেবার পিনদের জবায়গবায় আপেবার সবানর থদখবা করবা

3. আপেবার সম্খুীে সমসথ্যবা বঝুনত সময় বথ্যয় করবা 

4. আপেবানক সিবায়তবা করবার জেথ্য শবশভন্ন স্বােীয় 
পশরনষববাশদ ববা সবাশভস্ শেনয় আনিবাচেবা করবা - প্রবায়িই 
শবেবামূনিথ্য

5. আপেবার প্রনয়বাজে মত সমরে্ থপনত সবাশভস্ সমূি 
অথ্যবানসেস করনত সবািবাযথ্য করবা

আপশে 18+ এবং ব্বাইটে এবং িনভর 
একজে অশধববাসী িনি এসআইএস এর 
সবানর থযবাগবানযবাগ  :

 
01273 234825
েম্বনর থফবাে করুে, এই িবাইেঠটনক একজে 
ইংনরজী স্পিকবার বিবারবা পশরচবাশিত , যশদ আপশে 
3 টবা পনর কি কনরে তনব আপশে* আপেবার  
মবাতকৃ ভবাষবানত একঠট থমনসজ থরনখ শদনত পবানরে *

BCN@sussexinterpreting.org.uk 
আপশে  * আপেবার মবাতকৃ  ভবাষবা * এ শিখনত পবানরে

ওনয়বসবাইট sussexinterpreting.org.uk/bengali 
এবং আমবানদর সবানর থযবাগবানযবাগ শিঙ্ক বথ্যবিবার 
করুে

sis.language.support.bengali

বথ্যজতিগতভবানব থকবাে অথ্যবাপনয়ন্টনমন্ট িবাড়বা প্রনতথ্যক 
মবানসর প্ররম এবং তকৃ তীয় মঙ্িববানর 11 থরনক 1 টবা পযন্্ত 
শবএমইশসশপ, 10 এ শলিট শ্রিট, ব্বাইটে, BN1 4ZE এ ।

আিযাগির মবিিযামষক বযাইমেঙু্য়যাে কমিউমিটি ি্যামিগেিররযা আপিযাগক আপিযার  অমতমরক্ সযাহযাি্ স্পগত সহযায়তযা কগরি

আপেবানক আরও ভবাি িবাগনত সবািবাযথ্য 
করবার জেথ্য সবাশভস্ সমূি :

• দি, বনু্ত্ব এবং সবামবাজজক কবাযর্িম
• িবাউজজং সুশবধবা, আশরক্ সিবায়তবা এবং পরবামি ্ 
• কমস্ংস্বাে, প্রশিক্ে এবং থস্ছিবানসবী
• স্বাস্থ্যকর জীবেধবারবা পরবামি ্ এবং িবারীশরক 

কবাযক্িবাপ 

আিরযা মক সযাহযাি্ করগত পযামর আিরযা মকিযাগব আপিযাগক 
সযাহযাি্ করগত পযামর

সযাহযাগি্র জি্ আিযাগির 
সযাগথ মকিযাগব স্িযােযাগিযাে করযা


