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بانوں ور شک وں میں طبی مع ومات

موٹ نیورو بی اری یا کنیڈی ڈی ی کے شکار یا

سے متاث ہ ف کے لیے مع ومات

اگر انگریزی آپ کی پہلی با نہیں ہے یا آپ کی بینائی ک زور ہے تو موٹر نیورو بی اری یا کنیڈیز ڈیزیز اور ا
دستیا مدد کی نوعیت سے متعلق معلومات تک رسائی حاصل کرنا م کل ہو سکتا ہے۔

سل لہ میں

یہ معلوماتی رسالہ وضاحت کرتا ہے کہ دیگر بانوں یا متبادل شکلوں ،جی ے بریل ،بڑے حروف کی طباعت یا آڈیو ،میں
درست معلومات کس طر حاصل کریں۔ یہ رسالہ بر وقت متعدد بانوں میں دستیا ہے۔
ا

مواد میں درج یل سیک نز شامل ہیں:
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میں یگ
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کیا م ھے مع ومات ب یل ،بڑے ح وف کی طباعت یا یگ شک وں میں حاصل ہو سکتی ہیں؟
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م ھے ور کس چی سے مد مل سکتی ہے؟

:4

 MNDیسوسی یشن مستقبل میں می ی مد کس ط

:5

بانوں میں مع ومات کس ط

میں م ید جانکاری کس ط

حاصل ک وں؟

ک سکتی ہے؟

حاصل ک وں؟

یہ عامت ہ اری یگ م بوعات کو ن ایاں کرنے کے لیے استع ال کی جاتی ہے۔ یہ معلو کرنے کے لیے
کہ ا تک کس طر رسائی حاصل کریں ،ا رسالہ کے اخیر میں مزید معلومات دیکھیں۔
یہ عامت  MNDکے شکار یا ا
استع ال کی جاتی ہے۔

سے متاثرہ دیگر افراد کی طرف سے قتباسات کو ن ایاں کرنے کے لیے

 MNDای وسی ای ن کی ت دیق صحت اور س اجی نگہداشت سے متعلق قابل اعت اد معلومات
کے ت لیق کار کے طور پر کی گ ی ہے۔
www.england.nhs.uk/tis
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عاج اور نگہداشت سے متعلق فی لے کرتے وقت اپنی صحت اور س اجی نگہداشت کی ٹیم سے ہ ی ہ صا
لیں۔ وہ اپائنٹ نٹس میں مدد کے لیے ک ی مترجم کا انت ا کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔
برائے مہربانی یاد رکھیں کہ یہ اصل معلومات کا ایک ترج ہ شدہ ن ہ ہے۔  MNDای وسی ای ن ترج ہ سے
متعلق معروف خدمات کا استع ال کرتی ہے ،لیکن ترج ہ میں ک ی غل ی کی مہ داری نہیں لے سکتی۔ مزید
معلومات کا ترج ہ م کن ہو سکتا ہے ،لیکن یہ ایک محدود خدمت ہے۔ ت یات کے لیے ہ اری ہیلپ ائن
 MNDکنیکٹ سے راب ہ کریں:
ٹیلی و 0808 802 6262 :
ای میلmndconnect@mndassociation.org :

میں یگ

:1

بانوں میں مع ومات کس ط

حاصل ک وں؟

 MNDیسوسی یشن سے
اگر آپ کو ک ی منت ب با میں ہ اری مدد درکار ہے تو ہ اری  MNDکنیکٹ ہیلپ ائن سے راب ہ کریں۔
آپ کو شرو میں مدد کے لیے ک ی ای ے ش ص کی ضرورت ہو سکتی ہے جو انگریزی بولتا ہو تاکہ ہیلپ ائن کی ٹیم آپ
کی ضروریات کو س ھ سکے۔ تاہم ،پھر وہ ک ی ای ے ترج ا کے ساتھ ٹیلی و کال کا انت ا کر سکیں گے جو آپ کے لیے
ترج ہ کر سکے۔
 MNDکنیکٹ
ٹیلی و :
ای میل:

0808 802 6262
mndconnect@mndassociation.org

ہم اپنا وسیلہ موٹ نیورو بی اری کا تعارف متعدد بانوں میں پیش کرتے ہیں۔ م کورہ بی اری سے متعلق ا ع ومی جائزہ
میں ا مدد کی نوعیتوں کے بارے میں معلومات شامل ہیں جو انگلینڈ ،ویلز اور ش الی آئرلینڈ میں دستیا ہیں۔
اگر آپ کو کنیڈیز ڈیزیز ہے اور آپ معلوماتی رسالہ  - 2Bکنیڈیز ڈیزیز ک ی دیگر با میں چاہتے ہیں تو مدد کے لیے
 MNDکنیکٹ سے راب ہ کریں۔
ا

رسالہ کے ساتھ ساتھ ،ہم درج یل معلوماتی رسائل بھی دیگر بانوں میں فراہم کرتے ہیں:

•
•
•
•

 – 7Aنگلنے سے متعلق پری انیاں
 – 7Bٹیو فیڈنگ
 – 8Aسانس کی پری انیوں سے متعلق مدد
 – 8Bموٹر نیورو بی اری ( )MNDکے لیے وینٹیلی ن

ہ اری ترج ہ شدہ م بوعات درج یل سے ڈاؤ لوڈ کریںwww.mndassociation.org/languages :یا MND
کنیکٹ سے م بوعہ صورت میں ا کا آرڈر دیں۔ برائے مہربانی یاد رکھیں ،ہم ترج ہ سے متعلق معروف خدمات کا
استع ال کرتے ہیں ،لیکن ترج ہ میں ک ی غل ی کی مہ داری نہیں لے سکتے۔
اگر آپ کو م کورہ باا چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ا کے عاوہ دیگر بانوں میں م لو ہو جن میں ہم انہیں فراہم
کرتے ہیں تو  MNDکنیکٹ کو م لع کریں۔ ہم عاج اور نگہداشت سے متعلق کوئی اہم فی لہ کرنے میں آپ کی مدد کے
لیے ک ی دیگر معلوماتی رسالہ ،یا ک ی بڑے ہدایت نامہ کے ک ی سیک ن ،کا ترج ہ بھی کر سکتے ہیں۔
"آپ کی معلومات سے ہ یں شامل ہونے ،حتی کہ عاج سے متعلق بات چیت میں ڈاکٹروں اور نرسوں کو
چیلنج کرنے ،میں مدد ملی تھی۔"
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صحت ور س اجی نگہد شت کے پائنٹ نٹس میں
عاج اور نگہداشت سے متعلق فی لے کرتے وقت ،صحت اور س اجی نگہداشت کے ا پی ہ ور لوگوں سے اختیارات کے
بارے میں بات کرنا اہم ہے جو آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی با نہیں بولتے ہیں تو یہ کا م کل ہو سکتا ہے۔ تاہم،
صحت نگہداشت فراہم کنندگا کے لیے ای ی معقول تبدیلیاں کرنا ضروری ہے جن سے لوگوں کو یہ بات چیت س ھنے میں
مدد ملے۔
وہ اپائنٹ نٹس ،خا طور پر طبی اپائنٹ نٹس ،میں مدد کرنے کے لیے ک ی مترجم کا انت ا کر سکتے ہیں۔ بہت سی جی پی
سرجریاں اور اسپتالیں ع وما ترج انی خدمات فراہم کرتی ہیں ،جبکہ کچھ دیگر یہ خدمات صرف درخواست کرنے پر ہی
فراہم کریں گے۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ با سے متعلق ضروریات کی وجہ سے آپ کا ڈاکٹر ہ ی ہ آپ کی پری انیاں نہیں س ھ پاتا ہے تو
اپنی جی پی سرجری سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے اپائنٹ نٹ میں ایک ترج ا کے موجود رہنے کا انت ا کرے۔ آپ کو
اسے پی گی کرنے کی ضرورت ہوگی ،تاکہ انت امات کیے جا سکیں۔ اگر آپ کے نزدیک ک ی مرد یا پھر خاتو ترج ا کا
ہونا اہم ہے تو انہیں م لع کریں۔
اگرچہ تربیت یافتہ ترج ا فراہم کرنا ہیلتھ سرو کی قانونی مہ داری ہے ،تاہم آپ اپنی ترج انی کے لیے خاندا کے
ک ی فرد کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ آپ کی خواہ ات کا احترا کیا جائے گا۔ اگر آپ کے جی پی یا اسپتال کی طرف سے
تحریری معلومات فراہم کی جاتی ہیں تو یہ بھی آپ کی پہلی با میں طلب کی جا سکتی ہیں۔
اگر آپ انگلینڈ یا ویلز میں س اجی نگہداشت کی ت یص کرا رہے ہیں تو اپنی لوکل اتھارٹی سے ترج انوں کے بارے میں
پوچھیں۔ ش الی آئرلینڈ میں اپنے مقامی صحت اور س اجی نگہداشت ٹرسٹ سے پوچھیں۔ یادہ تر صورتوں میں وہ ا کا
انت ا کرنے کی کوشش کریں گے ،تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کی ت یص من انہ ہو اور آپ کی ضرورتوں کے
م ابق ہو۔
اگر آپ اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں تو مزید رہن ائی کے لیے آپ  MNDاسکاٹ لینڈ سے راب ہ کر سکتے ہیں۔
راب ہ کی ت یات کے لیے ا رسالہ کے اخیر میں مزید معلومات دیکھیں۔

یگ تنظی وں ور ویب سائٹوں سے
ویب سائٹوں پر خود کار ترج ہ کبھی کبھی معاو ہو سکتا ہے ،لیکن ہو سکتا ہے وہ درست نہ ہو اور گ راہ کن بھی ہو
سکتا ہے۔ تاہم ،کچھ تن ی یں متعدد بانوں میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔ ا کی ویب سائٹ پر ن ر ڈالیں یا ک ی کو اپنی
طرف سے ک ی تن یم سے راب ہ کرنے کے لیے کہیں۔

 :2کیا م ھے مع ومات ب یل ،بڑے ح وف کی طباعت یا یگ شک وں
میں حاصل ہو سکتی ہیں؟
 MNDیسوسی یشن سے
ہ اری معلومات اور دستیا شکلوں سے متعلق رہن ائی کے لیے ہ اری ہیلپ ائن MND ،کنیکٹ ،سے راب ہ کریں۔
ٹیلی و :
ای میل:

0808 802 6262
mndconnect@mndassociation.org

وہ درج یل تک رسائی حاصل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے
ہیں۔
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ب یل:
جی ا کہ ہ ارے ترج ہ شدہ وسائل کا معاملہ ہے ،آپ ہ ارے معلوماتی رسالہ یا ہدایت ناموں کے سیک نز کی نقلیں بریل
میں طلب کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی یاد رکھیں ،ہم بریل سے متعلق معروف خدمات کا استع ال کرتے ہیں ،لیکن
پروڈک ن میں ک ی غل ی کی مہ داری نہیں لے سکتے۔
بڑے ح وف کی طباعت:
ہ ارے چھوٹے کارڈوں اور م ت ر کتابچوں کے عاوہ ،ہ اری ت ا معلومات میں کم سے کم  12پوائنٹ کا فونٹ استع ال
کیا جاتا ہے اور ا تک آ ائن رسائی حاصل کی جا سکتی ہے جہاں آپ دیکھنے کا سائز بڑھا سکتے ہیں۔
درج یل چیزیں بڑے حروف کی طباعت ( 16پوائنٹ یا ا

•
•

سے یادہ) میں پیش کی جاتی ہیں:

موٹر نیورو بی اری ( )MNDکا ایک تعارف
موٹر نیورو بی اری ( )MNDسے متعلق آسانی سے پڑھا جانے واا ایک ہدایت نامہ

آڈیو:
موٹر نیورو بی اری ( )MNDکا ایک تعارف آڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں انگریزی میں دستیا ہے۔ آپ ا
ساؤنڈ کاؤڈ تک درج یل پر رسائی حاصل کر سکتے ہیں:
https://soundcloud.com/mndassoc/mnd-audiobook
ہ ارے وسائل کی مزید ریکارڈنگس  2019میں مہیا کی جائیں گی۔
آسانی سے پڑھا جانے و ا [:]E-read
 2019میں ہم ،اپنے معلوماتی کتابچوں اور دیگر وسائل کے لیے ،ایک آسانی سے پڑھا جانے واا فارمیٹ متعارف کرائیں
گے۔ یہ فارمیٹ اس ارٹ فو  ،ٹیبلیٹ یا لیپ ٹاپ پر آسانی سے پڑھا جا سکے گا ،کیوں کہ جب آپ متن کا سائز بڑھائیں گے تو
متن کی نقل و حرکت خود کار طور پر تبدیل ہو کر ص حہ پر فٹ ہو جائے کی۔

صحت ور س اجی نگہد شت کے پائنٹ نٹس میں
جی پی سرجریوں ،طبی خدمات کے ریعہ یا س اجی نگہداشت کی ت
کی طباعت یا دیگر شکلوں میں دستیا ہو سکتی ہیں۔

ی ات میں پیش کردہ معلومات بھی بریل ،بڑے حروف

اگر آپ کو کوئی ای ی مع وری ہے جو آپ کے لیے پڑھنے اور معلومات کا اطا کرنے کو م کل بناتی ہے تو اپنی
ضروریات کی وضاحت کریں۔ ا صورت میں ،صحت اور س اجی نگہداشت کی خدمات کا عا طور پر نگہداشت کے
ت یں یہ فر ہوتا ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ آپ فی لہ کرنے سے متعلق ا معلومات تک رسائی رکھ سکیں اور اسے
س ھ سکیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔
درج یل وسائل ا
کیا جاتا ہے:

بارے میں انگریزی میں ت

یات فراہم کرتے ہیں کہ نگہداشت کے ت یں ا

فر

نگ ینڈ کے لیے
قابل رسائی مع ومات کا معیار درج یل پر دیکھیں:
www.england.nhs.uk/ourwork/accessibleinfo
وی کے لیے
حسی تاف و لے لوگوں کے لیے ت سیل ومع ومات کے لیے وی کے ت ا معیار دیکھیں۔
یہ درج یل پر انگریزی اور ویلش دونوں میں دستیا ہے۔
gov.wales/topics/health/publications/health/guidance/standards/?lang=en
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کا بندوب ت کس طر

ش الی آئ لینڈ کے لیے
درج یل پر ت ا لوگوں کے لیے ت سیل کو قابل رسائی بنانا -
ہی تھ ینڈ سوشل کی ( )HSCکے ع ہ کے لیے یک ہد یت نامہ دیکھیں:
www.belfasttrust.hscni.net/pdf/making_communication_accessible_to_all.pdf

م ھے ور کس چی سے مد مل سکتی ہے؟
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ن ق ور ت سیل کی تش یص
 MNDن ق اور ترسیل کو متاثر کر سکتی ہے ،جس سے بات کرنا یا اشارے اور چہرے کے تاثرات کا استع ال کرنا اور یادہ
م کل ہو سکتا ہے۔ کنیڈیز ڈیزیز بھی آپ کے اندا گ تگو کو متاثر کر سکتی ہے۔
اگر آپ کو پری انیاں پیش آنا شرو ہو جائیں تو ت یص کے لیے اپنے ڈاکٹر سے ن ق اور با کے معالج کے پا
ری رل کے لیے کہیں۔ وہ معال ہ اور ترسیل سے متعلق امدادی آات کے بارے میں صا دے سکتے ہیں ،جو عا چیزوں،
جی ے ت ویری یا متنی بورڈ ،سے لے کر ک پیوٹر سافٹ وی ر کے ریعہ مزید ت یلی مدد تک ہو سکتی ہے۔
آپ صوتی بینکنگ اور می یج بینکنگ پر بھی رہن ائی حاصل کر سکتے ہیں ،تاکہ آپ ک پیوٹر ڈوائ یز کے واس ہ سے
ج لے بولنے کے لیے اپنی ریکارڈ شدہ آوا کا استع ال کر سکیں۔
 MNDکی موجودگی میں ن ق اور ترسیل کے بارے میں مزید ت یل کے لیے ،دیکھیں:
• سیک ن  :8ہ ارے ہدایت نامہ موٹ نیورو بی اری کے ساتھ ندگی گ رنا سے
ن ق اور ترسیل
• معلوماتی رسالہ  - 7Cن ق اور ترسیل سے متعلق مدد
• معلوماتی رسالہ  - 7Dصوتی بینکنگ

تح ی ی نوٹ ف ہم ک نا
اگر آپ کا ن ق متاثر ہے یا آپ انگریزی نہیں بول سکتے ہیں تو آپ کے لیے لوگوں کو پی گی تحریر شدہ نوٹ فراہم کرنا
معاو ہو سکتا ہے تاکہ لوگوں کو آپ کی ضروریات س ھنے میں مدد مل سکے۔ آپ یہ نوٹ ا سارے لوگوں کو اپنی
ترجیحی با اور انگریزی دونوں میں فراہم کر سکتے ہیں جو آپ کی نگہداشت میں شامل ہیں۔ آپ کو ک ی رشتہ دار ،دوست
یا مترجم سے اپنی مدد کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
ا

طر کا نوٹ ا

•
•
•

وقت فائدہ مند ہو سکتا ہے جب آپ:

اپائنٹ نٹس میں شرکت کر رہے ہوں
س ر کر رہے ہوں یا اپنے عا مع ول پر ع ل کر رہے ہوں
س اجی تقریبات میں ہوں۔

متن کے درج یل دو ٹکڑے فائدہ مند ہو سکتے ہیں:
می ے لیے ت سیل مشکل ہے کیوں کہ م ھے موٹ نیورو بی اری/کنیڈی ڈی ی ہے۔ میں
(اپنی ترجیحی با کا نا یہاں درج کریں)۔
گ آپ می ی با نہیں بول سکتے ور آپ کے لیے م ھ سے بات ک نا ض وری ہے
تو می نگہد ر/رشتہ ر/ڈ کٹ مد ک سکتا ہے۔ ب ئے مہ بانی ر ب ہ ک یں( :راب ہ کی ت
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با میں بھی بات ک تا ہوں:

یات یہاں درج کریں)۔

 تاکہ انگریزی پڑھنے والے لوگوں کو آپ کی،یہاں متن کے ا دونوں ٹکڑوں کا ایک ورژ انگریزی میں دیا جاتا ہے
 جو بھی، کے لیے ہے اور ایک کنیڈیز ڈیزیز کے لیےMND ضروریات س ھنے میں مدد مل سکے۔ ا میں سے ایک
مو وں ہو۔ خالی جگہوں میں بس اپنی با کا نا اور راب ہ کی ت یات درج کر دیں۔ ا ورقچہ کا استع ال کریں یا
:ک ی نوٹ پیڈ میں نقل کر لیں
:موٹ نیورو بی اری کے لیے

I find it difficult to communicate because I have motor
neurone disease. I also speak Urdu.

If you cannot speak my language and need to communicate
with me, my carer/relative/doctor can help. Please contact:
:یات یہاں درج کریں

منت ب راب ہ کی ت

:کنیڈی ڈی ی کے لیے

I find it difficult to communicate because I have Kennedy’s
disease. I also speak Urdu.

If you cannot speak my language and need to communicate
with me, my carer/relative/doctor can help. Please contact:
:یات یہاں درج کریں
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منت ب راب ہ کی ت

آسانی سے پڑھا جانے و ا
ہ اری اشاعت موٹر نیورو بی اری سے متعلق ہ ارا آسانی سے پڑھا جانے واا ہدایت نامہ معاو ہو سکتا ہے ،اگر:

•
•
•

آپ انگریزی میں آسا متن پڑھنا چاہتے ہیں
آپ کو بڑے حروف کی طباعت اور چھوٹے ج لوں کی ضرورت ہے
آپ کو یا ک ی ای ے ش ص کو آمو شی دشواریاں احق ہیں ج ے آپ جانتے ہیں۔

درج یل پر ہدایت ناموں کا انت ا کریں www.mndassociation.org/careinfo :آسانی سے پڑھا جانے واا ہدایت نامہ
ڈاؤ لوڈ کرنے کے لیے یا م بوعہ صورت میں ہ اری  MNDکنیکٹ ہیلپ ائن سے آرڈر کرنے کے لیے (راب ہ کی
ت یات کے لیے ا رسالہ کا آخری ح ہ دیکھیں)۔
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 MNDیسوسی یشن مستقبل میں می ی مد کس ط

ک سکتی ہے؟

ہم ایک رفاہی ادارہ ہیں جو انگلینڈ ،ویلز اور ش الی آئرلینڈ میں  MNDکے شکار یا ا سے متاثرہ ت ا افراد کی ندگیاں بہتر
بنانے کے لیے وقف ہیں۔ ہم کنیڈیز ڈیزیز کے شکار یا ا سے متاثرہ افراد کی بھی مدد کرتے ہیں ،جن میں ملتی جلتی
عامات پائی جاتی ہیں۔
ہم س ھتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیحات ،حاات اور عقائد م تلف ہوتے ہیں ،جو ا پر اثر اندا ہوتے ہیں کہ آپ کس طر
نگہداشت اور مدد فراہم کیا جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو خ وصی مدد کی ضرورت ہو تو ہ اری سرو ٹی وں کو م لع
کریں۔ چوں کہ ہو سکتا ہے ہم آپ کی با نہ بولتے ہوں ،ا لیے آپ کو ک ی ای ے ش ص کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو
آپ کی طرف سے ہم سے راب ہ کر سکے۔
ہ اری  MNDکنیکٹ ہیلپ ائن (راب ہ کی ت یات کے لیے رسالہ کا آخری ح ہ دیکھیں) آپ کو ہ اری خدمات سے
متعارف کرا سکتی ہے ،اگر دستیا ہو ،ب ول:

•
•
•
•
•
•
•
•

رضاکارانہ ای وسی ای ن کے ماقاتی ،جو ٹیلی و  ،ای میل یا گھر پر ماقات کے ریعہ معلومات اور مدد
فراہم کر سکتے ہیں ،اگر دستیا ہیں۔
مقامی شاخیں یا گروپ ،جہاں آپ ای ے دیگر لوگوں سے مل سکتے ہیں جو  MNDسے متاثر ہیں
نگہداشت کے فرو سے متعلق عاقائی صا کارا  ،جو صحت اور س اجی نگہداشت سے متعلق مقامی خدمات
پر اثر اندا ہونے میں مدد کرتے ہیں
ہ اری سپورٹ سروسیز ٹیم ،جو ا صورت میں لو  ،یا امدادی ع یہ پر کچھ م و آات فراہم کر سکتی
ہے ،جب صحت اور س اجی نگہداشت کی خدمات مہیا نہ کر سکیں ( یادہ تر صورتوں میں ،آپ کی ضروریات
کی ت یص کے بعد صحت اور س اجی نگہداشت کے ک ی پی ہ ور فرد کی طرف سے درخواست کیا جانا
ا می ہے)۔
جزوی طور پر فنڈ پانے والے  MNDکی ر سنٹر اور نیٹ ورکس ،جو خ وصی مدد اور مربوط
نگہداشت فراہم کرتے ہیں (عاقائی نیورولوجیکل سروسیز کے واس ہ سے بھی فراہم کی جاتی ہے)
ہ اری ویب سائٹ اور معلوماتی وسائلwww.mndassociation.org :
ہ ارا آ ائن فور http://forum.mndassociation.org :جو  MNDسے متاثرہ دیگر افراد کے ساتھ
ت ربات اور تعاو شی ر کرنے کے لیے ایک مح و جگہ فراہم کرتا ہے (یہ انگریزی میں ہے ،ا لیے آپ کو
فور کی پوسٹ پڑھنے یا لکھنے میں مدد کے لیے ک ی کی ضرورت پڑ سکتی ہے)
رکنیت ،جو  MNDیا کنیڈیز ڈیزیز کے ساتھ ندگی گزارنے والے لوگوں یا ا کے ا واج ،پارٹنر اور نگہدارا
کے لیے م ت ہے (ا میں ہ اری ساانہ ع ومی میٹنگ میں ووٹ دینے کے حقو بھی شامل ہیں)
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میں م ید جانکاری کس ط

حاصل ک وں؟

کارآمد تنظی یں
ہم درج یل تن ی وں میں سے ک ی کی بھی خواہ م واہ توثیق نہیں کرتے ہیں ،بلکہ آپ کی مزید معلومات کی تا میں
آپ کی مدد کرنے کے لیے انہیں شامل کر دیا ہے۔ اگر وہ آپ کی با نہیں بولتی ہیں تو آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے
کہ آپ اپنی طرف سے ک ی اور کو ا سے راب ہ کرنے کے لیے کہیں۔
طباعت کے وقت راب ہ کی ت یات درست ہیں ،لیکن ن رثانیوں کے دورا تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی
تن یم تا کرنے میں مدد درکار ہے تو ہ اری  MNDکنیکٹ ہیلپ ائن سے راب ہ کریں (ت یات کے لیے ا
رسالہ کا آخری ح ہ دیکھیں)۔
یڈو ئس ناؤ )(Advice Now
حقو اور قانونی م ائل پر آ ائن معلومات۔
ویب سائٹ:

www.advicenow.org.uk

سٹی نس یڈو ئس )(Citizens Advice
قانونی ،مالی اور دیگر پری انیوں کے ت
کریں۔
ٹیلی و :
ویب سائٹ:

یہ میں مدد کے لیے م ت ،را دارانہ صا ۔ مقامی شاخیں ویب سائٹ پر تا

( 03444 111 444انگلینڈ ،یا اپنے مقامی سٹیزنس ایڈوائس بیورو سے راب ہ کریں)
( 0344 477 2020ویلز)
( www.citizensadvice.org.ukانگلینڈ)
( www.citizensadvice.org.uk/walesویلز)
(www.citizensadvice.org.uk/nirelandش الی آئرلینڈ)

ڈ  -یبی یٹی یکشن )(Disability Action
ش الی آئرلینڈ کا ایک رفاہی ادارہ جو مع ور لوگوں کے حقو کے لیے کا کرتا ہے۔
ٹیلی و :
ای میل:
ویب سائٹ:

028 9029 7880
hq@disabilityaction.org
www.disabilityaction.org

ڈ  -یبی یٹی اء س و )(Disability Law Service
مع وری سے متعلق قانو کے بارے میں مدد۔
ٹیلی و :
ای میل:
ویب سائٹ:

020 7791 9800
advice@dls.org.uk
www.dls.org.uk

GOV.UK
انگلینڈ اور ویلز میں منافع اور معاونت سے متعلق حکومت کی طرف سے آ ائن معلومات۔
www.gov.uk
ویب سائٹ:
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 NHSچو ئسی )(NHS Choices
صحت اور صا نیز معلومات کے لیے ،یومیہ  24گھنٹے ،سال میں  365د ۔
ٹیلی و :
ویب سائٹ:

 ،111انگلینڈ میں اور ویلز کے کچھ ح وں میں فوری ،لیکن غیر ای رجن ی طبی
صا کے لیے
www.nhs.uk

 NHSڈ ئ یکٹ وی )(NHS DirectWales
 NHS 111ہی کی طر  ،لیکن ویلز کے لیے۔
ٹیلی و :
ویب سائٹ:

 ،0845 4647یا  111اگر آپ کے عاقہ میں دستیا ہو
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

ہی تھ ینڈ سوشل کی ش الی آئ لینڈ ) NHS((Health and Social Care Northern Irelandش الی آئ لینڈ)
ش الی آئرلینڈ میں صحت اور س اجی نگہداشت کی خدمات کے بارے میں آ ائن معلومات
ای میل :ویب سائٹ کے راب ہ کے ص حہ کے واس ہ سے
ویب سائٹ:
www.hscni.net
 NIڈ ئ یکٹ )(NI Direct
ش الی آئرلینڈ میں صحت اور س اجی نگہداشت کے بارے میں حکومت کی طرف سے معلومات
ای میل :ویب سائٹ کے راب ہ کے ص حہ کے واس ہ سے
ویب سائٹ:
www.nidirect.gov.uk
ت ج ہ کی خدمات
ترج ہ کی خدمات مہنگی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ ترج ہ کی خدمات خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کی
سرجری ،لوکل اتھارٹی ،یا ش الی آئرلینڈ کے لیے اپنی صحت اور س اجی نگہداشت کے ٹرسٹ سے درخواست کریں۔ ہو سکتا
ہے کہ ا کے پا ای ے ترجیحی سپائر ہوں جنہیں وہ استع ال کرتے ہوں۔

حو لہ جات
ا معلومات کی تائید میں استع ال کیے جانے والے حوالہ جات درخواست کرنے کی صورت میں درج یل سے دستیا
ہیں:
ای میلinfofeedback@mndassociation.org :
یا ا پتہ پر لکھیں:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

ہار تشک
ا معلومات کے ض ن میں درج یل لوگوں کی قی تی رہن ائی کے لیے ا کا بہت بہت شکریہ:
رتھ گلیو ،نیٹ ورک لیڈ کوآرڈینیٹر برائے  ،MNDموری ٹن ہاسپٹل ،سوا سی ،ویلز
لیزلی جون ٹن ،ایڈوائس ان ارمی ن آفی ر ،کی رر ناردر آئرلینڈ
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م ید مع ومات
ہم متعدد موضوعات پر معلوماتی رسائل اور اشاعتیں فراہم کرتے ہیں۔
آپ درج یل پتہ پر ہ اری ویب سائٹ سے ہ اری یادہ تر اشاعتیں ڈاؤ لوڈ کر سکتے ہیں:
www.mndassociation.org/publicationsیا  MNDکنیکٹ سے م بوعہ صورت میں آرڈر کریں
ہیلپ ائن۔ ہیلپ ائن ٹیم ہ اری معلومات سے متعلق سواات کے جوا دے سکتی ہے ،آپ کی با سے متعلق ضروریات
پر بات کر سکتی ہے ،ہ اری خدمات یا دیگر معاونت تک آپ کی رہن ائی کر سکتی ہے۔ اگر وہ آپ کی با نہیں بولتے
ہیں تو آپ ک ی اور کو اپنی طرف سے ا سے راب ہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں:
 MNDکنیکٹ )(MND Connect
ٹیلی و 0808 802 6262 :
ای میلmndconnect@mndassociation.org :
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
 MNDیسوسی یشن کی ویب سائٹ ور آ ائن فور
ویب سائٹwww.mndassociation.org :
آ ائن فور  http://forum.mndassociation.org :یا ا

آخری ن رثانی:
اگلی ن رثانی:
ورژ :

11/18
11/21
1
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ویب سائٹ کے واس ہ سے

