
எங்கள் சேவைகவள 
அணுகுைது எப்படி தவைவை அலுைைகை்

18 Dartmouth Street
London SW1H 9BL
ததொவைசபசி எண்:  
020 7421 3100  
www.wdp.org.uk 

பதிவுதேய்யப்படட் அறக்கடட்வள எண் 1031602  |   
நிறுைன எண் 2807934  உத்திரைொதத்தொை் 
ைவரயறுக்கப்படட்ுள்ளது  |  இங்கிைொந்து ைற்றுை் 
சைை்ஸ் ஆகிய நொடுகளிை் பதிவுதேய்யப்படட்ுள்ளது

ததொடரப்ு விைரங்கள்
திறந்திருக்குை் சநரங்கள் ைற்றுை் குழு 
சநரங்கள் ஆகியவை ததொடரப்ொன 
தகைை்களுக்கு, தயவுதேய்து சேவைவயத் 
ததொடரப்ு தகொள்ளவுை்.

ததொவைசபசி எண்:   0300 303 4610
மின்னஞ்ேை்: info.merton@wdp.org.uk 
பொதுகொப்பொன மின்னஞ்ேை்:  
info.merton@wdp.cjsm.net

எங்கள் சேவை இைைேைொனது ைற்றுை் 18 அை்ைது 
அதற்கு சைற்படட் ையதுவடய அவனத்து 
தைரட்ன் குடியிருப்பொளரக்ளுக்குை் அைரக்ளின் 
குடுை்பத்தினர ்ைற்றுை் பரொைரிப்பொளரக்ள் 
அவனைருக்குைொனதொகுை்.

நீங்கள் சநரிை் ைரைொை் அை்ைது ததொவைசபசி 
மூைை் எங்கவளத் ததொடரப்ு தகொள்ளைொை். 
வீடவைப்பு ஆதரவுப் பணியொளர,் ேமூகப் 
பணியொளர ்அை்ைது தேவிலியர ்சபொன்ற ஏசதனுை் 
சிறப்பு நிபுணரக்ளுை் கூட உங்கள் ேொரப்ொக 
பரிந்துவரக்கைொை்.

உங்கள் சதவைகவள சிறந்த முவறயிை் பூரத்்தி 
தேய்யுை் சேவை எது என்பவதத் தீரை்ொனிக்க 
உங்களுக்கு உதவுை் எங்கள் குழுவிை் உள்ள 
ஒருைருடன் நீங்கள் சபே இயலுை்.

உங்களின் சதவைகள் ைதிப்பிடப்படட்துை், ஒரு 
பரொைரிப்புத் திடட்த்வத உருைொக்க எங்கள் குழு 
உங்களுடன் இவணந்து பணியொற்றுை். நீங்கள் 
எப்சபொதுை் ேரியொன சநரத்திை் தபொருத்தைொன 
ஆதரவைப் தபறுகிறீரக்ள் என்பவத 
உறுதிப்படுத்துைதற்கு உங்களின் குணைவடயுை் 
பரொைரிப்புத் திடட்த்வத நொங்கள் ைழக்கைொன 
முவறயிை் மீளொய்வு தேய்து ேரிதேய்சைொை்.

நொங்கள் உங்கள் குடுை்பத்தினருக்குை் உங்கள் 
அன்புக்குரியைரக்ளுக்குைொன சேவைகவளயுை் 
ைழங்குகிசறொை், இதனொை் நீங்கள் குணைவடந்து 
தகொண்டிருக்குை்சபொது எை்ைளவு சிறந்த 
முவறயிை் உங்களுக்கு ஆதரைளிக்க முடியுை் 
என்பதன் மீதொன ஆதரவு ைற்றுை் ஆசைொேவனவய 
அைரக்ள் தபற முடியுை்.

ைொழ்க்வக 
உருைொற்றப்படுகிறது.

WDP 
தைரட்ன்



WDP தைரட்ன் என்பது WDP ஆை் 
ைழங்கப்படுகின்ற முற்றிலுை் 
ஒருங்கிவணக்கப்படட், குணைவடதை் மீது 
கைனை் தேலுத்துகின்ற ஒரு சேவை ஆகுை். 

நொங்கள் சபொவத ைருந்து ைற்றுை் குடிப்பழக்க 
பிரேே்வனகளொை் பொதிக்கப்படட்ுள்ள 
தனிநபரக்ள் ைற்றுை் அைரக்ளின் குடுை்பத்தினர ்
ைற்றுை் பரொைரிப்பொளரக்ள் ஆகிசயொருக்கொன 
ஓர ்இைைே ைற்றுை் இரகசியைொன ஆதரவுே ்
சேவைவய ைழங்குகிசறொை்.

எங்களது சிறப்பு நிபுணர ்குழுவிை் சபொவதப் 
தபொருள் மீடப்ுப் பணியிை் ஈடுபடுகின்ற 
பணியொளரக்ள், ைருத்துைரக்ள், தேவிலியரக்ள் 
ைற்றுை் அைரக்ளுடன் தன்னொரை்த் 
ததொண்டரக்ள் ைற்றுை் ேக ஆசைொேகரக்ள் 
சபொன்சறொர ்உள்ளனர.்

தங்களின் சபொவத ைருந்து ைற்றுை்/
அை்ைது குடிப்பழக்க பிரேே்வனகளுக்கொன 
ஆசைொேவன, ைதிப்பீடு ைற்றுை் சிகிேவ்ே 
ஆகியைற்வறப் தபற விருை்புகின்ற 
தனிநபரக்ள் ைற்றுை் அைரக்ளின் குடுை்பத்தினர ்
ஆகிசயொருக்கு ஆதரைளிக்கின்ற உயர ்தரைொன 
ைற்றுை் ததொழிை்முவற ரீதியிைொன சேவைவய 
நொங்கள் ஒன்றிவணந்து ைழங்குகிசறொை். 

நொங்கள் யொர்

• கைந்தொசைொேவன ைற்றுை் உளவியை் சிகிேவ்ே
• சுய உதவி ைற்றுை் பரஸ்பர உதவி குழுக்கள்
• திறன்கள் பயிற்சி உள்ளிடட் பரொைரிப்புக்குப் 

பிந்வதய சேவைகள்
• ைது, கிளப் சபொவத ைருந்துகள், கஞ்ேொ ைற்றுை்  

தகொக்வகன் சபொன்றவை உள்ளிடட் குவறந்த 
நிவையிை் உள்ள சபொவதப் தபொருடக்வளப் 
பயன்படுத்துை் நபரக்ளுக்கொன ஒரு சுகொதொர 
ைற்றுை் நைைொழ்வு சேவை

• கை்வி, பயிற்சி ைற்றுை் சைவைைொய்ப்பு (ETE) 
சேவை

• குடுை்பத்தினர ்ைற்றுை் பரொைரிப்பொளரக்ளுக்கொன 
ஆதரவு ைற்றுை் ஆசைொேவன

• தபற்சறொரக்்கு உரிய தேயை்திடட்ங்கள்
• நைொக்சஸொன் ைற்றுை் பொதுகொப்பொன பயன்பொடட்ு 

ைழிகொடட்வை ைழங்குதை்

நொங்கள் என்ன ைழங்குகிசறொை்

• தகைை், ஆசைொேவன, ஆதரவு ைற்றுை் ைதிப்பீடு 

• சநருக்கு சநரொன முக்கிய சைவை

• ஊசிப் பரிைொற்றை் ைற்றுை் தீங்கு குவறப்புே ்
சேவைகள் சேவைகள்

• ைொற்றுப் தபொருடக்வளப் பரிந்துவரத்தை்

• குடிப்பழக்கத்திை் உள்சளொருக்கொன சிறப்பு 
நிபுணரக்ளின் சேவைகள்

• குழுப் பணி நொள் தேயை்திடட்ை்

• உள்-சநொயொளி சபொவத நீக்கை் ைற்றுை் குடியிருப்பிை் 
ைறுைொழ்வு ஆகியைற்றிற்கொன அணுகை்

• சுகொதொர ைதிப்பீடுகள் ைற்றுை் BBV பரிசேொதவன 
ைற்றுை் தடுப்பூசி சபொடுதை் 

• குற்றவியை் நீதி அவைப்பிை் உள்ள 
தனிநபரக்ளுக்கொன ஆதரவு

நொங்கள் இைற்வறயுை் ைழங்குகிசறொை்:

நொங்கள் இருக்குமிடை்

WDP Merton
7-8 Langdale Parade
Upper Green East
Mitcham CR4 2YS

ததொவைசபசி எண்: 0300 303 4610

www.wdp.org.uk
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