எங் கள் சேவைகளை
அணுகுவது எப் படி
எங் கள் சேவைஇலவசமானதுமற்றும்18அல் லது
அதற் கு மேற் பட்ட வயதுடைய அனைத்து
மெர்டன்குடியிருப்பாளர்களுக்கும்அவர்களின்
குடும் பத்தினர் மற் றும் பராமரிப்பாளர்கள்
அனைவருக்குமானதாகும் .

தலைமை அலுவலகம்
18 Dartmouth Street
London SW1H 9BL

வாழ் க்கை
உருமாற் றப் படுகிறது.

த�ொலைபேசி எண்:
020 7421 3100
www.wdp.org.uk

நீ ங் கள் நேரில் வரலாம் அல் லதுத�ொலைபேசி
மூலம் எங் களைத் த�ொடர்பு க�ொள் ளலாம் .
வீடமைப்பு ஆதரவுப் பணியாளர், சமூகப்
பணியாளர்அல்லதுசெவிலியர்ப�ோன்றஏதேனும்
சிறப்பு நிபுணர்களும் கூட உங் கள் சார்பாக
பரிந்துரைக்கலாம் .
உங் கள் தேவைகளைசிறந்தமுறையில் பூர்த்தி
செய் யும் சேவை எது என்பதைத் தீர்மானிக்க
உங் களுக்கு உதவும் எங் கள் குழுவில் உள் ள
ஒருவருடன் நீ ங் கள் பேச இயலும் .
உங் களின்தேவைகள் மதிப்பிடப்பட்டதும் ,ஒரு
பராமரிப்புத்திட்டத்தைஉருவாக்கஎங் கள் குழு
உங் களுடன்இணைந்துபணியாற்றும் .நீ ங் கள்
எப�்போதும் சரியானநேரத்தில் ப�ொருத்தமான
ஆதரவைப் பெறுகிறீர்கள் என்பதை
உறுதிப்படுத்துவதற்குஉங்களின்குணமடையும்
பராமரிப்புத்திட்டத்தைநாங் கள் வழக்கமான
முறையில் மீளாய் வு செய் து சரிசெய�்வோம் .
நாங் கள் உங் கள் குடும் பத்தினருக்கும் உங் கள்
அன்புக்குரியவர்களுக்குமானசேவைகளையும்
வழங் குகிற�ோம்,இதனால்நீ ங்கள்குணமடைந்து
க�ொண்டிருக்கும�்போது எவ் வளவு சிறந்த
முறையில் உங் களுக்குஆதரவளிக்கமுடியும்
என்பதன்மீதானஆதரவுமற்றும்ஆல�ோசனையை
அவர்கள் பெற முடியும் .

த�ொடர்பு விவரங் கள்

திறந்திருக்கும் நேரங் கள் மற் றும் குழு
நேரங் கள் ஆகியவை த�ொடர்பான
தகவல்களுக்கு,தயவுசெய்துசேவையைத்
த�ொடர்பு க�ொள் ளவும் .
த�ொலைபேசி எண்: 0300 303 4610
மின்னஞ் சல்: info.merton@wdp.org.uk
பாதுகாப் பான மின் னஞ் சல்:
info.merton@wdp.cjsm.net

பதிவுசெய் யப் பட்ட அறக்கட்டளை எண் 1031602 |
நிறுவன எண் 2807934 உத்திரவாதத்தால்
வரையறுக்கப் பட்டுள் ளது | இங் கிலாந்து மற் றும்
வேல் ஸ் ஆகிய நாடுகளில் பதிவுசெய் யப் பட்டுள் ளது

WDP
மெர்டன்

நாங் கள் யார்
WDP மெர்டன் என்பது WDP ஆல்
வழங் கப்படுகின்ற முற் றிலும்
ஒருங் கிணைக்கப்பட்ட,குணமடைதல் மீது
கவனம் செலுத்துகின்ற ஒரு சேவை ஆகும் .
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• ஊசிப் பரிமாற் றம் மற் றும் தீங் கு குறைப்புச்
சேவைகள் சேவைகள்
•	மாற் றுப் ப�ொருட்களைப் பரிந்துரைத்தல்
• குடிப்பழக்கத்தில் உள�்ளோருக்கான சிறப்பு
நிபுணர்களின் சேவைகள்
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• குழுப் பணி நாள் செயல் திட்டம்
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•	நேருக்கு நேரான முக்கிய வேலை
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தங் களின் ப�ோதை மருந்து மற் றும் /
அல் லதுகுடிப்பழக்கபிரச்சனைகளுக்கான
ஆல�ோசனை, மதிப் பீடு மற் றும் சிகிச்சை
ஆகியவற் றைப் பெற விரும் புகின் ற
தனிநபர்கள்மற்றும்அவர்களின்குடும்பத்தினர்
ஆகிய�ோருக்குஆதரவளிக்கின்றஉயர்தரமான
மற்றும்த�ொழில்முறைரீதியிலானசேவையை
நாங் கள் ஒன்றிணைந்து வழங் குகிற�ோம் .

• தகவல் , ஆல�ோசனை, ஆதரவு மற் றும் மதிப்பீடு
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எங் களதுசிறப்புநிபுணர்குழுவில் ப�ோதைப்
ப�ொருள் மீட்புப் பணியில் ஈடுபடுகின் ற
பணியாளர்கள்,மருத்துவர்கள்,செவிலியர்கள்
மற் றும் அவர்களுடன் தன்னார்வத்
த�ொண்டர்கள் மற் றும் சக ஆல�ோசகர்கள்
ப�ோன�்றோர் உள் ளனர்.

நாங் கள் இருக்குமிடம்

London Rd

நாங் கள் ப�ோதைமருந்துமற்றும்குடிப்பழக்க
பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப் பட்டுள் ள
தனிநபர்கள்மற்றும்அவர்களின்குடும்பத்தினர்
மற்றும்பராமரிப்பாளர்கள்ஆகிய�ோருக்கான
ஓர்இலவசமற் றும் இரகசியமானஆதரவுச்
சேவையை வழங் குகிற�ோம் .

நாங் கள் என்னவழங் குகிற�ோம்

• உள் -ந�ோயாளிப�ோதைநீ க்கம்மற்றும்குடியிருப்பில்
மறுவாழ் வு ஆகியவற் றிற் கான அணுகல்
• சுகாதார மதிப்பீடுகள் மற் றும் BBV பரிச�ோதனை
மற் றும் தடுப்பூசி ப�ோடுதல்
• குற் றவியல் நீ தி அமைப்பில் உள் ள
தனிநபர்களுக்கான ஆதரவு

நாங் கள் இவற்றையும் வழங் குகிற�ோம் :
• கலந்தால�ோசனைமற்றும்உளவியல்சிகிச்சை
• சுய உதவி மற் றும் பரஸ்பர உதவி குழுக்கள்
• திறன்கள் பயிற் சிஉள் ளிட்டபராமரிப்புக்குப்
பிந்தைய சேவைகள்
•	மது,கிளப்ப�ோதைமருந்துகள்,கஞ் சாமற் றும்
க�ொக்கைன்ப�ோன்றவைஉள் ளிட்டகுறைந்த
நிலையில் உள் ள ப�ோதைப் ப�ொருட்களைப்
பயன்படுத்தும் நபர்களுக்கானஒருசுகாதார
மற் றும் நலவாழ் வு சேவை
• கல் வி, பயிற் சி மற் றும் வேலைவாய் ப்பு (ETE)
சேவை
• குடும்பத்தினர்மற்றும்பராமரிப்பாளர்களுக்கான
ஆதரவு மற் றும் ஆல�ோசனை
•	பெற�்றோர்க்கு உரிய செயல் திட்டங் கள்
• நலாக�்ஸோன்மற்றும்பாதுகாப்பானபயன்பாட்டு
வழிகாட்டலை வழங் குதல்

WDP Merton
7-8 Langdale Parade
Upper Green East
Mitcham CR4 2YS
த�ொலைபேசி எண்: 0300 303 4610

