மன ெல மீட்பு சேவ கள்

EAST SUSSEX கம்யூனிட்டி நெட்ந

ொர்க்

மக்களின் மனெலம் மற்றும் ெலனுக்கு உதவும் மீட்பு
சேவ களின் வலயவமப்பு.

ெீங்கள் மன ெல ே ொல்கவள எதிர்நகொண்டுள்ளீர்களொ?
ெீங்கள் தனியொக இல்வல. எங்களொல் உத முடியும்.
ெீங்கள் குணமவை தற்கும், ெலமொக

ொழ் தற்கும்,

நெருக்கடிகவளத் தடுப்பதற்கும் எங்கள் மீட்பு பணியொளர்களின்
ெட்பொன குழு மற்றும் ெிகர்
உத

ல்லுனர்களொல் உங்களுக்கு

முடியும்.

வீட்டு ேதி, பரொமொிப்பு மற்றும் ஆதரவுக்கொன ஓர் முன்னணி சேவ

ழங்கும் அவமப்பு

www.southdown.org

East Sussex கம்யூனிட்டி நெட்ந ொர்க் என்றொல் என்ன?
இது, East Sussex-ல் ொழும் மக்களுக்கொன (16 யதிற்கும் சமற்பட்ை ர்கள்) ஓர் இல ே
ேமுதொய அடிப்பவையிலொன மன ெல மீட்பு சேவ
வலயவமப்பொகும். இவ் வலயவமப்பு,
கூட்ைொக இவணந்து ஆதர ளிப்பதற்கொக, உள்ளூர் மருத்து மவனகள், நபொது மருத்து ர்கள்
மற்றும் ேிறப்பு உைல்ெல சேவ அவமப்புகளுைன் நெருக்கமொக இவணந்து நேயலொற்றுகிறது.

இச்சேவ களில் அைங்குபவ :
ெலன் வமயங்கள்

ெலமொக

ொழும் (Staying Well) இைம்

ெொங்கள் ஏழு ெலன் வமயங்கவளயும் ஒரு
ந ளிக்கள சேவ வயயும்
ழங்குகிசறொம், இ ற்வற உங்கள்
மன ெலத்வத ெிர் கிப்பதற்கொன
திறன்கள் மற்றும் மீட்புத்திறவன
உரு ொக்கிக் நகொள்ள ெீங்கள் அணுகி,
உத ி நபறலொம். இவ்வுத ியில்,
ஒரு ருக்கு ஒரு ர் அமர்வுகள்,
குழுச் நேயல்பொடுகள் மற்றும்
பயிலரங்கங்கள் அைங்கும்.

ெலமொக ொழும் இைம், ச வல
செரமல்லொத ேமயங்களில் மன ெல
உத ிவய ழங்குகிறது. இச்சேவ
Hastings & St Leonards ெல வமயத்தில்
ழங்கப்படுகிறது மற்றும் இது
ொரத்தில் ஏழு ெொட்களும் திறந்திருக்கும்
(திங்கள் முதல் ந ள்ளி கொவல 6 மணி
முதல் இரவு 10.30 மணி வர மற்றும்
ேனி முதல் ஞொயிறு பிற்பகல் 3 மணி
முதல் இரவு 10.30 மணி வர).

ெிகரொளர் உத ி சேவ

ேிறப்பொக ேிந்தித்தல் (Thinking Well)

மன ெல ே ொல்களுைன் ொழ்ந்த
அனுப முள்ள மக்களொல் ழங்கப்படும்
ெிகரொளர் உத ி சேவ யொனது,
ஒரு ருக்கு ஒரு ர் உத ி மற்றும்
குழு ொக கூடுதல் பயிற்ேி நபறுதல்
ஆகிய ற்வற ழங்குகிறது. ெல
வமயங்களிலும், உங்கள் உள்ளூர்
ேமுதொயத்திலும் இச்சேவ வய ெீங்கள்
அணுகிப் நபறலொம்.

ேிறப்பொக ேிந்தித்தல் என்பது, Sussex
Partnership NHS Foundation Trust உைன்
கூட்டிவணந்து, மசனொபொ க் குவறபொடு
உள்ள ர்களுக்கு ழங்கப்படுகின்ற ஒரு
தனிப்பயன் சேவ யொகும். இது Lewes,
Hastings மற்றும் Eastbourne ஆகிய
இைங்களில் உள்ள ெலன் வமயங்களில்
குழு ொக கூடுதல் பயிற்ேி நபறுதலுக்கொன,
ேமூக மற்றும் மருத்து அமர்வுகவள
ழங்குகிறது.

சமலும் தக ல்களுக்கு, தயவுநேய்து நதொைர்பு நகொள்ளவும்.
01323 405 334 என்ற எண்ணில் அவழக்கவும் அல்லது
ESCN@southdown.org என்ற முக ொிக்கு மின்னஞ்ேல் அனுப்பவும்

