
ડિસ્ક ભાગીદારી 
 

સેવા વપરાશકર્ાા હને્િબકુ 

 

સભા કોષ્ટક 

ર્મે આ ટેબલ ઉપયોગ ર્મારા પ્રોજેક્ટ કાયાકર્ાા સાથે આગામી મલુાકાર્ો એક નોંધ 

કરી શકો છો. 
 

ર્ારીખ સમય સ્થાન 
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સ્વાગર્ 

 

ડિસ્ક ભાગીદારી ફ્લોડટિંગ સપોટા  સર્વિસ 'કોમ્પાસ' માટે આપનુું સ્વાગર્ છે. અમે આશા 
રાખીએ છીએ કે આ પસુ્સ્ર્કા ઉપયોગી અને સેવા ર્વશે માડહર્ી માગાદશાન પરુૂું પાિે છે. 

 

ડિસ્ક 12 અન્ય સેવાઓ સાથે કામ કરે છે ઉત્તર અને દક્ષિણ લેન્કેશાયર સમગ્ર લોકો 
આધાર આપે છે. ર્મે પહલેેથી જ ખબર પિશે સેવા કે જે ર્મને ટેકો છે; રે્ઓ ર્મે 

રે્મને ર્વશે વધ ુમાડહર્ી અને સેવા આપશે. 

 

ર્મે પહલેાથી જ ર્મારા પ્રોજેક્ટ કામદાર જે નજીકથી ર્મારી સાથે કામ કરવા માટે 

ર્મારી જરૂડરયાર્ોને આકારણી અને ર્મે નક્કી કેવી રીરે્ આગળ વધો માટે મદદ 

કરશે મળ્યા કર્ુું છે. 

 

આ હને્િબકુમાું ફોમેટ્સ શે્રણીમાું ઉપલબ્ધ છે. ર્મારા પ્રોજેક્ટ કામદાર પછૂી જો ર્મે 

બીજી ભાષામાું આ પસુ્સ્ર્કા ગમશે કરો. 
 

ર્મે ર્મારા સપોટા  કોઇ પણ પાસા પર લગભગ ર્નિઃશલુ્ક ડિસ્ક સુંપકા  કરી શકો છો 
 
0800 1075558. 
 
 
 

શે્રષ્ઠ શભુેચ્છાઓ, 

 
 
 
Steve James 

ફ્લોડટિંગ આધાર વ્યવસ્થાપક 

 

ટેલીફોન: 1075558 0800 

ઇમેઇલ : compass@disc-vol.org.uk 

2 
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માનર્સક સ્વાસ્્ય સમસ્યાઓ લોકો માટે ખાનગી સાુંભળી સેવા 
 

નાકોડટક્સ અનાર્મક   0207 7300009  

અને દવાઓ પર સલાહ આધાર 

રાષ્રીય ડ્રગ્સ રેખા  0800 776600  

 
Quitline 0800 002200  

અને ધમુ્રપાન આપ્યા માડહર્ી સપોટા  
દારૂ ઇન્ફમેશન સેન્ટર  01706 860033  

સલાહ અને દારૂ પર જાણકારી 
દારૂ કન્સના માડહર્ી રેખા  0207 9287377 

સલાહ અને દારૂ પર જાણકારી. 
 
Drinkline 0800 9178282  
 

ક્ષિડટશ ર્થુ કાઉસ્ન્સલ  020 74228640  

 

રાષ્રીય મડહલા એઇિ 24hr હલે્પલાઇન  0808 2000 247  

સલાહ અને માડહર્ી પરૂી પાિે છે 

રાષ્રીય મડહલા શરણ  0870 599 5443  

સલાહ અને માડહર્ી પરૂી પાિે છે. 

 

રાષ્રીય િોમેસ્સ્ટક વાયોલન્સ હલે્પલાઇન  0808 2000 247  

સલાહ, માડહર્ી, અને આધાર પરૂો પાિે છે. 

 

રાષ્રીય દેવુું રેખા  0808 808 4000  

મફર્ દેવુું રેખા ઓપન સોમ શકુ્ર 9:00-21:00, 9:00-13:00 શર્ન 

 

સ્વયું સહાયર્ા માડહર્ી પેક જે ક્લાઈન્ટો માટે મફર્ હોય છે. પણ એક ઇમેઇલ સલાહ 

લાઇન કે જે વેબસાઈટ મારફરે્ સલુભ છે: 

www.nationaldebtline.co.uk 
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શુું છે  DISC        4 

શુું છે  COMPASS       5 

સેવા ગણુવત્તા       5 

ર્મારા પ્રોજેક્ટ કામદાર (વ્યવસાર્યક સીમાઓ સડહર્)    6 

દુરુપયોગની થી સરુક્શા      8 

ર્મારા સપોટા  યોજના અને આકારણી ડરસ્ક     10 

ગપુ્ર્ર્ા અને િેટા પ્રોટેક્શન      11 

ફડરયાદો અને અન્ય અક્ષભપ્રાય      12 

સમાનર્ા અને િાયવર્સિટી      13  

સેવા વપરાશકર્ાા પ્રભાવ અને સામેલગીરી     13 

ઉપયોગી સુંપકો       14-27 

આવાસ 

સલાહ અને માડહર્ી 
/ ભાડુું બોન્િ ગેરેન્ટી યોજનાઓ 

સમદુાય અને ર્વુા જૂથો 
દુંર્ક્ષિડકત્સકોની િૉક્ટસા, અને હોસ્સ્પટલ્સ 

દવા અને દારૂનો સેવાઓ 

ર્શિણ અને ર્ાલીમ, અને રોજગાર 

ફર્નિિર યોજનાઓ 

નવરાશ 

પ્રાથાનાનુું સ્થળ 

પોલીસ સેવા 
/ પડરવીિા વાુંધાજનક ર્થુ 

સામાજજક સુંભાળ અને આરોગ્ય 

પડરવહન 

સેવા કાયો 
ર્વસ્ક્ટમ સપોટા  
રાષ્રીય સલાહ સેવાઓ 

 
 

સભા કોષ્ટક       28 

     

દેવુું મદુ્દાઓ પર જાણકારી 
ક્ષિલ્ડ્રન્સ કાનનૂી કેન્ર  01206 873820 

આ કેન્ર એક મફર્ કાનનૂી સલાહ અને માડહર્ી સેવા િલાવે છે. 

રીક્ષલઝ 0207 7299904  

કાનનૂી સલાહ હરેોઈન ઉપયોગ અંગેની સેવા િલાવે છે. 

 

જુગાર અનાર્મક  0207 3843040  

ખાનગી સલાહ અને જુગાર પર જાણકારી. 
 

કૌટુુંક્ષબક કટોકટી રેખા 01709 555804  

કુટુુંબ મદુ્દાઓ પર ખાનગી આધાર 

ર્પત ૃરેખા 0808 8002222  

વાલીપણા મદુ્દાઓ પર ર્પત ૃઅને સલાહ બનવા પર માડહર્ી 
 

એક જાર્ની સ ૂુંઠવાળી કેક સલાહ લાઇન 0207 3368184 એકલા વાલીપણા પર સલાહ 

એિોપ્શન પછી  0800 0568578  

સલાહ અને દત્તક મદુ્દાઓ પર જાણકારી. 
 

ઝુંબેશ ર્વરોધી ધમકાવવુું  020 73781446  

અને ગુુંિાગીરી પર જાણકારી આધાર 

સુંદેશ હોમ  0500 700740  

ગપુ્ર્ માટે કુટુુંબના સભ્યો માટે એક સુંદેશ મકૂો સેવા 
ર્નખાલસ 0800 776 600 ડ્રગ્સ રેખા મદદ 

 
 

NSPCC િાઈલ્િ પ્રોટેક્શન  0800 800500  

પરામશા, માડહર્ી, અને દુવ્યાવહાર અથવા દુરુપયોગ જોખમ બાળક ર્વશે ક્ષિિંર્ર્ર્ કોઈને સલાહ. 

 

બિી ર્કેુ 0800 7838043 અથવા 0207 8333737 (પરુૂષ) એિવાઇસ અને બળાત્કાર મદુ્દાઓ પર આધાર 

 

એનએિએસ િાયરેક્ટ  0845 46 47  

અને આરોગ્ય મદુ્દાઓ પર જાણકારી સલાહ 

ક્ષિટીશ ડિસ્લેક્સીયા એસોર્સએશન  0118 9668271  

ડિસ્લેક્સીયા સુંબુંર્ધર્ મદુ્દાઓ પર જાણકારી 
 
Saneline 0845 7678000 

 

 

 



 
DISC 
 
DISC 

DISC (સમદુાયો સહાયક પહલે ર્વકસર્ી) એ 1984 કે ઈંગ્લેન્િ ઉત્તર ર્રફ કામ કરે છે માું સ્થાપના કરી િેડરટી 
છે. 2007 માું ડિસ્ક લને્કેશાયર રે્ના સ્વર્ુંત્ર દેશ એકમ ર્વસ્તરૃ્, Chorley, Fylde, લને્કેસ્ટર, પે્રસ્ટન, દક્ષિણ 

Ribble, પર્િમ લેન્કેશાયર અને Wyre આવરી. 
 

સ્વર્ુંત્ર દેશ એકમ અને ફ્લોડટિંગ આધાર 

ડિસ્કની સ્વર્ુંત્ર દેશ એકમ આવાસ સહાય સેવાઓ પરૂી પાિે છે ફ્લોડટિંગ આધાર, સેવા પ્રકાર ર્મે પ્રાપ્ર્ કરી 
રહ્યા સમાવેશ થાય છે. 

 

ફ્લોડટિંગ સપોટા  ટૂુંકા ગાળાના આધાર સેવા છે જેની મદદથી લોકો કૌશલ્ય અનભુવ, અને સ્વર્ુંત્ર રહવેા ર્વશ્વાસ 

ર્વિાર છે. અમે એક સારા ગણુવત્તા મદદ લોકો રે્મના ઘરમાું રાખવા અને રે્મની િમર્ા મેળવવા સેવા પરુુું 
પાિે છે. 

અમે કોણ આધાર આપર્ા નથી? 

અમે ટેકો આપવા માટે: 

 

• જે લોકો બેઘર કરવામાું આવી છે અથવા રફ સ્લીપર 

• સ અપરાધ અને જેલ જોખમ અને અપરાધીઓ લોકો 
શારીડરક કે સુંવેદનાત્મક અપુંગર્ા સાથે • લોકો 
િોમેસ્સ્ટક વાયોલન્સ જોખમ • લોકો 
દારૂ સાથે • લોકો અને / અથવા દવા સમસ્યાઓ 

• ડકશોર માર્ા - ર્પર્ા 
• જૂની લોકો 
• ર્વુાન લોકો 
એિ.આય. વી / એડ્સ સાથે • લોકો 
શીખવાની મશુ્કેલીઓ • લોકો 
• મસુાફરોને અને આશ્રય સીકસા 
આધાર જરૂડરયાર્ો સાથે • બેઘર પડરવારો 
 

કોણ આધાર માટે ચકૂવે? 

આ સેવા વાપરવા માટે મફર્ છે, અને રાષ્રીય સહાયક લોકો કાયાક્રમ જે 1.2 ર્મક્ષલયન લોકો આવાસ સુંબુંર્ધર્ 

આધાર સેવાઓ પરૂી પાિે છે માટે ચકૂવણી. જો ર્મે સહાયક ર્વશે વધ ુમાડહર્ી જોઈર્ી લોકો ર્મારી પ્રોજેક્ટ 

વકાર સાથે વાર્ કરો અથવા પીપલ્સ વેબસાઇટ સહાયક મલુાકાર્ 

 

http://spkweb.org.uk અથવા સુંપકા લેન્કેશાયર પર લોકો સહાયક 

 01772 531482.   

 

 

રાષ્રીય એિવાઇસ હલે્પલાઇનો 
 

પીવાના સમસ્યાઓ પર જાણકારી 
બ્રકુ એિવાઇઝરી  0800 0185023  

મફર્ ગપુ્ર્ સેક્સ સલાહ. 

 
Childline 0800 1111  

ભય અને બાળકો ર્વુાન લોકો માટે છે 

FPA 0845 3101334  

જાર્ીય સ્વાસ્્ય સલાહ આપે છે. 

રાષ્રીય ડ્રગ્સ મદદ રેખા0800 776600 િોક્કસ અને દવાઓ પર જાણકારી સલાહ 

રાષ્રીય ર્વુક ડહમાયર્ સેવા (NYAS)0800 616101 બાળકો / ર્વુાન લોકો માટે એક 

ર્વશેષજ્ઞ સેવા કોણ મદદ કરવાની જરૂર પિી શકે છે. 

કટોકટી સેન્ટર બળાત્કાર 020 7837 1600  

અને બળાત્કાર અને જાર્ીય હમુલો ર્વશે જાણકારી સલાહ. 

રેફયજુી કાઉસ્ન્સલ એિવાઇસ લાઇન  020 7346 6777  

મદદ અને શરણાથીઓ અને આશ્રય સીકસા માટે આધાર આપે છે 

Shelterline 0808 8004444  

હાઉર્સિંગ સમસ્યાઓ ર્વશે સલાહ 

The Samaritans 0845 7909090  

ગપુ્ર્ લાગણીશીલ આધાર 

ર્થુ કૉલ સેન્ટરને કૉલ 0800 2986121  

 

ન્ર્ ૂિીલ ઇન્ફોમેશન લાઇનને 0845 6062626 અને 'ન્ર્ ૂિીલ કાયાક્રમ પર જાણકારી 
સલાહ. 

 

રાષ્રીય લઘતુ્તમ વેર્ન મદદ રેખા 0845 6000678 રાષ્રીય લઘતુ્તમ વેર્ન પર 

પછૂપરછ સુંભાળે છે 

 

રાષ્રીય દેવુું રેખા  0121 359 8501  
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Skelmersdale, SOUTHWAY, 01695 651200 

THORNTON, ફ્લીટવિુ રોિ દક્ષિણ, 01253 866130 

0845 602 1043: ર્મ ેઓડફસ કલાકો બહાર સવેાઓ ઍક્સસે ર્ાત્કાક્ષલક મદદ 
જોઇર્ી હોય ર્ો પર કટોકટી ફરજ ટીમ ફોન કરો 

પડરવહન 

Traveline સવેા બસ સવેાઓ 8am-સાુંજે 8 થી ઉપર ટુ િેટ સમયપત્રક માડહર્ી પરૂી 
પાિે છે. કોલ્સ ર્મર્નટ દીઠ 10p ખિા છે. ઉપલબ્ધ Textphone. 
ફોન: 0871 200 2233 

 

લને્કેશાયર રેલ સેવાઓ 

રાષ્રીય રેલ Enquiries: 0845 748 4950 

રાષ્રીય Enquiries Textphone: 0845 605 0600 

સેવા કાયો 
કટોકટીઓ માટે નીિનેા ટેક્ષલફોન નુંબરો પર સુંપકા કરો: 
 

ગેસ: 0800 111 999 

 

વીજળી: 0800 404 090 

 

ર્નુાઈટેિ ઉપયોક્ષગર્ાઓન:ે 0845 746 2200 

ર્વકટીમ સપોટા  
આ અપરાધ કોઇ પ્રકારના ભોગ મદદ અને સહાય આપે છે, કે જે મકુ્ર્ અને 
ગપુ્ર્ સેવા છે. 
ર્વકટીમ સપોટા  
લેન્કેશાયર મધ્ય અને દક્ષિણી જજલ્લા, િેપલ સ્રીટ, પે્રસ્ટન, 01772 201142 

લેન્કેશાયર ઉત્તરી જજલ્લા, સ્સ્પ્રિંગફીલ્િ રોિ, બ્લેકપલુ, 0845 373 2458 

 

 

કોમ્પાસના શુું છે? 

 
 

કોમ્પાસના ઉત્તર અને દક્ષિણ લને્કેશાયર માું ફ્લોડટિંગ આધાર સવેા નામ છે. કોમ્પાસના ડિસ્ક 
અન ે12 અન્ય સ્વચૈ્ચ્છક સુંસ્થાઓ સકે્ટર બનલેુું છે: 
 
 

પ્રગર્ર્ કેર :: ઇનવિા હાઉસ પ્રોજેક્ટ્સ :: લને્કેસ્ટર અન ેજીલ્લા બઘેર ઍક્શન સેવા :: Barnardos 
:: લને્કેશાયર મન :: નોથા વસે્ટ સમદુાય સવેાઓ :: ર્પ્રસ્ટન િોમસે્સ્ટક વાયોલન્સ સવેાઓ :: 
ડરિમોન્િ ફેલોર્શપ :: KEY :: િોમસે્સ્ટક વાયોલન્સ સપોટા સવેાઓ (વસે્ટ લને્કેશાયર ) :: લને્કેસ્ટર 
અન ેજજલ્લા મડહલા ઇન એઇિ :: મથેોડિસ્ટ એક્શન. 
 

ડિસ્ક કારણ કે સાથ ેકામ ર્મેના કૌશલ્યો આ સુંસ્થાઓ સાથ ેમળીન ેકામ કરે છે: 
 

ર્વુાન લોકો 
વદૃ્ધ લોકો 
માનર્સક આરોગ્ય સમસ્યાઓ 

ડ્રગ અન ેદારૂ સમસ્યાઓ 

શારીડરક કે શીખવાની 
ઘરબાર 

િોમસે્સ્ટક વાયોલન્સ 

 

એ જ રીર્ ેર્મામ આધાર લોકો છે, પરુંત ુકુશળર્ા ર્મેના ર્વસ્ર્ારો પર ધ્યાન કેસ્ન્રર્. 
 

સવેા જાર્ 

 

ડિસ્ક પાટાનરર્શપ ર્મારી જરૂડરયાર્ોન ેમળે કે સારી ગણુવત્તા સવેા પરૂી પાિે છે ર્ેની ખાર્રી 
કરવા માટે જવાબદાર છે. ડિસ્ક પાટાનરર્શપ સમગ્ર ટીમ સાથ ેનજીકથી કામ કરે છે અન ેસવેાઓ 
પરૂી પાિવામાું આવ ેછે જે રીર્ ેર્પાસ કરે છે. આ ખાર્રી સ્ટાફ બનાવવા જેવી વસ્તઓુ ર્મારી 
માડહર્ી સરુક્ષિર્ રાખવામાું આવ ેછે, પણ સાથ ેસાથ ેછે અન ેર્ે ર્ાલીમ આપવામાું આવ ેછે છે. 
 

સવેા ગણુવત્તા જાર્ આકારણી ફે્રમવકા (QAF) નો ઉપયોગ કરીને માપવામાું આવ ેછે. આ સવેા 
કામ કરીશુું કેવી રીર્ ેવણાવ ેછે. અમ ે'સારા' સવેા છે કે જે સ્ર્ર બી સેવા પરૂી પાિવા માટે જરૂરી 
QAF, લવેલ એ, બી અન ેસી માું જાર્ ત્રણ સ્ર્રો છે. અમ ેએક સ્ર્ર એક 'ઉત્તમ' સવેા છે કે જે 
સવેા પરૂી પાિે છે મથવુું. 
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ર્મારા પ્રોજેક્ટને કામદાર 

મારા પ્રોજેક્ટ કામદાર શુું કરશે? 

આ સવેા મળેવવા દરેક વ્યસ્ક્ર્ન ેએક પ્રોજેક્ટ કામદાર (ક્યારેક એક આધાર કામદાર ર્રીકે 
ઓળખાય છે) ધરાવ ેછે. ર્ેઓ ર્મન ેઆ વસ્તઓુ પ્રાપ્ર્ કરવામાું આવશ ેકેવી રીર્ ેબર્ાવે 
છે, કે જે આધાર યોજના માુંગો છો કરશો મદદ ર્વશ ેર્મારી સાથ ેવાર્ કરશ.ે ર્ઓે સામાન્ય 
રીર્ ેર્મારા ઘરમાું, ર્નયર્મર્ ર્મે મલુાકાર્ કરશ.ે 
 

ર્મારા પ્રોજેક્ટન ેકામદાર ર્મ ેસ્વર્ુંત્ર અન ેઆધાર નટેવકા બીલ્િ કરવા માટે મદદ કરશ.ે 
ર્ઓે માગાદશાન અન ેર્મ ેલાભ સ્વરૂપો અન ેકાયા અથવા ર્ાલીમ કાયાક્રમો ભરર્ા જેવી 
વસ્તઓુ આમ કરવા માટે મદદ કરશ.ે 
 

ર્મારા પ્રોજેક્ટન ેકામદાર સ્થાર્નક ઘટનાઓ, ર્ો વસ્તઓુ, સમદુાય જૂથો, ર્શિણ, ર્ાલીમ 
અન ેરોજગાર સવેાઓ ર્વશ ેશોધવા મદદ કરશ.ે અમ ેડિસ્ક પરુૂું પાિત ુું નથી ર્ેવી વસ્તઓુ 
માટે સવેાઓ શોધવામાું ર્મારી મદદ, અન ેર્મેની સાથ ેસુંપકામાું ર્વિાર મદદ કરી શકો છો. 
આ એજન્સીઓ ઘણી આ પસુ્સ્ર્કા પાછળ યાદી થયલે છે. 
 

મારા આધાર શુું સમાવશે થાય છે? 

આધાર ર્મારા વ્યસ્ક્ર્ગર્ જરૂડરયાર્ો પર આધાડરર્ છે પરુંત ુસાથે આધાર શામલે હોઈ શકે 
છે: 
• એજન્સીઓ ફોન કોલ્સ બનાવી રહ્યા છે 

• ર્મારા ટેનન્સી કરાર સમજ 

• દેવુું સમસ્યાઓ 

• અંદાજપત્ર કૌશલ્ય ર્વકાસ 

• કાયાક્રમો લાભ અન ેઆપો 
• આરોગ્ય સાથ ેમદદ મળેવવી 
• અન્ય સવેાઓ, કુટુુંબ, ર્મત્રો સાથે ક્ષલિંક કરવા માટે મદદ 

• ઘર સમારકામ ગોઠવણી 
• હને્િલીંગ અિરો અન ેસ્વરૂપો 
• એક ર્મલકર્ માું ખસિેવુું ફર્નિિર મળેવવામાું અન ેગેસ અન ેઇલેક્રીક સયુોજજર્ 

• માનર્સક આરોગ્ય અથવા પદાથા દુરુપયોગ સમસ્યાઓ માટે ર્નષ્ણાુંર્ સવેાઓ સડહર્ અન્ય 
સુંસ્થાઓ સાથે સુંપકામાું મળેવવી 
• સ્વર્ુંત્ર વસવાટ કરો છો કુશળર્ા પ્રાપ્ર્ કરવાનુું 
કામ અને ર્ાલીમ શોધવા માટે • િેવલપ કુશળર્ા 

લને્કેશાયર ઇંસ્પકૈરેટ બધા ર્વસ્ર્ારો માુંથી િલાવ ેછે. 
0845 125 3545 (ક્ષબન કટોકટી) કૉલ કરો 
 

અન ે999 (કટોકટી) િાયલ કરો 
 

લને્કેશાયર ઇંસ્પકૈરેટ મખુ્યાલય, 

પોસ્ટ કરી શકે બોક્સ 77, હ્યટુોન, પ્રસે્ટન, PR4 5SB 

પ્રોબેશન / વાુંધાજનક ર્થુ 

પ્રોબશેન કિરેીઓ 

Chorley, 01257 260493 

FLEETWOOD, 01253 874369 

LANCASTER, 01524 63537 

લલેને્િ, 01772 621043 

મોરકામ્બ, 01524 416171 
ર્પ્રસ્ટન, 01772 552700 

Skelmersdale, 01695 720248 

 

ર્થુ વાુંધાજનક ટીમ્સ 

Chorley, હાલીવલે સ્રીટ, 01257 516051 
FLEETWOOD, લોિા સ્રીટ, 01253 877697 

LANCASTER, Aalborg પ્લસે, 01524 384780 

ર્પ્રસ્ટન, કોપોરેશન સ્રીટ, 01772 532047  

સામાજજક સુંભાળ અને આરોગ્ય (અગાઉ સોશ્યલ સર્વિસીસ) 
સુંભાળ અન ેસપોટા સડહર્ સુંવેદનશીલ લોકો, સેવાઓ શે્રણી પરૂી પાિે છે. 
 

Chorley, પીટર સ્રીટ, 01257 516000 

LANCASTER, દક્ષિણ રોિ, 01524 66246Leyland, Balfour Court, 01772 904600 

Lytham સેન્ટ Annes, હસે્સ્ટિંગ્સ પ્લેસ, 01253 738111 
મોરકામ્બ, વ્હાઇટ લુંિ ઇન્િસ્રીયલ એસ્ટેટ, 01524 512000 

Ormskirk, િબી સ્રીટ, 01695 585800 

ર્પ્રસ્ટન, ગઈુલ્િહાલ સ્રીટ, 01772 533689 

 

પોલીસ 
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મસ્સ્જદ-E-Salehene મસ્સ્જદ, Fishergate ડહલ, 01772 824357 

 

રઝા મસ્સ્જદ, સને્ટ પોલ રોિ, 01772 203578 

 

ST JOHN THE વીલો આરસી િિા, Kirkham, 01772 683664 િોક્કો 
 

ઇ સને્ટ ક્ષલયોનાદાના સી, માશાલ્સ ભ્રમર, 01772 742367 

 

Swaminarayah ડહન્દૂ ર્મશન મુંડદર, Avenham પ્લસે, 01772 562252 

 

ધી સાલ્વશેન આમી, વોકર સ્રીટ, 01772 555425 

 

દક્ષિણ Ribble 

લલેને્િ પાડરશ િિા હોલ, વોિેન લને, 01772 423116 

 

ઇ સને્ટ ર્ારણહાર સી, િિા રોિ, બામ્બર ક્ષિજ, 01772 335374 

 

ટર્પિન લીલા લલેને્િ મેથોડિસ્ટ િિા, Goulding એવન્ર્,ુ 01772 452103 

 
 

વસે્ટ લને્કેશાયર 

સને્ટ પોલ્સ િિા, િિા રોિ, Skelmersdale, 01695 716349 

 

સને્ટ ડરિિા આરસી િિા, ક્ષલવરપલૂ રોિ, Skelmersdale, 01695 724476 

 

ઇ સને્ટ થોમસ સી, કોલજે રોિ, Skelmersdale, 01695 622936 

 
Wyre 

ઇ ક્રાઇસ્ટ િિા સી, મીિોવ્ઝ એવન્ર્,ુ Cleveleys, 01253 855099 

 

યહોવાના સાિીઓ, ર્વક્ટોડરયા રોિ વસે્ટ, Cleveleys, 01253 829934 

 

Poulton મથેોડિસ્ટ િિા, બ્લકેપલુ ઓલ્િ રોિ, 01253 892211 
 

ઇ સને્ટ િેર્વિ માર્ાનો સી, િોિવ,ે ફ્લીટવિુ, 01253 779725 

 

સને્ટ મડેરઝ આરસી, કેમ્પ સ્રીટ, ફ્લીટવિુ, 01253 873331 

 

 

મારા પ્રોજેક્ટ કામદારોના 'વ્યવસાર્યક સરહદો' શુું છે? 

 

અમે સ્ટાફ સરુક્ષિર્ રીરે્ અને વ્યાવસાર્યક ર્મે આધાર જોઈએ કેવી રીરે્ કે 'આિાર 
નીર્ર્ કોિ' હોય છે. આ વસ્તઓુ સ્ટાફ 'વ્યવસાર્યક સરહદો' કહવેાય છે, જોઈએ અન ેશુું ન 
કરવુું જોઇએ સમાવેશ થાય છે. ર્મને ગમ ેર્ો ર્મે અમારા 'આિાર નીર્ર્ કોિ' હોઈ શકે 
છે. વ્યવસાર્યક સીમાઓ ર્મે અને અમારા સ્ટાફ રિણ આપે છે. અમે ઘણીવાર એકલા 
ઘરે ર્મે મલુાકાર્ ર્રીકે રે્ઓ મહત્વપણૂા છે. 
 

પાનુું 6 પર માડહર્ી સ્ટાફ ર્મે આધાર કરીશુું ર્મે કેવી રીરે્ કહ ેછે. રે્ ર્મને પણ અમારા 
સ્ટાફ ન જોઈએ વસ્તઓુ ખબર કે મહત્વપણૂા છે: 
 

• લો અથવા ર્મારી પાસેથી નાણાું ઉછીના આપે છે અથવા ર્મને નાણા ધીરે છે 

• ભેટ સ્વીકારો અથવા આપી 
• ર્મત્રો હોવા અથવા લૈંક્ષગક સુંબુંધ ધરાવર્ા, ર્મારી સાથે એક વ્યસ્ક્ર્ગર્ સુંબુંધ છે 

• મળો અથવા કામના કલાકો બહાર ર્મે સુંપકા  
• ર્મે સમજી નથી વસ્તઓુ સાઇન ઇન કરવા માટે ર્મે કહો 
• ર્મે ર્મારી જારે્ કરી શકો છો વસ્તઓુ ર્નયુંત્રણ લો 
ધોવા અથવા ડ્રેર્સિંગ જેવા • 'કેર' સેવાઓ, 

• કોઈપણ રીરે્ ર્મે દુરુપયોગ. દુરુપયોગ પ્રકારો આગળના પાનાું પર યાદી થયેલ છે; 
રે્ઓ શારીડરક, જાર્ીય, ભાવનાત્મક, નાણાકીય દુરુપયોગ અથવા ઉપેિા સમાવેશ થાય 
છે 

 

આગામી પષૃ્ઠ પર સેફગાડિિંગ ર્વભાગ દુરુપયોગ ર્વશે વધ ુર્મે, અને અમે ર્મને સરુક્ષિર્ 
રાખવા માટે શુું વસ્તઓુ કહ ેછે. આ યોગ્ય રીરે્ રે્મને અવેિક અને રે્મના કામ 
િકાસીને, અમારા સ્ટાફ ર્ાલીમ સમાવેશ થાય છે. 
 

ર્મે ર્મારા પ્રોજેક્ટ કામદાર વ્યવસાર્યક સરહદો ર્ોિી કરી શકે છે ર્ો, 0800 107 5558 
પર ડિસ્કની સેફગાડિિંગ લીિ સાથે વાર્ કરો. 
 

ર્મે દુરુપયોગ અંગે ર્મને ક્ષિિંર્ા હોય ર્ો, હુું દુરુપયોગ ર્વશે ક્ષિિંર્ર્ર્ છું ર્ો હુું સુંપકા કરવો 
જોઈએ કોણ હઠેળ આગામી પષૃ્ઠ પર સુંપકા ર્વગર્ો ઉપયોગ કરો? આ માડહર્ી પણ ર્મે 
ક્ષિિંર્ા ઊભી જો ર્મે પ્રાપ્ર્ કરશે રે્ આધાર ર્મે કહ ેછે. 

22 7 



8 21 

દુરુપયોગથી સરુક્શા 

 

સરુક્શા દરેકન ેજવાબદારી છે અન ેપખુ્ર્ વયના લોકો અન ેબાળકો દુરુપયોગ માટે સુંભર્વર્ 
ઓછી મળીન ેકામ સેવાઓ ર્વશે છે. 
 

નકુસાન થાય છે ત્યારે દુરુપયોગ છે, એક વ્યસ્ક્ર્ અર્ધકારો નકુસાન અટકાવી દીધુું ન હોય 
ત્યારે ઉલ્લુંઘન, અથવા આવ ેછે. શારીડરક, ભાવકુ, નાણાકીય, જાર્ીય અન ેઉપિેા સડહર્ 
દુરુપયોગ ર્વર્વધ પ્રકારના હોય છે. 
 

• શારીડરક શોષણ, મથાળે સ્પશી દબાણ, pinching, ધ્રજુારી, ખેંિીને દવા, સુંયમ અન ેવાળ 
દુરુપયોગ સમાવેશ થઇ શકે 

• ભાવનાત્મક દુરુપયોગ નકુસાન ધમકીઓ હોઈ શકે, ર્નયુંર્ત્રર્, લોકો, અપમાન જોઈન ેબુંધ 
કરવામાું આવે, scared રહી, પજવણી, પીિાકારી શબ્દો 
• નાણાકીય દુરુપયોગ િોરી, છેર્રર્પિંિી કે શોષણ, ર્વલ્સ, ર્મલકર્ કે વારસા, વસ્તઓુ કે લાભો 
સાથ ેજોિાણ દબાણ હોઈ શકે 

• લૈંક્ષગક દુવ્યાવહાર બળાત્કાર, જાર્ીય હુમલો, અથવા સુંમર્ આવી નથી કે જાર્ીય કૃત્યો, 
ર્ઓે સમજી કે ર્ઓે ઇનકાર કરી શકર્ા નથી લાગત ુું નથી જાર્ીય કૃત્યો માું દબાણ કોઈન ે
હોઈ શકે 

• અવગણના યોગ્ય રીર્ ેકોઈન ેપછી જોઈ નથી, આરોગ્ય, સુંભાળ અથવા ર્શિણ અથવા 
રુકાવટ ખોરાક, પીણાું અને ગરમી ઍક્સસે અટકાવી કાળજી જરૂડરયાર્ો અવગણીને કરી શકાય 
છે 

 

પખુ્ર્ વયના લોકો અન ેબાળકો દુરુપયોગ અનભુવ કરી શકે છે, અન ેદુરુપયોગ કોઈને પણ 
થઇ શકે છે - એક કુટુુંબ સભ્ય, જીવનસાથી, વાલી અથવા અન્ય કોઈ વ્યસ્ક્ર્. 

 

YMCA: 
LANCASTER, 01524 32737, Lytham સેન્ટ Annes, 01253 724117, 

ર્પ્રસ્ટન, 01772 562769, ફ્લીટવિુ, 01253 775400, Garstang, 01995 605410, થોનાટોન 01253 
824108, Poulton-લ-ેFylde, 01253 895115, 

FLEETWOOD, 01253 771505 

 

પ્રાથાનાનુું સ્થળ 
Chorley 

ઇ બધા સુંર્ો સી, મરૂ રોિ, 01257 265665 

 

દાવર્ ઉલ ઇસ્લામ, લીયોન્સ લેન, 01257 268644 

 

ન્ર્ ૂલાઇફ િિા, હાલીવેલ સ્રીટ, 01257 265512 

 

સેન્ટ જોસેફ માર્ાનો આરસી િિા, લેન દફનાવી, 01257 830229 

 
Fylde 

સેન્ટ Annes હીબ્ર ુધમાસભા, આ ર્સનેગોગ, Lytham સેન્ટ Annes, 01253 721831 
સેન્ટ પોલ ઈ સી, ચ્ક્લફ્ટોન ડ્રાઇવ, Lytham સેન્ટ Annes, 01253 734562 

 

ડ્રાઇવ મેથોડિસ્ટ િિા, સેન્ટ Lytham Annes, 01253 721575 

 
LANCASTER 

સેન્રલ મેથોડિસ્ટ િિા, મોરકામ્બ, 01524 384820 

 

LANCASTER મકુ્ર્ મેથોડિસ્ટ િિા, 01524 36532 

 

સેન્ટ પીટર કેથેડ્રલ, બાલમોરલ રોિ, 01524 384820 

 

ર્પ્રસ્ટન 

સેન્રલ મેથોડિસ્ટ િિા, Lune સ્રીટ, 01772 556371 
 

Garstang મકુ્ર્ મેથોડિસ્ટ િિા, ર્વન્િસર રોિ, 01995 604101 
 

ગજુરાર્ સેન્ટર, દક્ષિણ મેિોવ લેન, પે્રસ્ટન, 01772 253912 

 

યહોવાના સાિીઓ ડકિંગિમ ઓફ હોલ, સેન્ટ પોલ્સ રોિ, 01772 856630 

 



 

વધ ુર્શિણ 

લેન્કેશાયર કોલેજ, Southport રોિ, Chorley, 01257 276719 

 

LANCASTER ર્રુ્નવર્સિટી, LANCASTER, 01524 65201 
Myerscough કોલેજ, સેન્ટ ર્મશેલ રોિ, પે્રસ્ટન, 01995 642222 

 

ર્પ્રસ્ટન કોલેજ, સેન્ટ Vincents રોિ, પે્રસ્ટન, 01772 225522 

 

પખુ્ર્ કોલેજ, ક્વોરી રોિ, LANCASTER, 01524 60141 
 

સેન્રલ લને્કેશાયરના ર્રુ્નવર્સિટી (UCLAN), પે્રસ્ટન, 01772  201201 

ફર્નિિર યોજનાઓ 
પરૂી પાિે દાન કર્ુું હત ુું અને ફર્નિિર ડરસાયકલ. 
 

ફર્નિિર બાબર્ો, થોનાટોન રોિ, મોરકામ્બ, 01524 426622 

 

ભેટ 92, કુલ સ્કોર રોિ, પે્રસ્ટન, 01772 716572 

Refurb ક્ષલર્મટેિ, નેર્વગેશન વે, ફ્લીટવિુ, 01253 873371 
 

સેન્ટ મેડરઝ ફર્નિિર યોજના, લેલેન્િ, 01772 455955 

 

ઘર ર્વનાના, ચ્ક્લફોિા સ્રીટ, Chorley, 01257 273320 મદદ 

નવરાશ 
નીિેના લેઝર સેન્ટરો લેઝર યોજના માટે પાસપોટા આપે છે 

 

બધા સીઝન્સ લીઝર સેન્ટર, Chorley, 01257 515000 

 

Coppull કોમ્ર્રુ્નટી લીઝર સેન્ટર, 01257 515060 

 

મીઠુું આયરે રમર્ો સેન્ટર, LANCASTER, 01524 847540 

 

Skelmersdale રમર્ો સેન્ટર, 01695 723777 

 

દક્ષિણ Ribble ટેર્નસ અને ડફટનેસ સેન્ટર, 01772 620421 
 

વેસ્ટ જુઓ લીઝર સેન્ટર, પે્રસ્ટન, 01772 796788 

 

હુું દુરુપયોગ ર્વશે ક્ષિિંર્ર્ર્ છું, જો હુું કોણ સુંપકા કરવો જોઈએ? 

ર્મે અથવા અન્ય વયસ્ક અથવા બાળક હવે જોખમમાું છે • જો નડહિં, ર્ો 999 પર પોલીસ કહ ે
છે. 
 

શુું ર્મે અથવા અન્ય પખુ્ર્ ર્વશે ક્ષિિંર્ર્ર્ હો ર્ો • નડહિંર્ર, 0845 053 0028 પર પખુ્ર્ 
સેફગાડિિંગ કૉલ કરો. 
 

• જો ર્મે બાળક ર્વશે ક્ષિિંર્ર્ર્ હો, ર્ો 0845 053 0009 (0845 602 1043 ઓડફસ કલાકો 
બહાર) પર િાઇલ્િ કેર સામાજજક કૉલ કરો. 
 

• ર્મે પણ 0800 107 5558 પર લીિ સેફગાડિિંગ ર્મારી ડિસ્ક આધાર કામદાર, અથવા ડિસ્ક 
માર્ાનો બાળ વાર્ કરી શકો છો. 
 

હુું દુરુપયોગ ર્વશે ક્ષિિંર્ા છું ર્મને જણાવવુું ર્ો હુું શુું સપોટા મળશે? 

અમારા સ્ટાફ સેફગાડિિંગ ર્વશે ક્ષિિંર્ા સાુંભળવા અને મદદ કરી શકે છે કે જે સેવાઓ સાથે ક્ષલિંક 
કરવા માટે ર્મે આધાર આપવા માટે ર્ાલીમ આપવામાું આવે છે. આ વધારાના સપોટા 
મેળવવા માટે સીએએફ (સામાન્ય આકારણી ફે્રમવકા) ફોમા ભરીને, લેન્કેશાયર માર્ાનો 
સેફગાડિિંગ ટીમ સુંપકા , અથવા ર્મારી સાથે સુંપકામાું છે સેવાઓ સાથે માડહર્ી શેર કરીને હોઇ 
શકે છે. 
 

અમે આ પછી શુું થાય છે રે્ ર્વશે ર્મે માડહર્ગાર રાખવા પિશે. લગભગ બધા ડકસ્સાઓમાું 
અમે અમારી માડહર્ી શેર કરવા સુંમર્ પછૂશે, પરુંત ુક્યારેક અમે દુરુપયોગ કરવાથી અથવા 
અન્ય રિણ કરવા માટે સુંમર્ર્ ર્વના પણ શેર કરવુું આવશ્યક છે. અમે આવુું શકે ત્યારે ર્મારા 
પ્રોજેક્ટ વકાર ર્મારા ર્વશે વાર્ કરશે. 
 

અમે કેવી રીરે્ સેવા સલામર્ છે રે્ની ખાર્રી નથી? 

• ર્મામ સ્ટાફ ડક્રર્મનલ રેકોિા બ્ર્રુો (CRB) જાહરેાર્ો હોય છે 

• અમે રેન અને દેખરેખ અમારી ટીમ ર્મારી સાથે સરુક્ષિર્ રીરે્ કે સ્ટાફ કામ, ર્મે ઓળખી 
મદદ અને દુરુપયોગ પ્રર્ર્સાદ જેથી 
• અમારી સ્ટાફ ર્મે અને અન્ય જોખમો ઘટાિવા ર્મે મદદ કરશે 

• અમે સ્પષ્ટ ફડરયાદો નીર્ર્ ધરાવે છે, અને કેવી રીરે્ ફડરયાદ કરવા ર્મને જણાવશે. 
અમારી ટીમ ઓફ • કામ સેવા મેનેજસા, ડિસ્ક માર્ાનો જાર્ ટીમ અને કાઉસ્ન્સલની સહાયક 
લોકો ટીમ દ્વારા િકાસવામાું આવે છે 

 

ર્મે વધ ુક્ષિિંર્ા છે કે ફડરયાદ કરવા ઈચ્છો જાણવા માુંગો છો, ર્ો 0800 107 5558 પર 
અમારા સેફગાડિિંગ લીિ સુંપકા કરો. ર્મે ડિસ્ક બહાર કોઇ વાર્ કરવા ઇચ્છર્ા હો, ર્ો આ 
પાનાુંની ટોિ પર સેફગાડિિંગ પખુ્ર્ અને બાળ સામાજજક સુંભાળ નુંબરો માુંથી પસુંદ કરો. 
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ર્મારા સપોટા યોજના અને ડરસ્ક એસેસમેન્ટ 

 
 

એક આધાર યોજના શુું છે? 

 

ર્મારા સપોટા યોજના ર્મે રે્મને અને ર્મે રે્મને પ્રાપ્ર્ કરવા માુંગો છો રે્ ર્ારીખ હાુંસલ કરવામાું 
મદદ કરશે જે ર્મારા ધ્યેયો, રેકોિા આવશે. 
 

અમારી પ્રથમ બેઠકમાું અમે ર્મારી સાથે ર્મને જરૂરી આધાર િિાા કરશે. અમે પણ ર્મે આગળ 
શે્રષ્ઠ રીરે્ સુંમર્ ટેકો છે, જે અન્ય સુંસ્થાઓ સામેલ હોઈ શકે. 
 

ર્મારા પ્રોજેક્ટને કામદાર પ્રોગ્રેસ રીવ્ર્ ુકરો અને ર્મારી આધાર યોજના અપિેટ કરવા માટે 
ર્નયર્મર્પણે ર્મારી સાથે પરૂી થશે. ર્મે કોઈપણ સમયે ર્મારા સપોટા યોજના એક સમીિા બેઠક 
ર્વનુંર્ી કરી શકો છો. 
 
 
 

એક ડરસ્ક એસેસમેન્ટ શુું છે? 

 

ર્મે ડિસ્ક આધાર પ્રાપ્ર્ કરવા માટે શરૂ જ્યારે અમે ર્મારી સાથે એક ડરસ્ક એસેસમેન્ટ પણૂા કરશે. 
 

આ ર્મે દ્વારા સામનો જોખમો, અને ર્મે અમારા સ્ટાફ અને ર્વશાળ સમદુાય પર િોળ કોઈપણ 
જોખમ સામે રિણ કરશે. 
 
 

જોખમો ઓળખવા માટે ર્મે સાથે કામ હતે ુર્મે ઘટે અને મેનેજ કરો આ જોખમો અને સમદુાયમાું 
સ્વર્ુંત્ર રહવેા માટે મદદ કરવા માટે છે. 
 

ર્મારા ઘરમાું મલુાકાર્ જોખમ ઊંચુું હોય ર્ો, આધાર ર્મારા ઘરમાું દૂર ઓફર કરી શકે છે. અમે 
સરુક્ષિર્ રીરે્ કારણ કે જોખમ ર્મે આધાર આપવા માટે એક માગા શોધી શકો છો ર્ો અમે આ સેવા 
પાછી ખેંિી શકે છે. આ ખબૂ જ દુલાભ છે, પરુંત ુરે્ થાય ર્ો ર્મે આ અપીલ કરવાનો અર્ધકાર હોય 
છે. 
 

 

કોમ્ર્રુ્નટી ડ્રગ ટીમ 

Chorley, 01257 230452, લેન્કેસ્ટર અને મોરકામ્બ, 01524 846106, 

ર્પ્રસ્ટન, 01772 401100, 

વેસ્ટ લેન્કેશાયર, 01695 50740 

 

Drugline લેન્કેશાયર ક્ષલર્મટેિ, ર્રુ્નયન સ્રીટ, પે્રસ્ટન, PR1 2HD 

 

અનાર્મક પડરવારો, 01772 623864 

 

ઇનવિા હાઉસ હિે ઓડફસ, રાણી સ્ક્વેર, LANCASTER, 01524 541530 

 

લેન્કેશાયર ડ્રગ ઍક્શન ટીમ, 01772 262482 

 

ર્પર્ા, 0800 665 544 માટે જીવાદોરી 
નાકોડટક્સ અજ્ઞાર્, ર્કેુ હલે્પલાઇન 0845 373 3366 

 

પદાથા વજન સેવા: 
Chorley, 01257 230452, લેલને્િ, 01772 773540, પે્રસ્ટન, 01772 676000, 

વેસ્ટ લેન્કેશાયર, 01695 50740, 

બ્લેકપલુ Wyre અને Fylde, 01253 651440 

ર્શિણ, Traning અને રોજગાર 
રોજગાર 

બ્લેકપલુ, Fylde અને Wyre કોમ્ર્રુ્નટી સ્વૈચ્ચ્છક સેવા: ABINGDON સ્રીટ, બ્લેકપલુ, 01253 624505 

LANCASTER કોમ્ર્રુ્નટી સ્વૈચ્ચ્છક સેવા, મધ્યમ સ્રીટ, LANCASTER, 01524 555900 

 

જોબ સેન્ટર: 
Chorley, 01257 565700, ફ્લીટવિુ, 01253 615100, LANCASTER, 01524 302000, લેલેન્િ, 
01772 403600, Lytham સેન્ટ Annes, 01253 615400, Ormskirk, 01695 694900, પે્રસ્ટન, 01772 
403200 

 

કામશોધવનાર િાયરેક્ટ ફોન 0845 606 0234, Textphone 0845 605 5255 

 

Longmeanygate, લેલને્િ, 458657 કામ કરવા માટે પ્રગર્ર્ 01772: વળાુંક 

 

દક્ષિણ Ribble કી રોજગાર કોિ, વેસ્ટ પેિોક, લેલેન્િ, 01772 623893 
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મરૂ નકૂ ર્વુા અને કોમ્ર્રુ્નટી સેન્ટર, 01772 973126 

પાક્સા ક્ષિલ્ડ્રન્સ સેન્ટર, બાન્સા રોિ, Skelmersdale, 01695 554535 

 

ક્ષબિંદુ ર્સક્સર, Skelmersdale, 01695 50799 

 

વાર્ હિે, પે્રસ્ટન, 01772 798324 

 

આ શહરેી સિ,ે માઉન્ટ સ્રીટ, પે્રસ્ટન, 01772 255300 

 

વેસ્ટ જુઓ કોમ્ર્રુ્નટી સેન્ટર, એિન એવન્ર્,ુ ફ્લીટવિુ, 01253 870133 

 

Wyre જજલ્લા ર્થુ અને સામદુાર્યક સેવાઓ, 01253 893102 

 

ર્વુા અને કોમ્ર્રુ્નટી કિેરી, Ormskirk, 01695 585761 

િેન્ટીસ્ટ, િોક્ટરો અને હોસ્સ્પટલો 
આરોગ્ય સલાહ માટે સ્થાર્નક િેન્ટીસ્ટ, િોક્ટરો અન ેહોસ્સ્પટલો, નીિેની નુંબર પર એનએિએસ 
િાયરેક્ટ હલે્પલાઇન સુંપકા કરો: 
 

એનએિએસ િાયરેક્ટ 0845 464 7 

 

વકૈચ્લ્પક રીર્ ેએક સ્થાર્નક દુંર્ ક્ષિડકત્સક અથવા િોકટરની સર્જરી શોધવા માટે વબેસાઇટની 
મલુાકાર્ લો: 
www.nhsdirect.nhs.uk 
 

ડ્રગ અને દારૂ સેવાઓ 
Addaction 

ઉત્તર લને્કેશાયર, એક સ્ટોપ શોપ, મોરકામ્બ 01524 428310 

દક્ષિણ લને્કેશાયર, શહરેી એક્સિને્જ, પ્રસે્ટન, 01772 255307 

 

વ્યસન ર્નભારર્ા સોલ્ર્શુન્સ 

Chorley, 01257 230222, પ્રસે્ટન, 01772 797654, 

Wyre, 01253 870101 
 

છૂપા મદ્યપાન કરનારાું, ર્કેુ હલે્પલાઇન 0845 769 7555 

 

ગપુ્ર્ર્ા અન ેિેટા પ્રોટેક્શન 

 
 

અમ ેસારી રીર્ ેર્મ ેઆધાર આપવા માટે અન્ય સેવાઓ સાથે નજીકથી કામ કરે છે 
અન ેર્મન ેઅન ેઅન્ય લોકોન ેસરુક્ષિર્. 
 

આ ક્યારેક અમ ેમાડહર્ી શરે કરવા માટે જરૂર છે. લગભગ બધા ડકસ્સાઓમાું અમ ે
ર્મારી પરવાનગી કહીશુું. ક્યારેક અમ ેપણ ર્મારી પરવાનગી ર્વના, ર્મ ેઅથવા 
અન્ય સલામર્ રાખવા માટે માડહર્ી શરે કરવા માટે જરૂર પિી શકે છે. 
 

અમ ેર્મન ેટેકો શરૂ જ્યારે માડહર્ી ફોમા શરે કરવા માટે સુંમર્ર્ પરૂી પાિવાનુું કહશે.ે 
 
 

િેટા પ્રોટેકશન 

 

અમ ેર્મારી માડહર્ી ધરાવ ેછે અન ેઉપયોગ કરવો જોઈએ સકેં જે િેટા પ્રોટેક્શન 
એક્ટ 1998 નુું પાલન. આ ર્મ ેહશ ેર્વશ ેઅમ ેપકિી જાણકારી અથા છે: 
 

અમન ેર્મ ેઆધાર માટે • જરૂર છે. 
• સવેા કથળી કરર્ાું અન્ય કુંઈપણ માટે વાપરેલ નથી. 
• અપ િેટ અન ેમાત્ર ર્રીકે લાુંબા સમય સધુી જરૂરી માટે રાખવામાું. 
• લૉક કેક્ષબનટેની માું સરુક્ષિર્ રાખવામાું, અથવા કમ્પ્ર્ટુસા પર સરુક્ષિર્ રીર્ ે
આયોજન. 
 

વધ ુમાડહર્ી માટે અમારા ગપુ્ર્ર્ા અન ેિેટા રિણ નીર્ર્ઓ માટે ર્મારા પ્રોજેક્ટ 
કામદાર પછૂી લો. 
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ફડરયાદો અન ેઅન્ય અક્ષભપ્રાય 

 

અમ ેર્મન ેસવેા કેવા લાગે છે સાુંભળવા માુંગો, ર્ો ર્ ેઅમન ેર્ ેશક્ય ર્ટેલી સારી છે ર્ેની ખાર્રી 
કરવામાું મદદ કરે છે. 
 

ફડરયાદ 

 

અમ ેએક ઉત્તમ સેવા આપવા માટે મથવુું પરુંત ુક્યારેક ખોટુું જાય ખબર. ર્મ ેસવેા સાથ ેનાખશુ હો ર્ો 
કૃપા કરીન ેઅમન ેજણાવો. ફડરયાદો અમન ેસધુારવામાું મદદ કરે છે. મનેજેર ર્મારી ફડરયાદની 
ર્પાસ કરશ.ે અમ ેવસ્તઓુ અર્ધકાર બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરશ ેઅન ેર્મ ેજાણકાર રાખશ.ે 
 

ર્મન ેગમે, ર્ો અમ ેર્મન ેફડરયાદ મદદ કરીશ, અથવા જો ર્મ ેપસુંદ કરશો ર્ો બીજુ ું કોઇ ર્મન ે
મદદ કરી શકે છે. ર્મ ેર્મારી ફડરયાદ પડરણામ સાથ ેખશુ ન હોવ ર્ો ર્મ ેફરીથી ર્નણાય જોવા માટે 
અમન ેપછૂી શકો છો (અપીલ કહેવાય છે). ર્મ ેફડરયાદ કરો ત્યારે અમ ેર્મન ેઆ ર્વશ ેવધ ુકહી જશે. 
 

ર્મ ેફોન, ઇમઇેલ, અિર, ટેક્સ્ટ, અથવા વ્યસ્ક્ર્ દ્વારા ફડરયાદ કરી શકો છો. ર્મારા પ્રોજેક્ટ કામદાર, 

નીિનેી માડહર્ીનો ઉપયોગ ર્મને અથવા ડિસ્ક વડરષ્ઠ મનેજેર સ્ટીવ જેમ્સ સહાયક સેવાના મેનજેર 
સુંપકા કરો. ર્મ ેસેવાનો બહાર કોઈન ેફડરયાદ કરવા માુંગર્ા હો, ર્ો સુંપકા 'સહાયક લોકો', ર્મેની 
સુંપકા માડહર્ી પાનુું 4 છે. 
 

બનાવી ડિસ્ક ડરસાયચ્ક્લિંગ લાઈવ્સ 

એસકે્સ સ્રીટ 

ર્પ્રસ્ટન PR1 1QE 

ફોન: 01772 723061 ઇમઇેલ: compass@disc-vol.org.uk 

 

સર્વનય 

 

જો અમ ેખરેખર સારી કુંઈક કર્ુું છે અન ેઅમને જણાવો કરવા માુંગર્ા હોય ર્ો પછી શુું કરો. ર્મન ે
ગમ ેર્ો અમ ેર્મારા પ્રોજેક્ટ કામદાર સધુી ર્મારી ડટપ્પણીઓ પસાર પિશ.ે 
 

ડટપ્પણીઓ 

 

અમ ેબદલી અથવા સધુારવા માટે કેવી રીર્ ેર્વિારો સ્વાગર્ છે. અમ ેર્નયર્મર્ ડટપ્પણીઓ જોવા 
અન ેઆ પર આધાડરર્ છે ફેરફારો કરો. સામલે ર્વશે જાણકારી માટે આગલા પષૃ્ઠ પર સવેા 
વપરાશકર્ાા પ્રભાવ અન ેસામલેગીરી જુઓ. 
 

 

ર્પ્રસ્ટન, 01772 723888 

આશ્રય, 0844 515 1831 
 

શહરેી સિે, માઉન્ટ સ્રીટ, પ્રસે્ટન, 01772 255300 

ઉંમર કન્સના: 
Chorley, 01257 233200, Lytham, 01253 783938, LANCASTER, 01524 
720232 

ર્પ્રસ્ટન, 01772 552850, Skelmersdale, 01695 720406, ફ્લીટવિુ, 01253 
770557 

Connexions: 
Chorley, 01257 248900, Lytham, 01253 720948, LANCASTER, 01524 
386700, મોરકામ્બ, 01524 413229, પ્રસે્ટન, 01772 554400, લેલને્િ, 01772 
450800, Skelmersdale, 01695 737190, ફ્લીટવિુ, 01253 775750 

આગ સલામર્ી 0800 169 1125 ર્પાસો 

ભાડુું / બોન્િ ગેરેન્ટી યોજનાઓ 

ફેસ ટુ ફેસ YMCA, સને્ટ િેર્વિ માર્ાનો રોિ દક્ષિણ, Lytham સને્ટ Annes, 

Fylde, 01253 720270, 

Wyre, 01253 779777 

 

દક્ષિણ Ribble િિો ભાડુું ગેરુંટી સ્કીમ, 01772 625371 
 

સમદુાય અને ર્વુા જૂથો 
Befriending 

Homecare, Wyre સવેાઓ, 01253 777933 

 

આ Foxton સને્ટર, પ્રસે્ટન, 01772 555952 

 

આ ર્મત્રર્ા સને્ટર, LANCASTER, 01524 34962 

 

સમદુાય કેન્રો 
બાટાન રોિ, ર્વુા અન ેકોમ્ર્રુ્નટી સને્ટર, 01524 65622 

 

Chorley ર્થુ અન ેસામદુાર્યક સેવાઓ, 01257 268251 
લેલેન્િ ર્થુ અને સામદુાર્યક સેવાઓ, 01772 621125 
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ર્વમને્સ રેફયજુી / એઇિ 

પોલીસ અન ેસોર્શયલ સર્વિસીસ ર્વભાગો કટોકટીમાું સુંપકા કરી છે 

સલાહ અને માડહર્ી 
લને્કેશાયર ઇંસ્પકૈરેટ: 0845 125 3545 

 

સમાજ સવેાના લને્કેશાયર કાઉન્ટી કાઉસ્ન્સલ માર્ાનો ર્વભાગ (કટોકટીઓ): 0845 602 1043 

 
 

ર્સડટઝન્સ એિવાઇસ બ્ર્રૂો 
Chorley કેબ, બજાર સ્રીટ, 01257 279807 

 

Kirkham અન ેગ્રામ્ય Fylde કેબ, મરૂ સ્રીટ, 01772 682588 

 

LANCASTER કેબ, ડકિંગ સ્રીટ, 0870 126 4035 

 

લલેને્િ કેબ, Towngate, 01772 424282 

 

ર્પ્રસ્ટન અન ેજીલ્લા કેબ, બલ ેસ્રીટ, 01772 822416 

 

Wyre કેબ, ર્વક્ટોડરયા રોિ વસે્ટ, 01253 866520 

 

મારી એજન્સીઓ 

Barnardos, Lytham રોિ, પ્રસે્ટન, 01772 788993 પર ખસિેવુું 
 

ફાઉન્િેશન્સ, ઓક્સફિા સ્રીટ, પ્રસે્ટન, 01772 558930 

 

ઘર ર્વનાના, Chorley, 01257 273320 મદદ 

 

લને્કેસ્ટર અન ેજીલ્લા બેઘર ઍક્શન સવેા, 01524 65568 

 

રોયલ ક્ષિડટશ લશ્કરી: 
Chorley, 01257 791242 

સને્ટ Annes, 01253 724420 

 

Signposts: 
મોરકામ્બ, 01524 419021 
 

 

સમાનર્ા અને િાયવર્સિટી 
 

કોમ્પાસના કે કોઇ કારણ કે રે્મની ક્ષલિંગ, ઉંમર, વૈવાડહક દરજ્જો, અપુંગર્ા, વુંશ, રુંગ, વુંશીય અથવા 
રાષ્રીય મળૂ, જાર્ીયર્ા કે ધમાને ઓછી ર્રફેણમાું ગણવામાું આવે છે રે્ની ખાર્રી કરવાનો છે. 
 

અમે લોકો રે્ને અલગ અલગ જરૂડરયાર્ો સાથે વ્યસ્ક્ર્ઓ માને છે, પરુંત ુસમાન વ્યવહાર થવો જોઈએ. 
દરેક વ્યસ્ક્ર્ને રે્મની જરૂડરયાર્ો પર આધાડરર્ સેવા ઍક્સેસ કરવા માટે જ ર્ક છે જોઇએ, અને બધા એક 
ઉચ્િ ગણુવત્તા સેવા પ્રાપ્ર્ કરીશુું. 
 

ર્મે ર્મારી સામે ભેદભાવ કરવામાું આવ્યો હોય એવુું લાગે છે કે જો નડહિં, ર્ો આ ફડરયાદ પ્રડક્રયા પાલન 
કરો. ર્મે બીજી વ્યસ્ક્ર્ અથવા સુંસ્થા દ્વારા ભેદભાવ કરવામાું આવી છે, ર્ો ર્મારી યોજના કામદાર જાણ 
કરો અને રે્ઓ લેવા માટે શે્રષ્ઠ ડક્રયા પર ર્મને સલાહ સમિ રજુ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. 
 

સમાનર્ા અને િાયવર્સિટી ર્વશે વધ ુમાડહર્ી માટે અમારા સમાનર્ા અને િાયવર્સિટી નીર્ર્ઓ માટે ર્મારા 
પ્રોજેક્ટ કામદાર પછૂી લો. 
 

સેવા વપરાશકર્ાા પ્રભાવ અન ે

સુંિોવણી 
 

અમે સેવા વપરાશકર્ાાઓને સેવા ર્વર્ડરર્ થયેલ છે કેવી રીરે્ સામેલ કરવા માુંગો છો. અમે ર્મારા 
ર્વિારો ડકિંમર્ અન ેર્મે વૉઇસ હોય છે અને અમે ર્મને લાભ માટે અમારી સેવા પરૂી કેવી રીરે્ માગા 
જીવી કરવા માુંગો છો. 
 

ર્મારા પ્રોજેક્ટ કામદાર માટે સર્વિસ ર્વશે સિૂનો અથવા ડટપ્પણીઓ પસાર કરો. ર્મે પણ જૂથો સાથે 
જોિાવા અને જેવી વસ્તઓુ ભાગ લઇ શકે છે: 
 

 અમારી સેવા વપરાશકર્ાા ગ્રપુ જોિાયા 
 અમારા ન્ર્ઝૂલેટર માટે ફાળવવાનુું 
 નવી સ્ટાફ ઇન્ટરવ્ર્ ુકરવા અમને મદદ 

 સેવા સધુારવા અમે મદદ માટે કામ માગા પર છીએ 

 અમારા questionnaires પણૂા 
ર્મે ભાગ લેવા માુંગો છો લાગે છે  કોઈપણ અન્ય રીરે્ 

 

ર્મારા પ્રોજેક્ટને કામદાર ર્મે સેવા વપરાશકર્ાા પ્રભાવ અન ેસામેલગીરી ર્વશે વધ ુજણાવશે. 
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ઉપયોગી સુંપકોAccommodation 

 

આવાસ 

ઇમર્જન્સી આવાસ અન ેસપોટેિ હાઉર્સિંગ 

 

કટોકટી આવાસ અન ેઆધારભરૂ્ હાઉર્સિંગ ર્વશ ેજાણકારી માટે, નીિેની જણાવ્ર્ુું ર્રીકે ર્મારી 
સ્થાર્નક કાઉસ્ન્સલ સુંપકા કરો: 
 

Chorley બરો કાઉસ્ન્સલ, હાઉર્સિંગ એિવાઇસ, 01257 414900 

 

Fylde બરો કાઉસ્ન્સલ, હાઉર્સિંગ એિવાઇસ, 01253 658658 

 

LANCASTER ર્સટી કાઉસ્ન્સલ, વ્ર્હૂાત્મક હાઉર્સિંગ, 01524 586801 
 

ર્પ્રસ્ટન ર્સટી કાઉસ્ન્સલ, હાઉર્સિંગ સલાહકારી સવેાઓ, 01772 906414 

 

દક્ષિણ Ribble બરો કાઉસ્ન્સલ, હાઉર્સિંગ એિવાઇસ, 0800 3 895810 

 

વસે્ટ લને્કેશાયર ડિસ્સ્રક્ટ કાઉસ્ન્સલ, 01695 716800 

 

Wyre બરો કાઉસ્ન્સલ, હાઉર્સિંગ એિવાઇસ અન ેઘરબાર, 01253 891000 

 

ફ્લોડટિંગ આધાર 

ડિસ્ક ઉપગ્રહ કિરેીઓ ધરાવ ેછે 

 

ડિસ્ક સ્વર્ુંત્ર દેશ ર્રુ્નટ, ડરસાયચ્ક્લિંગ લાઈવ્સ ક્ષબલ્િીંગ, એસકે્સ સ્રીટ, 

ર્પ્રસ્ટન, PR1 1QE 

 

ર્પ્રસ્ટન: 01772 723061 
FLEETWOOD: 01253 799107 

LANCASTER: 01524 843210 

Skelmersdale: 01695 711245 

 

હાઉર્સિંગ સુંગઠનો 
આવાસ યાદી અને એચ્પ્લકેશન માગાદશાન માટે દરેક હાઉર્સિંગ એસોર્સએશન સુંપકા  
 

લોકો માટે સ્થાનો: 18 દક્ષિણ રીંગ્સ ક્ષબઝનસે પાકા , બામ્બર ક્ષિજ, પ્રસે્ટન, PR5 6BZ, 01772 
666000 

 

કોન્ટુર હોમ્સ: 
િાઉર્નિંગ સ્રીટ, પે્રસ્ટન, 01772 704713 

Mendip રોિ, લેલેન્િ, 01772 431262 

ખાણ રોિ, LANCASTER, 01524 843018 

 

AvenQuest હોમ્સ: Arundel પ્લેસ, પે્રસ્ટન 01772 257274 

 

કોમ્ર્રુ્નટી ગેટવે: વેસ્ટ સ્રાન્િ, પે્રસ્ટન, 0800 953 0213 

 

નવી પ્રગર્ર્ હાઉર્સિંગ એસોર્સએશન: 
ર્પ્રસ્ટન, 01772 741024 

Longton, 01772 617837 

બામ્બર ક્ષિજ, 01772 336008 

લેલેન્િ, 01772 434012 

 

Stonham હાઉર્સિંગ એસોર્સએશન: 
Southport રોિ, Chorley, 01257 269263 

હબટા પ્લેસ, LANCASTER, 01524 65149 

Firbeck, Skelmersdale, 01695 728018 

 

નેવ બ્રકુ: Ormskirk રોિ, પે્રસ્ટન, 01772 554470 

 

Fairhaven હાઉર્સિંગ એસોર્સએશન: Crownlee, પે્રસ્ટન, 01772 471637 

 

ઉત્તરી કાઉન્ટીઓ હાઉર્સિંગ એસોર્સએશન: Brennand બુંધ, LANCASTER, 01524 598700 

 

ગાડિિયન હાઉર્સિંગ એસોર્સએશન: Monkswood એવન્ર્,ુ મોરકામ્બ, 01524 424852 

 

કાર-Gomm: 
લોઅર બને્ક રોિ, પે્રસ્ટન, 01772 713039 

ક્વીન સ્રીટ, LANCASTER, 01524 388201 
 

એક્સેંટ: એલ્િર બુંધ, લેલેન્િ, 01772 432005 

 

નવી Fylde હાઉર્સિંગ: Lytham સેન્ટ Annes, 01253 642000 

 

ઉત્તર ક્ષિડટશ હાઉર્સિંગ એસોર્સએશન: Millrace કોટા , LANCASTER, 01524 585290 

 

કાઉન્ટી Palantine હાઉર્સિંગ એસોર્સએશન: LANCASTER, 01524 3732 
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