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أرقام االتصال الرئيسية إذا كنت بحاجة إىل املساعدة

املساعدة املتوفرة للحفاظ عىل صحتك العقلية

موعد الطبيب العام GP )طبيب( * - ميكنك التحدث

إىل الطبيب العام حول مشاعرك. فهم يستطيعون

تقديم النصيحة لك حول اتخاذ أفضل الخطوات التالية.

خدمة الصحة الوطنية NHS 111 )املفتوح 24 ساعة خالل اليوم( - إذا كنت 

بحاجة إىل مشورة أو عالج طبي برسعة

وال ميكنك االنتظار ملقابلة الطبيب العام GP فاتصل بالرقم 111.

خدمة وست يوركشاير للصحة النفسية تقدم للمجتمع يف ليدز الدعم واملشورة 

عىل خط املساعدة عىل مدار 24 ساعة 

رقم الهاتف: 

يقدم خط املساعدة كونكت دعاًم نفسيا

ومعلومات ويفتح كل ليلة بني 6 مساًء - 2 صباًحا.

هاتف: 

مقهى “هوب ان آكرايسس” مفتوح لالشخاص الذين ميرون  بأزمات، طيلة 

أيام األسبوع، من 6 مساء حتى 12 صباًحا. إذا كنت تريد  الدخول إىل املقهى 

فاتصل بهم أو اكتب رسالة نصية أوال عىل

ساماراتنز )مفتوح 24 ساعة يف اليوم( - إذا كنت

بحاجة إىل التحدث مع أي شخص عن أي يشء

 متر به. الهاتف:

الفاجعة

خط  مساعدة وست يوركرش و هاروجيت للثكاىل و الذين  فقدوا أحبائهم.   

تقدم الدعم واملشورة للمساعدة يف للثكاىل واذين فقدوا أحبائهم رقم ا

لهاتف:

)8 صباًحا - 8 مساًء، 7 أيام يف األسبوع(

املساعدة ملقدمي الرعاية

كريرز ليدز تقدم املشورة والدعم ملقدمي الرعاية املتطوعني يف ليدز.

هاتف:

تعاطي الكحول واملخدرات

فورورد ليدز  هي خدمة ملساعدة املدمنني عىل الكحول واملخدرات للمجتمع 

يف ليدز.

هاتف:

العنف املنزيل

تقدم خدمة العنف املنزيل يف  ليدز الدعم للنساء والرجال الذين يعانون من 

العنف أو الخوف أو اإلساءة يف املنزل.

 الهاتف:           )مفتوح 24 ساعة يف اليوم(

خط املساعدة الوطني لإلساءات املنزلية

هاتف:                )مفتوح 24 ساعة يف اليوم(

العنف الجنيس

منظمة SARSVL تقدم الدعم لجميع النساء والفتيات الاليت تأثرن بالعنف 

الجنيس يف أي وقت من حياتهم.

هاتف:        

الرسالة النصية:

خط املساعدة الوطني لحوادث االغتصاب هاتف:

)مفتوح 2.30-12 ظهرا و

9:30-7 مساء كل يوم(

القامر

خدمة ملساعدة املدمنني عىل القامر للمجتمع  يف ليدز يقدم املساعدة ألي 

شخص مترضر مبشكلة

القامر يف ليدز، مبا يف ذلك أعضاء األرسة

أو االصدقاء. هاتف:

خط املساعدة الوطني للقامر

هاتف:         )مفتوح 24 ساعة يف اليوم(

* توفر العيادة الصحية يورك سرتيت الرعاية الطبية لألشخاص املرشدين أو الذين قد يفقدون منازلهم. هاتف:

إذا كنت بحاجة إىل املساعدة إلنقاذ حياتك أو حياة أي شخص آخر، فاتصل برقم 999 )مفتوح 24 ساعة يف اليوم(

اضغط عىل 55 بعد 999 إذا كنت يف خطر وال ميكنك التحدث.
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