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خواردنةوةى ئةلكهوليةكان و 

بە درێژایی ڕۆژ لە جووڵەدا ببەمادەی بێهۆشکەرةكان 

ئاگادارى 

تةندروستى 

دةروون و 

جةستةى خوت به 

بواری دەروونی باش- وێبسایتی تەندروستی 

بواری دەروونی بۆ دانیشتوانی لیدز
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ژمارةى پةيوةندييه سةرةكيةكان ئەگەر پێویستیت به يارمةىت بوو 

یارمەتی بۆ سەالمەتی بواری دەروونی

سەرەی جی پی)دۆکتۆر(* - تۆ دەتوانی لە سەر هەستەکانت قسە لە گەڵ 

جی پی ییەکەت بکەی. ئەوان دەتوانن ئاموژگاريت بکەن بۆ ئەوەی هەنگاوە 

باشەکانی دوایی هەڵبگریت.

ئێن ئێچ ئێس ١١١ )روژانه ٢٤ کاتژمێر کراوەیە( - ئەگەر پێویستت بە 

ئاموژگارى پزیشکی و یا چارەسەری بە پەلە هەبوو وه ناتوانی بوەستی بۆ 

ئەوەی جی پییەکەت ببینى پێوەندی بکە به ١١١

هيىل ويست يوركشري 24 كاتژمري بو يارمةتيداىن بوارى دةرووىن. پيشكةش 

كردىن پشتگريى و ئامۆژگاری و زانيارى بو خةلكاىن ليدز 

تەلەفۆن: ٠٨٠٠١٨٣٠٥٥٨

پێوەندیکردن بە هێڵی یارمەتی دەتوانێت لە بارةی هەستیارییەوە پشتیوانیت 

بکات و زانیاریت پێبدات و هەموو شەوێک کراوەیە لە ٦ی ئێوارەوە بۆ ٢ی 

بەیانی. تەلەفۆن بکە بۆ: ٠٨٠٨٨٠٠١٢١٢

کافرتەیای ‘هیوا لە کاتی قەیران’ ی وێڵ بین

 کراوةیە بۆ ئەو کەسانەی کە لە قەیراندان، حەوت شةو لە هەفتەدا 

لە ٦ی ئێوارە بۆ ١٢ی شەو. تەلەفۆن بکەن و یا نامە بنێرن لە پێشدا بۆ 

٠٧٧٦٠١٧٣٤٧٦ ئەگەر پێتان خۆش بوو کە بێن بۆ ئەو کافرتیایە.

ساماريتانس )روژانه ٢٤ کاتژمێر کراوەیە(- ئەگەر پێویستت بەوە بوو کە لە 

گەڵ هەندێک کەسدا قسە بکةى لە بارەی هەرشتێکەوە کە تۆ تيايدا تيپةر 

دةبيت. تەلەفۆن: ١١٦١٢٣

ويست يوركشري و هارۆگەیت

هێڵی یارمەتی بو خەم ولەدەستدان یارمەتی شارەزایانە و ئاموژگارى پێشكه 

ش دەکات بۆ ئەو كةسانةى كه خەم و كةسيان لە دەستداوه. تەلەفۆن: 

٠٨٠٨١٩٦٣٨٣٣) ٨ی بەیانی بۆ ٨ی شەو، حەوت ڕۆژ لە هەفتەدا(

یارمەتی بۆ چاودێریکەرەکان

چاودێرەکارەکانی لیدز ئاموژگارى و پشتیوانی پێشکەش بەو چاودێریکەرانە 

لە لیدز دەکات کە داهاتیان نییە.

تەلەفۆن: ٠١١٣٣٨٠٤٣٠٠

خواردنەوە و بەکارهێنانی ماددەی هۆشبەر

فور وورد لیدز خزمەتگوزاری خواردنەوە و بەکارهێنانی ماددەی هۆشبەر بۆ 

دانیشتوانی لیدز

تەلەفۆن: ٠١١٣٨٨٧٢٤٧٧

بەدڕەفتاری خێزانی

خزمەتگوزاری توندوتیژی خێزانی لیدز یارمەتی پێشکەش بە تەواوی ئەو ژن و 

پیاوانە دەکات کە ئەزموونی ترس، بەدڕەفتاری و  توند و تیژییان لە سەر بووە 

له مالةوه 

تەلەفۆن: ٠١١٣٢٦٤٠٤٠١ )٢٤ کاتژمێر لە ڕۆژدا کراوەیە(

هێلی نیشتامنی بەدڕەفتاری خێزانی

تەلەفۆن: ٠٨٠٨٢٠٠٠٢٤٧

)٢٤ کاتژمێر لە ڕۆژدا کراوەیە(

توندوتیژی سێکسی

SARSVL یارمەتی پێشکەش به هەموو ژنان و کچان دەکات کە توند و تیژی 

سێکسی لە هەر کاتێکی ژیانیاندا کاریگەری لە سەریان داناوە.

 

هێڵی نیشتامنی قەیرانی دەست درێژی

تەلەفۆن: ٠٨٠٨٨٠٢٩٩٩٩

)له ١٢-٢:٣٠ دوانیوەرۆوە و ٧- ٩:٣٠ شەو (

قومار کردن

خزمەتگوزاری کۆمەڵگەی قوماری لیدز

یارمەتی هةموو ئەو کەسانە دةدات لە لیدز کە کاريگةرى قوماريان لە سەره، 

وه هةروةها هاوڕێ و ئەندامانی بنەماڵەش دەگرێتەوە.

تەلەفۆن: ٠١١٣٣٨٨٦٤٦٦

هێڵی نیشتامنی قومار

تەلەفۆن: ٠٨٠٨٨٠٢٠١٣٣

)روژانه 24 كاتژمري كراوه يه

بنکەی تەندرووستی شەقامی یۆرک چارەسەری پزیشکی بۆ ئەو کەسانە دابین دەکات کە بێ خانە و النەن و یا لەوە دەچێت کە بێ خانە و النە بکەون.   تەلەفۆن: ٠١١٣٢٩٥٤٨٤٠

ئەگەر پێویستت بە یارمەتی هەیە بۆ ئەوەی کە ژیانی خۆت یا ژیانی کەسانی تر بپارێزیت ، پێوەندی بە ٩٩٩ وە بکە ) ٢٤ کاتژمێر لە ڕۆژدا کراوەیە(

دوای ٩٩٩پەنجە بنى بە ٥٥ ئەگەر ژیانت لە مەترسیدا بوو و نەتوانی قسە بکەى .


