ভয়েস মেযেো 2:
Hello/ greetings in local language, my name is Asad from the Islington Bangladeshi Association
and I will talk to you about the change..
লকডোউন শুরু হওয়ার মেযক লকডোউন শিশেল করো পর্ন্ত
য নিয়মকািুি
আমরা সবাই লকডাউনের বববিবিষেি বিবিল হওয়ার জিয কামো করবি। তষব এটি আমাষের
ববশীরভাষের জিয একটি বড় পবরবততি হষব এবং 'িতু ি স্বাভাববক'-এর সাষি মাবিষ়ে বিও়ো আমাষের
প্রতযািার বেষ়ে কটিি হষত পাষর।
আমরা সবাই আরও বাইনর ববনরানে বেষ়েবি, আরও সক্রি়ে হষত বেষ়েবি এবং আরও স্বাভাববক রুটিষি
বিষর বেষত বেষ়েবি।
লকডাউি অিবা লকডাউি বিষক বববরষ়ে আসার জিয বকািও 'স্বাভাববক' সাড়া বিই। আপিার
অিুভূবতগুবল অষিক বকিু দ্বারা প্রভাববত হষত পাষর বেগুষলা আপিার বি়েন্ত্রষের বাইষর। আপোর
মনের ভাব এক এক দিে এক এক রকম হনে পানর।
বিষজর েবতষত কাজ করা গুরুত্বপূে।ত িতু ি বিষেত বিকাগুষলা দ্বারা বিষজষক োপগ্রস্ত অিুভব করষত
বেষবি িা: বকবলমাত্র বসািযাল বমবড়ো়ে ববশ্বস্ত উৎসগুবল অিুসরে করুি, আপবি সম়ে বিি এবং
এমি েবতষত েলুি বেটিষত আপবি স্বাচ্ছন্দ্যষবাি কষরি।
অষিষক বেষেি বে তাষের অবভজ্ঞতাগুষলা অষিযর সাষি ভাে কষর বিষল তা তাষের আরও ভাল ববাি
করষত সহা়েতা করষত পাষর। কেিও কেিও শুিু আপিার কিা বিািার জিয কাউষক পাও়ো বেবি
বেোি বে বতবি আপিার মঙ্গল োি তাহষল তা সবতযই সাহােয করষত পাষর।
আপিার েবে বিষজষক সুস্থ ও ভাল রাো কটিি হ়ে, তাহষল জািষবি বে আপবি একা িি এবং অষিযর
কাষি সাহােয োও়ো টিক আষি। শুরু করার জিয একটি ভাল জা়েো হল আপিার ক্রজবপর সাষি কিা
বলা (েবে আপিার সাজতাবরষত আপিার মত সাংস্কৃবতক পিভূ বমর বকাি ক্রজবপ িাষকি তষব আপবি
তার সাষি বেো করার কিা অিুষরাি করষত পাষরি)।
অিবা আপবি আইষকাষপর (icope) সাষি বোোষোে করষত পাষরি। আইষকাপ হষচ্ছ একটি
ববিামূষলযর, বোপিী়ে, এিএইেএস সাবভতস, ো ববেণ্ণতা, উষদ্বে বা োষপর সাষি লড়াই করষিি এরকম
বলাকষের সাষি সহা়েতা কষর। আইষকাপ অযাপষ়েন্টষমষন্ট একজি বোভােীর উপবস্থত িাকার বযবস্থা
করষত পাষর। আপবি www.icope.nhs.uk টিকািা়ে আরও তিয বপষত পাষরি।
https://www.good-thinking.uk/ ওষ়েবসাইষি ভাষলা বেন্তার উপর িািাববি সুস্থতা আর কলযােমূলক
সম্পে রষ়েষি।
We know it is a difficult time so if you’re struggling in any way, or know someone who is,
please get in touch. Camden Council can provide you with support and advice on a range of
issues, including mental health and wellbeing, housing, finances and employment support.
Contact Camden on 020 7974 4444 (option 9) Monday to Friday, 9am to 6pm or
visit camden.gov.uk/support for individuals. You can also write to: Contact Camden
Reception, 5 Pancras Square, London N1C 4AG.
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