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Walsall-এ স্বাগত
জানানোর তথ্যপঞ্জি
Walsall-এ নতুন আগত মানুষদের জন্য একটি সহায়ক ও তথ্য সম্বলিত নির্দেশিকা

এই তথ্যপঞ্জিটি দুটি কমিউনিটি গোষ্ঠী দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আপনার কাছে ওয়ালসল বরো সম্পর্কে এই তথ্যপঞ্জিটি পৌঁছে দিতে
একত্রে কাজ করেছে।

Walsall-এ দৃঢ় এবং সংহত কমিউনিটি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে Walsall ফর অল আমাদের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল। এটি আমাদের
সামর্থ্য ও তার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জগুলিকে শনাক্ত করে এবং সংহতির পথে থাকা বাধাগুলিকে ভেঙে এগিয়ে যেতে আমরা যে
পদক্ষেপগুলি নেব সেগুলিও নির্ধারণ করে।
আমাদের লক্ষ্য সংহত, সমর্থ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কমিউনিটি গড়ে তোলা যেখানে সমস্ত ধরনের প্রেক্ষাপটের মানুষ একত্রিত হয়ে তাদের মধ্যে
থাকা সাধারণ বিষয়গুলি উদযাপন করতে পারবেন। এমন একটি জায়গা যেখানে আমাদের বাসিন্দারা সুরক্ষিত থাকবেন ও মূল্য পাবেন এবং সবাই তাদের
সুপ্ত সম্ভাবনা পূর্ণ করার ন্যায্য সুযোগ পাবেন এবং ওয়ালসলের বৃদ্ধিতে অবদান রাখবেন।
আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য, আমাদের চারটি অগ্রাধিকার রয়েছে:
1. কমিউনিটিগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন
2. নবীনদের একসাথে শেখা ও বেড়ে ওঠা
3. একসাথে কাজ করা ও অবদান রাখা
4. একসাথে বসবাস

ওয়ালসল ফর অল কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে আরও জানতে এগুলি দেখুন:

www.walsallforall.co.uk

Nash Dom CIC হল ওয়ালসলে অবস্থিত একটি নিবন্ধিত কমিউনিটি স্বার্থ সংস্থা যার পশ্চিম মিডল্যান্ডস জুড়ে পরিষেবা দেওয়ার ইতিহাস আছে।
স্থানীয় সরকারের সক্রিয় ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার এবং সংহত, সহায়ক ও সুরক্ষিত কমিউনিটি গড়ে তোলায় স্টেকহোল্ডার হিসাবে ন্যাশ ডম
প্রদান করে:


নতুন আগত কমিউনিটিগুলিকে বহুভাষিক পরামর্শ ও সহায়তা



একই গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে মূল্যায়ন ও পক্ষসমর্থন প্রয়োজন হয়



সংহতিতে সহায়তার জন্য কমিউনিটি ইভেন্ট এবং কার্যক্রম

বহুভাষিক পরামর্শ এবং প্রচারের কাজটি আমাদের কার্যক্রমের কেন্দ্রে থাকে। আমাদের যোগ্য উপদেষ্টাগণ ওয়ালসলের বিভিন্ন অংশের বাসিন্দাদের
বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অভিবাসন, সুবিধা, কর্মসংস্থান, সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে সহায়তা প্রদান করেন।
Nash Dom ওয়ালসলের কয়েকটি জায়গায় বিনামূল্যে ESOL কোর্স অফার করে। যারা তাদের ভাষার দক্ষতাগুলি উন্নতি করতে চান তারা
পরিবর্তনযোগ্য সময়সূচি এবং অবস্থান-সহ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ইংরেজি শিখতে পারেন।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে বা আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও জানতে অনুগ্রহ করে নিচের বিশদ তথ্য ব্যবহার করুন।
Nash Dom Community Hub
Sun Street, Walsall, WS1 4AL
টেলি: 07531 090695
ইমেল: info@nashdomcic.org

www.nashdomcic.org

ওয়ালসল ফর অল-এর সংহত কমিউনিটি কর্মসূচির পক্ষে ন্যাশ ডম সিআইসি দ্বারা প্রস্তুত। 2021 ফেব্রুয়ারি©

আপনি যদি সম্প্রতি ওয়ালসলে এসে থাকেন বা আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তবে এই
নির্দেশিকাটি আপনার জন্য যথাযথ!
আপনি ওয়ালসলে কাজ করা, বাস করা বা পড়াশোনা করা, যে সিদ্ধান্তই নিয়ে থাকুন না
কেন, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া, স্থানীয় পরিষেবাগুলি খুঁজে পাওয়া বা কেবল কী করা যায় তা
খুঁজে পাওয়া এবং নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাও করাও নির্দেশিকা ছাড়া কঠিন হতে পারে।ও
ওয়ালসল ফর অল-এর স্থানীয় সংহতিকরণ কর্মসূচির অংশ হিসাবে স্থানীয় অংশীদার ও
এজেন্সিগুলির সহযোগিতায় ন্যাশ ডোম সিআইসি ওয়ালসলে স্বাগত প্রস্তুত করেছে এবং
নতুন আগত কমিউনিটিগুলির সংহতিতে সহায়তা করতে ও তারা যাতে সমাদৃত মনে করে তার
অনুভূতি দিতে এটি বিন্যাস করা হয়েছে।
নির্দেশিকাটিতে স্থানীয় পরিষেবার তথ্য ও যোগাযোগ দেওয়া আছে যা বসবাসের অধিকাংশ
দিককেই অন্তর্ভুক্ত করে: স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, বাসস্থান, পরিবহণ, অধিকার এবং
দায়িত্ব, সামাজিক কার্যক্রম।
আমাদের আশা এই স্বাগত পুস্তিকাতে আপনি যে সমস্ত তথ্য পাবেন তা আপনাকে ও আপনার
পরিবারকে ওয়ালসলে স্থায়ীভাবে বসবাসে এবং একটি সক্রিয় ও পরিপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তা
করবে।

কোভিড-19 –এর দরুন জাতীয় লকডাউনের পরে, অধিকাংশ স্থানীয় পরিষেবা প্রদানকারী, মিলনস্থল এবং সংস্থা তাদের পরিষেবা
সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছে, কমিয়ে দিয়েছে বা অনলাইনে স্থানান্তর করেছে।
কোভিড-19 –এর সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম আপডেট ও আক্রান্ত বাসিন্দাদের জন্য উপলব্ধ সহায়তার জন্য ওয়ালসল কাউন্সিলের
ওয়েবসাইট দেখুন: go.walsall.gov.uk/covid-19_information

Walsall অঞ্চল
নিচের মানচিত্রে Walsall বরো গঠনকারী সমস্ত ডিসট্রিক্টগুলিকে দেখানো হয়েছে।

কন্ট্রোলার অফ হার ম্যাজেস্টিজ স্টেশনারি অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে অর্ডন্যান্স সমীক্ষা ম্যাপিং থেকে পুনরুৎপাদিত।
© রাণীর স্বত্ব। অননুমোদিত পুনরুৎপাদন রাণীর স্বত্ব লঙ্ঘন করে এবং এর ফলে মামলা বা দেওয়ানি কার্যবিধি প্রয়োগ করা হতে পারে।
© রাণীর স্বত্ব এবং ডেটাবেসের অধিকার 2020 অর্ডন্যান্স সমীক্ষা 100019529
আর কোনও অনুলিপি তৈরি করার প্রয়োজন নেই

স্বাগত পুস্তিকা

সূচিপত্র
এখানে আপনি ওয়ালসলে স্বাগত পুস্তিকাটিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির একটি তালিকা পাবেন। এই পুস্তিকাটিতে ওয়ালসাল বরো জুড়ে স্থানীয়
দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সহায়তা গোষ্ঠীর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য, যোগাযোগের বিবরণ ও নম্বর রয়েছে।
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1

WALSALL COUNCIL

Walsall Council Walsall বরোর পরিচালক কর্তৃপক্ষ এবং আপনাকে বিভিন্ন উপায়ে সহায়তা করতে পারে,
যার মধ্যে আছে ন্নিম্নলিখিতগুলি:






বাসস্থান সন্ধান
কর্মসংস্থান সন্ধান
ফিট এবং সুস্থ থাকা
আপনার সন্তানের জন্য একটি বিদ্যালয় সন্ধান
আপনার আবর্জনার বিন পরিষ্কার করা

Walsall Council ভবনটি শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং ঠিকানা হল:
www.go.walsall.gov.uk/contactus
ওয়ালসল কাউন্সিল ভবনটি শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং ঠিকানা হল:
Walsall Council
Civic Centre, Darwall Street, Walsall, WS1 1TP
টেলি: 01922 650 000

কাউন্সিল কর
আপনি যদি 18 বা তার বেশি বয়সী হন এবং একটি বাড়ির মালিক হন বা ভাড়া নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে সাধারণত
কাউন্সিল কর দিতে হবে।
নিবন্ধন করে কাউন্সিল কর প্রদান নিশ্চিত করা আপনার দায়িত্ব।
আপনি আপনার বিলে 25% ছাড় পাবেন যদি কাউন্সিল করের জন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে গণ্য হন এবং যদি:



আপনি একাই বাস করেন
আপনার বাড়ির কেউ প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে গণ্য না হন

আপনি সাধারণত 50% ছাড় পাবেন যদি আপনি-সহ আপনার বাড়িতে থাকা কেউ প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে গণ্য না হন।
আপনার কাউন্সিল কর প্রদান করার জন্য কয়েকটি উপায় রয়েছে:




কাউন্সিল কর অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করে সরাসরি অর্থ কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা
আপনার অনলাইন পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে অনলাইনে অর্থ প্রদান
0300 555 2852 নম্বরে পেমেন্ট লাইন ব্যবহার করে ফোনের মাধ্যমে অর্থ প্রদান

কাউন্সিল করের ব্যান্ড ও চার্জ, ছাড় এবং হ্রাস সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে www.go.walsall.gov.uk/ctax
দেখুন বা 0300 555 2851 নম্বরে কল করুন।

বিন এবং পুনর্ব্যবহার
আপনার গার্হস্থ্য আবর্জনা সঠিক পদ্ধতিতে নিস্পত্তি করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করা আপনার দায়িত্ব এবং ওয়ালসলের অধিকাংশ
বাড়িতেই নিম্নলিখিতগুলি প্রদান করা হয়:
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সাধারণ আবর্জনার জন্য ধূসর বিন
কার্টন, কাগজ, ক্যান, প্লাস্টিক ও কাঁচ পুনর্ব্যবহার করার জন্য সবুজ বিন
বাগানের আবর্জনার জন্য বাদামি বিন

বড় ও ভারী সামগ্রী ওয়ালসলের দুটি গার্হস্থয্ আবর্জনা পুনর্বয্ বহার কেন্দর্ ের মধ্যে যেকোনো একটিতে নিয়ে যেতে হবে:



Fryers Road Household Waste Recycling Centre, Bloxwich
Merchants Way Household Waste Recycling Centre, Aldridge

পুনর্বয্ বহার করার আগে গোপনীয় বা ব্যক্তিগত তথ্য যেমন বিল বা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যথাযথভাবে নিস্পত্তি করেছেন তা
নিশ্চিত করুন। আপনার আবর্জনা ও পুনর্বয্ বহারের বিন সুরক্ষিত নয়, তাই পরিচয় চুরির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।
আপনার বিন সংগ্রহের দিন দেখতে, একটি নতুন বা বড় বিনের অনুরোধ জানাতে এবং আবর্জনা নিস্পত্তি ও পুনর্বয্ বহার
সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে go.walsall.gov.uk/bins –এ Walsall Council ওয়েবসাইট দেখুন বা ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন পরিষেবার
সঙ্গে যোগাযোগ করুন:
Walsall Council Environmental Depot
200 Pelsall Road, Brownhills, Walsall. WS8 7EN
টেলি: 01922 653344 or ইমেল: cleanandgreen@walsall.gov.uk
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স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা
জিপি-এর সাথে নিবন্ধীকরণ

REGISTER WITH A GP
একজন জিপি হল স্থানীয় পারিবারিক চিকিত্সক। আপনি England-এ আসার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে জিপি-এর সাথে নিবন্ধীকরণ
করতে হবে যাতে আপনি অসুস্থ হলে জিপি-কে দেখাতে পারেন।
England-এ জিপি-এর সাথে নিবন্ধীকরণ করতে কোনও অর্থের প্রয়োজন হয় না। একবার নিবন্ধীকরণ হয়ে গেলে, জিপি-কে
দেখাতেও কোনও অর্থের প্রয়োজন হয় না।
আপনার স্থানীয় সার্জারিতে যান এবং তারা নতুন রোগী গ্রহণ করছেন কিনা সেটি জানতে চান। আপনাকে একটি ফর্ম সম্পূর্ণ
করতে হবে (জিএসএম1) যার মধ্যে কয়েকটি প্রাথমিক তথ্য রয়েছে যেমন:





নাম এবং ঠিকানা
জন্ম তারিখ
এনএইচএস নম্বর (যদি আপনার কাছে থাকে)
অন্যান্য তথ্য, যেমন আপনার পূর্বের চিকিত্সকের নাম এবং ঠিকানা।

কিছু চিকিত্সকের সার্জারি আপনার পরিচয়ের প্রমাণ দেখতে চাইতে পারে, নিবন্ধীকরণের সময় আপনাকে নিম্নলিখিত নথিগুলির
মধ্যে অন্তত একটি প্রদান করতে পারে:








পাসপোর্ট
জন্মের শংসাপত্র
বায়োমেট্রিক আবাসনের অনুমতি
ভ্রমণের নথি
এইচসি2 নথি
এআরসি কার্ড
ইউটিলিটি বিল
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আপনার এলাকায় চিকিত্সকের তালিকা পেতে, www.nhs.uk/service-search/find-a-gp.

স্থানীয় হাসপাতাল/দুর্ঘটনা ও আপৎকালীন পরিষেবা
ওয়ালসল ম্যানোর হাসপাতাল বরো-তে এনএইচএস অ্যাকিউট কেয়ার-এর একমাত্র সরবরাহকারী, যারা 24 ঘণ্টা এবং সপ্তাহে
7 দিন দুর্ঘটনা এবং আপত্কালীন পরিষেবার পাশাপাশি ইনপেসেন্ট এবং আউটপেসেন্ট পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে।
Walsall Manor হাসপাতালে এক ছাদের তলায় জেলা জেনারেল হাসপাতাল পরিষেবার সম্পূর্ণ পরিসর আছে।

URGENT CARE CENTRE
Walsall Urgent Care Centre (ইউসিসি) Manor হাসপাতালে অবস্থিত। এই পরিষেবা সেই সকল আঘাত এবং অসুস্থতার জন্য দ্রুত
এবং বিশেষজ্ঞদের যত্ন সরবরাহ করে, যেটি প্রাণঘাতী নয় এবং কিন্তু জিপি-এর মাধ্যমে নিয়মিত অ্যাপয়েন্টমেন্টের অপেক্ষা
করার ক্ষেত্রে বেশ জরুরি।.





কাটা, পোড়া এবং কামড়
মচকে যাওয়া, হাড় ভেঙ্গে যাওয়া এবং খেলাধূলা সংক্রান্ত আঘাত
জ্বর, সংক্রমণ এবং ফুসকুড়ি
সামান্য অসুস্থতা

নির্দেশিকার জন্য www.walsallccg.nhs.uk/stay-well-walsall/nhs-পরিষেবাসমূহ /urgent-care-centre
আপনি Walsall Urgent Care-এও যোগাযোগ করতে পারেন: 01922656391
Walsall Manor Hospital
Moat Road
Walsall
WS2 9PS
লি: 01922 721122
যান: www.walsallhealthcare.nhs.uk

আপনার এলাকায় একটি ওষুধের দোকান অনুসন্ধান করুন
সামান্য অসুস্থতার ক্ষেত্রে যেমন কফ, ঠাণ্ডা, গলা ব্যথা, পেটের সমস্যা এবং ব্যথা ও বেদনার পাশাপাশি এনএইচএস প্রেসক্রিপশন বিতরণের
জন্য, আপনি আপনার স্থানীয় ওষুধের দোকানে পরামর্শ নিতে পারেন। কয়েকটি ওষুধের দোকান অনেকক্ষণ এবং সপ্তাহান্তে খোলা থাকে।
আপনার স্থানীয় ওষুধের দোকান খুঁজতে এবং কতক্ষণ খোলা থাকে সে বিষয়ে জানতে www.nhs.uk/service-search/find-a-pharmacy
-এ যান।

একজন দন্ত চিকিৎসকের সঙ্গে নিবন্ধীকরণ
বেশিরভাগ দন্ত চিকিত্সক এনএইচএস এবং ব্যক্তিগত দন্ত চিকিতসা উভয় সরবরাহ করে। চিকিতসা শুরু হওয়ার আগে আপনি
এনএইচএস বা ব্যক্তিগত চিকিতসার জন্য, বা উভয়ের সংমিশ্রণের জন্য অর্থ প্রদান করেছেন সেটির উপলব্ধি নিশ্চিত করুন।
আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনামূল্যে এনএইচএস প্রেসক্রিপশন এবং এনএইচএস দন্ত চিকিতসার অধিকারী হবেন যদি আপনি:




16 বছরের নিচে হন
16, 17 বা 18 এবং সম্পূর্ণ সময়ের শিক্ষা থাকে
নির্দিষ্ট সুবিধা প্রাপ্তিতে বা অংশীদার বা শিশু হিসাবে দাবিতে আপনার নাম লেখা থাকে

নিকটবর্তী এনএইচএস দন্ত চিকিত্সকের তালিকা পেতে আপনি www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist -এ যান
আপনার পোস্টকোড লিখুন এবং এটি আপনার এলাকায় দন্ত চিকত্সকের তালিকাটি দেখাবে।

মানসিক রোগ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা
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মানসিক রোগ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা এনএইচএস-এ বিনামূল্যে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সেগুলিকে অ্যাক্সেস করার জন্য
আপনাকে আপনার জিপি টিম থেকে রেফারেল-এর প্রয়োজন হবে।
জিপি থেকে সাহায্য বা পরামর্শের জন্য অফিসের সময়ের পরে আপনার স্থানীয় শল্য চিকিত্সায় ফোন করুন। তাদের একটি
রেকর্ড করা বার্তা রয়েছে যেটি আপনাকে জানাবে যে আপনাকে কী করতে হবে।

Dudley এবং Walsall Mental Health Trust শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের ব্যাপকভাবে মানসিক রোগ
সংক্রান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা সরবরাহ করে। যোগাযোগ করুন 0300 555 0535-এ বা www.dwmh.nhs.uk-এ যান

আপনার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য সেবা পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস করুন:

পরিষেবা

আশ্রয় প্রার্থী

জিপি

বিনামূল্যে

ওষুধের দোকান

বিনামূল্যে

(sc2 cert)

অর্থ প্রদান করতে হবে অর্থ প্রদান করতে হবে

অর্থ প্রদান করতে হবে

দন্ত চিকিত্সক

বিনামূল্যে

(sc2 cert)

অর্থ প্রদান করতে হবে অর্থ প্রদান করতে হবে

অর্থ প্রদান করতে হবে

অপটোমেট্রিস্ট

বিনামূল্যে

(sc2 cert)

অর্থ প্রদান করতে হবে অর্থ প্রদান করতে হবে

অর্থ প্রদান করতে হবে

সপাতালের যত্ন

বিনামূল্যে

(sc2 cert)

বিনামূল্যে

অর্থ প্রদান করতে হবে

বিনামূল্যে

মাতৃত্বকালীন পরিষেবা

বিনামূল্যে

(sc2 cert)

বিনামূল্যে

অর্থ প্রদান করতে হবে

বিনামূল্যে

NHS 111

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

স্বাস্থ্য পরিদর্শক

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

স্কুল নার্স

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

পরিবার পরিকল্পনা

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

জরুরী এবং আপত্কালীন যত্ন

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

অর্থ প্রদান করতে হবে

বিনামূল্যে

মানসিক স্বাস্থ্য

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

সর্বাধিকভাবে সংক্রামিত রোগের চিকত্সা

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

(দুর্ঘটনা এবং আপত্কালীন বাদে)

(টেলিফোন উপদেষ্টা লাইন)

শরণার্থী

বিনামূল্যে

(যাদের কোনও সরকারি তহবিল
পাওয়ার সুযোগ নেই)

ইউকে-তে ইইউ, ইইএ
বা সুইস নাগরিকবৃন্দ

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

অভিবাসী

যাদের ‘প্রি-সেটলড’ বা ‘সেটলড’
স্থিতি রয়েছে

(যৌন সংক্রমণ সহ)

রোগ নির্ণয়
(কোভিড-19-এর পরীক্ষা, চিকত্সার পাশাপাশি ভ্যাকসিনেশন)
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নিরাপদে থাকা

EMERGENCY পরিষেবাসমূহ

আপত্কালীন পরিষেবায়, 999 ডায়াল করুন এবং পুলিশ, অগ্নি এবং অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

For police-related non-emergency calls, dial 101.

Walsall Fire Station
Blue Lane West,
Walsall. WS2 8NU
খোলাn 24 hours
কল: 0121 380 7551
www.wmfs.net

West Midlands Ambulance Service
Ashmore Lake Way
Willenhall. WV12 4HH
www.wmas.nhs.uk
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Bloxwich Police Station
1 Station Street, Bloxwich,
Walsall. WS3 2PD
খোলা 08:00 প্রতি 22:00 প্রতিদিন
কল: 0345 113 5000
www.west-midlands.police.uk

বিদ্বেষমূলক অপরাধ রিপোর্ট করা
আপনি যদি কোনও অপরাধের শিকার হয়ে থাকেন বা আপনার পরিচিত কারুর উপর সঙ্ঘটিত অপরাধের কারণে প্রভাবিত হন,
তাহলে ভিকটিম সাপোর্ট আপনাকে সাহায্য করতে পারে। যোগাযোগ করুন 0808 1689 111-এ বা
www.victimsupport.org.uk -এ যান।
বিদ্বেষমূলক অপরাধ হল এমন একটি ফৌজদারি অপরাধ যা আক্রান্তের এই সকল বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে শত্রুতা বা
কুসংস্কার দ্বারা চালিত হয়:






প্রতিবন্ধকতা
বর্ণ
ধর্ম বা বিশ্বাস
যৌন দৃষ্টিভঙ্গি
রূপান্তরকামী পরিচিতি

যারা পুলিশের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান না তাদের জন্য ট্রু ভিশন সাইটটি রিপোর্টিং করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের বিকল্প সরবরাহ
করে।্রু ভিশন ওয়েবসাইট www.report-it.org.uk -এ যান
বেনামে রিপোর্ট করতে টেল মামা ব্যবহার করুন
হেল্পলাইন: 0800 456 1226 অথবা SMS: 0115 707 0007
অনলাইন: www.tellmamauk.org/submit-a-report-to-us/
ভিক্টিম সাপোর্ট ওয়ালসল তাদের প্রশিক্ষিত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা আক্রান্তের জন্য অত্যন্ত পেশাদারি সহায়তা
পরিষেবা প্রদান করে।

আপনার যদি আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অবিলম্বে সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে অনুগ্রহ করে 999-এ কল করুন

আধুনিক দাসত্ব/মানুষের পাচার
আধুনিক দাসত্ব বা মানুষ পাচার হল এক স্থান থেকে অপর একটি স্থানে (এটি দেশ থেকে দেশে, শহর থেকে শহরে, এমনকি
সাধারণভাবে একটি বাড়িতে একটি ঘর থেকে অপর একটি ঘরে হতে পারে) কোনও মানুষকে নিয়ে যাওয়া এবং এর মধ্যে শোষণ,
প্রতারণা, ক্ষমতার অপব্যবহার কোনও ব্যক্তির দুর্বলতার অপব্যবহার যুক্ত থাকতে পারে।
UK-তে জোর করে কাজ করানো হল দাসত্বের সবথেকে পরিচিত রূপ।
আপনার যদি সন্দেহ হয় যে কোনও ব্যক্তি আধুনিক দাসত্বের শিকার, তাহলে আপনার কাছে কয়েকটি বিকল্প রয়েছে:
 অনলাইনে একটি রিপোর্ট দায়ের করতে আধুনিক দাসত্ব হেল্পলাইন 0800 121 700-এ কল করুন বা
www.modernslaveryhelpline.org/report -এ যান
 শ্রমিকদের নির্যাতন সম্পর্কে উদ্বেগ রিপোর্ট করতে গ্যাংমাস্টার্স বা শ্রমিক নির্যাতন কর্তৃপক্ষকে
0800 432 0804-এ যোগাযোগ করুন, বা www.intelligence@glaa.gsi.gov.uk -এ ইমেল করুন।
 বেনামে কোনও অপরাধের রিপোর্ট করতে 0800 555 111-এ ক্রাইমস্টপার্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পৃষ্ঠা 10

যদি কেউ প্রত্যক্ষভাবে বিপদে পড়েন, তাহলে সর্বদা 999-এ কল করুন।

গার্হস্থ্য হিংসা এবং নির্যাতন রিপোর্ট করা
সহায়তা সন্ধানের জন্য আপনাকে জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। যদি আপনি গার্হস্থ্য
নির্যাতনের শিকার হন, তাহলে সেটা কাউকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে রাখবেন যে আপনি একা নন।
 সমস্ত পরিষেবা: অনুগ্রহ করে পরামর্শের জন্য বা আমাদের যেকোনো সহায়তা পরিষেবা অ্যাক্সেস করার জন্য
কল করুন। এই লাইনটি সোমবার থেকে শুক্রবার 09:00 থেকে 17:00 পর্যন্ত চালু থাকে।
0121 553 0090 নম্বরে কল করুন।
 24-ঘণ্টার হেল্পলাইন: যদি অফিসের সময়ের বাইরে আপনার পরামর্শ প্রয়োজন হয় বা একটি আশ্রয়স্থল চান,
তাহলে 0121 552 6448 নম্বরে কল করুন।
 নবীনদের জন্য ফোন/টেক্সট লাইন: এই লাইনটি সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে 09:00 থেকে 17:00 পর্যন্ত
চালু থাকে। এই সময়ের বাইরে প্রাপ্ত কোনও টেক্সট বা মেসেজের উত্তর সাধারণ কাজের সময়ে দেওয়া হবে।
07581 492806 নম্বরে কল করুন।
গার্হস্থ্য নির্যাতনের নিদর্শন সম্পর্কে আরও জানতে এবং আপনার প্রয়োজনের সঙ্গে মানানসই বিবিধ প্রকারের সহায়তা
পরিষেবা সন্ধান করতে, দেখুন:
www.nhs.uk/live-well/healthy-body/getting-help-for-domestic-violence
www.citizensadvice.org.uk/family/gender-violence/domestic-violence-and-abuse
e Cedar Centre Black Country Women’s Aid Walsall-এর একটি কেন্দ্র যা নির্যাতিতাদের তাদের জীবন আবার গড়ে তুলতে
সহায়তা করে।
Black Country Women’s Aid
The Cedar Centre / The Rock Centre
27-31 Lichfield Street, Walsall, WS1 1TE
লি: 01922 649569 ইমেল: Walsall.IDVA@sandwellwomensaid.co.uk
তৎক্ষণাৎ সহায়তার জন্য জাতীয় গার্হস্থ্য হিংসা হেল্পলাইনকে 0808 2000 247 নম্বরে কল
করুন বা আপনি যদি আশু বিপদের মধ্যে থাকেন তাহলে 999 ডায়াল করুন।

শিশু নির্যাতন বা অবহেলা রিপোর্ট করা
যদি আপনি সন্দেহ করেন যে কোনও শিশু বা যুব নির্যাতন বা অবহেলার ফলে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা হওয়ার ঝুঁকিতে
রয়েছে, তাহলে আপনাকে অবশ্যই অবিলম্বে এটি রিপোর্ট করতে হবে।
অফিস চলাকালীন সময়ে (সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার 08:45 থেকে 17:15, শুক্রবার 08:45 থেকে 16:45) মাল্টিএজেন্সি সেফগার্ডিং হাব-কে 0300 555 2866 নম্বরে কল করুন।
অফিসের সময়ের বাইরে (সন্ধ্যা, সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং ব্যাঙ্কের ছুটির দিন) আপতকালীন উত্তরদাতা দলকে 0300 555
2922-এ কল করুন বা দেখুন
www.go.walsall.gov.uk/walsall-safeguarding-partnership/Report-a-concern/For-a-child
যদি আপনি সন্দেহ করেন যে কোনও শিশুর যৌন নির্যাতন হচ্ছে, তাহলে সেটি স্ট্রিট টিমস-কে রিপোর্ট করুন। 01922
621208 নম্বরে কল করুন বা দেখুন www.nwgnetwork.org/পরিষেবাসমূহ /walsall-street-teams
কোনও শিশু সম্পর্কে উদ্বেগ থাকা যেকোনো ব্যক্তির জন্য পরামর্শ ও সহায়তা দিতে এনএসপিসিসি হেল্পলাইনও
উপলব্ধ। 0808 800 5000 নম্বরে কল করুন বা 0808 800 5000 help@nspcc.org.uk –এ ইমেল করুন।

আপনি যদি মনে করেন কোনও শিশু আশু বিপদের মধ্যে রয়েছে তাহলে
999 নম্বরে পুলিশকে কল করুন।
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আপনি অসামাজিক আচরণ, গার্হস্থ্য নির্যাতন, মাদক ও মদ সম্পর্কিত সমস্যা, পরিবেশগত অপরাধ, শোষণ, ঘৃণাজনিত
অপরাধ, প্রতিরোধ ও সুরক্ষার সমস্যাগুলি কোথায় এবং কীভাবে রিপোর্ট করতে পারেন তা জানতে সেফার ওয়ালসাল
পার্টনারশিপ ওয়েবসাইটটিও ব্যবহার করতে পারেন: www.saferwalsallpartnership.co.uk

For immediate support call the National Domestic Violence Helpline on
0808 2000 247 or if you are in immediate danger dial 999.

4

বাসস্থান এবং সুবিধা

বাসস্থান ও কল্যাণ সম্বন্ধীয় পরামর্শ
Walsall Council-এর আবাসন পরামর্শদাতারা বাসস্থান সন্ধান, গৃহহীনতা রোধ, বাসস্থান ও কল্যাণ সুবিধা এবং আপনার
আইনি অধিকার বোঝার বিষয়ে নিখরচায় এবং গোপনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেন।
01922 652250 নম্বরে কল করুন বা দেখুন www.go.walsall.gov.uk/housing
আপনি একই লিঙ্ক ব্যবহার করে বাসস্থান সুবিধা এবং কাউন্সিল কর হ্রাসের পরিষেবা অনলাইনে দাবি করতে পারেন।
শরণার্থীদের জন্য বাসস্থান সম্পর্কিত পরামর্শ বাসস্থান সংক্রান্ত অধিকার ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
www.housing-rights.info/02_2_Refugees.php

সুবিধা
কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত সুবিধা এবং ভাতা রয়েছে:

সার্বজনীন ক্রেডিট

কর ক্রেডিট

কর্মসন্ধানীর ভাতা এবং নিম্ন আয়ে সুবিধা

সেবা প্রদানকারীদের এবং প্রতিবন্ধীদের সুবিধা

শিশুদের সুবিধা

পরিবারের জন্য সুবিধা

বাড়ি গরম রাখা এবং বাসস্থানের সুবিধা

মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত সুবিধা
আপনি যে সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকারী সেগুলি দেখুন এবং কীভাবে আবেদন করবেন তা এই লিঙ্কগুলিতে শিখুন:
www.gov.uk/browse/benefits বা www.citizensadvice.org.uk/benefits/
যদি আপনার সুবিধা এবং ভাতার জন্য আবেদন করতে সহায়তার প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত
পরিষেবা প্রদানকারী খুঁজে পেতে স্বাগত পুস্তিকার স্থানীয় পরিষেবাসমূহ বিভাগটি দেখুন।

আপনার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে পরিষেবাসমূহ এবং সুবিধার অ্যাক্সেস:

পরিষেবা/
সুবিধা

আশ্রয়
প্রার্থী

বাসস্থান

না

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

আপতকালীন বাসস্থান

না

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

ফুড ব্যাঙ্ক ভাউচার

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

সার্বজনীন ক্রেডিট

না

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

কর ক্রেডিট

না

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

কর্মসন্ধানীর ভাতা নিম্ন আয়ে সুবিধা

না

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

প্রতিবন্ধীদের এবং সেবা প্রদানকারীদের সুবিধা

না

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

শিশুদের সুবিধা

না

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

পরিবারের জন্ য সু ব িধা

না

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

বাড়ি গরম রাখা এবং বাসস্থানের সুবিধা

না

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ

মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত সুবিধা

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে

অর্থ প্রদান করতে
হবে

বিনামূল্যে

শরণার্থী

অভিবাসী

(যাদের সরকারি তহবিল পাওয়ার
সুযোগ নেই)
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যদি আশু প্রয়োজন থাকে

অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখুন যাদের প্রি-সেটলড স্থিতি রয়েছে তাদেরও “বসবাস করার অধিকার”, অর্থাত্ তারা কর্মরত তা দেখাতে হবে।

ইউকে-তে ইইউ, ইইএ বা সুইস
নাগরিক
যাদের ‘প্রি-সেটলড’ বা ‘সেটলড’ স্থিতি রয়েছে

HOUSING ASSOCIATIONS
আবাসন সমিতিগুলি সাশ্রয়ী মূল্যে ভাড়া এবং/অথবা বিক্রয়ের জন্য ভালো মানের বাড়ি সরবরাহ করার লক্ষ্য রাখে। আপনি
সরাসরি কোনও আবাসন সমিতিতে বা ওয়ালসল কাউন্সিলের (উপরে যোগাযোগগুলি দেখুন) মাধ্যমে বাড়ির জন্য আবেদন
জানাতে পারেন।
প্রতিটি আবাসন সংস্থার নিজস্ব ভাড়াটিয়া সহায়তা প্রকল্প রয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আর্থিক পরামর্শ, স্বাস্থ্য ও
সুস্থতা কর্মসূচি, গার্হস্থ্য নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া, জ্বালানি দারিদ্র্য প্রকল্প এবং কর্মসংস্থান সহায়তা।
Walsall Housing Group (whg)
টেলি: 0300 555 6666 বা ইমেল enquiries@whgrp.co.uk বা ইমেল www.whg.uk.com
আবাসনের জন্য আবেদন করতে আপনি ওয়েবসাইটে তালিকাভুক্ত ডব্লিউএইচজি-এর যেকোনো একটি অঞ্চল অফিসের সাথে
যোগাযোগ করতে পারেন বা www.choose-2-move.com –এ অন-লাইন নিবন্ধন করতে পারেন।
WATMOS Community Homes
টেলি: 01922 471910 বা দেখুন www.watmos.org.uk
116 - 120 Lichfield Street, Walsall, WS1 1SZ
ডব্লিউএটিএমওএস-এ বাসস্থানের জন্য আবেদন করতে আপনি যেকোনো অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
আপনি যে অঞ্চলে থাকতে চান সেখানকার Tenant Management Organisation-র (টিএমও) সাথে যোগাযোগ করতে চাইতে
পারেন। এটি পাওয়া যাবে এখানে
www.go.walsall.gov.uk/Portals/0/images/importeddocuments/55236_access_to_housing_booklet.pdf
Caldmoreaccord. Ward Street, Walsall, WS1 2AG
টেলি: 0300 111 7000 বা দেখুন www.caldmoreaccordha.org.uk
Ward Street, Walsall. WS1 2AG
Longhurst Group. 6 Stephenson Square. Bloxwich, Walsall, WS2 7DY
টেলি: 0300 123 1745 বা দেখুন www.longhurst-group.org.uk
নিচের লিঙ্কে অন্যান্য আবাসন সরবরাহকারীদের সন্ধান পাওয়া যাবে: www.go.walsall.gov.uk/housing_associations2
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একজন প্রতারক বাড়িওয়ালার সম্পর্কে রিপোর্ট করুন
স্বাক্ষর করার আগে আপনার ভাড়ার চুক্তি খুঁটিয়ে পড়ুন।
আপনাকে সম্পত্তিতে পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিনা তা সর্বদা দেখে নেবেন। উপ-ভাড়া সাধারণভাবে অনুমোদিত
নয়।
কোনও বাড়িওয়ালার অন্যায্য ব্যবহার বা সম্পত্তিতে আপনার ঝুঁকির ব্যাপারে রিপোর্ট করার অধিকার আপনার রয়েছে।
হাউজিং স্ট্যান্ডার্ডসের সাথে যোগাযোগ করুন 01922 652171 নম্বরে বা দেখুন www.go.walsall.gov.uk/housing
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শিশু এবং যুবক-যুবতী

স্কুলে ভর্তি
বাধ্যতামূলক স্কুল বয়সের মেয়াদ শুরু হয় একটি শিশুর পাঁচ বছরের জন্মদিন হওয়ার ঠিক পরবর্তী সময়ে এবং সে যখন
16 বছর পূর্ণ করে সেই বছরের জুন মাসের শেষ শুক্রবারে সেই মেয়াদ শেষ হয়। প্রাথমিক শিক্ষার বয়স হল 5-11 বছর;
সেকেন্ডারি শিক্ষার বয়স হল 11-16 বছর। যদি এই মুহূর্তে কোনও শিশু এই সময়ে বেতনভুক্ত কর্মে নিযুক্ত না থাকে,
তবে তাদের শিক্ষার সাথে যুক্ত থাকা আবশ্যক, যতদিন না তারা 18 বছর পূর্ণ করছে ততদিন শিক্ষানবিশির কাজ শুরু করা
উচিত অথবা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করা উচিত।
পিতামাতা ও যত্নকারীগণ অনলাইনে অথবা ওয়ালসল কাউন্সিলের ভর্তি এবং আপিল দলের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের
আবেদন জমা করতে পারেন।
প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি শিক্ষার ব্যাপারে সর্বশেষ লিফলেটগুলি পেতে এবং আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পথনির্দেশের জন্য
ওয়ালসল কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে ঘুরে আসুন।
www.go.walsall.gov.uk/primary_school_admissions
Admissions and Appeals Walsall MBC
2nd Floor Civic Centre, Darwall Street, Walsall, WS1 1TP
টেলি: 01922 652585

শিশুর যত্ন
আপনি আপনার পরিস্থিতি ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে ওয়ালসলে শিশুর যত্নের জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার
করতে পারেন।
ওয়ালসলে উপলব্ধ নার্সারি, চাইল্ডমাইন্ডার, স্কুল বহির্ভূত ক্লাব, ক্রেশ, খেলার গ্রুপ বা হলিডে প্লেস্কিম খুঁজে পেতে,
www.mywalsall.org/fis/What-is-childcare -এ ঘুরে আসুন।
আপনি পারিবারিক তথ্য পরিষেবা বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন 01922 653383 নম্বরে বা ইমেল করতে পারেন
এখানে walsallfis@walsall.gov.uk
ইংল্যান্ডের সমস্ত 3 ও 4-বছর-বয়সীরা বছরে 570 ঘণ্টার বিনামূল্য প্রাথমিক শিক্ষা বা শিশুযত্ন প্রাপ্যের অধিকারী।
এটি প্রায়শই সপ্তাহে 15 ঘণ্টা করে বছরে 38 সপ্তাহের জন্য গ্রহণ করা হয়। কিছু 2-বছর-বয়সীরাও এর জন্য
যোগ্যতাসম্পন্ন।
শিশুযত্নের ব্যাপারে আপনি যে সহায়তা পেতে পারেন সেই ব্যাপারে আরও জানতে পারেন এখানে
www.gov.uk/browse/childcare-parenting/childcare https://www.childcarechoicesgov.uk/

একজন স্বাস্থ্য ভিজিটরের সাথে যোগাযোগ করুন
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স্বাস্থ্য ভিজিটররা (এনএইচএস) 0-5 বছর বয়সী সমস্ত শিশুর জন্য সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবা অফার করেন। তারা স্বাস্থ্য ও
বিকাশ, পুষ্টি ও টিকাদান, বাচ্চা মানুষ করার বিভিন্ন দিক নিয়ে পিতামাতা ও যত্নকারীদের সহায়তা এবং উপদেশ প্রদান করেন।
আপনি সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে 09:00 থেকে 17:00 পর্যন্ত আপনার স্থানীয় স্বাস্থ্য ভিজিটর দলের সাথে যোগাযোগ করার
দ্বারা স্বাস্থ্য ভিজিটিং পরিষেবা উপলব্ধ করতে পারেন।
আরও বিশদে বিবরণের জন্য এখানে ঘুরে আসুন
www.walsallhealthcare.nhs.uk/our-পরিষেবাসমূহ /health-visiting

শিশু ও তার পরিবারের জন্য কার্যক্রম এবং পরিষেবাসমূহ
Walsall-এর শিশুদের কেন্দ্রগুলি বছর বয়সী সমস্ত শিশু, এবং তার পরিবারকে পরিষেবা প্রদান করে।
এখানে যুবক-যুবতী ও তাদের পরিবারসমূহ শিশুপালন ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ সহায়তা ও উপদেশ প্রদান
থেকে উপকৃত হতে পারে। এছাড়াও, Walsall-এর শিশুদের কেন্দ্রগুলি আরও বিভিন্ন জিনিসের অফার প্রদান করে থাকে যার
মধ্যে রয়েছে পিতামাতা ও বাচ্চাদের দল, পিতামাতাদের জন্য বাম্প ও বাচ্চাদের দল, বুকস্টার্ট কার্যক্রম এবং পরিবারের জন্য
অন্যান্য পরিষেবার তথ্য।
আপনার নিকটবর্তী কেন্দ্র খুঁজে পেতে এবং আপনার অঞ্চলের কার্যক্রম সময়সূচি অন্বেষণ করতে Walsall পারিবারিক তথ্য
পরিষেবা ওয়েবসাইটে ঘুরে আসুন www.mywalsall.org/fis/What-is-achildrens-centres বা 01922 653383 নম্বরে তাদের সাথে
যোগাযোগ করুন। 0-19 বছর বয়সীদের শিশুপালন প্রোগ্রাম ও কার্যক্রমের জন্য, আপনি আর্লি হেল্প ওয়েবসাইটেও যেতে
পারেন: www.mywalsall.org/walsallearlyhelp/
মাইওয়ালসলের ডে’জ আউট ও কাজ করার জন্য অনেক সংযোগ আছে। সেখানে বিভিন্ন পরিষেবার বিশদ বিবরণও আছে যা
আপনার কাজে লাগতে পারে। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে এখানে ঘুরে আসুন www.mywalsall.org/kids।
Walsall ফর অল প্রোগ্রামটি Walsall-এর যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালায়। তাদের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে
তাদের সংস্পর্শে আসুন এবং আরও বিশদে জানুন: www.walsallforall.co.uk/
বিশেষ শিক্ষণ চাহিদা এবং অক্ষমতা (এসইএনডি)
বিশেষ শিক্ষণ চাহিদা এবং অক্ষমতা (SEND) কোনও শিশু বা যুবক-যুবতীর শিক্ষণ দক্ষতাকে প্রভাবিত করতে পারে। আপনার
সন্তান কী ধরনের সহায়তা পেতে পারে, তা জানতে এখানে যান www.gov.uk/children-with-special-educational-needs
“Local Offer” শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যত্ন (ইএইচসি) পরিকল্পনা ব্যতীত এবং বিশেষ শিক্ষণ চাহিদা এবং/অথবা অক্ষমতা
(এসইএনডি) সম্পন্ন স্থানীয় শিশু ও বছর বয়সী যুবক-যুবতীর বিভিন্ন স্তরীয় শিক্ষা, সামাজিক যত্ন ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে
সহায়তা অফার করে।
“Local Offer”টি প্রাপ্ত করুন এখানে www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/localofferpage?localofferchannel=0
এসইএনডি-তে নিরপেক্ষ, যথাযথ ও এযাবত্ উপলব্ধ উপদেশ তথ্য ও পথনির্দেশের জন্য যোগাযোগ করুন:
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Walsall Information Advice and Support Service (SEND)
Children’s পরিষেবাসমূহ
Education Development Centre
Pelsall Lane, Walsall, WS4 1NG
টেলি: 01922 650330
ইমেল: iasssend@walsall.gov.uk
ওয়েবসাইট: www.walsallparentpartnership.org.uk/

6

চাকরির সন্ধান এবং আপনার
দক্ষতার উন্নতি

জাতীয় বীমা নম্বর
যদি আপনি UK-তে কাজের পরিকল্পনা করেন, শিক্ষার্থী ঋণের জন্য আবেদন করেন বা সুবিধা দাবি করেন, আপনাকে অবশ্যই
জাতীয় বীমা নম্বরের জন্য আবেদন করতে হবে। আপনি কেবলমাত্র তখনই এই আবেদন করতে পারেন যখন আপনি UK-তে চলে
আসবেন এবং UK-তে কাজ করার বা শিক্ষার্জন করার অধিকার পেতে পারেন।
আপনি UK-তে আপনার নিজের ভাষায় আপনার কর্মসংস্থান অধিকারের ব্যাপারে পথনির্দেশসমূহ পড়তে পারেন এখানে www.tuc.org.
uk/research-analysis/reports/working-uk-guide-your-rights
0800 141 2075 বা 0800 141 2438 নম্বরে England, Scotland এবং Wales-এর জাতীয় বীমা নম্বর আবেদন লাইনে কল করুন
08:00 থেকে 18:00 –এর মধ্যে (টেক্সটফোন)।
আবেদন করার পরে আপনি Department for Work and Pensions (DWP) –এর তরফ থেকে একটি চিঠি পাবেন যেখানে
আপনাকে JobcentrePlus-এ একটি জাতীয় বীমা নম্বরের সাক্ষত্কারের জন্য আসতে বলা হবে।
সেই চিঠিতে আপনাকে সেইসব নথিপত্রের ব্যাপারেও বলা হবে যা আপনার পরিচয়ের প্রমাণপত্র স্বরূপ নিয়ে আসতে হবে যেমন
পাসপোর্ট বা আইডেন্টিটি কার্ড, বসবাসের অনুমতি, জন্ম বা দত্তক নেওয়ার শংসাপত্র, বিবাহ বা নাগরিক অংশীদারিত্বের
শংসাপত্র বা ড্রাইভিং লাইসেন্স।
যদি আপনি সেই চিঠি পাওয়ার আগে আপনার ঠিকানা পরিবর্তন করে থাকেন তাহলে জাতীয় বীমা নম্বর আবেদন লাইনে
যোগাযোগ করার মাধ্যমে ডিডব্লিউপি-কে টা জানান।
আপনি জাতীয় বীমা নম্বর আসার আগেই কাজ শুরু করতে পারেন যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন আপনি UK-তে কাজ করতে
পারেন। আপনি আপনার কর্মদাতাকে বলতে পারেন যে আপনি আবেদন করেছেন এবং যখনই আপনি সেটা পাবেন তাদের হাতে দিয়ে
দিন।

একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা
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ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছাড়া ইউকে-তে আপনি বিল প্রদান করা, বেতন গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন পরিষেবার জন্য নিবন্ধন করার
ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে পারেন।
একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য, আপনাকে ব্যাংকের কোনও শাখায় গিয়ে বা অনলাইনে একটি আবেদন পত্র পূর্ণ
করতে হবে, সময়বিশেষে আপনি এটা ফোনেও করতে পারেন।
আপনি একজন তরুণ ব্যক্তি হিসেবে প্রথম অ্যাকাউন্টের জন্য আবেদন করছেন বা ইউকের নতুন বাসিন্দা হিসেবে আবেদন
করছেন, উভয় ক্ষেত্রেই আপনাকে আপনার পরিচয় ও ঠিকানার প্রমাণের জন্য নথিপত্র জমা দিতে হবে।
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, বিভিন্ন সেভিংস অ্যাকাউন্টের তুলনামূলক সারণি ইত্যাদি আর্থিক পণ্যের ব্যাপারে জরুরি তথ্যের জন্য,
আপনি অর্থসম্বন্ধীয় উপদেষ্টা পরিষেবা ওয়েবসাইটে যেতে পারেন www.moneyadviceservice.org.uk/en
তাদের অর্থ সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা লাইন হল 0300 500 5000। এটি একটি বিনামূল্য ও স্বতন্ত্র পরিষেবা।

জব সেন্টার

জব সেন্টার

Walsall Bridle Court Jobcentre Plus
Bridle Court
1-5 Hatherton Road, Walsall, WS1 1XR

Bayard House Jobcentre
Bayard House
134-138 Lichfield Street, Walsall, WS1 1SP

টেলি: 0845 604 3719 / 0800 169 0190

টেলি: 0800 169 0190

টেক্সটফোন: 01922 613468
সময়: সোমবার-শুক্রবার 09:00 থেকে

সময়: সোমবার/মঙ্গলবার/বৃহস্পতিবার/
শুক্রবার 09:00 থেকে 17:00 বুধবার 10:00 থেকে 17:00

প্রশিক্ষণ এবং পেশার উপদেশ
ওয়ালসল ওয়ার্কস হল Walsall Council দ্বারা স্থাপিত একটি পুরষ্কার প্রাপ্ত উদ্যোগ যার দ্বারা সেইসব স্থানীয় মানুষদের
সহায়তা করা হয় যারা চাকরি, শিক্ষানবিশি খুঁজছেন এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করতে সহায়তা করা হয়।
তাদের ওয়েবসাইটে ঘুরে আসুন www.go.walsall.gov.uk/walsallcom/Walsall-Works/Works-Home।
ওয়ালসল ওয়ার্কস দলের সাথে যোগাযোগ করতে walsallworks@walsall.gov.uk এখানে মেল করুন বা তাদের 07557 496421
নম্বরে কল করুন।
যদি আপনার বয়স 16-29 বছরের মধ্যে হয় এবং আপনি Walsall-এ থাকেন, তবে আপনি ব্ল্যাক কান্ট্রি ইম্প্যাক্ট
প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ পেতে পারেন কাজ খোঁজার ক্ষেত্রে সাহায্য পেতে পারেন। অনুগ্রহ করে
01922 654364 নম্বরে কল করুন বা ইমেল করুন এখানে: bcimpact@walsall.gov.uk।
আপনি Impact Hub Walsall-এ যেতে পারেন, যা আসলে একটি ড্রপ-ইন পরিষেবা, ঠিকানা:
The Crossing at St Paul’s
Unit 3 Darwall Street, Walsall. WS1 1DA
হাবটি সোম থেকে শুক্র 09:30 থেকে 16:30 পর্যন্ত খোলা।
Steps to Work আপনাকে সিভি লিখতে, চাকরি খুঁজতে, প্রশিক্ষণ পেতে এবং আপনার সাক্ষাত্কার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে
সাহায্য করবে। আপনি তাদের 01922 627555 নম্বরে কল করে বা তাদের ওয়েবসাইট www.stepstowork.co.uk গিয়ে তাদের
সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
Nova হল যুবক-যুবতী ও বড়দের জন্য একটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী যার মূল দপ্তর Walsall-এ। যদি আপনি
কোনও শিক্ষানবিশি বা কোনও কোর্স খুঁজে থাকেন তবে 01902 366278 নম্বরে তাদের কল করতে পারেন বা বিশদে
জানার জন্য তাদের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন www.novatraining.co.uk।
Performance Through People Walsall ভিত্তিক একটি সংস্থা যা আপনার ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্য একটি
বিস্তৃত পরিসরের প্রশিক্ষণমূলক কোর্স ও প্রোগ্রাম অফার করে www.ptp-training.co.uk/ । 01922 651100 নম্বরে কল
করে বা @ptp-training.co.uk এখানে ইমেল করে তাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
Walsall College হল অল্প বয়সী ও বড়দের জন্য ব্যপ্ত পরিসরের প্রশিক্ষণ ও কোর্সের বৃহত্তম প্রদানকারী।

পৃষ্ঠা 17

Wisemore Campus
Littleton Street West, Walsall, WS2 8ES
টেলি: 01922 657000
ওয়েবসাইট:: www.walsallcollege.ac.uk

ইংরাজি শিক্ষা
ইংরাজি শেখা হল আপনার ইংরাজি ভাষার দক্ষতার উন্নতি করার, নতুন লোকজনের সাথে দেখা করা ও নতুন বন্ধু বানানোর
একটি সুযোগ। এখন Walsall জুড়ে বেশ কিছু আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ক্লাস উপলব্ধ।
Walsall ফর অল প্রোগ্রামের অধীনে ইএসওএল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট হল মূল সমন্বয়কারী পরিষেবা যা Walsall-এর
অধিবাসীদের ইংরাজি কোর্সের আরও ভালো অ্যাক্সেস পেতে সহায়তা করে। নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে যেকোনোটিতে
যোগাযোগ করার দ্বারা আপনি উপদেশ পেতে পারেন এবং আপনার চাহিদা অনুযায়ী কোর্স খুঁজতে পারেন:


হরজিন্দর লাল (ইএসওএল সমন্বয়কারী) ভাষা বলতে পারেন: পাঞ্জাবি, হিন্দি ও উর্দু
টেলি: 07769 361210 বা ইমেল: Harjinder.Lal@walsall.gov.uk
শান মহম্মদ ভাষা বলতে পারেন: মিরপুরি টেলি: 07385 025096 বা
ইমেল: zishaan.mohammed@walsall.gov.uk
ন্যাটালিয়া বালান ভাষা বলতে পারেন: রোমানিয়ান ও রাশিয়ান
টেলি: 07424 418846 বা ইমেল: Natalia.balan@walsall.gov.uk




যোগাযোগের বিবরণীসহ বর্তমান ইএসওএল বিধানের তালিকা পেতে আপনি নিম্নে প্রদত্ত লিঙ্কটিতে যেতে পারেন:
www.walsallforall.co.uk/learn-english-for-free
Walsall College হল ওয়ালসলের ইএসওএল কোর্সসমূহের মূল প্রদানকারী। এই কলেজ তাদের জন্যও কোর্স প্রদান করে যারা
অনুবাদের কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চান, বিশেষত একটি কমিউনিটি পরিবেশে যেমন এনএইচএস, সামাজিক পরিষেবা,
শিক্ষা, বেনিফিট দপ্তরসমূহ ও অভিবাসন।
উপলব্ধ কোর্সের ব্যাপারে আরও বিশদে জানতে 01922 657000 নম্বরে কল করুন বা www.walsallcollege.ac.uk/
ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।
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আপনার অধিকার
ও দায়িত্ব

REGISTER TO VOTE
আপনি নির্বাচনে কেবলমাত্র তখনই ভোট দিতে পারেন যদি আপনি যে অঞ্চলে ভোট দিতে চান সেই অঞ্চলের নির্বাচনী
নিবন্ধনে আপনার নাম থাকে। ঠিকানা, নাম বা নাগরিকত্ব পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আপনাকে মাত্র একবারই নিবন্ধন
করতে হবে। যদি আপনি ঠিকানা, নাম বা নাগরিকত্ব পরিবর্তন করেন, তাহলে আপনাকে ভোটদানের জন্য আবার নিবন্ধন
করাতে হবে। ভোটের জন্য নিবন্ধন করাতে হলে, আপনাকে অবশ্যই:




একজন ইউকে বা আইরিশ নাগরিক
একজন যোগ্যতাপূর্ণ কমনওয়েলথ নাগরিক যিনি ইউকে-তে বাস করছেন
একজন ইইউ-এর নাগরিক যিনি ইউকে-তে বাস করছেন
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ভোটের জন্য নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই 16 বছর বা তার অধিক বয়সের (স্কটল্যান্ডের ক্ষেত্রে 14 বছর বা
তার অধিক) হতে হবে, যদিওবা আপনি 18 বছর না হওয়া পর্যন্ত ভোটদান করতে পারবেন না।
এখন আপনি অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারেন (এতে 5 মিনিটের মতো সময় লাগে) বা একটি কাগজের ফর্ম
ব্যবহার করে করতে পারেন: www.gov.uk/register-to-vote.
আপনি Walsall-এর Electoral Registration Office-এ 01922 652502 নম্বরে কল করে দূরভাষের মাধ্যমেও আবেদন
করতে পারেন।

আপনাকে আপনার জাতীয় বীমা নম্বর (কিন্তু যদি আপনার তা না থাকে তবুও আপনি নিবন্ধন করতে পারবেন), আপনার
ব্যক্তিগত তথ্যের বিশদ, নাম, ঠিকানা ও জন্মের তারিখ জিজ্ঞেস করা হবে।
আপনি নিবন্ধন সম্পূর্ণ করলে, আপনার নাম ও ঠিকানা নির্বাচনী নিবন্ধনে দায়ের হবে এবং আপনি স্থানীয় ও সাধারণ
নির্বাচন বা গণভোটে ভোটদানে সক্ষম হবেন।

টিভি লাইসেন্স
আইন অনুসারে, ইউকে-তে আপনার একটি টিভি লাইসেন্স থাকা আবশ্যক যদি আপনি:
 টিভি, কম্পিউটার বা অন্যান্য যন্ত্রে কোনও প্রোগ্রাম সম্প্রচার হওয়ার সময় দেখেন বা তা রেকর্ড করেন
 আইপ্লেয়ারে বিবিসি প্রোগ্রাম দেখেন বা ডাউনলোড করেন – লাইভ, ক্যাচ আপ বা চাহিদার উপর।
বাড়ি ও ব্যবসা উভয়ের ক্ষেত্রেই একটি টিভি লাইসেন্সের মূল্য £157.50 (সাদাকালো টিভি সেটের জন্য (£53)।
আপনি যদি টিভি লাইসেন্স ব্যতীত লাইভ টিভি দেখেন বা রেকর্ড করেন তাহলে আপনাকে £1,000 পর্যন্ত জরিমানা ভরতে হতে
পারে।
ছাড় ও শর্তসমূহ দেখার জন্য www.gov.uk/tv-licence ভিজিট করুন বা আরও জানার জন্য ও নিজের টিভি লাইসেন্স ক্রয় করার জন্য
www.tvlicensing.co.uk ভিজিট করুন।

ইউকে-তে ড্রাইভিং
ইউকে-তে একটি মোটর গাড়ি চালানোর জন্য আপনার অবশ্যই:
 আপনার চালানো গাড়ি যার আওতায় পড়ে এরকম একটি বৈধ লাইসেন্স থাকা উচিত্
 আপনার চালানো গাড়ির সাপেক্ষে আপনার বীমা থাকা উচিত্
 একটি বৈধ এমওটি শংসাপত্র থাকা উচিত্ (যদি আপনার গাড়ি তিন বছরের অধিক পুরনো হয়)
 নিশ্চিত করুন যে গাড়ির জন্য কর প্রদান করা হয়েছে
 নিশ্চিত করুন যে গাড়িটি নিবন্ধিত
 নিশ্চিত করুন যে গাড়িটি রাস্তায় চালানোর মতো উপযুক্ত অবস্থায় আছে
আপনার গাড়িটিকে অবশ্যই ড্রাইভার অ্যান্ড ভেহিকেল লাইসেন্সিং এজেন্সির (DVLA) অধীনে নিবন্ধিত ও কর প্রদেয় হতে হবে,
আপনার গাড়িটিকে অনলাইন নিবন্ধিত করতে বা পোস্টের সাহায্যে কীভাবে তা করবেন তা জানতে www.gov.uk/vehicle-registration/new-and-used-vehicles ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।
ইউকে-তে নিবন্ধিত কোনও গাড়ির জন্য আপনার কাছে অবশ্যই ইউকের বীমা থাকতে হবে।
আপনি যদি আপনার নন-ইউ লাইসেন্স বিনিময়ের দ্বারা আপনার ইউ লাইসেন্স প্রাপ্ত করেন তবে আপনি কেবল 12 মাসের
জন্য গ্রেট ব্রিটেনে গাড়ি চালাতে পারবেন।
গাড়ি চালানোর সময়, মোবাইল ফোন ব্যবহার করা বা মদ্যপানীয় বা ড্রাগ জাতীয় বস্তরু প্রভাবে থাকাকালীন অবস্থায় গাড়ি
চালানো বেআইনি।
গাড়িতে 18 বছরের কম বয়সী কারুর উপস্থিতিকালে গাড়ির মধ্যে ধূমপান করাও বেআইনি।
12 বছরের নীচে এবং 135 সেমি উচ্চতার নীচে সমস্ত শিশুর আবশ্যিকভাবে বাচ্চাদের গাড়ির সিট বা বুস্টার সিট ব্যবহার
করতে হবে।
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ইউকে-তে ড্রাইভিং সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ও বিশদ পান সরকারি ওয়েবসাইটে: www.gov.uk/browse/driving
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অভিবাসন

ব্ র েক্ স িটের পরে UK-তে EU নাগরিক
UK European Union ত্যাগ করেছে। আপনি যদি একজন EU নাগরিক হন এবং UK-এ জীবনযাপন করা, কর্মরত থাকা ও
পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনাকে ‘EU সেটেলমেন্ট স্কিম’-এর অধীনে থাকার অনুমতি গ্রহণের
জন্য আবেদন করতে হবে।
এই স্কিমটি হল বিনামূল্যে UK-এর হোম অফিসে আবেদন করার একটি প্রক্রিয়া যা UK-এ অবস্থিত সমস্ত EU নাগরিক ও
তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অবশ্যই সম্পূর্ণ করতে হবে, UK-এ আইনত বসবাস করার জন্য।
আবেদনের সময়সীমা 2021 সালের 30শে জুনের মধ্যে এই স্কিমের আওতায় আবেদন করতে ব্যর্থ হলে, ভবিষ্যতে UK-এ
আপনার অবস্থান বেআইনী বলে বিবেচিত হবে। অতএব, সেই সমস্ত EU নাগরিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যারা
স্থানান্তরের সময়কাল শেষ হওয়ার আগে UK-এ এসেছিলেন, 2020 সালের 31শে ডিসেম্বরের পরেও UK-এ থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে,
তাঁদের UK-এ এই নতুন অভিবাসনের সামাজিক স্থিতাবস্তা পাওয়ার জন্য অবশ্যই আবেদন করতে হবে।

‘EU সেটেলমেন্ট স্কিম’-এর জন্য আবেদন
কম্পিউটার, ট্যাবলেট বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে আপনাকে 3টি ধাপের একটি ছোট অনলাইন আবেদন ফর্ম পূরণ করতে
হবে: www.gov.uk/settled-status-eu-citizensfamilies/applying-for-settled-status. –তে।
হোম অফিসের আবেদনে যেগুলি চেক করা হয়: আপনার পরিচয়, UK-এ আপনার বাসস্থান এবং আপনার কোনও অপরাধমূলক
কাজের রেকর্ড যদি থাকে। আপনাকে আপনার নথি স্ক্যান করার জন্য ব্যবহার করতে হবে ‘EU এক্সিট: আইডি ডকুমেন্ট চেক’
অ্যাপ: https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app–তে।
আবেদনের সময়সীমা 30শে জুন 2021। আপনাকে অবশ্যই 2020 সালের 31শে ডিসেম্বর থেকে UK-এ থাকতে হবে।
যাঁরা 5 বছরেরও কম সময়ের জন্য UK-এ বসবাস করছেন তাঁদের অস্থায়ী সময়ের জন্য ‘প্রি-সেটেলড স্ট্যাটাস’-এ আবেদন
করতে হবে। এটি তাঁদের UK-এ থাকার জন্য অনুমতি দেবে এবং তারপর তাঁরা ‘সেটেলড স্ট্যাটাস’-এর জন্য আবেদন করলে
তাঁরা যে টানা 5 বছর UK-এ বসবাস করেছেন, তার স্বীকৃতি পাবেন।
EU নাগরিক ও তাঁদের পরিবারের যে সদস্যরা কমপক্ষে টানা 5 বছরের জন্য UK-এ বসবাস করেছেন তাঁদের ‘সেটেলড স্ট্যাটাস’
পাওয়া উচিত।
EU সেটেলমেন্ট স্কিম-এর জন্য আবেদন করার পরে, হোম অফিস আপনাকে ইমেলে একটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে চিঠি পাঠাবে যে,
তাঁরা আপনাকে কোন সামাজিক স্থিতাবস্তা দিয়েছে। স্কিমটির অধীনে যদি আপনার আবেদনটি সফল হয়, তবে আবেদন করার
আগে আপনি কতদিন UK-এ আছেন তার উপর ভিত্তি করে আপনাকে ‘সেটেলড’ বা ‘প্রি-সেটেলড স্ট্যাটাস’ দেওয়া হবে।
সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে হোম অফিসের যদি অতিরিক্ত কোনও তথ্যের প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁরা আপনার সাথে
যোগাযোগ করবেন।
আপনার আবেদনের অগ্রগতি পরীক্ষা করতে আপনি EU Settlement Scheme Resolution Centre-এ যোগাযোগ করতে
পারেন।
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EU Settlement Scheme Resolution Centre
টেলি: 0300 123 7379
UK-এর বাইরে: +44 203 080 0100

আপনি যদি EU, EEA বা সুইস নাগরিক হন, তবে আপনার পরিবার EU সেটেলমেন্ট স্কিমের অধীনে প্রি-সেটলড বা সেটলড স্টয্ াটাস
পেতে সক্ষম। এখানে দেখুন তাঁরা যোগ্য কি না:
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/join-EU-EEA-Swiss-family-member

আশ্রয় ও শরণার্থী
একজন আশ্রয়প্রার্থী হলেন এমন কেউ যিনি UK-এ এসেছেন, প্রায়শই নির্যাতন, অত্যাচার বা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এবং
শরণার্থী হিসাবে আবেদন করেছেন। শরণার্থী হিসাবে মর্যাদা না পাওয়া পর্যন্ত এই জাতীয় ব্যক্তি আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে
বিবেচিত হবেন এবং অভিবাসন ও আশ্রয় আইন 1999-এর অধীনে আবাসন ও সহায়তা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
আপনি যদি UK-এ শরণার্থী হিসাবে থাকতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই আশ্রয়ের জন্য আবেদন করতে হবে।
আপনার UK-এ আসার পরই অথবা আপনি যখনই মনে করবেন যে আপনার নিজের দেশে ফিরে যাওয়া আপনার জন্য নিরাপদ
হবে না তখন আবেদন করা উচিত। আপনি যত বেশি অপেক্ষা করবেন আপনার আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়ার সম্ভাবনা তত
বাড়বে।
আপনি যখন আবেদন করবেন তখন একজন অভিবাসন অফিসারের সাথে আপনার বৈঠক থাকবে (যা ‘স্ক্রিনিং’ নামে পরিচিত)।
আপনার স্ক্রিনিংয়ের পরে হোম অফিস সিদ্ধান্ত নেবে যে আপনার দাবিটি UK-এ বিবেচনা হতে পারে কি না। যদি পারে, তবে
একজন মামলাকারীর সাথে আপনার আশ্রয় সংক্রান্ত একটি সাক্ষাত্কার হবে।
আপনি সাধারণত 6 মাসের মধ্যেই আপনার আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত পেয়ে যাবেন।
যদি আপনি গৃহহীন হন তবে, আপনার নিজের/পরিবারের প্রয়োজনের ব্যাপারে হোম অফিসকে জানানো উচিত। স্ক্রিনিং
সাক্ষাতকারের পরে হোম অফিস বিবেচনা করবে যে আপনাকে অস্থায়ী সময়ের জন্য কোথায় থাকতে দেবে।
আবেদন প্রক্রিয়া এবং আপনি যে সহায়তাগুলি পেতে পারেন সেই সম্পর্কে আরও জানার জন্য, দেখুন:
www.gov.uk/claim-asylum/help-you-can-get

ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন
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ব্রিটিশ নাগরিকত্ব আপনাকে সারাজীবনের জন্য UK-এ স্থায়ীভাবে বসবাস করার এবং কাজ করার অধিকার দেয়, অভিবাসনের
যেকোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই।
আবেদন করার আগে আপনার কাছে UK-এ স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি থাকতে হবে - উদাহরণস্বরূপ, EU সেটেলমেন্ট
স্কিম থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পাওয়া ছুটি বা ‘সেটেলড স্ট্যাটাস’ থাকা দরকার। আপনার স্বামী, স্ত্রী বা সঙ্গী একজন
ব্রিটিশ নাগরিক হলেও আপনাকে এটা করতে হবে।
আপনি যদি একজন ব্রিটিশ নাগরিক হতে চান তবে, আপনার পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেদন করার নানা রকম উপায় রয়েছে।
www.citizensadvice.org.uk/immigration/ -তে যান, প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে জানতে এবং আপনি তার জন্য যোগ্য কি না দেখে
নিন।

অভিবাসীদের সাহায্য এবং পরামর্শ দান
Walsall-এ এরকম বহু সংস্থা রয়েছে যারা অভিবাসীদের সাহায্য করে। নিচে এমন কিছু সংস্থার নাম ও তাঁদের পরিষেবাদির
একটি তালিকা দেওয়া রয়েছে, আপনি যদি দেশে ও শহরে নতুন হন তবে আপনার কাজে আসতে পারে।

সংস্থা

যোগাযোগ

পরিষেবাদি

Walsall Refugee and Migrant Centre

41-45 Bridge Street
Walsall
WS1 1JQ

বিনামূল্যে, আশ্রয় ও অভিবাসনের সমস্যা সংক্রান্ত
বহুভাষিক পরামর্শ: কর্মসংস্থান, শিক্ষা, সুবিধা, স্বাস্থ্য,
আশ্রয় ও সহায়তা, নাগরিকত্বের প্রস্তুতি, অভিবাসন
মামলা, পুনর্বাসন স্কিম, EU সেটেলমেন্ট স্কিম,

টেলি: 01922 614221
ইমেল: Walsall@rmcentre.org.uk
ওয়েবসাইট:: www.rmcentre.org.uk
Nash Dom CIC

Nash Dom Community Hub
Sun Street
Walsall
WS1 4AL
পরামর্শ নং: 07531 090695
ল্যান্ড লাইন : 01922 616 444
ইমেল: info@NashDomCIC.org
ওয়েবসাইট:: www.nashdomcic.org

বিনামূল্যে, EU ও রাশিয়ান ভাষার সম্প্রদায়গুলির জন্য
বহুভাষিক পরামর্শ,
তাঁদের বসতি স্থাপনে সাহায্য করা: গৃহহীন, আবাসন,
কল্যাণ এবং সুবিধা, অর্থ, শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা,
স্বাস্থ্য,
কর্মসংস্থান, অভিবাসন, EU সেটেলমেন্ট স্কিম, অধিকার ও
দায়িত্ব, ঘৃণাজনিত
অপরাধ, ডকুমেন্টেশন।
বিনামূল্যে ইএসওএল কোর্স
বহুভাষিক শিক্ষকসহ যেকোনো সময়ে।

Citizens Advice Sandwell & Walsall

Bridge House
Bridge Street
Walsall
WS1 1JQ
উপদেশ লাইন: 0300 330 9017
ওয়েবসাইট:
www.citizensadvicesandwell-walsall.org

Afghan Community and
Welfare Centre

The Mayfield Centre
17-19 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

নানা ধরনের সমস্যায় নিরপেক্ষ পরামর্শ এবং সহায়তা দান।
বেশ কয়েকটি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত যেমন, ঋণ সংক্রান্ত
পরামর্শ, বিদ্যুৎ বিলে অর্থ সাশ্রয়,
কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণের জন্য সন্ধানে সহায়তা করা,
আবাসন ও

এখানে অনেকরকমের পরামর্শ ও তথ্য পরিষেবা দেওয়া হয়
এবং প্রয়োজনে তার ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করা হয়।

টেলি: 01922 277900
ইমেল: info@afghan-cw.org.uk

Walsall Refugee and
Asylum Seeker Support
Association

টেলি: 01922633075
ইমেল: wrassa@virginmedia.com

যে সব আশ্রয় প্রার্থী, শরণার্থী ও অন্যান্য অভিবাসীরা
ওয়ালসলের শহরে থাকবে বা বসবাস করবে, প্রয়োজনে
তাঁদের সাহায্য করা। সাহায্যগুলির মধ্যে রয়েছে, প্রাথমিক
প্রয়োজনীয়তা (খাদ্য, পরিবহণ ইত্যাদি) এবং বন্ধুত্ব
করা। তাঁদের অভিবাসন বা অন্যান্য আইনি পরামর্শ
সরবরাহ করা হবে না।

SOORA The Social Orientation and Relief Association

7-19 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

শরণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী ও অন্যান্য অভিবাসীদের
সাহায্যমূলক পরিষেবা: শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং
সুস্থতা,
নিরাপত্তা দান।
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টেলি: 01922 513009
ওয়েবসাইট:: www.soora.org.uk

9 স্থানীয় সংস্থা এবং
পরিষেবাসমূহ
Walsall Community Living Directory হল একটি মাধ্যম যেখানে আপনি Walsall-এ স্থানীয় পরিষেবাসমূহ এবং কার্যকলাপগুলি খুঁজে
পেতে পারেন: https://www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.পৃষ্ঠা
Walsall থেকে কার্যকলাপ, পরিষেবা ব্যবস্থা, ব্যবসা, অফার এবং খবর পাওয়ার পাশাপাশি বিনামূল্যে আপনার অফার আপলোড
করতে নিচের সেরা ওয়েবসাইটি আপনি অ্যাক্সেস করতে পারেন www.thebestof.co.uk/local/walsall

খাদ্য
সংস্থা

যোগাযোগসমূহ

পরিষেবাসমূহ

Ablewell Advice Walsall

The Central Hall
Ablewell Street
Walsall
WS1 2EQ

Food Bank খোলার সময়সীমা:
সোমবার 10.00 - 14.00
বুধবার 10.00 - 14.00
শুক্রবার 10.00 - 14.00
শনিবার 11.00 - 13.00

টেলি: 01922 639700
ইমেল: info@ablewelladvice.org.uk
ওয়েবসাইট:: www.ablewelladvice.org.uk

ঋণ এবং কল্যাণমূলক সুবিধার সঙ্গে সম্পর্কিত
পরামর্শ
Job Club: প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান

All Saints

All Saints Church Hall
Walsall Road
Darlaston
WS10 9LA

Food Bank খোলার সময়সীমা:
মঙ্গলবার 10.00 – 12.00

New Testament Church
of God Foodbank,
Willenhall .

5 Upper Lichfield Street
Willenhall
West Midlands
WV13 1PB

Food Bank খোলার সময়সীমা:
মঙ্গলবার 12.00 – 14.00

Bridging the Gap

79A Stafford Street
Willenhall
Walsall
WV13 1RT

Food Bank খোলার সময়সীমা:
বৃহস্পতিবার 12.00 – 15.00
টেলি: 01922 606615

The Thomas Project

The Lamp Foodbank

196H Walsall Wood Road
Aldridge
Walsall
WS9 8HB

Food Bank খোলার সময়সীমা:
বুধবার 10.00 – 13.00
শুক্রবার 15.00 – 18.00

টেলি: 01922 452213
ইমেল: office@thethomasproject.co.uk
ওয়েবসাইট:: www.thethomasproject.co.uk

অন্যান্য পরিষেবাসমূহ: প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সহায়তা,
বিনামূল্যে অর্থ সংক্রান্ত পরামর্শ, সপ্তাহে দুই বার
প্লেস অফ ওয়েলকাম সেশন

Brownhills Community Centre
Chester Road North
Brownhills
Walsall
WS8 7JW

Food Bank খোলার সময়সীমা:
মঙ্গলবার 10.00 – 13.00
বৃহস্পতিবার 10.00 – 13.00
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টেলি: 01902 606615

সংস্থা

যোগাযোগসমূহ

পরিষেবাসমূহ

Walsall North Foodbank

Pelsall Methodist Church
Chapel Street
Pelsall
WS3 4LN

একটি ফুড ব্যাঙ্ক নেটওয়ার্ক সঙ্কটকালে জনসাধারণকে
খাদ্যের পার্সেল সরবরাহ করে এবং অন্যান্য সহায়তা
পরিষেবাসমূহকে সাইনপোস্টিং সরবরাহ করে।

টেলি: 07582 869895
ইমেল: info@walsallnorth.foodbank.org.uk
ওয়েবসাইট:: www.walsallnorth.foodbank.org.uk

মাদক এবং মদ্যপান সম্বন্ধীয় সহায়তা
সংস্থা

যোগাযোগসমূহ

পরিষেবাসমূহ

The Beacon - Walsall

30 Station Street
Walsall
WS2 9LZ
অথবা
67 Bradford Street
Walsall
WS1 3QD

যে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বা যুবক মদ্যপান
বা মাদক সেবন কমাতে চান বা ছাড়াতে চান, তাদের
জন্য একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিষেবা। আপনার কোনও
অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর প্রয়োজন নেই, কেবল যেকোনও
একটি হাবে চলে আসুন।
18 বছরের বেশি বয়সী যুবক যারা গৃহহীন, বেকার,
মানসিক রোগের সমস্যা, মাদক ব্যবহারের সমস্যা
আছে তাদের জন্য সহায়তা।

টেলি: 01922 669840
ওয়েবসাইট: www.changegrowlive.org/the-beacon-walsall

The Glebe Centre

Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

পরিষেবাসমূহ: প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নভোজ, গরম পানীয়,
শাওয়ারস, পোশাক পরিচ্ছদের দোকান; সুবিধা,
আবাসন এবং স্বাস্থ্য; অবসরের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে
পরামর্শ।

টেলি: 01922 625687
ইমেল: theglebecentre@ymcabc.org.uk

Walsall Disability Hub

17 Lichfield Street
Walsall
WS1 1TU

যাদের অবসরের ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন তাদের
জন্য একটি ব্যক্তিগত যত্নের স্যুট বিনামূল্যে সুবিধা
প্রদান করছে।

টেলি: 01922 616 798
ইমেল: info@walsalldisabilityhub.org.uk

The Motivation Hub
পরিষেবাসমূহ

73 Lichfield Road
Walsall Wood Hub
Walsall Wood
Walsall
WS9 9NP
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টেলি: 07388 553615

ডে কেয়ার এবং ড্রপ-ইন সেশন সেন্সরি কক্ষ,
আমাদের নিজস্ব উত্পাদন বৃদ্ধি, প্যাম্পার সেশন,
শিল্প এবং কারুকার্য, স্নুকার, রান্না, সংবেদনশীল
সচেতনতা, বডি ইমেজ, বোর্ড গেমস, স্বাস্থ্যকর
জীবনশৈলীর সেশন, হাঁটা.

বিশ্বাস
সংস্থা

যোগাযোগসমূহ

পরিষেবাসমূহ

St Paul’s Church at the Crossing

Darwall Street
Walsall
WS1 1DA

ধর্মীয় পরিষেবাসমূহ, ঘরের জন্য ভাড়া

টেলি: 01922 620669
All Saints Church

Black Country New Road
Moxley
WS10 8RD

ধর্মীয় পরিষেবা, প্লেস অফ ওয়েলকাম

Green Lane Baptist Church

Burrowes Street
Birchills
WS2 8NX

মেন্ড-ইট প্রকল্প, প্লেস অফ ওয়েলকাম

Aisha Mosque & Islamic Centre

4 Rutter Street
Walsall
WS1 4HN

পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য সুবিধাসমূহ, শিক্ষামূলক ক্লাস,
বিবাহ, পারলৌকিক ক্রিয়া, ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা,
যুবকদের পরিষেবা, পরিদর্শন করা

টেলি: 01922 620982
ওয়েবসাইট:: www.aishamosque.org
Pleck Methodist Church

Bescot Road, Pleck, WS2 9AD

ধর্মীয় পরিষেবা, প্লেস অফ ওয়েলকাম

Guru Nanak Gurdwara

Sikh Temple
127 West Bromwich Street
Walsall
WS1 4DE

ধর্মীয় পরিষেবাসমূহ, সঙ্গীত এবং কীর্তনের ক্লাস,
পাঞ্জাবি ক্লাস, গুরমত ক্লাস, কম্পিউটার ক্লাস

টেলি: 01922 622199
ওয়েবসাইট:: www.gnst.org.uk/
The Orthodox Church of the Nativity
of the Mother of God

1A Sun Street
Palfrey
Walsall
WS1 4AL

ধর্মীয় পরিষেবাসমূহ, কমিউনিটি সহায়তা

টেলি: 01922 633451
ওয়েবসাইট:: www.orthodoxwalsall.org.uk
Mandir Baba Balak Nath
Hindu Temple

96a Caldmore Road
Walsall
WS1 3PD

ধর্মীয় পরিষেবাসমূহ, রান্নাঘর, গরম খাবার

টেলি: 01922 621177
ওয়েবসাইট:: www.mandirbababalaknath.co.uk
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Walsall-এ ধর্মীয় প্রার্থনা করার জন্য আরও অনেকগুলি স্থানের অনুসন্ধান করতে Walsall কমিউনিটি লিভিং ডিরেক্টোরেট ওয়েবসাইট
ব্যবহার করুন: www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.page

মহিলাদের সহায়তা
সংস্থা

যোগাযোগসমূহ

পরিষেবাসমূহ

Aaina Community Hub

Bath Road
Caldmore
Walsall
WS1 3BS

পরামর্শ এবং সহায়তা: আবাসন কর্মসংস্থান, কল্যাণ,
স্বাস্থ্য, সাংসারিক নির্যাতন, স্বেচ্ছাসেবক এবং প্রশিক্ষণ।

টেলি: 01922 644006
ওয়েবসাইট:: www.aainahub.com
Walsall Black Sisters
Collective

17 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

মানসিক সহায়তা, স্কুল পরবর্তী ক্লাব, বন্ধুত্ব করা,
নারীর ক্ষমতায়ন

টেলি: 01922 616996
ওয়েবসাইট:: www.walsallbsc.co.uk/wp-content/cache/
all/index.html

যুবক-যুবতী
সংস্থা

যোগাযোগসমূহ

পরিষেবাসমূহ

Youth Connect

283 Wednesbury Road
Walsall
WS2 9QJ

আউটরিচ সেশন, খেলাধূলার সেশন, পরামর্শদাতা,
স্বেচ্ছাসেবক

টেলি: 01922 336993
ওয়েবসাইট:: www.youthconnect.org.uk

YMCA

Small Street Centre
1A Small Street
Walsall
WS1 3PR

থাকার ব্যবস্থা, পরামর্শ এবং সহায়তা, স্বাস্থ্য এবং
সুস্থভাবে থাকা, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা

টেলি: 01922 700950
ওয়েবসাইট:: www.ymcabc.org.uk

কারুশিল্প এবং কলা
সংস্থা

যোগাযোগসমূহ

পরিষেবাসমূহ

Urban Hax CIC

The Stables.
Victoria Mill
Long Acre Street
Walsall
WS2 8HP

সুবিধাসমূহ, সরঞ্জাম, 3ডি নকশা, বিনামূল্যে কোর্স

টেলি: 01922 628126
ওয়েবসাইট:: www.urbanhax.com
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Walsall Creative Factory

Westbourne Street
Walsall.WS4 2JB
টেলি: 07583 162137
ওয়েবসাইট:: www.creativefactory.org.uk

কলা এবং ঐতিহ্য কার্যক্রম, ইভেন্ট এবং কর্মশালা

10

সামাজিক কার্যক্রম

দর্শনীয় স্থান

Walsall Leather Museum - Littleton Street, Walsall, West Midlands, WS2 8EW
এটি ভিক্টোরিয়ান যুগের পুনরুদ্ধার করা একটি ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ে তৈরি সুন্দর ও আকর্ষণীয় স্থান এবং ট্রিপ অ্যাডভাইসর
এটিকে পর্যটকদের দর্শনীয় স্থান হিসাবে Walsall-এর 1 নং স্থান বলেছে।
টেলি: 01922 652288
ওয়েবসাইট: www.go.walsall.gov.uk/leathermuseum
ইমেল: leathermuseum@walsall.gov.uk
Walsall Museum - Lichfield Street, Walsall, WS1 1TR
এটি Walsall-এর ইতিহাস বহন করে চলেছে এবং এখানে Walsall-এর গৌরবান্বিত ঐতিহ্য, এর বিভিন্ন শিল্প ও অতীতে এখানে
বসবাস করা মানুষদের জীবনযাত্রার অংশ হিসাবে বিভিন্ন শিল্পকলার বিপুল সম্ভার রয়েছে।
টেলি: 01922 653116
ইমেল: museum@walsall.gov.uk
The New Art Gallery Walsall - Gallery Square, Walsall, WS2 8LG
এই স্থানটি সারা বিশ্বের পর্যটকদের পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যটকদের জন্যেও উদ্ভাবনী ও অনবদ্য উপায়ে ঐতিহাসিক, আধুনিক
ও সমসাময়িক শিল্পগুলিকে উপস্থাপন, সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করে।
ওয়েবসাইট: www.thenewartgallerywalsall.org.uk
Aldridge Transport Museum - Shenstone Drive,Northgate, Aldridge, Walsall, WS9 8TP
এটি West Midlands-এ স্থলপথের পরিবহণের ইতিহাস বহন করে।
ওয়েবসাইট: www.amrtm.org
Locksmith’s House - 54 New Rd, Willenhall, WV13 2DA
তালা-প্রস্তুতকারক হডসন পরিবারের ব্যবহার করা জিনিসপত্র ও আসবাবপত্রসহ এটিকে পুনরায় তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ
মানুষের জন্য এটি কেবল সাধারণ দিনগুলিতেই খোলা থাকে। বিশেষ অনুষ্ঠান ও আগে থেকে দলবদ্ধভাবে সেখানে যাওয়ার বিষয়
আয়োজন করার জন্য www.bclm.co.uk/support/visit-the-locksmiths-house/1407.htm-তে যান।
এখানে যাওয়ার বিষয় বুক করতে Black Country Living Museum-এর বুকিং কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। টেলি: 0121 520
8054 অথবা ইমেল: bookings@bclm.com

অবকাশ

স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলি খোজার জন্য www.go.walsall.gov.uk/walsalllibraries -তে যান এবং আপনি কীভাবে যুক্ত হতে পারেন,
তা দেখুন।Walsall-এর সকল গ্রন্থাগার Dementia Action Alliance-এর সদস্য এবং এগুলি ডিমেনশিয়ার জন্য স্বীকৃত। এছাড়াও
আপনি Lichfield Street. Walsall. WS1 1TR-এ অবস্থিত Central Library-তে Lichfield Street Hub-এ যেতে পারেন।
টেলি: 01922 653121
ইমেল: LSHlibrary@walsall.gov.uk
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এই অঞ্চলে Walsall Arboretum অন্যতম জনপ্রিয় একটি পার্ক। এটি 79 একরের থেকেও বেশি জমি নিয়ে তৈরি এবং এখানে
200 টিরও বেশি বৃক্ষ ও গুল্ম আছে। প্রতি বছর এখানে এক মিলিয়নেরও বেশি লোকজন আসেন। এখানে গাড়ি পার্ক করার
স্থানটি Broadway North (WS1 2QB)-এ অবস্থিত।
ওয়ালসলের পার্কগুলির সম্পূর্ণ তালিকা পেতে 01922 650466 নম্বরে কল করুন অথবা www.go.walsall.gov.uk/parks -তে
যান।

অবকাশ
ভিন্ন অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ, যেমন খেলাধুলো, হাঁটা, বিভিন্ন বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবা, পার্কে মিউজিক ও ওয়ালসলের সবুজে ঘেরা
জায়গাগুলি সম্বন্ধে জানতে Walsall পেজে অ্যাক্টিভ আউটডোরে যান।
www.go.walsall.gov.uk/parks_and_green_spaces/park_events/active_outdoors_in_walsall
আরও তথ্যের জন্য 01922 653344 নম্বরে Clean and Green, Walsall Council-এ যোগাযোগ করুন অথবা
ইমেল করুন: CleanandGreen@walsall.gov.uk ।
Walsall-এ এমন ছয়টি অবকাশের কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে সকল বয়সের মানুষদের জন্য দুর্দান্ত সুবিধা এবং বিভিন্ন খেলাধুলো
ও সুস্থ থাকার ক্রিয়াকলাপ হয়:







Bloxwich Active Living Centre: 01922 652900
Oak Park Active Living Centre: 01922 652266
Darlaston Swimming and Fitness Centre: 01922 652255
Walsall Gala Swimming and Fitness Centre: 01922 653150
Sneyd Water Activity Centre: 01922 744 637
Aldridge Airport Outdoor Centre: 01922 744637

এগুলি প্রতিদিন খোলার সময়, ক্রিয়াকলাপ ও পথনির্দেশের বিবরণ সম্বন্ধে আরও তথ্যের জন্য
www.go.walsall.gov.uk/leisure_and_sports -তে যান।

মনোরঞ্জন

Light Cinema - 62 Wolverhampton Street, Walsall, WS2 8DD
Walsall-এ আটটি সিনেমা স্ক্রিন ও ডাইনিংয়ের সুবিধাসহ সদ্য সংস্কার করা Light Cinema সম্পূর্ণ পরিবারের জন্য উপযুক্ত
স্থান।
টেলি: 01922 252750
ওয়েবসাইট: www.walsall.lightcinemas.co.uk
Showcase Cinema - Bentley Mill Way, Walsall, WS2 0LE
এখানে আপনি সর্বোত্তম চলচ্চিত্র উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।
ওয়েবসাইট: www.showcasecinemas.co.uk
Walsall Arena and Arts Centre - Hawbush Road, Leamore, Walsall, WS3 1AG
এখানে রয়েছে সর্বোত্তম মনোরঞ্জনকারী, কমেডিয়ান, নৃত্যশিল্পী, ব্যান্ড ও অনুষ্ঠানের পেশাদারী অনুষ্ঠান। ওয়ালসলে
সকলের জন্যেই কিছু না কিছু আছেই।
টেলি: 0300 555 2898
ওয়েবসাইট: www.walsallarena.com
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Walsall Football Club - The Banks’s Stadium. Bescot Cresent, Walsall, WS1 4SA
এখানে বিভিন্ন সুবিধা ও অনুষ্ঠানের বিপুল সম্ভার রয়েছে।
টেলি: 01922 622791
ইমেল: info@walsallfc.co.uk
ওয়েবসাইট: www.wfcthevenue.co.uk

বিভিন্ন কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ
Walsall একটি বিবিধ ও প্রাণবন্ত বোরো। এটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের বাসস্থান, সেই সঙ্গে এখানে এমন
লোকজনও আছেন, যাঁদের বহু বছর ধরে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম এখানে বসবাস করছে।
এখানে সকলে একে অপরের সঙ্গে সবকিছু ভাগ করে নেন এবং তাঁরা তা উপভোগও করেন। বর্তমানে, Walsall-এ সকলের কাছে
নিজেদের পরিচয় নির্বিশেষে বিভিন্নভাবে একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার আরও সুযোগ রয়েছে।
এই বোরোতে নতুন হলে বা এখানে সারাজীবন থেকে থাকলেও এখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, একাকিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া
এবং বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য বহু স্থান ও ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে আপনি উপভোগ করতে পারেন।

এ প্লেস অফ ওয়েলকাম
এ প্লেস অফ ওয়েলকাম হল এমন একটি স্থান, যেখানে যেকোনো মানুষ যেতে পারেন, যেখানে সকলে জানেন যে তাঁদের সাদর
আমন্তর্ ণ জানানো হবে, বিনামূলয্ ে জলযোগ পাবেন এবং সেখানে তাঁদের নিশ্চিতভাবে মূলয্ বান ও নিজের মনে করা হবে।
Walsall-এ 19টি প্লেসেস অফ ওয়েলকাম আছে, যেগুলি প্রতি সপ্তাহে খোলা থাকে।
আপনার অঞ্চলে প্লেস অফ ওয়েলকাম খুজঁ তে, এখানে যান: www.walsallforall.co.uk/places-of-welcome অথবা
www.placesofwelcome.org.uk/locations
ওয়ালসল ফর অল হল Walsall-এ দৃঢ় ও সমন্বিত কমিউনিটি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও ক্রিয়াকলাপসহ একটি
স্থানীয় একত্রিকরণ কার্যক্রম।
টেলি: 01922 655797
ওয়েবসাইট: www.walsallforall.co.uk
11টি কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের একটি নেটওয়ার্ক স্থানীয় কমিউনিটিগুলিকে বিভিন্ন পরিষেবা ও কাজকর্ম দেয়। আপনার
নিকটবর্তী একটি কেন্দ্র খুঁজে পেতে আরও তথ্যের জন্য www.go.walsall.gov.uk/community_development -তে কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট ওয়েবসাইটে যান।
Ryecroft Community Hub - 28 New Forest Road, Walsall, WS3 1TR
এটি বিভিন্ন দানকেন্দ্র, বিভিন্ন ব্যবসা ও ব্যবহারকারী গোষ্ঠীগুলিকে আশ্রয় দেয়, যাঁরা স্থানীয় কমিউনিটিকে পরিষেবা ও
সহায়তা করার প্রাণপণ চেষ্টা করেন।
টেলি: 07486 622962 or 01922 234080
ওয়েবসাইট: www.sites.google.com/a/ryecroftnrc.org/hub3/contact-us
Caldmore Community Garden - 12 Carless Street, Walsall, WS1 3RH
এটি প্রত্যেকের জন্য একটি স্থান - কাজ করার, শেখার এবং একসাথে খেলার জায়গা। আপনি উপস্থিত থাকতে পারেন গ্রুপ
ক্রিয়াকলাপগুলিতে, পাশাপাশি আরাম করতে পারেন, নতুন বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পারেন এবং মজা করতে পারেন। সবাইকে
স্বাগত জানাই!
বাগানটি অবস্থিত:
টেলি: 07871 813252
ইমেল: caldmoregarden@gmail.com
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Making Connections Walsall (MCW) একাকিত্ব ও সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বৃদ্ধদের জন্য একটি
বন্ধুত্বপূর্ণ পরিষেবা। এই পরিষেবাটি বৃদ্ধদের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও আগ্রহ জানা, তাঁদের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা
এবং কমিউনিটির ক্রিয়াকলাপে তাঁদের যুক্ত করার সুযোগ দেয়।
তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা একটি রেফারেল তৈরি করার জন্য অনুগ্রহ করে www.onewalsall.org/making-connections-walsall-2/ দেখুন অথবা নিচের বিবরণে যোগাযোগ করুন:
টেলি: 0121 380 6690
ইমেল: MCW@walsall.gov.uk

WALSALL-এ স্বেচ্ছাসেবা
স্বেচ্ছাসেবা হল আপনার স্থানীয় কমিউনিটি ও সমস্যাগুলিতে সহায়তা করা, যেগুলির বিষয়ে আপনি চিন্তিত, আপনার দক্ষতা
বাড়ানো, আপনার সিভি উন্নত করা এবং নতুন লোকজনের সঙ্গে আলাপ করার একটি দারুণ মাধ্যম।
Walsall-এ কয়েকশত স্বেচ্ছাসেবার সুযোগ রয়েছে এবং One Walsall -এ স্বেচ্ছাসেবী কেন্দ্র আপনার জন্য সর্বোত্তম
কেন্দ্রগুলির সঙ্গে আপনাকে যোগাযোগ করতে সাহায্য করবে: www.onewalsall.org/volunteering
Walsall-এর স্বেচ্ছাসেবী কেন্দ্র সোমবার থেকে শুক্রবার 09:00 থেকে 17:00 পর্যন্ত খোলা থাকে। আপনি টিমের সঙ্গে
01922 619840 নম্বরে বা www.volunteering@onewalsall.org -তে ইমেল করে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

বাডি স্কিম

Walsall ফর অল-এর সহযোগী হিসাবে Nash Dom CIC একটি বাডি স্কিম তৈরি করবে, যেটি ওয়ালসলে অর্থপূর্ণ
সামাজিক একত্রিকরণে সহায়তা করবে। নতুন ও প্রতিষ্ঠিত বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল গঠন করা হবে,
যাঁরা বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার বিধিবহির্ভুত ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করবে।
এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল একাকিত্ব দূর করা এবং বিভিন্ন পরিচয়ের লোকজনের মধ্যে আলাপ করানো, সামাজিকতা বজায়
রাখা, একে অপরকে সাহায্য করা ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা।
আপনি যদি বাডি স্কিমে স্বেচ্ছাসেবক হতে আগ্রহী হন অথবা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কেবল আরও জানতে চান,
তাহলে অনুগ্রহ করে Nash Dom CIC হাবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন বা সেখানে যান:
Nash Dom Community Hub.
Sun Street, Walsall. WS1 4AL
টেলি: 07531 090695
ইমেল: info@NashDomCIC.org
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পরিবহণ

জনপরিবহণ
বাস

National Express West Midlands হল West Midlands-এর প্রধান বাস পরিষেবা। ওয়েস্ট মিডল্যান্ড অঞ্চলে সকল
ভাড়া, যাতায়াতের পথ, বাস চলাচলের সময় ও ট্রাভেল কার্ডের আরও তথ্য National Express West Midlands-এর ওয়েবসাইটে
পেতে পারেন।: www.nxbus.co.uk/west-midlands.
WALSALL-এর মধ্যে অন্যান্য পরিষেবাগুলি হল:
Diamond Buses - এর ওয়েবসাইটে তাদের পরিষেবা সম্বন্ধে আরও তথ্য পেতে পারেন: www.diamondbuses.com
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Arriva Buses - Walsall Bus Station, St Paul’s Street, Walsall, WS1 1NR
Arriva Buses -এর ওয়েবসাইটে তাদের পরিষেবা সম্বন্ধে আরও তথ্য পেতে পারেন: www.arrivabus.co.uk.

ট্রেন

Walsall Train Station - Saddlers Centre, Walsall. West Midlands. WS2 9JS
ওয়ালসলে একটি স্থানীয় রেল পরিষেবা রয়েছে, যেটি Birmingham New Street, Rugeley Trent Valley ও অন্যান্য গন্তব্যে
পরিষেবা দেয়। আরও জানতে অনুগ্রহ করে www.westmidlandsrailway.co.uk/travel-information/station-information/wsl-তে
যান। রেলযাত্রার পরিকল্পনা দেখার জন্য অনুগ্রহ করে www.thetrainline.com -তে যান।

কোচ
আপনি ন্যাশনল এক্সপ্রেস-এর ওয়েবসাইট: www.nationalexpress.com/en -তে বা 0871 781 8178 নম্বরে ফোন করে কোচ
পরিষেবা সম্বন্ধে আরও তথ্য পেতে পারেন। অনুগর্ হ করে মনে রাখবেন যে এটি একটি প্রিমিয়াম টেলিফোন নম্বর এবং এটিতে
কল করা হলে চার্জ কাটা হবে।

সাইক্লিং
ওয়ালসল সাইক্লিং ম্যাপে যাতায়াতের পথ, সাইকেল পার্কিং, গ্রুপ ও প্রয়োজনীয় তথ্য দেখতে পারেন:
www.go.walsall.gov.uk/Portals/0/Uploads/Transport/Walsall%20Cycle%20Map.pdf
জনপরিবহণের মাধ্যমে আপনার যাত্রার পরিকল্পনা করতে দেখুন: www.journeyplanner.networkwestmidlands.com

ওয়ালসল কমিউনিটি ট্রান্সপোর্ট

Walsall Community Transport (WCT) কমিউনিটি গোষ্ঠী, বয়স্ক মানুষ ও প্রতিবন্ধী বা চলাচলে অক্ষমতা
থাকা ব্যক্তিদের পরিবহণ পরিষেবা প্রদান করে। এই পরিষেবার মধ্যে রয়েছে কেনাকাটার জন্য নিয়মিত কমিউনিটি বাস রুট, সেই
সঙ্গে পছন্দের জায়গায় যাওয়ার পরিষেবাও রয়েছে সাশ্রয়ী মূল্যা। ডব্লিউসিটি-তে কমিউনিটি গোষ্ঠীর জন্য মিনিবাস ভাড়া
নেওয়ার সুবিধাও রয়েছে।
আরও তথ্যের জন্য বা একটি পরিষেবা বুক করার জন্য 01922 685555 (এক্সট.
203) নম্বরে যোগাযোগ করুন অথবা ইমেল করুন: enquiries@walsallct.org.uk -তে।

রিং অ্যান্ড রাইড

Ring and Ride দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক দুর্বলতা, প্রতিবন্ধকতা বা অন্যান্য পরিস্থিতির জন্য চলাচলে সমস্যা থাকা
ব্যক্তিদের জন্য সম্পূর্ণ সুবিধাসহ ডোর-টু-ডোর বাস পরিষেবা প্রদান করে।
টেলি: 0121 505 7316
E-mail: walsall@ringandride.org
ওয়েবসাইট: www.ringandride.org

ছাড়যুক্ত ভ্রমণ
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আপনি বিনামূল্যে বা ছাড়যুক্ত পরিবহণ পরিষেবা পাওয়ার যোগ্য কিনা, তা জানতে দেখুন:
www.gov.uk/government/publications/support-to-help-with-the-cost-of-transport/support-to-help-with-the-cost-oftransport
www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.পৃষ্ঠা
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