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کیئر پروگرام اپروچ

کیئر پالن 



کیئر پروگرام اپروچ کو سی پی اے بھی کہا جاتا ہے 

سی پی اے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کو اپنی صحت اور زندگی کو بہتر 
بنانے کیلۓ جس طرح کی مدد درکار ہو وہ آپ کو ملے۔

سی پی اے کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو ایک سے زیادہ
فرد سے مدد درکار ہو۔

سی پی اے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی مدد کرنے واال ہر فرد 
ساتھ میں کام کرتا ہو۔

آپ کے سی پی اے میں سب سے اہم فرد آپ ہیں۔

جو کوئی بھی آپ کے سی پی اے کا حصہ ہے وہ آپ کی مدد کیلۓ یہاں ہے 

یہ کتابچہ آپ کو سی پی اے کے بارے میں جانکاری فراہم کرتا ہے۔
 

کیئر پروگرام 
اپروچ کیا ہے؟
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کیئر پروگرام اپروچ 
پالن

ساتھ مل کر کا کرنا

آپ

آپ کے سی پی اے 
کے ساتھ مدد

پالن

پالن



آپ کو ایک  کیئر کوآرڈینیٹرملے گا۔

آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کو جس طرح کی حمایت کی ضرورت ہے وہ حاصل ہو۔

آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو اپنی صحت اور زندگی کو بہتر بنانے 
کیلۓ کس طرح کی حمایت درکار ہے۔

آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کو حاصل شدہ حمایت اور دیکھ بھال اپنی صحت اور 
زندگی کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کررہا ہے۔ 

اگر سی پی اے سے متعلق آپ کے پاس کوئي سواالت ہوں تو آپ اپنے کیئر کوآرڈینیٹر سے پوچھ سکتے ہیں۔

 

آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر

helphave your say

care
coordinator

?

care
coordinator
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اپنی بات رکھیںمدد

کیئر کوآرڈینیٹر

کیئر کو آرڈینیٹر

سپورٹ اور کیئر



آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر ہے: 

.....................................…………………………………………

فون

....................................…………………………………………

اگر آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر یہاں نہ ہو تو آپ ان کیلۓ ایک پیغام چھوڑ سکتے ہیں۔ 
آپ کسی ایسے فرد سے بھی بات کرنے کا تقاضہ کرسکتے ہیں جو آپ کی مدد 

کررہا ہے۔

آپ کال بھی کرسکتے ہیں

 …………………………...........…………………………………

فون  

...........................…………………………………………………

اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہو، دیکھ ریکھ کرنے واال ہو، پڑوسی ہو یا سپورٹ 
ورکر ہو جن پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ ان سے بھی بات کرسکتے ہیں۔

 

میرا کیئر کوآرڈینیٹر کون ہے؟

care
coordinator
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کیئر کو آرڈینٹر

کیئر کو آرڈینیٹر کا نام

فون

پیغام دیں
برائے مہربانی 
کوئي پیغام دیں

کیئر کو آرڈینیٹر

فون

دوست

مان



سی پی اے کے 3 حصے ہیں.

ایک اسیسمنٹ اس بات پتہ لگائے گا کہ آپ کو اپنی صحت اور 
زندگی کو بہتر بنانے کیلۓ کس طرح کی مدد درکار ہے۔

ایک کیئر پالن یہ بتائے گا کہ آپ کی صحت اور زندگی کو بہتر 
بنانے کیلۓ اپنی صحت اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کسی طرح 

کی مدد درکار ہے۔

 ایک جائزہ اس بات کی جانچ کرے گا کہ کیا آپ کا کیئر آپ کی
مدد کررہا ہے

 

سی پی اے میں کیا ہوتا ہے؟
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اسیسمنٹ

کیئر پالن
پالن

اپنا کیئر پالن کا 
جائزہ لیں

پالن

جنوریفروریمارچ

اپریل مئی جون

جوالئیاگستستمبر

اکتوبرنومبردسمبر



سی پی اے کا پہال حصہ ہے 
اسیسمنٹ۔

اسیسمنٹ کا مطلب ہے اس بات کا پتہ لگانا کہ آپ کو اپنی صحت اور اپنی 
زندگی کو بہتر بنانے کسی طرح کی مدد درکار ہے۔

اپنی صحت اور زندگی کو بہتر بنانے کا مطلب ہے ہر فرد کیلۓ کچھ الگ چیز۔
ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی صحت اور آپ کی زندگی میں بہتری آپ کے 

کیا معنی رکھتی ہے۔ 
ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جب آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی تو آپ کے 

مطابق یہ کیسی ہو جائے گی۔ 

اس سے اس بات کا پتہ لگانے میں ہمیں مدد ملے گی کہ آپ کو کس طرح کی 
دیکھ ریکھ اور حمایت کی ضرورت ہے۔

اسیسمنٹ میں ہم اس بات کا بھی پتہ لگائیں گے کہ محفوظ رہنے کیلۓ آپ کو  
کس طرح کی مدد درکار ہے۔ 

?

اسیسمنٹ
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اسیسمنٹ

اپنی صحت اور اپنی زندگی کو 
بہتر بنائیں

سواالت پوچھیں

سپورٹ اور کیئر

محفوظ رہیں



اس متعلق ہم آپ کے مشورہ پر غور کریں گے کہ کیسے آپ کو دیکھ ریکھ اور 
حمایت فراہم کی جائے۔

جب آپ کو فراہم کی جانے والی دیکھ ریکھ اور حمایت سے آپ کو اتفاق ہو 
جائے گا تو ہم آپ کا  کیئر پالن تحریر کریں گے۔

آپ کے کیئر پالن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں شامل ہر فرد آپ کی حمایت 
کرنے کیلۓ کیا کرے گا۔

آپ کو اور شامل لوگوں کو کیئر پالن کی ایک کاپی دی جائے گي۔ 
 

کیئر پالن
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پالن

آپ کی رائے

آپ کا پالن تحریر کرنا
پالن

کیئر پالن
پالن

آپ کے کیئر پالن کی 
تقسیم

پالن

پالن

پالن

پالن



سال میں کم سے کم ایک بار آپ کے کیئر پالن کا جائزہ 
لیا جائے گا

 جائزہ کا مطلب ہے یہ چیک کرنا کہ کیا کیئر پالن
ابھی تک صحیح ہے۔

آپ اس بات کا انتخاب کرسکتے ہیں کہ جائزہ کیسے اور کہاں 
لیا جائے گا۔

یہ جائزہ آپ کے ساتھ اور آپ کی حمایت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ایک 
میٹنگ ہوسکتی ہے۔

اس کو ایک سی پی اے میٹنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ 

یا اپنا جائزہ کروانے کیلۓ آپ کوئی دوسرا طریقہ منتخب کرسکتے ہیں۔

آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر آپ کے جائزہ کے بارے میں آپ سے بات کرے گا۔

آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر آپ سے یہ پوچھے گا کہ کیا آپ کو حاصل دیکھ ریکھ 
سے آپ کی صحت اور آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کررہی ہے۔

آپ اس سے متعلق اپنے جائزہ میں بات کرسکتے ہیں۔
یا صرف اپنے کوآرڈینیٹر سے اس سے متعلق بات کرسکتے ہیں۔

 

جائزہ
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پالن

آپ کے کیئر پالن کا جائزہ

جائزہ

بات چیت

جنوریفروریمارچ

اپریل مئی جون

جوالئیاگستستمبر

اکتوبرنومبردسمبر

جنوریفروریمارچ

اپریل مئی جون

جوالئیاگستستمبر

اکتوبرنومبردسمبر

برنامه



آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ یہ چیزیں کریں گے:

ساتھ میں کام کریں گے
آپ کو درکار حمایت سے اتفاق کرنے کیلۓ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے۔
 اگر آپ کا کوئي کیئر کرنے واال ہے تو آپ سی پی اے کا حصہ بننے کیلۓ

اس کا بھی انتخاب کرسکتے ہیں۔

ایک فرد کی حیثیت سےآپ کا احترام کریں گے
آپ کی حمایت کرنے والے لوگ آپ کے نظریات اور خواہشات پر غور کرکے 

آپ کا احترام کریں گے۔

آپ کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کریں گے۔
ہر فرد آپ کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرے گا۔ 

آپ کے جلد کے رنگ کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے یا معذوری کی 
وجہ سے آپ کے ساتھ بھید بھاو نہیں کیا جائے گا۔ 

اگر دیگر لوگ اس چیزوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ بھید بھاو کرتے ہیں تو  
ہم انہیں آپ کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرنے کی صالح دیں گے۔

 

میرے ساتھ لوگ کیسے کام 
کریں گے؟

=
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ساتھ ملکر کام کرنا

آپ کا احترام

انصاف



کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی صحت اور آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں:

آپ کے کیئر پالن بتا سکتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ 
آپ کس طرح کی حمایت چاہتے ہیں۔

آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر اس بات پر غور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا کہ  
آپ کیلۓ کونسی چیزیں اہم ہیں۔

 

 اپنی صحت اور اپنی زندگی
کو بہتر بنائیں

معاون فیملی اور دوست

زندگی بسر کرنے کیلۓ ایک آرام دہ 
جگہ 

ثقافتی ارو روحانی عقیدے

تناؤ سے اچھی طرح سے نمٹنے 
کے قابل ہونا

50p2p

£1

رقم کے بارے میں کوئی 
فکر نہیں

ایسی چیزیں کرنا جن میں آپ کو مزہ آئے

care plan
50p2p

£1
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کیئر پالن



سی پی اے آپ کے لۓ صحیح حمایت فراہم کرنے کیلۓ ہے۔
آپ کے پاس دیگر ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے سی پی اے کا 

حصہ بننا چاہتے ہیں۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دیگر لوگ آپ کے سی پی اے کا حصہ بنیں تو  
آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر آپ کے انتخاب میں مدد کر سکتا ہے۔

یہ آپ کا کیئر کرنے واال یا آپ کی فیملی سے یا کوئی دوست ہو سکتا ہے۔

اپنے سی پی اے کے حصہ کے طور پر آپ ایک وکیل رکھ سکتے ہیں۔
 وکیل وہ فرد ہے جو آپ کی بات رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے یا وہ

جو آپ کی طرف سے بات کرتا ہے۔
 اگر سی پی اے میٹنگ میں اپنی بات کہنا آپ کو مشکل لگتا ہے تو ایک

وکیل آپ کی مدد کرسکتا ہے۔

 آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر وکیل پانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے اگر آپ کو
کوئی وکیل درکار ہو۔

یا آپ  Leeds Advocacy کو فون کرسکتے ہیں۔
0113 244 0606

اگر آپ مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے کسی سیکشن کے تحت ہے 
تو آپ کو ایک آزاد مینٹل ہیلتھ وکیل 

بھی مل سکتا ہے۔
 یہ ایک ایسا وکیل ہوتا ہے جو مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے تحت آپ کے ساتھ واقع

 ہونے والی چیزوں کے بارے میں آپ کی اپنی بات رکھنے میں آپ کی
مدد کرتا ہے۔

آپ 0449 247 0113 پر کسی آزاد مینٹل ہیلتھ وکیل سے رابطہ کرسکتے ہیں۔
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کونسے لوگ میرے سی پی اے کا حصہ
ہو سکتے ہیں؟

advocacy

! ?
? ?
?

! !?

choosing who can
help

انتخاب کرنا کہ کون آپ 
کی مدد کر سکتا ہے

وکالت

دماغی صحت کا قانون

ایم ڈی ٹی

مختلف طبی ماہرین کی ٹیم

دماغی صحت کا قانون



کیئر کرنے واال وہ فرد ہے جو اجرت کے بغیر آپ کی دیکھ ریکھ کرے۔
 اگر آپ کوئی کیئر کرنے واال رکھتے ہیں تو کیئرر کی ضروریات سے

متعلق ان کا ایک اسیسمنٹ ہوگا۔

 کیئر کرنے والے کا اسیسمنٹ اس بات کا پتہ لگانے کیلۓ ہوتا ہے کہ کیا آپ
کے کیئر کرنے والے کو آپ کو کیئر فراہم کرنے میں مدد کی ضرورت ہے۔

آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر آپ کے کیئر کرنے والوں کیلۓ کیئر کی ضروریات سے 
متعلق ایک اسیسمنٹ کا انتظام کرسکتا ہے  

اگر انہیں اس کی ضرورت ہو۔

یا آپ کا کیئر کرنے واال کیئرر ٹیم سے اس نمبر پر مشورہ طلب کر سکتا ہے
0113 2954445

کیئرر کی ٹیم کیئر کرنے والوں کو انفرادی یا جماعتی طور پر حمایت فراہم 
کرتی ہے۔

وہ تعلیم اور سماجی سرگرمیوں سے متعلق بھی معلومات فراہم کرتے ہیں۔

12

کیئر کرنے والے

in Leeds

carers team

information

phoneفون

کیئر کرنے والوں کی ٹیم

معلومات

کیئر کرنے واال
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اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے تو آپ اپنے 
کیئر کوآرڈینیٹر کو بتائیں۔

یا اگر آپ کے پاس کوئی کیئر کرنے واال ہے تو اس سے بتا 
سکتے ہیں۔

یا آپ کسی اور سے بتا سکتے ہیں جس پر آپ کو اعتماد ہو۔

اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے آپ یا آپ کا کیئر کرنے واال بھی 
جی پی کو فون کر سکتا ہے۔ 

آپ کا جی پی آپ کو واحد کال سروس کیلۓ ٹیلیفون نمبر دیگا۔ اگر آپ کی حسب 
معمول کیئر ٹیم موجود نہیں ہے تو یہ سروس آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ 

آپ صحت کی دیکھ ریکھ سے متعلق مشورہ کیلۓ    کو بھی فون کر 
سکتے ہیں۔

یا اگر ایمرجنسی ہو تو آپ اسپتال میں A&E کے پاس جا سکتے ہیں یا اگر آپ 
اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو 

کوئی اور ہو سکتا ہے جو آپ کی طبیعت ناسازگار ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ 
وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں اور آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔

آپ کو اپنی سپورٹ ٹیم یا دیگر سروسز سے بھی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 
 

 اگر میری طبیعت ناساز لگے یا مجھے فوری
مدد درکار ہو تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟

doctor

care
coordinatorکیئر کو آرڈینیٹر

ڈاکٹر

فون 111

 جب یہ 999 سے 
کم ضروری ہو
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 آپ کا کیئر پالن بھی بتائے گا کہ ایمرجنسی میں کیا
کرنا چاہئے۔

آپ کے کیئر پالن میں ایک ایڈوانس بیان  ہو سکتا ہے۔
ایڈوانس بیان بتاتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت ناساز گار ہوتی ہے تو  

آپ کونسی مدد چاہتے ہیں۔

آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر آپ کو ایڈوانس بیانات کے بارے میں 
مزید جانکاری دے سکتا ہے۔

 

 کیا میں یہ انتخاب کر سکتا/سکتی ہوں کہ
 اگر میں ناسازگار ہوں تو کونسی مدد

لے سکتا/سکتی ہوں؟

in Leeds

care plan
Plan

crisis plan

crisis plan
HELP

care coordinator

care
coordinator

بحران کا پالن

بحران کا پالن
مدد

کیئر پالن
پالن

کیئر کو آرڈینیٹر

کیئر کو آرڈینٹیر
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ہم آپ کے جی پی کو اور آپ کی حمایت کرنے والے لوگوں کو آپ کے سی پی 
اے کے بارے میں بتائیں گے جب تک کہ آپ ہمیں ایسا نہ کرنے کیلۓ نہ کہیں۔

کبھی کبھی ہمیں آپ کے بارے میں کسی اور جانکاری دینے کی 
ضرورت پڑتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکے۔
ہم لوگوں کو صرف وہی جانکاری فراہم کریں گے جن کی انہیں اپنا کام کرنے 

کیلۓ ضروری ہو۔

ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا کسی اور کو آپ کے بارے میں جانکاری دینا 
صحیح ہے۔

اس کو رضامندی کا طلب کہا جاتا ہے۔ 

ان اوقات کے عالوہ کبھی بھی آپ کے بارے میں جانکاری کسی اور کو فراہم 
کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ آپ کی رضامندی لیں گے:

اگر کوئی ایمرجنسی ہو	 
اگر آپ اپنے آپ کیلۓ خطرہ ہوں	 
اگر آپ کسی اور کیلۓ خطرہ ہوں	 
اگر قانون کے مطابق ایسا ضروری ہو	 

آپ کو مناسب مدد فراہم کرنے کیلۓ ہمیں آپ سے متعلق جانکاری رکھنے کی 
ضرورت ہوتی ہے۔ 

ہم اس جانکاری کو محفوظ اور رازداری میں رکھیں گے۔
یہ ایک وعدہ ہے جس کو NHS کیئر رکارڈ کہا جاتا ہے۔  

گرانٹی۔

 آپ کا کیئر کوآرڈینیٹر اس بارے میں بتا سکتا ہے کہ کس کو آپ کے بارے
میں جانکاری درکار ہے۔

یا آپ انفارمیشن اور نالج مینیجر کو 5916 305 0113 پر فون کر سکتے ہیں۔
انفارمیشن اور نالج مینیجر اس بات کا انچارج ہے ہم معلومات کو کیسے محفوظ 

اور رازداری میں رکھیں۔

 

 میرے متعلق جانکاری کو جاننے کیلۓ
کس کو اجازت ہے؟

doctor

consent

safe information

care coordinator

care
coordinator

ڈاکٹر

رضامندی

محفوظ معلومات

کیئر کو آرڈینیٹر

کیئر کو آرڈینٹر
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 کس طرح سے میں مزید حمایت اور مشورہ
حاصل کر سکتے ہیں؟

PALS کے بارے میں آپ مزید جانکاری اور مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔
PALS کا مطلب ہے مریض سے متعلق مشورہ اور رابطہ سروس۔

PALS ایک مفت سروس ہے۔

PALS آپ کی مدد کر سکتا ہے اگر آپ کو اپنی دیکھ ریکھ سے متعلق 
کچھ مشورہ درکار ہو۔

PALS دیگر دیکھ ریکھ اور حمایت کے حصول میں آپ کی مدد کر سکتی ہے 
جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 

PALS ہماری سروسز سے متعلق آپ کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کی مدد 
کر سکتا ہے۔

PALS شکایت کرنے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔

PALS آپ کی جانکاری کو رازداری میں رکھنے سے متعلق اسی ضوابط پر 
عمل کرتا ہے۔

PALS پیر سے جمعہ 9 بجے صبح سے 5 بجے شام تک کھال ہے۔
آپ انہیں 790 0525 0800 پر فون کر سکتے ہیں۔

یا آپ pals.lypft@nhs.net پر ای میل کر سکتے ہیں۔

 

P.A.L.S

complain

safe information

phone and
email

advice
you should

مشورہ

شکایت

محفوظ معلومات

فون اور ای میل

آپ کو چاہئے
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آپ معلومات برائے مینٹل ہیلتھ سے بھی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ 
انفارمیشن برائے مینٹل ہیلتھ مشورہ اور حمایت حاصل کرنے میں آپ 

کی مدد سکتا ہے۔

 انفارمیشن برائے مینٹل ہیلتھ  پیر سے جمعہ 9 بجے صبح سے لیکر 5 بجے
شام تک کھال رہتا ہے۔

www.mentalhealthleeds.info
یا آپ انہیں اس نمبر پر ٹیلیفون کر سکتے ہیں 

.0113 275 2417

 

 

 میں کہاں سے حمایت اور مشورہ حاصل کر
سکتا ہوں؟

in Leeds

information

phone and
emailفون اور ای میل

معلومات
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آپ کو فراہم شدہ دیکھ ریکھ اور حمایت سے غیر متفق ہونے کا 
آپ کو حق ہے۔

آپ اس سے متعلق اپنے کیئر کوآرڈینیٹر سے بات کر سکتے ہیں۔

آپ اس سے متعلق کسی ایسے وکیل سے بات کر سکتے ہیں جو آپ کی 
بات رکھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔

آپ اس سلسلے میں کسی دوست یا اپنی فیملی کے ممبر سے بات بھی
کر سکتے ہیں۔

آپ اس سلسلے میں PALS سے بھی بات کر سکتے ہیں۔

اگر اس کے بعد اب بھی آپ دیکھ ریکھ اور حمایت سے غیر متفق ہیں 
تو آپ شکایات محمکمات کو خط لکھ سکتے ہیں

Complaints Department
 Leeds and York Partnership NHS Foundation Trust

Trust HQ
 Twenty-one Fifty

 Thorpe Park
 Leeds

LS15 8ZB

 

in Leeds

اگر مجھے شکانی کرنی ہے تو  
کیا کروں؟

P.A.L.S

complain

care
coordinator

شکایت

کیئر کو آرڈینیٹر
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