ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵ ਿ ਦੀ ਹਸਪਤ ਲ ਤੋਂ ਜ ਣ ਮਗਿੋਂ ਦੇਖਭ ਲ ਕਿਨੀ
ਇੱਥੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵ ਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਲ ਹ ਰਦੱਤੀ ਹੈ ਰਿਨ੍ ਾਂ ਨੰ ਰੋਜ਼ ਨ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਰਵੱਚ ਲਗ ਤ ਰ
ਦੇਖਭ ਲ ਿ ਾਂ ਸਹ ਇਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿ ਣਕ ਰੀ ਸਰਕ ਰੀ ਸਲ ਹ ਤੋਂ ਲਈ ਿ ਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਮੈਨਸ਼ੀਆ ਤੋਂ
ਪੀੜ੍ਤ ਲੋ ਕ ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵ ਰ ਾਂ ਲਈ ਸਹ ਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੋ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਹ ਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹ ਰ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਵੱਚ ਰਦੱਤ ਿ ਸਕਦ ਹੈ ਿ ਾਂ ਜ਼ਮ (Zoom) ਿ ਾਂ ਸਕ ਈਪ (Skype) ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਨ ਲ ਫ਼ੋਨ ਿ ਾਂ ਆਨਲ ਈਨ ਰਦੱਤ ਿ ਸਕਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਹ ਇਤ ਰਵੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ:
 ਭ ਵਨ ਤਮਕ ਸਹ ਇਤ ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਰਕਸੇ ਦੀ ਰਵਆਕਲਤ ਿ ਾਂ ਹੋਰ ਮ ਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਮੱਰਸਆਵ ਾਂ ਨੰ ਨਰਿੱਠਣ
ਰਵੱਚ ਸਹ ਇਤ ਕਰਨੀ
 ਘਰ ਦ ਕੰਮ ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਖ ਣ ਬਣ ਉਣ , ਸਫ਼ ਈ ਕਰਨੀ ਿ ਾਂ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ
 ਰਨੱ ਿੀ ਸਹ ਇਤ ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਿ ਣ, ਵ ਰਸ਼ੰਗ, ਖ ਣ ਖ ਣ, ਿ ਾਂ ਕਪੜੇ ਪਰਹਨਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨੀ
 ਜ਼ਰਰੀ ਚੀਜ਼ ਾਂ, ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਦਵ ਈ ਿ ਾਂ ਭੋਿਨ, ਲੈ ਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ
 ਪੈਸੇ, ਭਗਤ ਨ ਵ ਲੀ ਦੇਖਭ ਲ ਿ ਾਂ ਹੋਰਨ ਾਂ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਦ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਹ ਇਤ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰਕਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ ਤ ਾਂ ਕੀ ਰਵਚ ਿ ਕਿਨ ਹੁੁੰਦ ਹੈ
1. ਦੇਖਭ ਲ ਅਤੇ ਿੋਜ਼ ਨ ਕ ਿਜ ਾਂ ਲਈ ਹੋਿਨ ਾਂ ਤੋਂ ਸਹ ਇਤ ਪਰ ਪਤ ਕਿੋ
 ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਬ ਰੇ ਦੋਸਤ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵ ਰ ਨ ਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਰਕ
ਰਵਅਕਤੀ ਨੰ ਰਕਸ ਸਹ ਇਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ
ਕੰਮ ਸ ਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
 ਿ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹ ਇਤ ਬ ਰੇ ਕੇਅਰਰਜ਼ ਯ.ਕੇ. ਅਤੇ ਕੇਅਰਰਜ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਾਂ ਵੈਬਸ ਈਟ ਾਂ
’ਤੇ ਿ ਓ। ਕੇਅਰਰਜ਼ ਯ.ਕੇ. ਦ ਆਨਲ ਈਨ ਫੋਰਮ, ਰਿੱਥੇ ਤਸੀ ਾਂ ਹੋਰਨ ਾਂ ਦੇਖਭ ਲਕਰਤ ਵ ਾਂ ਨ ਲ ਗੱਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਫ਼ਤ ਹੈਲਪਲ ਈਨ ਹੈ, ਰਿੱਥੇ ਤਸੀ ਾਂ ਸੋਮਵ ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕਰਵ ਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ ਮ 6 ਵਿੇ
ਤੱਕ 0808 808 777 ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਨੌ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਾਂ ਆਪਣੇ ਮ ਲਕ ਨ ਲ ਦੇਖਭ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬ ਰੇ ਗੱਲ
ਕਰੋ। ਤਸੀ ਾਂ ਉਦ ਰਤ ਨ ਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ਇੰਤਿ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹਤੇ ਮ ਲਕ ਚੀਜ਼ ਾਂ ਨੰ ਆਸ ਨ
ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨ ਾਂ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਰਿਮੈਨਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ਲ ਇੱਕ ‘ਸਪੋਰਟ ਬੱਬਲ’ ਰਵੱਚ ਹੋ ਤ ਾਂ ਤਸੀ ਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ
2020 ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੰ ਰਮਲਣ ਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭ ਵੇਂ ਇਸ ਰਵੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦ ਰਵਅਕਤੀ ਸ਼ ਮਲ
ਹਨ।
 ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਸਕਲ, ਕ ਲਿ ਿ ਾਂ ਯਨੀਵਰਰਸਟੀ ਰਵੱਚ ਹੋ, ਤ ਾਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੰ ਦੱਸ ਰਦਓ ਰਕ ਤਸੀ ਾਂ ਰਕਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਾਂ ਿੋ ਉਹ ਤਹ ਿੀ ਪੜ੍ ਈ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਤਹ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਅਰਰਜ਼ ਟਰੱਸਟ
ਕੋਲ ਪਰਰਵ ਰਕ ਮੈਂਬਰ ਾਂ ਿ ਾਂ ਦੋਸਤ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਨੌ ਿਵ ਨ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਬਹਤ ਸ ਰੀ
ਮਦਦਗ ਰੀ ਸਲ ਹ ਹੰਦੀ ਹੈ।
 ਆਨਲ ਈਨ ਇਹ ਪਤ ਲਗ ਓ ਰਕ ਤਹ ਿੀ ਕੌਂਸਲ ਿ ਾਂ ਲੋ ਕਲ ਅਥ ਰਟੀ ਰਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਆਨਲ ਈਨ ਪੋਸਟਕੋਿ ਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਰਦਆਾਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵੈਬਸ ਈਟ ਾਂ ਦੇਖੋ। ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ
ਦੌਰ ਨ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2020








ਰਬਮ ਰੀਆਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਾਂ, ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਅਲਜ਼ ਈਮਰ’ਜ਼ ਸੋਸ ਇਟੀ, ਰਿਮੈਨਸ਼ੀਆ ਯ.ਕੇ., ਏਿ ਯ.ਕੇ.,
ਾਂ (MIND) ਅਤੇ ਹੋਰ, ਤੋਂ ਦੇਖਭ ਲ ਬ ਰੇ ਮ ਹਰ ਨ ਸਲ ਹ ਪਰ ਪਤ ਕਰੋ। ਰਜ਼ਆਦ ਤਰ (ਸੰਗਠਨ)
ਮ ਈਿ
ਦੇਖਭ ਲਕਰਤ ਵ ਾਂ ਲਈ ਸਹ ਇਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਾਂ ੇ ਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸ ਈਟ ਦੇਖੋ ਰਿਸ ਰਵੱਚ ਰਿਮੈਨਸ਼ੀਆ ਤੋਂ
ਰੇਸ ਇਕਐਰਲਟੀ (ਨਸਲੀ ਸਮ ਨਤ ) ਫ਼ ਊਿ
ਪਰਭ ਰਵਤ ਲੋ ਕ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਪਰਰਵ ਰ ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਾਂ ਲਈ ਿ ਣਕ ਰੀ ਹੰਦੀ ਹੈ ਰਿਨ੍ ਾਂ ਦ ਵੱਖਵੱਖ ਭ ਸ਼ ਵ ਾਂ ਰਵੱਚ ਅਨਵ ਦ ਕੀਤ ਹੰਦ ਹੈ।
ਤਸੀ ਾਂ ਰਿਮੈਨਸ਼ੀਆ ਿ ਾਂ ਬਜ਼ਰਗ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਸਥ ਨਕ ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਤੇ ਘੱਟਰਗਣਤੀ ਿ ਤੀਗਤ ਸੰਗਠਨ ਾਂ ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯ ਦ ਰੱਖੋ ਰਕ ਰਿਮੈਨਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਰਭ ਰਵਤ ਲੋ ਕ ਾਂ ਲਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ (ਆਹਮੋ-ਸ ਹਮਣੇ) ਸਹ ਇਤ ਸਮਹ ਾਂ
(ਰਿਸ ਰਵੱਚ ਪਰਰਵ ਰਕ ਦੇਖਭ ਲਕਰਤ ਵੀ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ) ਨੰ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਅਿੇ ਵੀ
ਆਰਗਆ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਭ ਵੇਂ ਇਸ ਰਵੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦ ਰਵਅਕਤੀ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ। ਤਸੀ ਾਂ ਉੱਪਰ ਰਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਰਕਸੇ
ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਰ ਹੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲ ਕੇ ਰਵੱਚ ਸਹ ਇਤ ਗਰੱਪ ਬ ਰੇ ਪਤ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨ ਲ-ਨ ਲ ਉਸ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ ਕਿਨੀ ਰਜਸ ਦੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਹ ਇਤ ਕਿਦੇ
ਹੋ
ਰਸਹਤਮੰਦ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਬਹਤ ਰਜ਼ਆਦ ਥੱਕ ਿ ਣ ਤੋਂ ਬਚ ਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ਰਧਆਨ ਰੱਖਣ ਮਹੱਤਵਪਰਨ
ਾਂ ਨੀਦ
ਾਂ ਸੌਂਵੋ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਰਵਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਹੰਦ ਹੈ। ਸੰਤਰਲਤ ਭੋਿਨ ਖ ਓ, ਲੋ ੜੀਦੀ
ਸ਼ ਇਦ ਤਸੀ ਾਂ ਉਸ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ਲ ਆਪਣੀ ਰਸਹਤ ਦ ਰਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਸ ਦੀ ਤਸੀ ਾਂ
ਦੇਖਭ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰਦੇ ਹੋ। ਤੰਦਰਸਤ ਰਰਹਣ ਲਈ ਰਿਮੈਨਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਰਭ ਰਵਤ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਬ ਰੇ ਪਸਰਤਕ ਦੇਖੋ।
ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮ ਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਝ ਸ ਹ ਲੈ ਣ ਨ ਲ ਤਣ ਅ ਤੋਂ ਰ ਹਤ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਾਂ ਮੈਟਰਜ਼’
ਤਹ ਿੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਰਿੱਠਣ ਰਵੱਚ ਸਹ ਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਜ਼ਆਦ ਸਝ ਆਾਂ ਲਈ NHS ‘ਐਵਰੀ ਮ ਈਿ
ਵੈਬਸ ਈਟ ਦੇਖੋ। ਿੇ ਤਹ ਿੀ ਿ ਾਂ ਤਹ ਿੇ ਤੋਂ ਸਹ ਇਤ ਲੈ ਣ ਵ ਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ, ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਿ ਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ
ਰਬਮ ਰੀ ਕਰਕੇ, ਰਸਹਤ ਰਵਗੜਦੀ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਆਪਣੇ ਿੀ.ਪੀ. ਨ ਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿ ਾਂ NHS 111 ਨੰ ’ਤੇ ਕ ਲ ਕਰੋ।
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3. ਜੇ ਚੀਜ਼ ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤ ਾਂ ਦੇਖਭ ਲ ਨੁੰ ਸੁੰਭ ਲਣਯੋਗ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬ ਿੇ ਸੋਚੋ
ਇਸ ਬ ਰੇ ਇੱਕ ਯੋਿਨ ਰਲਖੋ ਰਕ ਿੇ ਰਕਸੇ ਕ ਰਨ ਤਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭ ਲ ਕਰਨੀ ਿ ਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤ ਾਂ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰ
ਰਕਸ ਦੇਖਭ ਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਾਂ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੰ ਕੀ ਕਰਨ ਚ ਹੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੰਦ ਹੈ ਰਕ ਹੋਰ ਲੋ ਕ
ਤਹ ਿੀ ਯੋਿਨ ਨੰ ਅਸ ਨੀ ਨ ਲ ਲੱ ਭ ਸਕਣ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਰਕ ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੰਦੇ ਤ ਾਂ ਕੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਅਰਰਜ਼ ਯ.ਕੇ. ਦੀ ਵੈਬਸ ਈਟ ’ਤੇ ਇਸ ਬ ਰੇ ਸਲ ਹ ਰਦੱਤੀ ਹੈ ਰਕ ਆਪਣੀ ਯੋਿਨ ਰਕਵੇਂ
ਬਣ ਉਣੀ ਹੈ।
4. ਅਵੇਤਨੀ ਦੇਖਭ ਲਕਿਤ ਵ ਾਂ ਲਈ ਸੇਧ
ਸਰਕ ਰ ਦੀ GOV.UK ’ਤੇ ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਦੌਰ ਨ ਦੋਸਤ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵ ਰ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ ਕਰਨ ਬ ਰੇ ਰਵਸਥ ਰ
ਰਵੱਚ ਸੇਧ ਰਦੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਮੈਨਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਰਗਣਤੀ ਿ ਤੀਗਤ ਲੋ ਕ ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵ ਰ ਾਂ ਦੀ ਰਬਹਤਰ ਢੰਗ
ਨ ਲ ਸਹ ਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਨੰ ਦੇਖਣ ਤਹ ਿੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ।
5. ਜ ਣਕ ਿੀ ਦੇ ਹੋਿ ਸਰਤ
ੋ
ਅਲਜ਼ ਈਮਰ’ਜ਼ ਸੋਸ ਇਟੀ ਰਿਮੈਨਸ਼ੀਆ ਕਨੈ ਕਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲ ਈਨ 0333 150 3456 ਹੈ, ਰਸਲਵਰ ਲ ਈਨ
0800 4 70 80 90 । NHS ਰਸਹਤ ਸਲ ਹ ਲਈ 111 ’ਤੇ ਕ ਲ ਕਰੋ (ਿ ਾਂ www.111.nhs.uk ’ਤੇ ਿ ਓ)
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਆਨਲ ਈਨ ਹੋ, ਤ ਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈਬਸ ਈਟ ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਸ ਰੀ ਉਪਯੋਗੀ ਿ ਣਕ ਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰਚ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:






ਐਲਜ਼ ਈਮਰਜ਼ ਸੋਸ ਇਟੀ www.alzheimers.org.uk ਏਿ ਯ.ਕੇ. www.ageuk.org.uk / ਏਿ
ਕ ਮਰੀ www.ageuk.org.uk/cymru NHS (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) www.nhs.uk
BBC (ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.) www.bbc.co.uk ਸਰਕ ਰ www.gov.uk / www.gov.wales
ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂ ਿ www.gov.uk/government/organisations/public-healthengland
ਤਹ ਿੀ ਸਥ ਨਕ ਕੌਂਸਲ https://www.gov.uk/find-local-council
ਾਂ ਸ਼ਨ www.raceequalityfoundation.org.uk/blog/better-supportਰੇਸ ਇਕਐਰਲਟੀ ਫ਼ ਊਿੇ
for-bame-people-living-with-dementia ਕੋਰਵਿ ਰਮਊਚਲ ਏਿ ਯ.ਕੇ.
www.covidmutualaid.org
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