
 

Rethink Mental Illness રીથ િંક મેન્ટલ ઇલનેસ 
Gloucestershire ગ્લુસ્ટરશાયર 
Support After Suicide Service સપોટટ  આફ્ટર સ્યુસાઇડ સેવા 

 

અમારા થવશ ે

અમે 18+ ઉંમરના હોય તેવા, ગ્લુસ્ટરશાયરમાં રહેતા હોય તેવા, આપઘાતને કારણે સ્વજન ગુમાવવાના દુ:ખનો સામનો કરી રહેલાં 

લોકોને ટેકો પૂરો પાડીએ છીએ. આમાં પરરવાર, સાથીદાર, રમત્રો, સહકમીઓ, સ્વાસ્્ય અને સામારજક કાળજી વ્યવસારયકો 

અને સાક્ષીઓનો સમાવશે થાય છે. 

જો અમારી સેવા ઍક્સેસ કરવા માટે તમને એક ભાષાંતરકારની જરૂર હોય, તો કૃપા કરીને અમન ેજણાવશો, જથેી અમે તમાર ે

માટે આ ગોઠવણી કરી શકીએ. 

અમે જાણીએ છીએ કે આપઘાતને કારણ ેસ્વજન ગુમાવ્યાના દુ:ખનો સામનો કરી રહેલા લોકોને તેમને માટે યોગ્ય હોય તેવા 

સમયે ટેકાની જરૂર હોય છે - અમે આવા દુ:ખના કોઈપણ તબકે્ક ટેકો આપીએ છીએ, જમેાં તમને પડેલી ખોટ પછી તરત અથવા 

લાંબા-ગાળે જ્યાર ેતમે ટેકો મળેવવા તૈયાર હોવાનું હોય તેવુ ંઅનુભવો, તેનો સમાવેશ થાય છે. 

અમે એ પણ જાણીએ છીએ કે સ્વજન ગુમાવ્યાના દુ:ખનો દરકે વ્યરિનો અનુભવ અનન્ય હોય છે પરંતુ જ્યાર ેકોઈનું મતૃ્યુ 

આપઘાતથી થાય છે, ત્યાર ેઆ ઉત્કટ ભાવનાઓ વધ ુજરટલ બને છે અન ેતેમન ેપડેલી ખોટ અંગે રનષ્ણાતોનો ટેકો લોકોને 

ઉપયોગી નીવડે છે. 

અમે કામકાજ માટે ખુલ્લા રહીએ સામાન્ય કલાકો સોમવાર - શુક્રવાર સવાર ે9 - સાંજ ે5 છે. અમે સાંજ ે8 સુધી પવૂવ-આયોજન 

કરલેો ટેકો પણ પરૂો પાડીએ છીએ જથેી કરીને તમને સૌથી વધુ માફક આવતા સમયે તમ ેઅમને મળી શકો. 

કોઈનો સંદભવ કરવા કે તમારો પોતાનો સંદભવ કરવા માટે અમારા રદવસ સમયના નંબર - 07483 375516 પર કૉલ કરશો.  અમે 

કામકાજી કલાકો રસવાય પણ વષવના 365 રદવસ સાંજ ે5થી રાત્ર ે10 સુધી સંદભવ સ્વીકારી શકીએ છીએ, જનેે માટે અમારી 

ગ્લુસ્ટરશાયર સેલ્ફ હામવ હેલ્પલાઈનન ેફ્રીફોન 0808 801 0606 પર કે 07537 410 022 પર ટેક્સ્ટ સંદેશ મોકલી સંપકવ  કરવાનો 

હોય છે. તેઓ તમારી રવગતો નોધંીન ેતમારો સંદભવ અમન ેકરશે અને અમ ેઆગલા કામકાજી રદવસે તમારી સાથે ફૉલો-અપ 

(અનવુતવન) કરીશું.       

જો અમને 18થી ઓછી ઉંમરના કોઈ વ્યરિ માટે ટેકો આપવા માટે સંદભવ મળે કે પૂછપરછ આવે તો અમે તેમને ટેકા માટેના 

વૈકરલ્પક સ્ત્રોત તરફ રનદેરશત કરવામાં સક્ષમ રહીશું. 

અમારા ટેકાની સેવાઓ તમારી જરૂરરયાતો પર આધાર રાખીને આમનેસામને અન ેઝૂમ, એમએસ ટીમ્સ, ટેરલફોન, વ્હોટ્સ 

ઍપ, ઈ-મેલ, ટેક્સ્ટ, વગરે ેજવેી વર્ચયુવઅલ પદ્ધરતઓના સંયોજન થકી પૂરી પાડવામાં આવ ેછે. 

 

 

 



અમે શુિં ટેકો આપીએ છીએ 

121 (વન ટુ વન) વ્યવહારુ અને ભાવનાત્મક ટેકો 

સ્યુસાઇડ બીરીવમેન્ટ વકવર (આપઘાતને કારણ ેસ્વજન ગમુાવ્યાનું દુ:ખ અંગે ટેકો આપનાર કાયવકર) દ્વારા 121 ટેકાના 6 

વ્યરિગત ઓપ આપેલા સાપ્તારહક સત્રો અને તે પછી 6 પાખવારડક સત્રો, સાથે જરૂર હોય તો ટેકો રવસ્તારવાનો રવકલ્પ. 

તમારા 121 સત્રો પતે તે પછી, અમે દર મરહન ેચેક-ઇન (તપાસવાના) સત્રો પૂરાં પાડીએ છીએ અને અમે અગત્યની વારષવક 

તારીખો પર ટેકો પૂરો પાડીએ છીએ. 

121 ટેકામા ંઆમનો સમાવશે થાય છે: 

• સ્વજન ગુમાવ્યાના દુ:ખ રવશે વાત કરવા, સામનો કરવાની વ્યૂહરચનાઓની ચચાવ કરવા અન ેતમન ેસાલતી ખોટન ેકેવી રીતે 

સંભાળવી તેના રસ્તા શોધવા માટે વ્યરિ કેરન્િત, ભાવનાત્મક ટેકો 

• અન્ય સેવાઓન ેસાઇનપોસ્ટ (ધ્યાન ચીધંવુ)ં અને સંદભવ કરવો 

• કાયવવાહીઓમાં આગળ વધવામાં વ્યવહારુ ટેકા સરહતની મદદ દા.ત. પોલીસ, અરંતમરક્રયાની વ્યવસ્થાઓ, શબની તપાસ, 

મીરડયા અને તમારા નોકરીદાતા સાથે વાત કરવા માટે ટેકો.    

• તમારી વાત સાંભળવામાં આવે અને તમ ેખૂલીને બોલી શકો તેમાં મદદ માટે રહમાયત 

               

 

સ્વજન ગુમાવ્યાના દુ:ખ અિંગે કાઉન્સેથલિંગ (સલાહ-માગટદશટન) 

અમે 6-8 જટેલા સાપ્તારહક સત્રો માટે અમારા સ્વયંસવેક કાઉન્સેલરો થકી લોકોને સ્વજન ગુમાવ્યાના દુ:ખ અંગે કાઉન્સરેલંગ પૂરંુ 

પાડીએ છીએ, જ્યા ંજરૂર પડે તો વધારાના 8 પાખવારડક સત્રો સુધી રવસ્તારવાનો રવકલ્પ રહેલો હોય છે. સ્વજન ગમુાવ્યાના 

દુ:ખ અંગેનુ ંમોટાભાગનું કાઉન્સેરલંગ વર્ચયુવઅલી રવડીયો કૉલ થકી પૂરંુ પાડવામાં આવ ેછે, જોકે નજીકના ભરવષ્યમાં વધ ુ

આમનેસામને કાઉન્સરેલંગ પરંૂુ પાડવામાં સમથવ બનીશુ ંએવી આશા છે. 

                

 

સ્વજન ગુમાવ્યાના દુ:ખ અિંગે સમોવથડયા (પીઅર) ટેકાના જૂ ો 

આ સ્વજન ગુમાવ્યાના દુ:ખ અંગે ટેકા માટે મહત્તમ 6 સહભાગીઓ સાથનેા મયાવરદત સખં્યાવાળા જૂથો છે. જૂથને એક સ્યુસાઇડ 

બીરીવમેન્ટ વકવર અને એક એવા સ્વયંસવેક જણેે આપઘાતને કારણે સ્વજન ગમુાવ્યાનુ ંદુ:ખ અનુભવ્યુ ંહોય તેમના દ્વારા 

સંભાળાતંુ હોય છે.   

જૂથો 1-1.5 કલાકના એક હોય એવા 12 સાપ્તારહક સત્રોમાં મળે છે.  



આ જૂથો રનમ્નરલરખત પરૂા પાડે છે 

• તમારા પોતાને માટે, તમારા પરરવાર અને નજીકના વતુવળ માટે કોઈ અરભપ્રાય બાંધ્યા રવના - આઘાત, ખોટ સાલવી અને 

રવષાદ પર ચચાવ કરવા અન ેવાતને રવગતે સમજવા માટે એક સલામત/ટેકાભરી જગ્યા. 

• એક સલામત વાતાવરણમાં વાતો અને અનુભવો વહેંચવા. 

• સમોવરડયાઓ તરફથી ટેકો પ્રાપ્ત કરવો અને અન્યો સાથે જોડાણો સ્થાપવા 

              

 

 

સ્વજન ગુમાવ્યાના દુ:ખ અિંગે સમોવથડયાઓનો ઑનલાઇન ટેકો 

અમારી સેવાનો ઉપયોગ કરી રહ્ા ંહોય તેવા અથવા ભૂતકાળમા ંઅમારી સેવાનો ઉપયોગ કયો હોય તેવા લોકો એક રવરશષ્ટ 

ઑનલાઇન ગ્લુસ્ટરશાયર બીરીવમેન્ટ બાય સ્યુસાઇડ ફોરમ ઍક્સસે કરી શકશે, જનેા યજમાન તરીકે Clic ઓળખાતો માનરસક 

સ્વાસ્્ય ઑનલાઇન સમોવરડયાઓ તરફથી ટેકા માટેનો મચં છે. આ ચચાવસ્થળ 24/7 ઉપલબ્ધ છે અન ેતેમાં સમધારણ 

(મોડરશેન) કરવામાં આવ ેછે, તથા તે તમન ેઅન્યો સાથે અનુભવો અને વાતો વહેંચવા તેમજ અન્યો પાસથેી સમોવરડયાઓનો 

ટેકો પ્રાપ્ત કરવા સક્ષમ બનાવ ેછે. 

                

 

અમારો સિંપકટ  કરો 

વેબસાઇટ:  www.rethink.org/glossupportaftersuicide 

ઈ-મેલ:  glossupportaftersuicide@rethink.org  

ફોન: 07483 375516 

ફેસબુક: https://www.facebook.com/GlosSupportAfterSuicide  
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