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 111 116 –بچوں اور نوجوانوں � ل�ی االرم فون 
 وە سب ب�� جنہنی ک� تکلیف، خوف یا مشکل کا سامنا ہو، یا جنہنی  •

ورت محسوس ہو،   پر فون کر سک�� ہنی  111 116مدد � ��
 وە بڑے ب� فون کر سک�� ہنی جنہنی بچوں اور نوجوانوں � بارے منی فکر ہو •
 فون کرنا مفت ہے •
 

ورت ہے بہت � بچوں، نوجوانوں اور والدین کو اس وقت اضا�ن   مدد � �ن
 

 ہم �� چند اہم وسائل جمع ک�ی ہنی 
ورت ہے-  آپ � ل�ی جنہنی ��

 

 123 116 –ذہین صحت � ل�ی امدادی فون 
ورت ہو  24اس سب لوگوں � ل�ی  •  گھن�� کھ� فون الئن جنہنی ک� � بات کر�� � ��
 مفت اور رازدارانہ بات چیت •
 hjelp-w.mentalhelse.no/fawwچیٹ اور اپی� مدد آپ � ل�ی پتہ  •

 

) 2(اس نم�� پر فون کر � پھر ہندسہ  123 116والدین � ل�ی مدد   دبائںی
 مشکل ہو جا�� پر  •

�
چھو�� بچوں � والدین � ل�ی فون اور چیٹ �وس جنہنی روزمّرە زند�

ورت ہو  مدد اور رہنمائئ � ��
• Stine Sofies Stiftelse  اور  Mental Helseاک کار � پیش � جا�� وا� �وس  � اش��
• hjelp/foreldresupport-www.mentalhelse.no/fa 
 

KORS PÅ HALSEN – 800 333 21 
 سال � زیادە عمر � تمام افراد � ل�ی بات چیت � �وس 18 •
آپ فون، ای میل یا چیٹ پر ہمارے ساتھ وە باتنی کر سک�� ہنی جو آپ � ل�ی اہم ہنی  •
وں � بارے منی ب� – � وں � بارے منی ب� اور تکلیف دە چ�ی �  اچ� چ�ی
• Korspaahalsen.rodekors.no 

  

UTESEKSJONEN I OSLO KOMMUNE - 913 03 913 
 (اوسلو یوتھ آؤٹ ریچ �وس) 

ب��  4ب�� تک (ہف�� اور اتوار کو شام  12ب�� � رات  8اوسلو شہر � مرکز منی صبح  •
(  تک) گشت کر�� وا� امدادی �وس (نشہ کر�� والوں � ل�ی

 سوشل ورکرز، نرسنی اور ماہرین نفسیات فون پر رہنمائئ � ل�ی دستیاب ہنی  •
 

 بلدیہ اوسلو مںی تحفظ بچگان � ایمرجن� �وس
  48016832 ،92838328، 22705581، 22705580گھن�� کھ� فون الئن:   24 •
 اگر آپ خود یا آپ کا کوئئ واقف ان حرکتوں کا نشانہ بنتا ہے تو رابطہ کریں: تشّدد، •
ی شادی  ، دیکھ بھال منی غفلت، جن� اعضا کاڻنا یا ج��  والدین کا نشہ کرنا، جن� زیادئ�

 

http://www.mentalhelse.no/fa-hjelp
http://www.mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

