ਲੰਡਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਫਤ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਸੇਵ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚੀ...
ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਗਰ:

ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ:

ਹੈਵਰ ਿੰ ਗ (Havering)

ਟੈਲੀ.: 01708 747614; ਕਿੰ ਮ ਦੇ ਘਿੰ ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹ (ਫ੍ਰੀਫ੍ੋਨ): 0808 1681116
ਈਮੇਲ: Havering@wdp.org.uk ਵੈਬ: www.wdp.org.uk/find-us/london/havering

ਹੀਰ ਿੰ ਗਡਨ (Hillingdon)

ਟੈਲੀ.: 01895 207765/207777 ਈਮੇਲ: arch.hillingdon@nhs.net
ਵੈਬ: archhillingdon.org/

ਹੌਨਸ ੋ (Hounslow) (ARC)

ਟੈਲੀ.: 01895 488675 ਈਮੇਲ: cnw-tr.archounslow@nhs.net
ਵੈਬ: www.cnwl.nhs.uk/services/mental-health-services/addictions-and-substance-

ਆਈਰ ਿੰ ਗਿਨ (ਬੈਿ

ਾਈਵਜ਼)

misuse/arc-hounslow
ਟੈਲੀ.: 020 3317 6099/6650 ਈਮੇਲ: cim-tr.betterlives@nhs.net

(Islington (Better Lives))

ਵੈਬ: www.wdp.org.uk/find-us/london/islington

ਰਕਿੰ ਗਸਿਨ (Kingston)

ਟੈਲੀ.: 020 3317 7900 ਈਮੇਲ: kingston.wellbeingservice@nhs.net

(ਵੈ ਬੀਇਿੰ ਗ ਸ ਰਵਸ)

ਵੈਬ: www.wdp.org.uk/find-us/london/kingston-O

ੈਂ ਬੇਥ ( ੋ ੇਨ ਹੇਰਵਿ

ਟੈਲੀ.: 020 3228 1500

ਈਮੇਲ: slm-tr.lambethdrugandalcoholteam@nhs.net

ਹਾਊਸ) (Lambeth

ਵੈਬ: www.lambeth-drug-alcohol.co.uk

(Lorraine Hewitt
House))
ੇ ਵੀਸ਼ਮ (ਰਨਊ ਡਾਇ ੈਕਸ਼ਨ)

ਟੈਲੀ.: 020 8314 5566 ਈਮੇਲ: info.lewisham@cgl.org.uk

(Lewisham (New Direction))

ਵੈਬ: www.changegrowlive.org/new-direction-drug-alcohol-recovery-lewisham

ਮ ਿੋਨ (Merton)

ਟੈਲੀ.: 0300 303 4610 ਈਮੇਲ: info.merton@wdp.org.uk
ਵੈਬ: www.wdp.org.uk/find-us/london/merton

ਰਨਊਹੈਮ ( ਾਈਜ਼) (Newham
(Rise))
ੈਡਰਬਰਜ (Redbridge)(R3)

ਜਾਣਕਾ ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਗਾਈਡ

ਟੈਲੀ.: 0800 652 3879 ਈਮੇਲ: newham.referrals@cgl.org.uk
ਵੈਬ: www.changegrowlive.org/rise-newham

ਟੈਲੀ.: 0300 303 4612 ਈਮੇਲ: info.r3@wdp.org.uk
ਵੈਬ: www.wdp.org.uk/find-us/london/redbridge

ਰ ਚਮਿੰ ਡ ਅਪਓਨ ਥੇਮਜ਼

ਟੈਲੀ.: 020 3228 3020

(Richmond upon Thames)

ਵੈਬ: www.rcdas.co.uk

ਈਮੇਲ: RCDAS.Referrals@Slam.nhs.uk

ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆ ਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰ ਹਾਇਸ਼ ਨੂਿੰ ਛਿੱ ਡਣ
ਬਾਅਦ ਰਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵ ਤੋਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸਮਿੱ ਰਸਆ

ਟੈਲੀ.: 020 3404 7699 ਈਮੇਲ: CGL.Southwark@cgl.org.uk
ਵੈਬ: www.changegrowlive.org/drug-alcohol-service-southwark

ਸੂਿਨ (ਇਿੰ ਸਪਾਇ ) (Sutton

ਟੈਲੀ.: 020 8773 9393 ਈਮੇਲ: info@inspirepartnership.org.uk

(Inspire))

ਵੈਬ: www.cranstoun.org/services/substance-misuse/inspire-sutton

ਿਾਵ ਹੈਮ ੇ ਿਸ ( ੀਸੈਿ ਰ ਕਵ ੀ)

ਟੈਲੀ.: 0203 889 9510 ਈਮੇਲ: reset.towerhamlets@cgl.org.uk

(Tower Hamlets

ਵੈਬ: www.changegrowlive.org/reset-recovery-support-service-tower-hamlets

(Reset Recovery))
ਵਾ ਥਮ ਫ੍ੌ ੈਸਿ (Waltham

ਟੈਲੀ.: 0203 826 9600

ਈਮੇਲ: cgl.walthamforest@cgl.org.uk

Forest)

ਵੈਬ: www.changegrowlive.org/drug-alcohol-service-waltham-forest/info

ਵੈਂਡਸਵ ਥ (Wandsworth)

ਟੈਲੀ.: 0208 8124120/0203 2288080

(WCDAS)

ਈਮੇਲ: WCDAS-Referrals@slam.nhs.uk ਵੈਬ: www.wcdas.com

ਈ

ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ ਬਧ ਹੈ। ਕੋਰਵਡ-19 ੌ ਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦੌ ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾ ੇ ੂਪਾਂ
ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ ਬਧ ਹੈ। ਿੰ ਡਨ ਦੇ ਹ ੇਕ ਨਗ

(RCDAS)
ਸਾਊਥਵ ਕ (Southwark)

ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਵਸਆਂ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ
ਹਨ?

ਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰ ਪ ਕ ਵੇ ਰਵਆਂ ਦੀ

ਇਿੱ ਕ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ ਚੇ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਮਲੈ ਸ ਹੋਟਲਜ਼ ਡਰਿੱ ਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਸਪੋਰਟ
ਸਰਵਵਸ (HDAS-ਲੰਡਨ)



ਤੁਹਾਡੀ ਰ ਹਾਇਸ਼ ਵਾ ੇ ਖੇਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸੇ ਡ ਿੱ ਗ ਅਤੇ ਅ ਕੋਹ








ਈ:

ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਰਕਸੇ ਪਿੱ ਕੇ ਪਤੇ ਦੀ ੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. (NHS) ਨਿੰਬ ਦੀ ੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਥਤੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਿੱ ਖਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਰਕਸੇ ਜਨ
ਪਰੈਕਿੀਸ਼ਨ (GP) ਨਾ
ਰਜਸਿ ਹੋਣ ਦੀ ੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ

ਜੇਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵ ਤੋਂ ਨੂਿੰ ਪੂ ੀ ਤ ਹਾਂ ਬਿੰ ਦ ਕ ਨ ਜਾਂ ਘਿਾਉਣ ਈ ਰਤਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪ
ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:







ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕ ਨ

ਸੁ ਿੱ ਰਖਅਤ ਪੀਣ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸ ਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾ ੀ
ਸੁ ਿੱ ਰਖਅਤ ਿੀਕੇ ਗਾਉਣ ਈ ਸੂਈ ਬਦ ਣਾ ਅਤੇ ਸੂਈ ਸੁਿੱ ਿਣਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ ਖੂਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾ ੇ ਵਾਇ ਸਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹੈਪੇਿਾਈਿਸ ਬੀ, ਹੈਪੇਿਾਈਿਸ ਸੀ ਅਤੇ
ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ.) ਤੋਂ ਰਕਵੇਂ ਸੁ ਿੱ ਰਖਅਤ ਿੱ ਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇ ਾਜ ਰਕਵੇਂ ਕ ਨਾ ਹੈ
ਨੈ ੋ ਕਸੋਨ (ਹੈ ੋਇਨ ਦੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤ ਾ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਖਤਮ ਕ ਨ ਈ), ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ੈ ਣ ਦੇ ਤ ੀਕੇ ਦੀ
ਰਸਖ ਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ

ਜੇਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾ ੇ ਗਿੱ ਕ ਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਰਕ ਪੀਣ਼ਾ ਜਾਂ ਨਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟ਼ਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਈ ਰਕਹੜੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ ਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਗੁਪਤ ੂਪ ਰਵਿੱ ਚ ਕਾ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਿੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੰ ਡਨ ਦੇ ਹ ੇਕ ਨਗ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਾਉਂਿੀ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਫ੍ਤ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅ ਕੋਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਈ
ਉਪ ਬਧ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਿੰ ਡਨ ਰਵਿੱ ਚ ਹ ੇਕ ਸੇਵਾ ਈ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇ ਰਵਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹ ੇਕ ਖੇਤ
ਈ ਆਨ ਾਈਨ
ਜਾਣਕਾ ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਵੈੈੱਬਸ਼ਾਈਟਾਂ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ...
ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਗਰ:
ਬਾ ਰਕਿੰ ਗ ਅਤੇ ਡੇਗੇਨਹੈਮ (ਸੇਂਿ

ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ:
ੂਕਜ਼)

(Barking & Dagenham (St Luke’s))
ਬਾ ਨੇਿ (Barnet)

ਈ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕ ਨਗੇ।

ਇ ਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਵਕ ਪਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ ਹਨ:
 ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵ ਤੋਂ ਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਇ ਾਜ
 ਇਸ ਬਾ ੇ ਗਿੱ ਕ ਨ ਈ ਇਿੱ ਕ ਨਾ ਇਿੱ ਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾ ਾਤਮਕ ਤਬਦੀ ੀਆਂ ਰਕਵੇਂ ਰ ਆ
ਸਕਦੇ ਹੋ
 ਉਹਨਾਂ ੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਸਮ ਥਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜਹਾ ਕ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ
 ਛਿੱ ਡਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧਨ ਕ ਨ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਭਾਈਚਾ ੇ ਰਵਿੱ ਚ
ਸੁ ਿੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ ਸਮ ਰਥਤ ਡੀਿੌਕਸੀਰਫ੍ਕੇਸ਼ਨ
 ਰ ਹਾਇਸ਼ੀ ਇ ਾਜ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਸਤੇ (ਹਸਪਤਾ ਅਤੇ ਰ ਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਰਵਿੱ ਚ ਡੀਿੌਕਸੀਰਫ੍ਕੇਸ਼ਨ)
ਸਿਾਫ੍ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕ ਨ ਈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣੇਗਾ ਰਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਹੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਕਿੰ ਮ ਕ ੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕ
ਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰ ਹਾਇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੀਪੀ (GP), ਅਤੇ
ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹਨ।



ਜੇਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਲ਼ਾਜ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਇ ਾਜ ਨੂਿੰ ਉਸ
ਨਵੇਂ ਖੇਤ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾ ੀ ਿੱ ਖਣ ਈ ਪਰਬਿੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰ ਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਸਖਾ
ਰਪਿੱ ਕਅਪ ਪਰਬਿੰਧਾਂ ਨੂਿੰ ਿਰਾਂਸਫ੍ ਕ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਰਾਂਸਫ੍ ਨੂਿੰ ਰਜਿੰ ਨਾ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਿੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਰਨ ਰਵਘਨ
ਬਣਾਉਣ ਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕਿੰ ਮ ਕ ਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਇਸ ਬਾ ੇ ਸੂਰਚਤ ਿੱ ਖਣਗੀਆਂ ਰਕ ਕੀ ਹੋ ਰ ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕ
ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀ ੀ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕ
ਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਖ ਾਬ ਹੋਣ ਬਾ ੇ ਰਚਿੰ ਰਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਇ ਾਜ ਨੂਿੰ ਛਿੱ ਡਣ
ਬਾ ੇ ਸੋਚ ਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਸੇ ਸਮ ਥਨ ਕ ਮਚਾ ੀ ਨਾ ਗਿੱ ਕ ੋ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾ ੇ ਗਿੱ ਕ ਨ ਈ ਸਥਾਨਕ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਅ ਕੋਹ ਸੇਵਾ ਨੂਿੰ ਫ੍ੋਨ ਕ ੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕਵੇਂ ਮਰਹਸੂਸ ਕ
ਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਕ ੋ।

ਵੈਬ: www.changegrowlive.org/st-lukes-barking-dagenham
ਟੈਲੀ.: 0300 303 2866 ਈਮੇਲ: barnet.info@cgl.org.uk
ਵੈਬ: www.changegrowlive.org/barnet

ਬੇਕਸ ੇ
(ਪੀਅ

ਟੈਲੀ.: 01322 357940 ਈਮੇਲ: slm-tr.PierRoadProject@nhs.net
ੋਡ ਪਰੋਜੈਕਿ) (Bexley

ਵੈਬ: www.prpbexley.org.uk

(Pier Road Project))
ਬਰੈਂਿ

ਟੈਲੀ.: 0300 3034611; 24/7 ਹੈ ਪ ਾਈਨ 0800 1071754

(ਰਨਊ ਰਬਰਗਰਨਿੰਗਜ਼) (Brent

ਈਮੇਲ: info.brent@wdp.org.uk ਵੈਬ: www.wdp.org.uk/find-us/london/brent

(New Beginnings))
ਬ ੋਮ ੇ (Bromley)

ਟੈਲੀ.: 020 8289 1999
ਵੈਬ: www.changegrowlive.org/bromley-drug-alcohol-service

ਕੈਮਡੇਨ (Camden)

ਟੈਲੀ.: ਨਸ਼ੇ: 020 3317 6000 ਜਾਂ 03330 150674; ਸ਼ ਾਬ: 03330 150673
ਈਮੇਲ: camden.referrals@clg.org.uk ਵੈਬ: www.candi.nhs.uk/services/south-

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾ ੇ ਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆ ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਗਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕ ਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਟੈਲੀ.: 020 85951375 ਈਮੇਲ: stlukes@cgl.org.uk

ਰਸਿੀ ਆਫ੍ ਿੰ ਡਨ (ਸਕਵਾਇ ਮੀ

camden-drug-service; www.changegrowlive.org/community-drug-servicecamden; www.changegrowlive.org/camden-alcohol-service-icas
ਟੈਲੀ.: 0300 303 2715 ਈਮੇਲ: city.enquiries@wdp.org.uk

ਹੈ ਥ (Square Mile Health) )

ਵੈਬ: www.squaremilehealth.org.uk

ਕਰਾਈਡਨ

ਟੈਲੀ.: 0300 123 9288

(Recovery Network))
ਈਰ ਿੰ ਗ ( ਾਈਜ਼) (Ealing (RISE))

ਟੈਲੀ.: 020 8843 5900 (ਸਾਉਥਾ

ਇਨਫ੍ੀ ਡ (ਇਨੇਬ ) (Enfield

ealing/London
ਟੈਲੀ.: 0208 3796010 ਈਮੇਲ: beh-tr.enable@nhs.net ਵੈਬ: www.beh-

(Enable))
ਗਰੀਨਰਵਚ (Greenwich)

mht.nhs.uk/services/enable-enfield-alcohol-and-drug-service.htm
ਟੈਲੀ.: 0300 3034552 ਈਮੇਲ: greenwich@wdp.org.uk

ਹੈਕਨੇ (Hackney)

ਟੈਲੀ.: 0300 3032611; ਕਿੰ ਮ ਦੇ ਘਿੰ ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹ ਫ੍ਰੀਫ੍ੋਨ: 0808 1688669

(ਰ ਕਵ ੀ ਨੈੈੱਿਵ ਕ) (Croydon

ਈਮੇਲ: CroydonRecoveryNetwork@turning-point.co.uk

ਵੈਬ: http://www.turning-point.co.uk/croydon

(Southall)); 0208 5674772 (ਵੈਸਿ ਈਰ ਿੰ ਗ)

ਈਮੇਲ: EalingRISE@cgl.org.uk ਵੈਬ: www.changegrowlive.org/rise-

ਵੈਬ: www.wdp.org.uk/find-us/london/greenwich

ਈਮੇਲ: hackney@wdp.org.uk ਵੈਬ: www.wdp.org.uk/find-us/london/hackney-0
ਿਰਾਈ-ਬੋ ੋ ਡ ਿੱ ਗ ਅਤੇ ਅ ਕੋਹ

ਟੈਲੀ.: ਨਸ਼ੇ: 020 8740 6815; ਸ਼ ਾਬ: 0800 014 7440

ਸ ਰਵਰਸਜ਼ (ਕੈਨਰਸਿੰ ਗਿਨ ਅਤੇ ਚੇ ਸੀਆ,

ਈਮੇਲ: daws@turning-point.co.uk; thealcoholservice.info@cgl.org.uk

ਹੈਮ ਸਰਮਥ ਅਤੇ ਫ੍ੁ ਹੈਮ, ਵੈਸਿਰਮਿੰ ਸਿ

ਵੈਬ: wellbeing.turning-point.co.uk/centrallondon;

ਨੂਿੰ ਕਵ ਕ ਦਾ (Kensington

www.changegrowlive.org/the-alcohol-service-hammersmith-fulhamkensington-chelsea-westminster

& Chelsea, Hammersmith &
Fulham, Westminster))
ਹੈਰ ਿੰ ਗੇ (Haringey)

ਟੈਲੀ.: ਨਸ਼ੇ: 020 8365 9032/8702 6220; ਸ਼ ਾਬ: 020 8801 3999
ਈਮੇਲ: ਨਸ਼ੇ: info@hdarp.org; ਸ਼ ਾਬ: hello@haga.co.uk
ਵੈਬ: https://blenheimcdp.org.uk/services/the-grove/; www.haga.co.uk

ਹੈ ੋ (Harrow)

ਟੈਲੀ.: 0300 3032868

ਈਮੇਲ: harrow@wdp.org.uk

ਵੈਬ: www.wdp.org.uk/find-us/london/harrow-0

(ਸੂਚੀ ਪ ਚੇ ਦੇ ਰਪਛ ੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ੀ ਹੈ)

