
ક્રાઇસિિ કરાફે 
નેટવક્ક
લસે્ટર, લસે્ટરશરાયર અન ેરટલનૅ્્ડ
પોતરાનરા મરાનસિક સ્વરાસ્્થ્ય અંગે તરાત્કરાલલક મદદની 
જરૂર વરાળરા લોકો મરાટે સ્્થરાસનક ટેકો
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મલે્ટન

રટલનૅ્્ડ
લસે્ટર સિટી

બ્લબેી

હિન્કલી અને 
બોિવ્થ્ક

નો્થ્કવસે્ટ 
લસે્ટરશરાયર

ચરાન્કવ્ૂડ

કોલસવલે ક્રાઇસિિ કરાફે
દર િોમવરારે બપોરે 2 – િરાજંે 6  
દર બધુવરારે િરાજંે 6 – રરાત્ે 10  
દર શકુ્વરારે િરાજંે 6 – રરાત્ે 10

લફબરો યસુનવસિસિટી ક્રાઇસિિ કરાફે
દર મગંળવરારે, િરાજંે 6્થી રરાતે્ 10

લફબરો ક્રાઇસિિ કરાફે
દર િોમવરાર અને શકુ્વરાર, િરાજંે 

5 - રરાત્ે 11

મેલ્ટન ક્રાઇસિિ કરાફે
દર િોમવરાર િરાજંે 7 – રરાત્ે 9  
દર બધુવરારે િરાજંે 6 – રરાત્ે 10  
દર શકુ્વરારે િરાજંે 6 – રરાત્ેઅ 10

2022ના અંતમા ં
ખલુનારંુ

ટસનિંગ પૉઇન્ટ

ધ પીપલ ક્રાઇસિિ કરાફે દર 
બધુવરારે,  

બપોરે 2 – િરાજંે 8

મરાકકેટ િરાબ્કરો ક્રાઇસિિ કરાફે
દર બધુવરારે, બપોરે 12 – િરાજંે 8

લેસ્ટર સિટી ક્રાઇસિિ કરાફે દર 
મગંળવરારે, િવરારે 9 - િરાજંે 5

બીકન ક્રાઇસિિ કરાફે  
દર બધુવરારે, િરાજંે 5 – રરાત્ે 9 અને 
દર શકુ્વરારે, િવરારે 9 – બપોરે 1

હિન્કલી ક્રાઇસિિ 
કરાફે દર બધુવરાર, 
બપોરે 1 – િરાજંે 

6.30
િરાબ્કરો

ઓ્ડબી અને 
સવગસ્ટન

્ડીમોન્ટફોટ્ક  યસુનયન ક્રાઇસિિ કરાફે
દર મગંળવરારે, િવરારે 10 - બપોરે 3

લેસ્ટર યસુનવસિસિટી ક્રાઇસિિ કરાફે દર 
િોમવરારે, િવરારે 10 – બપોરે 3

એયલસ્ટોન ક્રાઇસિિ કરાફે દર રોમવરારે, 
િરાજંે 6 – રરાત્ે 11

વેસ્ટ ઍન્્ડ ક્રાઇસિિ કરાફે દર શકુ્વરારે, 
િરાજંે 6 – રરાત્ે 11

સિટી ક્ાઇસિિ કાફેઝ

એયલસ્ટટોન ક્ાઇસિિ કાફે - મેન્ટલ િલે્્થ મેટિ્ક એયલસ્ટોન બરાપ્્ટટસ્ટ ચચ્ક,
Lutterworth Road, Leicester, LE2 8PE
ફોન: 07816 350 215 ઈ-મેલ: mhm.leicestercrisiscafes@nhs.net 

ડીમટોન્ટફટોટ્ટ  સ્્ુટડન્ટ યસુનયન ક્ાઇસિિ કાફે - મેન્ટલ િલે્્થ મેટિ્ક દ્રારરા પરંુૂ પ્ડરાત ું
DeMontfort University Students Union, Mill Lane, Leicester, LE2 7DR
ફોન: 07816 350 215 ઈ-મેલ: mhm.leicestercrisiscafes@nhs.net

પીપલ ક્ાઇસિિ કાફે - પીપલ િેન્ટર દ્રારરા પરંુૂ પ્ડરાત ું
Peepul Centre, Orchardson Avenue, Leicester, LE4 6DP 
ફોન: 0116 261 6000



લેસ્ટર સિટી ક્ાઇસિિ કાફ - ટસનિંગ પૉઇન્ટ દ્રારરા પરંુૂ પ્ડરાત ું
David Wilson Foundation Centre, St Martin’s House, 7 Peacock Lane, 
Leicester, LE1 5PZ
ઈ-મેલ: leicestershire.helpline@turning-point.co.uk

લેસ્ટર યસુનવસિસિટી ક્ાઇસિિ કાફે - મેન્ટલ િલે્્થ મેટિ્ક દ્રારરા પરંુૂ પ્ડરાત ું
Leicester University Students Union, Percy Gee Building, University Road 
Leicester, LE1 7RH
ફોન: 07816 350 215 ઈ-મેલ: mhm.leicestercrisiscafes@nhs.net

વેસ્ટ ઍન્ડ ક્ાઇસિિ કાફે - મેન્ટલ િલે્્થ મેટિ્ક દ્રારરા પરંુૂ પ્ડરાત ું
Robert Memorial Hall, 147 Narborough Road, Leicester, LE3 0PD
ફોન: 07816 350 215 ઈ-મેલ: mhm.leicestercrisiscafes@nhs.net

કાઉન્ટી ક્ાઇસિિ કાફેઝ

બીકન ક્ાઇસિિ કાફ - બીકન કેર ઍન્્ડ એ્ડવરાઇઝ CIC દ્રારરા પરંુુ પ્ડરાત ું
The Wellbeing Hub, Lutterworth Leisure Centre, Coventry Road, Leicester, 
LE17 4RB 
ફોન: 0755 1940 068 (કરાફેનરા કરામનરા કલરાકો દરમ્યરાન ટેક્સ્ટ િદેંશને પ્રા્થસમકતરા)

કટોલસવલે ક્ાઇસિિ કાફે - મરાલલલિન રી્ડ કમ્યસુનટી ઍક્શન દ્રારરા પરંુૂ પ્ડરાત ું
Marlene Reid Community Action, 85 Belvoir Road, Coalville, LE67 3PH
ફોન: 01530 510515

હિન્કલી ક્ાઇસિિ કાફે - ટસનિંગ પૉઇન્ટ દ્રારરા પરંુૂ પ્ડરાત ુ ં
Hinckley Baptist Church, Baptist Walk, Hinckley, Leicester, LE10 1PR 
ઈ-મેલ: leicestershire.helpline@turning-point.co.uk

લફબરટો ક્ાઇસિિ કાફે - ટસનિંગ પૉઇન્ટ દ્રારરા પરંુૂ પ્ડરાત ું
Loughborough Wellbeing Centre, Asha House, 63 Woodgate, 
Loughborough LE11 2TZ 
ઈ-મેલ: leicestershire.helpline@turning-point.co.uk

લફબરટો યસુનવસિસિટી ક્ાઇસિિ કાફે - મેન્ટલ િલે્્થ મેટિ્ક દ્રારરા પરંુૂ પ્ડરાત ું
Student Services, Bridgeman Building, Loughborough University, Epinal 
Way, Loughborough, Leicestershire, LE11 3TU
ફોન: 07816 350 215 ઈ-મેલ: mhm.leicestercrisiscafes@nhs.net

માકકેટ િાબ્ટરટો ક્ાઇસિિ કાફે - ટસનિંગ પૉઇન્ટ દ્રારરા પરંુૂ પ્ડરાત ુ ં
The Symington Building, Adam & Eve Street, Market Harborough, Leicester, 
LE16 7LT
ઈ-મેલ: leicestershire.helpline@turning-point.co.uk



What is a Crisis Café? 

ક્રાઇસિિ કરાફે સવશેની મરાહિતી ફેરફરારને પરાત્ િોઈ શકે છે. હદવિો, િમય 
અને સ્્થળો સવશે અદ્યતન મરાહિતી, તેમજ મોટરા અક્ષરો, અન્ય ભરાષરાઓ અને 
િરળતરા્થી વરાચંી શકરાય તેવરા સ્વરુપ મરાટે અિીં મલુરાકરાત લેશો:  
www.leicspart.nhs.uk/services/crisis-cafes 

ક્રાઇસિિ કરાફેઝ જેમને પોતરાનરા મરાનસિક સ્વરાસ્્થ્ય અંગે ત્વહરત ક્રાઇસિિ કરાફેઝ જેમને પોતરાનરા મરાનસિક સ્વરાસ્્થ્ય અંગે ત્વહરત 
મદદની જરૂર િોય તેવરા લોકો મરાટે સ્્થરાસનક ટેકો રજૂ કરે છે.મદદની જરૂર િોય તેવરા લોકો મરાટે સ્્થરાસનક ટેકો રજૂ કરે છે.

આ કરાફે ડ્ોપ-ઇન િને્ટિ્ક છે જ્યરા ંકોઈપણ વ્યક્ક્ત આવીને અમરારી આ કરાફે ડ્ોપ-ઇન િને્ટિ્ક છે જ્યરા ંકોઈપણ વ્યક્ક્ત આવીને અમરારી 
િરા્થ ેતમેનરા મરાનસિક સ્વરાસ્્થ્ય સવશ ેગોપનીયતરા્થી વરાત કરી િરા્થ ેતમેનરા મરાનસિક સ્વરાસ્્થ્ય સવશ ેગોપનીયતરા્થી વરાત કરી 
શકે છે - અપોઇન્ટમને્ટ લવેરાની જરૂર ન્થી. તઓે શકે છે - અપોઇન્ટમને્ટ લવેરાની જરૂર ન્થી. તઓે NHSNHS વતી  વતી 
ભરાગીદરારો દ્રારરા ચલરાવવરામરા ંઆવ ેછે. ભરાગીદરારો દ્રારરા ચલરાવવરામરા ંઆવ ેછે. 

અમરારી પરાિ ેટેકો આપનરારરા, તરાલીમબદ્ધ કમ્કચરારીઓ છે જેઓ અમરારી પરાિ ેટેકો આપનરારરા, તરાલીમબદ્ધ કમ્કચરારીઓ છે જેઓ 
ધ્યરાનપવૂ્કક િરાભંળે છે અન ેતમન ેજરૂરી વ્યવિરારુ ટેકો પરૂો પરા્ેડ ધ્યરાનપવૂ્કક િરાભંળે છે અન ેતમન ેજરૂરી વ્યવિરારુ ટેકો પરૂો પરા્ેડ 
છે. છે. 

જો તમને મરાનસિક સ્વરાસ્્થ્ય અંગે તરાકીદનો ટેકો જોઈતો િોય, તો જો તમને મરાનસિક સ્વરાસ્્થ્ય અંગે તરાકીદનો ટેકો જોઈતો િોય, તો 
અમરારીઅમરારી 24/7  24/7 મને્ટલ િલે્્થ િેન્ટ્રલ ઍક્િિે પૉઇન્ટન ેઆ નબંરમને્ટલ િલે્્થ િેન્ટ્રલ ઍક્િિે પૉઇન્ટન ેઆ નબંર  
પર કૉલ કરોપર કૉલ કરો - 0808 800 3302.  - 0808 800 3302. જો જીવનને કોઈ શરારીહરક કે જો જીવનને કોઈ શરારીહરક કે 
ભૌસતક જોખમ િોય તો િમંશેરાભૌસતક જોખમ િોય તો િમંશેરા 999  999 પર કૉલ કરશો.પર કૉલ કરશો.  

www.leicspart.nhs.uk/mental-healthwww.leicspart.nhs.uk/mental-health

મેલ્ટન ક્ાઇસિિ કાફે - િની સ્કરાઇઝ CIC દ્રારરા પરંુૂ પરા્ડવરામરા ંઆવતુ ં
Melton Mowbray Country Park Café, Wymondham Way, Melton 
Mowbray, Leicestershire LE13 1HX
ફોન: 07486 594 363

ઓડબી અને સવગસ્ટન ક્ાઇસિિ કાફે - ટસનિંગ પૉઇન્ટ દ્રારરા પરંુૂ પરા્ડવરામરા ંઆવતુ ં
2022નરા અંતમરા ંખલૂનરારંુ, વધ ુમરાહિતી મરાટે www.leicspart.nhs.uk/services/
crisis- cafes નો િદંભ્ક લો.
ઈ-મેલ: leicestershire.helpline@turning-point.co.uk


