pẹ̀ lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀

A wà
níbí láti ràn
ọ́ lọ́wọ
Gbogbo wa ni ó ní ìrírí àwọn ígbà tí a ma ń lérò pé àwa kò lè
faradà, ní ọ̀ pọ̀ ìgbà èyí bẹ̀ rẹ̀ lè ní ipa lórí ìgbésí ayé wa ní ojoojúmọ́
kí ó sì díwa lọ́wọ́ àwọn ohun tí a máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ . VitaMinds lè ṣe
ìrànwọ́ láti mú ki ọpọlọ rẹ
ji pépé si ati láti fún ọ ní ìlera pipe.
VitaMinds n ṣiṣẹ́ pẹ̀ lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àjọ NHS ní Leicester,
Leicestershire àti Rutland láti pẹ̀ sè ìtọ́jú ọpọlọ alásìkò kúkúrú

Ètò ọ̀fẹ́ ni èyí

VitaMinds ní oníwòsàn ìbílẹ̀ rẹ tí ó n sọ̀ rọ̀ àwọn ètò ìtọ́jú, èyí tí a mọ̀ sí IAPT (Ìmúgbòòrò ọnà sí
ìtọ́jú ọpọlọ).
Tán inán wo kóòdù náà

Ṣe ìtò ìpàdé

Pè wá sí orí 0330 094 5595
Fi tó Dókítà rẹ létí kí ó tọ́ka rẹ sí Vita
vitahealthgroup.co.uk

Bí o bá ti ju ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún lọ
tí o sì n gbé ní Leicester, Leicestershire àti
Rutland, a lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ lórí àwọn ohun èlò
tí o nílò láti padà bọ̀ sípò

Ṣẹ́ ò n ní ìrírí:
	Ìrònú tó pàpọ̀ jù
	Ìrẹ̀ wẹ̀ sì ọkàn
Ìbánújẹ́ ọkàn
Àníyàn
Àìní ìwúrí

VitaMinds ni olùtọ́jú rẹ tí ó n sọ̀ rọ̀ tí
a mọ̀ sí IAPT (Ìmúgbòòrò ààyè sí ìtọ́jú
ọpọlọ). Ọ̀ fẹ́ ni ó sì tún jẹ́ àṣírí.
Àwa n ṣètò àwọn ìwòsàn tí ó kún fún ẹ̀ rí lórí tí
ó ń sọ̀ rọ̀ lórí àti àwọn ọnà tuntun láti ràn ọ lọ́wọ́
lórí ìṣesí rẹ
Gbogbo àwọn ètò ìtọ́jú wa ni a lè ṣe àgbékalẹ̀
rẹ̀ lórí amóhùnmáwòrán tí ó ṣeé fi ọkàn tán,
webinar, èrò ìpè tàbí ìfojúkojú (ẹlẹ́yọ ẹnìkan tàbí
ọ̀ pọ̀ ènìyàn)

Àwọn ìgbésẹ̀ mẹta wa
tí ó rọrùn
Kàn sí ilé iṣẹ́ náà nípasẹ̀
ìpè tàbí òpó ayélujára.
Lápapọ̀ , ni a o jọ máa
fímọ̀ ṣọ̀ kan lórí ọnà tí ó
dára jù fún ọ.
Olùtọ́jú wa yóò ràn ọ́
lọ́wọ́ títí ìwọ yóò fi parí
ìtọ́jú rẹ.

Wá
ìranlọ́wọ́
báyìí
Ẹ̀rọ ìpè 0330 094 5595

vitahealthgroup.co.uk

Ọjọ́ Ajé - Ọjọ́ ẹtì 8 am - 8 pm
Ọjọ́ Àbámẹ́ta 9am - 12.30pm

