
How we can help 

Our hospice is located by the sea, with 
wonderful views overlooking the Bristol 
Channel. We provide a peaceful and welcoming 
environment for you and your family to come 
in for:

•  expert care and advice on how to manage 
difficulties such as pain or tiredness

•  aromatherapy and other therapies to 
improve your wellbeing

•  advice on benefits and other  
support services  

• emotional support services

All our services are provided free to our 
patients and their families. 
. 

We’re here to meet you
individual needs 

If you have any specific needs, we will try our best to 
cater to them – just let us know. We can provide: 

•  home visits if you are not able to come into  
our hospice

• access to interpreters 

•  food prepared according to your cultural and 
religious needs  

• a quiet room for you to use for reflection or to pray

• flexible visiting for families and friends 

To find out more, please drop by our hospice, ask your 
GP or contact us.

Marie Curie Hospice, Cardiff and the Vale
Bridgeman Road
Penarth  CF64 3YR

Phone:  029 2042 6000 and ask for the community 
nursing team 

Email: cardiff.hospice@mariecurie.org.uk

mariecurie.org.uk/cardiff 
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Marie Curie Hospice, Cardiff and the Vale

Care, support and advice 
for you and your family

Our hospice can help you improve your quality of life if  
you are seriously ill with cancer, heart failure, kidney failure  
or other illnesses. All our services are free of charge. 



মেরি রিউরি হসরিস, িার ড্ি ফ অ্ান্ড দ্ মেল

আপনার ও আপনার পররবাররর 
জন্য পররচর্া, সাহার্য ও সুপরামর্

আমরা রিভারব সাহার্য িররে পারর 

সেদু্র সসিতে অবরথিে আোতদি হসরিস মেতি 
ররিস্টল চ্াতেতলি অিরূি দশৃ্ মদখা যায়৷ আোতদি 
এই শারতিেয় ও মনেহিূরডি িরিতবতশ আেিা আিোতি 
ও আিোি িরিবািতি এইসব সুরবধা রদতে িারি:

•  মবদো বা ক্ারতিি েে সেস্া রিোতব সােলাতো 
যায় মস রবষতয় রবতশষতঞেি িিােশডি ও যত্ন শুশ্রূষা

•  আিোতি সুথিসবল িাখাি জে্ অ্াতিাোতেিারি 
ও অে্াে্ মেিারি

• মবতেরফট ও অে্াে্ সহায়ো মসবাি রবষতয় িিােশডি
• অেেূুরেগে সেেডিে

আমারের সব পরররেবা আমারের ররাগী ও োরের 
পররবাররের সম্পূর্ রবনামপূর্্য রেওয়া হয়৷

আপনার রবররে প্ররয়াজনগুর্ 
পপূরর িররে আমরা আরি...

আিোি যরদ রবতশষ মিাে প্রতয়াজে োতি, আেিা মসসব 
িূির িিাি যোসাধ্ মচষ্া িিব - আোতদি শুধু জারেতয় 
রদে৷ আেিা এইগুরল রদতে িারি:
•  আিরে আোতদি হসরিতস মিৌঁছাতে ো িািতল আিোি 

বার়িতে রগতয় মদখা িিা
• অেবুাদতিি সুরবধা 
•  আিোি সাংসৃ্রেি ও ধারেডিি প্রতয়াজেেে িান্া িিা খাবাি
•  গেীি রচতিাোবো বা প্রােডিো িিাি জে্ আিোি জে্ 

এিটি রেজডি ে ঘি
•  িরিবাি ও বনু্বান্বতদি জে্ মদখা িিাি সুরবধাজেি 

সুতযাগ

আতিা জােতে, অেগু্রহ িতি আোতদি হসরিতস আসুে, আিোি 
রজরিতি রজঞোসা িরুে বা আোতদি মযাগাতযাগ িরুে৷

মেরি রিউরি হসরিস, িার ড্ি ফ অ্ান্ড দ্ মেল
ররিজে্াে মিা্ 
মিোেডি CF64 3YR

র�ান:  029 2042 6000 েম্বতি মযাগাতযাগ িতি িরেউরেটি 
োরসডিং দতলি সতগে িো বলেু

ইরম্: cardiff.hospice@mariecurie.org.uk

mariecurie.org.uk/cardiff 
Charity reg no. 207994 (England & Wales), SC038731 (Scotland)  A539b

আিরে যরদ ি্ান্াি, হাটডি  মফল, রি্রে অতিতজা হতয় 
যাওয়া বা অে্ মিাে মিাগবশে গুরুেি অসুথি হতয় 
িত়িে োহতল আোতদি হসরিস (hospice) আিোি জীবতেি 
গুরোতে উন্রে িিায় আিোতি সাহায্ িিতে িাতি৷ 
আোতদি সব িরিতষবা রবোেতূল্ মদওয়া হয়৷


