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 بريستول  في اللجوء لطالبي المساعدة تقديم

 2021 نوفمبر: التحديث

 ولغة والفرنسية والبنغالية واأللبانية واألوردية والفارسية والبشتوية السورانية والكردية والصومالية العربية باللغات متاحة المعلومات هذه
help-need-help/i-we-https://www.bristolrefugeerights.org/how- هنا الترجمات ستجد. والفيتنامية الصينية ماندراين
start/-i 

 

 Bristol Refugee Rights."  www.bristolrefugeerights.org" بريستول الجئي حقوق

 .07526 352353: الواتسآب/ النصية الرسائل/ المكالمات  المساعدة  خط

 13.00-10.00 الساعة واألربعاء الثالثاء يومي   مفتوح

 .تتحدثها التي باللغة إخطارنا برجاء مترجم، إلى بحاجة كنت إذا. ذلك لنا يتسنى عندما بك وسنتصل. هاتفك ورقم باسمك إخطارنا برجاء

 

 12.00-10.00 الساعة األربعاء أيام في والمعلومات للنصائح جديدة جلسة

   BS5 0AX بريستول، ،Ducie Road 43 في ومقرها الرئيسية، Wellspring Settlement قاعة في

 ملء  في والمساعدة·  الصحية الرعاية لخدمات الوصول·  اللجوء طلب في أو دعم أو سكن على الحصول في الالجئين مساعدة
 العودة منك يُطلب وقد مبتغاهم إلى الوصول في لمساعدتهم األشخاص نقابل. موعد تحديد يلزم ال. الطرقات في والتوجيه االستمارات

 .آخر يوم في أطول لموعد

 

 13.00-10.00 الساعة الثالثاء أيام في االجتماعي النطاق

   BS5 0AX بريستول، ،Ducie Road 43 في ومقرها الرئيسية، Wellspring Settlement قاعة في

 .موعد تحديد يلزم ال. صداقات وإنشاء جدد أشخاص لمالقاة فرصة.. األلعاب تقعد..  الخفيفة والوجبات والقهوة الشاي يُقدم

 

 ومشروع ،Pride Without Borders ومجموعة األسرة، دعم وُسبل الحضانة، دور ونقدم اإلنجليزية، اللغة لتعلم حصص أيًضا نقدم
 .السفر تذاكر أو الهاتف رصيد بخصوص مساعدة إلى بحاجة كنت إذا بالسؤال التوجه يرجى. الشباب هجرة

 

 

 الدولي   األسر وتتبع لالجئين األحمر الصليب دعم

 refugee-a-as-help-help/get-https://www.redcross.org.uk/get 

 اإللكتروني البريد/  07739 863 036 الرقم على الواتسآب، تطبيق  أو النصية الرسائل أو 0117 941 5040 الهاتف عبر
refugeeservicebristol@redcross.org.uk 

 والسكن، للتشرد اإلعانات طلبات في المساعدة إلى يحتاجون والذين حديثًا البقاء حق على حصلوا الذين لألشخاص والمشورة الدعم نقدم 
 أيام في التواجد سنحاول. األسرة أفراد على والعثور أخرى، أماكن إلى الوصول ودعم السفر، وثائق وطلبات األسرة، شمل لم ونصائح
 أخصائي أحد معك وسيتواصل كتابيًا، رسالنا  أو رسالة فاترك عليك، الرد يتم لم إذا .م3 – ص11 الساعة والجمعة اءواألربع االثنين
 .الحاالت

 .المكالمة وسبب الهاتف ورقم عنك، نيابة به نتصل الذي الشخص أو باسمك إخبارنا يرجى 
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 info@refugeewomenofbristol.org.uk/ 0117 9415867 :الهاتف رقم بريستول، في الالجئات

 

 

 إيستون مركز في م 2:30 - ص 10 الساعة من فقط الدراسي الفصل في ثالثاء كل أبوابه بريستول في الالجئات استقبال مركز يفتح
 (.BS5 0SQ بريستول) لألسرة

 

 الحكومة من الواردة المعلومات أحدث لهم ونشرح المنزلي؛ للعنف يتعرضن الالتي أولئك ذلك في بما للسيدات والعملي العاطفي الدعم نقدم
 لغير االنجليزية لتعلم أسبوعية فصول تشغيل. الطبية الخدمات إلى للوصول ألعضائنا الدعم ونقدم ؛NHS الصحي   التأمين نظام ومن

 والدعم الصداقة وبرنامج الصباحية القهوة ونقدم لوجه، وجًها/  اإلنترنت عبر الزومبا وحصص والحرف، الفنون وتعلم بها، الناطقين
. األسبوع أيام  كل في متاحين نكون أن سنحاول. انعزاالً  األكثر غيرهن لدعم استقراًرا األكثر النساء من شبكتنا مع  كذلك نتعاون. المجتمعي

    .لدينا العاملين أحد معك  وسيتواصل كتابيًا رسالنا أو رسالة اتركف رًدا، تتلقى لم إذا

 

 

 https://borderlands.uk.com  بوردالندز

  01179040479: رقم هاتف 
hello@borderlands.org.uk 

 

 The مركز من م1:30 والساعة 12:30 الساعة بين ثالثاء كل( الحالل الطعام) السريعة والوجبات الطعام أكياس على الحصول يمكن
Assisi، في ومقره Lawfords Gate، BS5 0RE . 

 إلحالة أو المعلومات من للمزيد(. 1 الدخول ومستوى الدخول قبل) األمية ومحو اإلنجليزية اللغة في للمبتدئين اإلنجليزية اللغة دروس 
 .sara@borderlands.org.uk07563 029 027  بسارة، االتصال يرجى اإلنجليزية، اللغة دروس إلى ما شخص

 إلحالة أو المعلومات، من للمزيد. أشهر 9-6 لمدة والالجئين اللجوء لطالبي فردي   بشكل   والعملي العاطفي الدعم يقدم التوجيه مشروع
 اأوليفي أو/و jess@borderlands.org.uk07732 901175  اإللكتروني البريد عبر جيس مع التواصل برجاء شخص،

 olivia@borderlands.org.uk07732 901174. 

 دعم هو منه والهدف ،"HOPE" األمل فريق من التعافي موجهي   بفضل المجال هذا بخدمات االنتفاع يسهل  :واالسترخاء النوم جلسة
 القاعة في أسبوع، ثاني كل والسيدات، للرجال منفصلة جلسات نجري. نومهم ينتحس كيفية وتعلم لالسترخاء والالجئين اللجوء طالبي

marta@borderlands.org.uk  :اإللكتروني البريد استخدم مكان، لحجز أو المعلومات من للمزيد. بوردرالندز في الرئيسية
07925 133225. 

 

        /Bristol Hospitality Network "https://www.bhn.org.uk" للضيافة بريستول شبكة

hello@bhn.org.uk  

 

 .الرجال منزل وفي المتطوعين المضيفة األسر من شبكتنا  في المرفوضين اللجوء طالبي من للمحتاجين السكن توفير

 .بريستول في الالجئين حقوق هيئة خالل من فقط اإلحاالت تُقبل

 .فحسب المستضافين BHN أعضاء لجميع متاحة BHN خدمات

 .بنا االتصال يرجى للتطوع، والالجئين اللجوء لطالبي المتاحة الفرص ذلك في بما BHN ألعضاء االثنين يوم في الترحيب مركز -

 BHN ألعضاء التضامن صندوق -

 BHN ألعضاء إلخ، الحالقة الحياكة، ،(ESOL) األخرى اللغات لمتحدثي االنجليزية -
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 /Aid Box Community" https://www.aidboxcommunity.co.uk" المساعدات صندوق مجتمع

 

 174b Cheltenham Road، بريستول BS6 5RE  017 336 8441 الهاتف رقم 

 

 والذي ،ABC صندوق في بمتطوع تربطك أن يمكن" Aid Box Connections" المساعدات صندوق اتصاالت

 .إليه التحدث يمكنك صديقًا ويصبح بك منتظم اتصال على سيبقى

 والحقائب النظافة وأدوات المالبس مثل األساسية المعيشة أدوات طلب يمكنك - "Aid Box Free Shop"  المجانية المساعدات متجر

 https://tinyurl.com/yy3vtvh8 .بنفسك عليها الحصول يمكنك أو إليك بتسليمها وسنقوم المجاني، متجرنا من واألحذية

 .المتجر لزيارة أو موعد لحجز clare@aidboxcommunity.co.uk إلكتروني بريد أرسل أو

 

 وممارسة والرقص  والمرح الرفقة من جو لخلق  االثنين يوم نلتقي - "Aid Box Womans Group" للسيدات المساعدة مجموعة 

  heather@aidboxcommunity.co.uk التواصل. ذلك لنا يتسنى عندما الطعام وتناول اليوغا

 

 التواصل. القدم لكرة االثنين نادي "Aid Box Mens Group" للرجال المساعدة مجموعة

heather@aidboxcommunity.co.uk 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 /MAMA  https://projectmama.org مشروع

 

 

 وعند والوالدة الحمل فترة طوال فردي دعم على للحصول الحوامل السيدات من اإلحاالت  MAMA مشروع يقبل: األم رفقاء مشروع

 يمكن. الوالدة في يساعدونهم شركاء لديهم ليس الذين ألولئك خاصة وفرديًا متخصًصا دعًما نقدم. المبكرة األبوة مرحلة وفي الطفل ميالد

 .0117 941 5320 الرقم على المكتب ب االتصال أو اإلنترنت على موقعنا عبر اإلحاالت إجراء

 

MAMAhub: توفر المساحة  وهذه. الثانية سن دون وأطفالهن الحوامل والمشردات اللجوء وطالبات الالجئات  لألمهات مساحة توفير 

 .واالسترخاء اليوغا وجلسات وصحية ساخنة بوجبة االستمتاع يمكن حيث والتضامن، الدعم

 

 Felix Road ملعب من م2 إلى ص11 الساعة من الدراسي الفصل فترة خالل جمعة يوم كل MAMAHub مركز يعمل

Adventure، شارع في Felix، إيستون في Easton، بريستول BS5 0JW . 

 .بالحافلة االنتقال أجرة نسدد
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