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 خدمات برای افرادی که به دنبال پناهجویی و پناهندگی در منطقه بریستول هستند 

 2022جوالی   

do/bristol-we-https://bristol.cityofsanctuary.org/what-این اطالعات به زبان های زیر در دسترس می باشد 
organisations را ببینید 

 روز هفته تماس بگیرید  7ساعت شبانه روز و  24 503 8010 0808با شماره کمک مهاجر 

 /https://www.bristolrefugeerights.org حقوق پناهندگان بریستول 

info@bristolrefugeerights.org www.bristolrefugeerights.org 

Wellspring Settlement, 43 Ducie Road, Bristol BS5 0AX 

برای دریافت پشتیبانی یا   .Phone/ What’s App 07526 352353 1-10تلفن  1-10از ساعت و سه شنبه هادوشنبه ها 

 دسترسی به خدمات ما از جمله کالس ها، شرافت بدون مرز، پروژه مهاجرت جوانان 

پرونده سازی . کمک به دسترسی به مراقبت های بهداشتی. ورود زودهنگام توصیه می شود -مشاوره  12تا  10چهارشنبه ها از ساعت 

 .  ملی دیگر از جمله پشتیبانی تلفنیارجاع برای پشتیبانی ع. در مورد مسائل پیچیده

ها، کوتاه کردن مو، کافه فناوری اطالعات، آمدگویی، غذای گرم، هنر، بازی اجتماعی مرکز خوش فضای 1-10از ساعت  هاشنبهپنج

 .ارجاعات و تابلوهای راهنما

 refugee-a-as-help-help/get-https://www.redcross.org.uk/get    پشتیبانی پناهندگان صلیب سرخ 

 refugeeservicebristol@redcross.org.uk پیامک یا ; 5040 941 0117, تلفن

اگر به تماس شما پاسخ داده نشد، یک . بعد از ظهر در دسترس باشیم 3صبح تا  11دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت سعی می کنیم  

 .پیام بگذارید یا برای ما بنویسید، و یک کارمند پرونده دوباره با شما تماس خواهد گرفت

نیم تا درخواست خود برای مزایا، مسکن، حساب بانکی، وام ادغام و کمک  توانیم به شما کمک کما می :وضعیت پناهندگی تازه اعطا شده 

 .به فرآیند اتحاد خانواده را درخواست نمایید

ما ممکن است بتوانیم به شما کمک کنیم تا به دنبال خانواده خود در کشور خود یا هر جای دیگری از جمله انگلستان یا  :ردیابی خانواده

 .اروپا بگردید

یچ درآمدی ندارید و راه دیگری برای دریافت آن ندارید، ممکن است به همراه سایر شرکا در بریستول بتوانیم برای مدت اگر ه :فقر

 .کوتاهی به شما کمک کنیم

 /https://www.refugeewomenofbristol.org.uk  زنان پناهنده بریستول 

 info@refugeewomenofbristol.org.uk  9415867 0117: تلفن 

 
 at Easton Family بعد از ظهر، فقط زمان ترم، در  2:30تا  10:00ها از ساعت شنبهسه مرکز پذیرش  

Centre Bristol BS5 0SQ.  ما در حال ارائه کالس هایESOL کارگران جامعه ما  . رفاهی هستیم، فعالیت ها و کارگاه های

داوطلبان دوست ما نیز از طریق تماس های رفاهی ما از اعضا و  . خدمات پشتیبانی عملی و حمایتی را به زبان های جامعه ارائه می دهند

 .جامعه ما حمایت می کنند
 

با هماهنگ کننده سالمت و رفاه برای   .می کند 1-1از زنانی که خشونت خانگی را تجربه می کنند حمایت  Mend the Gapتیم 

    .اگر مایل به تماس هستید لطفا تماس بگیرید یا ایمیل بزنید. تماس بگیرید07735387820 ارجاع به شماره 
________________________________________________________________________________ 

Borderlands The Assisi Centre, Lawfords Gate, BS5 0RE    

Phone:   www.borderlands.uk.com0117 904 0479 hello@borderlands.org.uk 

قهوه، بازی، هنر، کوتاهی مو  بعد از ظهر؛ ارائه چای،  ۲:۰۰تا  ۱۱:۰۰شنبه بین ساعت هر سه فضای اجتماعی رهایی 

 .و ارجاع به سایر خدمات و پشتیبانی

 14:00تا  13:00از ساعت  (حالل)غذای گرم و  13:00تا  11:00شنبه از ساعت هر سهغذای تازه  

 (.Entry 1و  Pre-Entry)برای مبتدیان زبان و سواد انگلیسی  های انگلیسیکالس 
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  .کندماهه ارائه می  ۹تا  ۶را برای پناهجویان و پناهندگان برای یک دوره    ۱:۱حمایت عاطفی و عملی  پروژه منتورینگ

جلسات جداگانه ای برای زنان و مردان، را هر  . برای کمک به آرامش و یادگیری نحوه بهبود خواب: دوره های بهبود خواب و آرامش

  .هفته یک در میان برگزار می کنیم

 www.bhn.org.uk     هتلداری بریستولشبکه  

ما خدمات میزبانی و مشاوره مسکن و صندوق همبستگی را برای پناهجویان بی بضاعت رد شده ارائه می  :محل اقامت

 .ما فقط ارجاعات تیم مشاوره حقوق پناهندگان بریستول را می پذیریم. دهیم

غذای گرم،  )برای پناهجویان  BS5 0SQدر مرکز خانواده مسیحی ایستون،  بعد از ظهر 2تا  11دوشنبه ها از ساعت   :مرکز استقبال 

ESOLداوطلبی، بازی ها و غیره ،). 

 

 www.aidboxcommunity.co.uk انجمن صندوق کمک

 174b Cheltenham Road, Bristol BS6 5RE Phone 0117 336 8441 

 

باز است  16:00 - 11جمعه ها از ساعت  -دوشنبه  -فروشگاه رایگان  

freeshop@aidboxcommunity.co.uk 
 .لباس، لوازم بهداشتی، لوازم خانگی و سایر اقالم رایگان

 گروه های اجتماعی و ورزشی هفتگیتعدادی از  - گروه های فعالیت برای مردان و زنان
heather@aidboxcommunity.co.uk 

 برای دوستی به یک فرد محلی معرفی خواهید شد -پیوندهای دوستی  
naomi@aidboxcommunity.co.uk 

 

 https://projectmama.org  MAMA پروژه  

ارجاعات زنان باردار را برای حمایت یک به یک در طول بارداری،   MAMAپروژه همراهان مادر: پروژه  

زایمان، زایمان و والدین اولیه می پذیرد. ما پشتیبانی تخصصی یک به یک را به خصوص برای کسانی که شریک  

 زایمان ندارند ارائه می دهیم. می توانید ارجاعات را از طریق وب سایت ما انجام دهید.
 

MAMAhub:  بعد از ظهر از  2صبح تا  11در طول ترم از ساعت هر جمعهFelix Road Adventure Playground, 
Felix Rd, Easton, Bristol BS5 0JW  

این فضایی برای حمایت و همبستگی . سال هستند 2فضایی برای مادران پناهنده، پناهجو و آواره که باردار و دارای نوزادان زیر  

کرایه اتوبوس  . همساالن است، جایی که آنها می توانند از یک وعده غذایی گرم و سالم، پیوند نوزادان، یوگا و سایر فعالیت ها لذت ببرند

 .می کنیمرا بازپرداخت 
 

 haven/-cic.org.uk/nhsservices/services/the-www.sirona    پناهگاه  

  0117تلفن: BS6 5PTمرکز بهداشت مونپلیه، یک سرویس بهداشتی تخصصی برای پناهجویان و پناهندگان، مستقر در  

703887   the.haven@nhs.net 

جنوبی ارزیابی و برآورده می  ما نیازهای بهداشتی پناهجویان و پناهندگان را در سراسر بریستول، سامرست شمالی و گالسسترشایر

دسترسی به این سرویس    ما همچنین به مردم کمک می کنیم تا به خدمات بهداشتی و سایر خدمات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. کنیم.

  بعد از ظهر باز هستند. 4صبح تا  8:30تلفن یا ایمیل ارجاع است و کلینیک ها از دوشنبه تا جمعه از ساعت  از طریق
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