Tigrinya
ኣብ ከባቢ ብሪስቶል ዝርከቡ ደለይቲ ዕቑባ ዝወሃብ ሓገዝ
እተመሓየሸ፥ ኖቮምበር 2021
እዚ ሓበሬታ እዚ ብዓረብኛ፣ ሶማሊ፣ ኩርድኛ ሶራኒ፣ ፓሽቶ፣ ፋርሲ፣ ኡርዱ፣ ኣልባንያኛ፣ በንጋሊ፣ ፈረንሳይኛ፣
ማንዳሪን፣ ከምኡውን ቭየትናምኛ ይርከብ ። ትርጉማት ኣብዚ ኣለዉ
https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/
መሰላት ስደተኛታት ብሪስቶል ።
www.bristolrefugeerights.org
ናይ ሓገዝ መስመር ደወል/ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ/ዋትስኣፕ፥ 07526 352353.
ኣብ ሰሉስን ረቡዕን 10.00-13.00 ክፉት እዩ።
ብኽብረትካ ስምካን ቑጽሪ ተሌፎንካን ንገረና። ኣብዝከኣልናዮ ክንድዉለልካ ኢና። ተርጋሚ ምስ እትደሊ፣ ኣየናይ ቛንቋ
ከም እትዛረብ ንገረና።
ረቡዕ ሓድሽ ምኽርን ሓበሬታን 10.00-12.00
ኣብ Wellspring Settlement Main Hall, 43 Ducie Road, Bristol, BS5 0AX
ምስ ናይ ስደተኛኻ ምእካብ፣ ናይ ስደተኛ ደገፍ ወይ ናይ ስደተኛ ክሲ · ምርካብ ክንክን ጥዕና · ፎርም ምምላእን
ምልክት ምልኣኽን ዝኾነ ቖጸራ ኣድላዩ ኣይኮነን። ሰባት ከከም ዝመጽዎ ኢና እነስተናገድ ከምኡዉን ኣብ ካልእ መዓልቲ
ድማ ንዝነውሐ ቘጸራ ኽትምለስ ክትሕተት ትኽእል ኢኻ ።
ማሕበራዊ ቦታ ሓሙስ 10.00-13.00
ኣብ Wellspring Settlement Main Hall, 43 Ducie Road, Bristol, BS5 0AX
ሻሂ፣ ቡን ከምኡዉን ጥዓሞት • ጸወታታት • ምስ ሓደስቲ ሰባት ንምርካብን ኣዕሩኽ ንምጥራይን ኣጋጣሚ ። ዝኾነ
ቖጸራ ኣድላዩ ኣይኮነን።
ብተወሳኺውን ናይ እንግሊዝኛ ትምህርቲ፣ ክሬቸ፣ ናይ ስድራቤት ደገፍ፣ ትዕቢት ብዘይ ዶባት ጉጅለ፣ ኢሚግሬሽን
ፕሮጀክት ናይ ንኣሽቱ ሰባት ንህብ ኢና ። ብኽብረትካ ሓገዝ ምስ ናይ ቴሌፎን ክሬዲት ወይ ናይ መዛወሪ ትኬት ምስ
እትደሊ ሕተተና።

ቀይሕ መስቀል ደገፍ ስደተኛታት ከምኡውን ኣህጉራዊ ኣሰር ስድራቤት
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
ተሌፎን 0117 941 5040, ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ወይ ዋትስኣፕ 07739 863 036 / ኢመል
refugeeservicebristol@redcross.org.uk
ነቶም ኣብ ኣባይቲ ዚረኽብዎ ጥቕምን ግዳም ሓደርን ንምርካብ ሓገዝ ዜድልዮም ሰባት ምኽሪ ስድራ ቤት መመልከቲ
ሰነዳት ጕዕዞ ደገፍ ድኽነት ከምኡውን ንኣባላት ስድራ ቤት ምርካብ ዜድልዮም ሓደስቲ ሰባት ክንድግፎምን ምኽሪ
ኽንህቦምን ንኽእል ኢና ። ሶኒ፣ ረቡዕ ከምኡውን ዓርቢ 11am – 3pm ክንርከብ ክንጽዕር ኢና ። መልሲ እንተ
ዘይረኺብካ፣ መልእኽቲ ሕደግ ወይ ንዓና ጽሓፈልና፣ ከምኡዉን ሓደ ሰራሕተኛ ጉዳይ መሊሱ ክረኽበካ እዩ።
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ንኽብረትካ ስምካ ወይ እቲ ኣብ ክንዳኻ እትድውለሉ ዘለኻ ሰብ ፣ ቍጽሪ ተሌፎንን ምኽንያት መደወሊኻን ንገረና።

ናይ ብሪስቶል ተሌፎን ስደተኛታት ኣንስቲ፥ 0117 9415867
/info@refugeewomenofbristol.org.uk
ኣብ ብሪስቶል ዝርከባ ስደተኛታት ኣንስቲ ድሮፕ-ኢን ማእከል ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ሰዓት ካብ ሰዓት 10am2.30pm ኣብ ኢስተን ፋሚሊ ማእከል (ብሪስቶል BS5 0SQ) ጥራይ እየን ዝኽፈታ።
ነተን ኣብ ቤት ዚፍጸም ዓመጻ እውን ሓዊስካ ንደቂ ኣንስትዮ ስምዒታውን ግብራውን ደገፍ ንገብረለን ኣለና ፣ ካብ
መንግስትን NHS ፥ ንኣባላትና ሕክምናዊ ሓገዝ ንኺረኽቡ ምድጋፍ ። ሰሙናዊ ትምህርቲ ESOL ፣ስነ-ጥበብን ኢደጥበብን፣ ብኢንተርነት/ገጽ ንገጽ ክላሳት ዙምባ፣ ፕሮግራም ቡን ንግሆ ከምኡውን ምስ ማሕበረሰብ ምሕዝነትን
ፕሮግራም ደገፍን ምክያድ። ምስተን ዝያዳ ዝተረጋግአ ናብራ ዘለወን ደቒ-ኣንስትዮ ሓቢርና ነተን ዝያዳ ተገሊለን ዘለዋ
ንምድጋፍ ንሰርሕ ኣለና ። ኣብ ሰሰሙን መዓልታዊ ክንርከብ ክንጽዕር ኢና ። መልሲ ምስ ዘይህሉ፣ ብኽብረትካ
መልእኽቲ ግደፍ ወይ ጽሓፈልና ከምኡዉን ሰራሕተኛ ናይ ማሕበረሰብ መሊሱ ክድዉለለካ እዩ።

https://borderlands.uk.com
ቑጽሪ ተሌፎን፥ 01179040479
hello@borderlands.org.uk
ናይ መግቢ ቦርሳታት ከምኡዉን ንግዳም ዝወጽእ መግብታት (ሓላል መግቢ) ሶሉስ 12:30-1:30pm ካብ
ማእከል ኣሲስ፣ ለዉፎርድ ጌትስ፣ BS5 0RE።
ናይ እንግሊዘኛ ክላሳት ንጀመርቲ ቛንቋ እንግሊዘኛ ከምኡዉን ጽሑፍ ( ቕድሚ-መእተዊ ከምኡዉን መእተዊ 1)።
ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ንዝኾነ ሰብ ናብ ናይ እንግሊዘኛ ክላሳት ንምልኣኽ፣ ብኽብረትካ ንሳራ ርኸባ፣
sara@borderlands.org.uk 07563 029 027።
ፕሮጀክት ምክትታል ነቶም ዕቝባ ዝደልዩን ስደተኛታትን 6-9 ወርሒ ዚኸውን 1፡ 1 ስምዒታውን ግብራውን ደገፍ
ይህቦም እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ናብ ካልእ ሰብ ንምልኣኽ፣ ብኽብረትካ ንጀስ ኢመል ግበረሎም
jess@borderlands.org.uk 07732 901175 ከምኡዉን/ወይ ኦሊቭያ olivia@borderlands.org.uk 07732
901174።
ናይ ድቃስን ምዝንጋዕን ፕሮግራም ፥ እዚ ቦታ እዚ በቶም ካብ ጕጅለ HOPE ዝመጹ ባሕረኛታት ምሕዋይ
ዝተቓለለ እዩ፣ ከምኡዉን ነቶም ዕቝባ ዝደልዩን ስደተኛታትን ንኽዘናግዑን ድቃሶም ብኸመይ ከም ዘመሓይሹ
ንኽመሃሩን ድማ ዝዓለመ ኢዩ። ሓደ ሰሙን እንዳጸቕጥና፣ ኣብቲ ኣብ ቦርደርላንድስ ዚርከብ ቀንዲ ኣዳራሽ ንሰብኡትን
ኣንስትን እተፈላለየ ፕሮግራማት ንገብር ነበርና ። ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ባዶ ቦታ ንምሓዝ፣ ኢሜል፥
marta@borderlands.org.uk 07925 133225.
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መራኸቢ እንግዶት ብሪስቶል
https://www.bhn.org.uk/
ንድኻታት ዚኸውን መንበሪ ነቶም ዕቝባ ዚደልዩ ሰባት ኣብቲ ወለንተኛታት ዜአንግድዎም ስድራ ቤታትን ቤት
ሰብኡትን ምእታው ኣበየ ።
ምልኣኽ ብብሪስቶል መሰላት ስደቴኛ ጥራይ እዩ ቕቡል።
ኣገልጉሎታት BHN ንኣባላት ብ BHN እተዓደሙ ጥራይ እዩ።
- ማእከላት እንቓዕ ድሓን መጻእኩም ሶኒ ሶኒ ንኣባላት BHN ንደለይቲ ዕቑባ ከምኡዉን ስደቴኛታት ንኽሳተፉ ዕድላት
ዝሓዘ እዩ፣ ብኽብረትኩም ርኸቡና።
- ንኣባላት BHN ረዲኤት ሕብረት
- ESOL፣ ስፍየት፣ ቐምቓማይ ወዘተ ንኣባላት BHN

ማሕበረሰብ ሳጹን ረድኤት
https://www.aidboxcommunity.co.uk/
174b Cheltenham Road, Bristol BS6 5RE Phone 017 336 8441
ረድኤት ሳጹን ርክባት ምስ ናይ ABC ወለንተኛ፣ ቐጻሊ ዝረኸበካን ከተዘራርቦ እትኽእል ዓርኪ ዝኸውን ከራኽበካ
ይኽእል እዩ።
ረድኤት ሳጹን ናጻ ድኳን - ካብ ናጻ ድኳንና ከም ክዳውንቲ፣ ናይ ሽቓቕ ነገራት፣ ቦርሳታትን ጫማን ዝኣመሰለ
ኣድላዪ ናይ ናብራ ነገራት ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ፣ ከነምጽኣልካ ንኽእል ኢና፣ ወይ ባዕልኻ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ።
https://tinyurl.com/yy3vtvh8
ወይ ብኢ-መይል clare@aidboxcommunity.co.uk ነቲ ድኳን ንምብጻሕ ቈጸራ ኽትሕዝ ጽሓፍ።

ረድኤት ሳጹን ጉጅለ ደቒ-ኣንስትዮ - ኣን እንኽእሎ ንምሕዝነት ፣መዝንጋዕ፣ ሳዕስዒት፣ ዮጋ ከምኡውን መግቢ ሰኑይ
ሰኑይ ንራኸብ ኢና ። ርኸበና heather@aidboxcommunity.co.uk

ረድኤት ቦክስ ናይ ደቂ-ተባዕትዮ ጉጅለ ሰኑይ ክለብ ኵዕሶ እግሪ ። ርኸበና heather@aidboxcommunity.co.uk

___________________________________
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Tigrinya
ፕሮጀክት MAMA https://projectmama.org/

ፕሮጀክት ማማ ኣብ ብምሉኡ ጥንሲ፣ ምጽዓር ግዜ ከምኡዉን ሕርሲ ከምኡውን ኣብ መጀመርታ ምዕባይ ንጥኑሳት
ደቂ ኣንስትዮ ናብ ካልእ ንኣምልኽ ፍቓድ ይረክብ ኣሎ። ብፍላይ ነቶም ኣብ ወሊድ ብጻይ ዘይብሎም ደገፍ ንቕርብ
ኢና ።

ናትና ድሮፕ-ኢን፣ ማማሁብ፣ ናይ መዛኑ ደገፍ ዘለዋ ፣ዮጋ፣ ንጥኑሳት ማማታትን ክሳዕ 2 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ
ዘለወን ብሓባር እንኽሽነሉን እንበልዓሉን ቦታ ኢያ።
ኣብዚ ተታሒዙ ኣሎ ፥ እቲ Assisi Centre, Lawfords Gate, BS5 0RE
ኣብ ዓርቢ ኣብ 11am - 2pm
ናይ ኣውቶቡስ ክፍሊት ንኽሕስ ኢና ።
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