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 جنوبی کمک به پناهجویان در بریستول و گلوسسترشایر

در   این اطالعات به زبانهای عربی، سومالیایی، سورانی کردی، پشتو، فارسی، اردو، آلبانیایی، بنگالی، فرانسوی، ماندارین و ویتنامی
 ها در لینک زیر دسترس خواهد بود. ترجمه 

 start/-i-help-need-help/i-we-https://www.bristolrefugeerights.org/how 

 باشند.ل دسترسی می اند قاب یا  از طریق سازمانهای بریستول که در زیر فهرست شده 

 

، یا  اند. چنانچه احساس ناخوشی داریدخوانده شود، تغییر کرده   19به علت کروناویروس، که باعث شده بیماری کووید  خدمات در بریستول
را بیشتر   این کار احتمال انتشار  ویروس  چرا که   ،نرویدبه سراغ پزشک عمومی یا داروخانه را دارید،  19کنید عالیم کووید فکر می 

 کند.می

 /https://111.nhs.ukتوانید درخواست یک مترجم کنید. یا به این سایت مراجعه کنید: تماس بگیرید. می 111 شماره  به جای آن با

 بیابید:اطالعات ترجمه شده درباره کروناویروس را اینجا 

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/# 

های زیر  در باره اینکه در دوره این بیماری همه گیر چه کار باید بکنیم در آدرس  (NHSقوانین دولتی و نصایح خدمات سالمت ملی )
 هستند:

https://www.gov.uk/coronavirus  
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

 

 خدمات کمکی پناهندگی بریستول

نوازی بریستول، حقوق پناهندگی بریستول، صلیب سرخ،  ، بوردرلندز، شبکه مهمان ABCو حضوری در   منزل  ربتمام خدمات تحویل د
 بازگشایی، بسته خواهند بود. بریستول، تا زمان برطرف شدن خطر برای نوازی بریستول و زنان پناهنده شبکه مهمان 

و ایمیل کمک کنند. چون شرایط به سرعت در حال تغییر هستند، ما به روز   این خدمات تالش خواهند کرد تا به شما از طریق تلفن، پیام
 دهیم.ها و صفحات فیسبوکمان قرار می رسانیها را در وبسایت 

کارهایی برای انجام این خدمات بدون مراجعات  تا راهدر تالشیم دامه خواهد داشت: ما درآمد از این به بعد اای/ اقشار کم حمایتهای اتحادیه 
 حضوری تهیه کنیم.

 

 

Borderlands   https://www.borderlands.uk.com/ 

 نام و شماره تماس خود را بگذارید.  پیام دهید یا تماس بگیرید و  07713695845به شماره 

 های مجازی به کار خود ادامه خواهند داد. پشتیبانی آموزشی ما از طریق تلفن و شبکه 

 

  

https://www.aidboxcommunity.co.uk/Aid Box Community     

Phone 0117 336 8441 

ارتباط دهند، که در ارتباط مستمر با شما باقی بماند. در زمان اضطرار    ABCتوانند شما را با یکی از اعضای تیم ارتباطات اید باکس می 
خه دارویی های غذایی، بهداشتی، یا تهییه نساین کمک ممکن است شامل بسته  ، تالش خواهیم کرد تا با حمایت عملی به شما کمک کنیم.

 باشد. 
توانید از طریق هر ارگانی که بتواند فرم ارجاعی را برای شما پر کند، به این خدمان دسترسی پیدا کنید.فرم را در لینک زیر پیدا  شما می 

 کنید.

 https://www.aidboxcommunity.co.uk/covid-19response 
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https://www.aidboxcommunity.co.uk/covid-19response
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Bristol Hospitality Network       https://www.bhn.org.uk/ 

تماس بگیرید، اس ام اس بدهید یا از طریق واتس اپ ارتباط   391 341 07934 یا    353 391 07561 هایبا شماره 
 . کنید حاصل 

 چنانچه کسی پاسخ نداد، پیغام بگذارید و نام و شماره تماس خود را بگذارید. با شما تماس خواهیم گرفت. 

  elinor@bhn.org.ukایمیل گروه کمک رسانی 

  ما مراجعات جدید برای اسکان را پذیرا نیستیم. پشتیبانی از اعضا و مهمانپذیران حاضر ادامه خواهد داشت. 

 

Bristol Refugee  Rights     

https://www.bristolrefugeerights.org/ 

 ارتباط حاصل کنید.  353 352 07526از طریق تماس تلفنی اس ام اس یا واتس اپ  با شماره –برای سرویس راهنمایی 
 advice@bristolrefugeerights.orgایمیل: 
وزارت کشور )هوم آفیس( و اسکان(، تغییرات اخیر در درخواست پناهندگی   هایگان )پرداخت پناهند پشتیبانیهای توانیم با درخواست ما می

کنیم که هر روز  کمک کنیم. تالش می ها و خدمات دیگر شما را راهنمایی کنیم یا به شما خانمانو رویه های پناهندگی، و ارجاع به بخش بی 
 از دوشنبه تا جمعه باز باشیم. 

توانیم برای شما  . ما با شما تماس خواهیم گرفت. ما می چنانچه کسی پاسخگو نبود، نام و شماره تماس خود را از طریق پیغام بگذارید 
 مترجم بگیریم. لطفا زبان خود را به ما بگویید.

  172 332 07846 اطالعات و پرسشهای عمومی :

 

 پشتیباتی پناهندگان صلیب سرخ

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

    /   036 863 07739از طریق تماس تلفنی، اس ام اس یا واتس اپ با این شماره  تماس بگیرید: 

   refugeeservicebristol@redcross.org.uk    ایمیل: 

کنیم که تمام هفته را در دسترس باشیم. چنانچه کسی پاسخگو نبود برای ما پیغام بگذارید یا ایمیل بفرستید، و یک مسئول پرونده  ما تالش می 
 تماس خواهد گرفت. با شما 

اید را به عالوه شماره تماس و علت تماس بگویید.لطفا نام خود یا نام کسی را که از جانب او تماس گرفته    

  

Refugee Women of Bristol  

 info@refugeewomenofbristol.org.uk   ایمیل: /    9482 578 0784 تلفن:

 

؛ ترجمه اطالعات به روز از دولت و سازمان  Next Linkما برای زنانی که تجربه خشونت خانگی دارند پشتیبانی عاطفی و ارتباط با 
ای از بانوان که دارای شرایط  کنیم. ما به همراه شبکهرا فراهم می (؛ دسترسی به توجهات پزشکی برای اعضا NHSخدمات بهداشت ملی)

 کنیم.یت از آنهایی که منزوی تر هستند تالش می بهتری هستند برای حما

  

Project Mama    

https://projectmama.org/ 

تالش خواهد کرد تا در صورت در دسترس بودن، به مادران جدید نیازمند، پوشک نوزاد برسانیم. ما با شما با پر کردن فرم مراجعه توسط  
 Project MAMAخودتان یا هر سازمانی که فرم را برایتان تکمیل کند، ارتباط برقرار خواهیم کرد. فرم را از طریق لینک زیر بیابید: 

Covid 19 response Nappy & Essential Items request 
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