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 تقديم المساعدة لطالبي اللجوء في بريستول وساوث جلوسيسترشاير 

السورانية والبشتوية والفارسية واألردية واأللبانية والبنغالية ستكون هذه المعلومات متاحة بالترجمة إلى اللغات العربية والصومالية والكردية 
lp/ihe-we-https://www.bristolrefugeerights.org/how-والفرنسية ولغة ماندراين الصينية والفيتنامية. ستجد الترجمات هنا 

start/-i-help-need 

 أو ستكون متاحة من منظمات بريستول المدرجة أدناه. 

 

 .19-تغيرت الخدمات الُمقدمة في بريستول بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي يسبب المرض المسمى كوفيد

، تذهب إلى طبيبك أو إلى الصيدليةفال )فيروس كورونا المستجد(،  19-إذا كنت تشعر بتوعك، أو تعتقد أنك تعاني من أعراض مرض كوفيد

 ألن ذلك من المرجح أن يتسبب في نشر الفيروس.

 /https://111.nhs.uk.  ويمكنك أن تطلب مترجًما.  أو زر الموقع:  111بدالً من ذلك، اتصل بالرقم   

 :ستجد المعلومات المترجمة حول فيروس كورونا المستجد هنا

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

القيام به في مرحلة  ( حول ما يجب علينا NHSستجد على الرابط التالي القوانين الحكومية والنصائح التي ذكرتها الخدمة الصحية الوطنية )

 تفشي المرض الحالية: 

 https://www.gov.uk/coronavirus 

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

 

 ن في بريستولخدمات دعم الالجئي

ومركز المناطق الحدودية ، ABC سيتم إغالق جميع مقرات تقديم الخدمة، والخدمات التي تقدم بالمقابلة الشخصية في كل من مركز

 "Borderlands " ، وشبكة الضيافة في بريستول "Bristol Hospitality Network " ،ومركز حقوق الالجئين في بريستول "Bristol 
Refugee Rights " ،والصليب األحمر  "Red Cross " ،والالجئات في بريستول "Refugee Women of Bristol "  حتى يمكنها أن

 تفتح أبوابها مرة أخرى في أمان

ستحاول جهات تقديم الخدمات هذه مساعدتك هاتفيًا وعبر الرسائل والبريد اإللكتروني. نظًرا ألن الوضع يتغير بسرعة كبيرة، سننشر  
 ثات على مواقع الويب الخاصة بنا أو على صفحات الفيسبوك.التحدي

خرين وفي ذلك الوقت سيستمر دعم التضامن / الفقر كما هو الحال اآلن: حيث أننا نعمل سويًا إليجاد طرق لتقديم هذا الدعم دون أن نلتقي باآل
 وجًها لوجه.

 

 /Borderlands " https://www.borderlands.uk.com"  المناطق الحدودية

 واترك اسمك ورقم هاتفك. 07713 695 845أرسل رسالة نصية أو اتصل هاتفيًا على الرقم 

 

  سيستمر تشغيل دعمنا التوجيهي عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل االجتماعي.

 

 /Aid Box Community     "https://www.aidboxcommunity.co.uk"  المساعداتمجتمع صندوق 

 0117 336 8441رقم الهاتف 

 ، والذي سيبقى على اتصال منتظم بك.ABCيمكن أن يربطك صندوق المساعدات بأحد أعضاء فريق 

عدتك بتقديم الدعم المادي. قد تكون ُسبل الدعم هذه في صورة عبوات مواد غذائية أو أدوات نظافة أو  ، سنحاول مسافي حاالت الطوارئ 
 مجموعة من الوصفات الطبية.   
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يمكن أن تحال إلى هذه الخدمة من قبل أي منظمة يمكنها ملء نموذج إحالة لك. النموذج متاح هنا 
19response-https://www.aidboxcommunity.co.uk/covid 

 

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

 07934 341 391أو الرقم   07561 391 353، على الرقم الرسائل النصية، أو عبر تطبيق الواتس آبهاتفيًا، أو عبر 

 إذا لم يتم الرد عليك، فاترك رسالة باسمك ورقم هاتفك. 
 وسنعاود االتصال بك.

 elinor@bhn.org.uk البريد اإللكتروني لفريق المساعدة

 ال يُمكننا استقبال إحاالت االستضافة الجديدة. إال أن دعم األعضاء والمضيفين الحاليين ُمستمر.

 

     " Bristol Refugee Rights"  حقوق الجئي بريستول 

https://www.bristolrefugeerights.org/ 

 07526 352 353عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو الواتس آب على الرقم  -خدمة المشورة 

 advice@bristolrefugeerights.orgالبريد اإللكتروني 

طلب  يمكننا تقديم المشورة والمساعدة فيما يتعلق بطلبات دعم الالجئين )أموال وزارتي الداخلية واإلسكان(، والتغييرات الحالية في إجراءات
 حاالت التشرد وغير ذلك من الخدمات.   اللجوء وإجراءات اللجوء نفسها، واإلحالة في 

 سنحاول أن نكون متاحين كل يوم من االثنين إلى الجمعة. 

 إذا لم يتم الرد عليك، فاترك رسالة باسمك ورقم هاتفك. وسنعاود االتصال بك. 

 يمكننا ترتيب وجود مترجم. من فضلك اذكر لنا لغتك.

 07846 332 172 االستفسارات والمعلومات العامة 

 

 دعم الصليب األحمر لالجئين    

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

  لكتروني/ البريد اإل   07739  863  036عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو تطبيق الواتس آب، على الرقم 

refugeeservicebristol@redcross.org.uk 

 ت. سنحاول أن نكون متاحين في كل أيام األسبوع. إذا لم يتم الرد عليك، فاترك رسالة أو رسالنا كتابيًا، وسيتواصل معك أحد أخصائي الحاال 

 إخبارنا باسمك أو الشخص الذي نتصل به نيابة عنك، ورقم الهاتف وسبب المكالمة. يرجى  

 

 " Refugee Women of Bristol"  الالجئات في بريستول

 info@refugeewomenofbristol.org.uk  / البريد اإللكتروني 0784 578 9482الهاتف رقم  

؛ سنوضح أحدث المعلومات من Next Linkنقدم الدعم العاطفي للنساء الالتي يعانين من العنف المنزلي، حيث عليهم االتصال بمؤسسة 

نتعاون مع شبكتنا من النساء األكثر استقراًرا لدعم غيرهن   إلى الرعاية الطبية ألعضائنا.؛ ُمدخل (NHS)الحكومة والخدمة الصحية الوطنية 

 األكثر انعزااًل.

 

 "   Mama"’ مشروع ماما

https://projectmama.org/ 

يمكن أن تتم إحالتك من قبل أي منظمة تستطيع  الالتي يحتجن إليها.هدف المشروع هو توفير الحفاضات، إذا كانت متاحة، لألمهات الجدد 
  استمارة طلب الحفاضات والعناصر األساسية 19" كوفيد MAMAمشروع ماما "  ملء نموذج إحالة لك. االستمارة متوفرة هنا
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