Vetëm me takim

Vetëm me takim

Telefononi në 0117 941 5040

Telefononi në 0117 955 5038 ose dërgoni
email në info@brigstowe.org

Nëse keni fituar së fundmi Statusin e
Refugjatit, ne mund t'ju ndihmojmë me:
 aplikimet për përfitim,
 aplikimin për strehim,
 llogaritë bankare, kreditë e
bashkimit
Nëse nuk keni mundësi pasi ju është
refuzuar azili apo menjëherë pasi keni fituar
statusin e refugjatit, ne mund t'ju japim disa
ndihma financiare.

Ne mbështesim emigrantët dhe
azilkërkuesit që jetojnë me HIV ose janë të
prekur prej tij në Bristol dhe zonat përreth.
Këshilla dhe informacione për çështje që
lidhen me strehimin, financimin, kujdesin e
komunitetit, shërbimet ligjore, arsimimin e
trajnimin dhe shpenzimet për kujdesin.
Mbështetje praktike dhe emocionale.

Mbështetje për
azilkërkuesit dhe refugjatët
të cilët kanë fituar rishtazi
statusin në Bristol.
Në dispozicion nga sektori
vullnetar

Brigstowe Project, 176-178 Easton Road
Easton, Bristol, BS5 0ES

Ne mund të përpiqemi t'ju lidhim me familjet
tuaja jashtë nëse i keni humbur kontaktet.
Nëse keni një vizë për 'Bashkim Familjar'
me një anëtar të familjes tuaj, ne mund të
jemi në gjendje të organizojmë dhe
paguajmë udhëtimin drejt MB.
Unit 19, Easton Business Centre, Felix
Road, Easton, BS5 0HE

Shërbimet janë pa pagesë dhe
konfidenciale
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Orari i pritjes

Orari i pritjes

Orari i pritjes

E hënë nga ora 9.30 deri në 12.00
Kurse për anglishten; pije të ngrohta, ushqime
të lehta.
Nga ora 12.30 deri në 15.00: Projekti për
Refugjatët ‘E ardhmja ime’.
E martë nga ora 9.30 deri në 15.00
Kurse për anglishten, kurse matematike, pije
të ngrohta, drekë me të ngrohta, lojëra, arti i
tavolinës, dhurim i ushqimit. Kryqi i Kuq, The
Haven (mbështetje shëndetësore); Albany
Solicitors (këshilla pa pagesë për emigrimin
dhe azilin).

E mërkurë nga ora 10.00 deri në 12.30
Kurse për anglishten, AID (Përkrahje dhe
informacion nga avokatët, problemet e strehimit
dhe të parave), berber.
E enjte nga ora 10.00 deri në 15.00
Drekë me të ngrohta, kurse kompjuteri, AID,
berber. Kryqi i Kuq, The Haven (mbështetje
shëndetësore), regjistrohuni për projektin e
Biçikletës.
E premte nga ora 10.00 deri në 12.30
Kurse për anglishten.

E martë nga ora 10.00 deri në 15.00
VETËM PËR FEMRAT: Kurse për
anglishten, këshilla dhe informacione,
drekë me të ngrohta, përkthyes nga
somalishtja/arabishtja, aktivitete të
ndryshme.

Tolentino Hall, Lawfords Gate, Bristol BS5
0RE

Në të trija ditët kemi pije, ushqime te lehta, lojëra,
art, dyqan pa pagesë (artikuj veshmbathjeje dhe
shtëpiake) dhe çerdhe fëmijësh.

Qendra e Komunitetit Malcolm X, City
Road, St Pauls, Bristol, BS2 8YH
_________________________________

_________________________________
Qendra e Mirëseardhjes në Qendrën e
Komunitetit Malcolm X, City Road, St Pauls,
Bristol, BS2 8YH
_________________________________
E hënë, nga ora 12.00 deri në 15.00
Drekë me të ngrohta, këshilla dhe
informacione, kurse për anglishten dhe lojëra.
Ne ju ofrojmë vend për të qëndruar pa pagesë
dhe mbështesim azilkërkuesit që nuk kanë
mundësi.
(Ju mund t'i referoheni BHN-së VETËM
nëpërmjet të Drejtave të Refugjatëve të
Bristolit).
Easton Family Centre, Beaufort Street,
Easton, BS5 0SQ

Mbështetje për
nënshkrimin
E martë & e mërkurë nga ora 9.30 deri në
13.00Mund të jemi me ju në momentin e
nënshkrimit dhe të përpiqemi t'ju ndihmojmë nëse
jeni në paraburgim.
Rajoni i Policisë i Patchway-t (vullnetarët
mbajnë një stemë me flutur)

Shërbim miqësor për azilkërkuesit dhe
refugjatët të cilët ndihen të vetmuar dhe u
duket jeta e vështirë.Takohuni çdo javë
ose një herë në dy javë me një vullnetar
dhe dilni për një kafe, flisni dhe praktikoni
anglishten tuaj, dilni shëtitje, mësoni sesi
të përdorni transportin publik, luani sport
ose shijoni së bashku Bristolin.
Ju mund t'i referoheni Sam Sayer-it,
menaxher i shërbimit miqësor ose
agjencive të tjera në këtë fletëpalosje.

