
 

 

  

በቀጠሮ ብቻ 

 

 
 

በ 0117 941 5040 ይዯውለ  

የስዯተኛ ዯረጃን በቅርቡ ያገኙ ከሆነ በሚከተለት ሌንረዲዎ 
እንችሊሇን፡- 

 በጥቅማ ጥቅም ማመሌከቻ፣  

 ሇቤት ፍሊጎት ማመሌከቻ፣  

 ሇባንክ ሂሳብ፣ ሇጣምራ ብዴር  
 
የጥገኝነት ጥያቄዎ ውዴቅ ከሆነ በኋሊ ወይም ዯግሞ ጥገኝነት 
እንዲገኙ ችግር ውስጥ ቢገቡ የተወሰነ የገንዘብ እርዲታ 
እናዯርጋሇን፡፡ 
 
ባህር ማድ ካለዎት ቤተሰብ ጋር ግኑኝነትዎ የተቋረጠ ከሆነ 
ቤተሰብዎን ሇማግኘት እንሞክራሇን፡፡ 
 
ከቤተብዎ አባሌ ሇአንደ የፋሚሉ ሪዩኒየን ቪዛ ካገኙ ወዯ 
እንግሉዝ የሚመጡበትን መንገዴ እና የጉዞ ወጪን እናመቻች 
ይሆናሌ፡፡  
 
Unit 19, Easton Business Centre, Felix Road, Easton, 

BS5 0HE 

በቀጠሮ ብቻ 

 
 

በ 0117 955 5038 ሊይ ይዯውለ ወይንም በ 
info@brigstowe.org ኢሜይሌ ያዴርጉ፡፡ 

በብሪስቶሌ እና በዙሪያው ባለ አከባቢዎች ከኤች.አይ.ቪ ጋር 
የሚኖሩ ወይም በበሽታው የተያዙ ስዯተኞችን እና ጥገኝነት 
ፈሊጊዎችን እንዯግፋቸዋሇን፡፡ የቤት አቅርቦት፣ ገንዘብ፣ 
የማህበረሰብ ክብካቤ፣ የህግ አገሌግልቶች፣ ትምህርት እና 
ስሌጠና እንዱሁም ሇክብካቤ ክፍያ በመሳሰለት ጉዲዮች ሊይ 
ምክር እና መረጃ እንሰጣቸዋሇን፡፡ ተግባራዊ እና ስሜታዊ 
ዴጋፎች፡፡  

ብሪጅስቶው ፕሮጀክት፣ 176-178 Easton Road 
ኢስተን፣ ብሪስቶሌ፣ BS5 0ES 

 

በብሪስቶሌ ጥገኝነት ፈሊጊዎችን እና 

በቅርቡ ፍቃዴ የተሰጣቸውን 

የስዯቶኞች ዴገፍ 

ከበጎ ፍቃዯኛ ክፍሌ የሚገኝ 

 

 

 

አገሌግልቶቹ ነፃ እና ሚስጥር የማያባክኑ 

ናቸው 
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መገኛ 

 

ሰኞ ከጠዋት 9.30 እስከ ቀኑ 12 ሰዓት  
እንግሉዘኛ ትምህርቶች፤ ትኩስ መጠጦች፣ ቁርሶች፡፡ 
ከቀኑ 12.30 እስከ ቀኑ 3 ሰዓት: ስዯተኛ ‘ማይ ፊውቸር’ 
ፕሮጀክት፡፡  
ማክሰኞ ከጠዋቱ 9.30 እስከ ቀኑ 3ሰዓት 
እንግሉዘኛ ትምህርቶች፣ የሂሳብ ትምህርት፣ ትኩስ መጠጦች፣ 
ትኩስ ምሳ፣ ጨዋታዎች፣ ስነ-ጥበብ፣ የተሇገሰ ምግብ፡፡ ቀይ 
መስቀሌ፣ ሀቭን (የህክምና ዴጋፍ)፤ አሌባኒ አማካሪዎች (የነፃ 
የስዯተኝነት እና ጥገኝነት ምክር) 

Tolentino Hall, Lawfords Gate, Bristol BS5 0RE 

_______________________________________________________________   

 

 
ሰኞ ከ12 ሰዓት እስከ ቀኑ 3 ሰዓት 
Hትኩስ ምሳ፣ ምክር እና መረጃ፣ የእንግሉዘኛ ትምህርቶች እና 
ጨዋታዎች.   
 
ሇችግረኛ ጥገኝነት ፈሊጊዎች የሚቆዩበት ነፃ ቦታ እና ዴጋፍ 
እናዯርግሊቸዋሇን፡፡  
(ወዯ BHN የምትዛወሩት በብሪስቶሌ የስዯተኛ መብቶች ብቻ 
ነው)፡፡ 

ኢስቶን የቤተሰብ ማዕከሌ፣ Beaufort Street, Easton, BS5 
0SQ 

 

መገኛ 

 

ዕረቡ ከጠዋቱ 10 ሰዓት እስከ ከሰዓት 12፡30  እንግሉዘኛ 
ትምህርቶች፣ AID/ኤይዴ (ከህግ፣ ከቤት እና ከገንዘብ ችግሮች ጋር 
የዴጋፍ እና የመረጃ ዳስክ)፣ ፀጉር አስተካካይ፡፡ 
ሐሙስ ከጠዋቱ 10 ሰዓት እስከ ቀኑ 3 ሰዓት 
ትኩስ ምሳ፣ የኮምፕውተር ትምህርት፣ ኤይዴ፣ ፀጉር አስተካካይ፡፡ 
ቀይ መስቀሌ፣ ሀቭን (የህክምና ዴጋፍ)፣ ሇባይክ ፕሮጀክት 
ተመዝገቡ፡፡  
ዓርብ ከጠዋቱ 10 ሰዓት እስከ ቀኑ 12፡30  እንግሉዘኛ ትምህርቶች፡፡ 
 
በሶስቱም ቀናት የሚጠጣ፣ ቁርሶች፣ ጨዋታዎች፣ ስነ-ጥበብ፣ ነፃ 
ግብይት (አሌባሳት እና የቤት ውስጥ ዕቃዎች) እና የህጻናት 
መጠበቂያ ይኖረናሌ፡፡ 
 

በማሌኮሌም ኤክስ የማህበረሰብ ማዕከሌ፣ ሲቲ መንገዴ፣ ቅደስ 

ጳውልስ፣ ብሪስቶሌ፣ BS2 8YH ዌሌካም ሴንተር 

______________________________________________________________________  

የምዝገባ ዴጋፍ 

ማክሰኞ እና ዕሮብ ከጠዋቱ 9፡30 እስከ ቀኑ 7 ሰዓት 
በሚመዘገቡበት ወቅት አብረንዎት እንሆናሇን እንዱሁም ከተከሇከለ 
ሌንረዲዎት እንሞክራሇን፡፡ 

የፓችዌይ ፖሉስ ጣቢያ (በጎ ፈቃዯኞች ቢራቢሮ ባጅ ያዯርጋለ) 

 

መገኛ 

 
 
ማክሰኞ ከጠዋቱ 10 ሰዓት እስከ ቀኑ 3 ሰዓት 
ሴቶች ብቻ፡ እንግሉዘኛ ትምህርቶች፣ ምክር እና መረጃ፣ 
ትኩስ ምሳ፣ ሶማሌኛ/አረብኛ ተርጓሚዎች፣ የተሇያዩ 
ተግባራት፡፡ 
 
Malcolm X Community Centre, City Road, St 
Pauls, Bristol, BS2 8YH 

 

________________________________________________________________ 

 

 

ብቸኝነት የሚሰማቸውን እና ሕይወት አስቸጋሪ 
የሆነችባቸውን ጥገኝነት ፈሊጊዎች እና ስዯቶችን ጓዯኛ 
የማዴረግ አገሌግልት፡፡ በሳምንት ወይም በሁሇት ሳምንት 
አንዳ ከበጎ ፈቃዯኞች ጋር ተገኛኙ እና ሻይ ቡና በለ፣ 
እንግሉዘኛ ይናገሩ ይሇማመደ፣ አብራችሁ ተንሸራሸሩ፣ 
የህዝብ መጓጓዣን እንዳት መጠቀም እንዲሇብዎት ይማሩ፣ 
በስፖረት ዘና ይበለ ወይንም አብራችሁ ብሪስቶሌን ቃኟት፡
፡  
 
በዚህ በራሪ ወረቀት ሊይ ባለ ላልች ወኪልች የቢ.ፍሬንዴ 
ስራ አስኪያጅ ወዯ ሆነው ወዯ ሳም ሳየር ሌትዛወሩ 
ትችሊሊችሁ፡፡  

 


