Kurdish Sorani

هاوکاریی بۆ داواکەرانی مافی پەنابەری لە بریستۆڵ و ساوس گڵۆسێستەرشایەر
ئەم زانیاریانە بە وەرگێڕدراوی بە زمانەکانی عەرەبی ،سۆماڵی ،کوردیی سۆرانی ،پەشتو ،فارسی ،ئوردو ،ئەلبانی ،بەنگالی ،فەڕەنسی،
مانداری و ڤێتنامی بەردەست دەبن .وەرگێڕانەکان بەردەستن لێرە https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-
need-help-i-start/
یاخود لەم ڕێکخراوانەی بریستۆڵ بەردەستن کە لە خوارەوە ڕیز کراون.
خزمەتگوزاریەکانی بریستۆڵ بەهۆی کۆرۆنا ڤایرۆس ،کە دەبێتە هۆی تووشبوون بە نەخۆشیەک کە بە کۆڤید  19ناو دەبرێت،
گۆڕانکاریان بەسەردا هاتووە.
ئەگەر هەست بە ناساغی دەکەیت ،یان پێتوایە دەرکەوتەکانی کۆڤید 19ـت هەن ،مەچۆ بۆ الی پزیشکی گشتی یان دەرمانخانە ،چونکە بەو
شێوە ئەگەری زیاترە ڤایرۆسەکە باڵو ببکەیتەوە.
لە جیاتی ئەوە ،پەیوەندی بکە بە  .111دەتوانیت داوای وەرگێڕێک بکەیت .یان سەردانی ئەمە بکەhttps://111.nhs.uk/ :
زانیاری وەرگێڕدراو سەبارەت بە کۆرۆنا ڤایرۆس لێرە بەردەستە:
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/#
یاساکانی حکومەت و ڕێنماییەکانی  NHSدەربارەی ئەوەی کە دەبێت لە ماوەی ئەم تەشەنەکردنی ڤایرۆسەدا چی بکەیت لێرە بەردەستن:
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
خزمەتگوزاریەکانی هاوکاریی مافی پەنابەریی بریستۆڵ
هەموو خزمەتگوزاریەکانی سەردانی ڕووبەڕوو لە ABC، Borderlands، Bristol Hospitality Network، Bristol Refugee
 ،Rightsجاچی سوور ،Bristol Hospitality Network ،و  Refugee Women of Bristolهەموویان داخراون تا ئەو کاتەی
کردنەوەیان سەالمەت دەبێت.
خزمەتگوزاریەکان هەوڵ دەدەن لە ڕێگەی تەلەفۆن ،نامەناردن و ئیمێڵ هاوکاریت بکەن .چونکە دۆخەکە بە خێرایی دەگۆڕێت،
گۆڕانکاریەکان لەسەر ماڵپەڕەکانمان و پەڕەکانی فەیسبووکمان باڵو دەکەینەوە.

هاوکاریی دەستکورتی/هاوخەمی لە ئێستادا بەردەوام دەبێت:
ئێمە پێکەوە کار دەکەین بۆ دۆزینەوەی ڕێگەچارە بۆ دابینکردنی ئەم خزمەتگوزاریە بەبێ کۆبوونەوەی ڕووبەڕوو.
Borderlands https://www.borderlands.uk.com/

نامە یان تەلەفۆن بکە بۆ  07713 695 845و ناو و ژمارە تەلەفۆنەکەت بەجێبهێڵە.
هاوکاریی ڕاهێنان و ڕاوێژ بەردەوام دەبێت و لە ڕێگەی تەلەفۆن و سۆشیان میدیا بەڕێوە دەبرێت.
Aid Box Community https://www.aidboxcommunity.co.uk/
تەلەفۆن بکە بۆ 0117 336 8441
پەیوەندیەکانی  Aid Boxدەتوانێک بتبەسێنەوە بە ئەندامێکی تیمی  ،ABCئەویش ناوبەناو لە پەیوەندیدا دەبێت لەگەڵت.
لە دۆخی کتوپڕدا ،هەوڵ دەدەین بە هاوکاریی کرداریی یارمەتیت بدەین .ڕەنگە هەڵبژاردەی پاکێجی خواردن ،پاکژکەرەوەکان و
ڕەچەتەی پزیشکی بگرنەوە.

دەکرێت لە الیەن هەر ڕێکخراوێکەوە کە بتوانێت فۆڕمی ڕەوانەکردن بۆ تۆ پڕ بکاتەوە ڕەوانە بکرێیت بۆ ئەم خزمەتگوزاریە .فۆڕمەکە
لێرەدایە https://www.aidboxcommunity.co.uk/covid-19response
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https://www.bhn.org.uk/

Bristol Hospitality Network

تەلەفۆن ،نامە یان وەتسئەپ بکە بۆ  07561 391 353یان 07934 341 391
ئەگەر وەاڵم نەبوو ،بە نامەیەک ناوی خۆت و ژمارە مۆبایلت بەجێبهێڵە.
ئێمە پەیوەندیت پێوە دەکەینەوە.
ئیمێڵی تیمی یارمەتی elinor@bhn.org.uk
ئێمە بۆ ڕەوانەکردنی هۆستینی (خانەخوێیی) نوێ داخراوین .هاوکاری بۆ ئەوانە بەردەوام دەبێت کە ئێستا ئەندام و هۆستن.

Bristol Refugee Rights
https://www.bristolrefugeerights.org/
خزمەتگوزاریی ڕاوێژ  -تەلەفۆن ،نامە یان وەتسئەپ بکە بۆ 07526 352 353
ئیمێڵ advice@bristolrefugeerights.org
ئێمە دەتوانیت ئامۆژگاریت بکەین و یارمەتیت بدەین بۆ داخوازینامەی مافی مانەوە ( پارە و نیشتەجێبوونی وەزارەتی ناوخۆ) ،گۆڕانکاریە
هەنووکەییەکان بۆ داواکردنی مافی مانەوە و پرۆسەکانی مافی مانەوە ،لەگەڵ ڕەوانەکردن بۆ خزمەتگوزاریی بێالنەیی و
خزمەتگوزاریەکانی دیکە.
ئێمە هەوڵ دەدەین هەموو ڕۆژێک لە دووشەممە تا هەینی کراوە بین.
ئەگەر وەاڵم نەبوو ،بە نامەیەک ناوی خۆت و ژمارە مۆبایلت بەجێبهێڵە .ئێمە پەیوەندیت پێوە دەکەینەوە.
دەتوانیت وەرگێڕ پەیدا بکەین .تکایە زمانی خۆت بە ئێمە بڵێ.
پرسیار و زانیاریی گشتی 07846 332 172
هاوکاریی ئاوارەکانی خاچی سوور
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
تەلەفۆن ،نامە یان وەتسئەپ بکە بۆ  / 07739 863 036ئیمێڵ refugeeservicebristol@redcross.org.uk
هەوڵ دەدەین هەموو ڕۆژەکانی هەفتە بەردەست بین .ئەگەر وەاڵم نەبوو ،پەیامێک بەجێبهێڵە یان نامەیەکمان بۆ بنووسە ،کارمەندی
کەیسەکە خۆی پەیوەندیت پێوە دەکاتەوە.
تکایە ناوی خۆت یان ئەو کەسەمان پێ بڵێ کە بە ناویەوە پەیوەندی دەکەیت ،لەگەڵ ژمارەی تەلەفۆن و هۆکاری پەیوەندیەکەت.
ژنانی پەنابەری بریستۆڵ ()Refugee Women of Bristol
تەلەفۆن  / 0784 578 9482ئیمێڵ info@refugeewomenofbristol.org.uk
ئێمە هاوکاریی سۆزداریی بۆ ئەو ژانانە دابین دەکەین کە تووشی توندوتیژیی خێزانی بوون ،وە نێوەنگیرییان بۆ دەکەین لەگەڵ Next
Link؛ وەرگێڕانی زانیارییە نوێکان لە حکومەت و NHS؛ دەستگەیشتن بە هاوکاریی پزیشکی بۆ ئەندامەکانی خۆمان .ئێمە لەگەڵ
تۆڕەکەی خۆمان کاردەکەین بۆ ئەوەی هاوکاریەکی جێگیرتر بۆ ئەو ژنانە دابین بکەین کە زیاتر پەراوێز خراون.

Project Mama
https://projectmama.org/

ئێمە ئامانجمان ئەوەیە دابیی ،ئەگەر بەردەست بێت ،بگەیەنین بۆ ئەو دایکە نوێیانەی کە پێویستیانە .دەکرێت لە الیەن هەر ڕێکخراوێکەوە
کە بتوانێت فۆڕمی ڕەوانەکردن بۆ تۆ پڕ بکاتەوە ڕەوانە بکرێیت بۆ ئێرە .فۆڕمەکە لێرەدایە Project MAMA Covid 19 response
Nappy & Essential Items request form
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