Mültecilik Başvurusunda Bulunan Kişilere Bristol ve South Gloucestershire’da Destek
Bu bilgiler Arapça, Somalice, Kürtçe (Sorani), Peştuca, Farsça, Urdu’ca, Arnavutça, Bengalce, Fransızca,
Mandarince, Vietnamca, ve İngilizce dillerince bulunmaktadır. Çeviriler için lütfen su linki takip edin:
https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/
veya aşağıda listelenmiş Bristol kurumlarından ulaşın.

Covid-19 adındaki hastalığa sebep olan Corona virüsü nedeniyle Bristol’deki hizmetler değişti.
Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya Covid-19 semptomları gösterdiğinizi düşünüyorsanız, lütfen yerel
doktorunuza veya eczanelere gitmeyiniz çünkü bu virüsün daha çok yayılmasına sebep olabilir.
Bunun yerine 111 numarasını telefonla arayın. Telefon açtığınızda tercüman isteyebilirsiniz. Veya şu linki
takip edin: https://111.nhs.uk/
Coronavirus’ü hakkında tercüme edilmiş bilgiler şurada bulunmaktadır:
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/#
Devlet kuralları ve bu salgın surecinde neler yapmamız gerektiğine dair NHS (Ulusal Sağlık Hizmetleri)
önerilerini şu adreslerde bulabilirsiniz:
Devlet: https://www.gov.uk/coronavirus
NHS (Ulusal Sağlık Hizmetleri): https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

Bristol’de Mültecilik Başvurusu Hizmetleri
Tüm topluma açık merkezler ve yüz yüze görüşmeler şu anda durdurulmuştur. ABC, Borderlands, Bristol
Hospitality Network, Bristol Refugee Rights, Red Cross, Bristol Hospitality Network ve Refugee Women
of Bristol adli kurumlar hizmetlerini dijital olarak devam ettirmektedir.
Ancak telefon, mesaj ve email aracılığıyla hizmetler devam etmektedir. Durum hızla değiştiği için, tüm
kurumlar websitelerine ve Facebook sayfalarına güncel bilgileri koyacaktır.
Dayanışma / mahrumiyet desteği şimdilik devam etmektedir: bu desteği yüz yüze görüşmeden
sağlayabilmek için yeni yöntemler kullanmaktayız.

Borderlands (Sınır toprakları) https://www.borderlands.uk.com/
SMS ve telefon için 07713 695 845 numarasını arayıp, adinizi ve telefon numaranızı bırakın. Size
geri dönüş yapılacaktır.
Danışmanlık desteğimiz telefon ve sosyal medya yollarıyla devam edecektir.

Aid Box Community (ABC) (Yardım Kutusu Toplumu) https://www.aidboxcommunity.co.uk/
Telefon numarasi: 0117 336 8441
Aid Box Connections sizi ABC’den bir ekip arkadaşımızla bağlantıya sokabilir. Bu kişi sizinle ihtiyaçlarınız
konusunda düzenli görüşebilir. Acil durumlarda size destek olabiliriz. Bu destek yemek ihtiyaçları, tuvalet
malzemeleri (sabun/diş macunu/şampuan vb. gibi) ve reçetenizi eczaneden gidip almak olabilir.
Herhangi bir kurum bu gibi ihtiyaçlarınız için sizi bize yönlendirebilir. Yönlendirmek için şu formu doldurmak
gerekir: https://www.aidboxcommunity.co.uk/covid-19response
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Bristol Hospitality Network (Bristol Konukseverlik Ağı) https://www.bhn.org.uk/
Telefon, SMS veya WhatsApp için 07561 391 353 ve 07934 341 391 numaralarını kullanın
Eğer telefonu kimse açmazsa, lütfen adınızı ve telefon numaranızı bırakınız. Sizi geri arayacağız. Destek
ekibinin email adresi: elinor@bhn.org.uk
şu anda yurdumuza yapılan yönlendirmeleri kabul edemiyoruz. Var olan üyelerimiz ve ev sahiplerimize
desteğimiz devam etmekte.

Bristol Refugee Rights (Bristol Mülteci Hakları)
https://www.bristolrefugeerights.org/
Tavsiye Hizmetleri - Telefon, SMS veya WhatsApp için bu numarayı kullanın: 07526 352 353
email advice@bristolrefugeerights.org
Mültecilik desteği (Home Office parasal desteği ve ev) konusunda başvurulara destek olabiliriz. Mültecilik
başvurusu sistemindeki değişimler konusunda size bilgi verebilir, evsizlik ve diğer acil hizmetler konusunda
yönlendirebiliriz. Pazartesi’den Cuma’ya, her gün açık olmaya çalışacağız.
Eğer kimse telefonu açmazsa lütfen adinizi ve telefon numaranızı bırakınız. Biz size geri döneceğiz. Sizin için
tercüman bulabiliriz. Lütfen bize hangi dili konuştuğunuzu da söyleyiniz.
Genel sorularınız ve bilgiler için: 07846 332 172

Red Cross Refugee Support (Kızıl Hac Mülteci Desteği)
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
telefon, SMS veya WhatsApp 07739 863 036 / email refugeeservicebristol@redcross.org.uk
Haftanın her günü müsait olmaya çalışacağız. Eğer cevap alamazsanız lütfen bize mesaj bırakın veya mesaj
atin. Kurumumuzdan bir sosyal görevli sizinle irtibata geçecektir. Lütfen bize adinizi, veya başka biri için
arıyorsanız, o kişinin adını, telefon numaranızı ve arama sebebinizi bildirin.

Refugee Women of Bristol (Bristol’ün Mülteci Kadınları)
telefon 0784 578 9482 / email info@refugeewomenofbristol.org.uk
Aile içi şiddet görmüş kadınlara duygusal destek veriyoruz ve Next Link adlı kurumla işbirliği içinde çalışarak
sağlık hizmetlerine ulaşım ve güncel devlet ve NHS bilgilerini size kendi dilinizde ulaştırıyoruz. Burada
çoktan yerleşik hayata geçmiş üyelerimiz aracılığıyla daha yeni ve yalnız olan kadınlara destek veriyoruz.

Project Mama (Anne Projesi)
https://projectmama.org/
Yeni annelere eğer elimizde varsa bebek bezleri ulaştırıyoruz. Sizi herhangi bir kurum yönlendirme formunu
doldurarak bize yönlendirebilir. Forma buradan ulaşabilirsiniz: Project MAMA Covid 19 response Nappy &
Essential Items request form
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