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Ndihmë për azilkërkuesit në zonën e Bristolit 

Përditësuar: dhjetor 2020 

Ky informacion është në dispozicion në arabisht, somalisht, sorani kurde, pashtoisht, farsisht, 
urduisht, shqip, bengalisht, frëngjisht, mandarin dhe vietnamisht. Përkthimet janë këtu:  
https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/ 

Të gjitha takimet e paplanifikuara fatkeqësisht janë ende të mbyllura derisa të jetë e sigurt për 
t'u rihapur. Ne po ofrojmë ende shërbime dhe mund t'ju ndihmojmë përmes telefonit, mesazheve 
dhe emailit. Kontrolloni uebsajtet tona për përditësime. Ne do të fillojmë të ofrojmë sërish shërbimet 
tona sapo të jetë e sigurt për ta bërë këtë. 

Nëse mendoni se keni simptoma të Covid-19, MOS shkoni te mjeku juaj i përgjithshëm ose në 
farmaci, telefononi në numrin 111. Mund të kërkoni një përkthyes. Ose shkoni këtu:  
https://111.nhs.uk/ Për të rezervuar një test falas për Covid, mund të telefononi në numrin 119 

Informacione të përkthyera lidhur me koronavirusin 
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/# 

Rregullat e qeverisë për atë që duhet të bëjmë janë këtu:   https://www.gov.uk/coronavirus 

Bristol Refugee Rights (Të Drejtat e Refugjatëve të Bristolit)     
www.bristolrefugeerights.org 

Mesazh me tekst në telefon/ WhatsApp: 07526 352353. Kohët se kur mund të përgjigjemi 

do të jenë të kufizuara, por ju lutemi të na thoni emrin dhe numrin tuaj të telefonit. Ne do t'ju 

telefonojmë sërish kur të mundemi. Nëse keni nevojë për një përkthyes, na thoni se cilën gjuhë flisni. 

Advice Team (Ekipi i Këshillimi) Ndihmë me strehimin tuaj të azilit, mbështetjen për azilin ose 

kërkesën tuaj për azil advice@bristolrefugeerights.org 

Welcome Team (Ekipi i Mirëseardhjes) Aktivitete, duke përfshirë mësimet e gjuhës angleze, grupin 
e mirëqenies, jogën, orën e fitnesit dhe referimet për mbështetje të tjera praktike duke përfshirë 
telefonat, biletat e udhëtimit, ushqimin etj. Asylym Guides (Udhëzime për Azilin) nëse keni nevojë 
për ndihmë për të kuptuar informacionin e procesit të azilit në lidhje me fazën tjetër të sistemit të azilit 
https://forms.gle/yDhLxKEWUab5eUhv9. Na kontaktoni me telefon për t'u përfshirë ose për të kërkuar 
ndihmë.  

____________________________________________________________________________ 

 

Mbështetja për Refugjatët e Kryqit të Kuq     

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

telefonata, mesazhe me tekst ose WhatsApp  07739 863 036  / email  
refugeeservicebristol@redcross.org.uk  

Ne do të përpiqemi të jemi në dispozicion të hënën, të martën, të mërkurën dhe të premten nga 
ora 11:00 deri në orën 15:00. Nëse nuk merrni përgjigje, lini një mesazh ose na shkruani dhe një 
punonjës social do t'ju kontaktojë sërish.  

Na thoni emrin tuaj ose të personit në emër të të cilit po telefononi, numrin e telefonit dhe arsyen e 
telefonatës. 

 

Refugee Women of Bristol (Gratë Refugjate të Bristolit) Telefon 07939582252  / email  
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Ne po sigurojmë mbështetje emocionale dhe praktike për gratë, duke përfshirë ato që përjetojnë 
dhunë në familje; interpretimin e informacionit të përditësuar nga qeveria dhe NHS-ja; mbështetjen e 
anëtarëve tanë për të shfrytëzuar kujdesin mjekësor; kryerjen e seancave të përjavshme të jogës në 
internet e mësimeve të ESOL-it dhe transmetimin e programit tonë të ri të miqësimit dhe mbështetjes 
së komunitetit. Ne po punojmë gjithashtu dhe me rrjetin tonë të grave më të stabilizuara për të 
mbështetur ato që janë më të izoluara. Do të përpiqemi të jemi në dispozicion në çdo ditë të javës. 
Nëse nuk merrni përgjigje, lini një mesazh ose na shkruani dhe një punonjës i komunitetit do t'ju 
kontaktojë sërish.    
______________________________________________________________________________ 

Borderlands   https: //www.borderlands.uk.com/ Telefon: 01179040479  

 enquiries@borderlands.uk.com 

Çantat e ushqimit dhe vaktet që merren me vete mund të sigurohen te “The Assisi 
Center”, Lawfords Gate, BS5 0RE të martave nga ora 12:30-13:30. Nëse po izoloheni, 

ne mund t’jua dorëzojmë ushqimin në shtëpinë tuaj. 

Aktualisht, mësimet e anglishtes po kryhen përmes telefonit ose aplikacionit Zoom.  

Mentoring Project (Projekti i Mentorimit) po zhvillohet ballë për ballë dhe po pranojmë referime të 
reja. Për më shumë informacion, dërgojini email Susanna-s në mentoring.borderlands@gmail.com. 

 

Bristol Hospitality Network (Rrjeti i Mikpritjes i Bristolit)       https://www.bhn.org.uk/ 
Telefon, 0117 379 0011  

Nëse nuk merrni përgjigje, lini një mesazh me emrin dhe numrin tuaj të telefonit.  
Ne do t'ju telefonojmë sërish. Emaili i Help Team (Ekipi i Ndihmës) elinor@bhn.org.uk 

Jemi të mbyllur për të pritur referime të reja. Mbështetja për anëtarët dhe pritësit ekzistues do të 
vazhdojë.  

Aid Box Community (Komuniteti i Kutisë së 

Ndihmës) https://www.aidboxcommunity.co.uk/ 

 
174b Cheltenham Road, Bristol BS6 5RE  Telefon 017 336 8441 

Aid Box Connections (Lidhjet e Kutisë së Ndihmës) mund t'ju lidhë me një vullnetar të ABC-së, i 

cili do të mbajë kontakte të rregullta dhe do të bëhet një mik me të cilin mund të flisni. 

Aid Box Free Shop (Dyqani pa Pagesë i Kutisë së Ndihmës) - Mund të porositni sende të 

domosdoshme të jetesës si rroba, produkte për tualetin, çanta dhe këpucë në dyqanin tonë pa 

pagesë, mund t'i dorëzojmë ne ose mund t'i merrni ju. https://tinyurl.com/yy3vtvh8 

Aid Box Womans Group (Grupi i Grave të Kutisë së Ndihmës) - Takohemi të hënën për shoqëri, 

argëtim, vallëzim, joga dhe ushqim kur të mundemi. 

______________________________________________________________________________ 

Project MAMA (Projekti MAMA) https://projectmama.org/ 

Projekti MAMA po pranon ende referime për gratë gjatë gjithë shtatzënisë, paralindjes e lindjes dhe 
në fillimet e të qenët prind. Aktualisht jemi duke i dhënë përparësi mbështetjes së grave që nuk kanë 
partnerë të lindjes përmes telefonit ose personalisht. Aktualisht jemi në gjendje të marrim pjesë në 
lindje si partner i lindjes nën kufizimet e Covid. 
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