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 بریستڵ  ناوچەی لە پەنابەری مافی داواکاری بۆ یارمەتیی

 2020 دیسێمبەری: نوێکراوەتەوە

 و مانداری فەڕەنسی، بەنگالی، ئەلبانی، ئوردو، فارسی، پەشتو، سۆرانی، کوردیی سۆماڵی، عەرەبی، زمانەکانی بە زانیاریانە ئەم
need-help/i-we-ps://www.bristolrefugeerights.org/howhtt-  لێرە بەردەستن وەرگێڕانەکان. دەبن بەردەست ڤێتنامی
start/-i-help 

. دەبن سەالمەت  کردنەوەیان کاتەی ئەو تا  داخراون ئێستادا لە بەداخەوە( ئین دروپ) نووسین بێسەرە خزمەتگوزاریەکانی هەموو
 دوا تا بکەن ماڵپەڕەکانمان تەماشای. بدەین  یارمەتیت ئیمێڵ و نامەناردن تەلەفۆن، بە دەتوانین و دەکەین دابین خزمەتگوزاریی هێشتا

 .دەبن سەالمەت کردنەوەیان کاتێک  خزمەتگوزاریەکانمان کردنەوەی بە دەستدەکەین کات زووترین بە. بزانن گۆڕانکاریی

 داوای وانیتدەت.  بکە 111 بە پەیوەندی دەرمانخانە، یان پی جی بۆ مەچۆ هەن، 19-کۆڤید نیشانەکانی دەکەیت هەست ئەگەر 
 دەتوانیت کۆڤید، بێبەرامبەری پشکنینێکی حیجزکردنی بۆ /https://111.nhs.uk:  بکە ئەمە سەردانی یان.  بکەیت وەرگێڕێک

 .بکەیت 119 بە پەیوەندی

 :بەردەستە لێرە ڤایرۆس کۆرۆنا بە سەبارەت وەرگێڕدراو زانیاری
information/#-https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus 

 irushttps://www.gov.uk/coronav:  لێرە بەردەستن بکەین چی دەبێت کە حکومەت ڕێساکانی

Bristol Refugee Rights     www.bristolrefugeerights.org 

 ناوی تکایە بەاڵم سنووردارن، دەدەینەوە تەلەفۆن وەاڵمی ئێمە کاتانەی ئەو 07526 352353  :وەتسئەپ/نامە تەلەفۆن

 وەرگێرە، بە پێوویستت ئەگەر. دەکەینەوە پێوە پەیوەندیت هەبوو دەرفەتمان کە. بڵێ پێ خۆتمان تەلەفۆنی ژمارە و خۆت

 .دەکەیت قسە زمانێک چی بە بڵێ پێمان

 مانەوە مافی داواکاریی و مانەوە مافی هاوکاریی مانەو، مافی گەینشین ڕووی لە دەدەن یارمەتییت ئامۆژگاری تیمی

advice@bristolrefugeerights.org 

 هاوکارییە بۆ ڕەوانەکردن و لەشڕێکی وانەی یۆگا، لەشساغی، گروپی ئینگلیزیەکان، وانە لەخۆگرتنی بە  چاالکییەکان بەخێرهاتن تیمی
 مافی پرۆسەی  لە حەزدەکەیت ئەگەر مانەوە  مافی ڕێنمایی.  هتد خواردن، گەشت، تیبلی تەلەفۆن، لەخۆگرتنی بە دیکە کردارییەکانی

 مانەوە مافی سیستمی داهاتووی قۆناغەکانی دەربارەی وەربگریت زانیاریی و تێبگەیت مانەوە
https://forms.gle/yDhLxKEWUab5eUhv9 داوای  یان بکەیت بەشداریی ئەوەی بۆ بکە پێوە پەیوەندیمان ۆنتەلەف  بە 

 .بکەیت هاوکاریی

 ____________________________________________________________________________ 

 

     سوور خاچی ئاوارەکانی هاوکاریی

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

 refugeeservicebristol@redcross.org.uk ئیمێڵ/  07739 863 036 بۆ بکە وەتسئەپ یان نامە تەلەفۆن،

 پەیامێک نەبوو، وەاڵم ئەگەر نیوەڕۆ دوای3-بەیانی 11 هەینی و چوارشەممە سێشەممە، دووشەمە، لە بین بەردەست دەدەین هەوڵ 
 .دەکاتەوە پێوە پەیوەندیت خۆی کەیسەکە ەندیکارم بنووسە، بۆ نامەیەکمان یان بەجێبهێڵە

 .پەیوەندیەکەت هۆکاری و تەلەفۆن ژمارەی لەگەڵ دەکەیت، پەیوەندی ناویەوە بە کە بڵێ پێ کەسەمان ئەو یان خۆت ناوی تکایە 

 

Refugee Women of Bristol  ئیمێڵ/ 07939582252 تەلەفۆن 

 خێزانی توندوتیژیی تووشی ژنانەی ئەو لەخۆگرتنی بە دەکەین، دابین ژنان بۆ سۆزداری و کرداری هاوکاریی ئێمە 
 بە دەستیان ئەوەی بۆ ئەندامەکانمان هاوکاریکردنی ؛NHS و حکومەت دەربارەی نوێکان زانیارییە وەرگێڕانی دەبن؛

 نوێی پرۆگرامی ئەنجامدانی و ESOL وانەکانی و هەفتانە ئۆنالینی یوگای دانیشتنی بەڕێوەبردنی بگات؛ تەندروستی چاودێریی
Community Befriend and Support .بۆ جێگیرتر هاوکاریەکی ئەوەی بۆ کاردەکەین خۆمان تۆڕەکەی لەگەڵ هەروەها ئێمە 

 تکایە نەبوو، وەاڵم ئەگەر. نبی بەردەست هەفتە ڕۆژەکانی هەموو دەدەین  هەوڵ. خراون پەراوێز زیاتر  کە بکەین دابین ژنانە ئەو
    .دەکاتەوە پێوە پەیوەندیت خۆی کۆمیونتی کارمەندی بنووسە، بۆ نامەیەکمان یان بەجێبهێڵە پەیامێک 

https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/
https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/
https://111.nhs.uk/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.bristolrefugeerights.org/
https://forms.gle/yDhLxKEWUab5eUhv9
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
mailto:refugeeservicebristol@redcross.org.uk
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 //www.borderlands.uk.com/ https:  Borderlands 01179040479: تەلەفۆن  

 enquiries@borderlands.uk.com 

 The Assisi Centre, Lawfords Gate, BS5 لە وەربگیرێت دەکرێت سەفەری ژەمی و خواردن کیسەی
0RE بۆ بهێنین خواردن دەتوانین داوە، پەنا خۆت ئەگەر. نیوەڕۆ 1:30-12:30 نێوان لە سێشەمە رۆژی لە 

 .ماڵەکەت

 .دەوترێنەوە  زووم بە یان تەلەفۆن بە ئێستادا لە ئینگلیزی وانەی

 The Mentoring Project ئیمێڵ تکایە  زیاتر، زانیاریی بۆ. وەردەگرێن نوێ ڕەوانەکردنی و دەکات جێبەجێ ڕووبەڕوو دیداری 
 mentoring.borderlands@gmail.com. ڕێگەی لە سوزانا بۆ بنێرە

 

 https://www.bhn.org.uk/       Bristol Hospitality Network0117 379 0011,  تەلەفۆن   

 .بەجێبهێڵە مۆبایلت ژمارە و خۆت ناوی نامەیەک  بە نەبوو، وەاڵم ئەگەر
 elinor@bhn.org.uk یارمەتی تیمی ئیمێڵی .دەکەینەوە پێوە پەیوەندیت ئێمە 

 .هۆستن و ئەندام ئێستا کە دەبێت بەردەوام ئەوانە بۆ هاوکاری. داخراوین نوێ( خانەخوێیی) هۆستینی ڕەوانەکردنی بۆ ئێمە

 

 https://www.aidboxcommunity.co.uk/ Aid Box Community 
 

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

Aid Box Connections خۆبەخشێکی بە بتگەیەنێت دەتوانێت ABC، هاوڕێیەک بە دەبێت و دەکات پێوە پەیوەندیت زوو  زوو کە 

 .بکەیت لەگەڵ قسەی بتوانیت کە

Aid Box Free Shop - دووکانە لە پێاڵو و جانتا پاکژکەرەوەکان، جلوبەرگ، وەک بکەیت داوا ژیان بنەڕەتیی شمەکی دەتوانیت 

 https://tinyurl.com/yy3vtvh8 بۆی بێیت  خۆت دەتوانیت یان دەیانگەیەنین، ئێمە بێبەرامبەرەکانمان،

Aid Box Womans Group - یۆگا بکەین، سەما وەربگرین، چێژ یەک، هاوەڵی بە ببین ئەوەی بۆ دەبینین یەک دووشەممان 

 .دەتوانین کاتێک وەربگرین خواردن و بکەین

______________________________________________________________________________ 

 

https://projectmama.org/Project MAMA   

Project MAMA لە ئێمە. سکپڕی  سەرەتای و لەدایکبوون و ژان دووگیانی، ماوەی درێژایی بە وەردەگرێت ژنان ڕەوانەکردن هێشتا 
 بەپێی ئێستادا لە ئێمە. ڕووبەڕوو یان تەلەفۆن ڕێگەی لە ئەویش نیە، لەدایکبوونیان هاوژینی ژنانەی بەو دەدەین یەتئەولەو ئێستادا

 .لەدایکبوون هاوژینێکی وەک بین لەگەڵت ئامادەبوون لە دەتوانین کۆڤید کۆتوبەندەکانی

https://www.borderlands.uk.com/
https://www.borderlands.uk.com/
mailto:enquiries@borderlands.uk.com
mailto:enquiries@borderlands.uk.com
mailto:enquiries@borderlands.uk.com
mailto:mentoring.borderlands@gmail.com
https://www.bhn.org.uk/
mailto:elinor@bhn.org.uk
https://www.aidboxcommunity.co.uk/
https://tinyurl.com/yy3vtvh8
https://projectmama.org/

