Vietnamese
Trợ giúp dành cho Người xin tị nạn tại khu vực Bristol
Cập nhật: Tháng Mười một, 2021
Thông tin này được cung cấp bằng tiếng Ả Rập, tiếng Somali, tiếng Sonan của người Kurd, tiếng
Pashto, tiếng Farsi, tiếng Urdu, tiếng Albani, tiếng Bengali, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Việt.
Bản dịch có sẵn tại đây https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/

Bristol Refugee Rights (Bờ-rít-ton Re-phiu-gi Rai). www.bristolrefugeerights.org
Đường dây trợ giúp Gọi điện/ Nhắn tin/ WhatsApp: 07526 352353.
Mở vào thứ Ba và thứ Tư, 10.00-13.00
Vui lòng cho chúng tôi biết tên và số điện thoại của quý vị. Chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị khi có
thể. Nếu quý vị cần thông dịch viên, hãy cho chúng tôi biết ngôn ngữ mà quý vị nói.
Buổi cung cấp Thông tin và Tư vấn MỚI, các ngày thứ Tư từ 10.00-12.00
Tại Sảnh Chính của Wellspring Settlement, 43 Đường Ducie, Bristol, BS5 0AX
Trợ giúp về chỗ ở tị nạn của quý vị, hỗ trợ tị nạn hoặc khiếu nại về tị nạn · Tiếp cận dịch vụ chăm
sóc sức khỏe · Điền thông tin vào biểu mẫu và Chỉ dẫn. Không cần đặt hẹn. Chúng tôi sẽ tiếp mọi
người lần lượt theo thời gian họ đến và quý vị có thể được yêu cầu quay trở lại để có một buổi hẹn
dài hơn vào một ngày khác.
Không gian Tương tác, các ngày thứ Năm từ 10.00-13.00
Tại Sảnh Chính của Wellspring Settlement, 43 Đường Ducie, Bristol, BS5 0AX
Trà, cà phê và đồ ăn nhẹ · Các trò chơi · Cơ hội để gặp gỡ những người mới và kết bạn. Không
cần đặt hẹn
Chúng tôi cũng cung cấp các lớp học tiếng Anh, nơi trông trẻ, hỗ trợ dành cho gia đình, nhóm
Pride Without Borders, Dự án Nhập cư của Người trẻ. Vui lòng hỏi nếu quý vị cần trợ giúp về tiền
điện thoại hoặc vé đi lại.

Truy Dấu vết Gia đình Quốc tế và Hỗ trợ Người tị nạn của Hội Chữ Thập Đỏ
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
gọi số 0117 941 5040, nhắn tin hoặc WhatsApp 07739 863 036 / email
refugeeservicebristol@redcross.org.uk
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho những người mới được cấp phép ở lại mà cần trợ giúp
về các lợi ích và nộp đơn xin chỗ ở dành cho người vô gia cư, tư vấn Đoàn tụ Gia đình, nộp đơn
xin Giấy thông hành, hỗ trợ về Hoàn cảnh khó khăn và Tìm kiếm thành viên gia đình. Chúng tôi sẽ
cố gắng mở cửa vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 11:00 sáng – 3:00 chiều. Nếu không nhận
được câu trả lời, vui lòng để lại lời nhắn hoặc gửi thư cho chúng tôi, và nhân viên phụ trách hồ sơ
sẽ liên lạc lại với quý vị.
Vui lòng cho chúng tôi biết tên của quý vị hoặc người mà quý vị gọi hộ, số điện thoại và lý do gọi.
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Số điện thoại của Refugee Women of Bristol (Re-phiu-gi Gu-mìn Bờ-rít-ton):
0117 9415867 /info@refugeewomenofbristol.org.uk
Trung tâm hỗ trợ Refugee women of Bristol chỉ mở cửa vào thứ Ba hàng tuần theo định kỳ
từ 10:00 sáng - 2:30 chiều tại Trung tâm Gia đình Easton (Bristol BS5 0SQ).
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ về cảm xúc và hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ, gồm cả những người bị
bạo hành gia đình; thông dịch các thông tin cập nhật của chính phủ và NHS; hỗ trợ các thành viên
của chúng tôi tiếp cận chăm sóc y tế. Tổ chức các lớp học ESOL hàng tuần, các buổi Nghệ thuật
và Thủ công, các buổi Zumba Trực tuyến/trực tiếp, chương trình cà phê sáng và Kết bạn trong
cộng đồng và chương trình Hỗ trợ. Chúng tôi cũng đang làm việc với mạng lưới những phụ nữ đã
ổn định hơn để hỗ trợ những người đang bị cô lập hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng trực vào các ngày
trong tuần. Nếu không nhận được câu trả lời, vui lòng để lại lời nhắn hoặc gửi thư cho chúng tôi
và một nhân viên cộng đồng sẽ gọi lại cho quý vị.

Borderlands (Bo-đờ-len) https://borderlands.uk.com
Điện thoại: 01179040479
hello@borderlands.org.uk
Quý vị có thể nhận các túi Thức ăn và bữa ăn mang đi (thực phẩm halal) vào các ngày thứ Ba
từ 12:30 - 1:30 chiều tại Trung tâm Assisi, Lawfords Gate, BS5 0RE.
Các lớp học tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu tại English Language and Literacy (Tiền
Nhập môn và Nhập môn 1). Để biết thêm thông tin hoặc giới thiệu ai đó đến các lớp học tiếng
Anh, vui lòng liên hệ Sara, sara@borderlands.org.uk 07563 029 027.
Dự án Hướng dẫn cung cấp hỗ trợ về cảm xúc và hỗ trợ thiết thực với tỷ lệ 1:1 cho người xin tị
nạn và người tị nạn trong khoảng thời gian là 6-9 tháng. Để biết thêm thông tin hoặc giới thiệu ai
đó, vui lòng gửi email cho Jess theo địa chỉ jess@borderlands.org.uk 07732 901175 và/hoặc
Olivia olivia@borderlands.org.uk 07732 901174.
Buổi học về Thư giãn và Giấc ngủ: có được không gian này là nhờ những Người chỉ dẫn Phục
hồi từ nhóm HOPE, và mục đích là hỗ trợ cho những người xin tị nạn và người tị nạn để họ thư
giãn và học cách cải thiện giấc ngủ của mình. Chúng tôi tổ chức các buổi riêng dành cho nam và
nữ, hai tuần một lần, ở sảnh chính tại Borderlands. Để biết thêm thông tin hoặc để đặt chỗ, hãy
gửi email tới: marta@borderlands.org.uk 07925 133225.

Bristol Hospitality Network (Bờ-rít-ton Hót-pi-ta-li-ti Nét-guốc)
https://www.bhn.org.uk/
hello@bhn.org.uk
Cung cấp chỗ ở cho người xin tị nạn bị từ chối có hoàn cảnh khó khăn trong mạng lưới các hộ gia
đình cho ở nhờ tình nguyện của chúng tôi và khu nhà dành cho nam giới.
CHỈ chấp nhận các giới thiệu thông qua Bristol Refugee Rights (Bờ-rít-ton Re-phiu-gi Rai).
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Các dịch vụ BHN CHỈ dành cho hội viên được cho Ở nhờ của BHN.
- Trung tâm chào đón vào các ngày thứ Hai để hội viên BHN, gồm cả cơ hội sẵn có dành cho
người xin tị nạn và người tị nạn, làm tình nguyện, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
- Quỹ Liên kết dành cho hội viên BHN
- ESOL, May vá, Thợ cắt tóc v.v... dành cho hội viên BHN

Aid Box Community (Ết Bóc Com-miu-ni-ti)
https://www.aidboxcommunity.co.uk/
174b Cheltenham Road, Bristol BS6 5RE Điện thoại 017 336 8441
Aid Box Connections (Ết Bóc Con-nếc-sừn) có thể kết nối quý vị với tình nguyện viên ABC,
người này sẽ duy trì liên lạc và trở thành bạn để quý vị có thể trò chuyện.
Aid Box Free Shop (Ết Bóc Phờ-ri Sóp) - Quý vị có thể đặt những vật dụng sinh hoạt thiết yếu
như quần áo, các vật dụng phòng tắm, túi và giày từ Cửa hàng Miễn phí của chúng tôi, chúng tôi
sẽ giao, hoặc quý vị có thể đến nhận. https://tinyurl.com/yy3vtvh8
Hoặc gửi email tới clare@aidboxcommunity.co.uk để đặt hẹn ghé cửa hàng.
Aid Box Womans Group (Ết Bóc Gu-mừn Gờ-rúp) - Chúng tôi gặp gỡ vào thứ Hai để giao lưu,
chia sẻ niềm vui, khiêu vũ, tập yoga và cung cấp thực phẩm khi chúng tôi có thể. Liên hệ
heather@aidboxcommunity.co.uk
Clb bóng đá vào thứ Hai của Aid Box Mens Group. Liên hệ heather@aidboxcommunity.co.uk

______________________________________________________________________________
Dự án MAMA https://projectmama.org/

Dự án Đồng hành dành cho các Bà mẹ Project MAMA chấp nhận các giới thiệu cho phụ nữ mang
thai để nhận hỗ trợ một-một trong suốt thai kỳ, đau đẻ, sinh con và nuôi con giai đoạn đầu. Chúng
tôi cung cấp hỗ trợ chuyên gia theo hình thức một-một, đặc biệt dành cho những phụ nữ không có
đối tác trong giai đoạn sinh nở. Có thể giới thiệu qua trang web của chúng tôi hoặc gọi đến văn
phòng theo số 0117 941 5320.
MAMAhub: Không gian dành cho người tị nạn, người xin tị nạn và những bà mẹ buộc phải rời
khỏi đất nước mà đang có thai và có con nhỏ dưới 2 tuổi. Đây là không gian hỗ trợ đồng đẳng &
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liên kết, nơi họ có thể tận hưởng bữa ăn nóng hổi, tốt cho sức khỏe, kết nối với con nhỏ, tham gia
các buổi yoga & thư giãn.
MAMAhub hoạt động vào thứ Sáu hàng tuần theo định kỳ từ 11:00 sáng - 2:00 chiều tại Felix
Road Adventure Playground, Felix Rd, Easton, Bristol BS5 0JW.
Chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền vé xe buýt.
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