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Bristol bölgesindeki Sığınmacılara Yardım 

Güncelleme: Kasım 2021 

Bu bilgiler Arapça, Somalice, Kürtçe Sorani, Peştuca, Farsça, Urduca, Arnavutça, Bengalce, 
Fransızca, Mandarin ve Vietnamca dillerinde mevcuttur. Çevirilere  
https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Bristol Mülteci Hakları. www.bristolrefugeerights.org 

Yardım Hattı Çağrı/ Metin/ WhatsApp: 07526 352353. 

Salı ve Çarşamba 10.00-13.00 arası açık 

Lütfen bize adınızı ve telefon numaranızı söyleyin. En kısa sürede sizi geri arayacağız. Bir 
tercümana ihtiyacınız varsa, hangi dili konuştuğunuzu bize bildirin. 

 

YENİ Danışma ve Bilgilendirme Oturumu, Çarşamba Günleri 10.00-12.00 

saatleri arasında Wellspring Settlement Main Hall, 43 Ducie Road, Bristol, BS5 0AX adresinde 
yapılmaktadır 

Sğınma konaklaması, sığınma desteği veya sığınma talebinizle ilgili yardım • Sağlık hizmetlerine 
erişim • Form doldurma ve Yönlendirme. Randevu gerekli değil. Kişilerle geldikleri sıraya göre 
görüşeceğiz, ayrıca daha uzun bir görüşme için başka bir gün tekrar gelmeniz istenebilir. 

 

Sosyal Alan, Perşembe Günleri 10.00-13.00 

saatleri arasında Wellspring Settlement Main Hall, 43 Ducie Road, Bristol, BS5 0AX adresinde 
yapılmaktadır 

Çay, kahve ve atıştırmalıklar • Oyunlar • Yeni insanlarla tanışma ve arkadaş edinme fırsatı. 
Randevuya gerek yok 

 

Ayrıca İngilizce dersleri, kreş, aile desteği, Sınır Tanımayan Gurur grubu, Gençlerin Göç Projesi 
gibi etkinlikler sunuyoruz. Lütfen telefon kredisi veya seyahat biletleri konusunda yardıma 
ihtiyacınız olup olmadığını sorun.  

 

 

Kızılhaç Mülteci Desteği ve Uluslararası Aile Takibi  

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

telefon 0117 941 5040, mesaj veya WhatsApp 07739 863 036 / e-posta 
refugeeservicebristol@redcross.org.uk 

Kalma izni yeni verilmiş ve yardıma ihtiyacı olan, barınma, Aile Birleşimi tavsiyesi, Seyahat 
Belgeleri başvuruları, Yoksulluk desteği ve aile üyeleri bulma konusunda yardıma ihtiyacı olan 
kişilere aktif destek sağlıyor ve önerilerde bulunuyoruz. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 11:00 - 
15:00 saatleri arasında müsait olmaya çalışacağız. Cevap alamadığınız takdirde bir mesaj 
bırakın veya bize yazın; bir sosyal görevli sizinle iletişime geçecektir. 

Lütfen adınızı veya adına aradığınız kişiyi, telefon numaranızı ve arama nedeninizi bize bildirin. 

 

https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/
mailto:refugeeservicebristol@redcross.org.uk
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Bristol Mülteci Kadınlar Telefon: 0117 9415867 
/info@refugeewomenofbristol.org.uk 

 

Bristol mülteci kadınlar yardım merkezi, Easton Aile Merkezi'nde (Bristol BS5 0SQ) her Salı 
dönemi sadece 10:00 - 14:30 saatleri arasında açıktır. 
 

Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar da dahil olmak üzere tüm kadınlara duygusal ve fiili destek 
sağlıyoruz, hükümetten ve NHS'den gelen güncel bilgileri yorumlayarak üyelerimizin tıbbi 
müdahale almalarına destekte bulunuyoruz. Yürüttüğümüz faaliyetler arasında haftalık ESOL 
sınıfları, Sanat ve El İşi, Çevrimiçi/yüz yüze Zumba seansları, kahve sabahı ve topluluk içinde 
Arkadaşlık ve Destek programı yer almaktadır. Ayrıca şu an yalnız durumdaki kadınları 
desteklemek için burada yerleşik kadınlardan oluşan ağımızla birlikte çalışıyoruz. Haftanın her 
günü müsait olmaya çalışacağız. Cevap alamadığınız takdirde lütfen bize bir mesaj bırakın veya 
yazın, bir topluluk çalışanımız sizi geri arayacaktır.   

 

 

 

Borderlands   https://borderlands.uk.com  

Telefon: 01179040479  

            hello@borderlands.org.uk 

 

Yiyecek torbaları ve paket yemek (helal yiyecek) Salı günleri 12:30-13:30 saatleri arasında The 
Assisi Centre, Lawfords Gate, BS5 0RE'den alınabilir. 

İngilizce Dili ve Okuryazarlığında yeni başlayanlar için İngilizce dersleri (Ön Giriş ve Giriş 1). 
Daha fazla bilgi veya birini İngilizce derslerine yönlendirmek için lütfen Sara, 
sara@borderlands.org.uk 07563 029 027 ile iletişime geçin. 

Mentorluk Projesi, 6-9 ay boyunca sığınmacılara ve mültecilere birebir duygusal ve fiili destek 
sağlar. Daha fazla bilgi veya birini yönlendirmek için lütfen Jess ile jess@borderlands.org.uk e-
posta adresinden veya 07732 901175 nolu telefondan ve/veya Olivia ile olivia@borderlands.org.uk 
adresi veya 07732 90117’ten irtibata geçin. 

Uyku ve Rahatlama oturumu: Bu faaliyet HOPE ekibinin İyileştirme Kılavuzları tarafından 
gerçekleştirilir ve sığınmacı ve mültecilerin rahatlamaları ve uykularını nasıl düzeltebileceklerini 
öğrenmeleri için desteklemeyi amaçlar. Borderlands'deki ana salonda iki haftada bir erkekler ve 
kadınlar için ayrı seanslar düzenliyoruz. Daha fazla bilgi veya yer ayırtmak için e-posta: 
marta@borderlands.org.uk 07925 133225. 

 

 

Bristol Karşılama Ağı       https://www.bhn.org.uk/  

 

Sığınma talebi reddedilen ve muhtaç durumdaki sığınmacılar için ağımızda yer alan gönüllü ev 

sahibi hanelerde ve erkek evlerinde barınma olanağı. 

mailto:info@refugeewomenofbristol.org.uk
https://borderlands.uk.com/
https://www.bhn.org.uk/
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Başvurular YALNIZCA Bristol Mülteci Hakları aracılığıyla kabul edilmektedir. 

BHN hizmetlerinin tümü YALNIZCA BHN bünyesinde yer alan üyeler içindir. 

- Pazartesi günleri BHN üyelerini karşılama merkezi açılır, sığınmacılar ve mülteciler için gönüllü 

olma fırsatları da mevcuttur. Lütfen bizimle iletişime geçin. 

- BHN üyeleri için Dayanışma Fonu 

- BHN üyeleri için ESOL, Dikiş, Berber vs. faaliyetleri. 

 

 

Yardım Kutusu Topluluğu https://www.aidboxcommunity.co.uk/ 

  

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

 

Yardım Kutusu Bağlantıları, sizinle düzenli iletişim halinde olacak ve 

arkadaşlık kurabileceğiniz bir ABC gönüllüsü ile bağlantınızı sağlayabilir. 

Yardım Kutusu Ücretsiz Mağaza - Ücretsiz Mağazamızdan kıyafet, tuvalet malzemeleri, çanta ve 

ayakkabı gibi temel yaşam ürünlerini sipariş edebilirsiniz, bunların teslimatını biz yapıyoruz ama 

dilerseniz siz de gelip alabilirsiniz. https://tinyurl.com/yy3vtvh8 

Ayrıca mağazayı ziyaret etmek üzere randevu almak için clare@aidboxcommunity.co.uk adresine 

e-posta gönderebilirsiniz. 

 

Yardım Kutusu Kadınlar Grubu - Arkadaşlık, eğlence, dans, yoga ve fırsat buldukça yemek için 

Pazartesi günleri buluşuyoruz. İletişim heather@aidboxcommunity.co.uk 

 

Yardım Kutusu Erkekler Grubu Pazartesi Futbol Kulübü. İletişim 

heather@aidboxcommunity.co.uk 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Proje MAMA  https://projectmama.org/ 

 

 

Proje MAMA ile hamilelik, doğum öncesi ve doğum süreci ile erken ebeveynlik boyunca kadınlara 

bire bir destek sağlamak üzere bu konuda tavsiye edilen kişilere erişim sağlamaktayız. Özellikle 

refakatçisi olmayanlara destek veriyoruz. 

 

Hamile anneler ve 2 yaşına kadar çocuğu olanlar için akran desteği, yoga, yemek pişirme ve 

birlikte yemek yeme imkanları sunan MAMAhub adlı bir yerimiz mevcuttur. 

 

https://www.aidboxcommunity.co.uk/
https://projectmama.org/
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Düzenlenme yeri: Assisi Centre, Lawfords Gate, BS5 0RE 

Cuma günleri 11:00 - 14:00 

 

Otobüs ücretleri tarafımızdan karşılanmaktadır.  


