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خدمات لطالبي اللجوء والالجئين في منطقة بريستول
يوليو 2022

هذه المعلومات متاحة بعدة لغات ،انظر https://bristol.cityofsanctuary.org/what-we-do/bristol-
organisations
اتصل بخدمة مساعدة المهاجرين علي الرقم  0808 8010 503على مدار الساعة
حقوق الالجئين في بريستول www.bristolrefugeerights.org
info@bristolrefugeerights.org
Wellspring Settlement, 43 Ducie Road, Bristol BS5 0AX
يومي االثنين والثالثاء من الساعة  10إلى  1الهاتف  /الواتس آب  .07526 352353للحصول على الدعم أو الوصول
إلى خدماتنا ،بما في ذلك الفصول الدراسية ،فخر بال حدود ،في مشروع هجرة الشباب.
بكرا .المساعدة في الوصول إلى
أيام األربعاء من الساعة  10إلى  ،12الحضور لتلقي المشورة – يوصى بالحضور ُم ً
الرعاية الصحية.
دراسة الحالة الخاصة بالحاالت المعقدة .اإلحاالت إلى األقسام األخرى للدعم العملي ،بما في ذلك الهواتف.
أيام الخميس من الساعة  10إلى  1مركز االستقبال الخاص بالساحات االجتماعية وتقديم الطعام الساخن والفنون واأللعاب
وخدمات تصفيف الشعر ومقهى تكنولوجيا المعلومات واإلحاالت ووضع الالفتات.
دعم الالجئين من الصليب األحمر
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
الهاتف0117 941 5040 :؛ عبر الرسائل النصية أو الواتس آب 07739863036
refugeeservicebristol@redcross.org.uk

سنحاول أن نكون موجودين في أيام االثنين واألربعاء والجمعة من  11صبا ًحا  3 -مسا ًء .إذا لم نقم بالرد عليك ،فاترك لنا
رسالة أو اكتب إلينا ،وسيتصل بك الموظف المسؤول عن الحالة.
صفة الالجئ الممنوحة حديثًا :يمكننا مساعدتك في تقديم طلب للحصول على المزايا والسكن وفتح حساب مصرفي وتلقي
قرض لغرض االندماج والمساعدة في إجراءات لم شمل األسرة.
اقتفاء أثر األسرة :قد نتمكن من مساعدتك في البحث عن عائلتك في بلدك األصلي أو في أي مكان آخر ،بما في ذلك المملكة
المتحدة أو أوروبا.
الوجهة المقصودة :إذا لم يكن لديك دخل وليس لديك طريقة أخرى للحصول على دخل ،فقد نتمكن ،بالتعاون مع شركاء
آخرين في بريستول ،من تقديم المساعدة إليك لفترة قصيرة.
الالجئات من بريستول https://www.refugeewomenofbristol.org.uk/
هاتفinfo@refugeewomenofbristol.org.uk 0117 9415867 :
مركز االستقبال أيام الثالثاء من الساعة  10:00إلى  2:30مسا ًء ،وقت الفصل الدراسي فقط ،في ايستون فاميلي سنتر
بريستول . BS5 0SQحيث نقدم فصول اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات أخرى ( )ESOLوأنشطة ترفيهية وورش عمل.
حيث يقدم موظفو الخدمة االجتماعية لدينا الدعم العملي وخدمة المناصرة بلغات المجتمع .ويقدم المتطوعون األصدقاء لدينا
ضا الدعم ألعضائنا ومجتمعنا عبر مكالمات الرعاية االجتماعية التي نُجريها.
أي ً
فريق  Mend the Gapيقدم الدعم الفردي للسيدات الالئي يتعرضن للعنف المنزلي .اتصل بمنسق الصحة والرفاهية
لإلحاالت على الرقم  .07735387820إذا كنت ترغب في التواصل ،يرجى االتصال بنا أو إرسال بريد إلكتروني.

مركز بوردرالندز

The Assisi Centre, Lawfords Gate, BS5 0RE

 www.borderlands.uk.comهاتفhello@borderlands.org.uk 0117 904 0479 :
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مساحة الوصول االجتماعية كل يوم ثالثاء بين الساعة  11:00والساعة  2:00مسا ًء؛ تقديم الشاي والقهوة واأللعاب
والفنون وتصفيف الشعر واإلحاالت إلى الخدمات وأقسام الدعم األخرى.
الطعام الطازج كل يوم ثالثاء بين الساعة  11:00إلى  1:00مسا ًء وتقديم الطعام الساخن (الحالل) من الساعة 1:00
إلى  2:00مسا ًء
دروس اللغة اإلنجليزية للمبتدئين في اللغة اإلنجليزية ومحو األمية (المستوى التمهيدي والمستوى األول).
ي لطالبي اللجوء والالجئين لمدة تتراوح بين  6إلى  9أشهر.
مشروع التوجيه يقدم الدعم النفسي والعملي بشك ٍل فرد ّ
جلسة النوم واالسترخاء :لمساعدتك على االسترخاء وتعلم كيفية تحسين نومك .نجري جلسات منفصلة للرجال
والنساء كل أسبوعين.
شبكة ضيافة بريستول www.bhn.org.uk

اإلقامة :نقدم االستضافة والمسكن وصندوق التضامن لطالبي اللجوء الفقراء ممن تم رفض طلبهم .ال نقبل سوى اإلحاالت
من فريق استشارات حقوق الالجئين في بريستول.
مركز االستقبال :يوم االثنين من الساعة  11إلى  2مسا ًء في مركز ايستون كريستيان فاميلي BS5 0SQ ،لطالبي اللجوء
(الطعام الساخن ،واللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات أخرى ( ،)ESOLوالتطوع ،واأللعاب ،إلخ).
صندوق المعونة االجتماعي www.aidboxcommunity.co.uk
 174bطريق شلتنهام  ،بريستول  BS6 5REهاتف 0117336 8441

متجر مجاني  -مفتوح من االثنين إلى الجمعة من الساعة  11إلى  4مسا ًء
freeshop@aidboxcommunity.co.uk
الحصول مجانًا على المالبس وأدوات النظافة واألدوات المنزلية وغيرها من المواد.
مجموعات األنشطة للرجال والنساء  -عدد من المجموعات االجتماعية والرياضية األسبوعية
heather@aidboxcommunity.co.uk
اكتساب الصداقات – ستتعرف علي شخص من أهل البلد إلنشاء عالقة صداقة فيما بينكما
naomi@aidboxcommunity.co.uk

مشروع ماما https://projectmama.org
مشروع مرافقة األمهات :يقبل مشروع ماما إحاالت الحوامل للحصول على دعم فردي طوال فترة
الحمل وفي مرحلة ألم الوالدة وعند الوالدة نفسها وفي مرحلة األمومة المبكرة .فنحن نقدم دع ًما
صا فرديًا خاصة للسيدات الالتي ليس لديهن شركاء أثناء الوالدة .ويمكن اإلحالة عبر موقعنا
متخص ً

على اإلنترنت.
ظهرا
نقطة اتصال األمهات " :"MAMAhubكل يوم جمعة خالل فترة الفصل الدراسي من الساعة  11صبا ًحا حتى 2
ً
من ملعب فيليكس رود للمغامرات ،طريق فيليكس ،إيستون ،بريستول BS5 0JW
Felix Road Adventure Playground, Felix Rd, Easton, Bristol BS5 0JW
مساحة مخصصة لألمهات الالجئات وطالبات اللجوء والحوامل المشردات واألطفال دون سن الثانية .فهي مساحة لدعم
األقران والتضامن ،حيث يمكنهم االستمتاع بوجبة ساخنة وصحية ،والتواصل مع األطفال ،وممارسة اليوغا وغيرها من
األنشطة .كما نقوم بسداد أجرة االنتقال إلينا بالحافلة.

هافن

www.sirona-cic.org.uk/nhsservices/services/the-haven

خدمة صحية متخصصة لطالبي اللجوء والالجئين ،وتقع داخل مركز مونبلييه الصحي BS6 5PT ،الهاتف0117703887 :
Montpelier Health Centre, BS6 5PT ،the.haven@nhs.net

نقوم بتقييم وتلبية االحتياجات الصحية لطالبي اللجوء والالجئين في بريستول وشمال سومرسيت وجنوب جلوسيسترشاير.
كما نساعد األشخاص في الوصول إلى الخدمات الصحية والخدمات األخرى التي يحتاجونها .ويكون الوصول إلى الخدمة
عن طريق اإلحالة إما عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني وتكون العيادات مفتوحة من االثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30
صبا ًحا حتى الساعة  4مسا ًء

