Tigrinya

ነቶም ኣብ ከባቢ ብሪስቶል ዝርከቡ ስደተኛታትን ደለይቲ ዕቑባን ዝወሃብ ኣገልግሎት
ጁላይ 2022
እዚ ሓበሬታ ዝርከብዎ ቛንቛታት ንምርካብ ኣብዚ ዝስዕብ ተመልከት

https://bristol.cityofsanctuary.org/what-we-do/bristol-organisations
ናብ Migrant Help (ሓገዝ ስደተኛ) ብ0808 8010 503 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ደዉል

Bristol Refugee Rights (መሰላት ስደተኛታት ብሪስቶል)
www.bristolrefugeerights.org info@bristolrefugeerights.org
Wellspring Settlement, 43 Ducie Road, Bristol BS5 0AX
ሰኑይ ከምኡዉን ሰሉስ ካብ 10-1 ተሌፎን/ዋትስኣፕ 07526 352353። ደገፍ ንምርካብ ወይ ኣገልግሎትና ንምርካብ እንተላይ ትምህርቲ
፣ ኩርዓት ብዘይ ዶባት ፣ ፕሮጀክት ናይ ስደተኛታት መንእሰያት
ረቡዕ ካብ 10-12 ምኽሪ ናይ ምምጻእ - ኣቐዲምካ ምምጻእ ይምከር። ሓገዝ ኣብ ክንክን ጥዕና ምርካብ። ኣብ እተሓላለኸ ጕዳያት ስራሕ
ጉዳይ። ከም ተሌፎን ዝኣመሰለ ካልኦት ግብራዊ ደገፍ ንምርካብ ዝሕግዝ መወከሲታት።
ሓሙስ ካብ 10-1 ሃንጎፋይ ኢሉ ዝቕበል ማእከል ማሕበራዊ ቦታ ፣ ውዑይ መግቢ ፣ ስነ-ጥበብ ፣ ጸወታታት ፣ ቐምቓማይ ጸጉሪ ፣ ኣይቲ
ካፌ ፣ መወከሲታት ከምኡውን ፖስተራት።

ቐይሕ መስቐል ደገፍ ስደተኛ https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
ተሌፎን ፣ 0117 941 5040 ; ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ወይ ዋትስ ኣፕ 07739 863 036

refugeeservicebristol@redcross.org.uk
ሶኒ ፣ ረቡዕ ከምኡዉን ዓርቢ 11am – 3pm ክንርከብ ክንፍትን ኢና። ዝኾነ መልሲ ምስ ዘይህሉ ፣ መልእኽቲ ግደፈልና ወይ ጽሓፈልና ፣
ከምኡዉን ሰራሕተኛ ናይ ጉዳይ መሊሱ ክረኽበካ እዩ።
ሓድሽ ዝተፈቕደ ናይ ስደተኛ ኩነታት ፥ ንጥቕምታት ፣ መንበሪ ኣባይቲ ፣ ናይ ባንክ ሕሳብ ፣ ናይ ሕብረት ልቓሕ ከምኡውን ሓገዝ ምስ
ስድራቤትካ ኣብ ምርኻብ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና።
ምርካብ ስድራቤት ፥ ኣብ ዓድኻ ወይ ኣብ ካልእ ቦታታት እንተላይ ኣብ ብሪጣንያ ወይ ኤውሮጳ ንዘለዉ ስድራ ቤትካ ንኸተናዲ ክንሕግዘካ
ንኽእል ኢና።
ስእነት ፥ ኣታዊ ምስ ዘይህልወካ ከምኡዉን ካልእ ክትረኽበሉ እትኽእል መንገዲ እንተ ዘይብልካ ፣ ምስ ካልኦት ኣብ ብሪስቶል ዘለዉ መሻረኽቲ
ብሙኻን ንሓጺር እዋን ደገፍ ከነቕርበልካ ንኽእል ንኸውን።

Refugee Women of Bristol (ናይ ብሪስቶል ደቒንስትዮ ስደተኛታት)
https://www.refugeewomenofbristol.org.uk/
ተሌፎን ፥ 0117 9415867

info@refugeewomenofbristol.org.uk
ማእከል ምእታዉ ሰሉስ ካብ 10:00 – 2:30 pm ፣ ኣብ እኹል ግዜ ጥራይ ፣ ኣብ Easton Family Centre Bristol BS5 0SQ።
ትምህርቲ ናይ ESOL ፣ ጥዑይ ናይ ሙኻን ንጥፈታት ከምኡዉን ቤት-ዕዮ ንቐርብ ኣለና። ሰራሕተኛታት ማሕበረሰብና ብናይ ቛንቋ
ማሕበረሰብ ግብራዊ ደገፍን ተጣበቕትን ይህቡ እዮም። ወለንታዉያን ኣዕሩኽትና እውን ብናይ ዉሕስነት ጻውዒትና ኣቢሎም ንኣባላትናን
ንማሕበረሰብናን ይድግፍዎም ኣለዉ።
ጉጅለ ምዕራይ እቲ ክፍተት ነተን ዘቤታዊ ዓመጽ ዘጋጥመን ዘሎ ደቒ ኣንስትዮ 1-1 ደገፍ ይህብ ኣሎ። ንመወከሲታት ናይ ጥዕናን
ኣተሓባበሪ ጥዑይ ምህላዉን ብ07735387820 ደዉል። ክትረኽበና ምስ እትደሊ ፣ ብኽብረትካ ደዉል ወይ ኢሜል ስደድ።
______________________________________________________________________________
Borderlands The Assisi Centre, Lawfords Gate, BS5 0RE www.borderlands.uk.com
ተሌፎን: 0117 904 0479 hello@borderlands.org.uk
ምብጻሕ ማሕበራዊ ቦታ ወትሩ ሰሉስ ኣብ መንጎ 11:00 ከምኡዉን 2:00 pm ፣ ሻሂ ፣ ቡን ፣ ጸወታታት ፣ ስነ-ጥበብ ፣
ምቕምቓም ከምኡዉን መወከሲታት ናብ ካልኦት ኣገልጉሎታትን ደገፍን።
ሓድሽ ዝተኸሸነ መግቢ ወትሩ ሰሉስ ኣብ መንጎ 11:00 -1:00 pm ከምኡዉን ዉዑይ መግቢ (Halal) 1:00 - 2:00 pm
ትምህርቲ ናይ ቛንቛ እንግሊዘኛ ንጀመርቲ ኣብ ቛንቛ እንግሊዘኛ ከምኡዉን ምጥፋእ መሃይምነት (Pre-Entry ከምኡዉን Entry 1)።

Tigrinya
ፕሮጀክት ምቑጽጻር ንደለይቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ን6-9 ወርሒ ዝኸውን 1:1 ስምዒታውን ግብራውን ደገፍ ይህቦም።
ምድቓስን ምርግጋእን ክፍለ ጊዜያት ፥ ርግእ ክብል ክሕግዘካን ድቓስካ ከመይ ከም እተመሓይሾ ንክትምሃርን። ሓንቲ ሰሙን እንዳ ጸቐጥና
፣ ንኣወዳትን ኣዋልድን ዝተፈላለየ ክፍሊ ንሰርዕ።

Bristol Hospitality Network (መራኸቢ እንግዶት ብሪስቶል )
www.bhn.org.uk
መሕደሪ ፥ ነቶም ናይ ነዳይ ዝተኸልከሉ ደለይቲ ዕቑባ ኣአንጋዲ ከምኡዉን ናይ መንበሪ ምኽሪ ከምኡውን ናይ ብሕታዊ ገንዘብ ነቕርብ ኢና።
ካብ ጕጅለ ምኽሪ መሰላት ስደተኛታት ብሪስቶል እተላእከ መወከሲታት ጥራይ ኢና እንቕበል።
ማእከል እንቛዕ ብደሓን መጻእካ ፥ ሶኒ ካብ 11-2pm ኣብ Easton Christian Family Centre, BS5 0SQ ንደለይቲ ዕቑባ (ዉዑይ
መግቢ ፣ ESOL ፣ ወለንታዉነት ፣ ጸወታታት ወዘተ)።

Aid Box Community (ማሕበረሰብ ሳጹን ረድኤት ) www.aidboxcommunity.co.uk
174b Cheltenham Road, Bristol BS6 5RE Phone 0117 336 8441
ነጻ ዱኳን - ሶኒ - ዓርቢ 11 - 4pm ክፉት እዩ
freeshop@aidboxcommunity.co.uk
ነጻ ክዳዉንቲ ፣ ንብረት ናይ ሽቓቕ ፣ ኣቕሑ ገዛ ከምኡውን ካልእ ነገራት።
ጉጅለ ንጥፈታት ንኣሰብት ከምኡዉን ደቒ-ኣንስትዮ - ማእለያ ዘይብሎም ሰሙናዊ ማሕበራዊ ከምኡዉን ናይ ስፖርት ጉጅለታት
heather@aidboxcommunity.co.uk
ምሕዝነታዊ ርክባት - ምሕዝነት ንምምስራት ምስ ናይ ከባቢኻ ሰብ ክትላለ ኢኻ
naomi@aidboxcommunity.co.uk

ፕሮጀክት MAMA https://projectmama.org
ናይ ኣደ ብጾት ፕሮጀክት ፥ ፕሮጀክት MAMA ኣብ ብምሉኡ ናይ ጥንሲግዜ ፣ ስራሕ ፣ ሕርሲ ከምኡውን ናይ
መጀመርታ ኣተዓባብያ ንነብሰጾራት ሓደ-ን-ሓደ ደገፍ ንምሃብ መወከሲታት ይቕበል ኣሎ። ብፍላይ ነቶም ናይ
ተዉሊድ መጻምድቲ ዘይብሎም ናይ ክኢላታት ሓደ-ን-ሓደ ደገፍ ንህብ ኢና። መወከሲታት ብዌብሳይትና ይካየድ
እዩ።
MAMAhub: ወትሩ ዓርቢ ኣብ ናይ እኹል ግዜ ካብ 11am - 2pm ካብ Felix Road Adventure Playground, Felix Rd,
Easton, Bristol BS5 0JW
ሰፈር ንስደተኛ ፣ ደለይቲ ዕቑባ ከምኡዉን ዝተፈናቐላ ኣዴታት ነብሰ-ጾራትን ትሕቲ 2 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዘለወንን። እዚ ቦታ እዚ
ንናይ መዛኑ ደገፍን ሓድነትን ፣ ውዑይን ጥዑይን መግቢ ፣ ምቅርራብ ህጻናት ፣ ዮጋ ከምኡውን ካልእ ንጥፈታት ክዘናግዕሉ ዝኽእሉ ቦታ እዩ።
ናይ ኣዉቶቡስ ወጻኢታት ንኽሕስ ኢና።

The Haven www.sirona-cic.org.uk/nhsservices/services/the-haven/
ክኢላ ናይ ጥዕና ኣገልጉሎት ንደለይቲ ዕቑባ ከምኡዉን ስደተኛታት ፣ ኣብ inside Montpelier Health Centre, BS6 5PT ዝተዶከነ ኮይኑ
ተሌፎን ፥ 0117 703887 the.haven@nhs.net
ነቶም ኣብ ምሉእ Bristol ፣ North Somerset ከምኡውን South Gloucestershire ዝርከቡ ዕቝባ ዝደልዩን ስደተኛታትን ንጥዕና
ዘድልዮም ነገራት ንግምግሞምን ነማልኣሎምን ኢና። ንሰባት ናብ ኣገልግሎት ጥዕናን ካልእ ዜድልዮም ኣገልግሎትን ንኺኣትዉ እውን
ንሕግዞም ኢና ። ናዚ ኣገልግሎት ንምርካብ መወከሲ ብ ተሌፎን ወይ ኢ-መይል እዩ ከምኡዉን ክሊኒካትን ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ 8 30
am ክሳብ ሰዓት 4 pm ክፉታት እዮም

