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 پەنابەرن  یان پەنابەرین  مافی داواکەری بریستڵ  ناوچەی لە کەسانەی ئەو بۆ خزمەتگوزاری

 2022 جواڵیی  

do/bristol-we-https://bristol.cityofsanctuary.org/what-: ببینە. بەردەستن دیکە زمانەکانی بە زانیارییانە ئەم
organisations 

Call Migrant Help 0808 8010 503 24 هەفتەیەکدا لە ڕۆژ 7 ڕۆژێکدا لە کاتژمێر 

  https://www.bristolrefugeerights.org/Bristol Refugee Rights
info@bristolrefugeerights.org www.bristolrefugeerights.org 

Wellspring Settlement, 43 Ducie Road, Bristol BS5 0AX 

 بە دەستگەیشتن یان پاڵپشتی بەدەستهێنانی  بۆ  .07526 352353 وەتسئەپ/تەلەفۆن 1تا 10 لە سێشەممە و دووشەممە
 گەنجان کۆچی پڕۆژەی بێسنوور، پەلکەزێڕینەی وانە، وەک خزمەتگوزارییەکانی

 چاودێریی بە دەستگەیشتن لە یارمەتیدان. بگەیت زووتر باشترە - ئامۆژگاری بۆ هاتنەژوورەوە. 12 تا 10 لە چوارشەممە
 .  تەلەفۆنەکانیشیانەوە ژمارە بە دیکە کردارییەکانی پاڵپشتییە بۆ ڕەوانەکردن. کانئاڵۆزە کێشە کە کەیس کاری. تەندروستی

 کافێ، تی، ئای قژبڕین، یاری، هونەر، گەرم، خواردنی ،بەخێرهاتن ناوەندی کۆمەاڵیەتیی پانتاییی ،1 تا 10 لە پێنجشەممە
 .ڕێنیشاندان و ڕەوانەکردن

 refugee-a-as-help-help/get-https://www.redcross.org.uk/getپاڵپشتیی خاچی سووری پەنابەران  

/  07739 863 036 بۆ بکە وەتسئەپ یان نامە ،0117 941 5040 تەلەفۆن
geeservicebristol@redcross.org.ukrefu 

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

 بابەتی و قەرز بانکی، ئەژماری نیشتەجێبوون، بەنەفیتەکان، بابەتەکانی لە دەتوانین ئێمە :دراوە  تازە کە پەنابەری دۆخی 
 .بدەین یارمەتیت خێزان بەیەکگەیاندنەوەی

 خۆت  خێزانەکەی بەدوای ئەوروپا یان بەریتانیا  لە یان خۆت واڵتەکەی لە بدەین یارمەتیت بتوانین ڕەنگە :خێزان سۆرازکردنی
 .بگەڕێیت

 ماوەیەکی بۆ  بتوانین ڕەنگە بریستڵ لە دیکە هاوبەشەکانی لەگەڵ بەدەستبهێنیت، داهات نیە دەرفەتت و نیە داهاتێکت هیچ ئەگەر :هەژاری
 .بکەین هاوکاریت کەم

 ،(Refugee Women of Bristol) بریستۆڵ یپەنابەر ژنانی 

https://www.refugeewomenofbristol.org.uk/ 

 info@refugeewomenofbristol.org.uk/ 0117 9415867: تەلەفۆن 

 
 Easton لە تێرمەکان، کاتی تەنها  ،نیوەڕۆ 2:30 تا بەیانی 10 لە  سێشەممە    سەرەنووسین بەبێ  چوونەژوورەوە  ناوەندی 

Family Centre Bristol BS5 0SQ وانەی ئێمە ESOL  دەکەین پێشکەش ورکشۆپ و لەشساغی چاالکییەکانی و  دەڵێینەوە .
 خۆبەخشەکانمان  .دەکەن پێشکەش کۆمیونیتی زمانەکانی بە داکۆکیکاری خزمەتگوزاریی و کرداری پاڵپشتیی کۆمیونیتی کارمەندانی

 .دەکەن دابین خۆشگوزەرانی پەیوەندیی ڕێگەی لە کۆمیونیتیەکەمان و نئەندامانما  بۆ پاڵپشتیی هەروەها
 

 ژمارە بە  .دەبن خێزانی توندوتیژیی تووشی کە دەکەن دابین ژنانە ئەو بۆ ڕووبەڕوو پاڵپشتیی Mend the Gap تیمی
 تکایە بکەیت، پەیوەندی حەزدەکەیت ئەگەر. بکە سەالمەتی و ساغ و تەندروست پەیوەندیی ڕێکخەری بە پەیوەندی 07735387820

    .بنێرە ئیمێڵ یان بدە زەنگ
______________________________________________________________________________ 

Borderlands The Assisi Centre, Lawfords Gate, BS5 0RE    

  www.borderlands.uk.com0117 904 0479: تەلەفۆن hello@borderlands.org.uk 

 یاری، قاوە، چا،: دواینیوەڕۆ ی2 تا 11 نێوان لە سێشەممەیەک هەموو  سەرەنووسین بەبێ چوونەژوورەوە پانتایی 

 .دەکرێت پێشکەش دیکە پاڵپشتیەکانی و خزمەتگوزاری بۆ ڕەوانەکردن و قژبڕین هونەر،
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 .نیوەرۆ ـی2 تا نیوەڕۆ ی1 لە حەاڵڵ و گەرم خواردنی و نیوەڕۆ ـی1 تا 11 نێوان لە سێشەممەیەک هەموو سازگار خواردنی  

 (.1 سەرەتایی و سەرەتایی پێش) خوێندەواری و ئینگلیزی زمانی سەرەتاییەکانی بۆ ئینگلیزی ەیوان 

 دابین مانگ 9-6 ماوەی بۆ پەنابەران و پەنابەری مافی داواکەرانی بۆ کرداری و سۆزداری ڕووبەڕووی هاوکاریی ڕاهێنان پرۆژەی

  .دەکات

 هەفتەیەک نا هەفتە  ئێمە. بکەیت باشتر خەوت چۆن فێربیت  و بدەیت پشوو  بدات یارمەتیت ئەوەی بۆ: پشوودان و خەوتن جەلسەی

  .دەدەین ئەنجام پییاوان و ژنان بۆ جیاواز دانیشتنی

 www.bhn.org.uk(Bristol Hospitality Network) بریستۆڵ بەخێرهاتنی تۆڕێ

 کە دەکەین پێشکەش نەدارانە پەنابەرە ئەو بۆ هاوکاری فەندی و میوانداری و خانوبەرە ئامۆژگاریی ئێمە :نشینگە
 .وەردەگرین بریستن پەنابەرانی مافی ڕاوێژکاریی تیمی لە ڕەوانەکردن تەنها ئێمە. رەتکراونەتەوە پەنابەرییان مافی داواکاریی

 مافی داواکاری بۆ Easton Christian Family Centre, BS5 0SQ لە ەرۆنیو ـی2-11 لە دووشەممە  :بەخێرهاتن ناوەندی 
 (.هتد یاری، خۆبەخشی، ،ESOL گەرم، خواردنی: )پەنابەری

 

www.aidboxcommunity.co.uk Aid Box Community 

 174b Cheltenham Road, Bristol BS6 5RE  0117 336 8441 تەلەفۆن 

 

 کراوەیە نیوەڕۆ دوای 4 تا 11 لە هەینی -دووشەممە  - شۆپ فری
freeshop@aidboxcommunity.co.uk 

 .دیکە شتی  و ناوماڵ کەلوپەلی باکژکەرەوەکان، خۆڕایی، جلوبەرگی 
 هەفتانە وەرزشیی و کۆمەاڵیەتی گروپی ژمارەیەک - ژنان و  پیاوان بۆ  چاالکی گروپی

heather@aidboxcommunity.co.uk 
 .هاوڕێ بە ببن ئەوەی بۆ دەناسێنرێیت ناوچەکە کەسانی بە - دروستکردن اوڕێیەتیه پەیوەندیی 

naomi@aidboxcommunity.co.uk 

 

 https://projectmama.org  MAMA پڕۆژەی  

ڕەوانەکردن بۆ ژنانی دووگیان  MAMAپرۆژەی  )هاوەاڵنی دایک(: Mother Companionsپڕۆژەی   

قبوڵ دەکات بۆ هاوکاریی و پاڵپشتیی ڕووبەڕوو بە درێژایی ماوەی دووگیانی، ژان و منداڵبوون و سەرەتای 

دایکایەتی. ئێمە دیداری ڕووبەڕووی پسپۆڕی بۆ هاوکاری دابین دەکەین بەتایبەت بۆ ئەوانەی هاوژینیان نیە. 

 نەوە ئەنجام بدرێت: ڕەوانەکردن دەکرێت لە ماڵپەڕەکەما
 

MAMAhub  :لە نیوەڕۆ دوای 2 تا بەیانی 11 لە هەینیەک هەموو Felix Road Adventure Playground, Felix 
Rd, Easton, Bristol BS5 0JW هەیە. 

 خوار منداڵەکانیان یان دووگیانن و  بەجێهێشتووە خۆیان حاڵی و ماڵ دایکانەی ئەو و پەنابەری مافی داواکەرانی پەنابەران، بۆ پانتاییەک 
 بدانیشتنی تەندروست، و گەرموگوڕ ژەمی لە چێژ تیایدا کە هەیە هاوشانان هاوخەمیی و هاوکاری پانتاییەدا، لەم. ساڵن دوو

 .دەگێڕینەوە  پاس کرێی تێچووی ئێمە . دەکرێت پێشکەش دیکە چاالکیی و یۆگا  دانیشتنی کۆرپەلە، لەگەڵ دیپەیوەن دروستکردنی
 

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

 Montpelier Health Centre, BS6خزمەتگوزارییەکی تایبەتی تەندروستییە بۆ پەنابەران و داواکارانی مافی پەنابەری، لە ناو  
5PT   :0117  703887، تەلەفۆن   the.haven@nhs.net 

تڵ، نۆرس سەمەرسێت و ساوس  ئێمە پێویستیە تەندروستیەکانی پەنابەران و داواکارانی مافی پەنابەری لە سەرانسەری برییس

هەروەها یارمەتیی خەڵک دەدەین دەستیان بە خزمەتگوزاریی تەندروستی و  گاڵوسێستەرشایەر هەڵدەسەنگێنین و پڕیان دەکەینەوە.

ان لە دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریەن بە ڕەوانەکردن لە ڕێگەی تەلەفۆن یان ئیمێڵ و نۆڕینگەک  خزمەتگوزارییە پێویستەکانی دیکە بگات.

  دوای نیوەڕۆ کراوەن. 4بەیانی تا  8:30دووشەممە تا هەینی لە 
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