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  Arabic 2017معلومات قصيرة عن خدماتنا 
  

 لماذا نحن هنا : نحن نوفر مكان امن لطالبين اللجوء لتواصلو ويفهمو عن وطنهم الجديد.  -1

_ تصل وتنتظر دورك اما لمقابلة الشخص كيفية االستفاده من خدماتنا : معظم الخدمات ( ال تحتاج الى موعد )  -2

. موعد . معظم الخدمات تقدم مجانا او للدراجات الخ . بعض الخدمات تحتاج –او لمخزن المالبس  –المختص 

 اذا لم تكن مجانيه سوف يتم اخبارك. 

 الشخص الختص هو الذي يحل المشاكل . فيما يخص السكن او الناس التي ال تملك المسكن او –المختص  -3

سوف يقابلونك باسرع  –التي لم تحصل على الرواتب وغيرها. يجب ان تعرف نفسك لالستعالمات وتاخذ رقم 

 ما يمكن واحتمال التاخير وارد. 

الفقر المعدم ، اذا كنت من غير سكن ممكن ات تخبر الشخص المختص ، والفريق  –المعدم او العائل  -4

المتخصص يقرر اذا يمكن مساعدتك. يوجد لدينا مخزن لالغذيه وعدد قليل من المنازل . لدينا مرشد اجتماعي 

مركز المختص ، لكن يجب يعمل مع الناس التي ال تملك السكن . يعطى موعد لمقابلة هؤالء الناس في ال

 مقابلة الناس التي تجلس في الطابق السفلي اوال. 

وحدة مساعدة الالجئين في مانشستر العظمى. يوجد لديهم محامون في الموقع يتعاملون مع  –نصائح للمهاجرين  -5

 ) . 01617407722اذا لديهم مجال الرقم ( القضايا الجديدة 

لى االقامه واالقامه الدائميه مقدمه من مركز دعم الالجئين في نصائح ومعلومات للناس الذين حصلو ع -6

 مرسيسايد. المركز يفتح ايام الثالثاء واالربعاء والخميس وتحتاج حجز موعد مسبق. 

مكان لحصص اللغه االنكليزيه . ( االيسول  85الجمعه) يوجد لدينا  –دروس في اللغه االنكليزيه ( االثنين  -7

كل صف يحتوي على اربع حصص اسبوعيا ، صباحا او ظهرا . يجري اختبار  موجوده خمسة صفوف ) .

وتقييم للناس قبل بدء الدروس . هذا االختبار يحصل في الشهر التاسع واالول من السنه ، واسبوعيا في حال 

 توفر المكان . عند بدء الدروس يتم اعطاؤك هوية للتعريف التي تحتاجها لدخول الحصه. 

 هذه الحصص تدار ايام الثالثاء واالربعاء ظهرا في الساعه الواحده . الطالب المتقدمين .  –حصص محادثات  -8

هناك وجبات خفيفه او توست للفطور يقدم من الساعه التاسعه والربع الى العاشرة والربع.                    –الفطور  -9

تقدم من الساعه التاسعه والربع الى الساعه ثالثه وربع، ما عدا وقت الغداء .                                                      –الشاي والقهوه 

يقدم الساعه الثانيه عشر والربع الى الواحده والربع والطعام حالل . يوجد لدينا وجبات خضروات فقط  –اء الغد

 .  الرجاء ارجاع االكواب والصحون والمالعق الى المطبخ بعد االنتهاء من الطعام . 
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بنس، يجب ان  20يوجد لدينا لعبة التنس وكرة القدم في الصاله الكبرى . لعبة كرة التنس تكلف  –االلعاب   -10

تترك عربون باوند واحد لكرة التنس والقدم. يوجد تدريب لكرة القدم في ايام االثنين الساعه الواحده وخمسه 

والربع الى الساعه الثالثه والنصف.  الثانيه عشر  واربعون دقيقه الى الساعه الرابعه.  ايام الثالثاء من الساعه

ايام الخميس من الثانيه والربع الى الثالثه والنصف . الجمعه من الساعه الثانيه وخمسه واربعون دقيقه الى 

الرابعه عصرا .  كل العاب كرة القدم تقام في مركز جبلي درايف ، وهناك تدار لعبة فريق التنس بقيادة ديف 

).                                               تدريبات لياقه بدنيه للنساء ايام الثالثاء 07876732922برادلي ( 

 الساعه الواحده . 

المالبس والحاجات الخفيفه : مبيعات المالبس تحدث ايام االثنين واالربعاء من الساعه الثانيه عشر  -11

لمالبس مجانيه اذا كنت من غير سكن اسال الشخص والنصف . خذ بطاقه من االستعالمات االماميه . ا

كمية المالبس المختص عن ذلك، وبتكلفه بسيطه اذا كان لديك دعم من وزارة الداخليه ( هوم اوفس ) . 

 الموجوده في المكان محدده . 

 هناك مخزن اغراض مستعمله . يفتح يوم االربعاء ، االثاث مجانيه لكن يجب ان تدفع –االثاث  -12

 ل مالم تاخذها بنفسك ( تكلم مع تري سائق الفان ). للتوصي

 هذه تدار يوم الخميس من الساعه العاشره صباحا بادارة ( ايما ارثرتن ) .  –النساء سوية  –تجمع النساء  -13

 دروس طبخ قصيرة تدار كل ثالثاء الساعه الحاديه عشرة صباحا مع كات وليلي.  -14

كل ثالثاء الساعه العاشره صباحا ، تاخذ رقم وتنتظر . في كل يوم يتم تصليح عشرون  –تصليح العجالت  -15

 عجلة. 

نقوم بدورات منتظمه للمشي واحيانا بالعجالت كل اسبوعين . انظر التفاصيل  –المشي وقيادة الدراجات  -16

                               في النشرة. 

اللقاء الساعه الثانيه عشرة ظهرا  –جيني تذهب للتخصيصات يوم االثنين  –التخصيصات والحدائق  -17

 .  رون يذهب للتخصيصات يوم الثالثاء في الثانيه عشر ظهرا. 

 تتبع الرد كروس .  –وقف التدخين  –نصائح الصحه العقليه  – االربعاء على االغلب –المؤسسات االخرى  -18

لمركز، يجب التسجيل مع ايال ،مديرة المركز في الطابق االول سوف اذا تحب المساعده في ا –العمل التطوعي  -19

تشرح لك ما الموجود وكيفية التسجيل. للمزيد من المعلومات تحدث مع االستعالمات. اكثر الناس الموظفه في 

مركز اللجوء هم من المتطوعين يمنحنون وقتهم مجانا. نحن منفصلون عن وزارة الداخليه والحكومه. نحن 

ل الناس التي تتصرف بادب وصبر. في هذا المكان نرتقي بالمساواة والعدل ويحترم بعضنا البعض دون ان نتقب

،ضعها في سلة نسال من اين انت او بماذا تؤمن وتعتقد وكيفية مظهرنا. الرجاء عدم بسق العلكه على االرض 

  به نكون ممتنين لك. المهمالت ، واذا تستطيع المساعده في المحافظه على نظافة المكان وترتي

 


