
  

  

    ( Persian – Farsi) 2017راهنمایی کوتاه بر خدمات ما در سال    

پناه جویان تدارک می  برایبرای مالقات و یادگيری درباره مکان زندگی جدید،  مکانی امنما  -چرا ما اینجا هستيم .1
  بينيم

  
بيشتر خدمات ما را می توانيد بدون وقت قبلی استفاده نمایيد بدین معنی  –چگونه از خدمات ما استفاده کنيد  .2

که وقتی که رسيدید یک نوبت دریافت نمایيد و منتظر شوید تا فراخوانده شوید این نوبت می تواند برای مالقات با 
خدمات دوچرخه و یا سایر موارد باشد. اما بعضی از خدمات نياز به وقت ه لباس، ، فروشگااجتماعی مشاورین

 در صورت داشتن هزینه به شما گفته خواهد شد. ، وگرنهقبلی دارند. بيشتر خدمات رایگان می باشند
  

مشاورین اجتماعی مشکالت را رفع می نمایند. این مشکل می  - Casework مشاورین اجتماعی .3
و یا سایر موارد باشد. در این صورت  پشتيبانی مالیتواند مشکل مسکن، بی خانمانی، عدم دریافت 

شما در سریعترین زمان ممکن پذیرفته می  –به ميز پذیرش مراجعه فرمایيد و یک شماره دریافت کنيد 
 .مدت زیادی منتظر بمانيدشوید اما ممکن است بعضا 

 
می توانيد با یکی از مشاورین اجتماعی ما اگر شما بی خانمان هستيد ،  -کمبود استتاعت مالی .4

کنيد تا بررسی کنند که آیا تيم پشتيبان ما می توانند کمک کنند یا خير. ما یک انبار غذا داریم و  صحبت
ان کار اعی داریم که اختصاصا با افراد بی خانمامکانات بسيار محدودی برای مسکن. ما یک مشاور اجتم

  برای اینکار ابتدا به پذیرش مراجعه فرمایيد. –او قرار مالقات از طریق دفتر اصلی می گذارد  -می کند
  

 GMIAU Greater حمایت از مهاجرت منچستر بزرگ وکالی واحد –مشاوره مهاجرت  .5
Manchester Immigration Aid Unit  در صورتی که امکان پذیرش داشته باشند، تقاضاهای جدید ،

   01617407722را می پذیرند. شماره تماس 
  

 MRSN از طریق شبکه حمایتی پناهندگان مرسيساید ،مشاوره برای پناهندگان پذیرفته شده .6
Merseyside Refugee Support Network وز های امکانپذیر می باشد. برای قرار مالقات با آنها، در ر

  سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه می توانيد اقدام کنيد.
  
 5نفر را برای کالس های زبان در  85ما ظرفيت پذیرش  -جمعهدوشنبه تا  -کالسهای انگليسی .7

 قبل از ورود به کالس جلسه در هفته در صبح یا بعد از ظهر می باشد. متقاضيان 4هر کالس  کالس داریم.
. این تعيين سطح معموال در سپتامبر و ژانویه انجام می شود ولی در بعضی هفته تعيين سطح می شوند

کالس آزاد می شود و افراد در ليست انتظار فرا خوانده می شوند. در ها تعدادی ظرفيت خالی برای 
  صورت پذیرش به شما یک کارت داده می شود و برای حضور در کالس این کارت را باید همراه خود بياورید.

 
 1این کالس ها معموال در سه شنبه و چهارشنبه ساعت  –توسط دانشجویان داوطلب  -کالس مکالمه .8

  بعد از ظهر تشکيل می شود.

 

  10:15تا  9:15معموال حليم ونان تست همراه با چای و قهوه بين ساعت  –صبحانه  .9

  بجز زمان نهار ارائه می گردد. 3:15تا  9:15بين ساعت  –چای و قهوه 
غذا حالل است و همواره سعی می کنيم که غذا برای  –ارائه می گردد  1:15تا  12:15بين ساعت  -نهار

  گياهخواران هم محيا باشد.

  لطفا ظروف و ليوان های خود را پس از صرف غذا و نوشيدنی به آشپزخانه بر گردانيد.

   

- Offering practical support and friendship to refugees and asylum seekers -  
  

Asylum Link Merseyside 



 

پنس  20ما تنيس روی ميز و فوتبال دستی در سالن اجتماعات بزرگ داریم هزینه بازی  –بازی ها  .10
  پوند می باشد. 1راکت و توپ و گرویی 

و جمعه ها  3:30تا  2:15و پنجشنبه ها  3:30-2:15، سه شنبه ها 4:00 -1:45دوشنبه ها  -تمرین فوتبال
2:45 – 4:00   

  باشد:تمرین فوتبال در مکان ذیل می 

Jubilee Drive Football Pitches  

  برای تيم تنيس روی ميز هم با شماره ذیل تماس بگيرید:

Dave Bradley. 07876 732 922  

  تمرینات تناسب اندام بانوان در روز های سه شنبه بعد از ظهر
 

می  12:30لباس دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت  گاهفروش –لباس و لوازم  .11
  .یرش دریافت نمایيدذبليط را از ميز پ –باشد 

  لطفا با مشاوران هماهنگ نمایيد. –لباس ها برای افراد بيخانمان رایگان می باشد 

می باشيد مبلغ اندکی را باید پرداخت  Home Officeدر صورتی که تحت پشتيبانی 
  تعداد شماره های فروشگاه لباس محدود می باشد.محدود نمایيد. به دليل فضای 

  

فروشگاه را  Margaret Dransfieldداریم، ما فروشگاه مبلمان دست دوم  -مبلمان .12
چهارشبه باز می کند. مبلمان رایگان می باشد ولی هزینه حمل را باید بپردازید مگر 

  ببينيد)راننده ون را برای حمل Terry اینکه خودتان حمل نمایيد. (

   

 

  Emma Athertonتشکيل می شود توسط  10پنجشنبه ها ساعت این گروه  –زنان با با یکدیگر  –گروه زنان  .13
  

 
  Kat and Lilliتوسط  11دوره های کوتاه آشپزی روزهای سه شنبه ساعت  .14
 

سه  هر. بمانيد منتظر و بگيرید شماره – ها شنبه سه10 ساعت از – دوچرخه تعمير .15
 .شود می انجام دوچرخه تعمير 20 شنبه

  
سواری هر دو ما معموال برنامه پياده روی و دوچرخه   -دوچرخه سواری و پياده روی 

  برای اطالعات بيشتر پستر ها را ببينيد. –هفته یکبار داریم 
 

 Jennyبا  12روز های دوشنبه ساعت -باغچه اختصاصی  .16
  Ronبا  12روز های سه شنبه ساعت 

  
  

  معموال چهارشنبه ها سازمان های دیگر نيز خدماتی ارائه می دهند –دیگر سازمان های  .17

The Social Inclusion Team, Mental Health Advice, Stop Smoking, Red Cross Tracing 

 

نمایيد. او " مدیر دفتر در طبقه اول مراجعه  Illa د به "ایالاگر تمایل به کار داوطلبانه دارید می تواني –نه کار داوطلبا .18
 کار های موجود را برای شما توضيح می دهد. و همچنين فرم ثبت نام را در اختيار شما قرار می دهد.

  
. بيشتر افرادی که اینجا کار می کنند داوطلب می باشند و به رایگان برای اطالعات بيشتر به ميز پذیرش مراجعه نمایيد

 نيستيم.  Home Officeکار می کنند. ما قسمتی از دولت و یا 
 

. اینجا مکانی است که عدالت و برابری را به نمایش می ما انتظار داریم که مراجعان مودبانه و با حوصله رفتار نمایند
اهل کجایيم، به چه چيزی اعتقاد  بدون اینکه نگران باشيمگذاریم و جایی که می توانيم به یکدیگر احترام بگذاریم 

 داریم و ظاهرمان چگونه است.
 

 

ه بریزید و به ما در نگهداری و تميز نگهداشتن ساختمان کمک آدامس جویده شده خود را در سطل زبالآشغال ها و لطفا 
 خواهيم بود.ما بسيار سپاسگزار  نمایيد


