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LANGUAGE: AMHARIC

ወደ አዲሱ ከተማዎ እንኳን በደህና መጡ
ስቶክ-ላይ-ትሬንት
ስቶክ ኦን-ትሬንት በእንግሊዝ ዌስት ሚድላንድስ ይገኛል ፡፡ ከ 17 ኛው ክፍለዘመን ጀምሮ
በተሰራው የሸክላ ስራው ዝነኛ ነው ፡፡
ከተማዋ ከስድስት ከተሞች ሀንሌይ ፣ ቱንስተል ፣ ቡርሌም ፣ ስቶክ ፣ ፌንቶን እና ሎንግተን
የተባሉ ከተሞች ናት ፡፡
ስቶክ-ኦን-ትሬንት በማንቸስተር እና በበርሚንግሃም መካከል በግማሽ መንገድ ላይ የሚገኝ ሲሆን
ከኒውካስል-በታች-ሊሜ ከተማ አጠገብ ነው ፡፡
ወደ በርሚንግሃም 50 ደቂቃ ያህል ይወስዳል እንዲሁም በባቡር ላይ ወደ ማንቸስተር 40
ደቂቃዎች ይወስዳል ፡፡

በጥገኝነት
በኩል
የእርስዎ ጉዞ

የጥገኝነት ድጋፍ ያበቃል
በቤቶች ፣ ጥቅሞች ፣ ባንኮች ፣
ትምህርት ወዘተ ላይ ምክር መጠየቅ

ለጥገኝነት ድጋፍ እንደገና ማመልከት
ይችላሉ ፡፡

የጥገኝነት ጥያቄ እና የማጣሪያ ቃለመጠይቅ በሎንዶን
ክሮይዶን ውስጥ በአገር ውስጥ ጉዳይ ቢሮ ፡፡

ተጨባጭ ቃለ መጠይቅ
ተጨማሪ ማስረጃዎች. ከቃለ መጠይቅ በፊት
ከጠበቃ ጋር ለመነጋገር አስፈላጊ እና አንድ ከፈለጉ
አስተርጓሚ ይጠይቁ ፡፡

የመጀመሪያ
የጥገኝነት ውሳኔ

አዎንታዊ ውሳኔ
ለመቆየት ፈቃድ መስጠት።

አዲስ ማስረጃ ካለዎት አዲስ የይገባኛል
ጥያቄ ማቅረብ / ተጨማሪ ማቅረቢያ
ማቅረብ ይቻላል ፡፡ ከጠበቃ ጋር
ይነጋገሩ።

ይግባኙ አልተቀበለም
የጥገኝነት ድጋፍ
ያበቃል ፡፡
ሊኖር የሚችል እስር እና
ከሀገር መባረር ፡፡

በተቻለ ፍጥነት በሕጋዊ እርዳታ ጠበቃ
ይመዝገቡ።

አሉታዊ ውሳኔ
በመጀመሪያ ደረጃ
ፍርድ ቤት በአገር
ውስጥ ይግባኝ የማለት
መብት።

ይግባኝ ጸንቷል
የመቆየት ፍቃድ

ይግባኝ ኡፍልድ
የመቆየት ፍቃድ

ይግባኙ አልተቀበለም
በሕግ ውስጥ ስህተት ከነበረ
ለሁለተኛ ደረጃ ፍርድ ቤት
ይግባኝ ፡፡ ከጠበቃ ጋር
ይነጋገሩ።

የዳኝነት ግምገማ.
ከጠበቃ ጋር ይነጋገሩ።

ጥገኝነት በሚጠይቁበት
ጊዜ ሁሉንም
መረጃዎችዎን ዝግጁ
ማድረግ ፣ የሁሉንም
ነገር ቅጅ ማድረግ እና
ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ
መቆየቱ አስፈላጊ ነው ፡
፡

ከስደተኞች እና
ከጥገኝነት ጠያቂዎች
ጋር አብረው የሚሰሩ
ባለሙያዎችን ሁል ጊዜ
ምክር ያግኙ።

እንግሊዝኛ በደንብ
የማይናገሩ ከሆነ
አስተርጓሚ ይጠይቁ።

ጤና

1. ጥገኝነት ጠያቂ መሆንዎን የሚያሳዩ የአገር ውስጥ ጉዳይ
ቢሮ የተቀበሉዎትን ሰነዶች በመያዝ በሚኖሩበት አቅራቢያ በ
GP (በዶክተር) እና በጥርስ ሀኪም በተቻለ ፍጥነት ይመዝገቡ
፡፡
2. ለጠቅላላ ሐኪም (GP) ሄደው ምን እንደሚሰማዎት
ሲነግሯቸው የጤናዎን ጉዳይ የሚረዳ መድሃኒት ማዘዣ
ሊሰጡዎት ይችላሉ ፡፡
3. ነፃ መድሃኒት ለማግኘት ለ HC1 የምስክር ወረቀት
ማመልከት ያስፈልግዎታል ፡፡ እርዳታ ለማግኘት አሻ
ሰሜን ስታፎርድሻየርን ያነጋግሩ; የብሪታንያ ቀይ መስቀል;
የስደተኞች እርምጃ; የስደተኞች ጤና ፕሮጀክት እና ሌሎች
የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ፡፡
4. ሁሉንም መድሃኒቶች ከፋርማሲ ያገኛሉ! የሐኪም
ማዘዣውን ከጠቅላላ ሐኪምዎ ሊያሳዩአቸው ይገባል ፡፡
ብዙው መድሃኒት ማዘዣ ይፈልጋል። በሱፐር ማርኬት ውስጥ
ወይም ከፋርማሲ ውስጥ ፓራሲቴሞልን መግዛት ይችላሉ ፡፡
5. በእንግሊዝ አገር ከታመሙ ወይም ህመም ከያዙ በተቻለ
ፍጥነት የህክምና እርዳታ መጠየቅዎን አይርሱ ፡፡ ለቲቢ
ምርመራ ማድረግም ተገቢ ነው ፡፡ ኤች አይ ቪ; የጡት
ካንሰር; እና ሌሎች ሁኔታዎች የአእምሮ ጤንነት ግምገማን
ጨምሮ። አንድ ያስፈልግዎታል ብለው የሚያስቡ ከሆነ ከዚያ
ይናገሩ ፡፡

6. ጥገኝነት ጠያቂ ከሆኑ ህክምናዎ ነፃ ነው
፡፡ የይገባኛል ጥያቄዎ ውድቅ ከተደረገ
ለአንዳንድ ሕክምናዎች ሊከፍሉ ይችላሉ ፡፡
7. ሕይወትዎ - - ወይም የሌላ ሰው
ሕይወት - ለሞት ተጋላጭ ለሆኑ ድንገተኛ
ሁኔታዎች ፣ ለአምቡላንስ ወደ 999 መደወል
ያስፈልግዎታል ፡፡
8. እንዲሁም በሆስፒታል ውስጥ የአደጋ እና
የድንገተኛ አደጋ (A&E) ክፍልን መከታተል
ይችላሉ ፡፡
እንዲሁም የሕመም ምልክቶችዎ ለሕይወት
አስጊ ካልሆኑ በሃንሌ ውስጥ በሚገኘው
የኤንኤችኤስ የእግር ጉዞ ማዕከል ውስጥ
መከታተል ይችላሉ ፡፡
9. ፋርማሲው (ኬሚስትሪ ተብሎም ይጠራል)
እንደ ራስ ምታት ፣ የጉሮሮ ህመም ፣ ሳል
እና ጉንፋን ያሉ ከባድ ያልሆኑ ህመሞችን
በተመለከተ የህክምና ምክር ሊሰጥዎ ይችላል
፡፡

2. የ ASPEN ካርድዎን ከጣሉ ወይም የምግብ እጥረት
ካለብዎ ከአሻ ሰሜን ስታፎርድሻየር ድጋፍ ማግኘት
ይችላሉ ፤ የዜጎች ምክር ቢሮ; የብሪታንያ ቀይ መስቀል;
የስደተኞች እርምጃ; እና ሌሎች የአካባቢ የበጎ አድራጎት
ድርጅቶች ፡፡
3. የይገባኛል ጥያቄዎ ተቀባይነት ካላገኘ የመኖሪያ
ቦታዎን እና ገንዘብዎን ሊያጡ ይችላሉ ፡፡ ይህ ከተከሰተ
ወዲያውኑ ከላይ ከተዘረዘሩት የበጎ አድራጎት ድርጅቶች
ምክር ይጠይቁ ፡፡
4. ማረፊያዎን በንጽህና ይጠብቁ እና ቆሻሻዎን ወደ
ትክክለኛው የቆሻሻ መጣያ ውስጥ ለማስገባት ያስታውሱ
፡፡ ግራጫ ለቤት ውስጥ ቆሻሻ ነው; ሰማያዊ እንደገና
ጥቅም ላይ እንዲውል ሲሆን ቡናማ ደግሞ ለአትክልት
ቆሻሻ ነው ፡፡
5. አብዛኛውን ጊዜ ከሌሎች ሰዎች ጋር በአንድ ቤት
ውስጥ ይስተናገዳሉ ፡፡ ከየትም ይሁኑ ከየትኛው
ሃይማኖት ቢሆኑም እርስ በርሳችሁ ተግባቢ እና ተንከባካቢ
ሁኑ ፡፡

ትምህርት

የጥገኝነት ድጋፍ

1. ራስዎን መቻል ካልቻሉ የአገር ውስጥ ጉዳይ መስሪያ
ቤቱ በመኖርያ ቤት እና ለእያንዳንዱ የቤተሰብ አባል
በሳምንት 37.75 ፓውንድ ይደግፍዎታል ፡፡ ከገንዘብ
ማሽን (ማሽን) ገንዘብ ለማውጣት እንደ ባንክ ካርድ
የሚጠቀሙበት የግል ፒን ቁጥር ያለው የ ASPEN ካርድ
ይሰጥዎታል ፡፡

1. ከአምስት አመት በታች የሆኑ
ልጆች ካሉዎት ወደ ነፃ የህፃናት
ትምህርት ቤት እንዲያስገቡ እና
ቅዳሜ ጠዋት ወደ አሻ የህፃናት
ክበብ እንዲያመጡ ይመከራል ፡፡
እነሱ ይማራሉ እንዲሁም ጓደኞች
ያፈራሉ ፡፡
2. እንግሊዝኛን በፍጥነት መማር
መጀመር አስፈላጊ ነው ፡፡ በስልከ
ሮድ ፣ Roadልተን ወይም በስደተኛ
/ ጥገኝነት ጠያቂ ድርጅቶች ውስጥ
በሚገኘው እስቶክ-ትሬንት ኮሌጅ
ይጠይቁ ፡፡ ጥሩ ጥራት ያላቸውን
ነፃ የእንግሊዝኛ ትምህርቶችን
ይሰጣሉ ፡፡

ውህደት

AS SOON AS YOU ARE IN STOKE ON TRENT IT’S IMPORTANT TO:
1. ከሀገርዎ ፣ ከቤተክርስቲያንዎ ፣ ከመስጊድዎ ፣
ከአከባቢው ሰዎች ፣ ወዘተ ካሉ ሰዎች ጋር ጥሩ ግንኙነትን
ያዳብሩ ፣ እርስዎ በሚቸገሩበት ጊዜ በጣም ይረዳሉ ፡
፡ ጥገኝነት ጠያቂዎችን ከማህበረሰቡ ከሚመጣ ጓደኛ
ጋር ስለሚዛመድ ስለ ወዳጅነት እቅዳቸው አሻ ሰሜን
ስታፎርሻየርን ይጠይቁ ፡፡
2. በአከባቢው ማህበረሰብ ፣ በአካባቢያዊ ድርጅቶች ፣
በጩኸቶች ፣ በመስጊድ ወዘተ የበጎ ፈቃደኝነት ሥራ
መሥራት .. አሻ ሰሜን እስታፎርድሻየርን እንዲረዳ ይጠይቁ
ይህ ውህደት ውህደትን ለማዳበር እና የእንግሊዝኛ ቋንቋዎን
ለማሻሻል ይረዳል ፡፡
3. በአከባቢው ማህበረሰብ ውስጥ በጎ ፈቃደኝነት;
ከድርጅቶች ጋር; አብያተ ክርስቲያናት; መስጊዶች ወዘተ
አዳዲስ ክህሎቶችን ለማዋሃድ እና ለመማር ፣ አዳዲስ
ጓደኞችን ለማፍራት ፣ ደህንነትዎን ለማሻሻል እና
የእንግሊዝኛ ቋንቋዎን ለማሻሻል ይረዳዎታል ፡፡

4. ስምምነት የሌለው ወሲባዊ ንክኪ ፣ በሌላው
ሰው የማይፈለግ የግብረ ሥጋ ግንኙነትን
መግፋት ፣ ወሲባዊ ትንኮሳ በአካል ወይም
በመስመር ላይ በፌስቡክ ፣ በዋትስአፕ እና
በመሳሰሉ ማህበራዊ አውታረ መረቦች ህገወጥ
ነው እናም በፖሊስ ወደ እስር ሊያመራ ይችላል
፡፡
5. ለወሲብ በመክፈል ወይም ለወሲብ
በመክፈል ህግን ይጥሳሉ ፡፡
6. ዕድሜዎ ከ 16 ዓመት በታች የሆነ
ከማንኛውም ሰው ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት
በመፈጸም ሕግን ይጥሳሉ ፤ ከሰከረ ሰው
ጋር; የአእምሮ ጤንነት በሽታ ካለበት ሰው
ጋር; ወይም አካል ጉዳተኛ ወይም ሌሎች
ተጋላጭነቶች ፈቃድን መስጠት ካልቻሉ ፡፡

ወንጀል ከፈፀሙ የጥገኝነት ጥያቄዎን ሊያጡ እና ወደ ሀገርዎ ሊመለሱ ይችላሉ ፡፡

2. በአንዳንድ አጋጣሚዎች አንድን
ሰው በማድላትዎ ሊከሰሱ ይችላሉ ፡
፡

የባንክ በዓላት

መቻቻል እና ብዝሃነት

1. ከእርስዎ የተለዩ ሰዎችን ማክበር
እና ጎሳ ፣ ፆታ ፣ የአካል ጉዳት ፣
ሀይማኖት እና እምነት ፣ ዕድሜ ፣
ጾታዊ ዝንባሌ ወይም የጋብቻ ሁኔታ
ሳይለይ በእኩልነት መታየቱ አስፈላጊ
ነው ፡፡

እንግሊዝ በእነዚያ ቀናት አብዛኛዎቹ
ኩባንያዎች ስለማይሰሩ በአገልግሎቶች ላይ
ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የባንክ በዓላት የሚባሉ
በርካታ የሕዝብ በዓላት አሏት ፡፡
1. አንዳንድ ሱቆች ፣ ባንኮች ፣ ባቡሮች
፣ አሰልጣኞች እና አውቶቡሶች የተቀነሰ
የሰዓት አገልግሎት ይሰጣሉ ፡፡
2. በዓላቱ ጥሩ አርብ ናቸው; ፋሲካ
ሰኞ; የባንክ በዓል; የስፕሪንግ ባንክ በዓል;
ዘግይቶ የበጋ ባንክ በዓል; የገና ዕለት;
የቦክስ ቀን እና የአዲስ ዓመት ቀን።

2. በአከባቢው በአውቶቡስ ለመጓዝ
ከአውቶቢሱ ሾፌር ቲኬት ለመግዛት
ትክክለኛ ገንዘብ ሊኖርዎት ይገባል አለበለዚያ
ለውጥ አይመጣም ፡፡ እንዲሁም ትኬቱን
ለማግኘት የፓስፖርት መጠን ፎቶግራፍ
ማንሳት ከሚያስፈልጉዎት ሱቆች ሳምንታዊ
ወይም ወርሃዊ ትኬት መግዛት ይችላሉ ፡፡
3. መተግበሪያውን በማውረድ እና በመስመር
ላይ በማስያዝ እንደ ኡበር ያሉ ታክሲዎችን
መጠቀም ይችላሉ ፣ ለአገር ውስጥ
ኩባንያዎችም በስልክ ሊደውሉ ይችላሉ ፡
፡ ቦታ ከመያዝዎ በፊት ዋጋውን መጠየቅዎን
ያረጋግጡ ፡፡
4. ከስቶክ ውጭ ወደ ሌሎች ከተሞች
ለመጓዝ ባቡሩን ወይም አሰልጣኙን መጠቀም
ይችላሉ ፡፡ ሁለቱም በመስመር ላይ ወይም
በግል ከሃንሌይ አውቶቡስ ጣቢያ ወይም
ከስቶክ-ኦን-ትሬንት ባቡር ጣቢያ ሊያዙ
ይችላሉ ፡፡ ቢያንስ ለአራት ሳምንታት
አስቀድመው ለማስያዝ ርካሽ ነው ፡፡

መግባባት

መጓጓዣ

1. እንደ ጥገኝነት ጠያቂ ፈቃድዎ ለመቆየት
ፈቃድ እስኪያገኙ ድረስ ማሽከርከር
አይችሉም።

1. ከስልክ ሱቆች የሞባይል ስልክ
እና ሲም ካርድ መግዛት ይችላሉ ፡፡
የተለያዩ ሱቆችን ለመልካም ስምምነት
ይመልከቱ ፡፡
2. ክሬዲት መግዛት የሚችሉት ሲችሉ
ብቻ ስለሆነ በዚህ ደረጃ ያለ ኮንትራት
ያለ ሲም ካርድ ማግኘቱ የተሻለ ነው ፡
፡
3. ወደ ቤት ለመደወል በይነመረብን
ብቻ ስለሚያስፈልግዎ ዋትስአፕን
መጠቀም ርካሽ ነው ፡፡ እንዲሁም
እንደ ሊባራ ፣ ሊክራ ሞባይል ወዘተ
ያሉ የጥሪ ካርዶችን መግዛት ይችላሉ
እንዲሁም እንግሊዝ ውስጥ ጥሪ
ለማድረግ ሌባራን መጠቀም ይችላሉ ፡፡

አሻ ሰሜን ስታፎርሻየር
በኩፐር ጎዳና ውስጥ በሚገኘው
ማእከላቸው FREE wifi
ይሰጣል ፡፡

ጠቃሚ መረጃ

ጥገኝነት መጠየቅ

የጥገኝነት ድጋፍ

ድህረገፅ:
www.gov.uk/ የይገባኛል ጥያቄ-ጥገኝነት

ድርጣቢያዎች
www.gov.uk/asylum-support

የጎልማሳ ጥገኝነት ጠያቂ ወይም የጎልማሳ ጥገኝነት
ጠያቂ ጥገኛ ከሆኑ ወደ ጥገኝነት እገዛ እንግሊዝ
ይደውሉ ፡፡

www.migranthelpuk.org

ስልክ 0808 801 0503
ከሰኞ እስከ አርብ ፣ ከጧቱ 8 ሰዓት እስከ 8 pm
(ለአስቸኳይ ጊዜ የ 24 ሰዓት አገልግሎት)
በ E ንግሊዝ A ገር ውስጥ ልጅ ከሆኑ እና ለጥገኝነት
የሚያመለክቱ ልጅ ከሆኑ ለልጆች ፓነል ይደውሉ ፡፡
ስልክ 020 7346 1134
ከሰኞ እስከ አርብ ከጧቱ 9 ሰዓት እስከ ምሽቱ 5 30
(በሌሎች ጊዜያት ውስን አገልግሎት)

www.refugee-action.org.uk/project/asylumcrisis-project-birmingham ኣብ ቤት ማእሰርቲ
ምብራ
የጥገኝነት ድጋፍ ማመልከቻ የዩኬ ስልክ:
0808 801 0503 እ.ኤ.አ.
ከሰኞ እስከ አርብ ፣ ከጧቱ 8 ሰዓት እስከ 8 pm
(ለአስቸኳይ ጊዜ የ 24 ሰዓት አገልግሎት)
ገበያዎች
1. ለሐላል ምግብ ወይም ለአገሬው ምግብ የ
Shelልተን ሱቆችን እና የኮብሪጅ ሱቆችን ይጎብኙ ፡፡
2. እያንዳንዱ ከተማ ክፍት ገበያ አለው
3. ርካሽ ልብሶችን እና ሌሎች እቃዎችን ለማግኘት
እሁድ ገበያዎችን እና የበጎ አድራጎት ሱቆችን ይጎብኙ
፡፡

ጠቃሚ መረጃ

ጤና

መጓጓዣ

ሮያል ስቶክ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ፣
ኒውካስል አር ፣ ስቶክ-ኦን-ትሬንት ST4 6QG

ባቡር
www.nationalrail.co.uk
ወይም
www.thetrainline.com

ለ 111 ይደውሉ - ለ GP ቀጠሮ መጠበቅ የማይችል
የሕክምና እርዳታ ከፈለጉ ግን ለአምቡላንስ ከባድ ካልሆነ
ድህረገፅ:
www.gov.uk/guidance/nhs-entitlementsስደተኛ-ጤና-መመሪያ

አሰልጣኝ
www.nationalexpress.com
ወይም
uk.megabus.com
አውቶቡስ
አንድ ስሚዝፊልድ ፣ ሀንሌይ ፡፡
የቤንቴሊ ጎረቤት ማዕከል።
ስቶክ አንድ-ማቆሚያ ሱቅ.
አካባቢያዊ ማዕከልን ጫን።
ሎንግተን ታውን አዳራሽ.

ሳምንታዊ ወይም ወርሃዊ
ፓስፖርት ለመግዛት
ፓስፖርት የሚያክል ፎቶ
ከእርስዎ ጋር ይያዙ

አሻ ምን ያደርጋል

ድንገተኛ ሁኔታዎች
አምቡላንስ ፣ እሳት ፣ ፖሊስ
ይደውሉ-999 ወይም 112

ጋዝ ድንገተኛ
ይደውሉ: 0800 111 999

የእንግሊዝኛ ትምህርቶች; ምግብ; የ WIFI
አጠቃቀም; የበይነመረብ አጠቃቀም; የኮምፒተር
እና የስልክ አጠቃቀም; ሲጠየቁ ነፃ ብስክሌቶች
እግር ኳስ ቡድን
የቴሌቪዥን አካባቢ
የሴቶች ቡድን
የልጆች ክበብ
የበጎ ፈቃድ አገልግሎት
ጓደኝነት
ለጥያቄዎች እና ለደህንነት ድጋፍ ድጋፍ
የመክፈቻ ጊዜዎች
ሰኞ ከ 10 ሰዓት - 3 pm

የኤን ኤች ኤስ ቀጥተኛ
(የ 24 ሰዓት የጤና ዕርዳታ መስመር)
ይደውሉ 111

ረቡዕ ከጠዋቱ 10 ሰዓት - 4 ሰዓት
ሐሙስ ከጠዋቱ 10 ሰዓት - 4 ሰዓት
አርብ ከጠዋቱ 10 ሰዓት - 4 ሰዓት
ቅዳሜ ከጠዋቱ 10 ሰዓት - 1 ሰዓት

በስቶክ ኦን-ትሬንት ውስጥ የስደተኞች እና የጥገኝነት ጠያቂዎች የበጎ አድራጎት ድርጅቶች
የስደተኞች እገዛ
3 የድንጋይ መንገድ ፣ ቢርሚንጋም ቢ
15 2 ኤች

የዜጎች ምክር ቢሮ ፣
የምክር ቤት ፣ ቼፕሳይድ ፣ ሃንሌይ ፣
ST1 1HL

ስልክ
0808 8000 630 እ.ኤ.አ.
0808 8000 631 እ.ኤ.አ.
(TACC - የስልክ ምክር የጥሪ ማዕከል)

ስልክ 01782 408720

ኢሜል
ah@migranthelpuk.org
የመክፈቻ ጊዜዎች
የጥገኝነት ምክር እና መመሪያ
የጥገኝነት ድጋፍ ማመልከቻዎች
ከሰኞ-አርብ: 8.30 -17.30
ምን ነው የሚያደርጉት?
ስለ ጥገኝነት ሂደት መረጃ እና ምክር
ይስጡ።

ኢሜል
heidi.latala@snscab.org.uk

ሳንከስ ፣
የቅዱስ ማርቆስ ቤተክርስቲያን ፣
Shelልተን ፣
ስቶክ-ላይ-ትሬንት ፣ ST1 4LR
ስልክ: 01782 266066
የመክፈቻ ጊዜዎች

የመክፈቻ ጊዜዎች

ረቡዕ 9:30 - 12:30

መውደቅ:
ማክሰኞ ፣ ረቡዕ ፣ አርብ
(9:30 am - 12:00)

ምን ነው የሚያደርጉት?

ምን ነው የሚያደርጉት?
የጥገኝነት ድጋፍ ማመልከቻዎችን እና
ሌሎች የድጋፍ ጉዳዮችን በተመለከተ ምክር
እና ድጋፍ ፡፡
ስለ ጥገኝነት አቤቱታዎች ነፃ የሕግ ምክር
፡፡

የድንገተኛ ጊዜ መጠለያ እና ድጋፍ
በምግብ ፣ በሕፃን መሣሪያዎች
፣ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርቶች
፣ በትርጉም አገልግሎቶች እና
በመንፈሳዊ እንክብካቤ ፡፡

በስቶክ ኦን-ትሬንት ውስጥ የስደተኞች እና የጥገኝነት ጠያቂዎች የበጎ አድራጎት ድርጅቶች
ጥገኝነት ፈላጊ &
የስደተኞች ጤና ቡድን
የ Shelልተን የመጀመሪያ ደረጃ እንክብካቤ ማዕከል ፣
ኖርፎልክ ጎዳና ፣ Shelልተን
ስቶክ-ላይ-ትሬንት ST1 4PB

አርች ፣ የሰሜን ሠራተኞች ፣
308 የሎንዶን መንገድ ፣ ስቶክ ፣
ስቶክ-ላይ-ትሬንት ፣ ST4 5AB

ስልክ-01782 222870

በሌላ ድርጅት መላክ ያስፈልጋል

የመክፈቻ ጊዜዎች

የመክፈቻ ጊዜዎች
አገልግሎት ጣል ያድርጉከሰኞ - አርብ ከጠዋቱ 9 ሰዓት - 4 ሰዓት ፣ ግን
እባክዎን የስልክ ቁጥር 01782 222870 ይደውሉ
የቡድን አባል እንደሚኖር ለመፈተሽ
ምን ነው የሚያደርጉት?
GP ፣ የጥርስ ሀኪም እና የወሲብ ጤና አገልግሎቶችን
ያግኙ ፡፡
የተሟላ የ HC2 ትግበራዎች እና እድሳት።
ለሁሉም የጤና እና ማህበራዊ እንክብካቤ ተደራሽነት
እንዲሻሻል ያግዙ ፡፡
የጤና ፍላጎቶችን መለየት እና ለሌሎች ኤጄንሲዎች
የምልክት ምልክትን መለየት ፡፡
ከአካባቢያዊ ማህበረሰቦች ጋር ይዋሃዱ ፡፡
ስለ ኤን ኤች ኤስ መረጃ ይተርጉሙ።

ምን ነው የሚያደርጉት?
ውስን የመጠለያ ድጋፍ

ሳንከስ ፣
የቅዱስ ማርቆስ ቤተክርስቲያን ፣
Shelልተን ፣
ስቶክ-ላይ-ትሬንት ፣ ST1 4LR
ስልክ
01782 266066 እ.ኤ.አ.
የመክፈቻ ጊዜዎች
ረቡዕ 9:30 - 12:30
ምን ነው የሚያደርጉት?
የድንገተኛ ጊዜ መጠለያ እና
ድጋፍ በምግብ ፣ በሕፃን መሣሪያ
፣ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርቶች
፣ በትርጉም አገልግሎቶች እና
በመንፈሳዊ እንክብካቤ ፡፡

በስቶክ ኦን-ትሬንት ውስጥ የስደተኞች እና የጥገኝነት ጠያቂዎች የበጎ አድራጎት ድርጅቶች
ሳቫና
ክፍል ሲ ሜትሮ ቢዝነስ ፓርክ ፣
ክሎው ጎዳና ፣ ሃንሌይ ፣ ST1 4AF

ስቶክ ኦን-ትሬንት ኮሌጅ
የስቶክ መንገድ ፣
SHELልተን ፣ ST4 2DG

የቡርለም መብራት ፣
MOORLAND መንገድ, ST6
1DW

ስልክ
01782 433205 እ.ኤ.አ.

ስልክ
01782 208208 እ.ኤ.አ.

ኢሜይል:
PODY38@YAHOO.COM

የመክፈቻ ጊዜዎች

የመክፈቻ ጊዜዎች

ራስዎን መጥቀስ ይችላሉ
ሰኞ ፣ ማክሰኞ ፣ ሐሙስ
9:00 - 20:00

ኢሜል
DHOPL1SC@STOKECOLL.AC.UK

ረቡዕ ፣ አርብ ፣ ቅዳሜ
9:00 - 17:00

ከሰኞ - ሐሙስ: 9.00AM - 17:00

የመክፈቻ ጊዜዎች
ሐሙስ: 9:30 - 15:00
አርብ: 9:30 - 15:00

አርብ 9.00 - 16:00

ምን ነው የሚያደርጉት?

ምን ነው የሚያደርጉት?

ምን ነው የሚያደርጉት?

ከጾታዊ ጥቃት በሕይወት ለተረፉ ከ 1 እስከ
1 የሚደርሱ ምክሮችንም ታሪካዊም ሆነ
የቅርብ ጊዜ ያቅርቡ ፡፡

ጥናቶችን ለማገዝ ከጉዞ ፣ ከመጻሕፍት ፣
ከመሣሪያዎች እና ከልጆች እንክብካቤ ጋር
የገንዘብ ድጋፍ ፡፡

ኢሶል እና ሕይወት በዩኬ ውስጥ
ትምህርቶች ፡፡

ማህበራዊ ዝግጅቶችን (የቡና ጥዋት, የፈጠራ
ቡድኖች) ያቅርቡ.

የ ESOL ትምህርቶች (ሁሉም ዕድሜዎች)
፡፡
ነፃ የአማካሪ ድጋፍ እና ምክር። የግል
ትምህርት

አሻ ኖርዝ ስታፎርድሻየር ጥገኝነት ፈላጊዎችን ፣ ስደተኞችን ፣ የስደተኞች እርምጃን እና
ሌሎች የእንኳን ደህና መጣችሁ ጥቅል ዲዛይን እና ልማት አስተዋጽኦ ላደረጉ የኢሚግሬሽን
እና የጥገኝነት ባለሞያዎች አመሰግናለሁ ፡፡

ማስታወሻዎች

ማስታወሻዎች

