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توسط موتور :از خیا با ن استنهوپ
وارد خیا با ن آویسون شوید سپس به
سمت راست کج میشود و وارد لید ل
روود شوید .پس از چند دوکان کوچک
به سمت راست بن بست سینت فیلیپس
دور بخورید .خدمات مهاجرت ویست
ایند در پهلوی کلیسا میبا شد.
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ترجم ان این برگ در این سایت در دسترس میباشد www.wers.org.uk

دوست شدن
تنها بودن در یک شهر نوی که شما در آن دوست و
خانواده ندارید میتواند مشکل باشد .ما می توانیم شما
را به یکی از داوطلبا ن آموزش د یده خود معر فی
کنیم که بطور منظم شما را مال قا ت خوا هند نمود.
همراه شما وقت تیرخواهند کرد و حتی
یکجا با هم به جاهای بروید .دوست
شدن یک تجربه بزرگ میباشد .با شما
تعاون صورت می گیرد و کسی که با
شما دوست می گردد می تواند در مورد
فرهنگ شما معلومات حاصل کند .هر
دوی شما دوست جدیدی را می یابید.

نشستهای مشوره بدون وقت گرفتن
قبلی
برای سر زدن به دفتر ما نیازی
به وقت گرفتن قبلی نیست .م ا
شنو ی نده خوب هستیم و اهمیت
پشتیبانی عاطفی را درک م یکن ی م.
این مرکز میتواند در مورد
موضوعات زیادی مانند صحت و
مسکن و آب و برق و ت علیم و
تربیه و فعالیتهای اوقات فرا غت
به شما معلومات ده ن د .ما میتوانی م
تشریح کنیم که در بریتانیا کارها
چگونه صورت می گیرد  .دوشنبه
& چهارشن به 9:30 :صبح تا 1
بعدازظهر سپس ا ز سا عت  2الی
 4بعدازظهر .سه شنبه و پنجشنب ه
و جمعه از ساعت  9:30صبح تا 1
بعدازظهر

کا ر داوطلبا نه در ا ین مرکز

مال قا تهای خانه
اگر شما قادر به آمدن به دفترهای ما
نباشید ما ترتیب مالقات شما را در
خانه میدهیم.

شما میتوانید با کا ر د عوه طلبا نه خود در ذخیره
لبااسها با مراجعیین دیگر کومک نما یید .این کا ر
به شما کومک مینماید که با مردم جدید آشنا شده و
میتواند تجربه خوشا یند ی برای هفته ای چند ساعت
برای شما د ر بریتا نیا بیا ورد .این مرکز همچنا ن
فرصت کا ر دا و طلبا نه یکبا ری در جامعه محلی
را پیشنها د کند.
در صورت د ا شتن د چسپی با ما تما س بگیرید.

چگونه این مرکز میتواند کومک کند:
این مرکزبرای بیش از  18سال پناه جویان و مهجرین را استقبل نموده اند .کارمندان
پشتیبان ما از سرمایه تجربه و فهم بهره مند هستنند .اگر شما همین اکنون به نیوکا سل
رسیده باشید یا در اینجا برای مدت طوالنی زندگی کرده باشید این مرکز در اینجا هست
تا از راه مشوره و معلومات با شما کومک کند.
 نشستهای روزانه مشوره بدونوقت گرفتن قبلی*
 مال قا تهای خانه برنامه دوست شدن ذخیره لباسها پول تنگد ستی مواقع کار دعوت طلبانه نشان گذاری سایر خدمات*خدمات مهاجرت ویست ایند مشوره ای
درمورد موضوعات مهاجرت نمید هد.
ذخیره لباس
ذخیره لباس ما لباسها و وسا یل خانه با
کیفیت خوب مستعمل را بطور رایگان
فراهم می کند.
هر چیز یکه در ذخیره ما هست بنوعی از
انواع از طرف آنها یکه ما را پشتیبا نی می
کنند اعا نه شده است .مراجعین می توانند
هفته ای دو بار از ذخیره د ید ن نمایند و
تعداد مشخص اجناس را با خود ببرند.
دوشنبه و سه شنبه و پنجشنبه و جمعه:
از ساعت  9:30صبح تا  12ظهر
چهارشنبه :بسته میباشد

