نحن باختصار
النساء الالجئات ببرستول هي منظمة خيرية مسجلة
أسست من قبل مجموعة من النساء الالجئات للرفع من
المستوى التعليمي ،وتخفيف الفقر ،وتحسين وحماية
الحالة الصحية للنساء االجئات واالتي بصدد اللجوء

خدمتنا
تعالي "للدروب-إين" ( )drop-inالخاص بنا ،كل
ثالثاء خالل أيام الدوام المدرسي ،بمركز "مالكوم-
اكس ،سانت بولس ،برستول".
Malcom X Centre, St Pauls, Bristol

بمدينة برستول والمناطق المحيطة بها ،عن طريق
تقديم النصح والمعلومات والدعم.
لجنة إدارة المنظمة بالكامل بقيادة المستخدمات
وبإمكان أي امرأة الجئة أن تكون عضوة بها.
ما يزيد عن  60امرأة يحضرن بشكل منتظم لتجمعنا
األسبوعي بالدروب-إين ( ،)drop-inولدينا مايزيد
عن  500من النساء األعضاء بالمنظمة والقادمات من
أكثر من  40بلد.

"قبل قدومي لمنظمة النساء الالجئات ببرستول كنت
أشعر بالوحدة ،كنت أبقى بالمنزل ،ولكن بعد
حضوري شعرت بالسعادة ،وصرت أتعلم كذلك".

نحن نستقبل النساء الالجئات أو الباحثات عن اللجوء،
والنساء بتأشيرات على كنف بعولتهن ،والنساء
الحاصالت على لجوء في بلدان أوروبية أخرى قبل
وصولهن للملكة المتحدة.
نحن نقدم العديد من النشاطات بما في ذلك:
•
•
•
•
•
•
•

فصول للغة اإلنجليزية من مستوى ما قبل
الدخول إلى مستوى الدخول الثالث
المعلومات واإلرشاد الداعم
نادي وجبة الغداء
حضانة مجانية
ورش عمل منتظمة
فرص تدريب
حصص تثقيفية عن "ختان اإلناث"

لدينا عامالت اجتماعية قادرات على الترجمة
باللغات الصومالية والعربية والصينية ،ومساعدة
النساء االتي بحاجة لترجمة الخطابات والرسائل
أوالحصول على معلومات عن الخدمات المختلفة
أودعمهن في االتصال بمختلف الوكاالت
والمنظمات.

الموارد المالية
مانقوم به هوعمل خيري ونعتمد على التمويل
من المنظمات الخيرية والهيئات النظامية.
نرحب كذلك بالتبرعات من األفراد والشركات
والجهات التجارية.
كيف يمكنكم مساعدتنا:
التبرع
مبلغ بسيط مثل  £4.50يمنح ثمن الباص
المرأة كي تصل لخدماتنا ،و  £8تغطي تكلفة
استخدام طفل للحضانة عندنا.
تبرع عن طريق
JustGiving:www.justgiving.com/rwob

اعجب بنا على الفيسبوك
شارك أحداثنا وأنشطتنا ومانحن بصدده على:
Refugee Women of Bristol

دور المتطوعة
المتطوعات هن عصب الحياة لمهام العمل
"بالدروب-إين" .لدينا العديد من المهام
للمتطوعات بالنساء الالجئات ببرستول مثل:
•
•
•
•

مدرسات ومساعـدات لغة إنجليزية
مساعـدات مطبخ
متطوعات أعمال فنية وحرفية
متطوعات قراءة واحد لواحد

لإلتصال بنا
عنوان المكتب:
Unit 42, Easton Business Centre
Felix Road
Easton
Bristol, BS5 0HE

البريد اإللكتروني:
info@refugeewomenofbristol.org.uk

نشترط االلتزام لمدة أقلها ستة أشهر للتطوع كل
ثالثاء خــالل فترة الدوام المدرسي .نقدم التأهيل
المبدئي ،واجتــــماعات منتظمة الفريق ،وفرص
التدريب ،وخطاب توصـــــية بعد ثالث أشــهر.

رقم هاتف المكتب:
0117 9415867

الموقع اإللكتروني على الشبكة:
"مكان رائع للعمل التطوعي – فرص عديدة
لتجربة أشياء جديدة ،واكتساب مهارات جديدة،
وبناء الفهم لآلخرين وكذلك الثقة بالنفس".
متطوعة بالنساء الالجئات ببرستول
للحصول عن المزيد من المعلومات ،الرجاء
إرسال بريد إلكتروني للمنســقة:
coordinator@refugeewomenofbristol.org.uk

أو اإلتصال بالرقم 0117 941 5867

www.refugeewomenofbristol.org.uk

عنوان الدروب-إين:
Malcolm X Centre,
141 City Road,
St Pauls,
Bristol
BS2 8YH

أوقات الدروب-إين:

النســــاء
الالجــــــــــئات
ببرسـتول
لتقديــم الدعـــم والتعلــــيم
والفــــرص والمعلومــات
إلى
النســاء ذات خلفــية
لجـــــوء أوبصدد الحصول
على لجـوء
Registered charity 1171683

من  10.00صباحا إلى  2.00مساء
كل ثالثاء خالل الدوام المدرسي
مسجلة كمنظمة خيرية 1171683
Arabic

