دارایی
ئێمە پێکهاتەیەکی خێرخوازینو پشتبەستین بەو
داراییەی کەلەالیەن ڕێکخراوە خێرخوازییەکانو
بوونە حکومەتییەکانەوە پێماندەگات .وە هەروەها
ئێمە پێشخوازی لە هەموو یارمەتییەکی دارایی دەکەین
چ لە الیەن تاکەکانەوە ،یاخوود لە الیەن کۆمپانیاو کاسپکار
انەوەبێت.
بەچ ڕێگایەك ئەتوانی یارمەتی بدەیت:

پارەدان

خزمەتگوزاریەکانمان
ڕۆژانی سێشەمە ،لە فەسڵی خوێندندا ،بنکەی
بۆهەمووان کراوەمان هەیە لە
Malcolm X Centre, St Pauls, Bristol
بەخێرهاتنی هەمووئافرەتێك دەکەین کە مێژووی
پەنابەریوو داواکاری پەنابەری هەبێت ،ئەو ئافرەتانە
ی کە هەڵگری ڤیزەی خێزانن ،هەروەها ئەو ئافرەتانە
ی کە مافی پەنابەریان وەرگرتووە لە وواڵتێکی تری ئەورووپی
پێش هاتنیان بۆ بەریتانیا.
چەند چاالکییەك ئامادەدەکەین .لەوانە:
• خوێندنی زمانی ئینگلیزی سەرەتاییتا
ئاستی Entry 3
• زانیاریو ئامۆژگاری

تەنها£4.50نرخی پسوڵەیەکی پاس بۆ ئافرەتێك تا بتوانێت

•

پێکەوە نانخواردنی نیوەڕۆ

بگاتە بنکەکەمان£8 .نرخی جێگایەکی کرێش بۆ منداڵێك.

•

کۆبونەوەی بەردەوام

دەتوانیت لە م ڕێگایەوە یارمەتیەکەت بدەیت:

•

بواری فێربوون

•

کۆبونەوە دەربارەی زانیاری لەسەر

www.justgiving.com/rwob
لەسەر  Facebookالیك بکە
بەشداری بکە لە کاروکردارەکانماندا تا لەچۆنیەتی

FGM
چەند کارگەرێکی کۆمیونێتیمان هەیە کە توانای وەرگێرانیان

بەڕێوەچونی کاروبارمان لە ئافرەتانی پەنابەر

هەیە لە زمانی سۆماڵی ،عەرەبی ،چینیدا ،هەروەها یارمەتی

لە برستۆل بزانیت

ئەو ئافرەتانەش دەدەن کە
پێویستیان بە وەرگێرانی نامە هەبێت ،یاخوود
بەخشینی زانیاری دەربارەی خزمەتگووزارییەکان ،هەروەها
هاووکاری بۆ پەیوەندیکردن بە نوسینگەو ڕێکخراوەکانەوە.

ئێمە کێین
ئافرەتانی پەنابەر لە برستۆل پێکهاتەیەکی خێرخوازی
تۆمارکراوە کە لەالیەن کۆمەڵێك ئافرەتی پەنابەرەوە دامەزر
اوە لە پێناوی پێشخستنی پەروەردەو ،کەمکردنەوەی هەژاریو
 ،باشکردنو پاراستنی تەندروستی ئافرەتانی پەنابەرو ئەوانەی
کە داوای پەنابەری دەکەن لە برستۆلو ناوچەکانی بە ڕێگای
پێشکەشکردنی ئامۆژگاری،زانیاریو پشتگیرکردن.
کۆمیتەی بەڕێوەبەر بە تەواوی لەژێر ڕێنمای بەشداربواندایەو
کراوەیە بۆ هەموو ئەو ئافرەتانەی کە مێژووی پەنابەرییان
هەیەبەردەوام زیاتر لە  ٦٠ئافرەت ڕوودەکاتە بنکەی بۆ
هەمووان کراوەی هەفتانەمانو ،زیاتر لە  ٥٠٠ئەندامی ئافر
ەتانیش لە زیاتر لە  ٤٠وواڵتی جیاواز.

"پێش هاتنم بۆئافرەتانی پەنابەر لە برستۆل
تەنهابووم ،دانیشتەی ماڵبوم ،بەاڵم لەوکاتەوە کە
دێمە ئێرە هەست بە دلخۆشی دەکەموو هەروەها
فێردەبم"

پەیوەندیمان پێوە بکە
ناونیشانی ئۆفیسەکەمان

Unit 42, Easton Business Centre
Felix Road
Easton
Bristol, BS5 0HE
Email:

ئافرەتانی
پەنابەر لە
برستۆل
یارمەتی،بوارەکانی
پەروەردەو زانیاری
دەخاتەبەردەم ئەو
ئافرەتانەی کە پەنابەرنو
مێژووی داواکردنی
پەنابەرییان هەیە.
تۆماری خێرخوازی ١١٧١٦٨٣

خێرخوازان سەرەکین بۆبەڕێوەبردنی بنکەی بۆ هەمووان
کراوەمان .چەند جۆرێك رۆلی کاری خێرخوازانمان لە
ئافرەتانی پەنابەر لە برستۆل هەیە ،وەك:
•

مامۆستاو یارمەتیدەریمامۆستای زمانی ئینگلیزی

•

یارمەتی دەری چێشت لێنان

•

هونەرووکاری دەست دروست

•

خوێندنەوەی دوو بە دوو

info@refugeewomenofbristol.org.uk

Office Telephone:
0117 9415867
Website:
www.refugeewomenofbristol.org.uk

Drop-in Address:
Malcolm X Centre,
141 City Road,
St Pauls,
Bristol
BS2 8YH
Drop-in times:
10.00am – 2.00pm
Every Tuesday during term time

Kurdish

رۆلی کاری خێرخواز

Registered charity 1171683

لە هەرکارگەرێکی خێرخواز داوا دەکەین کە بەالیەنی
کەمەوە بەڵێن ببەستێت بۆ  ٦مانگ  ،هەموو ڕۆژێکی
سێشەمە ،لە فەسڵی خوێندندا.
ئێمە ئەرکی پێشخوازیو ،کۆبونەوەی بەردەوامی
تیپەکان،بوارەکانی ڕاهێنانو ٣ێ مانگ ڕاپۆرتی پاڵپشتی
ئەگرینە ئەستۆ.
"جێگایەکی بااڵیە بۆ کاری خێرخوازی ،بوارێکی زۆربۆ
فێربوونی شتی نوێ ،برەودان بە بەهرەی نوێو برەودان بە
تێگەشتنی کەسانی ترلە تەك پتەوکردنی متمانەکردن بە خۆ"
کارگەرێکی ئافرەتانی پەنابەر لە برستۆل

;Please email the Drop-in Coordinator
coordinator@refugeewomenofbristol.org.uk

Or call 0117 941 5867 for further
information.

