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ব্রিস্টল অঞ্চলল এসাইলাম প্রার্থীলের জন্য সহায়তা
আপলেট হলয়লে: ব্রেলসম্বর 2020
এই তথ্যটি আরবী, স োমোলি, কুলদি শ স োরোলি, পশতু , ফোরল , উদুি , আিববিীয়, বোাংিো, ফরো ী, মযোন্ডোলরি এবাং
লিবয়তিোমীবত পোওয়ো যোয়। অিুবোদগুলি এখোবি পাওয়া যাবে https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/ineed-help-i-start/
সকল ড্রপ-ইন েুর্ভাগ্যক্রলে এখন্ও বন্ধ রলয়লে যতক্ষণ ন্া এটি পুন্রায় খখালার জন্য ব্রন্রাপে হয়। আমরো এখিও
সার্ভি স রবরোহ করলি এবাং সফোি, সমব লজাং এবাং ইবমবির মোধ্যবম আপিোবক হোয়তো করবত পোলর। আপবেবের জিয
আমোবদর ওবয়ব োইে সেক করুি। এটি লিরোপদ হওয়োর োবথ্ োবথ্ আমরো আমোবদর সার্ভি সগুলি আবোর চালু করবে শুরু
করব।
আপলি যলদ মবি কবরি আপিোর সকোলিে-19 এর িক্ষণ রবয়বি, আপিোর লজলপ বো ফোমিোল বত যোববি িো, 111 িম্ববর
কি করুি। আপনার সকোিও অিুবোদবকর প্রবয়াজন হবল ো েোইবত পোবরি। অথবো এখোবি যোি: https://111.nhs.uk/
একটি লিখরেোয় সকোলিে পরীক্ষো বুক করবত আপলি 119 িম্ববর কি করবত পোবরি।
কবরোিোিোইরো
আবে।

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/#

আমোবদর কী করবত হবব স

ম্পবকি

ম্পবকি অিুবোলদত তথ্য এখাবন

রকোরী লবলধ্গুলি এখোবি আবে: https://www.gov.uk/coronavirus

ব্রিস্টল রিরিউজী িাইটস www.bristolrefugeerights.org
খ ান্ টেক্সে / সহোয়োে অযোপ: 07526 352353. সয সমবয় আমরো উত্তর লদবত পোলর তো ীমোবদ্ধ থ্োকবব
তবব দয়ো কবর আপিোর িোম এবাং সফোি িম্বর আমোবদর জোিোি। আমরো যখি সম্ভে হবে তখি আপিোবক
সফোি করব। আপিোর যলদ সকোি সদোিোষীর দরকোর হয় তবব আপলি সকোি িোষোবত কথ্ো বিববি তো
আমোবদর বিুি।
এডভাইস টিম আপিোর এসাইলাম োসস্থান, এসাইলাম
advice@bristolrefugeerights.org

হোয়তো বো এসাইলাম দোলবর লবষবয় পরোমশি

ওয়য়লকাম টিম কার্য ক্রম, ইাংলিশ ক্লো , ওবয়িববইাং গ্রুপ, সযোগবযোয়োম, লফেবি ক্লো এবাং সফোি, ভ্রমবণর টিলকে, খোবোর
ইতযোলদ হ অিযোিয বযবহোলরক হোয়তোর জিয সরফোবরি হ টিম লিয়োকিোপগুলি। এসাইলাম গ্াইে আপলি যলদ
এসাইলাম প্রলিয়ো ম্পলকি ত তথ্য বুঝবত েোি ও এসাইলাম প্রর্িয়ায় পরবতী পযিোবয় কী আবি জানবে চান েবে
https://forms.gle/yDhLxKEWUab5eUhv9 টেখুন। জল়িত হবত বো আমোবদর কোবি হোয়তোর জিয সফোবি সযোগোবযোগ
করুি।
_________________________________________________________________________________
খরে ক্রস রিরিউজী সহায়তা
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
খ ান্, টটক্সট বা খহায়াটসঅযাপ 07739 863 036 / ইলেল refugeeservicebristol@redcross.org.uk
আমরো খসাে, েঙ্গল, বুধ এবং শুক্রবায়ি সকাল 11 - ব্রবকাল 3 টা টখালা থাকার সেষ্টো করব। যলদ সকোিও উত্তর িো
পান তবব একটি মযাবসজ (বোতি ো) রোখুি বো আমোবদর কোবি লিখুি এবাং একজন সক ওয়োকি োর আপিোর োবথ্ সযোগোবযোগ
করববন।
আপিোর িোম বো আপলি যোর পক্ষ সথ্বক কি করবিি, সেলিবফোি িম্বর এবাং কি করোর কোরণ আমোবদর
বিুি।
রিরিউজী ওয়মন অি ব্রিস্টল টিান 07939582252 / ইলেল
করলি;

আমরো ঘবরোয়ো লহাং তোর লশকোর হওয়ো মলহিোবদর হ াংববদিশীি এবাং বযবহোলরক হোয়তো রবরোহ
রকোর এবাং এিএইেএ সথ্বক আপ েু সেে (হালনাগাে) তথ্য বযোখযো করা; র্চর্কৎসা যত্ন লিবত আমোবদর
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দ যবদর মথ্িি; োপ্তোলহক অিিোইি সযোগ স শি এবাং ইএ ওএি ক্লো পলরেোিিো এবাং আমোবদর িতু ি কর্মউর্নটি বন্ধু
এবাং হোয়তো সপ্রোগ্রোম চালার্ি। যোরো আরও লবলিন্ন তোবদর মথ্িি করোর জিয আমরো আরও স্থোয়ী মলহিোবদর
সিেওয়োবকি র োবথ্ও কোজ করলি। আমরো প্তোবহর প্রলতলদি টখালা থ্োকোর সেষ্টো করব। যলদ সকোিও উত্তর িো পান তবব
দয়ো কবর একটি মযাবসজ রাখুন বো আমোবদর কোবি র্লখুন এবাং একজন কর্মউর্নটি ওয়াকি ার আপিোবক কি করববন।
_________________________________________________________________________________
বেভারলযান্ডস https: //www.borderlands.uk.com/ খ ান্: 01179040479
enquiries@borderlands.uk.com
মঙ্গিবোর েুপুর 12:30-1:30 েোর মবধ্য আল ল স ন্টোর, িফেি সগে, BS5 0RE সথ্বক খোদয বযোগ এবাং
সেক-এওবয় খোবোর াংগ্রহ করো যোয়। আপলি যলদ র্নবজবক প্রর্েরক্ষা কবর থাবকন তবব আমরো আপিোর
বোল়িবত খোবোর রবরোহ করবত পোলর।
ইংলরব্রজ ক্লাসগুব্রল বতি মোবি সফোবি বো জুম দ্বোরো সদওয়ো হবি।
েব্রন্টব্ররং প্রকল্পটি মুবখোমুলখ েিবি এবাং আমরো িতু ি সরফোবরি (সুপার্রশ) গ্রহণ করলি। আরও তবথ্যর জিয, অিুগ্রহ
কবর ু োিোবক mentoring.borderlands@gmail.com এ ইবমি করুি।
ব্রিস্টল হসরিটারলটি খন্টওয়াকভ https://www.bhn.org.uk/ খ ান্, 0117 379 0011
যলদ সকোিও উত্তর িো পান তবব আপনার নাম ও ট ান নাম্বার র্েবয় একটি মযাবসজ (বোতি ো) রোখুি বো
আমোবদর কোবি লিখুি এবাং আমরা আপনাবক কল করবো। হোয়তো টিবমর ইবমি elinor@bhn.org.uk
আমাবের িতু ি সহোলটাং সরফোবরি বন্ধ। লবদযমোি দ য এবাং সহোটবদর মথ্িি অবযোহত থ্োকবব।
এইে বক্স

ম্প্রদোয় https://www.aidboxcommune.co.uk/

174b Cheltenham Road, Bristol BS6 5RE Phone 017 336 8441
এইে বক্স কায়নকশন্স আপিোবক এমি একজন এলবল সেিোব বীর োবথ্ টযাগাবযাগ কর্রবয় র্েবে পোবর, লযলি লিয়লমত
সযোগোবযোগ রোখববি এবাং আপর্ন কথ্ো বিবত পোবরি এমি একজন বন্ধু হবয় উঠববি।
এইে বক্স ব্রি শপ - আপলি আমোবদর লি শপ সথ্বক সপোশোক, প্র োধ্ি োমগ্রী, বযোগ এবাং জুতোর মবতো প্রবয়োজিীয় র্জর্নস
অেিোর করবত পোবরি, আমরো রবরোহ করব বো আপলি াংগ্রহ করবত পোবরি। https://tinyurl.com/yy3vtvh8
এইে বক্স ওেযান্স গ্রুপ - আমরো স োমবোবর োহেযি, মজো, িোে, সযোগ এবাং খোবোবরর জিয যখি পোলর তখি র্মর্লে
হই।
__________________________________________________________________________________________

প্রকল্প োো https://projectmama.org/
প্রকল্প মামা এখিও গিি োবস্থোয়, প্রসবে ও জন্ম এেং র্শশু লালন করার প্রথ্ম লদবক মলহিোবদর সরফোবরি গ্রহণ করবি।
আমরো বতি মোবি ট াবন এেং মুবখামুর্খ এমি মলহিোবদর মথ্িিবক অগ্রোলধ্কোর লদলি যাবের োচ্চার জন্মোো োো সিই।
বতি মোবি সকোলিে লবলধ্লিবষবধ্র অধ্ীবি জন্মোো অাংশীদোর লহ োবব জন্মগুলিবত অাংশ লিবত ক্ষম।
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