
 

 

லண்டனில் அகதிகள் மற்றும் புகலிடம் ககோருக ோருக்கோன கருவிகள் 

மற்றும் ஆதர ளித்தல். 

 
கதசிய குழுக்கள் அல்லது லண்டனில் குழுக்கள். 

 

அகதிகளுக்குக லல ோய்ப்புஆதர ளித்தல்

அகதிகள் புகலிடம் ககோருக ோர்மற்றும்பிறபோதிக்கப்படக்கூடிய

புலம்பபயரந்்கதோரின்அ சரகதல களுக்குஉதவி ழங்குதல்

 

கலோசச்ோரம் பமோழி மற்றும் க லல ோய்ப்புக்குஆதர ளித்தல்

 

புகலிடம் ககோரும்மக்கலள ரக ற்கும்இடமோகஇங்கிலோந்லத

மோற்று லதகநோக்கமோகக் பகோண்டகுழுமம்

உங்கள்உள்ளூர்பிலணயகுழுல க்கண்டறிய
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அகதிகள்மற்றும்புகலிடம் ககோருக ோருக்கோனஇலணயநட்பு கசல 

 

  

 

  

புகலிடஆதரவு பிரிவு ஆதரவுஅல்லதுசமூககசல களின்உதவி

பபறமுடியோத ரக்ளுக்கோனபகல்கநரலமயத்லதஇயக்குதல்

ககோல்ன்ப்ரூக்மற்றும்ஹோரம்ண்ட்ஸ்ப ோரத்்குடி ரவுஅகற்றும்

லமயங்களில்உள்ள ரக்ளுக்குபோரல் யோளரக்லளஏற்போடுபசய்தல்

உதவிக்கு ஐஅலழக்கவும்

 

புலம்பபயரந்்கதோருக்குபரந்தஅளவிலோனநிபுணத்து உதவி

அளித்தல்

இல சபுகலிடஉதவிஎண்

 

இலளஞரக்ளுக்பகன டி லமக்கப்பட்டதிட்டங்கள் அகதிகள்

விழிப்புணரவ்ு கபசச்ுக்கள்மற்றும்பயிற்சிமூலம்இளம்அகதிகளின்

சமூகஒன்றிலணப்பிற்கும் கமம்போட்டிற்கும்உதவுதல்
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அகதிகள்மற்றும்புகலிடம் ககோருக ோருக்குஇல சகயோகோபயிற்சி

 ழங்குதல்

ஆபத்தில்இருக்கும்புலம்பபயரந்்கதோருக்குநலடமுலற சட்டமற்றும்

உணரவ்ுபூர ்மோனஆதர ளித்துஅ ரக்ளின்அடிப்பலடகதல கள்

பூரத்்திபசய்யப்படு லதயும்அ ரக்ள் எதிரப்கோள்ளும்தலடகலள

கடப்பலதயும்உறுதிபசய்தல்

 

போதிக்கப்படக்கூடியகுடும்பங்களுக்குஉள்ளூர்அதிகோரஆதரல 

கமம்படுத்து தன்மூலம்புலம்பபயரந்்தகுழந்லதகளிலடகய

 றுலமலயஒழித்தல்

பமோழிபயிற்சி கல்வி நிதிமற்றும்பயனுள்ளக லல ோய்ப்புக்கோன

ஆதர ளித்தல்

   

அகதிகளுக்குஇங்கிலோந்தில்போதுகோப்போன மகிழ்சச்ியோனமற்றும்

பயனுள்ள ோழ்க்லக ோழகதல யோனஉதவிஅளித்தல்
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போதிக்கப்படக்கூடியபுலம்பபயரந்்கதோருக்கு நீதிலயஅணுகவும்

தனிப்படட் பநருக்கடிதருணங்களிலும்ஆதர ளித்தல்

 

புகலிடம் ககோருக ோருக்குகஹோஸ்டிங்மூலம்தங்குமிடம்கிலடக்க

உதவுதல்

 

இங்கிலோந்தில்போதுகோப்பு ககோரும்  யதுலடய ரக்ளுக்குகல்வி

உதவிஅளித்தல்

 

அகதிகள்மற்றும்புகலிடம் ககோருக ோருக்குபயன்படுத்தப்படட்இரு

சக்கர ோகனங்கலளசரி பசய்துநன்பகோலடஅளித்தல்மற்றும்

மிதி ண்டிபயிற்சிஅளித்தல்

அகதிகள்தங்கள்சுயபதோழில்உத்திகள்மூலம்முன்கனறஉதவுதல்
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இஸ்லிங்டன் சட்டலமயத்லதஅடிப்பலடயோகக்பகோண்டு

புலம்பபயரந்்கதோர்மற்றும்அகதிகளின்குழந்லதகள்மற்றும்

இலளஞரக்ளின்உரிலமகளுக்கோகபசயல்படுதல்

 

பநருக்கடிஆகலோசலனமற்றும்நலடமுலறஆதர ளித்தல் அகதிகள்

தங்கள்புதியசமூகத்துடன்ஒன்றிலணயஉதவுதல்மற்றும்மனநல

ஆகலோசலன ழங்குதல்

 

இங்கிலோந்தின்அகதிகளுக்கோனஐக்கியநோடுகளின்உயர்

ஆலணயோளர்அலு லகம்

இங்கிலோந்தின்புலம்பபயர்இலளஞரக்ள்பிறருக்குஎளியமற்றும்

குலறந்தபசலவில்குடிகயறபிரசச்ோரம் பசய்தல்

அகதிபபண்களின் கமம்போட்டிற்குஆங்கிலபமோழிமற்றும்நோடகம்

உள்ளிட்டஆதர ளித்தல்
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உள்ளூர ்குழுக்கள் 

 

ஹோக்னிலயதளமோகக்பகோண்டபுலம்பபயரந்்கதோருக்கோனசமூக

லமயம்

டூட்டிங்லகஅடிப்பலடயோகக்பகோண்டஒருசமூககமம்போடட்ு

பதோண்டுலமயம் பதன்கமற்குலண்டனில் சிக்கும்அகதிகள்மற்றும்

புகலிடம் ககோரும்பின்னணிலயபகோண்கடோலரஆதரித்தல்

 

ஹரிங்கியில்வீடற்றகுடும்பங்களுக்குஆதர ளித்தல்

 

சமூகபரோமரிப்போளரக்ள்மற்றும்மகப்கபறுஉதவியோளரக்ளோல்

பரிந்துலரக்கப்படும் போதிக்கப்படக்கூடிய ஆதர ற்றபுதிய

பபற்கறோருக்குஉதவி ழங்குதல்
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 ோரம்கதோறும்புகலிடம் ககோருக ோர் அகதிகள்மற்றும்

புலம்பபயரந்்கதோருக்குகுடிகயற்றம் நல் ோழ்வு வீடட்ு சதிமற்றும்

சுகோதோரம்குறித்தஆகலோசலன ழங்குதல்

 

 ோரம்கதோறும்புலம்பபயரந்்கதோருக்குகுடிகயற்றம் நல் ோழ்வுமற்றும்

சுகோதோரப்பிரசச்ிலனகள்குறித்தஆகலோசலன ழங்குதல்

 

இ ரக்லள இல்பதோடரப்ு பகோள்ளவும்

பமோழிபோடங்கள்முதல்கலலத்திட்டங்கள் பநருக்கடிஆதரவு லர

பரந்தஅளவிலோனகசல கலள ழங்குதல்

 

 

அகதிகள் புகலிடம் ககோருக ோர்மற்றும்புலம்பபயரந்்கதோர்

சமூகங்களுக்குஇல ச சுயோதீனமோனமற்றும்நம்பகரமோன

ஆகலோசலன ழங்குதல்
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 பகன்சிங்டன், பசல்சி மற்றும் அலதச ்சுற்றியுள்ள பி.எம்.இ (BAME) 

சமூகத்திற்கு கசல  பசய்யும் 10 சிவில் சமூக அலமப்புகலள 

உள்ளடக்கிய குழுமம். 

 

அலனத்துபுலம்பபயரந்்கதோரின்உரிலமகலளப்போதுகோக்க

பிரசச்ோரம் பசய்தல் இல சபள்ளிஉணவு ழங்குதல்

 

 

குடிகயற்றம்மற்றும்புகலிடம்பற்றியத றோனகருத்துகலளதகரத்்தல்

அகதிகளின்குழந்லதகள்மற்றும்குடும்பங்கலளபள்ளியிலும்அதற்கு

அப்போலும்ஆதரித்தல் ப்பரண்லடஅடிப்பலடயோகக்பகோண்டது

உள்துலறஅலு லகசமூகநிதியுதவிதிட்டத்தின்கீழ்ஹரிங்கியில்

உள்ளஅகதிகளுக்குபுகலிடம்அளித்தல்

லண்டன் கபோகரோஆஃப் கஹமரஸ்்மித்மற்றும்புல்ஹோமில்குடிகயறிய

அகதிகள் புகலிடம் ககோருக ோர்மற்றும்புலம்பபயரந்்கதோருக்கோன

இல சகசல லமயம்
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லகதிகளுக்கு புகலிடம் அலமப்பு ஆகலோசலன, சட்ட ஆகலோசலன 

மற்றும் ஆதர ளித்தல். 

குடி ரவுஅகற்றும்லமயங்கள்மற்றும்சிலறகளில் தடுப்புக்கோ லில்

ல க்கப்படட்ுள்ளபுலம்பபயரந்்கதோருக்குசட்டஆகலோசலனமற்றும்

பிரதிநிதித்து ம் ழங்குதல்

  

 

 

துன்புறுத்தல்மற்றும் ன்முலறயிலிருந்துதப்பிக்கும்மக்களுக்கு

இங்கிலோந்தில்போதுகோப்போக ோழசட்டஆகலோசலன ழங்குதல்

இங்கிலோந்துமுழு தும்தடுப்புக்கோ லில்உள்ள ரக்ளுக்கு

ஆதர ளித்தல்

குடிகயற்றத்தில் நிபுணத்து ம்பபற்றசட்ட நிறு னம் குறிப்போக

புகலிடஆதர ளித்தல்

 

 

ககட்விக்லகதிகளுக்குஆதர ளித்தல்
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லகதிகளுக்குமருத்து உதவிஅளித்தல்
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