ሓገዝን ናውትን ንስደተኛታትን ደለይቲ ዑቕባን ለንደን

ሃገራዊ ወይ ኣብ መላእ ለንደን ዝርከባ ናይ ምትሕግጋዝ ዉዳበታት

ንስደተኛታት ናይ ስራሕ ዕድል ምምችቻው

መሰረታዊ ድልየታት ተመዛበልቲ፣ ደለይቲ ዑቕባን ካልኦት ንሓደጋ ተጋለፅቲ ዝኾኑ ስደተኛታትን
ክማልኡ ሓገዝ ምሃብ።

ናይ "ባህሊ፣ ቋንቋን፣ ዕድል ስራሕን" ሓገዝ ምሃብ።

COTW ተመዛበልቲ፣ ደለይቲ ዑቕባ፣ ስደተኛታትን መሓዙትን ዝርከቡዎ ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር
ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ንዝመፁ ስደተኛታት ሓቛፋይ ዝኾነ ማሕበረሰብ ካብ ምፍጣር
ብተወሳኺ ሙዚቃ ብምጥቃም ዓርሶምን ስምዒቶምን ክገልፁ ዘኽእሎም ዕድል እውን ይፈጥር እዩ።

ዩናይትድ ኪንግደም ዕቑባ ዝደልዩ ሰባት መፅለሊ ዝረኽቡላ ሃገር ክትከውን ምእንታን ዓሊመን
ዝንቀሳቐሳ ማሕበራት ዩናይትድ ኪንግደም ዘጣየሽኦ

ናይ ትምህርትን ስራሕ ዕድልን ማሕለኻታት የጋጥምዉም ንዘለው ስደተኛታትን ደለይቲ ዑቕባን ነፃ
ናይ ኮዲንግ ትምህርቲ ክረኽቡ ምግባር። ተምሃሮ ምስ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝተሓሓዙ ዓውዲታት
መነባብሮን ስራሕን ንክሳተፉ ዘኽእሎም ክእለትን ዓርሰ-እምነትን ክዉንኑ ይሰርሕ። ኣብ ዩናይትድ
ኪንግደም።፣ ለንደን፣ ማንቸስተር፣ ግላስኮን ሰሜን ምዕራብ ሚድላንድስን ዝርከባ ጉጅለታት.

መናእሰይ ስደተኛታትን ደለይቲ ዑቕባን ኣብ ትምህርቶምን ድሕንነቶምን ክሰምሩ ዘኽእሎም ናይ
ፋይናንስን ክትትልን ሓገዝ ምሃብ።

ስደተኛታትን ደለይቲ ዑቕባን ኣብ ናይ ኦንላይን ምሕዝነት ክሳተፉ

ንደለይቲ ዑቕባ ዝወሃብ ሓገዝ ክረኽቡ ፍቓድ ንዘይተወሃቡ ኣዝዮም ፅጉማት ደለይቲ ዑቕባ ዝተፈላለዩ
ግልጋሎታት ዝወሃብሉ ማእኸል የመሓድሩ፣ ሴክሽን 4 ድጋፍ ወይ ሓገዝ ካብ ቤት ፅሕፈት ማሕበራዊ
ግልጋሎት። ካብ ኮንብሩክ ኢሚግሬሽን ሪሙቫል ሰንተር ሰብ ሞያ መፂኦም ክርእዩ ኩነታት
ምምችቻው። ሓገዝ እንተደልዮም ናብ 020 7488 7310 ይደውሉ።

ብፉሉያት ሰብ ሞያ ኣቢልካ ዝተፈላለዩ ድጋፋት ንስደተኛታት ምሃብ።
ደለይቲ ዑቕባ ሓገዝ ዝሓትሉ መስመር፡ 0808 8010 503

መናእሰይ ስደተኛታት ኣብ ዝተመረፁ ናይ መናእሰይ ፕሮገራማት፣ ግንዛበ ምዕባይን፣ ስልጠናታትን
ክሳተፉ ብምምችቻው ዓርሶም ክኽእሉ ምሕጋዝ።

ንስደተኛታትን ደለይቲ ዑቕባን ነፃ ናይ ዮጋ ትምህርቲ ምሃብ።

ንሓደጋ ተቓላዕቲ ንዝኾኑ ስደተኛታት ተግባራዊ፣ ናይ ሕግን፣ ስነ ልቦናን ድጋፍ ምሃብ፤ መሰረታዊ
ድሌታቶም ከማልኡን ዘጋጥሙዎም ማሕለኻታትን ተፃብኦታትን ክሰግሩን ምብቃዕ።

ኣብ ድኽነት ዝርከቡ ስድራ ቤታት ካብ መንግስቲ ሓገዝ ክረኽቡ ብምግባር ድኽነት ኣብ ሞንጎ ህፃናት
ስደተኛታት ክጠፍእ ምግባር።

ናይ ትምህርቲ ክፍሊት፣ ትምህርቲ፣ ፋይናንስን ትርጉም ዘለዎ ናይ ስራሕ ዕድልን ክረኽቡ ምሕጋዝ።

ሰደተኛታት ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ድሕንነቶም ክረጋገፅ፣ ሕጉሳትን ዉፅኢታዊን ኮይኖም ክነብሩ
ድጋፍ ምሃብ።

ንሓደጋ ተጋለፅቲ ዝኾኑ ስደተኛታት ፍትሒ ክረኽቡ ይሕግዝን ዉልቀ ሰባት ቅልውላው እንትገጥሞም
ድማ ኣድላዪ ዘበለ ሓገዛት ይገብርን።

ደለይቲ ዑቕባ ዘፅልሉ ገዛ ክረኽቡ ሓገዝ ይህብ።

ካብ 15-25 ዓመት ዝዕድመኦም ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዑቕባ ዝደልዩ ንትምህርቲ ዝኸውን ድጋፍ
ክረኽቡ ይሰርሕ።

ዘገልገላ ብሽክለታታት ብምፅጋን ንስደተኛታትን ደለይቲ ዑቕባን ይህብ። ናይ ብሽክለታ ምግናሕ
ስልጠና እውን ይህብ።

ስደተኛታት ብናይ ባዕሎም ናይ ንግዲ ሓሳባት ክሰርሑን ክምዕብሉን ይድግፍ።

ኣብ Islington Law Centre ዝርከብ ኣብ ምኽባር መሰል ህፃናትን መናእሰይን ስደተኛታት ዝሰርሕ
ትካል እዩ።

ኣብ ቅልውላው ንዝርከቡ ምኽርን ድጋፍን ይህብ፣ ስደተኛታት ምስ ሐዚ ዘለውሉ ሓዱሽ ሕብረተሰብ
ክዋሃዱ ይሕግዝን ኣገልግሎት ምኽሪ ስነ ኣእምሮ ይህብን።

ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ዉድብ ሕቡራት መንግስታት።

ኣብ
ዝርከብ ማእኸል ሕብረ ብሄራዊ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት
ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ፣ ባህሊ መሰረት ዝገበረ፣ ብናይ ስደተኛታት፣ ተመዛበልቲን ደለይቲ ዑቕባን
መፍትሒ ኣፍ ቋንቋ ምኽሪ ብነፃ ዝወሃበሉ እዩ።

ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝርከቡ መናእሰይ ስደተኛታት ብሓፂር እዋን ዝሳኻዕን ዓቕሚ ዘገናዘቐን ናይዚ
መንበሪ ኩነታት ዝሓትሉ።

ብክእለት ቋንቋ እንግሊዝኛን ድራማን ሓዊሱ ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ዓርሰን ክኽእላ ሓገዛት ይገብር።

Local Support Groups
ከባብያዊ ናይ ድጋፍ ዉዳበታት

ኣብ ሃክኒ ዝርከብ ማሕበረሰባዊ ማእኸል ስደተኛታት።

ኣብ ቱቲንግ ዝርከብ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምፅዋት ማሕበር እዩ። ኣብ ሰሜን ምዕራብ ለንደን
ንዝነብሩ ስደተኛታትን ደለይቲ ዑቕባን ሓገዝ ይህብ።

ኣብ ሃሪንጊ ዝነብሩን መንበሪ ገዛ ዘይብሎምን ስድራታት ንምሕጋዝ ይሰርሕ።

ብሰብ ሞያ ምዉላድ ብዝወሃብ ሓበሬታ መሰረት ገይሩ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት መነባብሮ ንዝርከቡ
ሓደሽቲ ስደራ ሓገዝ ይህብ።

ኣብ ኢሚግሬሽን፣ መንበሪ ገዛ፣ ኩለንተናዊ ድሕንነትን፣ ጥዕናን ዘድሀበ ነፃ ናይ ምምኻር ኣገልግሎት
ንስደተኛታት፣ ተመዛበልትን፣ ደለይቲ ዑቕባን ምሃብ።

ምስ ኢሚግሬሽን፣ ኩለንተናዊ ድሕንነትን፣ ጥዕናን ኣብ ዝተትሓሓዙ ጉዳያት ዘድሀበ ናይ ምምኻር
ኣገልግሎት ንስደተኛታት፣ ተመዛበልትን፣ ደለይቲ ዑቕባን ምሃብ።

ካብ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ፣ ኪነጥበብን፣ ኣተኣላልያ ቅልውላውን ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ምሃብ።

ስደተኛ፣ ደለይቲ ዑቕባን ተመዛበልትን ንዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብ ነፃ፣ ዓርሱ ዝኸኣለን ሚስጥሩ
ዝተሓለወን ግልጋሎት ምኽሪ ይህብ።

ብዋናነት ኣብ ኬንሲንግተንን ቸልሲን ከባቢአንን ንዝርከብ ናይ
ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ትካላት ዝሓቖፈ እዩ።

ማሕበረሰብ ግልጋሎት ዝህባ

መሰል ኩሎም ስደተኛታት ክኽበር ምእንታን ዝንቀሳቐስ ነፃ ናይ ቤት ትምህርቲ ምገባ።

ብዛዕባ ዑቕባን ኣተውቲ ስደተኛታትን ዝምልከቱ ግጉያት ኣረኣእያታትን ኣተሓሳስባታትን ንሜቕያር
ምቅላስ ህፃናት፣ ስድራታትን ካልኦት ስደተኛታትን ኣብ ቤት ትምህርትን ልዕሊኡን ምሕጋዝ ኣብ
ብሬንት ዝርከብ ።

ካብ
ስደተኛታት መፅለሊ መፅንሒ ምሃብ።

ብዝርከብ ሓገዝ ኣብ ሃሪንጊ ንዝርከቡ

ኣብ ከባብታት ሃመርስሚዝን ፉልሃምን ኣብ ዝርከብ ለንደን ቦሮ ንዝሰፈሩ ስደተኛታ፣ ደለይቲ ዑቕባን
ተመዛበልትን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ከይዶም ዘፅልሉሉ ማእኸል አለዎ።
ምኽሪ ከይዲ ዑቕባ፣ ምኽሪ ኣገልግሎት ሕግን ድጋፍን ኣብ ቁፅፅር ሕጊ ንዝርከቡ

ምኽሪ ከይዲ ዑቕባ፣ ምኽሪ ኣገልግሎት ሕግን ድጋፍን ኣብ ቁፅፅር ሕጊ ንዝርከቡ

ኣብ ቤት ማእሰርትታትን ጊዜያዊ መፅንሒታትን ቸኣሲሮም ንዝርከቡ ስደተኛታት ናይ ዉክልናን
ምምኻር ሕግን ኣገልግሎት ምሃብ።

ጎንፂን ማእሰርቲን ፈሪሖም ንዝመፁ ሰባት ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ድሕንነቶም ተረጋጊፁ ክነብሩ
ዘኽእሎም ናይ ሕጊ ምምኻር ኣገልግሎት ምሃብ።

ኣብ መላእ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ዝርከባ ቤት ማእሰርትታት ንዝርከቡ ሰባት ምሕጋዝ።

ኣብ ኣተውቲ ስደተኛታት ኣትኵሩ ዝሰርሕ ትካል ሕጊ ብፍላይ ናይ ዑቕባ ሓገዝ።

ኣብ ጋትዊክ ንዝርከቡ እሱራት ሓገዝ ምሃብ።

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝርከቡ ሰባት ናይ ሕክምና ድጋፍ ምሃብ።

ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ስርዓት ኢሚግሬሽንን ዑቕባን ብቐሊሉ ንምርዳእ ዘኽእል መምርሒ እዩ።

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝርከቡ ሰባት ምሕጋዝ።

ን

ሰባት ኣብ ከይዲ ኢሚግሬሽንን ዑቕባን ዘድልዮም ሓገዝ ምግባር።

