በለንደን ከተማ ለሚገኙ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች
የሚሆኑ አጋዥ ድርጅቶችና ማህበራት

ሀገር አቀፍ ወይም በለንደን የሚገኙ ከተማ አቀፍ የመረዳጃ ማህበራት

ብሬኪንግ ባሪየርስ
ለስደተኞች በስራ ዕድል ፈጠራ ዙሪያ ድጋፍ ይሰጣል፡፡

ብሪቲሽ ሬድ ክሮስ
ለስደተኞች፣ ጥገኝነት ጠያቂዎችና ለሌሎች ተጋላጭ ስደተኞች አስቸኳይ እርዳታ ይሰጣል፡፡

ሰርክል
የባህል፣ የቋንቋና የስራ ዕድል ፈጠራ ድጋፎችን ይሰጣል፡፡

Citizens of the World Choir
http://www.citizensoftheworldchoir.org/

ሲቲዝንስ ኦፍ ዘ ወርልድ ኳየር
ስደተኞችን፣ ጥገኝነት ጠያቂዎችንና ጓደኞቻቸውን የሚያሳትፍ የሙዚቃ ቡድን ነው፡፡ ቡድኑ፤ ስደተኞች
በሙዚቃ መንፈሳቸውን እንዲያድሱ ከማድረጉም በተጨማሪ በብዝሀነት የተዋቀረና ወዳጅነት የተሞላበት
ማህበረሰብን በውስጡ ይዟል፡፡

ሲቲ ኦፍ ሳንክቹዌሪ)
በብሪታኒያ የሚገኙ ድርጅቶች የጋራ ማህበር ሲሆን አላማውም ብሪታኒያን መጠጊያቸው ለሚያደርጉ ስደተኞች
ሀገሪቱን ምቹና እንግዳ ተቀባይ ማድረግ ነው፡፡ በአካባቢዎ የሚገኝ የግንኙነት ቡድን ለማግኘት ይህን ድረ ገፅ
ይጎብኙ፡

Code your future
https://codeyourfuture.io/
Free coding school for refugees, asylum seekers and others facing difficulties or barriers to
education and employment. Equips students with the skills and confidence to begin careers
within the tech sector. Groups based across the UK, in London, Manchester, Glasgow and
now the West Midlands.
(ኮድ ዩር ፊውቸር)
ለስደተኞች፣ ለጥገኝነት ጠያቂዎችና የትምህርትና የስራ ዕድል ለማግኘት ለተቸገሩ የማህበረሰብ አካላት ነፃ
የኮምፒውተር ኮዲንግ ትምህርት የሚሰጥ ትምህርት ቤት ነው፡፡ ተማሪዎች የቴክኖሎጂውን ዘርፍ ለመቀላቀል
የሚያስችላቸውን ክህሎትና በራስ መተማመን ያስጨብጣል፡፡

ሆፕ ፎር ዘ ያንግ)
ወጣት ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ደህንነታቸው እንዲጠበቅና ትምህርታቸውን ይከታተሉ ዘንድ የልምድ
ልውውጥና የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል፡፡

ሆስት ኔሽን)
ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች በኢንተርኔት እንዲገናኙ የሚያደርግ አገልግሎት፡፡

ጄዝዊት ሬፊውጂ ሰርቪስ ዩኬ)
የጥገኝነት ጠያቂ ድጋፍ፣ የሴክሽን አራት ድጋፍ እንዲሁም የማህበራዊ አገልግሎቶችን ለማግኘት ብቁ ላልሆኑና
በድህነት ለሚኖሩ የጥገኝነት ጠያቂዎች የሚረዱበት ማዕከልን ያስተዳድራል፡፡ ጥያቄ ካልዎት በ
ይደውሉ፡፡

(ማይግራንት ሄልፕ)
ለስደተኞ የተለያዩ የባለሞያ ድጋፎችን ይሰጣል፡፡
ለጥገኝነት ጠያቂዎች ነፃ የድጋፍ ስልክ መስመር፡

ማይ ብራይት ካይት ሲ አይ ሲ)
የወጣት ፕሮግራሞችና የግንዘቤ ማስጨበጫ መድረኮችን በማዘጋጀት ወጣት ስደተኞችን የማብቃትና
የማሳተፍ ሂደት ላይ አገዛ ያደርጋል፡፡

(አወርማላ)
ለስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ነፃ የዮጋ ስፖርት ማሰሪያ ፕሮግራሞችን ያዘጋጃል፡፡

ፕራክሲስ)
በአደጋ ላይ ለሚገኙ ስደተኞች ተግባራዊ፣ ህጋዊ እንዲሁም ስነ ልቦናው ድጋፎችን በማድረግ የስደተኞች ሰብአዊ
መብቶች መጠበቃቸውንና ስደተኞች ለወደፊት የሚገጥሟቸውንም ችግሮች በብቃት ማለፍ መቻላቸውን
ያረጋግጣል፡፡

ፕሮጀክት 17)
ተጋላጭ ስደተኛ ቤተሰቦች የመንግስትን ድጋፍ የሚያገኙበትን መንገድ በማመቻቸት የስደተኛ ህፃናትን ድህነትን
ለመቅረፍ ይሰራል፡፡

ሬፊው-ኤድ
የስራ ዕድል ለማግኘት የሚረዱ የቋንቋ ትምህርት፣ መደበኛ ትምህርት፣ የገንዘብ ድጋፍና የተደራሽነት
አገልግሎቶችን ይሰጣል፡፡

ሬፊውጂ አክሽን)
ስደተኞች፤ በብሪታኒያ ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲሁም ደስተኛና ምርታማ ሆነው እንዲኖሩ የሚረዱ ድጋፎችን
ይሰጣል፡፡

ሬፊውጂ ኤንድ ማይግራንት ፎረም ፎር ኤሴክስ ኤንድ ለንደን)
ተጋላጭ ስደተኞች ግላዊ ቀውስ በሚያጋጥማቸው ጊዜ የህግ አገልግሎት እንዲያገኙ ድጋፍ ያደርጋል፡፡

ሬፊውጂስ አት ሆም)
ጥገኝነት ጠያቂዎች በእንግድነት ማረፊያ ቤት የሚያገኙበትን መንገድ ያመቻቻል፡፡

(ሬፊውጂ ሰፖርት ኔትወርክ)
በብሪታኒያ ጥገኝነት ለሚጠይቁና ከ15 እስከ 25 ባለው ዕድሜ ውስጥ ለሚገኙ ታዳጊዎች የትምህርት ድጋፍ
ያደርጋል፡፡

ዘ ባይክ ፕሮጀክት)
ጥቅም ላይ የዋሉ ብስክሌቶችን በመጠገን ለስደተኞችና ለጥገኝነት ጠያቂዎች በነፃ ያበረክታል፡፡ የብስክሌት
አነዳድ ስልጠናም ይሰጣል፡፡

ዘ ኦንትራፕረኑሪያል ሬፊውጂ ኔትወርክ
ስደተኞች የቢዝነስ ሀሳቦቻቸውን በተግባር ላይ አውለው ስኬታማ ድጋፍ ያደርጋል፡፡

ዘ ማይግራንት ኤንድ ሬፊውጂ ቺልድረንስ ሊጋል ዩኒት)
መቀመጫውን በኢዝሊንግተን የህግ ማዕከል አድርጎ፤ ለህፃናትና ወጣት ስደተኞች መብት መከበር ይሰራል፡፡

ዘ ሬፊውጂ ካውንስል)
ስደተኞች የግል ችግሮች በሚገጥሟቸው ጊዜያት ምክሮችንና ተግባራዊ ድጋፎችን ያደርጋል፡፡ እንግዳ ከሆኑበት
ማህበረሰብ ጋር በአግባቡ እንዲዋሀዱ ያደርጋል፡፡ የአዕምሮ ጤና ነክ የምክር አገልግሎትም ይሰጣል፡፡

ዩ ኤን ኤች ሲ አር ዩናይት ኪንግደም
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር (ዩ ኤን ኤች ሲ አር) የብሪታኒያ ቢሮ፡፡

ዋተርሉ ኮሚውኒቲ ካውንስሊንግ)
በዚህ ማዕከል የሚገኘው ህብረ ብሄራዊ የምክር አገልግሎት መስጫ ማዕከል፤ ከተለያዩ ባህሎች ጋር
የሚጣጣሙና ለውስን ጊዜ የሚሰጡ ነፃ የምክር አገልግሎቶችን ለስደተኞችና ለጥገኝነት ጠያቂዎች በየአፍ
መፍቻ ቋንቋቸው ይሰጣል፡፡

ዊ ቢሎንግ
በብሪታኒያ በቋሚነት ለመኖር የሚገኘው ፈቃድ፤ ቀለል ባለ መንገድ ይገኝ ዘንድ ቅስቀሳ የሚያደርጉ ወጣት
ስደተኞች ቡድን፡፡

ዊመን ፎር ሬፊውጂ ዊመን)
ስደተኛ ሴቶችን በእንግሊዘኛ ቋንቋና በድራማ ጨምሮ በተለያዩ መስኮች የማብቃትና የመደገፍ ስራ ይሰራል፡፡

አካባቢያዊ የመረዳጃ ማህበራት

በሀክኒ አካባቢ የሚገኝ የስደተኞች ማህበራዊ ማዕከል፡፡

ካራስ (ደቡብ ምዕራብ ለንደን)
በቱቲንግ አካባቢ የሚገኝ የማህበረሰባዊ አገልግሎት ድርጅት፡፡ በደቡብ ምዕራብ ለንደን ለሚኖሩ ስደተኞችና
ጥገኝነት ጠያቂዎች ድጋፎችን እንሰጣለን፡፡
ካሪስ ሀሪንጊይ
ካሪስ ሀሪንጊይ
በሀሪንጊ አካባቢ የሚገኙ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ለመደገፍ ይሰራል፡፡

ግሬስ (ግሪንዊች ሬፊውጂ ኤድ
ኤንድ ኮሚውኒቲ ኢንተርፕራይዝ)
በድህነት ለሚኖሩና በተጋላጭነታቸው ሳቢያ በማህበራዊ ሰራተኞችና በአዋላጆች ለተመሩ አዲስ ወላጆች እርዳታ
ያደርጋል፡፡

ሀክኒ ማይግራንት ሴንተር
ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች በየሳምንቱ እየመጡ፤ በስደት ጉዳዮች፣ በእርዳታ፣ በቤት ጉዳዮችና በጤና ዙሪያ
ነፃ የምክር አገልግሎት የሚያገኙበት ማዕከል፡፡

ሀሪንጌ ማይግራንት ሰፖርት
ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች በየሳምንቱ እየመጡ፤ በስደተኛ ጉዳዮች፣ እርዳታና የጤና ጥበቃ ጉዳዮች ላይ
ጠቃሚ ነጥቦችን የመለየትና የምክር አግልግሎቶችን ይሰጣል፡፡

ኢዝሊንግተን ሴንተር ፎር ሬፊውጂስ ኤንድ ማይግራንትስ
ከቋንቋ ትምህርት እስከ ለግላዊ ቀውስ ድጋፍ ለመስጠት የሚዘጋጁ የስነ-ጥበብ ፕሮጀክቶች ድረስ ያሉ
አገልግሎቶችን ይሰጣል፡፡

ሉዊስሀም ሬፊውጂ ኤንድ ማይግራንት ኔትወርክ
ለስደተኛና ጥገኝነት ጠያቂ ማህበረሰቦች ነፃና ምስጢራዊ የምክር አገልግሎት ይሰጣል፡፡

ሙሳዋ
በኬንዚንግተንና ቼልሲ አካባቢ በሚገኙና በጥቁርና ሌሎች አናሳ ማህበረሰቦች ላይ በሚሰሩ አስር የሲቪክ
ማህበራት የተዋቀረ የጋራ ማህበር፡፡

ኖርዝ ኢስት ለንደን ማይግራነት አክሽን (ኔልማ)
የሁሉም ስደተኞች መብት እንዲከበርና ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎች ምግብ በነፃ እንዲያቀርቡ ቅስቀሳ
ያደርጋል፡፡

ሶልስብሪ ወርልድ
በስደትና በጥገኝነት ጥያቄ ዙሪያ ያሉ የተሳሳቱ መረጃዎችን ለማጥፋት ይታገላል፡፡ ለህፃናት ስደተኞችና ቤተሰቦች
በተለይም በትምህርት ቤት ድጋፍ ያደርጋል (የሚገኘው በብሬንት አካባቢ ነው)፡፡

ቶተንሀም ሬፊውጂ አላያንስ
በሀሪንጊ አካባቢ ለሚገኙ ስደተኞች፤ በብሪታኒያ የደህንነት ሚኒስቴር (ሆም ኦፊስ) በተዘጋጀ የድጋፍ ፕሮግራም
ስር የመጠጊያ ስፍራ ይሰጣል፡፡

ዌስት ለንደን ዌልካም
ሀመርስሚዝና ፉልሀም በተሰኙት የለንደን ከተማ አካባቢዎች የሚገኙ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች የተለያዩ
አገልግሎቶች የሚያገኙበት ማዕከል፡፡

በጥገኝነት ጥያቄ ዙሪያ የምክር አገልግሎት፣ የህግ አገልግሎት እንዲሁም
ለእስራት ለተዳረጉ ሰዎች ድጋፍ

ቢ አይ ዲ
በስደተኛ ማቆያና በማረሚያ ቤቶች ለታሰሩ ስደተኞች የህግ ምክር አገልግሎትና የጥብቅና አገልግሎት ይሰጣል፡፡

ኮንሶናንት (በቀድሞ አጠራሩ ማይግራንትስ ሪሶርስ ሴንተር)
ሁከት፣ ብጥብጥና ስቃይን ሸሽተው ወደ ብሪታኒያ ለሚጓዙ ሰዎች የህግ ምክር አገልግሎት ይሰጣል፡፡

ዲቴንሽን አክሽን
በመላው ብሪታኒያ ለእስር ለተዳረጉ ሰዎች ድጋፍ ያደርጋል፡፡

ደንከን ሉዊስ
በስደት ነክ ጉዳዮች ላይ፣ በተለይም በጥገኝነት ጥያቄ ላይ የሚያተኩር የጠበቃዎች ቢሮ፡፡

ጋትዊክ ዲቴኒ ዌልፌር ግሩፕ
በጋትዊክ አካባቢ ለሚገኙ እስረኞች ድጋፍ ያደርጋል፡፡

ሜዲካል ጀስቲስ
ለእስረኞች የህክምና እርዳታ ያደርጋል፡፡

ዘ ራይት ቱ ሪሜን
ዘ ራይት ቱ ሪሜን ያዘጋጀው ፅሁፍ የብሪታኒያን የስደትና የጥገኝት ጥያቄ ስርዓት በቀላሉ ለመረዳት ያግዛል፡፡

ኤስ ኦ ኤ ኤስ ዲቴኒ ሰፖርት
በእስር ላይ ለሚገኙ ሰዎች ድጋፍ ያደርጋል፡፡

ለኤል ጂ ቢ ቲ ኪው አይ+ ማህበረሰብ አባላት በስደትና የጥገኝነት ጥያቄ ስርዓት ዙሪያ ድጋፍ ያደርጋል፡፡

