Punojmë sëbashku
për t’ju mbështetur ju.
Ne duam të shpërndajmë mbështetjen
e Kirklees në këtë periudhë për ju.
Më poshtë ndodhen disa shërbime te
ndihmës për ju te cilat bazohen ne
telefonata; nëse telefononi shërbimin,
ata do ju telefonojnë mbrapsht.
Kirklees Council dhe partnerët e tij do ju
dërgojnë informacione dhe aktivitete cdo
javë, ne shpresojmë qe kjo t’ju ndihmoje
gjate kësaj periudhe të vështirë. Nëse
keni ndonje shqetësim dhe nuk mendoni
se Mears of Migrant Help po ju jep
ndihmën e duhur dhe keni tentuar te
raportoni këto probleme atëhere ju lutemi
telefononi në: 07425444566, ata do t’ju
telefonojnë mbrapsht në mënyrë që ju të
mos shpenzoni.
Shpresojme që të jeni mire dhe të sigurtë,
qëndroni në shtëpi përvec rasteve te
ushtrimeve ditore ose shoppingut të
nevojshëm, qëndroni te shëndetshëm
dhe mbroni NHS.
Kirklees Mirëpret Programe dhe
Partnerë.
Shikoni në faqen tjetër për listen tonë
te kontakteve.

Këshilla Shëndeti
Mos u largoni nga shtëpia nëse keni
simptoma të coronavirus-it:
•

Temperaturë të lartë- kjo do të thotë
që ndieni nxehtësi kur prekni në
kraharorin apo shpinën tuaj. (nuk
është e nevojshme matja e
temperaturës)

• Kollë e re, e vazhdueshme- kjo
nënkupton kollitje për më shumë se
një ore, ose 3 apo më shumë episode
kollitjeje në 24 orë (nësë keni kollë
shpesh, mund të jetë më e theksuar
se zakonisht)
Për të mbrojtur të tjerët, mos shko në
vende si GP, farmaci ose spital.
Qëndro në shtëpi. Përdor sherbimin
online të coronavirus-it 111 për të
mësuar se cfarë të bësh. Nëse ke
nevojë për ndihmë që të përgatitesh
apo për planifikime gjate kësaj
periudhe, të lutëm telefono
Menaxherin e Mears Housing. Ne
mund të përgatisim paketime me
ushqim ndërkohë që ti je simptomatik.

Kontakte ndihmuese
Për të shkuar në GP tek qëndra Ëhitehouse duhet të telefonosh në
numrin: 0330 436243 (8am-6pm, nga e hëna në të premtë)
Për vizita shëndetësore telefono-03033 309440

The Whitehouse
Centre GP practise,
Princess Royal
Health Centre.

Destitute Asylum
Seekers Kirklees
Volunteers
Together

Pëe analizë tuberkulozi telefono: 0303 330 9869
Kontrollo nëse ke nevojë të regjistrohesh tek Whitehouse Centre
në: www.gov.uk/government/publications/gms1

Për ceshtjet e azilit, suportin në problemet financiare, këshillim
mbi mirëqënien, te lutem kontakto (nga e hëna në të premte, 9am5pm në nr: 07702 382 647 ose 07926 457 599

Për referenca mbi ndihmë sociale dhe support
shëndetësor telefono: 07804867644

Për cështjet e azilit, support financiar dhe shëndetesor
,këshillim kredie apo strehimi telefono: 03448487970 ose
na kontakto ne faqen tonë të internetit: www.kcal.org.uk
Shërbimi “ Telephone Welcome Mentors” përfshin përkthimin për
informacionë të rëndësishme dhe suport shëndetësor/ shoqerim.
Telefon/ sms/ ëhatsapp të menaxhuara nga Steffi: 07425 444566

Post asylum
decision support
International
New Arrival
Team/
Education,
children and
young
people

Qëndra e shërbimit ndaj klientit nuk pret njerëz në ambjentet e
saj. Për support financiar dhe për të kërkuar t’ju telefonojne nëse
jeni ok. Vetëm shërbim telefonik. Telefononi stafin në: 01484
221000 dhe kërkoni për “Housing Solutions”.
Nëse ke nevojë për support me vaktet falas në shkollë:
Email: Education.SafeguardingService@kirklees.gov.uk
Tel: 01484 221919
Punonjësit e INAT po bëjnë telefonata cdo javë për të diskutuar
cdo problem në lidhje me edukimin, vecanërisht nës keni
vështirësi të flisni me shkollën e fëmijës tuaj.

