አንድ ላይ መስራት
እርስዎን ለማገዝ
በአሁኑ ግዜ በ ኪርኪለስ ወስጥ ስላለ እገዛ በተመለከተ ያልን
መረጃ ለእርስዎ ልናጋራ እንፈልጋለን ከዚህ ቀጥሎ የተለያየ
ቁጥር ያላቸው በስልክ መስመር በኩል አገልግሎት የሚሰጡ
አጋዥ ድርጅቶች ይገኛሉ ወደ እነሱ ከደወሉ መልሰው
ይደልሎታል
የኪርክለስ ከተማ መስተዳድር እና አጋሮቹ በየሳምንሩ መረጃና
እንቅስቃሴዎች በተመለከተ መረጃ ይልክልዎታል የሄ መረጃ
በዚህ አስቸጋሪ ወቅት እገዛ እንደሚኖረው ተስፋ እናደርጋለን
ማንኛውም አይነት ስጋት ካለውብዎ ወይም ሚርስ እና
ማይግራንት ሄልፕ የሚባሉ ድርጅቶች ያለኝን ችግር
አሳውቄያቸው እያለ አስፈላጊውን እገዛ እየሰጡኝ አይደለም
የሚል ስሜት ካደርብዎ እባክዎን በስልክ ቁጥር
07425444566 ይደውሉ ከዛም የእርስዎ ገንዘብ
ለመቆጠብ ሲባል መልሰን እንደውልዎታለን
በደህና ሁኔታ ራስዎን እየጠበቁ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን
አስፈላጊ የሆነ ነገር ለመግዛት ወደ ሱቅ ወይም የአካል
እንቅስቃሴ ሲባል ካልሆነ በስተቀር ከቤት እንዳይወጡ
ጤናዎን ጠብቀው ኤንኤችኤስ ን ከአደጋ ይከላከሉ
ኪርኪለስ ፕሮግራም እና አጋሮችን እንኳን ደህና መጡ
ይላል

ለ ጠቃሚ አድራሻዎች ከበስተ ጀርባ ካለው ይመልከቱ

የጤና አገልግሎት
የ ኮሮና ቫይረስ ምልክቶች ካለብዎ ከቤትዎ እንዳይወጡ:
• ከፍተኛ ትኩሳት – ይህ ማለት ደረትዎን ወይም ጀርባዎን
ከነኩ ሙቀት ስይሰማዎታል ማለት ነው (የሰውነትዎን
ሙቀት መለካት አያስፈልግዎትም).
• አዲስ የማያቋርጥ ሳል – ይህ ማለት ከአንድ ሰዓት በላይ
ያለ ማቋረጥ ማሳል ወይም በ 24 ሰዓት ውስጥ
በተከታታይ ለ 3 ወይም ከዛ በላይ የሚሆን ካሳሉ ማለት
ነው (ብዙውን ግዜ ሳል የሚይዝዎ ከሆነ ይሄኛው
ከተለመደው በላይ የሚብስ ይሆናል).
ሌሎችን ለመጠበቅ ሲባል እባክዎ ወደ ጂፒ፤ ጤና ጣቢያ፤
መድሀኒት ቤት ወይም ሆስፒታል አይሂዱ ከቤት አይውጡ በ
ድህረገጽ 111 የሚባል የኮረና ቫይረስ አገልግሎት ምን
ማድረግ እንደሚገባዎ ምክር ለማግኘት ይጠቀሙ በ አሁኑ ግዜ
እቅድ ለማቀድ ወይም ለመዘጋጀት እንዲችሉ እርዳታ
የሚያስፈልግዎ ከሆነ እባክዎን ሚርስ የቤቶች ስራ አስኪያጅ
ዘንድ ይደወሉ የበሽታው ስሜት ካለዎት የምግብ እሽግ
ልናቀርብልዎ እንችላለን

ጠቃሚ አድራሻዎች

የ ዋይትሀውስ ማእከል ጂፒ
አገልግሎት ፕሪንሰስ ሮያል የጤና
ማእከል

ችግረኛ ጥገኝነት ጠያቂዎች በ
ኪርክለስ
ፈቃደኛ ሠራተኞች
አንድላይ

ዋይት ሀውስ ማእከል የሚገኝ ጂፒ ለህክምና መሄድ መሄድ ከፈለፉ አስቀድመው በዚህ ስልክ
ቁጥር ይደውሉ 03330 436243 (ጥዋት 8 እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት ከ ሰኞ እስከ አርብ
ድረስ)
ቀጠሮ ሳይዙ ቦታው ላይ እንዳይገኙ በቴሌፎን አስተርጓሚ እናዘጋጃለን
ለ ጤና ጉብኝት ብዚህ ስልክ ይደውሉ: 03033 309440
ለ ሳንባ ነቀርሳ ምርመራ በዚህ ቁጥር ይደውሉ: 0303 330 9869
በ ዋይት ሀውስ ማእከል መመዝገብ የሚያስፈልግዎ ከሆነ በዚህ ድህረ ገጽ ያረጋግጡ:
www.gov.uk/government/publications/gms1

ለ ጥገኝነት ጠያቂዎች፤ እገዛ ለሚፈልጉ ችግረኞች እንዲሁም ለደህንነት ምክር ላማግኘት እባክዎ
በዚህ ቁጥር ይደውሉ(ከሰኞ-ዓርብ ጥዋት 9ሰዓት- ከምሽቱ 5ሰአት ): በዚህ 07702
382 647 ወይም በዚህ ቁጥር 07926 457 599 ይደውሉ

ለደህንነት እና ለኑሮ ድጎማ ለማግኘት ለሚመለከተው አካል ማስተላለፍ(ከሰኞ እስከ ዓርብ
ጥዋት10-4 ከሰአት በኋላ) እባክዎን በዚህ ቁጥር ይደውሉ: 07804867564

ለጥገኝነት ጥያቄ ጠበቃ ለማግኘት፤ እገዛ ለሚፈልጉ ችግረኞች፤ እና ለደህንነት ለእዳ እንዲሁም
ለመኖርሪያ ቤት አገልግሎት የምክር ልገሳ ለማግኘት እባክዎን በዚህ ቁጥር ደውለው ይጠይቁ
03448487970 ወይም በዚህ በኛ ድህረገጽ ለያገኙን ይችላሉ
www.kcalc.org.uk

የቴሌፎን የእንኳን ደህና መጡ የሚባል የምክር አገልግሎት አንዳንድ ጠቃሚ መረጃዎችና
መግለጫዎች/ የደህንነት እገዛ በተመለከት አስተርጉሞ የሚያቀርብ ነው የጥሪ /የመልእክት/የ
ዋትስአፕ ከ ስቴፊ ጋር የተዛመደ መሆን አለበት 07425 444566.

ለጥገኝነት ጥያቄ ውሳኔ ከተሰጠ
በኋላ የሚሰጥ እገዛ

አዲስ ለመጡ አለም
አቀፍ ቡድን /
ትምህርት, ልጆች
እና ወጣት ለሆኑ
ሰዎች

የደምበኞች አገልግሎት ማእከል ያለ ቀጠሮ አያስተናግድም ለገንዘብ እርዳታ ወይም ደህንነትዎን
ለማረጋገጥ ወደ እርስዎ እንዲደወል መጠየቅ ከፈለጉ የቴሌፎን አገልግሎት ብቻ: በዚህ ቁጥር
ወደ ቡድኑ ደውለው 01484 221000 “ሀውሲንግ ሶሉሽን” ብለው ይጠይቁ

ትምህርት ቤት ውስጥ የነጻ ምግብ አገልግሎት እንዲያገኙ እገዛ የሚያስፈልግዎ ከሆነ
ኢሜይል:
Education.SafeguardingService@kirklees.gov.uk,
ለመደወል: 01484 221919.
አይኤንኤቲ ሰራተኞች የሚባል ድርጅት ትምህርት ነክ ጉዳዮች ለመወያየት በየሳምንቱ ይደውላሉ
በተለይም ልጅዎ የሚማርበት ትምህርት ቤት ለማናገር አዳጋች ከሆነብዎ

