Working together
to support you
Këshilla shëndetsore

Ne duam të ndajmë ndihmën e disponueshme për ju
nga Kirklees në këtë kohë.
Më poshtë janë një numër shërbimesh
mbështetëse të disponueshme për ju, të bazuara
ne telefon, nëse telefononi shërbimin, ata do t'ju
telefonojnë mbrapsht.
Kirklees Council (Këshilli Kirklees) dhe partnerët do
t'ju dërgojnë paketa javore informacioni dhe
aktiviteti, ne shpresojmë që kjo t'ju ndihmojë në këtë
kohë të vështirë. Nëse keni ndonjë shqetësim,
kontaktoni Migrant Help në linjën pa pagesë
08088010503.
Nëse mendoni se Mears ose Migrant Help nuk po
ju jep mbështetjen e nevojshme dhe keni
provuar të raportoni e hasni vështirësi, atëherë
ju lutem telefononi 07425444566, ata do t'ju
telefonojnë mbrapsht që t'ju kursejnë kreditet në telefonin
tuaj.
Ne shpresojmë që ju të jeni mirë dhe të
sigurtë,qëndroni në shtëpi sa më shumë të jetë e
mundur, qëndroni të shëndetshëm dhe mbroni
NHS.

Kirklees Welcomes Programme & Partners

Kur jeni me njerëz jashtë ambientit që jetoni,
qëndroni 2 metër larg sa më shumë te jetë e
mundur. Nëse është e nevojshme të afroheni,
qëndroni tek 1 m, sa më shkurt dhe shmangni
bisedat fytyrë më fytyrë. Konsideroni dhe majtjen e
një mbrojëse fytyre.
Lani duart për 20 sekonda me sapu dhe ujë të
ngrohtë dhe përdorni dezinfektues duarsh kur nuk
mund t'i lani ato.
Qëndroni larg grumbullimeve. Edhe grupet e
vogla në vende të vogla mund ta shpërndajnë
virusin.
Ju duhet patjetër të vendosni një mrojtëse fytyre
kur përdorni transportin publik ose shkoni të bëni
blerje.
Kujdes nga këto simptoma: Një kollë e re e
vazhdueshme, temperaturë e lartë ose ndryshim
ne ndjeshmërinë e shijes dhe aromës.

to support you

Nëse keni simptoma qëndroni ne shtëpi dhe
izolohuni, telefononi NHS në 119 që të testoheni.
Nëse kontaktoheni nga NHS Test and Trace,
vetëizolohuni dhe ndiqni udhëzimet e tyre.

Kontakte të përdorshme

The Whitehouse Centre
GP practice, Princess
Royal Health Centre

Destitute Asylum
Seekers Kirklees

Qe te takoni GP tek Whitehouse Centre ju duhet te telefononi 03330
436243 (8am to 6pm nga e Hëna në të Premte). Duhet të lini takim
paraprakisht që të merrni shërbimin. Telefononi perkthyesit .
Per vizita mjekësore tel: 03033 309440 Per sherbimin TB Screening tel:
0303 330 9869
Kontrolloni nese keni nevoje te regjistroheni tek The Whitehouse
Centre: www.gov.uk/government/publications/gms1 To see a GP at
the Whitehouse Centre you must call 03330 436243 (8am to 6pm
Monday to Friday).

For asylum casework, destitution support, and welfare advice
Please call (Mon-Fri 9am-5pm): either 07702 382 647 or 07926
457 599

Useful contacts
Volunteers
Together

Për referenca ndihme sociale dhe mbeshtetje mirëqenie (Hëna –
Premte 10am-4pm) telefononi: 07804867564

Për çështje azili, mbështetje në veshtirësi ekonomike, mirëqenieje, kredi
ose këshilla strehimi, ju lutem tel.03448487970 ose na kontaktoni
nëpërmjet website-it : www.kcalc.org.uk
Shërbimi telefonik Welcome Mentors përfshin përkthimin e informacionit
të rëndësishëm dhe mbështetje gjindshmëri/mirëqenie.
Tel/mesazho/ WhatsApp Steffi që të kombinoheni me një përkthyes të
gjuhës tuaj, në 07425 444566.

post asylum decision
support

International New
Arrival Team/
Education, children
and young People

Telefono shërbimin vetëm: për strehim, mbështetje financiare dhe
vendime post azil, tel në 01484 221000 dhe kërkoni “Housing
Solutions”.
Për mbështetje që të arrini shërbime edukimi për femijët tuaj tel.
01484 221919 ose email Ess.inat@kirklees.gov.uk Ju mundeni
gjithashtu të regjistroheni për një paketë shkolle pushimesh nëse fëmija
juaj është 5 vjeç e lart. Këto do te shpërndahen dhe lihen tek
pragu i derës pas 21 Korrikut.

Qendra Welcome Centre mund të ndihmojë këdo me banim në
Huddersfield i cili nuk mundet të sigurojë ushqimin. Linja jonë e
referencës 01484 340034 është hapur nga e Hëna në të Premte 10am
në 4pm, çdo profesionist që punon me familje ose individë mund të
bëjë referencën. Nëse dikush jeton në Batley ose Dewsbury ne mund te
japim detaje te organizimeve ku mund të marrin pjesë.
Ofrojnë ndihmë emocionale nga telefoni dhe disa grupe online në 01484
450866. Ditët e telefonatave nga e Hëna në të Premte, 9 deri në 4.

ESOL Zoom classes

Skuadra e TSL Migration janë vazhdimisht duke zhvilluar dispozitat të arrijë dhe
sigurojë mbështetje maksimale të sa më shumë nxënësve që është e mundur, brenda
kapaciteteve dhe përtej, përgjatë Covid-19. Ne ofrojmë vlerësim online/ telefon ESOL
për pjesëmarrësit e rinj, dhe progres të një nga seancve tona online pa pagesë ESOL,
duke iu referuar nivelit individual. Këto seanca janë te bazuara ne tema të ndryshme,
biseda dhe diskutime. Të gjitha temat e përdoruara ne këtë seancë janë të përshtatura
me nevojat e momentit dhe ofrojnë mjetet e nevojshme, qeë të sigurojnë
kuptueshmëri më të mirë te një shoqërie cosmopolitane, që do t'i ndihmojë ata të
integrohen me vetëbesim. Për oraret kontaktoni me Saira or Anita:E dini nivelin
tuaj të Anglishtes? Whats App- Whats App mësuesen tuaj të Zoom, Saira në 07776
588698 për një linkt të Zoom Class Nuk e dini nivelin tuaj te Anglishtes? – Flisni me
Anita në 07425 444080 ose vizitoni Anglishtes? – Flisni me Anita në 07425 444080 ose
vizitoni https://tslkirklees.org.uk/covid19-supportfor-migrants/

