
Coronavirus

  COVID-19                እርስዎን ለመርዳት

በዚህ ጊዜ ለእርስዎ በኪርኪለስ የሚደረጉት ድጋፍ ለማጋራት 

እንፈልጋለን ፡፡ከዚህ በታች በስልክ መሰረት ያደረጉ ብዙ የድጋፍ 

አገልግሎቶች አሉ ፣ ወደ አገልግሎቱ ከደውሉ ተመልሰው 

ይደውሉልዎታል. 

የኪርኪለስ ምክር ቤት እና አጋሮች በየሳምንቱ የመረጃ እና 
የእንቅስቃሴ ጥቅል ይልክልዎታል ፣ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ይህንን 
እንደረዳዎት ተስፋ እናደርጋለን ፡፡ ማንኛውም የሚያሳስብዎት 
ነገር ካለ የኢሚግሬሽን እገዛን በነጻው መስመር 
08088010503 ያግኙ። 

ሚርስ ወይም ማይግሬሽን (ሚግሬሽን) ሄልፕ የሚባሉ ድርጅቶች 
አስፈላጊውን ድጋፍ እየሰጡ እንዳልሆነ ከተሰማዎት እናም 
ሪፖርት ለማድረግ እና ጉዳዮችን ከሞከሩ እባክዎን በስልክ ቁጥር 
07425444566 ይደውሉ ፣ ገንዘብዎን ለመቆጠብ 
መልሰው ይደውሉልዎታል ፡፡ 

ደህና እንደሆኑ እና ደህንነትዎ እንደተጠበቀ ተስፋ እናደርጋለን ፣ 
በተቻለዎት መጠን በቤት ውስጥ ይቆዩ ፣ ጤናማ ሆነው ይቆዩ እና 
ኤን ኤች ኤስ ይጠብቁ ፡፡ 

ኪርኪለስ ፕሮግራምን   እና    አጋሮችን እንኳን ደህና መጡ ይላል 

ጠቃሚ የመገናኛ መንገዶች 

የጤና ምክር 
በጣም ከሚቀርቡት ውጭ ካሉ ሰዎች ጋር ሲሆኑ በተቻለዎት መጠን 
2 ሜትር ርቀት ላይ ይቆዩ ፡፡ ከ 1 ሜ ጋር የበለጠ መቅረብ  ከፈለጉ 
አጭር ያድርጉት እና ፊት ለፊት ከመነጋገር ይቆጠቡ ፡፡ የፊት 
ጭምብል ለመልበስ አስቡበት። 

እጆችዎን ለ 20 ሰከንዶች በሳሙና እና በሙቅ ውሃ ይታጠቡ እና 

እጅዎን መታጠብ በማይችሉበት ጊዜ የእጅ ማፅጃ (ሳኒታይዘር) 
ይጠቀሙ ፡፡ 

ሕዝብ በብዛት ከተሰበሰበበት አካባቢ ይራቁ። በትናንሽ 
ቦታዎች ላይ ትናንሽ ቡድኖች መሀል እንኳ በሽታውን 
ሊያሰራጩ ይችላሉ ፡፡ 

የሕዝብ ማመላለሻን በሚጠቀሙበት ወይም ሱቅ ሄደው በሚገዙበት ጊዜ 
የፊት ሽፋን መልበስ አለብዎ ፡፡ 

ምልክቶችን ይጠንቀቁ-አዲስ ፣ ቀጣይ የሆነ ሳል ፣ ከፍተኛ ሙቀት 
ወይም ማሽተት ወይም ጣዕምዎ ስሜት ላይ የሚደረግ ለውጥ ፡፡ 

ምልክቶች ካለዎት በቤትዎ ውስጥ ይቆዩ እንዲሁም ለብቻዎ ይገለሉ 
ምርመራ ለማድረግ ወደ ኤን ኤች.አይ.ኤስ በስልክ ቁጥር 119 
ይደውሉ ፡፡ 

በኤን.ኤች.ኤስ  ምርመራ እና መከታተያ በኩል ከተደወለልዎት 
ወዲያውኑ እራስዎን ያግልሉ እንዲሁም መመሪያዎቻቸውን ይከተሉ።

የ ዋይት ሀውስ ማእከል ህክምና 
መስጫ ፕሪንሰስ ሮያል የጤና ማእከል 

በዋይት ሃውስ ማእከል ውስጥ ጠቅላላ ሀኪም ዘንድ ለመገናኘትን በስልክ ቁጥር 03330 436243 
መደወል አለብዎት (ከሰኞ እስከ አርብ ከጥዋቱ 8am እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት)  ያለ ቀጠሮ አይምጡ ፡ 
የስልክ አስተርጓሚዎች አሉ ፡፡ 

ለጤና ጉብኝቶች በዚህ ቁጥር ይደውሉ: 03033 309440 

ለሳምባ ነቀርሳ ምርመራ አገልግሎት በዚህ ቁጥር ይደውሉ: 0303 330 9869 

በዋይት ሀውስ ማእከል መመዝገብ የሚያስፈልግዎት ከሆነ ያረጋግጡ: 
www.gov.uk/government/publications/gms1 Tበዋይት ሀውስ 
ማእከል    ሀኪም ማየት ከፈለጉ በዚህ ቁጥር የግድ መደወል ይኖርብዎታል 03330 436243 
((ከሰኞ እስከ አርብ ከጥዋቱ 8am እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት)  

በኪርኪለስ ችግር ውስጥ ያሉ 
ጥገኝነት ጠያቂዎች 

ለጥገኝነት ጥያቄ ጉዳይ ሰራተኛFor , ለድሕነት እገዛ እና ለደሕንነት ምክር አገልግሎት 

በዚህ ቁጥር ይደውሉ (ከሰኞ-ቅዳሜ ጥዋት 9 እስከ ከሰዓት-5ሰዓት): ወይ በዚ 

07702 382 647 

  በጋራ እንሰራለን 

ካልሆነ በዚህ ቁጥር ይደውሉ 07926 457 599 

http://www.gov.uk/government/publications/gms1


 

 

ጠቃሚ የመገናኛ መንገዶች 
 

 
 ፈቃደኛ 
ሠራተኞች 
አንድ ላይ  

ለህልውና ጉዳይ አስተላላፊዎች እና ለበጎ አድራጎት ድጋፍ (ከሰኞ - አርብ 10 ጥዋት - 4 

ከሰዓት) እባክዎን በስልክ ቁጥር 07804867564 ይደውሉ 
 

 ለጥገኝነት ጉዳይ ሥራ ፣ ለድህነት መርጃ ድጋፍ እና ለበጎ አድራጎት ፣ ለእዳ ወይም ለመኖሪያ 
ቤት ምክር እባክዎን በስልክ ቁጥር 03448487970 ይደውሉ ወይም በእኛ ድረ-ገጽ 
ጣቢያ በኩል ያነጋግሩን: www.kcalc.org.uk 

 
 

 በስልክ የእንኳን ደህና መጡ ምክር አገልግሎት አስፈላጊ መረጃዎችን መተርጎም እና 
ጓደኝነትን / ደህንነት የመጠበቅ ድጋፍን ያካትታል ፡፡ ደውል / መልእክት ላክ / በ ዋትስ አፕ 
እና ስተፊ በኩል ቋንቋዎን ከሚናገር የእንኳን ደህና መጡ አማካሪ ጋር እንዲገናኝ  ይደረጋል 
07425 444566። 

 

 
ከጥገኝነት ጥያቄ ውሳኔ በኋላ ድጋፍ 

 

 
 

አለም አቀፍ አዲስ የመጡ 
ቡድን ትምህርት፤ ልጆች እና 
ወጣቶች 

የስልክ አገልግሎት ብቻ - ለመኖሪያ ፣ ለገንዘብ እና  ድህረ የጥገኝነት ጥያቄ  ውሳኔ 
ድጋፍ ቡድኑን በ 01484 221000 ይደውሉ እና “የመኖሪያ ቤቶች መፍትሄዎችን” 
ይጠይቁ ፡፡ 

 
ለልጆችዎ የትምህርት አቅርቦት ድጋፍ ለማግኘት በዚህ ቁጥር 01484 221919 ይደውሉ 
ወይም በዚህ ኢሜይል ይላኩ Ess.inat@kirklees.gov.uk ልጅዎ ዕድሜ 
5 ወይም ከዛ በላይ ከሆነ ለትምህርት ቤት የበዓል ስጦታ እሽግ ለማግኘት ይመዝገቡ። እነዚህ 
ተልከው በቤትዎ ደጃፍ ላይ ከሐምሌ 21 ይቀመጣሉ። 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ኢሶል በዙም የትምህርትክፍሎች 

የእንኳን ደህና መጣችሁ ማእከል ምግብ ለመግዛት አቅሙ የተቸገሩ በ ሀደርስፊልድ 
የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ይረዳል ፡፡ የእኛ ሪፈራል መስመር 01484 340034 ነው ከሰኞ 
እስከ ዓርብ ከጥዋቱ 10 ሰዓት እስከ 4 ከሰዓት ድረስ ይከፈታል ፣ ከግለሰቡ ወይም 
ከቤተሰቡ ጋር አብሮ የሚሠራ ማንኛውም ባለሙያ ሪፈራል ሊያደርግ ይችላል ፡፡ አንድ ሰው 
በባትሊ ወይም በዲውስበሪ ውስጥ የሚኖር ከሆነ የድርጅቱን ዝርዝር መረጃ መስጠት 
እንችላለን 

 
 በዚህ ስልክ ቁጥር 01484 450866 ላይ በስልክ የስሜታዊ ድጋፍ እና በተወሰኑ የመስመር 
ላይ ቡድኖች ላይ ማቅረብ ፡፡ የስልክ ጥሪዎች ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 እስከ 4 እንቀበላለን  ፡፡ 

 

 እሱ የ TSL ማይግሬሽን ቡድን በተቻላቸው አቅም እና ከዚያ ባለፈ በ 19 እና በበጋው ወቅት 

በተቻለ መጠን ብዙ ተማሪዎችን ለማዳረስ እና ከፍተኛውን ድጋፍ ለመስጠት ደንቦችን በየጊዜው 
እያዘጋጁ ነው ፡፡ ለአዳዲስ ተሳታፊዎች በመስመር ላይ / በስልክ የ ኢሶል (ESOL) ግምገማዎች 
እናቀርባለን እንዲሁም በግለሰቡ ደረጃ መሠረት ወደ ነፃ የ ኢሶል (ESOL) የመስመር ላይ 
ክፍለ-ጊዜዎች እድገትን እናቀርባለን። እነዚህ ክፍለ-ጊዜዎች በተለያዩ ጭብጦች ፣ ውይይቶች 
እና ውይይቶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው ፡፡ በክፍለ-ጊዜው ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉት ሁሉም 
አርዕስቶች አሁን ለሚያስፈልጓቸው ፍላጎቶች የተስማሙ እና አስፈላጊ መሳሪያዎችን ይሰጣሉ ፣ 
ይህም በላቀ ስሜት በመተባበር እንዲተባበሩ የሚያደርጋቸውን የሕብረተሰብ ክፍል የተሻለ ግንዛቤ 
እንዲያገኙ ያስችላል ፡፡ 

የጊዜ ሰሌዳን በተመለከተ ለማረጋገጥ ሳይራ ወይንም አኒታ ያነጋግሩ: 

የእንግሊዘኛ ደረጃዎን ያውቃሉ? - ሳይራ የምትባል የርሶዎ የዙም አስተማሪ በዋትስ አፕ በኩል 

በዚህ ቁጥር 07776 588698 ደውለው የክፍልዎን አገናኝ (ሊንክ) እንዲላክልዎት ይጠይቁ  

Dየእንግሊዝኛ ደረጃዎን አያውቁትም? - አኒታን  በዚህ  ቁጥር  ያነጋግሩ 07425 444080 ወይም ይህን 
ድረ-ገጽ ይጉብኙ  https://tslkirklees.org.uk/covid19-
supportfor-migrants/ 

http://www.kcalc.org.uk/



