
باید با ھمدیگر ھمکاری کنیم

از شما حمایت شود تا

کمک و حمایت ھای با شما می خواھیماکنون 
 به اشتراک بگذاریم.  را    زدر کرکلیقابل دسترس  

ذکر برای شما پشتیبانی  خدماتدر زیر تعدادی 
از طریق تلفن   و بل دسترس ھستنداق شده که

آنھا   بزنیدتلفن   خدماتاین  ه، اگر ب انجام می شوند
   خواھند گرفت.با شما تماس  

بسته اطالعات  ھفته یک ھر زو شرکای کرکلی شھرداری
این و فعالیت برای شما ارسال می کنند ، امیدواریم 

برای شما مفید واقع دشوار  دوراندر طول این  بسته
   رایگانتلفن  با خط دارید ھر گونه نگرانی اگر  گردد.

Migrant Help 08088010503 تماس بگیرید. 

از شما  Migrant Helpیا  Mears اگر احساس می کنید که
و سعی کرده اید  بعمل نمی آورندپشتیبانی الزم را 

 07425444566شماره با مشکالت را گزارش دھید 
تلفن تا اعتبار  تلفن خواھند زدشما  هتماس بگیرید ، آنھا ب

 شما کم نشود. 

جاییکه می ، تا  امن باشدشما خوب و  حال امیدواریم که
سالم بمانید و  صحیح و در خانه بمانید ، سعی کنید توانید

 .ما محافظت کنید NHS از

کرکلیز به برنامه ھا و شرکای خود خوش آمد می 
 گوید 

مفید  ھای شماره تماس  

 توصیه بھداشتی
جاییکه خود ھستید ، تا  منزلوقتی با افراد خارج از 

به آنھا فاصله بگیرید. اگر باید  آنھامتر از  2 امکان دارد
،مکالمه را  ه بگیریداز آنھا فاصل متر 1 ، شوید نزدیک
لطفا" خودداری کنید.  کردن رو در روو از صحبت  کوتاه

 .را در نظر بگیرید به صورت زدنماسک 
 و صابونگرم آب ثانیه با  20دستان خود را به مدت 

بشویید و در مواقعی که نمی توانید دستان خود را 
 .ضدعفونی کننده دست استفاده کنیدمواد بشویید از 

. حتی گروه ھای پرھیز کنیدمردمی  ازدحام و تجمعاتاز 
 بیماری را سرایتکوچک در مکان ھای کوچک می توانند 

 .دھند
،  رفتن عمومی یا خرید نقلیهھنگام استفاده از وسایل 

 به صورت خود ماسک بزنید. باید 
مداوم ،  ،باشید: یک سرفه جدید بیماری مراقب عالئم

 .شماچشائی و  یاییباال یا تغییر حس بو تب
خود را منزوی و  بمانیددر خانه  دارید بیماری را اگر عالئم

شما را تماس بگیرید تا NHS با 119، با شماره  کنید
  تست کنند.

با شما تماس   NHSاز سوی آزمایش و ردیابی اگر 
و کنید  منزوی را در خانه خود بالفاصله،  گرفته شد

 را اجرا نمائید. دستورالعمل ھای آنھا 

مرکز وایت ھاوس ، مطب دکتر 
عمومی ، مرکز بھداشتی 

 سلطنتی پرنسس 

 436243 03330 باید با شماره  وایت ھاوس  برای دیدن پزشک عمومی در مرکز 
به  مالقات  گرفتن وقت دوشنبه تا جمعه) تماس بگیرید. بدون  بعد از ظھر  6صبح تا  8( 

 ھستند. قابل دسترس  تلفنی    شفاھی   . مترجمین مرکز نیایید 

 تماس بگیرید   309440 03033  برای بازدیدھای بھداشتی با شماره: 

 تماس بگیرید 9869 330 0303  : با شماره سل    ارزیابی برای خدمات  

 یا خیر:  دارید  وایت ھاوس  کنید آیا نیاز به ثبت نام در مرکز  چک 
www.gov.uk/government/publications/gms1   برای دیدن پزشک عمومی در مرکز 

دوشنبه تا   بعد از ظھر  6صبح تا  8(    436243 03330باید با شماره  وایت ھاوس 
   . جمعه) تماس بگیرید 

پناھجویان بی بضاعت و  
 نیازمند  کرکلیز

گرفتن توصیه و   حمایت مالی از افراد بی بضاعت،  یپناھندگ امور یبرا
 5صبح تا  9جمعه  - (دوشنبه  یکی از این شماره ھا با " لطفا یرفاھ ھای

 599 07926457یا    07702382647: دیریبعد از ظھر) تماس بگ 

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


 شماره تماس ھای مفید 
 
 

Volunteers 
Together 

 10جمعه    -(دوشنبه    یست یبھز  حمایتو    ارجاعات امور رفاھی  یبرا
 07804867564بگیرید:    شماره تماس  این   ) با بعد از ظھر  4صبح تا  

 
 

 یو رفاه ، بدھ  حمایت مالی از افراد بی بضاعت،  یپناھندگ پرونده ھای یبرا
وب   قیاز طر ای تلفن بزنید 03448487970شماره  هب " مسکن لطفاامور  ای

 www.kcalc.org.uk:  دیریما با ما تماس بگ  تیسا
 
 

ترجمه اطالعات مھم و  ی از جملهخدمات تلفنی منتورز ییخدمات خوش آمد گو
/  تلفن بزنید حمایت ھای بھزیستی ارائه می دھد. /شده ارائه توضیحات خالصه

تماس بگیرید تا شما  07425444566 یفاست اپزواتبا یا از طریق /  بفرستید امیپ
   را به راھنمای منتورز وصل کند که به زبان شما صحبت می کند.

 
 

 
حمایت ھای پس از تصمیم گیری  

پرونده پناھندگیدرباره   
 
 

تیم ورود افراد بین 
المللی 

جدید/تحصیالت ، 
  کودکان و نوجوانان

حمایت ھای پس از تصمیم   مالی و  امور ،امور مسکنبرای : تلفنی  فقطخدمات 
 درباره و  01484221000تلفن بزنید تیم به این پناھندگی  گیری در مورد پرونده

  بپرسید. "راه حل ھای مسکن" 
 

فرزندان خود با  رایب ھای مقدماتی آموزش به  یدسترسو  گرفتن حمایت یبرا
 لیمیا   Ess.inat@kirklees.gov.ukبه ای دیریتماس بگ  01484221919شماره  

بسته  می توانید برایاست ،  زرگترب ایساله  5فرزند شما  اگر نیھمچنبفرستید. 
 .دیمدرسه ثبت نام کن التیتعط

خواھند شد.گذاشته  درو مقابل داده  لیتحو هیژوئ 21پس از  بسته ھا نیا 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESOL       کالس ھای زوم  

باشد و مشکل  لدیھادرزف ساکنکه  یتواند به ھر کس یم ییآمدگو مرکز خوش
 10دوشنبه تا جمعه  ازارجاع ما  تلفن کمک کند. خط داشته باشد ییمواد غذا دیخر

که با  یحرفه افرد متخصص یا ھر .      340034 01484 باز است: بعد از ظھر 4صبح تا 
در   یرا انجام دھد. اگر شخص ارجاع نیتواند ا یکند م یخانواده کار م ایفرد  کی
توانند  یم در آنجا که ییدرباره سازمان ھا میتوان یکند ، م یزندگ دوزبری ای یتلب

 . میکمک کنند ، اطالعات ارائه دھ

 
 01484450866و برخی از گروه ھای آنالین در  یعاطفی تلفن حمایت ھایارائه  

 .دنپاسخ داده می شوبعد از ظھر  4تا  9صبح  تماس ھا از دوشنبه تا جمعه از 
 

که در طی دوران بیماری ھمه  تسھیالتی استدائماً در حال تھیه  TSL مھاجرتتیم 
با قرار دھد. زبان آموزان  تعداد باالیی از بیشترین حمایت را در اختیار19  -گیر کوید 

آنالین و  ESOL ارزیابی ھایبرای شرکت کنندگان جدید ما ، توجه به سطح زبان افراد 
ارائه می دھیم. این  ESOL جلسات آنالین رایگانپیشرفت درسی از طریق تلفنی و 
در جلسات  و گفتگوھاکلیه مباحث  می باشد ومختلف  بر اساس موضوعاتجلسات 

دانش  ، تاشودو ابزارھای الزم ارائه می  می گرددمتناسب با نیازھای فعلی آنھا ارائه 
به آنھا کمک   د و این دوره ھانباش داشته چندفرھنگهدرک بھتری از یک جامعه  آموزان

 ادغام شوند. جامعه  درمی کند تا با اعتماد به نفس 
 تماس بگیرید:  جدول زمانی با سایرا یا آنیتاکسب اطالعات در مورد برای 

معلم  با واتزاپ به ؟شما در چه حدی استانگلیسی    زبان  سطحمی دانید  آیا  
 588698 07776را دریافت کنید:  کالس زوم خود تا لینک را تماس بگیریدسای زوم

با آنیتا تماس   -اگر نمی دانیدسطح زبان انگلیسی شما در چه حدی است؟  
 یا به این لینک مراجعه نمائید:   444080 07425بگیرید: 

migrants/-supportfor-https://tslkirklees.org.uk/covid19 
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