
 

 

 ادوات  دعم  وجمعيات  لالجئين  وطالبي لجوء  في  لندن 

 

 
جمعيات دعم على الصعيد البريطاني  ولندن

 

 

بريكنغ باريرس
يوفر  الدعم الوظيفي  لالجئين

 

البريطاني  االحمر   الصليب  
  اآلخرين والمهاجرين اللجؤ  وطالبي لالجئين  العاجلة  االحتياجات  بشأن مساعدة يقدم

 

سيركال
والعمالة   ولغة ثقافي دعم  يقدم

 
سيتي  اوف سنكشوري

 شبكة من منظمات المملكة  المتحدة  تهدف إلى جعل  المملكة  المتحدة مكانًا  مرحبًا لألشخاص الذين 
 يبحثون عن ملجأ 

ابحث عن مجموعة الشبكة المحلية  الخاصة بك 
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ناشن  هوست

اللجؤ   وطالبي لالجئين اإلنترنت عبر  صداقة خدمة  

 
  

 
  

جسويت رفوجي سآرفس

 مركز  نهاري لطالبي  اللجؤ الذين  ليسوا مؤهلين  للحصول على  دعم  اللجؤ، القسم    الدعم  أو 
 المساعدة من  الخدمات  االجتماعية 

كما يرتبون الزيارة للمحتجزين في مراكز  كولنبروك وهارمونسوورث  إلزالة طالبي  اللجؤ 

 

 

 مساعدة المهاجرين - هلب ميغرنت
 

 يقدم مجموعة واسعة من الدعم  الخاص للمهاجرين
    503 8010 0808 خط المساعدة  المجاني  للجؤ

 
ماي برايت كايت 

يدعم  اندماج وتمكين الالجئين الشباب من خالل برامج مصممة خصيصا للشباب، 
ومحادثات  توعية والتدريب  لالجئين

 
 

 

 ورماال
 يقدم جلسات يوجا  مجانية لالجئين وطالبي  اللجؤ 
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براكسيس

  التغلب  على قادرون وأنهم   احتياجاتهم، تلبية من للتأكد ويعمل  ، للخطر  المعرضين للمهاجرين والنفسي  والقانوني العملي  الدعم يوفر 
يواجهونها  التي الحواجز  على

 

١٧ بروجيكت

المحتاجة لألسر  المحلية السلطات  دعم  إلى الوصول تحسين خالل من المهاجرين األطفال   بين المدقع الفقر  إنهاء  على يعمل
 
 

ايد رفوجي  
 

معنى  ذي  عمل على والحصول  والتمويل والتعليم اللغة في دروس يوفر   

   
رفوجي اكشن

يخدم مساعدات  لالجئين في  الحصول على الدعم  الذي يحتاجونه ليعيشوا  حياة آمنة وسعيدة  ومنتجة في المملكة المتحدة 
 

 
 

ولندن  اسكس  لمنطقة فورم ميغرنت اند رفوجي   

 
الفردية   األزمات  في الحيوي  الدعم  ويوفر  العدالة إلى   للوصول للمهاجرين دعم يوفر   
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رفوجي ات هوم 

 يساعد على تأمين سكن لطالبي  اللجؤ من خالل  االستضافة 
 

 

  رفوجي سوبورت نتورك
 

 يوفر  الدعم التعليمي  لألطفال  الذين تتراوح  أعمارهم  بين ١٥ و ٢٥ عاًما  الذين يبحثون عن األمان  في المملكة  المتحدة 
 

 

ذا بيك  بروجيكت

إصالح  الدراجات  المستعملة والتبرع بها  لالجئين وطالبي  اللجؤ.  كما توفر  دروًسا في ركوب  الدراجات 
 

  

شبكة الالجئين الرياديين

تدعم  الالجئين في االزدهار  من خالل أفكارهم  التجارية الخاصة 

 

  MICLUالوحدة القانونية لألطفال المهاجرين والالجئين
Islington Law Centerمقرها في مركز  تعمل من أجل حقوق األطفال والشباب المهاجرين والالجئين ، و    
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 مجلس الالجئين 
 

يقدم  المشورة بشأن  األزمات والدعم  العملي  ، ومساعدة  الالجئين على االندماج في مجتمعاتهم  الجديدة  وتقديم استشارات  الصحة  
النفسية.

 

مكتب المملكة المتحدة لمفوضية األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين

نحن ننتمي وي بلونغ 

يقوم المهاجرون الشباب البريطانيون بحملة من أجل إيجاد طريق أقصر وأقل تكلفة للتسوية

 
 نساء الالجئات 

 
 تمكين ودعم  الالجئات بما  في ذلك  اللغة  اإلنجليزية والدراما. 
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 الدعم المحليةجمعيات 
 
 

اكوابا
مركز اجتماعي للمهاجرين في منطقة هاكني

 كاراس 

 الالجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في جنوب غرب لندن.  جمعية خيرية للتواصل االجتمعي مقرها في توتينغ. تعمل على دعم
 
 

 
كاريس

العمل على  دعم األسر  المشردة في  هارينجي

 

 

 جريس

 االجتماعية والقابالت يقدم المساعدة لآلباء الجدد الضعفاء / المعوزين المحالين من قبل مقدمي الرعاية  

مركز  المهاجرين  في منطقة هاكني 
 

زيارة أسبوعية لطالبي اللجوء  والالجئين والمهاجرين ، تقدم نصائح مجانية بشأن الهجرة والرعاية واإلسكان  والصحة 
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 في منطقة هاكني   مركز المهاجرين

 والالجئين والمهاجرين ، تقدم نصائح مجانية بشأن الهجرة والرعاية واإلسكان والصحة زيارة أسبوعية لطالبي اللجوء 

 
 

  

 هارني هيل ترحب بلالجئين
 

hhwelcomesrefugees@gmail.com   للتواصل 

 مركز الالجئين والمهاجرين في اسلنجتن
 يقدم مجموعة واسعة من الخدمات من دروس اللغة لمشاريع الفنون إلى دعم األزمات.

 
 
 

 
. 

 م في لويش  الالجئين والمهاجرينشبكة 

 تقديم مشورة مجانية ومستقلة وسرية لمجتمعات الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين

 

 مواسا 

 تشلسي في منطقة كنجستن و منظمات مجتمع مدني تخدم بشكل أساسي االقليات العرقية ١٠تتألف من 
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(NELMA)  عمل المهاجرين شمال شرق لندن 

 حملة للدفاع عن حقوق جميع المهاجرين ووجبات مدرسية مجانية.

 
 سالزبوري   عالم 

 حول  الهجرة ودعم  الالجئين الالجئين واألطفال واألسر  والمزيد في  المدارس  وخارجها )مقرها في  برنت(. تحدي االكاذيب
 

 

 سالزبوري   عالم 

 حول الهجرة ودعم الالجئين  تحدي االكاذيب

 الالجئين واألطفال واألسر والمزيد في المدارس  

 وخارجها )مقرها في برنت(.
 

 

 

 ترحب بكم  غرب لندن

 في لندن.   مجاني لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين استقروا في هامرسميث وفولهاممركز استقبال 
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  نظام اللجوء والدعم القانوني والدعم لألشخاص

 المحتجزين

 بيد

 المشورة والتمثيل القانوني للمهاجرين المحتجزين في مراكز اإلبعاد والسجون

  
 

 

 مركز موارد المهاجرين سابقا - كونسننت

 المشورة القانونية لمساعدة األشخاص الفارين من االضطهاد والعنف للعيش بأمان في المملكة المتحدة. يقدم  

 سنترديتنشن 

 دعم األشخاص المحتجزين عبر المملكة المتحدة

  دنكن لويس 
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 مكتب محاماة متخصصة في  الهجرة وال سيما  دعم اللجؤ 

 

 
 مجموعة جاتويك لرعاية المحتجزين

www.gdwg.org.uk/ 

  العدالة  الطبية-  ماديكل جستس
www.medicaljustice.org.uk/ 

 المساعدة الطبية للمحتجزين

الحق في البقاء   -رايت تو ريمين  

 مملكة المتحدة. دليل لنظام الهجرة واللجوء في ال

  سواس  لدعم  المحتجزين
/www.facebook.com/soasdetaineesupport 

  

 الجمعية البريطانية لدعم المثليين 

 اللجوء والهجرة. تدعم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا أو ثنائيي الجنس من خالل نظام  
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