
 

 

رایپشتیبانی و ابزار ب  

 پناهندگان و پناهجویان در لندن

 

 گروهای پشتیبانی گسترده ملی یا لندن 

  

نهای شغلی برای پناهندگاارائه حمایت  

 سصلیب سرخ انگلی

 رارائه کمک های ضروری به پناهندگان ، پناهجویان و دیگر مهاجران أسیب پذی

 فعالیتهای زمینه ای     

 ارائه پشتیبانی در زمینه های شغل یابی و ارتباطات فرهنگی و زبانی
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 ایجاد مکانی مناسب پناهندگی

 که انگلییس را برای پناهجویان به مکانی مناسب تبدیل میکند  گروهی از سازمانهای انگلیسی به هم پیوسته

 گروه شبکه محیل خود را پیدا کنید

 

 

 کشور میزبان

 خدمات دوستانه آنالین برای پناهندگان و پناهجوی

 
  

 
  

برای استفاده از حمایت دولت نمیباشند،مراکز خدمات رسانی یکروزه برای پناهجویان بی بضاعتی که واجد شرایط قانونی   

دیکنمو کمکهای خدمات اجتماعی را ایجاد   پشتیبانی۴بخش   و  

 Harmondsworthو  Colnbrookبرای مالقات با افراد موجود در مراکز حذف مهاجرت   آنها همچنین هماهنگی های الزم
  را انجام میدهند.

 دبرای کمک با این شماره تماس بگیری

 

ت راهنمای مهاجر  

داین مرکز موارد زیادی از پشتیبانی های ویژه را برای مهاجران ایجاد میکن   
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حمایت از ورود و توانمندسازی پناهندگان جوان از طریق برنامه های طراحی شده مخصوص جوانان ،آموزش و آگاه سازی 

نپناهندگا  

 

نارائه جلسات یوگای رایگان برای پناهندگان و پناهجویا  

دیده میشود و   های انسانی آنهاارائه پشتیبانی عملی ، حقوقی و عاطفی برای مهاجران در معرض خطر ، ایجاد اطمینان که نیاز

موانع پیش رویشان را پشت سر خواهند گذاشت  اینکه آنها   

 

های مقامات محلی مربوط به خانواده های دسترسی بهتر به حمایت  تالش برای پایان دادن به مشکالت کودکان مهاجر از طریق

رآسیب پذی  

ستیابی به مشاغل ویژهارائه شهریه آموزش زبان ، تحصیالت ، کمک مالی ود   

   

ددر انگلستان کمک می کن  این مرکز به پناهندگان برای داشتن یک زندگی سالم ، شاد و سازنده . 
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 . از مهاجران آسیب پذیر برای دسترسی به عدالت پشتیبانی کرده و همچنین در موارد بحرانهای فردی ،حمایتهای موثری میکند

اکمک به اسکان امن پناهجویان با قرار دادن آنها در خانه ه  

 

دلستان هستنساله که به دنبال امنیت در انگ ۱۵_۲۵پشتیبانی آموزشی از کودکانن . 

 

سواری را دوچرخه های دست دوم را تعمیر کرده و آنها را به پناهندگان و پناهجویان اهدا می کند. همچنین آموزش های دوچرخه 

دنیز ارائه می ده . 

دکند تا از طریق ایده های تجاری خود پیشرفت کنناز پناهندگان حمایت می  

باشدمستقر می   Islington Law Center  که در MICLU 

 نکودکان و افراد جوان پناهنده و مهاجر فعالیت میک  برای احیای حقوق
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مشاوره در مورد بحران و پشتیبانی عملی ، کمک به پناهندگان برای ملحق شدن به اجتماعات جدید خود و ارائه مشاوره بهداشت 

نروا . 

 

ندفتر انگلستان در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگا . 

درسمی تالش می کنن مهاجران جوان انگلستان که به دنبال مسبری کوتاهتر وبهتر برای رسیدن به توافق نامه های  

های مهیجکمک و توانمندسازی پناهندگان زن از طریق آموزش زبان انگلبسی و برنامه      
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 ی گروه های حمایتی محل

Hackney  که به مهاجران کمک میکند  مرکز مستقر در کی   

 دکه از پناهندگان ، پناهجویانی که در جنوب غربی لندن زندگی میکنن Tootingیک مرکز خیریه مستقر در 

 

 Haringeyتالش برای حمایت از خانواده های بی سرپناه در   

 
مورد ا ماماه و عی اجتما بین مراق ط توس که جدید بضاعت بی پذیر آسیب دینوال به ک کم  

کند می فراهم ، گیرند می قرار مراجعه

مرکزی که هفته ای یکبار به پناهجویان ، پناهندگان و مهاجران ، ارائه مشاوره رایگان در مورد مهاجرت ، رفاه ، مسکن و 

دبهداشت میده . 

 

یخدمات هفتگی برای مهاجران ، ارائه مشاوره و راهنمایی در زمینه مهاجرت ، رفاه و مراقبت های بهداشت  
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است  پذیرای پناهندگان Herne Hill 

تماس بگیرید hhwelcomesrefugees@gmail.com با آنها در

 Islington مرکزی برای پناهندگان و مهاجران میباشد

 

دمیده نارمشاوره رایگان ، مستقل و محرمانه به پناهنده ، پناهجو و مهاج  

ه ترجیحا به گروهسازمان جامعه مدنی تشکیل شده است ک 10از   

.BMEخدمت می کند   

دکمپینیی که برای دفاع از حقوق همه مهاجران / وعده های رایگان غذایی در مدرسه فعالیت میکن    

سطوره های چالش برانگیز در مورد مهاجرت و کودکان پناهنده ، خانواده ها و موارد دیگر از پناهجویان که در مدارس و سایر 

 مناطق از آنها حمایت می شوند )مستقر در برنت
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 .کمک میکند Haringeyزیر نظر طرح حمایتی مراکز مربوط به وزارت کشور، به پناهندگان در 

و  Hammersmith، پناهجویان و مهاجران مستقر در مناطقی از لندن به نامهای یک مرکز رایگان جهت استفاده ی پناهندگان 

Fulham 
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همشاوره در مورد مراحل پناهندگی ، پشتیبانی قانونی و پشتیبانی از افراد بازداشت شد   

امهاجران بازداشت شده در مراکز بازداشت و زندان ه  مشاوره حقوقی و پذیرش نمایندگی از طرف  

  
 

 

زندگی  UKارایه مشاوره حقوقی به منظور کمک به افرادی که احساس آزار و خشونت میکنند از اینکه بخواهند با امنیت در 
  کنند

سانگلیحمایت از افراد در بازداشت در سراسر   

یبه ویژه حمایت از پناهندگ -موسسه حقوقی متخصص در امور مهاجرت   

 

 

کحمایت از بازداشت شدگان در گاتوی  

نکمک پزشکی برای بازداشت شدگا . 
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 UKمهاجرت به   راهنمای پناهجویی و

نحمایت از بازداشت شدگا . 

 

 دحمایت میکن LGBTQIاز طریق سیستم مهاجرت و پناهجویی از افراد متقاضی و 
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