
 19إحاطة حول كوفيد 

التي تحتوي على )فيروس كورونا(. تقدم هذه المالحظات  19 –مع ازدياد أعداد الذين تّم تشخيصهم باإلصابة بفيروس كوفيد 

وكذلك مجتمع الالجئين األوسع في  Refugee Resourceو  Asylum Welcomeمعلومات مهمة كإرشادات للعمالء في 

 أوكسفوردشاير.
 

 

WelcomeAsylum   :من خالل مجموعة من الخدمات المتكاملة الشاملة لطالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين. الهدف من هذه  والمناصرةوفر المعلومات والمشورة والدعم ت

 وإعادة بناء ثقتهم وتمكينهم من االزدهار. أفضل في مستقبل أملمن العيش بكرامة مع  العمالءالخدمات هو تمكين 

esourceRRefugee  : االندماج في المجتمع باإلضافة إلى الدعم لمساعدتهم في تقدم خدمات عالجية لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين للشفاء من تجاربهم مع الصدمات و

 المتخصص للوكاالت األخرى التي تعمل مع مجموعة عمالئنا.

 التي تشمل ساسيةبتوفير معلومات دقيقة يمكن الوصول إليها في الوقت المناسب لتوفير االحتياجات العملية األ Refugee Resourceو  Asylum Welcomeلتزم كل من ت

 .الخاصة بالعمالء ، وحيثما أمكن، نسهل التواصل واالتصال مع الوكاالت ذات الصلة بشأن القضاياوالمناصرةالغذاء والمأوى واألدوية. كما نقدم المشورة 

 .. نحن ملتزمون بالعمل مع ا بشكل وثيق لتحقيق أفضل مصالح عمالئنابكال المنظمتين معا  تدرك المنظمتان أن العديد من العمالء قد يكونون على اتصال 

 كالنا نعمل إلبقاء الجميع بأمان. 

من األهمية بمكان أن . مدى أهمية العمل بأمان ودعم بعضنا البعض واالعتناء بصحتنا. نحن نتفهم 19كوفيد عاني المملكة المتحدة حالي ا من حالة طوارئ صحية عامة نتيجة لوباء ت

 للحفاظ على سالمة الجميع حتى ال نساهم في انتشار الفيروس. فعالة  يتخذ العمالء والمتطوعون والموظفون وأي شخص قد يكون على اتصال بمنظمتنا خطوات

ا لوجه. وهذا يعني أن االستجابات، من وزارة الداخلية، أغلقت العديد من الوكاالت، في هذه الفترة ، )هوم أوفيس(  أو تدير خدمات محدودة للغاية أو ليس لديها خدمات وجه 

 ، للمسائل غير العاجلة كانت أبطأ بكثير مما كان متوقع ا مما تسبب في ضغوط ومخاوف أخرى.المختصة بالمساعداتوالسلطات المحلية والوكاالت 

omeAsylum Welc :التعليم والتوظيف والترحيب األوروبي )االثنين والخميس( كلها مفتوحة خدمات )الثالثاء واألربعاء والجمعة( و اليافعين اتوالعائلة وخدم البالغين اتخدم

ا لوجه في المكتب دبدون موعومتاحة بالكامل. يتم تقديم هذه الخدمات جزئي ا عن بُعد وجزئي ا في المكتب. لم نعد قادرين على إجراء جلسات  ، لذا فإن أي عميل يحتاج إلى خدمة وجه 

 يحتاج إلى االتصال وتحديد موعد مع الخدمة التي يحتاجونها.

 



Refugee resource : عن بُعد عبر البريد  -و المناصرة بما في ذلك مشورة المواطنين  واالستشاراتتتوفر خدمات  االستشارة والعالج النفسي  والتوجيه وخدمة المرأة

ا لوجه في المكتب. وجلساتاإللكتروني،   الفيديو والهاتف. في حاالت محددة، يمكننا إجراء عدد صغير من المواعيد وجه 

اص المعزولين والوحيدين والذين يعانون من ظروف صحية أو جميع األطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم واألشخ ومقابلة هو رؤية Asylum Welcomeهدف 

ا رؤية العمالء الذين تعرضوا  ومساعدة األشخاص الذين لديهم  لالعتداءالمشردين أو المعرضين لخطر التشرد واألشخاص الذين يحتاجون إلى دعم في حاالت الشدة. يمكننا أيض 

 مواعيد نهائية لتقديم طلبات الهجرة.

مثال، األشخاص في حدوث ارتباك وعدم يقين وعوائق أمام الوصول إلى المعلومات الصحيحة والدعم والخدمات األساسية. األشخاص األكثر ضعفا ، على سبيل ال 19كوفيد تسبب 

 المعلومات.الذين تعرضوا لجرائم العنف المنزلي أو االتجار واجهوا صعوبة في الوصول إلى الخدمات من الوكاالت التي تقدم عادة  الدعم و

ا  الدعمتقديم  Asylum Welcomeوالعائلة في  البالغينيمكن اآلن لخدمة  والمشورة بشأن هذه األمور، لذا يرجى إخبارنا إذا كنت بحاجة إلى هذه الخدمة، أو إذا كنت تعرف شخص 

 .في المنظمة يرجى التحدث إلى موظف الدعم الخاص بك  Refugee Resourceيطلبها. إذا كنت أحد عمالء 

 .4:30و  9:30إذا كنت طالب لجوء أو الجئ أو مهاجر وتحتاج إلى المشورة والدعم، يرجى االتصال بنا في أيام العمل بين الساعة 

 طليقًا ويسبب المشاكل والمخاطر COVID-19ال يزال 

زيد من القيود من أجل السيطرة على انتشار الفيروس. نحن مطالبون جميع ا باالمتثال لسوء الحظ  كانت هناك زيادة حادة في عدد المصابين بالفيروس في أكسفورد. تم وضع الم

 حتى نظل آمنين في المنزل والشارع ومكان العمل والمدارس والكليات. القيودالتام لهذه 

 ، يرجى االتصال والتحدث إلينا. الرجاء إخبارنا إذا: Refugee Resource أو  Asylum Welcomeإلى إذا كنت بحاجة إلى حضور 

 COVID-19أنت أو أي شخص في أسرتك مصاب بفيروس  •

 إذا كنت مصاب ا باألنفلونزا أو ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو فقد حاسة الشم •

 إذا كان لديك أي مرض أو مخاوف أخرى نحتاج إلى معرفتها قبل زيارتك •

 وجه ا لوجه: إذا ُعرض عليك موعد

 بشكل دائمارتِد قناع ا  •

 استخدم معقم اليدين عند دخولك •

 ابق على بعد متر من األشخاص اآلخرين -حافظ على المسافة  •

 ضمن مكاتبنا نأسف لعدم وجود إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر •



 :Refugee Resourceو  Asylum Welcomeفي  المقابالتفي الوقت الحالي ، هناك نوعان من 

 موظففي المركز مع مستشار أو  •

 المواعيد مع مستشار عبر الهاتف أو الفيديو أو البريد اإللكتروني •

 :المقابالتإلجراء أي من هذه 

ون أفضل. إذا كان لديك موعد في اتصل أوال  بالمركز، وسوف تقرر، مع الشخص الذي تتحدث إليه، ما إذا كنت بحاجة إلى موعد في المركز أو إذا كان الموعد عبر الهاتف سيك

 الموعد.انتهاء بعد مباشرة ، يرجى الوصول في الوقت المحدد / والمغادرة  Refugee Resource أو  Asylum Welcomeمكتب 

 

ا إذا كنت ستصطحب أي شخص آخر معك  ا لوجود مساحة محدودة في المراكز. -أخبرنا أيض   العائلة أو المترجم. نحتاج إلى معرفة عدد األشخاص الذين سيأتون معك بالضبط نظر 

 

 advice@asylum-welcome.org: او راسلنا على االيميل التالي 01865722082اتصل على  Asylum Welcomeللتواصل مع 

 info@refugeeresource.org: أو راسلنا على االيميل التالي 01865403080اتصل على  Refugee Resourceللتواصل مع 

 

mailto:advice@asylum-welcome.org

