من نحن؟
معلومات عنا
بدأ مشروع أھال ً بيك في سوانسي في عام
 2015و ھو جزء من حركة ____________.
منظمة__________ مسؤولة عن الموظفون
في ھذا المشروعنحن نسعى للترحيب
.بالالجئين الحفاظ على سالمتھم
إتصل بنا
مكتبنا في سوانسي موجود في _____ ) أنظر إلى الخريطة(.
ال تترد في زيارتنا

مذا يفعل المرشد؟
المرشد متطوع مدرب و يمكنه أن يساعدك على
الوصول إلى أماكن متعددة في المدينة و يسھل عليك
استقدام خدمات كثيرة .يمكنه أن :
يظھر لك مسارات الحافالت
أسعار معقولة
يأخذك لمحالت ذو
ٍ
يوفر لك معلومات عن خدمات الصحة والرعاية
االجتماعية
يساعدك على الحصول على فرص تدرب أو أو تطوع

Welcome to
Swansea

Volunteering
opportunities with newly
arrived asylum seekers
and refugees

العالقة بين المرشد ومستخدمي المشروع تسعى
إلى مساعدة الشخص على أن يكون معتمد على
نفسه.
انھا عالقة قصيرة ولكنھا عالقة مھمة.
Email: hannah@dpia.org.uk
Web: http://swansea.cityofsanctuary.org/
Phone: 07821629673
(If you send us a text or email then we can
)call you back

?Who can become a mentor
يمكن ألي أحد أن يتطوع كمرشد .نحن خاصة نطلب
مرشدين لديھم تجارب في اللجوء أو يعيشون قريب
.من الجئين
المھارات والصفات التي بينھا في
.وصفات الدور

ماذا يحتوي
:المشروع يحتوي على ثالث مراحل
نعلم تدريب بدائي و مقابلة يمكننا أن
المزيد عنك نخبرك المزيد عن
دورات متعددة مع .المشروع
المشترك 2-8 -و كل دورة  2-4ساعة

جلسة تقييم :لنرى إذا كانت
الجلسة مفيدة و كيف يمكننا
التحسن
نحن نعرض على المتطوعين أن يرشدوا في
.أوقات مناسبة لھم

نحن نطلب

كم تكلف؟
ا شيء! المشروع مجانا للمتطوعين ويمكننا دفع ثمن
السفر و نفقات أخرى إذا حضرت معنا .

من أحسن األشياء التي يمكنك أن تفعله
لشخص ھو ليس فقط أن تريه ثورتك ،ولكن
.أن تريه ثورته

أيضا◌ً

Benjamin Disraeli

كيف اشارك؟
إذا أردت أن تشترك أو تعلم المزيد فإتصل بنا .سنكون سعداء
بمكالمتك

ھل تستطيع أن تعطي أحد ترحيب
.من سوانسي
إذا كان الجواب نعم فلماذا ال تتطوع
كمرشد؟
المرشدين يوفر خدمة مھمة في وقت مھم
في حياة االنسان .الكثير من الالجئين الذين
سوانسي ال يعرفون األماكن أو كيف يصلون
الخدمات المتوفرة اليھم .وجود وجه إلى
.مألوف يساعدھم على االستقرار

