
19ديفوك قالغإ ءانثأ نيرجاهملا معد :تالاصتالاو ةلزعلاو ةقافلا

.نييجالك ةيامحلا ىلإ نوجاتحي نيذلا صاخشألا معدل ةسركم ةلقتسم ةيريخ ةيعمج نيرجاهملل يدنلتوكسإلا سلجملا ربتعي

 اننأ امك .مهتايح ءانب ةداعإ ىلع مهتدعاسمل ،ءوجللا ةيلمع تاوطخ نم ةوطخ لك ربع ةيغاص اًناذآو ةروشمو ،اًيلمع اًمعد سانلل مدقن نحن
.سانلا ةايح يف اًيباجيإ اًرثأ كرتتس يتلا ةسايسلا يف تارييغت ءارجإل ةلمحب موقنو ،تاعمتجملا تاعومجمو تاعمتجملا عم لمعن

 اًرمأ ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ودغتو تاعازنلا اهيف معت نادلب نم اوؤاجو ملاعلا لوح ةبيهر عاضوأ نم اورف مهعم لمعن نيذلا سانلا
 .اًعاشم

 .مهرسأو سانلا ىلع هلهاكب يقليو ةدشلاب ةدحتملا ةكلمملا يف ءوجللا ماظن زيمتي .ةديدج ةلحر أدبت ،ادنلتوكسإ ىلإ سانلا لصي امدنع
 اهضرفي يتلا تايدحتلا يقلتو .لاوحألا لضفأ يف ًابعصو اًكبرم ديدج ماظن عم لماعتلاو يبنجأ دلب يف رارقتسالا نوكي نأ نكميو
 نوئجاللا ضرعتي ايجولونكتلاو لاملاو ىوأملا مهل رفوتي نأ نودو .مهعم لماعتن نيذلا نيفعضتسملا سانلا ىلع ديدشلا اهلقثب اًنوروك سوريف
.ةلزعلاو رقفلا نم ربكأ رطخ ىلإ ادنلتوكسإ يف

 امم ةيريصم رثكأ ةروشملاو معدلل رمتسملا ميدقتلا ىلإ ةجاحلا تحبصأ ،هيف انسفنأ اندجو يذلا رييغتلا مئادلا ديدجلا عضولا ءوض يف
 نيديفتسملل تامولعملاو معدلاو ةيبطلا ةياعرلاو ئوأملاو ماعطلا رفوت نامضلو ،تنرتنالاو فتاهلا ةيحان نم انروضح ةدايزل لمعن نحن  .قبس
 ىلع نورداق اننأب نمؤن نحنو ،تامزألا تاقوأ يف ةيناسنإلا يف ام ريخ زربي ام ًابلاغ نكلو ،اًعيمج انل اًدج فيخم تقو اذه .انتامدخ نم
.اًعم يدحتلا اذه ةهجاوم

ةرركتملا ةلئسألا

؟قالغإلاب ءوجلل يبلط رثؤي له

.انوروك سوريف ببسب ءوجللا تابلط ىلع ةفيفط تارييغت ءارجإب ةيلخادلا ةرازو تماق

.نيرخآ سانأ عم كاكتحالاو رفسلا بنجت كل حيتي يذلا كئوجل بلط ليجستب موقت يكل ديدج ماظن ىلع نولمعي مهنأ•
 ءوجللا تابلط نأشب تارارق ذاختإل تالباقملا هذه ةرادإل ىرخأ قرط يف نوركفي مهو ،ءوجللا تالباقم نم اًريبك اًددع اوفقوأ دقل•
 نل .لوبرفيل ىلإ رفسلا ةداع كيلع بجوتي ناك ،كبلط معدل ةلدألا نم ديزملا ميدقتل ةجاحلا تبلطت اذإ وأ ءوجلل كبلط اوضفر اذإ•

 :ىلإ هميدقتل ديربلا ةطساوب هيلع لصحت يفاضإ ليلد يأ لاسرإ كنكميو ،نآلا دعب كلذب موقت
•Further Submissions Unit
•The Capital Building
•Old Hall Street
•Liverpool
•L3 9PP

 :ىلإ ينورتكلإلا ديربلاب هلاسرإ نكمي وأ
CSUCE@homeoffice.gov.uk 

 .رهشأ ةثالث ةياغل ءوجللا معد ءاهنإو ءالخإلا تايلمع ةفاك قيلعت مت دقو•

 اهقيلعت مت تاءالخإلا عيمج نكل ،ءوجللا ىوأم نم كؤالخإ متي نأ ةداع عقوتت ،اًرخؤم ءوجللا قح كحنم مت اذإ وأ ءوجلل كبلط ضفر مت اذإف
 تاعفد قيلعت ىلع اًضيأ كلذ قبطنيو .خيراتلا كلذ ةياغل هليجأت متي فوس ءالخإلا نإف ،ءالخإلاب راطخإ دحأ ىقلت اذإف .وينوي ةياغل
.تاناعإلا

 ينورتكلإلا عقوملا ىلع Covid19 resources ةحفص ىلع عالطالا ىجي ،انوروك سوريف قالغأ ءانثإ ءوجللا بلط نع تامولعملا نم ديزمل
 .ماظتناب هثيدحتب موقن يذلا ،)scottishrefugeecouncil.org.uk( يدنلتوكسالا ءوجللا سلجمل

 ىلع انل عباتلا ةدعاسملا طخب لاصتالا ىجري )!هعم ثدحتلل دودو صخش ىلإ تجتحا اذإ وأ( ةنيعم تالكشم يأ عم حفاكت تنك اذإف
 .اياضقلا لوؤسم عم ثدحتلل 0141 223 7979 مقرلا

 !تقولا اذه لثم يف اميس ال - موعدم ريغو لوزعم كنأب رعشت الأ بجي



 !تقولا اذه لثم يف اميس ال - موعدم ريغو لوزعم كنأب رعشت الأ بجي

؟لعفأ اذام .يعامتجالا داعتبإلا ةسرامم ليحتسملا نم هنأ ينعي يذلا ،ءوجل ىوأم يف ميقا انأ

  .ةمالسب عيمجلا ءاويإ تامازتلاب يفت نأ نكمي ثيحب دالبلا ءاحنأ يف ءوجللا يوآم ةقطنم عيسوت ةيلخادلا ةرازو شقانت

 :ناكمإلا ردقب ًاملاس كسفن ىلع ةظفاحملا ةيفيك نأشب تاهيجوتلا ضعب NHS  ىدل ،تقولا سفن يف

.خبطملا لثم كرتشملا شيعلا قطانم عيمج يف هيضمت يذلا تقولا نم كناكمإ ردقب للق•
 شيعت نيذلا سانلا نم بلطاو( فظنمب لامعتسا لك دعب هفظنو هب لصتت حطس لك حسما ،اًكرتشم اًمامح مدختست تنك اذإ•

 )!ءيشلا سفن اولعفي نأ مهعم
عاطتسملا ردقب ةحوتفم اهكرتا ،ذفاون كمون ةفرغل تناك اذإ•

 نكمملا نم سيل هنأ مهفنو .سانلاب محدزم ءوجل ىوأم يف نكست تنك اذإ اهنم يناعت يتلا لكاشملا ةفاك وأ يأ لحي نل اذه نأ ملعن نحن
 .ةحيصنلا هذه عابتا يعقاولا وأ

 اًيلاح اًضعب انضب ىلع دمتعن نحن .صخش لك ةحص انمهت .تقؤم ىوأم يف نكسي نم لك ةمالس نامضل انناكمإ يف ام لك لمعن نحن
.صخش يأ لامهإ نكمي ال .ةيحصلا ةياقولا ءارجإ عابتأل دراوملا ىلإ صخش لك جاتحي كلذ قيقحتلو .سوريفلا يشفت ءاطبإل

؟لزنملا يف مهميلعتو يلافطأل ةداعسلا رفوأ نأ عيطتسأ فيك

 ،اهيلإ نوجاتحي يتلا ةيداملا دراوملاو تنرتنالا دراوم عيمج ىلع مهلوصح نم دكأتلاو ،ةسردملا مهتابجاو ءادأ يف لافطألا ةدعاسم نأ
 .ةرسأ بر تنك اذإ اههجاوت يتلا هديدعلا تايدحتلا نم ضعب يه مهداهجإ وأ مهجاعزإ نودب ثدحي ام مهف ىلع مهتدعاسمو

 .اًديقعت رثكأ تالكشملا ذه حبصت ،هيلإ نكري تنرتنا ىلإ الوصو كلمت ال تنك وأ ةيوغللا زجاوحلا عم حفاكت تنك اذإ ملعنو

:يه ةيلزنملا مهضورف ءادأ يف كلافطأ ةدعاسمل ةدئاف دراوملا رثكأ نأ انشتكا دقل

•BBC Bitesize: تنرتنالا ىلع ةديدج سورد نورشني اوأدب مهنأ امك .بسانملا رمعلل  لمعلا رايتخاو حفصتلا ةلهس اهنأ 
.موي لك رامعألا عيمجل

•Sumdog: سوريف ءانثأ اًناجم اهنم ةدافتسالا نكميو .ةئجهتلا ةسراممو ةغللا دعاوقو ،باعلألا ساسأ ىلع ةينبم تايضاير 
انوروك يشفت

 نكمي يناجم باتك – Coronavirus: A Book For Children مادختسا لواح  كلافطأل قالغإلاو سوريفلا حيضوت يف حفاكت تنك اذإ
 .ثدحي امع ثدحتلا كدعاسي نأ

 .دراوملا هذه ىلع لوصحلا ًابيرقت كيلع ليحتسي نأ نكمي ،اًمودعم وأ اًدودحم لزنملا يف تنرتنالاب كلاصتا كل ناك اذإ

 اذهب ةدعاسم ىلإ ةجاحب تنك ذإ .تنرتنالا قيرط نع ميلعتلا ىلع لوصحلل رسألا نم نكمم ددع ربكأ ةدعاسمل دجب اًيلاح لمعن نحن
 ينورتكلإلا انعقوم انعقوم ةرايزب لضفت وأ )0141 248 9799( انب صاخلا ةدعاسملا طخب لصتا ،ءوجللا ةيلمعب رمت وأ ًائجال تنكو نأشلا

scottishrefugeecouncil.org.uk  كل معدلا ميدقت اننكمي فيك ةفرعمل راشتسم ىلإ ثدحتلل.

؟سوريفلا نأشب ةموكحلا تاثيدحتو تامولعم ىلع لوصحلا يننكمي فيك .ةيزيلجنإلا ملكتأ ال انأ

 تامولعملا هذه ىلإ لوصولا ةيمهأ مهفن نحنو .موي لك انوروك سوريف نع حئاصنو تاثيدحتو ديدج تامولعم مالعالا لئاسوو ةموكحلا نلعت
.اهمهف نكمي ةقيرطب

 ةثدحتسملا ةموكحلا ةروشم ىلإ حئاصنلا دنتست .ةغل 43 يف ىضرملل حئاصن Coronavirus (COVID-19)  ملاعلا ءابطأ أشنأ
.ةيحص تامولعمو

 اهتمجرت ىلع نولمعي مهو .ودرألاو ةينيردنملاو ةينيصلاو ةيبرعلا تاغللاب ،انوروك سوريف يشفت ءانثأ كتدعاسمل تامولعم NHS ترشن امك
.ًابيرق تاغللا نم ديزم ىلإ

 تاتفال رشنو يعمتجملا معدلا عيجشتل ممصمو ،ادنلتوكسا ءاحنأ ةفاك يف ةيعمتجم تاعومجم نم فلؤم ديدجلا تكنوك توكس ىدتنم 
.ةديفملا دراوملا

 اذه نأشب معدلا ىلإ تجتحا اذإ .اهيلإ لوصولا عيطتست الأ نكمي هنأو ،دراوملا هذه مادختسال تنرتناو فتاه ىلإ ةجاحب كنأ فرعن نحن



 اذه نأشب معدلا ىلإ تجتحا اذإ .اهيلإ لوصولا عيطتست الأ نكمي هنأو ،دراوملا هذه مادختسال تنرتناو فتاه ىلإ ةجاحب كنأ فرعن نحن
 دقل  scottishrefugeecouncil.org.ukينورتكلإلا انعقوم ةرايزب لضفت وأ )0141 248 9799( انب صاخلا ةدعاسملا طخب لصتا ،رمألا
 يتلا ،رجألا ةعوفدم sim تاقاطب ىلإ ةفاضإلاب ،ةلومحم بيساوحو ةيحول تارتويبموك ،ةيكذلا فتاوهلاب عربتلل انيمعاد ةفاك نم انبلط
 .اهيلإ نوجاتحي نيذلا سانلا ىلع اهعزونس

 

 يتلا ةيبطلا ةدعاسملا ىلع لصحاو يترسأ معطا فيك .اًيتاذ لوزعم انأو مويلا يف 5£ غلبم ىلع شيعأ انأ
.اهيلإ جاتحأ

 ظافتحالا ةياغلل بعصلا نم تاقوألا لضفأ يف ىتح .عوبسألا يف 35.39£ وأ 37.75£ ىلع امإ لصحتس ،ءوجللا ماظن نمض تنك اذإ
 ةسراممل قاشلا انلمع ببس وه اذه .مايألا لضفأ نع نيديعب نآلا اننأ ،اًعيمج ملعن امكو ،ةينازيملا نم عونلا اذهب ةيلقعلاو ةيندبلا ةحصلاب
 مهسفنأب ةيانعلل ةصرف لضفأب سانلا ديوزتل عوبسألا يف 20£ هردق يفاضإ غلبمب ءوجللا معد تالدعم ةدايزل ةموكحلا ىلع طغضلا
 .ةمزألا هذه ءانثأ مهرسأبو

.ئراوطلا قودنص م ةدعاسملا مالتسال ًالهؤم تنك اذإ ام ةفرعمل )0141 248 9799( انب صاخلا ةدعاسملا طخب لصتا ،يروفلا معدلل

 Glasgow اهيف امب ،Glasgow ءاحنأ يف ماعط مزر عيزوتب موقت تنرتنالا ىلع ةديدع ةيعمتجم معد تامظنمو تاعومجم كلانه نأ امك
Mutual Aid و Refuweegee و Kinning Park Complex و Glasgow Gurdwara. انتحفص رظنأ Covid19 Resources page، 

.ةلماكلا ةمئاقلا ىلع لوصحلل ،ديدجلا تكنوك توكس ىدتنم وأ

ةدعاسملا كنكمي فيك

.جرحلا تقولا اذه يف اًفعض رثكألا سانلا ةيامح يف دعاسي فوس penny لك .مويلا 19 ديفوك نيئجاللا معد قودنص ىلإ عربت

 نع لمعلل اًعيمج فّيكتن اننأ امب .يحول رتويبموك وأ لومحم بوساح ،يكذ فتاهب عربتلا كرودقم يف ناك اذأ انب لصتا
 تاثيدحتو ةيويح تامدخ ىلإ لوصولا سانلل حيتت يتلا ةايحلا لبح يه ايجولونكتلا نأ .ءيشلا سفن اولعفي نأ نيئجاللا لك نكمتي ال ،دعب
 ديربلا ةطساوب انراطخإ ءاجرلا ةجاحلا نع دئاز يحول رتويبموك وأ لومحم بوساح وأ يكذ فتاه كيدل ناك اذإ .19-ديفوك نأشب ةماه
.اهيلإ جاتحت رسأو دارفأ ىلإ اهميلستل ريبادتلا ذاختا اننكميل funding@scottishrefugeecouncil.org.uk ينورتكلالا

 يف ءوجللا يبلاطو نيئجاللا ىلإ ةحلملا ةدعاسملاو معدلا ميدقتل اًمئاد اًمزتلم يدنلتوكسالا نيئجاللا سلجم ىقبي
.ىضم امم اًحاحلإ رثكأ مويلا ربتعي معدلا كلذف ،ادنلتوكسا

.مكل اًركش


