
U که پروژه زبان انگليسی برای مهاجرين هآنچ 
 به
   Uمی کند هشما ارائ :  
              

يک فضای دوستانه و بی طرفانه، محلی که شما  •
احتی کنيد، مردم را مالقات کنيد و با حساس رنيد اامی تو

 . آنها گپ بزنيد
 
کالس زبان انگليسی در تمام سطوح توسط  •

 انگليسی برای (ESOL " ای ُسل" معلمين متخصص 
شما می .   )افرادی که به ساير زبانها صحبت می کنند

در يک گروه کوچک آموزش توانيد بصورت تکی و يا 
 . ببينيد

 
به موسسات  راهنمائی های اوليه و ارجاع شما •

شما می توانيد در فضائی کامال محرمانه با ما .  مربوطه
 . صحبت کنيد

 
 تنقالت و ناهار رايگان •
 
 و آمد در صورت درخواست، هزينۀ رفت •

 . د  خواهشمنديم سوال کني.ممکنست پرداخت گردد
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 . پروژه توسط داوطلبين اداره می شود
 

 .و ساير سازمانها هستيمما مستقل از حکومت 
 

ما کوشش می کنيم جدا افتادگِی مردمی که از ساير کشور 
 را و زبان اولشان انگليسی نيست ها به اينجا آمده اند

ه در برابرشان قراردارد را کو نيز سدهائی برطرف نموده 
 . را از ميان برداريم

 
ما شرکت شما را در پروژه ای که به شما مربوط می شود، 

 . خوش آمد می گوئيم
  می توانيد شرکت کنيد؟

 می توانيد در زمينه های زير کمک کنيد؟
 تهّيۀ بحث و گقتگوی جمعی در سطح معمولی،/ ترجمه
 سازماندهی مسافرت، خوش آمد گوئی به داوطلبين ناهار،

 .و دانشجويان، شستن و ساير کارها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
پروژۀ زبان انگليسی برای  

مهاجرين يک فضای دلپذير برای 
اين .  کليۀ مهاجرين ارائه می کند

 . کامال يک ابتکار مستقالنه است
 

ما برای اطالعات بيشتر به وب سايت 
 : مراجعه کنيد  زيربه آدرس

www.migrantenglishproject.org/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يک مرکز اجتماعات مستقل Cowley وپکل
. است که کامال توسط داوطلبين اداره می شود
کلوپ دارای يک کافه و يک کتابخانه برای 
استفادۀ عموم می باشد که از سه شنبه تا 

 جمعه از ساعت  
 آن  بعد از ظهر باز است و باِر4 ظهر تا 12

 . اکثر شب ها برای اعضاء باز است
 عضويت در شما می توانيد در مورد جزئياِت( 

 .) کلوب، سوال کنيد
در اين کلوب همچنين مشاوره و راهنمائی در 

رابطه با کمک هزينه های دولتی توسط 
مشاورين در اين زمينه ها، کالس های دفاع 

 از خود برای
 

 .  زنان و فعاليت های کودکان فراهم می باشد
 :تلفن تماس برای اطالعات بيشتر

01273 696 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 



 ساير سازمان ها  
خواهشنديم اگر از مکالمه .  همۀ سازمان ها مترجم فراهم نمی کنند( 

ليسی مطمئن نيستيد از دوست يا خويشاوندی برای تلفن به زبان انگ
 . ) زدن به ما کمک بگيريد

 
       Uکالس های رايگان زبان انگليسی 

 
  شب بدون وقت قبلی9 تا 7.30سه شنبه ها از ساعت  •
"  "مايگرانت هلپ الين 

 Migrant Helpline):  خط کمکی برای مهاجرين ( 
01273 671711 

  )Friends Centre:  مرکز دوستان"  (ِفِرندز ِسنِتر" •
 Ship Street, Brighton 327835 01273 :تلفن  

  Portsdale ،01273 422632پروژۀ کالج محلی  •
                                                       

 دوره های ويژه -Varndean College" وارندين کالج"  •
 508011 01273برای پناهجويان و پناهندگان

 
  City College" سيتی کالج" •

Pelham St, Brighton  .667788 01273: تلفن 
 
  مراقبت از کودکان بطور رايگان -WEA" ِوآ"  •

01273 470225 
 
 : BHASVIC" ِبهاسويک"  •

01273 552200                     205 Dyke Rd, Hove.  
 

    کمک هزينه های دولتی      
 • " َمکسِرفيوجی َادوايز پراجکت " 

پروژۀ(  : راهنمائِی پناهندگان 
Refugee Advice Project MACS  :( 

24 Old Steine Brighton BN1 1EL 
                           01273 664066 
 

                                U  حقوقی                        
     ،)Advice  Immigration Legal( راهنمائی حقوقی مهاجرين

 (Housing Trust) " هاوزينگ تراست" 
Community Base, 113 Queens Road 
01273 23475                                               

    "بيد"ضامن برای آزادی مهاجر زندانی •
( Bail for Immigration Detainees, BID ) 
0207 247 3590 www.biduk.org
 

              ائتالفی کشوری بر عليه اخراج پناهندگان  اقدامات  •
   " سی، دی، ای، سی،ِان"  

( National Coalition of anti deportation Campaigns 
NCADC ) 
0121 554 6947 www.ncadc.org.uk
 

  Asylum Aid 0207 247 8741 کمک به پناهجو  •
 
 Refugee Legal Centreندگان مرکز امور حقوقی پناه •

        0207 780 3220 
 مواقع ضروری   598057 07831        
       صورت بودن در زنداندر 592398 0800         
 

                    U ساير سازمان ها 
" برايتون" کودکان دريکار و بمرکز خانواده های  •

 "هاو "و 
(Brighton and Hove Unemployed Families and Children) 

                     Shanti  01273 54071 :تماس   
 زنان جوان پناهنده  ازحمايت  •

Women's for Young Refugee Stopover)(  
   Zoe 07919 442133:              تماس 

 Women's Refugeخانۀ امن برای زنان  •
622822/665538 

 مذاهب هندگان باپناپناهجويان و  برای راهنمای مذهبی •
  مختلف
                            MJ 07966 263960:تماس 

 پروژۀ 
          زبان انگليسی 

  ين   برای مهاجر              
 
 
   
 کالس های رايگان زبان انگليسی   

   برای پناهجويان و پناهندگان     
 
    
 بعد از ظهر 1.30 تا 1وشنبه ها ساعت  د

                            
 

  در                             
         the Cowley Club 
         12 London Road 
          (Somerfields مقابل) 
        Brighton BN1 4JA 
 
 
 

        
 07760151949 :تلفن              

 
 اطالعات برای دانشجويان         

 
                          2006        

http://www.biduk.org/

