
 مشروع
           اللغة اإلنجليزية

                            للمهاجر
 
 
 

دروس للغة اإلنجليزية بالمجان لطالب 
 اللجوء و الالجئين

 
 

 ظ.  ب3.30-1أيام االثنين 
 

 في مقر نادي آولي
The Cowley Club 
12 London Road 

 )خلف سوميرفييلدز(
Brighton BN1 4JA 

 
 

 07760151949: تلفون
 
 
 

 معلومات للطالب
 
 
 

2006 

 Uالشئون القانونية: 
 

المشورة القانونية لشئون الهجرة في مقر  •
Brighton Housing Trust, Community 

Base, 113 Queen Road   
 .01273 234755:       تلفون

 
) BID(آفالة للمحتجزين ألسباب تتعلق بالهجرة  •

3590 247 0207 Horg.biduk.www 
 
التحالف القومي لحماالت مقاومة الترحيل  •

(NCADC) 
      6947 554 0121 Huk.org.ncadc.www

 
 0207 247 8741مساعدة الالجئين  •
 
 المرآز القانوني لالجئين •

        3220 780 0207 
 الطوارئ  07831 598057        

 الحجز 0800 592398       
 

Uآخرون:U
مرآز برايتون و هوف لألسر الغير عاملة و  •

 األطفال
 01273 540717، )شانتي(
      
 تقديم الدعم لالجئات الشابات •

 07919 442133، )زاوي(مشروع أستوب أوفر 
  

 622822/665538ملجأ النساء،  •
 
المرشد الرعاوي لالجئين /ملجأ الديانات المشترآة •

 07966 263960) أم جيه(
 
 

 Uمنظمات أخرى 
U)U ال توفر آل المنظمات المترجمين، يرجى

منك أن تطلب من صديق أو قريب لك أن يتصل 
نيابة عنك، إذا آنت غير واثق من لغتك 

 )اإلنجليزية
 

Uدروس مجانية للغة اإلنجليزية : 
 
نعقد جلسات مفتوحة، أيام الثالثاء، الساعة  •

) ايجرانت هيلب الينم(م  9 إلى 7.30
671711 01273( 

   
 ,Ship Street" فريندز سينتر" •

Brighton01273 327835: تلفون  
 
 "بورستاليد آومينتي آوليج" •

      422632 01273  
 
 دورات دراسية خاصة –" فاندين آوليج" •

 01273 508011لالجئين و طالب اللجوء 
 
 ,Pelham St" سيتي آوليج" •

Brighton01273 667788: تلفون 
 
  رعاية - (WEA)الجمعية التعليمية للعمال  •

 01273 470225األطفال بالمجان 
 
 ,BHASVIC, 205 Dyke Rd" بازيفيك" •

Hove  552200 01273 
 

 :المعونات
  (MACS) مشروع تقديم المشورة لالجئين  •

     24 Old Steine, Brighton BN1 1EL 
     664066 01273 

http://www.biduk.org/


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تم إدارة المشروع من قبل متطوعيني 
 

 نحن مستقلون عن الحكومة
  و عن آل المنظمات

 
 نحاول آسر العزلة و الحواجز

  التي يتعرض لها بعض الناس الذين
  قدموا من بلدان أخرى و الذين ال تكون

 . اللغة اإلنجليزية هي لغتهم األولى
 

 –نرحب بك آمتطوع 
 . إن المشروع يختص بك

 ك المشارآة؟ هل بإمكان
 :هل بإمكانك المساعدة بما يتعلق باألمور التالية

 التحدث في إطار مجموعات،/الترجمة
 أو إعداد وجبة الغذاء، أو تنظيم الرحالت،
 أو الترحيب بالمتطوعين و الطالب الجدد،

 .أو غسل األواني و هلم جر
 
 
 
  

مشروع اللغة "ما لذي باستطاعة  
 :ه لكأن يقدم" اإلنجليزية للمهاجر

 
        المكان المتسم بالود الذي
 ال يستبق الحكم على اآلخرين،
 حيث بإمكانك فيه االسترخاء

 . و مقابلة الناس و التحدث إليهم
 

 دروس اللغة اإلنجليزية لكل       
 المستويات بالمجان، و تدرس بواسطة

 مدرسون مؤهلون لتدريس اللغة اإلنجليزية
 وربما تتلقى. لمن يتحدثون بلغات أخرى

 الدروس على أساس واحد لواحد أو
 ضمن مجموعة صغيرة

 
 .المشورة األساسية و اإلحالة       

 بإمكانك التحدث إلينا بسرية مطلقة
 

 .المرطبات و وجبات الغذاء       
 

 من المحتمل، إذا تطلب األمر،        
 .دفع مصاريف السفر أو المواصالت

  يرجى طلب ذلك
 
 
 
 

مشروع اللغة اإلنجليزية "يوفر 
، المحيط الذي يرحب "للمهاجر

و هو بمثابة . بكل المهاجرين
 . مبادرة مستقلة بالكامل

و للحصول على المزيد من المعلومات 
 :زور الموقع اإللكتروني التالي

 
/org.migrantenglishproject.www

، مرآز "آولي آلب"يعتبر نادي 
مستقل،و يتم إدارته بالكامل بواسطة 

يتكون النادي من مقهى . متطوعون
و مكتبة لبيع الكتب و مكتبة عامة 

 –الثالثاء (مفتوحة للجمهور 
، آما)ظ.  ب4 -12الجمعة، الساعة 

توجد حانة مفتوحة معظم الليالي 
يمكنك (لألعضاء المنتسبين 

تفاصيل العضوية من االستفسار عن 
 ).النادي

تتوفر أيضا المشورة المتعلقة 
بمصالح و حقوق العمال، و فصول 
دراسية للدفاع عن النفس للنساء ، 

 .باإلضافة لنشاطات األطفال
 01273 696 104: تلفون
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	للمهاجر
	أيام الاثنين 1-3.30 ب. ظ
	تلفون: 07760151949
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