ከማህበረሰብዎ ጋር መቀላቀል
እኛ እንዴት ልንረዳዎ እንችላለን
ኤፕሪል 2011

Community - Amharic

ህይወትን በስኮትላንድ ውስጥ መልመድ ከባድ ሊሆን ይችላል፣ በርካታ ድርጅቶች አሉ እና በአብዛኞቹ የሚደገፉት
በእኛ ነው፣ በትክክል እገዛ እንዲያደረጉ ነው ቦታ የተሰጣቸው፡፡
የእኛ ማህበረሰብ ተሳትፎ ሰራተኛ እንዴት ነው ሊረዳ የሚችለው
ለጥገኝነት ጠያቂዎች እና ለስደተኞች የእኛ ቡድን ምክር እና መረጃን ይሰጣል እንዲሁም የራሳቸውን ተወካይ
ያላቸውን ድርጅቶች ለማቀናበር፡፡ እንዲሁም ደግሞ በማህበረሰባቸው ውስጥ ለጥገኝነት ጠያቂዎች እና መሄጃ ስፍራ
ለሌላቸው ስደተኞች ፣ ወይም የስደተኞችን ከማህበረሰቡ ጋር መዋሃድን ለሚያስተዋውቁ

የአካባቢው ማህበረሰቦች

ምክር እንሰጣለን፡፡
በማንኛውም ደረጃ ላይ ባሉ የስኮቲሽ ማህበረሰብ ውስጥ የስደተኛ ድርጅቶች እና አባላቶቻቸው

ድምፅ እንዲኖራቸው

እና ይህንንም ለማረጋገጥ አንሰራለን፡፡
ስለ ስደተኛ ማህበረሰብ ድርጅቶች እና አገልግሎቶችን ስለሚሰጡ ኔትዎርኮች መረጃን ልንሰጥ እንችላለን፣ ለጥገኝነት
ጠያቂዎች እና በአካባቢ ውስጥ ስላሉ ስደተኞች ምክርን እና መረጃንም አንሰጣለን፡፡
ከሌሎች የስደተኛ ማህበረሰብን ከሚደግፉ ድርጅቶች አገልግሎቶች እና ኤጀንሲዎች ጋር ግንኙነት አለን ስለዚህም
ለእርዳታ ወደ እነዚህ ድርጅቶች ልንመራ እንችላለን፡፡
የስደተኛ ማህበረሰብ ድርጅቶች (RCOs)
በስኮትላንድ ውስጥ በርካታ ስደተኞች የራሳቸውን ማህበረሰብ ድርጅቶች መስርተዋል፡፡ እነኝህ ድርጅቶች
አካባቢያቸውን ከተላመዱ ሰዎችን የመገናኘት እናም የልምድ መጋራትን፣ ለችግሮች መፍትሄዎችን የመፈለግ
እድሎችን ያመቻቻሉ፡፡ የሴቶች ብቻ ቡድንም አለ፣ ይህም ሴቶች ተገናኝተው ልዩ የሆኑ ልምዶቻቸውን በመጋራት
ተመሳሳይ ችግሮች እና ፋላጎቶች ላላቸው ሌሎች ሴቶች ድጋፍ መስጠትን ያጠቃልላል፡፡ እነኝህ ቡድኖች ቡድኖች
በአካባቢዎ የማህበረሰብ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ሊረዱዎት የሚችሉ ሰሆን፣ የራስዎ የሆነውን ባህል
እንዲያካፍሉ እና ድጋፍ እንዲሰጡም ይረዱዎታል፡፡
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የበለጠ ይወቁ
የበለጠ ይወቁ፣ የስደተኛ ማህበረሰብ ድርጅቶች RCOs የሚገኙበትን ዝርዝር አድራሻ እንዱሁም በድረ ገጻችን :
http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/how_we_can_help/i_want_to_get_involved_in_m
y_community/refugee_community_organisations
የመዋሃጃ ኔትወርኮች
በግላስጎው ውስጥ ያሉ የመዋሃጃ ኔትወርኮች የአካባቢያዊ ኤጀንሲዎቸ ቡድኖች፣ የማህበረሰብ ቡድኖች እና ለጥገኝነት
ጠያቂዎች እና ስደተኞች ባሉበት አካባቢ አገልግሎቶችን የማቀድ እና የመስጠት

ስራን የሚሰሩ የነጻ አገልግሎት

አቅራቢዎች ናቸው፡፡ አገልግሎቶቹም መረጃ እና ምክር፣ የእንግሊዝያ ቋንቋ ክፍሎች፣ የጉብኝት አገልግሎቶች፣
ለህፃናት እና ለአዋቂዎች የሚሆኑ እንቅስቃሴዎችን፣ የሴቶች ብቻ አግልግሎቶችን እና እንቅስቃሴዎችን፣የባህላዊ
ፕሮግራሞችን፣ እንዲሁም ስሜታዊ አና ተግባራዊ ድጋፍን የሚያጠቃልሉ ናቸው፡፡
የበለጠ ይወቁ
የበለጠ ይወቁ፣ በግላስጎው ውስጥ ያሉ የማዋሃጃ ኔትወርኮች የሚገኙበትን ዝርዝር አድራሻዎች፣ በድረ ገጻችን ላይ፡
http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/how_we_can_help/i_want_to_get_involved_in_my_com
munity/integration_networks

የእኛን ማህበረሰብ ተሳትፎ ሰራተኞችን እንዴት ማግኘት ይቻላል
በኢ-ሜይል አድራሻ cdenquires@scottishrefugeecouncil.org.ukኢ-ሜይል ሊልኩልን ይችላሉ ወይም በስልክ
ቁጥር 0141 248 9799 በመደወል ከቡድን አባላቶቻችን መካከል አንዳቸውን ማነጋገር ይችላሉ፡፡ ቡድናችን ጥቂት
አባላትን በማካተቱ

የአገልግሎት አሰጣጥ አቅማችን ውስን ነው፤ ስለዚህም ለጥያቄዎ አፋጣኝ የሆነ ምላሽ ላንሰጥዎ

እንችላለን፡፡ ሆኖም ግን፣ በተቻለ ፍጥነት ልናገኝዎ እንሞክራለን፡፡
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