உங்க

ைடய ச தாயத்தில் ஒன்றறக் கலத்தல்

எங்களால் எவ்வா

உதவ

ம்

ஏப்ரல் 2011

ஸ்காட்லாந்

Community - Tamil

வாழ்க்ைகக்குப் ெபா த்திக் ெகாள்வ

க னமானதாக இ க்கலாம், ஆயி

எங்களால் ஆதாிக்கப்ப ம் ஏராளமான நி வனங்கள் உங்க

எம

ச தாய ஈ பாட் ப் பணியாளர் எவ்வா

ம்

க்கு உதவிட இங்குள்ளன.

உதவ

ம்

தங்க

க்குச் ெசாந்தமாக பிரதிநிதி நி வனங்கைள அைமக்க வி ம் கிற க டம் ேகா ேவார் மற் ம் அகதிக

எங்க

ைடய கு

அகதிக

ஆேலாசைனகைள ம் தகவல்கைள ம் அளிக்கிற . ேம

க்கும் ேசைவயளிக்கின்ற அல்ல

வளர்க்கின்ற உள்

ர் ச

கங்க

தங்கள

ச

ேம

ம் க டம் ேகா ேவார்க்கும்

கத்திற்குள்ளாகேவ அகதிகள் ஒ ைமப்பாட்ைட ஊக்குவித்

க்கு நாங்கள் ஆேலாசைன அளிக்கிேறாம்.

அகதி நி வனங்கள் மற் ம் அவற்றின் உ ப்பினர்க
உாிைம உண்

க்கு

என்பைத உ திப த் ம்ெபா ட்

ம் க டம் ேகா ேவார் மற் ம் அகதிக

க்கு ஸ்காட்லாந்

ச

கத்தில் எல்லா மட்டத்தி

ம் க த் க் கூற

நாங்கள் பணியாற் கிேறாம்.

க்கு உள்

ாில் ேசைவகள், ஆேலாசைனகள் மற் ம் தகவல்கள்

அளிக்கின்ற அகதிகள் ச தாயத்ைதச் ேசர்ந்த நி வனங்கள் மற் ம் வைலயைமப் கள் பற்றிய தகவல்கைள எங்களால்
அளிக்க இய
எங்க

ம்.

க்கு அகதிகள் ச தாய நி வனங்க

ெதாடர் உண்

க்கு ஆதர

அளிக்கின்ற மற்ற

கைமகள் மற் ம் ேசைவக

மற் ம் உதவிக்காக அவர்களிடம் எங்களால் பாிந் ைரக்க ம்

டன்

ம்.

அகதிகள் ச தாய நி வனங்கள் (RCOகள்)
ஸ்காட்லாந்தி
தாய்நாட்

ள்ள பல அகதிகள் தங்க
ந்

க்குக்கான ெசாந்த ச

வந் ள்ள மக்கைளச் சந்திப்பதற்கும்; அ

பவங்கள், பிரச்ைனகைளப் பகிர்ந் ெகாள்ள ம் தீர்

கண் பி க்க ம் வாய்ப் கைள வழங்குகின்றன. ெபண்கள் தம
ஒத்த பிரச்ைனக
கு க்க

ம் கவைலக

ம் உள்ள மற்ற ெபண்க

ம் இங்குண் . இக்கு க்கள் உங்கைள உள்

கலாசாரத்ைதப் பகிர்ந் ெகாள்ள ம் உங்க
ேம

க்கு ஆதர

க நி வனங்கைள அைமத் ள்ளனர். இந்நி வனங்கள்
குறிப்பான அ

பவங்கைளப் பகிர்ந் ெகாள்ள ம்

க்கு ஆதரவளிக்க ம் ெசய்கிற, 'ெபண்க
ர் ச

கத்ேதா

ஒன்றறக் கலக்கச் ெசய்

க்கு மட் ேமயான’

உங்கள

அளிக்க ம் உதவக்கூ ம்.

ம் கண்டறிய ம்

RCO-க

க்கான விவரங்கள் உட்பட, கீழ்க்கண்ட எம

இைணயதளத்தில் ேம

ம் கண்டறிய ம்:

http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/how_we_can_help/i_want_to_get_involved_in_my_community/refugee_com
munity_organisations
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ஒ ைமப்பாட் ற்கான வைலயைமப் கள்
க்ளாஸ்ேகாவி
மற் ம் அகதிக

ள்ள ஒ ைமப்பாட் ற்கான வைலயைமப் கள் என்பைவ தம
க்கு, திட்டமிட்

ேசைவயளிக்கிற உள்

ர்

கைமக் கு க்கள், ச

தன்னார்வலர்கள் ஆகிேயாைர உள்ளடக்கிைவயாகும். ேசைவ என்ப
வகுப் கள், உடன் அைழத் ச் ெசல்

ம் ேசைவகள், ெபண்க

பகுதியி

ள்ள க டம் ேத ேவார்

கக் கு க்கள் மற் ம்

தகவல் மற் ம் ஆேலாசைனகள், ஆங்கில

க்கு மட் ேமயான ேசைவகள் மற் ம் ெசயற்பா கள்

உள்ளிட்ட குழந்ைதகள் மற் ம் வய வந்ேதா க்கான நடவ க்ைககள், கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் மற் ம் உணர் சார்ந்த
மற் ம் நைட ைறயிலான ஆதர
ேம

ம் கண்டறிய ம்

க்ளாஸ்ேகாவி
எங்க

ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதாகும்.

ள்ள ஒ ைமப்பாட் க்கான வைலயைமப் களின் ெதாடர் விவரங்கள் உட்பட, கீழ்க்கண்ட

ைடய இைணதளத்தில் ேம

ம் கண்டறிய ம்.

http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/how_we_can_help/i_want_to_get_involved_in_my_community/integration_n
etworks
எங்க

ைடய ச தாய ஈ பாட் ப் பணியாளர்க

எங்களின் அணியில் இ ந்

யாேர

டன் ெதாடர் ெகாள்வ

ம் ஒ வாிடம் ேபச 0141 248 9799 என்ற எண்

cdenquires@scottishrefugeecouncil.org.uk என்ற
வைரய க்கப்பட்ட திறைனக் ெகாண்ட ஒ
பதிலளிக்க

சி

கவாிக்கு எங்க

க்கு அைழக்க ம் அல்ல

க்கு மின்னஞ்சல் அ

ப்பலாம். நாங்கள்

கு வாதலால், உங்கள் விசாரைணக்கு எங்களால் உடன யாக

யாமல் ேபாகலாம். ஆனால் எவ்வள

ெதாடர் ெகாள்ள

எப்ப ?

விைரவில்

ேமா அவ்வள

விைரவாக நாங்கள் உங்க

டன்

யற்சி ெசய்தி ேவாம்.
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