
 
 

 
فيه ؟ هل أنت يف حاجة إىل مكان لإلقامة   

.على مساعدتكمقدمة حول قدرة "سانكتوري هوستنج"    
 

؟"سانكتوري هوستنج"ماذا تفعل     
الالجئني أو املهاجرين الضعفاء ،طاليب اللجوء  قامةجند أماكن إل  .   

غرفة احتياطية يف منازهلم اإلقامة مع أشخاص لديهم   .  
اوكسفورد شاير، بريكشاير وابكينجهام شاير نغطي اإلقامة يف مقاطعات.   

 
؟نظام اإلستضافةرف إذا كنت أستطيع استخدام كيف يل أن أع   

.حتتاج إىل أن تكون من بلد آخر وغري قادر على العودة إىل هناك   
.سنة 18بال مأوى. وجيب أن تكون فوق  تصبحأنت بال مأوى أو على وشك أن   

عليك ، مبا يف ذلك أماكن إقامة دائرة اهلجرة. يعرض ستضافةمكان لإلجيب أن تكون على استعداد لقبول أي    
  .بنشاط على تسوية وضع  اهلجرة اخلاص هبم ستضافةإلنوفر هلم مكان ايعمل معظم األشخاص الذين 
، الذين  حالة صحية عقلية خطرية،الذين لديهم مشاكل مع الكحول أو املخدرات أو  ألشخاصحنن غري قادرين على مساعدة ا

.إىل اململكة املتحدة ألسباب اقتصادية أتوالديهم أي اتريخ من العنف أو السلوك اإلجرامي ، أو الذين    
 

؟نظام اإلستضافةيعمل  يةكيف   
عدة مرات بينما هم  لتنقل )السكن(حباجة لدائما لفرتة زمنية متفق عليها. بعض الناس  ستضافةاإل حال مؤقتا ، و لنظامايوفر  

 نظامو بعض الناس ميكثون معنا يف ال خيتلف من شخص ألخرع ضالو ، وجيب أن تكون على استعداد للقيام بذلك. و  نظامضمن ال
  لعدة أشهر و آخرون لبضعة أسابيع فقط

أبحد متطوعينا ، الذي ميكنه املساعدة يف أمور مثل التعرف على املنطقة احمللية ، وإجياد خدمات  نظام اإلستضافةيرتبط كل فرد يف 
  الدعم ، والربط ابألنشطة احمللية

  حنن ال نساعد يف أي مسائل تتعلق ابهلجرة أو املسائل القانونية  
 

؟ فةاإلستضا عن مكان اتهل سيكون لدي أي خيار    
، أو يف منطقة  أو ريدينجمدينة مثل أوكسفورد ، ميلتون كينز ، بلدة أو  يف منازهلم قد يعيشون يفاألشخاص الذين يقدمون غرفة 

  أكثر ريفية.
د غرفة جنال ميكن أن  أننا أحياان، على الرغم من أن هذا قد يعين  عليك عرضت إستضافةورفض أي  أولوايتكميكنك التعبري عن 

.ابلنسبة لك   
 



  هل أحتاج إىل دفع أي شيء؟
الناس الذين يعرضون غرفة يف بيتهم ال يطلبون أي مال  هذه اإلستضافة جمانية متاما.ال،    

عادة مع مبلغ صغري كل  ها املساعدةمؤسسة خريية أخرى ميكن أي أوسانكتوري هوسنتج املال ،  أي مبلغ من إذا مل يكن لديك
اهلاتف.شحن  ، أدوات النظافة و لتوفري الطعامأسبوع   
يف تكاليف السفر أيضا املساعدةميكننا     

 
  ما مدى استقاللييت؟

 .. ميكنك أن أتيت وتذهب كما تريداملالبس غسيلمع استخدام املطبخ و  سيكون لديك غرفتك اخلاصة يف منزل شخص ما ، 
بشكل مستقل. ستتاح لك الفرصة  الطعام يتناولوجبات الطعام مع الذين يعيشون معهم ، والبعض اآلخر  بعض الناس يشاركون

.مكان اإلستضافةبات العملية قبل االنتقال إىل ومناقشة الرتتي لقول ما تود   
 

؟ نظام اإلستضافةل كيف أتقدم    
 info@sanctuaryhosting.org :   إرسال استمارة طلب إىل

 www.sanctuaryhosting.org:     النموذج علي موقعنا علي اإلنرتنت
 

قبل منظمة مثل الصليب األمحر الربيطاينو ميكن احلصول عليه من  ,  
ي سوف تساعدك يف تعبئة اإلستمارةأو أي مجعية خريية أخر   

.يخر إضافية أيرجى اإلتصال إذا كنت ترغب يف معرفة أي معلومات   
07818 555 986/    07378 302 491   ميكنك اإلتصال تليفونيا علي :    

 info@sanctuaryhosting.orgأو علي الربيد اإللكرتوين:   
 

نود املساعدة قدر املستطاع.شخصا مع السكن املؤقت ، و  80مبساعدة حوايل قمنا   
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