هل أنت يف حاجة إىل مكان لإلقامة فيه ؟
مقدمة حول قدرة "سانكتوري هوستنج" على مساعدتك.
ماذا تفعل "سانكتوري هوستنج"؟
 .جند أماكن إلقامة طاليب اللجوء  ،الالجئني أو املهاجرين الضعفاء
 .اإلقامة مع أشخاص لديهم غرفة احتياطية يف منازهلم
 .نغطي اإلقامة يف مقاطعات اوكسفورد شاير ،بريكشاير وابكينجهام شاير
كيف يل أن أعرف إذا كنت أستطيع استخدام نظام اإلستضافة؟
حتتاج إىل أن تكون من بلد آخر وغري قادر على العودة إىل هناك.

أنت بال مأوى أو على وشك أن تصبح بال مأوى .وجيب أن تكون فوق  18سنة.
جيب أن تكون على استعداد لقبول أي مكان لإلستضافة يعرض عليك  ،مبا يف ذلك أماكن إقامة دائرة اهلجرة.
يعمل معظم األشخاص الذين نوفر هلم مكان اإلستضافة بنشاط على تسوية وضع اهلجرة اخلاص هبم.
حنن غري قادرين على مساعدة األشخاص الذين لديهم مشاكل مع الكحول أو املخدرات أو حالة صحية عقلية خطرية ، ،الذين
لديهم أي اتريخ من العنف أو السلوك اإلجرامي  ،أو الذين أتوا إىل اململكة املتحدة ألسباب اقتصادية.
كيفية يعمل نظام اإلستضافة؟

يوفر النظام حال مؤقتا  ،و اإلستضافة دائما لفرتة زمنية متفق عليها .بعض الناس حباجة للتنقل (السكن) عدة مرات بينما هم
ضمن النظام  ،وجيب أن تكون على استعداد للقيام بذلك .والوضع خيتلف من شخص ألخر و بعض الناس ميكثون معنا يف النظام
لعدة أشهر و آخرون لبضعة أسابيع فقط
يرتبط كل فرد يف نظام اإلستضافة أبحد متطوعينا  ،الذي ميكنه املساعدة يف أمور مثل التعرف على املنطقة احمللية  ،وإجياد خدمات
الدعم  ،والربط ابألنشطة احمللية
حنن ال نساعد يف أي مسائل تتعلق ابهلجرة أو املسائل القانونية
هل سيكون لدي أي خيارات عن مكان اإلستضافة ؟

األشخاص الذين يقدمون غرفة يف منازهلم قد يعيشون يف بلدة أو مدينة مثل أوكسفورد  ،ميلتون كينز  ،أو ريدينج  ،أو يف منطقة

أكثر ريفية.
ميكنك التعبري عن أولوايتك ورفض أي إستضافة تعرض عليك  ،على الرغم من أن هذا قد يعين أننا أحياان ال ميكن أن جند غرفة
ابلنسبة لك.

هل أحتاج إىل دفع أي شيء؟

ال ،هذه اإلستضافة جمانية متاما .الناس الذين يعرضون غرفة يف بيتهم ال يطلبون أي مال
إذا مل يكن لديك أي مبلغ من املال  ،سانكتوري هوسنتج أو أي مؤسسة خريية أخرى ميكنها املساعدة عادة مع مبلغ صغري كل
أسبوع لتوفري الطعام  ،أدوات النظافة و شحن اهلاتف.
ميكننا املساعدة أيضا يف تكاليف السفر
ما مدى استقاللييت؟
سيكون لديك غرفتك اخلاصة يف منزل شخص ما  ،مع استخدام املطبخ وغسيل املالبس .ميكنك أن أتيت وتذهب كما تريد.
بعض الناس يشاركون وجبات الطعام مع الذين يعيشون معهم  ،والبعض اآلخر يتناول الطعام بشكل مستقل .ستتاح لك الفرصة
لقول ما تود ومناقشة الرتتيبات العملية قبل االنتقال إىل مكان اإلستضافة.
كيف أتقدم لنظام اإلستضافة ؟
إرسال استمارة طلب إىل info@sanctuaryhosting.org :
النموذج علي موقعنا علي اإلنرتنت www.sanctuaryhosting.org :

و ميكن احلصول عليه من قبل منظمة مثل الصليب األمحر الربيطاين ,
أو أي مجعية خريية أخري سوف تساعدك يف تعبئة اإلستمارة
يرجى اإلتصال إذا كنت ترغب يف معرفة أي معلومات إضافية أخري.
ميكنك اإلتصال تليفونيا علي 07818 555 986 / 07378 302 491 :
أو علي الربيد اإللكرتوينinfo@sanctuaryhosting.org :

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