به مکانی برای اقامت نیاز دارید؟
مقدمهای دربارهی اینکه  Sanctuary Hostingچگونه میتواند به شما کمک کند
کار  Sanctuary Hostingچیست؟
 ما برای پناهجویان ،پناهندگان یا مهاجران آسیبپذیر محل اقامت پیدا میکنیم.
 محل اقامت نزد افرادی است که اتاق اضافهای در خانهشان برای ارائه دارند.
 ما آکسفوردشایر ،برکشایر و باکینگهاشایر را پوشش میدهیم.
از کجا بفهمم میتوانم از این طرح استفاده کنم؟
 باید از کشور دیگری آمده باشید که دیگر نمیتوانید به آنجا برگردید.
 بیخانمان باشید یا در معرض بیخانمان شدن باشید .و باید بیش از  ۱۸سال سن داشته باشید.
 باید مایل باشید هرگونه محل اقامت معقولی را که به شما ارائه شود بپذیرید ،ازجمله اقامتگاههای .Home Office
 افرادی که از این طرح استفاده میکنند فعاالنه تالش میکنند تا وضعیت مهاجرتیشان را حلوفصل کنند.
 ما نمیتوان یم به افرادی که مشکل اعتیاد به الکل یا مواد مخدر یا بیماری جدی روانی دارند ،هرگونه سابقهی خشونت یا رفتار مجرمانه دارند ،یا
به دالیل اقتصادی به بریتانیا آمدهاند کمک کنیم.
این طرح چگونه کار میکند؟
 این طرح راهحلی موقت ارائه میدهد و همیشه محلی برای اقامت در مدت زمان مورد توافق ارائه میشود .بعضی افراد مجبور میشوند در مدتی
که در این طرح هستند چندین بار جابهجا شوند و شما باید آم ادگی این کار را داشته باشید .وضعیت هر فرد متفاوت است .برخی افراد چندین
ماه در این طرح میمانند ،ولی بعضی دیگر فقط چند هفته.
 هریک از اعضای این طرح با یکی از داوطلبان ما مرتبط است که میتواند از نظر چیزهایی مانند شناختن منطقهی محلی ،پیدا کردن خددمات
حمایتی و ارتباط با فعالیتهای محلی کمک کند.
 ما در زمینهی مسائل مهاجرتی یا قانونی کمکی ارائه نمیدهیم.
در مورد جایی که زندگی میکنم حق انتخاب دارم؟
 افرادی که در خانهشان اتاقی ارائه میدهند در شهری مانند آکسفورد ،میلتونکینز یا ردینگ ،یا یکی از منطقههای روستایی اطراف زندگی میکنند.
 شما میتوانید ترجیح خودتان را بیان کنید و محلهای اقامتی را که به شما ارائه میشود رد کنید ،هرچند گاهی اوقات این وضعیت میتواند به
این معنا باشد که نتوانیم اتاقی برای شما پیدا کنیم.
هزینهای باید پرداخت کنم؟
 نه ،کامالً رایگان است .افرادی که اتاقی در خانهشان ارائه میدهند پولی درخواست نمیکنند.
 اگر هیچ پولی نداشته باشید Sanctuary Hosting ،یا یکی دیگر از مؤسسات خیریه معموالً میتوانند هر هفته مقدار کمی پول برای چیزهایی
مانند غذا ،لوازم بهداشتی و تلفن به شما کمک کنند .برای هزینههای سفر هم میتوانیم کمک کنیم.
چقدر مستقل هستم؟
 شما اتاق خودتان را در خانهای شخصی خواهید داشت و میتوانید از امکانات آشپزخانه و لباسشویی استفاده کنید .برخی افراد غذایشان را بدا
کسانی که با آنها زندگی میکنند شریک میشوند ،و برخی دیگر غذایشان را مستقالً تهیه میکنند .پیش از نقلمکان فرصت خواهیدد داشدت
درباره چیزهایی که دوست دارید و هماهنگیهای اجرایی صحبت کنید.
چگونه می توانم درخواست کنم؟
 فرم درخواستی به  info@sanctuaryhosting.orgبفرستید.
 این فرم در وبگاه ما  www.sanctuaryhosting.orgموجود است یا ممکن است سازمانی مانند صلیب سرخ بریتانیا یا یکی دیگر از مؤسسدات
خیریه آن را به شما بدهند و برای تکمیل آن به شما کمک کنند.
 اگر اطالعات دیگری الزم داشتید ،لطفاً با ما تماس بگیرید .میتوانید با شماره تلفن  ۰۷۸۱۸ ۵۵۵ ۹۸۶یا  ۰۷۳۷۸ ۳۰۲ ۴۹۱تماس بگیرید یدا
به نشانی  info@sanctuaryhosting.orgایمیل بزنید .تاکنون به حدود  ۸۰نفر برای مسکن موقت کمک کردهایم و خوشحال میشدویم اگدر
بتوانیم به شما هم کمک کنیم.
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