
  

 

انجام    از شما بخاطر   ا 
تان تشکر  دادن سهم 

یکنیم م     

 
 
 

 

 برای همە ما سال سختی بود.  ٢٠٢٠سال  
ن و هوو یک جامعە مراقب است و ما از این بابت  و برایت 

افتخار میکنیم کە چگونە شهر ما برای سالمت  
 .  مردم بکمک هم آمدەاند نگاهداشتن  

ایفا  در کمک کردن بە مهار کرونا نقشی    هرکسی 
بابت همە از خود گذشتگیهایتان از شما    .است کردە 

متشکریم. بە خاطر مواظبتتان از یکدیگر هم از شما  
متشکریم. برای یافتن راههای جدید کار، مطالعە و  

در طول این بیماری واگیردار هم از شما تشکر    کاسبی 

 میکنیم. 

در این مقطع از سال، برایتان تندرستی و شادی آرزو  
    میکنیم.

 

 

 و هوو  حمایت دریافت دارید  نودر برایت 

                       .  ما میدانیم  کە اآلن برای بسیاری از مردم دورە مشکلی از  سال  است       
  ما   طفا چنانچە نیازی دارید درخواست کمک کنید. پشتیبانیها آمادە  ارائە کردن است. ل 

 .   آمادە کردەایم   این صفحات   درون   را در   لیستی  از خدمات 



 
برای غذا، هزینەهای برق و گاز  کمکهای اضطراری  

 و ضرورتهای دیگر   

 برایتون و هوو   شهرستان شهرداری
www.brgihton.hove.gov.uk/emergency 

  ٠١٢٧٣ ٢٣٩١١٧ کمک برای صورت مخارج
 (. ١)انتخاب 

الزم  چنانچە   راهنمائی در مورد پول و وام
وی نمائید و نوع   باشد خودرا در خانە ز منز

خایص از بنفیت دولتی را بخاطر مشکالت مایل  
دریافت کنید، ممکن است استحقاق دریافت  

وی سازی را  بعنوان پوند   ٥٠٠مبلغز تا  ز خودمنز
 داشتە باشید. 

www.brighton-hove.gov.uk/debt-advice 

  Citizens Advice 08082 78 78 15.    تلفن مجانز 

Money Advice Plus 0800 988 7037.  

ن خانە     کمک برای گرم نگاهداشت 
LEAP www.apply forleap.org.uk 

 .7567 060 0800 تلفن مجانز 

     غذا، خرید، حمل غدای روزانە و  تدارکات مواد اساس 
 همکاری غذانی برایتون و هوو 

www.bhfood.org.uk 
  Aging Well دارو   حمل حمایت غذائی یا  

www.ageingwellbh.org 07770 061072 

 بعدازظهر(  ٥صبح تا  ٩)دوشنبە تا جمعە، 

Together Co www.togetherco.org.uk 
01273 775888. 

              .www.brighton-hoveی مجائن مدرسە  غذا 

gov.uk/free-school-meals 01273293497 

برای خرید    Healthy Startکوپنهای  
یجات  ز ، میوە تازە و سن   شنر

www.healthystart.nhs.uk 

 و  نیکبودی  
ن
 سالمت روائ

Every Mind Matters www.nhs.uk/oneyou/ 
every-mind-matters 
Every Mind Matters www.nhs.uk/oneyou/ 
every-mind-matters 
Community Roots www.communityroots. 

org.uk 0808 196 1768 
دسامن    ٢٤  ( عرص  ٥صبح تا    ٩، )دوشنبە تا جمعە

ی فراهم است.   و بانک هالیدیها امکانات کمنی

Sussex Mental Healthline 
 .(24/7 تلفن مجانز ) 101 5000 0300

Samaritans 116 123. 
 مواظبت از  سالمت و نیکبودی شما 

 Together Co احساس تنهائی 

www.cruse.org.uk 0808 808 1677.  

  Cruse Bereavement Care  سوگواری 

www.cruse.org.uk 0808 808 1677. 

 و نیکبودی 
ی

 راهنمائی در مورد شیوە زندگ

 سالم    تیم 
ی

 Healthy Lifestile  شیوە زندگ

www.brighton-hove.gov.uk/ 
healthylifestyles 01273 294589. 

 کانون مراقبان    بت از شخص دیگر راق م 

The Carers Hub www.carershub.co.uk 
صبح تا    ٩)دوشنبە تا جمعە     977000 01273

ز    ٥ جانیوری تعطیل.   ٤دسامن  تا    ٢٥عرص( بیر  

LGBTQ+ مرکز تلفن www.switchboard. 
org.uk 01273 359042. 

BAME BMECP Centre www.bmecp.org. 
uk 0300 303 1171 Voices in Exile www. 
voicesinexile.org 

 
ی

یا مشکل دراز    ، معلول یا کیس کە آسیب دیدگ
 Possibility People  مدت سالمتی دارد 

www.possabilitypeople.org.uk 01273 89 
بعدازظهر(     ٤تا      صبح   ١٠جمعە،    تا      )دوشنبە  40 40  

 امکانات محدود باز خواهند بود.      با     رسویسها، برخز  

D/deafکرهاDeafCOGwww.deafcog.co.u
k/ covid19-support. Text 07703 378 
098. 

  Aging Wellخدمات   ،  افراد مسن

www.ageingwellbh.org 07770 061072. 

 جانیوری تعطیل است.   ٤دسامن  تا    ٢٥از  

The Silver Line 0800 4709090 

 دیجیتال   راجع پشتیبائن و م 

Digital Brighton & Hove 
www.digitalbrightonandhove.org.uk 
07475 946084.  

Ability Net www.abilitynet.org.uk 0800 
 )با امکانات محدود(.  7642 048

، کتابهای شنودی و  کتابهای مجانز   نتی ایننی
ونز روزنامە   های الکنی

Brighton & Hove City Libraries 
www.brighton-hove.gov.uk/ libraries 

جانیوری تعطیل خواهند بود(.   ٢دسامن  تا    ٢٥)کتابخانەها از    

 شما   امنیت

 بزرگسال آسیب پذیر باشید چنانچە نگران یک  

Access Point www.brighton-hove.gov.uk/  

 .295555 01273مراقبت اجتمایع بزرگساالن 

 اگر نگران یک کودک یا جوان هستید 

Front Door for Families www. brighton-
hove.gov.uk/front-door-families           

صبح تا    ٩)دوشنبە تا پنجشنبە،     290400 01273
 عرص(.    ٣٠.٤بعدازظهر، جمعەها تا    ٥

 تجربە کردن تجاوز خانگی 

The Portal www.theportal.org.uk 0300 
323 9985. 

      کشوری   ساعتە  ٢٤خط کمکرسان 
ی

تجاوز خانگ  

0808 2000 247. 

، و ترسیدن میکنید یا تنها  چنانچە احساس تنهائی
 میکنید 

ی
    زندگ

If you feel lonely, frightened or live 
on your own CareLink Plus telecare 

روز سال   ٣٦٥میتواند  این مرکز  هشدار بخش  
ساعتە فراهم نماید بنابر این  ٢٤دیدەبانز 

میتوانید در صورت نیاز بە کمک، بە آنها زنگ 
  بزنید

www.brighton-hove.gov.uk/ carelink-
plus 0300 123 3301. 

سوزی و آژیر دود در خانە   راهنمائی سالمت آتش   

alarms East Sussex Fire & Rescue Service 

 www.esfrs.org 0800 177 7069. 

 گشتن بە دنبال سازمانهای محلی دیگر  

www.covidbrightonhove.org.uk 

در صورت نیاز، خدمات بهداشت میل و  
س هستند.   داروخانەها هم در دست 

www.keepsussexsafe.uk 

ن کجا بروید؟  هنوز نمیدانید برای کمک گرفت 

چنانچە کمگ را کە الزم دارید دریافت نکردید و  
کیس نیست کە کمکتان کند، لطفا با مرکز   

راهنمائیهای اجتمایع و پشتیبانز ما تماس  

ید   بگنر
www. brighton-hove.gov.uk/coronavirus-

help 

نت  از راە اگر    ، با شمارە نتوانستید ایننی
ید. این ٢)انتخاب    293117 01273  ( تماس بگنر

یس دارد.   جم تلفتز هم دسنی  شمارە بە منی

در روزهای کریسمس بسیاری از این خدمات 

کار میکنند. برای   ی ساعات کاری کمتر در 

لطفا آنرا آنالین چک   هریک، اطالع از باز بودن  

 کنید یا مستقیما بە آنها زنگ بزنید.

اگر فکر میکنید در دورە تعطیالت بە این خدمات 

نیاز خواهید داست، لطفا پیشتر برنامەریزی 

 قبال نمودە زودتر ترتیبات کار را آمادە کنید. اگر  

از خدمات بهداشتی، مراقبت اجتماعی یا  

ها هنوز هم بهداشت روانی استفادە کردەاید، آن 

 کار میکنند ولی با خدمات محدودتری.  

چنانچە در ساعات خارج از سرویس یا در 

 بانک هالیدیها نیاز بە پشتیبانی فوری دارید 

  ١١١درمانی فوری، با شمارە  برای کمکهای  

بهداشت ملی زنگ بزنید یا بە این سایت  

 nhs.uk.111مراجعە کنید:   

 Access Pointپشتیبانز بزرگساالن در خطر، بە  
 555 295 01273زنگ بزنید    

برای پشتیبانز فوری در زمینە نگرانز راجع بە محافظت  
  335905 01273کودکان، بە این شمارە زنگ بزنید:  

 335906 01273یا  

فوری باشید بە   اگر شما یا شخص دیگری در خطر   
.   999این شمارە زنگ بزنید:  

http://www.brighton-hove.gov.uk/debt-advice
http://www.bhfood.org.uk/
http://www.ageingwellbh.org/
http://www.togetherco.org.uk/
http://www.healthystart.nhs.uk/
http://www.nhs.uk/oneyou/
http://www.nhs.uk/oneyou/
http://www.cruse.org.uk/
http://www.cruse.org.uk/
http://www.brighton-hove.gov.uk/
http://www.carershub.co.uk/
http://www.carershub.co.uk/
http://www.bmecp.org/
http://www/
http://www.possabilitypeople.org.uk/
http://www.deafcog.co.uk/
http://www.deafcog.co.uk/
http://www.ageingwellbh.org/
http://www.digitalbrightonandhove.org.uk/
http://www.abilitynet.org.uk/
http://www.brighton-hove.gov.uk/
http://www.brighton-hove.gov.uk/
http://www/
http://www.theportal.org.uk/
http://www.brighton-hove.gov.uk/
http://www.esfrs.org/
http://www.covidbrightonhove.org.uk/
http://www.keepsussexsafe.uk/
http://www/


ی از کرونا اینکارهارا مرتبا انجام دهید   برای جلوگتر
 

 

ر میتوانید از  گ ا 

ماسک صورت  

 استفادە کنید 

در اماکن عمومی،  
ترابری، مغازەها و  

مراکز پرجمعیت کە  

نمیوانید فاصلە الزم را 

 حفظ کنید 

 از دیگران 

فاصلە      

ید   بگتر

 سیع کنید  

با کسائن کە با آنها 
 نمیکنید، دو مت   

ی
زندگ

 فاصلە داشتە 
باشید     

 مدام 

 دستتان را 

 بشورید 

ون  از خانە، بتر  

از مواد ضدعفوئن   
کنندە دست استفادە  

بە   سیع کنید کنید و  
 صورتتان دست نزنید. 

 
 
 
 
 

برای آخرین اطالعات  محیل بە این 
 سایت رس بزنید: 

www.brighton-hove.gov.uk/ 

coronavirus 
 

 

دولت در صدد تغینر دادن برخز 
محدودیتها در طول هفتە کریسمس 

. دسامن  است  ٢٣-٢٧یعتز در فاصلە   

آخرین رهنمودها را در مورد ردەبندی  
کرونا و حبابهای دورە  کریسمس در این 

 سایت برریس نمائید: 

www.gov.uk/coronavirus 

 
 

از دیگران جدا کنید و یک تست  بالفاصلە خودتانرا 
کنیدرزرو     

برای اطالعات بیشنی یا رزرو کردن یک 
 تست، بە این سایت رس بزنید 

www.nhs.uk/coronavirus 

زنگ بزنید.  ١١٩یا بە شمارە   

 
رهنمودهای خدمات میل بهداشت  

در مورد تست و تعقیب را دنبال 

 نمائید. 

اگر از شما خواستند خودتانرا از 

دیگران جدا کنید یا تست انجام 

 دهید. 
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http://www.brighton-hove.gov.uk/
http://www.gov.uk/coronavirus
http://www.nhs.uk/coronavirus

