گروه حامیان مهاجران بازداشتی منچستر

قابل توجه کسانی که در
پناین هاوس بازداشت شدهاند
سل.م .ما میخواهیم با شما آشنا شویم .مه*م نیس*ت در چ*ه وض*عی
هستید یا حالتان چطور است .درست مث*ل دو نف*ر انس*ان ک*ه ب*ا ه*م
آشنا میشوند ،ما میخ*واهیم ش*ما را ملق*ات کنی*م .میخ*واهیم ب*ا
شما حرف بزنیم و حداقل کمک کنیم وقت بگذرد .ش**اید ه**م بت**وانیم
در تصمیمگیریهای بعدیتان کمک کنیم.
میتوانید هر وقت بخواهید ملقات را تما.م کنی**د .ی**ک نف**ر از م**ا ه**ر
شنبه ،چهارشنبه ،و جمعه از  ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر در اتاق ملقات پناین
هاوس خواهد بود.
دو راه برای تقاضای ملقات هست:
 .۱به یکی از کارکنان مرکز بگویید که تقاضای ملق**ات داری**د .آنه**ا ب**ه
ش**ما وق**ت ملق**ات میدهن**د و ش**ما را ب**ه ات**اق ملق**ات راهنم**ایی
میکنند .کارکنان در طول ملقات پی*ش ش*ما نخواهن*د مان*د ،ام*ا ه*ر
وقت بخواهید شما را برمیگردانند.
 .۲به ما به این نشانی ایمیل بفرستید .لطفا تعیین کنید چه روزی
مایل به ملقات هستیدvisitors@midst.org.uk .

ما کیستیم؟
ما گروهی هستیم که با مهاجران بازداش**تی در بازداش**تگاه فرودگ**اه
منچستر ملقات میکنی*م .م*ا اف*رادی ع*ادی هس*تیم ک*ه هی*چ سِ*مَت
رسمیای نداریم .ما در این نزدیکی زندگی میکنیم و میخواهیم ب**ه
کسانی که در این مرکز هستند کمک کنی**م .م**ا س**عی میکنی**م وض**ع
مش*کلت مه*اجران بازداش*تی را درک کنی*م .امی*دواریم ک*ه دس*تکم
بت**وانیم ب**ه گ**ذران وق**ت کم**ک کنی**م و ب**ا ش**ما در م**ورد وض**عتان،
تجربیاتتان در بریتانیا و کشورهای دیگ*ر و وض*ع عم**ومی زن*دگی در
بریتانیا تا جایی که دانشمان اجازه میدهد ص**حبت کنی**م و ب**بینیم در
دنیا چه میگذرد ،چه بد و چه خوب.
همه بخشهای کار ما محرمانه است.
ما چه میکنیم؟
ما قادر به دادن مشاوره حق*وقی نیس**تیم ،ام*ا میت**وانیم ش**ما را ب**ه
بنگاههایی که چنی*ن مش*اورهای میدهن*د راهنم*ایی کنی*م .م*ا فق*ط
میتوانیم در مقا.م یک فرد عادی در م*ورد وض*عیت مه*اجرت و آین*ده
شما صحبت کنیم .ما چه در منچستر و چه در ش*هرهای دیگ*ر کس*انی
را سراغ داریم که میتوانند به شما مشاوره بدهند و کمک کنند .ما ب**ا
گروههای ملقات در بازداش**تگاههای دیگ**ر در بریتانی**ا در ارتب**اطیم و
اگر لز.م ب*ود از منچس*تر ب*ه یک*ی دیگ*ر از ای*ن بازداش*تگاهها منتق*ل
شوید میتوانیم بین شما و این گروهها ارتباط برقرار کنیم.

