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إلى أرباب األسر،

ھل تجد صعوبة في الحصول على المساعدة والدعم ؟
 في ظل انتشار جائحة فیروس كورونا، یعمل مجلس مدینة لیدز بالتعاون مع منظمة لیدز للعمل التطوعي 

والمنظمات المحلیة على تقدیم مزیدًا من الدعم لضمان قدرة الجمیع على الحصول على المساعدة التي 
یحتاجون إلیھا.

ھل أنا مؤھل للحصول على المساعدة؟

یمكنك تلقي المساعدة والدعم منا إذا لم یكن لدیك عائلة أو 
أصدقاء یمكنھم مساعدتك و-

 · إذا كنت تجد صعوبة في مغادرة منزلك لشراء 
الطعام واألدویة وغیرھا من الضروریات 

إذا كنت تستطیع دفع ثمن الضروریات الخاصة 
بك، فیجب علیك الدفع. ومع ذلك، لدینا 

مجموعة من المساعدات ألولئك الذین ال 
یستطیعون الدفع.

یتبع..ُ

·  إذا كنت فردًا أو عائلةً معزولةً بنفسھا بسبب شعور أحد أفرادھا 
باإلعیاء ( ارتفاع درجة الحرارة و/ أو السعال المستمر) 

·  إذا كنت تعاني من حالة صحیة صعبة ونصحتك الھیئة الوطنیة 
للخمات الصحیّة بالعزل الذاتي

·  إذا تلقیت نصیحةً بالبقاء في المنزل بما یتماشى مع المبادئ 
التوجیھیة الوطنیة
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ما طبیعة المساعدة المتاحة ؟

ربما تكون بالفعل تتلقى المساعدة من الجیران الذین تعرفھم وتثق 
بھم أو المنظمات المحلیة في منطقتك والتي تلبي احتیاجاتك

إذا لم یكن األمر كذلك، فقد عمل مجلس مدینة لیدز مع شریكھ،
Voluntary  Action Leeds إلعداد ترتیبات تطوعیة من 

شأنھا أن تساعدك.

وستأتي المساعدة من مجلس مدینة لیدز ومن متطوعي الرعایة 
المجتمعیة لدینا الذین یعملون جنبًا إلى جنب مع مجموعة من 

المحاور التطوعیة المعتمدة من مجلس مدینة لیدز والتي تتكون من 
المؤسسات المجتمعیة في منطقتك

سیتم تسجیل متطوعینا معنا، ویمكن التعرف علیھم 
بسھولة من خالل شارة التعریف الخاصة بكل واحد منھم 

والتابعة لمجلس مدینة لیدز، ورسالة من مجلس مدینة لیدز 
مع رقم یمكنك االتصال بھ للتحقق من ھویتھم. یرجى 
االطمئنان إلى أنھ من أجل سالمتھم وسالمتك، سیتبع 

المتطوعون وموظفو مجلس مدینة لیدز اإلرشادات 
التوعویة بخصوص المسافة االجتماعیة ومراعاة معاییر 

النظافة الجیدة  بما یتماشى مع المبادئ التوجیھیة الوطنیة.

األشیاء واألمور التي یمكن لمتطوعینا المساعدة بھا، ھي:

المجتمع في · توصیل الطعام واألساسیات واألدویة للناس

الھاتف على · التحقق من حالتك الصحیة وإجراء محادثة

· وضع حاویات قمامة في الخارج

· المشي مع الكالب

البرید · إرسال

؟ كیف یمكنني الحصول على المساعدة

.

ال تنتظر حتى تصبح احتیاجاتك ملحة، ألّن سرعة الطلب 
سیساعدنا في التخطیط لترتیب زیارة لك من متطوعنا في 

الرعایة المجتمعیة

:
إذا كنت ترغب في الحصول على المساعدة والدعم من 

متطوعینا، فیرجى االتصال بنا على الرقم

 0113 378 1877
منك إذا   یمكنك أیًضا أن تطلب من شخص ما االتصال بدًال
كان ذلك أسھل. إذا اتصلت بالفعل بھذا الرقم وقمت بطلب 

المساعدة، فلن تحتاج إلى االتصال مرة أخرى.

؟ ماذا یحدث بعد ذلك

عند االتصال بنا، سیقوم مجلس مدینة لیدز بتمریر معلوماتك إلى 
مركز المتطوعین المحلي، وبدورھم سیقومون باالتصال بك وترتیب 

زیارة لمتطوع الرعایة المجتمعیة لمساعدتك.

ماذا أفعل إذا أردت التسجیل ألصبح متطوًعا في الرعایة 
؟ المجتمعیة

Voluntary Action Leeds قم بالتسجیل في

www.doinggoodleeds.org.uk :الموقع

0113 2977920 الھاتف:

info@val.org.uk :البرید اإللكتروني
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