
 

 الواصلون الجدد
 
 

 معلومات مفيدة ألعضاء
 

 فرندز أوف ذا دروب إن

 

FODI 

 
 
 
 
 

FODI  جمعية خيرية مسجلة 
 

 1176524 رقم 

 
 

 

 للسيدات FODIمجموعة 
 مساءاً. 12:30 -10السيدات فقط. نرحب باألطفال والحضانة متوفرة. يوم الجمعة 

Trinity Church, Stockton Road, SR2 7AQ.تكاليف التنقل مدفوعة . 

 

 األنجليزيةاللغة صفوف 
 

 لغة العمل
 ،12:00 -10مختلفة. التسجيل يوم الجمعة المستويات لل صفوف متنوعة

90 Coronation Street, SR1 2HE 0191 5670222 info@actionlanguage.org.uk . ً  مجانا

  
 07865646667سارة أحمدي            المجتمع المتحد نشاط

 (بعد الظهر 12:30)التسجيل الخميس  5-12.30، الجمعة  5-12.30دروس اللغة اإلنجليزية الخميس 
Sunderland Bangladesh Centre 30 Tatham St ،SR1 2QD 

 
 صف المحادثات الدينية

 السينمائي. ين، يليه نادي الالجئاً مساء 5-3الجمعة 

Interfaith Chaplaincy Centre, Charles Street, St Peter Campus, University of Sunderland 

SR6 0AN  ً  . مجانا

 

 

 صندوق البدايات الجديدة                                  

 
 

   

ARABIC 



              
 الرياضة واألنشطة االجتماعية

 
 ندرالند أكواتيك سنترس
 

Stadium Park, Sunderland SR5 1SU .مفتوح كل يوم في أوقات مختلفة .  
 www.everyoneactive.com/centre/sunderland-الموقع اإللكتروني: 

.centre-aquatic 
 

 للسباحة وصالة األلعاب الرياضية هنا. FODIيمكن استخدام قسائم 
 

 تحدث إلى جين أو زينب أو كاثلين للتسجيل.
 

 مالذ الرياضة الداخلية
  مساًء، قاعة سيتي سبيس الرياضية، 4إلى  2الثالثاء من 

Sunderland University, Chester Road, SR1 3SD .ًمجانا . 
 

 FODI  كرة القدم واللياقة البدنية والتدريب في
 Sans Street Youth and Community Centre ،SR1مساءاً،  6-4الخميس 

2TJ 
 ً  .مجانا

 
 تذاكر كرة القدم

Sometimes available for Sunderland home games. 
Speak to Tolosa. 

 
 ألعاب غلوب كافيه والطعام

ً Bede Tower, Burdon Road SR2 7EAمساءاً،  9.30-7الخميس،   . مجانا
 
 

 

          FODI استقبالمركز 
 St Mary’s Parish Hall ،Bridge Street ،SR1 1TQمساًء في  4ظهًرا حتى الساعة  12أيام األربعاء من الساعة 

 الشاي والقهوة والوجبات الخفيفة. المساعدة والمشورة والمعلومات
        ومحام مع مترجمين عند توافرهم.

 

         FODI مكتب

                 
 .Unit 10, Bridge House, SR1 1TEمساًء،  4صباًحا حتى الساعة  10الجمعة: من الساعة  -اإلثنين 

 07525853913اتصل بساندرا قبل الذهاب إلى المكتب: 
 

 وكاالت المشورة
         Fightback مركز استقبال
 ، Eagle Building، 2.00 -10.00االثنين والخميس، 

201 High St East, SR1 2AX بإدارة ديانا المبتون.5652707 0191. هاتف . 
 

 (NERS) شمال انجلتراخدمة الالجئين في 
         .1:00إلى  9:30، الجمعة  12:00 - 9:30، األربعاء 1:00 - 9:30االثنين 

Suite 12, Eagle Building, 201 High St East, SR1 2AX.     
 .  

 07791951532أو  5111410 0191يجب حجز المواعيد عن طريق االتصال بالسيد آدم على الرقم 
 ظهراً. 12:00كل يوم أربعاء من الساعة  FODIآدم أيضا متواجد في مركز استقبال 

 

           الصليب األحمر
 .Suite 8-9, Eagle Building, 201 High St East, SR1 2AX، 5-9من االثنين إلى الجمعة  

 .07710733206، هاتف: حجز موعد فقط مع ليلى إيغالعن طريق ا
 .ظهًرا 1:30في أيام األربعاء من الساعة  FODI مركز استقبال في متواجدة أيًضا ليلى

 

           شرطة نورثمبريا

, Unit 7, 24 Waterloo Place, SR1 3HT المكتب.      
  

 في الحاالت األخرى. 101و  لحاالت الطوارئ 999هاتف 
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