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Welcome to Burnley! 
A guide for new refugees 

New Neighbours Together 

 مرحبا بكم
دليل الالجئين الجدد   
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This guide will provide you with information about the country and about 

Burnley. It has been designed in response to common questions asked by 

refugees. Much of the advice in this booklet should not be seen as a law or a 

strict rule. People in England will not always act according to this guide. 

However, most of the behavior described here is common practice for most of 

the people, most of the time.  We hope this guide will help you find your way 

more easily.  

 

 الغرض من هذا الدليل
سيوفر لك هذا الدليل معلومات عن الدولة وعن بيرنلي.  لقد تم تصميمه استجابة لألسئلة 

الشائعة التي يطرحها الالجئون.  ال يجب اعتبار الكثير من النصائح الواردة في هذا الكتيب  

ذلك ،  لدليل.  ومع  وفقًا لهذا اقانونًا أو قاعدة صارمة.  لن يتصرف الناس في إنجلترا دائًما 

      فإن معظم السلوك الموصوف هنا هو ممارسة شائعة لمعظم الناس ، في معظم األوقات

 ونأمل أن هذا الدليل سيساعدكم في العثور على ما تريدون بشكل أكثر سهولة 

 

 

The purpose of this guide 
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 مرحبا بكم

Welcome to Burnley! 

Burnley is situated in the heart of East 

Lancashire, surrounded by miles and miles 

of open countryside and breath-taking 

views. 

 

Burnley population 

     87 

thousand 

During the Industrial Revolution it became one of Lancashire's most prominent mill 

towns; at its peak it was one of the world's largest producers of cotton cloth, and a 

major centre of engineering. 

It has a reputation as a regional centre of excellence for the manufacturing and 

aerospace industries. 

 

 سكان بيرنلي 

It is 21 miles north of Manchester and 20 

miles east of Preston, where two rivers 

(the River Calder and the River Brun) meet.  

 

 ألف

تقع برنلي في قلب شرق النكشاير ، وتحيط به أميال وأميال من 

 الريف المفتوح ومناظر خالبة

ميالً شرق بريستون ،   ٢٠ميالً شمال مانشستر و  ٢١تقع على بعد 

كالدر ونهر برون(حيث يلتقي نهران )نهر  . 

 

المطاحن في  صبحت واحدة من أبرز مدنخالل الثورة الصناعية أ

النكشاير.  في ذروتها كانت واحدة من أكبر منتجي القماش القطني 

 .في العالم ، ومركًزا رئيسيًا للهندسة

تتمتع بسمعة طيبة كمركز إقليمي للتميز في الصناعات التحويلية  

 .والطيران
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Tourist attractions  

Burnley is full of diverse cultural 

heritage from museums, historic 

buildings, churches, art galleries and 

beautiful countryside.  

Gawthorpe Hall 

Type: Parkland/ Museum  

Burnley Road, Padiham, Burnley, 

Lancashire, BB12 8SD 

أشهر حديقة في بيرنلي.  هي أكبر و 

تحتوي الحديقة على العديد من األشجار 

لة باإلضافة إلى حديقة والشجيرات الجمي 

الزهور الفيكتورية التقليدية.  يوجد أيًضا 

مركز طبيعي وأكواريوم في المنتزه 

باإلضافة إلى متحف الحرف والصناعات 

المحلية ومالعب تنس وملعب بولينج 

وجولف ومنطقة لعب  ومالعب وملعب

 لألطفا

Townley Park 

Type: Parkland/Woodland Garden 

Towneley Park, Burnley, Lancashire, BB11 3RQ 

Towneley Park is the largest and most popular park in 

Burnley. The parkland contains many beautiful trees 

and shrubs as well as a traditional Victorian flower 

garden. There is also a nature centre and aquarium in 

the park as well as the Museum of Local Crafts and 

Industries, tennis courts, a bowling green, playing 

fields, pitch and children’s play area. 

 المتاحف من المتنوع الثقافي بالتراث بيرنلي مدينة تزخر

الجميل والريف الفنية والمعارض والكنائس التاريخية والمباني . 

سياحي جذب معالم  
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Tourism 

Singing ringing tree 

Type: Arts, Crafts & Galleries 

Crown Point, Burnley, Lancashire 

 

'Singing Ringing Tree', is a unique musical 

sculpture which overlooks Burnley from its 

position high above the town on Crown 

Point. 

الغناءشجرة رنين   

 هو تمثال موسيقي فريد من نوعه يطل على بيرنلي 

Thompson Park Boating Lake  

Type: Lake/Reservoir 

Thompson Park, Ormerod Road, 

Burnley, Lancashire, BB11 1JA 

Queen’s Park Burnley 

Type: Parkland/Woodland Garden 

Queens Park Road, Burnley, Lancs, 

BB10 3LB 
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Current Syrian families in Burnley  

Here are some of their favourite things 

about Burnley:  

Drawing by Joudy Homsi 

  هنا والحب باالمان رتشع سنتان منذ برنلي الى وصلت.. الرائعه مدينتي برنلي

 برنلي تملك.. المساعده لنا ويقدمون مبتسما وجوها يملكون هنا الناس كل. 

 تقضي ان يمكنك التي الجميله الحدائق  الى  باالضافه والكنائس المساجد من العديد

  المهارات من والكثير اللغه تعلم يمكنك ايضا واصدقاء عائلتك مع رائعا وقتا فيها

  لممارسه و.. المجاوره المناطق جميع من الطالب يقصده ذيل ا كولج برنلي في

 متاجر تملك برنلي.  القدم لكره برنلي ونادي النوادي  من العديد هناك الرياضه

 في رائعا وقتا تقضي ان يمكنك كبير سوق وهناك الحالل االطعمه لشراء كثيره

 في بكم وسهال اهال مدينتي احب..  القهوة محالت في القهوة وشرب التسوق

 من منال        برنلي

 

 العائالت السورية الحالية في بيرنلي  

 هنا بعض األشياء المفضلة لديهم عن بيرنلي
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  Football is an extremely popular sport in Burnley and people often watch the Burnley 

team play at the Burnley football stadium 

 

.  

 

. 

 

 

 

 

Football  كرة القدم 

With the help of the Burnley football team, a group of Syrians 

have formed a local football team. They play many matches 

with other clubs and train every Friday at the Burnley stadium. 

They’ve even conducted several interviews with the BBC news 

team. 

  الفريق  بمساعده   برنلي في  القدم  لكرة فريق  تشكيل   في السوريون  الشباب  جحن

   كل  واستمتعو   اخرى نواد   مع المباريات  من العديد  لعبو..  دائما لهم  ودعمهم  االصلي

  اجرو  و  الفريق اعضاء من  كبير شكر  على  حصلو . هناك  التدريب  في  جمعة يوم

فريق مع عده  مقابالت    

 

. 

 

 

 

 

 وغالبًا بيرنلي في للغاية شائعة رياضة  هي القدم كرة 

  بيرنلي ملعب في يلعب بيرنلي فريق الناس يشاهد ما

القدم لكرة . 

 

 

 

 

BBC  

 

. 
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English Customs and traditions 
Personal Freedoms 

Religion 

The UK is ethnically diverse with a multi-cultural and multi-faith society. Some areas of the UK are more diverse 

than others, especially Burnley.  There are mixed ethnic groups, Asian, African and Arab people. The largest 

religion in the UK is Christianity, with 33.2 million people (59% of the population). The second largest religion is 

Islam, with 2.7 million people (5% of the population). Around a quarter of the UK population practise no religion. 

Cultural and religious differences, tolerance and fairness are important values. People are allowed to practise or 

celebrate their beliefs or identity, provided they respect the belief or identity of others and are not in conflict 

with UK laws. You are free to practise your religion. You can find churches, mosques, synagogues or other places 

of worship. 

Christianity is the official religion and festivals such as Christmas and Easter are widely celebrated. People must 

respect each other’s views, religion and dress, even if it is different from what they are used to. It is illegal to 

treat people in a bad or different way because of where they come from, their gender, sexuality, religion, 

political views, age, disability or other characteristics 

االحتفال أو هوياتهم أو معتقداتهم طقوس بممارسة أللفراد والعدالة سمح التسامح ولقيمتي والدينية،  الثقافية اللختالفات أهمية تولىو  

في يكونوا وأال اآلخرين هويات أو معتقدات يحترموا أن شريطة وي بها،  

الكنائس على العثور فيمكنكم. الدينية شعائركم  ممارسة حرية المتحدة لديكم المملكة قوانين مع تعارض موضع  

الريفية المناطق في  أقل تكون أعدادها   أن  غير والبلدات، من المدن العديد  في األخرى  العبادة دور أو يةاليهود والمعابد والمساجد . 

واسع  نطاق على الفصح وعيد الميالدية السنة  رأس  مثل  بأعياد االحتفال ويجري المملكة، في  الرسمية الديانة هي المسيحية  

 

 

.  

 

. 

 

 

 

 

Ghausia centre  

Abel St, Burnley BB10 1QB 

 

42 Church St, Burnley BB11 2DL 

St Peter’s Church 

42 Church St, Burnley BB11 2DL 
Jamia Masjid Ibrahim 

Burnley BB10 1AX 

 العادات والتقاليد اإلنجليزية 
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Weekends and Bank Holidays The UK  

The weekend falls on Saturday and Sunday, when most offices close. Banks and post 

offices are usually open Monday-Friday and on Saturday morning, but close on 

Saturday afternoon and Sunday. However, most shops and restaurants remain open 

on Saturday and for much of Sunday 

 عطالت نهاية األسبوع وعطالت البنوك

عطلة نهاية األسبوع في المملكة المتحدة هي يومي السبت واألحد، حيث تغلق أغلب الدوائر الحكومية أبوابها.  

وتعمل البنوك ومكاتب ًا خالل أيام االثنين إلى الجمعة وصباح السبت، في حين البريد غالب ُغلق ظهر السبت 

لسبت وأغلب فترات أيام األحدمتاجر والمطاعم تظل ت مفتوحة أيام اأن أغلب الواألحد. غير  . 

Clothing  

Having bare arms or legs is common and normal, for example when wearing a t-shirt 

or shorts or a short skirt. Staring at other people is considered impolite.  

In public swimming pools people wear swim-wear. Usually men and women go 

swimming together. Sometimes special times are reserved for males or females only. 

 مالبس

من الشائع والطبيعي أن تكون عاري الذراعين أو الساقين ، على سبيل المثال عند ارتداء قميص أو   

 .شورت أو تنورة قصيرة.  التحديق في اآلخرين يعتبر غير مهذب 

سباحة والنساء للفي حمامات السباحة العامة يرتدي الناس مالبس السباحة.  عادة ما يذهب الرجال  

.  أحيانًا يتم حجز أوقات خاصة للذكور أو اإلناث فقطمعًا . 
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Showing affection in public  

It is common for couples of the same or different sex to show affection in public. This includes 

holding hands and sometimes kissing or cuddling in public. This is accepted and acceptable 

behaviour. This should just be ignored. 

Equality  

Discrimination because of gender, race, religion or sexual orientation is illegal. If someone 

discriminates against you, or you feel threatened, you may call the police. Never use violence in 

response to any type of comment, even if it is insulting, discriminating or threatening. Use of 

violence is illegal in England. If you are physically attacked, you may defend yourself but only by 

using “reasonable force”.  

 Men and women have equal rights and must be treated as equals. If a person tells you to leave 

them alone, you should leave them alone immediately. Harassing other people, both men and 

women, is strictly forbidden. Ask for permission before taking a photograph of anyone.  

Homosexuality is normal and legal in England. Homosexual couples can marry.  

People are free to choose who they want to marry or whether they want to get married at all. It is 

perfectly normal not to get married, to have unmarried parents or not to have or want any 

children.  

 المساواة

 أو  ، ضدك بالتمييز ما شخص قام إذا.  قانوني غير الجنسي التوجه أو  الدين أو  العرق أو الجنس بسبب التمييز 

 لو  حتى ، التعليقات من نوع أي على رًدا العنف أبًدا تستخدم ال.  بالشرطة االتصال فيمكنك ، بالتهديد شعرت

 يمكنك ، جسدي العتداء تعرضت إذا.  إنجلترا في قانوني غير فعنال استخدام.  تهديدية أو  تمييزية أو  مهينة كانت

المعقولة القوة" باستخدام فقط ولكن نفسك عن الدفاع ". 

 يجب ، وشأنهم بتركهم ما شخص أخبرك إذا.  المساواة قدم على معاملتهم ويجب متساوية حقوق والنساء للرجال

 التقاط قبل اإلذن اطلب.  ونساء رجاال ، اآلخرين قةاي مض باتا منعا ممنوع.  الفور على بمفردهم تتركهم أن

شخص ألي صورة . 

الزواج المثليين لألزواج يمكن.  إنجلترا في وقانوني طبيعي أمر الجنسي الشذوذ  . 

 أال تماًما الطبيعي من.  اإلطالق على الزواج يريدون كانوا إذا ما أو  الزواج يريدون من اختيار في أحرار الناس 

أطفال أي تريد أو  تنجب أال أو متزوجين غير أبوين لديك يكون أن أو  تتزوج . 

 إظهار المودة في األماكن العامة

من الشائع أن يظهر األزواج من نفس الجنس أو من  

جنس مختلف المودة في األماكن العامة.  يتضمن ذلك 

تقبيل أو الحضن في األماكن إمساك اليدين وأحياًنا ال

فقط تجاهل بول ومقبول.  يجب العامة.  هذا سلوك مق

 ..هذا
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Drinking water  

Drinking water from the tap is perfectly safe. Tap water is strictly controlled in England, and so 

there is no risk. However, in public places and on trains, when there is a notice “Not drinking 

water”, do not drink the water.  

ءالما يشرب  

 تخضع.  تماًما آمن الصنبور من الماء شرب 

 ، إنجلترا في صارمة لرقابة الصنبور مياه

 في ، ذلك ومع.  مخاطر توجد ال وبالتالي

 يكون عندما ، القطارات وفي العامة األماكن

الماء تشرب ال ،" الماء تشرب ال" إشعار هناك  

Meat and vegetarians  

There are many meals which include pork, beef or chicken. You can always ask which 

meat is included in a meal, if you do not want to eat a particular type of meat. Many 

English people eat a lot of pork.  

A lot of sweets contain gelatine, which is made from pork. So, if you want to make sure 

that a sweet is halal, buy the ones that have “vegetarian” on the label or check the list 

of ingredients for “gelatine”.  

If in doubt you can look for these signs outside restaurants on the back of food 

wrappers: 

In England people who don’t eat meat are called vegetarians, and those who don’t eat 

meat or other animal products like milk and eggs, are called vegans. 

 غيرها أو  اللحوم يأكلون ال الذين وأولئك ، بالنباتيين اللحوم يأكلون ال الذين األشخاص على يُطلق ، إنجلترا في

النباتيون عليهم يُطلق ، والبيض الحليب مثل الحيوانية المنتجات من . 

والنباتيين وماللح  

 المدرجة اللحوم عن تسأل أن دائًما يمكنك.  الدجاج أو  البقر أو  الخنزير لحم تشمل التي الوجبات من العديد يوجد 

الخنزير لحم من الكثير اإلنجليز من الكثير يأكل.  اللحوم من معين نوع تناول في ترغب ال كنت إذا ، الوجبة في . 

 الحلوى أن من التأكد تريد كنت إذا ، لذا.  الخنزير لحم من المصنوع الجيالتين ىلع الحلويات من الكثير تحتوي 

الجيالتين" مكونات قائمة من تحقق أو  الملصق على" نباتي" على تحتوي التي تلك بشراء فقم ، حالل ". 

الطعام أغلفة ظهر على المطاعم خارج العالمات هذه عن البحث يمكنك شك في كنت إذا   
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Alcohol  

Drinking alcohol, mostly beer and wine, is common at social events in the evening, such as during 

dinner or meeting friends. However, it is perfectly OK not to drink alcohol, and many English 

people do not drink alcohol either.  

If you are offered an alcoholic drink, you can always say “No, thank you”, if you don’t want it. It is 

illegal to drive when you have been drinking more than just a very small amount of alcohol.  

 

 

 

Smoking   

It is now forbidden in many public places, such as in restaurants or in train stations. It is often 

necessary to go outside a house or office, if you wish to smoke. Smoking next to non- smokers, 

children or pregnant women is considered to be rude.  

 

 

 كحول 

  المناسبات  في شائعًا  أمًرا ، والنبيذ  ة الجع وخاصة  ، الكحول  شرب  يعد  

  ، ذلك ومع .   األصدقاء مقابلة أو  العشاء  أثناء مثل  ،  المساء في  االجتماعية

  يشربون   ال  اإلنجليز من  والعديد   ، الكحول  شرب  عدم  تماًما  المقبول  من

أيًضا الكحول . 

  ،" شكًرا ،  ال"  تقول  أن دائًما  فيمكنك ، كحولي  مشروب  عليك ُعرض  إذا 

  من  أكثر تشرب   عندما القيادة  القانوني  غير   من.  ذلك تريد  ال  كنت  اإذ 

الكحول  من   جًدا صغيرة كمية  مجرد   

 

 

 التدخين

 محطات في أو  المطاعم مثل ، العامة األماكن من العديد في اآلن ممنوع 

 كنت إذا المكتب أو  المنزل من الخروج الضروري من يكون ما غالًبا.  القطار

  النساء أو  األطفال أو  المدخنين غير بجانب التدخين يعتبر.  التدخين في ترغب

وقًحا الحوامل  

 

Littering 

We work hard with residents to keep our borough clean and safe. It's against the law to drop 

litter or dump rubbish (including dropping cigarette ends) and those caught doing that can be 

fined.  Please look after our borough by making sure you put your litter in a bin, and make sure 

you get rid of any rubbish properly.   

 القمامة  

ناً وسالمة. يمنع  بيد مع سكان المنطقة لجعل منطقتنا أكثر أمنعمل بجهد يداً 

يات مثل: السجائر، واألوراق، وغيرها في غير أماكنها  منعاً باتاً إلقاء النفا

المخصصة وسوف يتم إحالة كل شخص يقوم بفعل لذلك للمسألة القانونية  

ون.  وسيعاقب بدفع غرامة مالية حيث أن مثل هذه التصرفات تعتبر ضد القان 

متابعة التعليمات واإلرشادات ندعو الجميع إلى االهتمام بالمنطقة و 

ا من قبل الجهات. كما نذكر بإنه يجب على الجميع  المنصوص عليه

الحرص على التخلص من النفايات بالشكل المناسب بوضعها في أماكنها  

 المخصصة لذلك
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حتى يمكنكم استخدام المواصالت العامة، يجب عليكم في الغالب و

االنتقال. وتنخفض أسعار تذاكر القطارات أو ًا. شراء تذكرة قبل 

تختلف ً إذا تم شراؤها مسبق ٍ عادة ٍ الحافالت الوطنية بدرجة 

كبيرة األوقات وأسعار التذاكر عبر المملكة المتحدة؛ يمكنك 

على موقع السكك الحديدية الوطنية معرفة مزيد من المعلومات : 

لديك أو في محطة القطارات أو الحافالت المحلية . 

Traffic 

People in England obey the traffic regulations most 

of the time. They obey signs and stop at red traffic 

lights, even if nobody is in sight. Try to remember 

that in England cars are driven on the left-hand side 

of the road and drivers sit on the right-hand side of 

the car.  

If you are walking, press the button at the traffic 

light, wait, and do not cross until the green light for 

pedestrians appears. At zebra crossings, drivers 

should stop their car to allow any pedestrians to 

cross. You should, however, wait for the car to stop 

before you cross. Never step into the road and 

expect an approaching car to slow down for you, as 

drivers do not expect this. 

Public transport 

 There is an extensive train and bus network across the country. To use public transport, you 

usually have to buy a ticket before travelling. For national trains or buses, tickets are usually 

much cheaper if bought in advance. Times and ticket prices vary across the UK; you can find out 

more information on the national rail website: www.nationalrail.co.uk or at: 

https://www.transdevbus.co.uk/burnley/ 

 حركة المرور 

يطيعون اإلشارات ويتوقفون عند إشارات  يلتزم الناس في إنجلترا بقواعد المرور في معظم األوقات.  

المرور الحمراء ، حتى لو لم يكن أحد في األفق.  حاول أن تتذكر أنه في إنجلترا يتم قيادة السيارات على 

 .الجانب األيسر من الطريق ويجلس السائقون على الجانب األيمن من السيارة

الضوء ور ، وانتظر ، وال تعبر حتى يظهر إذا كنت تمشي ، اضغط على الزر الموجود عند إشارة المر 

ي ، يجب على السائقين إيقاف سياراتهم للسماح ألي مشاة  األخضر للمشاة.  عند معابر الحمار الوحش

بالعبور.  ومع ذلك ، يجب عليك االنتظار حتى تتوقف السيارة قبل العبور.  ال تخطو أبًدا على الطريق وتوقع 

لكمنك ، ألن السائقين ال يتوقعون ذ أن تتباطأ السيارة التي تقترب . 
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English Customs and traditions 

Public Life 

Greetings and meeting people  

“Good morning”, “good afternoon”, “good evening” and “hello” are common greetings.  

You can use them when you are buying something in a shop or when you see someone you know.  

When you are introduced to someone, you might say “I’m pleased to meet you”.  

Smiling in public is fine and quite acceptable. It is not considered to be flirting, even if you are 

talking to a stranger. People are just being friendly and welcoming, when they smile. In a town 

like Burnley even strangers might say “hello”. If they do, just reply with “hello”. 

" " هي تحيات مشتركةصباح الخير" ، "مساء الخير" ، "مساء الخير" و "مرحبا . 

تعرفهيمكنك استخدامها عند شراء شيء ما في متجر أو عندما ترى شخًصا   . 

 ."عندما يتم تقديمك إلى شخص ما ، يمكنك أن تقول "أنا سعيد بلقائك 

عتبر مغازلة حتى لو كنت تتحدث مع شخص غريب.  االبتسام في األماكن العامة أمر جيد ومقبول تماًما.  ال ي  

.  إذا فعلوا مرحبًا""دودين ومرحبين عندما يبتسمون.  في بلدة مثل بيرنلي ، حتى الغرباء قد يقولون يصبح الناس و 

بـ "مرحبًاذلك ، فما عليك سوى الرد  " 
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Useful phrases  
 

 Excuse me  عفوا، لو سمحت  

 

Goodbye   مع السالمة  باي   / 

 

Please    سمح لو ت  

 

Thank you/ Thanks شکرا   

 

My name is  اسمي 

 

Do you have   عندك...؟ 

 

Where is اين؟ فين؟    وين  /

 

Where can I pray? اين بامكاني ان اصلي؟    

 

Where can I buy? من وين بقدر اشتري؟   ... 

 

I don’t speak English very well ال أتكلم اللغة   

 االنجليزية بشكل جيد 

I would like an appointment انا بحاجة لموعد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I am sick انا مريض    مرضان  /

 

My child is sick  طفلی مريض 

 

I am having an allergic 

reaction عندي حساسية 

 

I am allergic to… انا عندی   

 ...حساسيه ضد

 

I do not eat pork ال آكل لحم   

 الخنزير 

 

I am vegetarian I do not eat 

meat and fish انا نباتي 

 

I don’t drink alcohol   ال أشرب

  الكحول

Can you write that down for 

me? هل يمكتك كتابة ذلك؟    فيك   /

 تكتبا 
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Education  

Education is important in the UK and there is a strong culture of lifelong learning. This means 

that education does not finish at school but continues throughout a person’s working life 

through professional or personal development. 

التعليم ال ينتهي إن التعليم مهم في المملكة المتحدة وهناك ثقافة متأصلة بالتعلم طوال الحياة. وهو ما يعني أن 

سة ولكنه يستمر خالل رحلة عمل األفراد من خالل التنمية المهنية أو الشخصيةفي المدر . 

Adult learning is strongly encouraged and many different courses are available. Colleges, adult 

education services and other educational institutions may offer full and part-time adult learning 

opportunities. These could include taught courses, workshops and online learning on a wide 

range of subjects including job training and courses for personal development such as IT, 

gardening, arts and crafts, and well-being. Some courses are specifically designed to support 

parents and their families. These courses are likely to be available in the daytime, evening and 

weekends. Some courses, including literacy and numeracy. To find out what opportunities are 

available you visit the following sites: 

the National Careers Service website: 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk, 

 

Burnley college: 

https://www.burnley.ac.uk/adult-home/ 
 

 

 

Burnley College 

Princess Way, Burnley 

BB12 0AN 

 

يلقى تعليم الكبار الكثير من التشجيع في المملكة المتحدة وتتوفر العديد من الدورات التعليمية المختلفة. وقد توفر الكليات  

م فرص تعليم الكبار بدوام كلي أو جزئي. وقد تشمل  تك التعليمية األخرى في منطق وخدمات تعليم الكبار وغيرها من المؤسسات 

نطاق واسع من المواد الدراسية التي تتضمن  هذه الدورات التعليمية ُ المدرسة وورش العمل والتعلم اإللكتروني فيما يتعلق ب 

راعة الحدائق والفنون  مثل تكنولوجيا المعلومات وز التدريب الوظيفي والدورات التعليمية الخاصة بالتنمية الذاتية في مجاالت 

والحرف والرفاه. تم تصميم بعض الدورات ً التعليمية خصيصا لدعم أولياء األمور وأسرهم. وتتوفر هذه الدورات وخالل  

الكتابة والعمليات  عطالت نهاية األسبوع. تكون بعض ً ً التعليمية نهارا وليال الدورات التعليمية، بما في ذلك معرفة القراءة و

مجانية وتكون بعض الدورات التعليمية مقابل رسوم لذلك طلب من البالغين المساهمة بشكل كامل أو جزئي في   الحسابية، 

ُُ قد ي لمعرفة الفرص المتاحة في منطقتكم المحلية، وما إذا كنتم مؤهلين رجى محاولة .التكلفة ُُ للحصول على تمويل   :

الخاص بخدمة تعليم الكبارعلى موقع الويب أو المنشور   حكومي، فعندئذ ي االطالع  

 التعليم 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/
https://www.burnley.ac.uk/adult-home/
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There are many people who can help you in Burnley. You will have met some of the official 

groups, e.g. people from Burnley Council and your housing provider, Calico. 

In the UK, we also have a strong tradition of helping through volunteering - this means people 

who work but are not paid. In Burnley there are hundreds of volunteers in different groups who 

will be happy to help you. Many religious groups e.g. churches, mosques and temples organise 

community events and social activities.  

There are also charities of many types - that is groups of people (usually volunteers) who raise 

money and help with all kinds of problems.  

Here is a list of some useful charities and helpful groups in Burnley: 

• Barnado’s - a discount store for good quality second hand goods 

Unit C, Briercliffe Shopping Centre, Briercliffe Road, Burnley BB10 1WB 

• British Heart Foundation Furniture & Electrical Store - a wide variety of quality pre-loved furniture and 

home appliances from sofas, tables, beds and wardrobes to TVs, washing machines, fridges and 

dishwashers. 

                  23-27 Croft Street, Burnley, UK, BB11 2ED.  Phone: 01282 882789 

• Burnley Football Club Community Kitchen Foodbank (by referral) 

               https://www.burnleyfccommunity.org/facilities/burnley-community-kitchen/ 

              Phone: 01282 448577 

• The Chai Centre - a safe place to meet with activities 

Hurtley Street, Burnley BB10 1BY.  Phone: 01282 628530 

• New Neighbours Together is a community based charity providing welcome and support to asylum seekers 

and refugees in Burnley. We offer a group social space and activities, distribution of quality second hand 

goods and clothes, English tuition, wrap-around care and advocacy.     Phone: 07907 375284 

• Inspiring Grace – Email: www.inspiringgrace.co.uk. Phone: 07788 270413 

Helpful charities  

ناك العديد من األشخاص الذين يمكنهم مساعدتك في بيرنلي.  ستكون قد قابلت بعض المجموعات الرسمية ، على ه

اإلسكان الخاص بك ، كاليكو بيل المثال  أشخاص من مجلس بيرنلي ومزود س . 

وهذا يعني األشخاص الذين يعملون ولكن  -في المملكة المتحدة ، لدينا أيًضا تقليد قوي للمساعدة من خالل التطوع  

دتك.  العديد من ال يتقاضون أجوًرا.  يوجد في بيرنلي المئات من المتطوعين في مجموعات مختلفة يسعدهم مساع

ئس والمساجد والمعابد فعاليات مجتمعية وأنشطة اجتماعيةيل المثال  تنظم الكناالجماعات الدينية على سب  . 

أي مجموعات من األشخاص )عادةً متطوعون( يجمعون األموال  -هناك أيًضا جمعيات خيرية من عدة أنواع  

 .ويساعدون في جميع أنواع المشاكل

في بيرنلي بعض المؤسسات الخيرية والمجموعات المفيدةفيما يلي قائمة ب  : 

 الجمعيات الخيرية الُمساعدة 

http://www.inspiringgrace.co.uk/


18 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Useful contact information 
Emergency contact information 

Emergency services 

 Call 999 and ask for the police, an 

ambulance or the fire service  

National Grid 

 If you smell gas in or near your home, call 

0800 111 999 

 

Other useful contacts and 

information 

 Police  

To report crime and other concerns that do 

not require an emergency response, please 

call 101 

 Website for England: www.police.uk  

Healthcare  

If you urgently need medical help or advice 

but it’s not a life-threatening situation, you 

can contact: 

 • NHS England Website: www.nhs.uk 

     Tel: 111 

Reporting hate crime 

• Website for Tell Mama: www.tellmamauk.org 

 

 

 بيانات االتصال بخدمات الطوارئ 
 

 خدمات الطوارئ

واطلبوا خدمات  999تصلوا برقم  

 الشرطة أو اإلسعاف أو المطافئ

الشبكة الوطنية   

إذا شممتم رائحة غاز في منزلكم أو  

 999 111 0800بالقرب منه، فاتصلوا برقم

 

جهات االتصال الهامة ومعلومات أخرى  

       مفيدة

 

  الشرطة

وف ال تتطلب االستجابة  إللبالغ عن الجرائم أو أية مخا

   101االتصال برقم ُي رجى الطارئة، 

  :uk.police.www موقع الويب الخاص بإنجلترا

 الرعاية الصحية

إذا كنتم بحاجة إلى المساعدة أو االستشارة الطبية العاجلة   

 لحالة ال ً تمثل خطرا على الحياة، فيمكنكم االتصال بـ 

: (NHS England) ة في إنجلتراخدمات الصحة الوطني   

www.nhs.uk : الويب موقع   

 الهاتف  : 111

 اإلبالغ عن جرائم الكراهية 

www.tellmamauk.org 

http://www.police.uk/
http://www.nhs.uk/
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In an emergency call 999 on your telephone, and you will be asked if you want to contact the police, ambulance 
service or fire brigade.  

If it is an extreme medical emergency call 999 and ask for an ambulance to transport you to a hospital. This service is 
free of charge and should only be used in an emergency. 

If you are able to, you may also make your own way to the A&E department at Burnley hospital which is free for 
everyone.  Do not use A&E for minor medical problems.  

 If you are admitted to hospital it is very important that you tell your doctor that you have either Humanitarian 
Protection or refugee status so that you do not get charged for any part of your hospital stay and treatment. For less 
serious medical situations and when the doctors’ surgery is closed, call 111 for the National Health Service (NHS) 
advice service.  

See this chart for the best thing to do in different situations: 

 

What Services do I access in an emergency? 

Choking 
Chest pain 
Blacking out 
Blood loss 

Unwell? 
Unsure? 
Confused 
Need help? 

Vomiting. 
Ear pain. 
Stomach ache 
Back ache.  
Diarrhoea. 
Runny nose 
Painful nose 
Headache. 

A&E or 999 
Emergencies only 

Call 111 
Out of hours 

GP Surgery 

Pharmacy 

 ما هي الخدمات التي أحصل عليها في حالة الطوارئ؟ 

على هاتفك ، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد االتصال بالشرطة أو خدمة اإلسعاف أو رجال اإلطفاء 999في مكالمة الطوارئ    

الخدمة مجانية ويجب االستعانة بها فقط لمستشفى. ننوه إلى أن هذه واطلبوا خدمة اإلسعاف لنقلكم إلى ا 999في حاالت الطوارئ القصوى، اتصلوا برقم  

ال تستخدموا قسم الحوادث والطوارئ للمشكالت   .ويمكنكم التوجه بأنفسكم إلى قسم الحوادث والطوارئ إذا كنتم قادرين على ذلك .في حاالت الطوارئ

 الطبية البسيطة

ولون بالحماية اإلنسانية أو تحملون حالة االلجئ حتى ال تتم مطالبتكم بسداد ار طبيبكم بأنكم إذا أ مشمدخلتم المستشفى، فتذكروا أن من المهم للغاية إخب

 أي جزء من تكاليف اإلقامة بالمستشفى والعالج

لخدمة االستشارة الوطنية للخدمات الصحية  111للحاالت الطبية األقل خطورة وعند إغالق عيادة األطباء ، اتصل بالرقم   (NHS). 

فضل ما يمكن فعله في المواقف المختلفةراجع هذا المخطط لمعرفة أ  :. 

 االختناق؟  
الم الصدر؟     

 فقدان الوعي؟
 النزيف ؟ 

  مريض؟
ق؟غير واث   
 مشوش؟

؟بحاجة مساعدة   

  التقيء؟
  ألم االذن؟

 ألم المعدة؟ 

؟ألم الظهر   

 االسهال؟ 
  ارتشاح االنف؟ 

  الكحة؟
 الصداع ؟ 

 صيدلية 

 طبيب جراحة عامة 

 

لمكالمات    999اتصل بالرقم 

 الطوارئ فقط 

خارج ساعات   111الرقم اتصل ب 

 العمل 
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Emotional support 

 • Samaritans Support for those in 

emotional distress or struggling to 

cope Website: www.samaritans.org 

Email: jo@samaritans.org Tel: 116 123 

  الدعم المعنوي منظمة

Samaritans 

الدعم لمن يشعرون بالمعاناة النفسية أو من يعانون في   

 www.samaritans.orgالتأقلم على أوضاعهم الجديدة 

اإللكتروني البريد : jo@samaritans.orgالويب موقع :

 ال: 123 116

Refugee agencies and charities 

• UNHCR UK 

Website: www.unhcr.org.uk 

Tel: 0203 761 9500 

Email: gbrlo@unhcr.org 

• Refugee Action 

Website: www.refugee-action.org.uk 

• Refugee Council 

Website: www.refugeecouncil.org.uk 

• British Red Cross 

Advice and support for family tracing and 

reunion 

Website: www.redcross.org.uk/What-wedo/Refugee-

support/Our-services-forrefugees 

لوكاالت والجمعيات الخيرية المعنية بشؤون االلجئينا  

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون االلجئين في   

   المتحدة )UNHCR UK(المملكة

www.unhcr.org.uk :الويب موقع 

 الهاتف : 9500 761 0203

gbrlo@unhcr.org : اإللكتروني البريد 

Refugee Action  منظمة  

www.refugee-action.org.uk :الويب موقع 

 (Council Refugee( مجلس االلجئين  

www.refugeecouncil.org.uk :الويب موقع 

 الصليب األحمر البريطاني  

 يقدم المشورة والدعم للبحث عن العائالت ولم شملها

www.redcross.org.uk/What-we- :الويب موقع 

do/Refugee-support/Our-services-forrefugees 

Education and employment 

• National Careers Service 

Information, advice and guidance to help 

you 

make decisions on learning, training and 

work 

opportunities 

Website: 

www.nationalcareersservice.direct. 

gov.uk 

Tel: 0800 100 900 

 التعليم والتوظيف

يةخدمة الوظائف الوطن    )Service Careers 

National) 

تقدم المعلومات والنصائح والتوجيه لمساعدتكم في 

 اتخاذ القرارات 

 المتعلقة بالتعلم والتدريب وفرص العمل

 nationalcareersservice.www. :موقع الويب

direct.gov.uk 

 ا: 900 100 0800
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General information and advice  

• Migrant Help 

Advice and support for migrants in the UK 

www.migranthelpuk.org 

0808 8010 503 

• GOV.UK 

The UK government website, where you can 

find further details on topics included within this 

guide, such as benefits, taxes and your rights 

and 

responsibilities: www.gov.uk 

• Education UK 

Information about the UK’s weather, food and 

drink, 

language, clothing, religion and more: 

www.educationuk.org/global/sub/ 

welcome-to-the-uk/ 

• Expat Arrivals 

Information on life in the UK for global expats 

www.expatarrivals.com/the-

unitedkingdom/culture-shock-in-the-

unitedkingdom 

• Citizen Advice 

Free, independent, confidential and impartial 

advice on your rights and responsibilities 

Website for England: 

www.citizensadvice.org.uk 

Tel for England: 0344 111 444 

 معلومات ونصائح عامة 

 (Help Migrant( منظمة مساعدة المهاجرين

  

 تقديم المشورة والدعم للمهاجرين في المملكة المتحدة 

www.migranthelpuk.org 

0808 8010 503 

GOV.UK 

  

المتحدة، حيث يمكنكم أن تعثروا موقع ويب تابع لحكومة المملكة   

 على المزيد من التفاصيل حول المعلومات التي يشتمل عليها هذا 

 :عن حقوقكم ومسؤولياتكم 

نات والضرائب فًضل الدليل، مثل اإلعا  

www.gov.uk 

Education UK 

  

 يقدم معلومات حول حالة الطقس والطعام والمشروبات واللغة

ألمور في المملكة المتحدةوالمالبس والدين وغير ذلك من ا : 

www.educationuk.org/global/sub/ 

welcome-to-the-uk/ 

 Arrivals Expat المغتربون الوافدون

  

ول العيش في المملكة المتحدة للمغتربين من يقدم معلومات ح  

 جميع أنحاء العالم 

www.expatarrivals.com/the-unitedkingdom/culture-

shock-in-the-unitedkingdom 

Advice Citizen  نصائح للمواطنين 

 يقدم نصائح مجانية ومستقلة وسرية وموضوعية حول حقوقكم 

 ومسؤولياتكم 

 :موقع الويب الخاص بإنجلترا

www.citizensadvice.org.uk 

0344الهاتف الخاص بإنجلترا:  444 111   
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 معلومات عن فيروس كورونا 

؟على سالمتك  وكيف تحافظ   (19-Covid)  ما هو فيروس كورونا 

هو مرض جديد ي ؤثر على الرئتين والمجاري التنفسية واألعضاء األخرى. ويحدث هذا المرض بسبب فيروس   19-كوفيد 

يمكنك الحفاظ على سالمتك من خالل تقليل تواصلك المباشرالحسي مع األشخاص الذين ال تعيش معهم . كما يمكنك   .كورونا

صحتك من خالل اتباع تدابير النظافة األساسية قدر اإلمكان،مما سيساهم في وقف انتشار الفيروس . وعلينا جميعا  فاظ على الح

أي أعراض أو حاالت صحية أخرى بمن فيهم اولئكالذين ليس لديهم   -بكل االعمار اتباع هذه التدابير   

 استخدام وسائل النقل العام

العام قدر اإلمكان ومحاولة ركوب الدراجة أو المشي أو قيادة السيارة من ذلك. إذا كنت  ل النقل بداًل يجب تجنب استخدام وسائ 

اعد . ويجب عليك ارتد اء  بحاجة إلى استخدام وسائل النقل العام وال بد ، فحاول تجنب أوقات الذروة والحفاظ على مسافة تب

 كمامة في وسائل النقل العام 

فيروس كورونا؟ ك اعراض ما الذييجب فعلهاذا ظهرت علي  

اذا كان لديك    

كأن تشعر بحرارة عند تلم س صدرك او ظهرك، أو  – درجة حرارة عالية  • 

كأنتبدأ بالسعال بشكل متكرر ومتواتر، أو  -نوبة س عال حديثة ومستمرة  • 

ائحة أو طعم االشياء عن  تختلف ر  كأن تفقد القدرة على ش م أو تذو ق األشياء، أو ان -فقدان أو تغي ر في حاسة التذوق أو الشم  

 ما هو معتاد 

اتباع هذه الخطوات وبأسرع وقت ممكنفيجب عليك    

أيام   10العزل الذاتي:ابق في المنزل لمدة   

 لحجز فحص كورونا أو لطل به عبر اإلنترنت، تفضل بزيارة 

https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test 

في 0800 028 2816في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية أو رقم  119 بـالرقم إذا لم يكن لديك إنترنت، فاتصل  

 اسكتلندا

 ما يمكن فعله للمساهمة في وقف انتشار فيروس كورونا؟  

ثانية على األقل 20اغسل يديك بشكل متكرر باستخدام الماء والصابون لمدة   • 

 اتبع النصائح بشأن البقاء متيقظاً وبأمان

متر عن األشخاص الذين 2تك، اتبع التعليمات بشأنقناع الوجه الواقي (الكم امة)مع الحفاظ على مسافة تباعد اقامبحسب مكان                                • 

 ال تعيش معهم 

 للمزيد من المعلومات 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19 :NHS الصحية الخدمات هيئة دليل• 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses العالمية الصحة منظمة دليل• 

 

 

من مأخودة  أدناه  المذكورة المعلومات  
https://www.london.gov.uk/coronavirus/covid-19-resources-and-services-your-language 

 

الموقع   زيارة يمكنك المعلومات  من للمزيد  

All information is correct at January 2021 
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