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 پێزانینەکان

 

نووسراوە    ،بەتواناکردن و پەیوەنددانی دیجیتاڵی ئافرەتانی پەنابەرڕێگەی پرۆژەی  لە  ،ی پشتگیریێک وەک ئامێرە ئەم ڕێنما  

وەرگێڕدراوەتەوە. ناوخۆ    پرۆژەکە   و  وەزارەتی  ئابوونەی  و  پشتیوانی  بەڕێوەبەرایەتی    ، جێگیرکردنەوە  بۆلەڕێگەی 

ڕێگرەکانی بەسەر   زاڵبن    بدات  ی پەنابەری پەنابەری پارەی دابین دەکرێت بۆئەوەی یارمەتی ئافرەتانانداواکار  یەکخستنی

 . دایەکخستن لە بەریتانیا

 

خۆیان   ی، ئەزموون و زانست( کە بیروڕاVOICES)  دەنگەکانئێمە دەمانەوێت سوپاسگزاری بکەین لە ئەندامانی تۆڕی  

ناوەڕۆک و  پێویست  زانیاری  ڕێنماکەلەبارەی  ب  ی  بکرێت  پێشکەش  کە  کردووە  ئافرەتانەی  هاوبەش  ڤیزەی    لەڕێگەیەو 

دەکەن  یەکگرتنەوەی سەفەر  پەنابەر  بەریتانیا  خێزانی  خزمەتی      .  بۆ  لە  بکەین  سوپاسگوازی  دەمانەوێت  هەروەها  ئێمە 

( خێزان  کە  Family Reunion Integration Serviceیەکگرتنەوەی  ڕاهێنانەکان(  و  بایەخدارەکان  ئەزموونە  ی  لە 

بەرهەمەکان بە زمانی ئێنگلیزی، ئەمەری،    وردەزانیاری و زانستە پوختەکەی خوارەوەیان پێشکەش کردووە.  ،  ەوەانخۆی

      عەرەبی، فارسی، کوردی )سۆرانی(، سۆمالی، تیگرینیا و ئۆردۆ لەبەردەستە.  
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زانیاری پێویست بۆ ئەندامانی خێزان کە 
 گەیشتوونەتە بەریتانیا

 

یان مافت پێدراوە   هاتوویت بۆ بەریتانیا یارمەتیت بدات ئەگەر لەمدواییەدا   کەئەم بەڵگە زانیاری تیادایە  

کە    بەریتانیا بۆئەوەی لەگەڵ ئەندامێکی خێزانبگەیتە  لەڕێگەی ڤیزەی یەکگرتنەوەی خێزانی پەنابەر  

دەشێت یارمەتیت بدات لە هەندێک شت تێبگەیت سەبارەت بەوەی  پەنابەرە یەکبگریتەوە.  ئەم بەڵگە  

      ت هەروەها یارمەتی خۆت و خێزانەکەت دەدات پاڵپشتی پێویست پەیدا بکەن. ێچاوەڕوانی چی بکر 

 

 ڕێپێدانی مانەوەت، و هەڵبژاردەکانت.  بایۆمەتری  ڤیزەکەت، کارتی

پەیوەندییەکەت لەگەڵ هاوسەرەکەت یان   لێرەدایت بەهۆییەکگرتنەوەی خێزانی پەنابەر کە تۆ هەتە مانای ئەوەیە کە تۆ ڤیزەی 

ی تۆ دەناسرێت.   ئەم  (ـSponsor)  .  ئەو کەسە بە کەفیل و خەرجیدەرخێزانی کە لەباری یاساییەوە مافی پەنابەری هەیە ئەندامێکی 

بۆ بەردەوامبوون لەسەر ژیانکردن  ت ڤیزە هەندێک مەرجی تیادایە کە چاوەڕوانی لە تۆ دەکرێت مەرجەکان بەڕێوە ببەیت وەک نیاز

 ەوە.   یت لەگەڵ خەرجیدەرەکەت و، ئەگەر ئەو کەسە هاوسەرتە، پەیوەندییەکەت لەگەڵی بهێڵ

 

خەرجیدەرەکەت باری یاسایی پەنابەری هەبێت، و  کە   ەتا کاتێکبەردەوام دەبێت هڤیزەی یەکگرتنەوەی خێزانی پەنابەر کە تۆ هەتە 

 ەجێبوون" لە بەریتانیا دەکات، پێویست دەبێت کە لەگەڵی لە هەمان کاتدا داوای بکەیت.   کاتێک ئەو کەسە داوای "نیشت 

 

، لەکاتێکدا خەرجیدەرەکەت )کە کەسێکی  خۆتبۆ واڵتی  سەفەر بکەیت ەشێت بتوانیت ئ نییە، لەبەرئەوە،  پەنابەریت خۆت باریتۆ 

لەبارەی ئەوەی کە  ئامۆژگاری بدات دەتوانێت  پەیوەندی بکرێت چونکە ڕاوێژکارێکی کۆچکەری   لەگەڵناتوانێت.  گرنگە  پەنابەرە(

کاریگەری  بەبێ چۆن سەفەر بکەیت بۆ دەرەوەی بەریتانیا بەبێ کارتێکەری لەسەر باری کۆچکەری خۆت یان خەرجیدەرەکەت یان 

لە  ڕاوێژکارێکی کۆچکەری توانیت بەریتانیا داوایان بکەیت.  دەلەسەر داواکارییەکانی ڤیزە لەداهاتوودا کە لەوانەیە بۆ مانەوە لە 

   پەیدا بکەیت: یان لە یەکێک لە ئەم شوێنانە خۆت ناوچەی 

 

  (OISCخزمەتگوزاری کۆچکەران )فەرمانگەی کۆمیسێری 

www.home.oisc.gov.uk 

 

  ( Law Society Northern Irelandکۆمەڵگای یاسا لە باکووری ئیرلەند ) 

www.lawsoc-ni.org/solicitors 

 

  ( Immigration Law Practitioners Associationکۆمەڵەی پسپۆڕانی یاسای کۆچکەری )

www.ilpa.org.uk 

 

نامەی     (ت وەربگریت.  BRP)ڕێپێدانی مانەوە    بایۆمەتری   کارتیپاش گەیشتنت بە بەریتا پیویستە لە زووترین کاتی گونجاودا،  

ئەندامی    نزیکیـەکەت وەربگریت. شوێنەکە لە پۆستەخانەی نزیک لە ناوچەی  BRP  بڕیاردانەکە بە تۆی ڕادەگەیەنێت لەکوێدا کارتی

دەتوانیت کێشەکان    ـەکەت پێویستە کە ڤیزەکەت لەگەڵ خۆت ببەیت. BRPلە کاتی چوون بۆ وەرگرتنی کارتی    خێزانەکەی خۆتدا دەبێت.

 www.gov.uk/biometric-residence-permits/collectـەکەت لەسەرهێڵ ڕابگەیەنیت لە BRPلەگەڵ وەرگرتنی کارتی 

بەریتانیا ژیان بکەیت. ئەگەر کەسێک بەزۆرکردن ناچارت دەکات سەفەر  هەمیشە هەڵبژاردەی خۆتە کە لە ئەمە وەک کەسێکی باڵغ 

ی نیشتمانی  دانییارمەتهێڵی سەعاتی -24 بنکەی بۆ بۆ داوای یارمەتی تەلەفۆن بکەیت دەتوانیت ، یان لێرە بمێنیتەوە، بۆ ئێرە بکەیت

.   بکەیت  پۆلیس بۆ تەلەفۆن   101ژمارەیبە  ( یانNational Domestic Abuse Helpline)  دژە دەستدرێژی ناوماڵی

ئەگەر زمانەکەت کە قسەی پێ   تەلەفۆن بۆ خزمەتی فریاگوزاری بکەیت.   999ئەگەر دۆخێکی فریاکەوتنییە، پێویستە بە ژمارەی 

 دەکەیت بە ئەوانی ڕابگەیەنیت ئەوان دەتوانن وەرگێڕێک پەیدا بکەن.  

 

https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/collect
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  دەستدرێژی ناوماڵیدانی نیشتمانی دژە  ی یارمەتهێڵی 

0808 2000 247 

 

و بەزۆر ناچارت دەکات دژ بە ویستی خۆت، بۆ  ئەگەر کەسێک بەزۆر ناچارت دەکات سەفەر بکەیت بۆ ئێرە، یان لێرە بمێنیتەوە، 

( یان بۆ  Modern Slavery Helplineیارمەتیدانی کۆیلەداری مۆدێرن ) هێڵی دەتوانیت بۆ سوودی ئەو، شتی خراپ بکەیت،  

 یس تەلەفۆن بکەیت.   پۆل
 

 یارمەتیدانی کۆیلەداری مۆدێرن  هێڵی 

08000 121 700 

  (Universal Credit)  بەگشتی  پارەپێدانی 

بە سوود و بێنیفیت   کەگشتییەکان"،    سامانە کار بکەیت. هەروەها دەتوانیت "دەتوانیت لە بەریتانیا  بە ڤیزەی یەکگرتنەوەی خێزانی پەنابەر  

ناسراوە باشبژیی  پاڵپشتی  بکەیت،    . یە، وەربگریتیان  ناتوانیت کار  ئەگەر  ئەوەیە کە  مانای  بەاڵم هێشتا  یان  ئەمە  دەگەڕیت  بۆ کار 

مانگانە پارەدانێکی سەرەکی بە تۆ    اگریت کە گوزەرانی پێ بکەیت، حکومەت ئیشێکت پەیدا نەکردووە، یان پارەی بەشکردوو وەرن 

       ناسراوەیە. پارەپێدانی بەگشتی دەدات. ئەمە بە 

 

چۆن    پارەپێدانی بەگشتی، و سوود یان بێنیفیتەکانی دیکە لەوانەیە ئاڵۆزاو بێت.  ئەگەر سەبارەت بەوەی  پارەپێدانی بەگشتیتێگەیشتن لە  

 رت هەیە دەتوانیت تەلەفۆن بکەیت بۆ:   کار دەکات پرسیا
 

    5644 328 0800 ☎   پارەپێدانی بەگشتییارمەتیدانی  هێڵی 

 444 8 144 0800 ☎  ( نگلیزیئ)هاوواڵتی  ڕاوێژکاری نووسینگەی  ئامۆژگاری هێڵی 

    2581 023 0800 ☎ )سکۆتلەند( یارمەتی بۆ داخوازی لەڕێگەی نووسینگەی ڕاوێژکاری هاوواڵتی

 220 241 08000 / 2020 702 0800 ☎ )وێڵز(  ئامۆژگاری نووسینگەی ڕاوێژکاری هاوواڵتی بەستەری 

 4604 915 0800 ☎     ڕاوێژکاری باکووری ئیرلەند

 

 دەستپێبکەم؟  پارەپێدانی بەگشتیمن چۆن داوانامەیەک بۆ 

هەتا  ئەگەر ئەوە ئەنجام بدەیت،    .  یتداواکاریێکی هاوبەش بکە  پێویستەوەردەگرێت،    پارەپێدانی بەگشتیهەرئێستا    هاوسەرەکەت ئەگەر  

بۆ    پارەپێدانی بەگشتی حەفتە،    5بۆ ماوەی نزیکی    پێکەوە پەیوەست دەکات،   ( داواکارییەکانJob Centreکاتێک کە بنکەی کار )

ڕەنگە پێویست بکات کە داوای    ان . لەدرێژەی ئەم ماوەدا بۆ خەرجی خواردەمەنی، کرێ و پسوولەککاتیانە ڕادەوەستێت  هاوسەرەکەت 

داوای پارەدانێکی پێشەکی، قەرزێک    دەکرێتلەگەڵ بنکەی کار قسە بکەیت بۆئەوەی بزانیت ئاخۆ لەوماوەدا    دەتوانیت.   یارمەتی بکەیت

 . یان هەر پاڵپشتیێکی پارەدانی دیکە بکەیت

یدانە بە خەڵک بۆئەوەی کار پەیدا بکەن.  کاتێک کە دەچیت  پارەپێدانی بەگشتی لەالیەن بنکەی کار چاودێری دەکرێت کە پیشەی یارمەت 

(  NINOبۆ بنکەی کار، لەگەڵ یەک 'ڕاهێنەری کار' دیدار دەکەیت.  ڕاهێنەری کار یارمەتیت دەدات داوای ژمارەی بیمەی نیشتمانی )

بەریتانیادا هەیانە و ئەم ژمارە بۆ داوای ئیش، پارەدانی  و تایبەتی کەسییە کە خەڵک لە  بکەیت، ئەگەر نەتبێت. ئەمە ژمارەیەکی تاکە  

باج و وەرگرتنی بێنیفیتەکان پێویستە. ئەم ژمارە بە خەڵک نەدەیت بەبێ لێپرسینەوەی ئەوەی کە بۆچییە چونکە دەکرێت بۆ تەزویرکردنی  

 ئەم ژمارەت بۆ دەنێردرێت.  بە پۆست پێدەچێت. حەفتەی  6-2ماوەی نزیکی NINO  ناسنامە بەکار ببرێت. بەدەستگەیشتنی

مانگانە دەخرێتەناو حیسابێکی بانکی، و پێویستە لەسەرهێڵ داوای پارەپێدانی بەگشتی بکەیت. بۆ وەرگرتنی پارەپێدانی بەگشتی 

پارەپێدانی بەگشتی هەندێک مەرج هەیە. پێویست دەبێت کە ڕێکەوتنامەیەک واژۆ بکەیت و ئەگەر لە مەرجەکانی ڕێکەوتنامەکە  

 بیتەوە.   گوێڕایەڵی نەکەیت لەوانەیە لەگەڵ سزاکانی ڕووبەڕوو
 

پارەپێدانی بەگشتی دەکرێت بەکار ببرێت بۆ پارەدانی تێچوونەکانی ژیانت وەک خواردەمەنی، جلوبەرگ، هاتووچوو، پسوولەی  

 حیسابی پێداویستی ماڵ و هەرشتێک کە دەتەوێت بیکڕیت.   
 

توانایی یان دۆخێکی ێت، بێپەیوەندیدارە، بۆ نموونە ئاخۆ منداڵت هەب  بڕی پارەپێدانی بەگشتی کە وەریدەگریت بە بارودۆخەکەتەوە

تەندروستیت هەبێت کە بووەتەهۆی ئەوەی نەتوانیت کار بکەیت، یان بۆ پارەدانی کرێکەت پێویستت بە یارمەتی بێت، هەروەها  

 پەیوەندیدارە بەوەیش کە هاوسەرەکەت یان خەرجیدەرەکەت چەنێک داهاتی هەبێت.  
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دەستپێکردنی   لەبارەی  زیاتر  بەگشتی داوای  زانیاری  -www.gov.uk/apply-universal لێرە:دەکرێت  پەیدا    پارەپێدانی 

credit  

 

 لە بنکەی کار داوای چی بکەم؟ 

ئەگەر پێویستت بە وەرگێر بوو. ئەگەر زمانی ئنگلیزیت زۆر باش  بۆ چاوپێکەوتنەکانی بنکەی کار دەتوانیت داوای وەرگێڕ بکەیت  

نەبوو' بکەیت.   -لە یەکەم دیداردا لە ڕاهێنەری کارت داوای 'پەیوەندی دیجیتاڵنییە یان نازانیت چۆن کۆمپیوتەر بەکار بهێنیت، دەتوانیت  

    ەیە کە ئەوان لەجیاتی بەکارهێنانی کۆمپیوتەر لەڕێگەی تەلەفۆنەوە پەیوەندیت لەگەڵ دەکەن.   ئەمە مانای ئەو

 

  ساکان چین؟ێڕ

، کە بە 'پابەندی داواکار  پارەپێدانی بەگشتیکاتێک لەگەڵ ڕاهێنەری کارت دیدار دەکەیت، ئەو لەبارەی ڕێساکان سەبارەت بە وەرگرتنی  

(Claimant Commitmentناسراو ') ە، قسەت بۆ دەکات. ئەمانە فرمانەکانە کە تۆ قایل دەبیت ئەنجامیان بدەیت، بۆئەوەی نیشان  ەی

گلیزیت باشتر ن ەگەڕیت. ڕەنگە داوات لێ بکرێت کە داوای هەندێک کاری دیاریکراو بکەیت یان زمانی ئ دکار  پەیداکردنی    بۆبدەیت  

هەندێک یان تەواو  لە ڕاوەستاندنی  بریتی بێت    سزا دەکرێتەبەیت، لەوانەیە سزا بدرێیت، کە  ئەگەر ڕێککەوتنامەکە بەڕێوە ن بکەیت.  

تنامەکە، و لەوەی کە چی بکەیت،  و.  ئەمە بە ئابڵوقە ناسراوەیە.  زۆر گرنگە کە تێبگەیت لە ڕێککە ێتدەدرکە بە تۆ  پارەی بێنیفیت  بڕی  

بیکەیت دیدارو کەی  لەگەڵ ڕاهێنەری کارت  کاتێک کە  بکەیت. هەروەها    .  نووسراوە  و  داوای ڕێنمایی ڕوون  دەکەیت، دەتوانیت 

 سەرهێڵی ئێمە پابەندییەکانی داواکاری بۆ خۆت ببینیت.  لەدەتوانیت لەڕێگەی ڕۆژنامەی 

 

بۆ    هاوسەرەکەتئەگەر   داواکاری  لەڕێگەی  بتوانیت  دەکات، ڕەنگە هێشتا  بەگشتیکار  بەاڵم  یارمەتی زێدە وەربگریت  پارەپێدانی   ،

     کاریگەری دەکاتەسەر بڕی پارەکە کە وەریدەگریت.  هاوسەرەکەت داهاتی 

 

 بێتئەگەر منداڵت هە

 ( هەیە: Child Benefitو بێنیفیتی منداڵ ) پارەپێدانی بەگشتیجیاوازیێک لەنێوان 

پارەیەکە کە دەدرێت بە دایکوباوک یان کەسانی دیکە کە بۆ بەخێوکردنی منداڵێک بەرپرسن. دەتوانیت بۆ مندااڵنی تەمەن    منداڵ   بێنیفیتی 

ئەگەر    دەتوانیت داوا بکەیت  (16-20بۆ مندااڵنی گەورەتر )تەمەنی    یش جاروبار  ەهەروەهاساڵ داوای بێنیفیتی منداڵ بکەیت، و  16ژێر  

 کات خەریکی خوێندن بێت.    -لە شوێنێکی پەسەندکراوی فێرکاری تەواو 

 

 لە ئەم وێبگە دابگریت:   فۆرمی بێنیفیتی منداڵ دەتوانیت 

www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim. 

 

 ئایا پێویستە حیسابێکی بانکی بکەمەوە؟ 

بەگشتی بانکی، و    پارەپێدانی  بانکی داواکارئەمە  دەخرێتەناو یەک حیسابی  پێشتر هەبووە. دەتوانیت داوا  زۆرکات حیسابی  ەکەیە کە 

 "دابەش" بکەیت.   دالە بەین دوو حیسابی بانکی  پارەپێدانی بەگشتیبکەیت ئەمە بگۆڕیت، بەاڵم ناکرێت 

 

ئەوەی خۆت بێنیفیتەکان وەک بێنیفیتی منداڵ وەربگریت، پێویستە حیسابێکی بانکی بکەیتەوە.  بۆ کردنەوەی حیسابی بانکی، بەڵگەکانی  بۆ

خۆت پێویست دەبێت.  بانکەکان ئاساییانە ڕەوشتی جیاوازیان بۆ    ی پۆستیناسنامە، باری یاسایی کۆچکەری و ناونیشانسەڵماندنی  

وەرگرتنی حیسابی بانکی هەیە. باشترین ڕیگا بۆ دەستکەوتنی زانیاری ئەوەیە کە بڕۆیت بۆ بانکێک و لە خۆیان پرسیار بکەیت کە  

     چۆن حیسابێکی بانکی بکەیتەوە.  

 

  

https://www.gov.uk/apply-universal-credit
https://www.gov.uk/apply-universal-credit
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  خانووبەرە

 چۆن خانوویەک پەیدا بکەم؟

وەهەروەها   خانووبەرە  بەریتانیا  لە  ژیانت  شوێنی  بە  دەتوانێت  هەڵبژاردەکانت  و  ئاڵۆزاوە،  بەریتانیا  خیزانەکەت   بە  لە  ەوە  بارودۆخی 

پەناگەیەکی  (،  Shelter)  شێڵتر.  ئەگەر هەرئێستا خانوویەکی گونجاوت نییە بچیتەناوی پێویستت بە ئامۆژگاری دەبێت.   پەیوەندیدار بێت

کە لەبارەی مافەکانت و شایستەکانت لە ئینگلیز، سکۆتلەند و وێڵز ئامۆژگاری پێشکەش دەکات.  ڕاوێژکاری  ،  یەخێرخوازی نیشتمانی 

 بەتایبەتی بە دانیشتووانی باکووری ئیرلەند پێشکەش دەکات.  ئامۆژگاری ( Housing Advice NIخانووبەرە لە باکووری ئیرلەند )

 

  شێڵتر )ئینگلیز( 

 0808 800 4444   www.shelter.org.uk 

 

  شێڵتر )سکۆتلەند( 

0808 800 4444 www.shelter.org.uk 

 

  شێڵتر )وێڵز( 

08000 495 495 www.sheltercymru.org.uk   

 

 ڕاوێژکاری خانووبەرە لە باکووری ئیرلەند 

028 9024 5640 www.housingadviceni.org 

 

 خانووی سۆشیاڵ یان خانووی کاونسڵ چییە؟

 دا "خانووی سۆشیاڵ" جێگەتیاژیانی دابینکراوە لەالیەن حکومەت بۆ کەسانێک کە لەگەڵ بێماڵی ڕووبەڕوو دەبنەوە، بەاڵم لە بەریتانیا

 خانوو بە کرێ دەگرن یان خانووی خۆیان هەیە.   خانوو لە خاوەن  تایبەتمەندانەزۆر کەس 

 

  ەکە ، بۆ نموونە ئەگەر جێگەتیاژیان دابینکردنی خانوو بۆ خێزانەکان  بۆدەتوانێت یارمەتی بدات  لە هەندێک بارودۆخەکاندا  حکومەت  

 .  ڕووبەڕوو بیتەوە ماڵی یان مەترسی بێ ، مەترسی توندوتیژیلەگەڵ ، یان ئەگەر بێت ، یان لە دۆخێکی زۆر خراپدا بێت زۆر قەرەباڵغ

 

کردن لەگەڵ  لەڕێگەی پەیوەدنی ماڵ کەویت، دەتوانیت  بێ  ڕۆژی داهاتوودا   56لەماوەی  لەوانەیەەکەیت  دیان پێشبینی    تماڵی ئەگەر بێ 

  ( Local Councilونسڵی ناوچە )کا ( )کە هەروەها بە  Local Authorityبەدەستی ناوچەکەت )کارمەندی خانووبەرەی دەسەاڵت 

یارمەتی بکەیت   پەیداکردنی خانووناسراوەیە( داوای  ئیرلەند  کیە بۆ  باکووری  لە  ئەگەر  یان  تەواو خێزانەکەت  ەکەیت،  ئ ژیان    دابۆ 

 ( پەیوەندی بکەیت.  Housing Executive)  جێبەجێکاری خانووبەرەدەتوانیت لەگەڵ 

 

  www.gov.uk/homelessness-help-from-councilبەدەستی ناوچەی خۆت پەیدا بکە لێرە  دەسەاڵت 

 

  www.nihe.gov.ukجێبەجێکاری خانووبەرەی باکووری ئیرلەند 

 

کێ   کە  دەیسەنگێنێت  بێ دکاونسڵ  "هەڵسەنگاندنی  کاونسڵ  وەربگرێت.  سۆشیاڵ  خانووی  تێڕوانینی  مەتوانێت  و  دەدات  ئەنجام  اڵی" 

.   پێویست بێتماوەی  ێکردنی درێژ  چاوەڕبۆ وەرگرتنی خانووی هەمیشەیی لەوانەیە .  اتبک  ی پێشکەشدەتوانێت  کە    اتدەک  پێشنیارەکان

   .جێگیر بکرێیت  یەکخواردنی ژەمی بەیانی یان لە میوانخانەو  شوێنێکی تایبەت بە نووستن  بخرێیتە ناو لەوانەیە 

     کاونسڵ لە کاتی سەیرکردنی ئەوەدا کە ئاخۆ دەتوانێت یارمەتیت بدات داوای بەڵگە دەکات بۆ هەڵسەنگاندنی پیداویستییەکانت وەک:   

ئەمە مانای ئەوەیە کە کاونسڵ دەیەوێت بزانێت ڤیزەت هەیە یان مافی مانەوەت لە بەریتانیا بەڵگەی باری یاسایی کۆچکەریت.   -

 ەرجانەیە. هەیە و بەپێی کام م 

  ئەمە مانای پرسینی پرسیاری کەسییە وەک ئەوەی کە ئاخۆ کەسێک لە خێزانەکەدا سکپڕ .   ' پێداویستیێکی پێشەنگی'بەڵگەی   -

، یان ئاخۆ کەسێک لە خێزانەکەدا  بێت  یان مەترسی توندوتیژی لەسەر  هەبێت، دوخێکی تەندروستی  بێتەکی هەتوانایی ، بێبێت

   .ڵە سا  18تەمەنی ژێر

ئەوە بێت کە دەتوانیت بیسەڵمێنیت  مانای ێت شدەئەمە .  ماڵیدا نیتێب دۆخی ەی ئەوەی کە بەهۆی هیچ خەتایەکی خۆت لەبەڵگ -

 نەکردەوە.   د، یان ئەوەی کە پێشنیاری یارمەتیدان کە پێشنیارکرابوو ڕەەبەجێهێشتنی خانوو هەڵبژاردەی خۆت نەبوو

http://www.shelter.org.uk/
http://www.shelter.org.uk/
http://www.sheltercymru.org.uk/
http://www.housingadviceni.org/
http://www.gov.uk/homelessness-help-from-council
http://www.nihe.gov.uk/
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کی  ێ . پەیوەست تیەتۆ لەسەری  بەرپرسیارێتیئاخۆ ئەمە مانای ئەوەیە کە کاونسڵ دەیەوێت بزانێت بەڵگەی 'پەیوەستی ناوچەیی'.  -

ناوچەیی ئاساییانە مانای ئەوەیە کە لەو ناوچەدا بۆ ماوەیەکی درێژ ژیانت کردبێت، لەوی کار بکەیت، یان خێزانت هەبێت کە  

نابەردا، ناوچەێک کە خێزانەکان لەوێدا پەیوەستێکی ناوچەییان ئاساییانە، لە دۆخی یەکگرتنەوەی خێزانی پە.   بکات لەوێ ژیان  

هەبێت ئەو ناوچەیە کە خەرجیدەرەکە لەوێ دەژیا کاتێک باری یاسایی پەنابەری پێدرابوو. ئەگەر بگوێزێتەوە بۆ ناوچەیەک کە  

        . بەدەستی ناوچەکە نەتوانێت یارمەتیت بداتپەیوەستێکی ناوچەییت لەوێدا نەبێت ڕەنگە دەسەاڵت 

 

  کام جۆرانەی خانووبەرە بە من پێشنیار دەدرێت؟

کەمە.  خانووەکە لەوانەیە لەو شوێنە، یان  بۆ خانووەکان کە بە تۆ پێشنیار دەدرێت بژاردەیەکی زۆرت نابێت، چونکە خانوو پێدان زۆر 

 بێت کە چاوەڕوانی دەکەیت.  تەنانەت لەو شارە، نەبێت کە دەتەوێت، هەروەها جۆرچاکی ئەم خانووبەرە ڕەنگە ئەوەی نە

 

بخایەنێت، و  وەرگرتنی خانووی سۆشیاڵی درێژماوەتر ڕەنگە   تەنانەت چەندین ساڵ،  یان  خانوو هەروەها    بۆ گەڕان  چەندین مانگ، 

 . بەرپرسیاێتی تۆیەخانووەکان  مەزادکردن لەسەر 

 

 ئەگەر ئەو جێگەتیاژیانەم نەوێت کە بە من پێشنیار دەدرێت چی دەبێت؟ 

، بەاڵم جاروبار ئەگەر پێویست  دەتوانیت مەزاد بکەیتبکەیت  بەکرێگرتنی    ی لەسەر هەر کام لە خانووەکانی سۆشیاڵ کە دەتەوێت داوا 

بێت کە دەستبەجێ لە خانوو جێگیر بکرێیت، لەوانەیە شوێنێک پێشنیار بدرێت پێت کە لەوێدا کاتییانە بمێنیتەوە.  لەپێش ڕەدکردنەوەی  

، چونکە ڕەدکردنەوە  پێویستە ئامۆژگاری سەربەخۆ وەربگریت  ە پێشنیارکراو  کە لەالیەن کاونسڵ بە تۆ   سۆشیاڵ  کیێ هەر جێگەتیاژیان 

دەتوانێت سەرئەنجامی بەدوادا هەبێت.  لە هەندێک بارودۆخدا، کاونسڵ دەتوانێت بۆی دەرکەوێت کە خۆت هەڵتبژاردووە بێماڵ بیت، و  

 بدات.  لەوانەیە ڕەدی بکاتەوە یارمەتی زیاترت 

 

 پارەدان بۆ کرێ 

وەردەگریت، بریتی دەبێت لە پارە، بۆ پارەدانی کرێی خانووەکەت.  ئەگەر لە ناونیشانەکەت بگوێزیتەوە،    پارەپێدانی بەگشتیئەگەر  

 لەسەرتە کە بنکەی کار ئاگادار بکەیتەوە. 

 

ئاگاداربە کە بڕی    ئەگەر خێزانێکی بێت.  بە خانوویەکی گەورەتر  پێویستت  لە قەرەباڵغی لەوانەیە  بۆ دوورەپەرێزی  گەورەت هەیە، 

. ئەمە مانای ئەوەیە کە ڕەنگە  وەیبگریت سنووردارە گشتی بەلە پارەپێدانی بۆ پاردەانی کرێ ی یارمەتیدانی حکومەت کە دەتوانیت پارە

خانووەکەت،  بدەیت، بۆ دوورەپەرێزی لە قەرزداری لەگەڵ خاوەن پارەی کرێکە  پێویست بکات کە بە بەکارهێنانی داهاتەکانی دیکەت  

کر بە  قەرزدارییە  ئەم  وەریبگریت   ناسراوەیە.   نەدراوەێی  کە  دەتوانیت  کە  یارمەتییەکە  لەسەر  کە    سنووردارییەکان  دەگۆڕدرێت 

 ژیان دەکەیت.  داپەیوەندیدارە بە گەورەیی خانووەکەت و شوێنێک کە لەوێ 

 

  بێت ئەگەر بە پشتیوانی کاتییانە پێویستت هە  ،لەکاتێکدا بۆ جێگەتیاژیانی هەرزانتر دەگەڕیت یان ئەگەر چاوەڕێی دەکەیت پارەت پێبدرێت

دەسەاڵت  لە  بتوانیت  خانوو  لەوانەیە  کرێ  سەرپشکی  پارەدانی  نموونە،  )بۆ  بکەیت  پارەیی  یارمەتی  داوای  ناوچەکە  بەدەستی 

(Discretionary Housing Payment.))    ی بدات  بەدەستی ناوچەیی هەموو شوێنێک ناتوانێت لەمبارەوە یارمەتی پارەی دەسەاڵت

 و ئەمە بە بارودۆخە تایبەتەکانی خێزانەکەتەو پەیوەندیدارە.  

 

 ئایا ئەتوانم تایبەتمەندانە خانوو بە کرێ بگرم؟

ماوە دیاریکراو  بریتییە لە گرێبەستێکی  ئەمە  ڕەنگە ئاسانتر بێت، لەباتی خانووێ سۆشیاڵ، تایبەتمەندانە خانوو بە کرێ بگریت، کە  

و لە وێبگەکانی لیستەکردنی خانوو    کەێت لەڕێگەی بریکارەکانی کرێدان لە ناوچەرانووی تایبەتمەندانە دەکخانووەکەت. خلەگەڵ خاوەن 

 . جیاوازی دەبێتپەیدا بکرێت. جۆری خانووە لەبەردەستەکان کە تایبەتمەندانە بە کرێ دەدرێت لە سەرانسەری واڵتدا  
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پێویست   بگریت،  کرێی  بە  هەیە  شوێنکت  کە  کەکاتێک  کۆی    دەکات  کە  دابنیت  بۆ  ئەو  پارەیەک  بدریت  پێشەکی  دەبێت  کە  پارەیە 

 قەرەبووکردنەوەی شیانی زەرەرلێدان لە خانووەکە.  ئاساییانە بڕی ئەم پارە النیکەم پارەی کرێی یەک مانگە.   

 

خانووەکە  پێویست دەکات کە یەک 'گرێبەستی کرێداری' واژۆ بکەیت.  ئەمە گرێبەستێکی یاساییە لەنێوان تۆ )کرێدار( و خاوەن  هەروەها 

(، یان  Housing Associationبەدەستی ناوچەکە، کۆمەڵەی خانووەبەرە )خانوو دەکرێت دەسەاڵت کە خانووەکە هی ئەوە )خاوەن 

هەروەها    دادەنێت.    ەکە خانووبەستی کرێدارییەکەت مافەکان و بەرپرسیارێتییەکانی کرێدار و خاوەن خانووی تایبەتی بێت(.  گرێ خاوەن 

دیاری دەکات لە کام ڕێکەوتەدا بگوێزیتەوە بۆ خانووەکە، گرێبەستەکە بۆ چ ماوەیەکە، کرێکەی چەنێکە و کەی دەبێت پارەی کرێکە  

     بدەیت.    

 

 تەندروستی   چاودێری

)خزمەتی   نیشتمانی  دەکات.   NHSتەندروستی  دابین  تەندروستییەکان  خزمەتگوزارییە  دەکەن  ژیان  بەریتانیا  لە  کە  کەسانێک  بۆ   )

 زۆربەی ئەم خزمەتانە بەخۆڕاییە. 

 

  خۆم تۆمار بکەم؟ناوی چۆن لەالی دکتۆرێک 

ەچیتەناو چاودێری تەندروستی، پزیشکی گشتی  ( ناسراوەیە. کاتێک دGP، دکتۆرە خێزانییەکان بە پزیشکە گشتییەکان )دالە بەریتانیا

بەریتانیا   یهەموو پزیشکە گشتییەکان لیستی نووسینگەکانی  یەکەم دکتۆرە کە دەیبینیت.  پزیشکی گشتی لە نووسینگەی دکتۆر کار دەکات.   

   هەیە.   NHSوێبگە هەڵبژاردەکانی لەنێو 

Search/GP/LocationSearch/4-www.nhs.uk/Service  

 

لە زووترین کاتی گونجاودا لەالی پزیشکی گشتی تۆمار بکەیت، تەنانەت  خۆت و منداڵەکانت  ناوی  بۆ وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی، پێویستە  

، هەموو دایکوباوکان پێویستە منداڵەکانیان لەالی پزیشکی گشتی تۆمار بکەن.  بۆ تۆمارکردن لەوانەیە نووسینگەی  دا لە بەریتانیا   .ئەگەر نەخۆش نیت

دەتوانیت  کات.  بەاڵم، بەبێ بەڵگەکان  بت لە بەریتانیا لێ ی پۆستی هەندێک بەڵگەی ناسنامەیی و بەڵگەیەک بۆ سەڵماندنی ناونیشانداوای پزیشکی گشتی 

پرسیارت لێبکرێت.  ئەگەر بۆ تۆمارکردن لەگەڵ پزیشکی گشتیت کێشەت    ەوەناوی خۆت تۆمار بکەیت. نابێت لەبارەی باری یاسایی کۆچکەرێت

 ، دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە: بێتهە

 

 0808 1647 686        (Doctors of the World)دکتۆرەکانی جیهان 

  clinic@doctorsoftheworld.org.ukئیمەیڵ:

 چاوپێکەوتنەکانی دکتۆر 

دەبێت تەلەفۆن بکەیت بۆ نووسینگەی پزیشکی  لەسەرەتادا  تۆمار کرا، ئەگەر پێویستت بێت کە پزیشکی گشتیت ببینیت  ناوت  کاتێک کە  

 چاوپێکەوتنێک ساز بکەیت. بەبێ چاوپێکەوتنێکی سازکراو پزیشکی گشتی ناتبینێت.بۆئەوەی 

 

هەروەها دەتوانیت ڕەگەزی دڵخوازت داوا  داوا بکەیت.    ەوە بۆ چاوپێکەوتنە پزیشکییەکان دەتوانیت وەرگێڕیک بە ڕەگەزی دڵخوازت 

وێت، دەتوانیت داوا بکەیت کە کەسێک )بە یاوەر ناسراوەیە(  بکەیت بۆ پیشەکارە پزیشکییەکە کە دەتەوێت بیبینیت. هەروەها ئەگەر دەتە

 ئەم کەسە دەکرێت کەسێک بێت کە دەیناسیت، یان کەسێکی دیکەی پیشەکار بێت.  بۆ چاوپێکەوتنەکان لەگەڵتدا بێت. 

 

  و پێویستت بە یارمەتی بەپەلەیە، دەتوانیت هەوڵ بدەیت بچیت بۆ بنکەیەکی   بۆت   ئەگەر پزیشکی گشتیت ناتوانێت چاوپێکەوتنێک دابنێت

کراوەی تەندروستی.  ئەم شوێنە بۆ کێشەیەکە کە چاودێری پزیشکی پێویستە بەاڵم مەترسی لەسەر ژیان نییە وەک سووتان، بڕین، قەپ  

 .   بێت الوەکیکە ناگرنگ و  و هەوکردنی گوێچکە

 

  

http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4
mailto:clinic@doctorsoftheworld.org.uk
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 ناوی خۆم تۆمار بکەم؟چۆن لەالی دکتۆری ددان 

هەروەها زۆربەیان چارەسەری تایبەتمەندانە    .پێشکەش دەکەن   NHSبەاڵم نەک هەموویان، چارەسەری    دکتۆرەکانی ددان هەندێک لە  

نەخۆشیکی   وەک  لەسەرتە  دەکەن.  پێشکەش  دەدەیت(  تێچوونی  و    NHS)پارەی  بکەیت  تۆمار  ناوی خۆت  ددان  دکتۆرێکی  لەالی 

پشکنینیدکتۆرەکە   حاڵەتەدا،  لەو  کە  وەردەگریت،  بێنیفیت  کە  بکەیتەوە  دەبێت.   پزیشکی-ئاگادار  بەخۆرایی  چارەسەرکردنت     و 

بەردەوام ئەنجام بدەیت کە ئاساییانە یەک جارە لەماوەی  پزیشکی لەسەر ددانەکانت  -دکتۆرەکانی ددان ئامۆژگاریت دەکەن کە پشکنینی

 مانگدا.   6هەر 

 

 بێت.   بەدواداوەرگرتنی چارەسەری ددانی لەپێش وەرگرتنی پارەپێدانی بەگشتی دەتوانێت لەئەنجامدا پارەدانی خەرجی ئاگاداربە کە 

 

 ئەتوانم یارمەتی پارەیی زیاتر وەربگرم؟ بێت دا مئایا ئەگەر دۆخێکی پزیشکی لەگەڵ

پارەی زیاده لەالیەن   بتوانیت ئامادە بیت بۆ کار، لەوانەیە ئەگەر دۆخێکی پزیشکی لەگەڵتدایە کە مانای ئەوەیە ناتوانیت کار بکەیت یان 

 پارەپێدانی بەگشتی وەربگریت. 

 

بێت  دەپەیوەندیدار  ساڵ دەتوانن داودەرمان بەخۆرایی وەربگرن. ئەگینا، داخۆ لەسەرتە پارەی داودەرمان بدەیت     16مندااڵنی تەمەن ژێر

ان دەکەیت، تەمەنەکەت و ئەوەی کە داودەرمانەکە بۆ چییە.  ئەگەر داهاتێکی کەمت  لەوێ ژی   دابە داهاتەکەت، و شوێنێک کە لە بەریتانیا

تێچوونەکانی تەندروستی وەکوو  وەربگریت بۆ  یارمەتی   کە   NHS  داهاتی-، لەوانەیە مافدار بیت بۆ داواکاری بۆ بەرنامەی کەم بێتهە

چاو تاقیکردنەوەکانی  و  ددانی  چاودێری  یارمەتی  .  ساغیداودەرمان،  بنکەی  یان  کار  بنکەی  گشتیت،  پزیشکی  کۆچبەر    ەبلە 

(Migrant Help .پرسیار بکە )   
 

 www.migranthelpuk.org           630 800 0808          :کۆچبەر  بە یارمەتی 

 

 لە دۆخێکی بەپەلەی تەندروستیدا چی بکەم؟

لەسەر ژیان یان برینداری جیددی، دەبێت بچیت بۆ نزیکترین نەخۆشخانە کە بەشی ڕووداو و فریاکاری    دار مەترسی بۆ دۆخێکی بەپەلەی  

(A&E( یان بەشی فریاکاری )ED هەبێت.  نەخۆشخانە گشتییەکان لەماوەی )کاتژمێری ڕۆژدا کراوەن.  24 

 

 خزمەتگوزاری فریاکاری داوای ئامبۆاڵنس بکەیت.     تەلەفۆن بکەیت بۆ   999ئەگەر ناتوانیت بچیت بۆ نەخۆشخانە، دەتوانیت بە ژمارەی  

ئامۆژگاریت دەکەن چی     999خۆت بدەیت و ڕوونی بکەیتەوە چی ڕوویداوە. ئیشکەرەکانی   پۆستی  پێویست دەکات کە ناونیشانی

 بکەیت و پێت دەڵین گەیشتنی ئامبۆاڵنس چەنێک دەخایەنێت.  

 

تەلەفۆن بکەیت.  دەتوانیت    111ئەگەر دۆخێکی بەپەلە نییە بەاڵم پێویستت بە ئامۆژگاری پزیشکی یان چارەسەری بەپەلەیە، دەتوانیت بۆ  

 لەسەر تەلەفۆنەکە زمانی خۆت بە ئەوان ڕابگەیەنیت، و ئەوان وەرگێڕێک پەیدا دەکەن.   

 

 هەیە؟   نیپشتیوائایا بۆ ساغبوونی سۆزەکی یان سەالمەتی دەروونیم 

کاتێک کە لەگەڵ خێزانەکەت یەکدەگریتەوە هەبوونی تێکەڵێک لە هەستی شاد وەهەروەها هەستی قورس پێکەوە ئاساییە.  ڕاهاتن لەگەڵ  

زۆر سەخت بێت، لەوانەیە    دەشێت  ڕاهاتنواڵتێکی نوێ، زمانێکی نوێ و ژیانکردن لە شوێنێکی نوێ کاتی پێدەچێت. بۆ هەندێک کەس،  

 هەست بە خەمباری، تووڕەیی، تەنهایی، پەشێوی یان پەرێشانی بکەیت.   

 

بۆ وەسفکردنی شێوەی بیرکردنەوەیان، هەستیان یان کاردانەوەیان بۆ شتەکان لە ژیانیاندا خەڵک    داساغبوونی سۆزەکی گرنگە. لە بریتانیا

کە ئێمە هەموومان وەک بەشێک    بێت  انەنیگەرانیی ئەو    ێتی سەالمەتی دەروونی دەتوان زاراوەی سەالمەتی دەروونی بەکار دەهێنن. کێشە

ئەزموونی   یان کێشە جیددیترەکان، و  دلە ژیانی ڕۆژانەی خۆمان  بەریتانیابێتدرێژخایەنەکان  کێشە  ەکەین،  لە  کەسە  ـی  6لە    1  دا. 

ییەک  شەرمەزار  جێی هیچاوە بۆ خەڵک کە یارمەتی وەربگرن و  باڵغەکان کێشەیان لەگەڵ سەالمەتی دەروونی ئەزموون کردووە و ئەمە ب 

ئامۆژگاری  نییە بۆ سەالمەتی سۆزەکی و دروونی بەخۆڕایی  پزیشکە گشتییەکان دەتوانن  بەاڵم  کب پێشکەش  .  بۆ چارەسەرکردن  ەن، 

 لەوانەیە ماوەیەک چاوەڕێکردنی لەگەڵدا بێت.  

 

 بۆ پشتیوانی زیاتر:

 www.mind.org.uk        86463تێکست    0300 123 3393          ( Mindمایند )

 jo@samaritans.org ئیمەیڵ:     116 123         ( Samaritans) سامەریتەنز

 
  ئایا بۆ سەالمەتی سێکسیم پشتیوانی هەیە؟ 

http://www.mind.org.uk/
mailto:jo@samaritans.org
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زانیاری و یارمەتی سەبارەت بە سەالمەتی سێکسی    بدەنکە یارمەتیت  بە خزمەتگوزارییە خۆڕاییەکان    ت هەیە دەستگەیشتن تۆ مافی  

 پارێراوە و لەبەین خۆت و دکتۆرەکەت دەمێنێتەوە. بەتەواوی نهێنی  لەمبارەوە   خۆت وەربگریت.  ئامۆژگاری پزیشکی و تۆماری پزیشکی

 

بۆ ئەندازەی گەورەیی  بژردەیان  بۆئەوەی یارمەتییان بدات پالندانانی سکپڕییەکان بکەن و  باوە    دژەمنداڵبوونبۆ خەڵک بەکارهێنانی  

خێزانەکەیان هەبێت. دەتوانیت بچیت بۆ الی پزیشکی گشتیت یان کلینیکێکی سێکس بۆئەوەی لەمبارەوە قسە بکەیت و بەرنامەیەکی  

   . گریتوەرب بۆت، بەخۆڕایی  دژەمنداڵبوون کە گونجاوە 

 

. دەتوانیت لە دکتۆرەکەت یان  ( بەرگری بکرێت STIکۆندۆم دەتوانێت یارمەتی بدات لە باڵوبوونەوەی نەخۆشی گێرەوەی زاینیەکان )

زاینیەکان   نەخۆشی گێرەوەی  تاقیکردنەوەی  دەتوانن  ئەوان  بکەیت وەهەروەها  داوای کۆندۆمی خۆڕایی  کلینیکی سەالمەتی سێکسی 

 چارەسەرت بکەن.    لەسەرت ئەنجام بدەن و 

 

ئەگەر ئافرەتێکی سکپڕیت و نازانیت کە ئاخۆ بەردەوام بیت لەسەر سکپڕییەکەت، هەڵبژاردەت هەیە. لە بەریتانیادا، منداڵ لەباربردن 

هەندێک جیاوازی هەرێمی هەیە.     داهەتا کاتێکی دیاریکراو یاسایی و بەخۆڕاییە، بەاڵم لە بواری چۆنیەتی دەستگەیشتن بە ئەم خزمەتانە

 ئافرەتان دەتوانن زانیاری زیاتر پەیدا بکەن، لەڕێگەی پەیوەندیکردن بە:   
 

  03457 30 40 320        (British Pregnancy Advisory Service)خزمەتی ڕاوێژکاری سکپڕی بەریتانی  

ئیرلەند باکووری  لە  ئەگەر  ئەکە  دایان  بە  ژیان  پەیوەندی بکەیت  دەتوانیت  )یت،  ئیرلەند  باکووری  لە   Informingڕاگەیاندنی هەڵبژاردەکان 

Choices NI  ) 028 9031 6100 

و ئەگەر لەسەر منداڵ ئەنجام بدرێت بە دەستدرێژی لەسەر  نایاساییە    دا( لە بەریتانیاFGMخەتەنەی ئەندامی زاوزێی ژنان )بڕین یان  

دەگیرێت.   لەبەرچاو  بۆئەوەی    منداڵ  دیکە  واڵتێکی  بۆ  بکات  سەفەر  کە  کچ  یان  ژن  بۆ  سەفەر  ڕێکخستنی  لە  بریتییە  ئەم  ئەمە 

نەشتەرگەرییەی هەبێت.  قوربانییەکانی خەتەنەی ئەندامی زاوزێی ژنان کە پێویستیان بە پشتیوانییە دەتوانن لە پزیشکی گشتی خۆیان 

یان گرووپێکی پشتیوانی ڕێکبخات بۆیان.  هەروەها هەندێک لە ڕێکخراوە    داوا بکەن بۆئەوەی کە قسەکردن لەگەڵ دکتۆرێکی پسپۆڕ

 خێرخوازەکان ڕاوێژکاری و پشتیوانی دابین دەکەن. 

یارمەتیدانی  لەسەر ئەوەی کە منداڵێک یان ئافرەتێکی کەم تەمەن لە مەترسیدایە دەتوانیت تەلەفۆن بکەیت بۆ هێڵی   بێتئەگەر نیگەرانیت هە

 (، یان ئەگەر خۆت لە مەترسیدایت دەتوانیت تەلەفۆن بۆ پۆلیس بکەیت. NSPCCێگری لە توندی لەگەڵ مندااڵن )کۆمەڵەی نیشتمانی ڕ

 

 پارێزراو مانەوە  

 پۆلیس پەیوەندی بکەیت.   ئەگەر هەست بە نائاسایشی دەکەیت یان دەتەوێت تاوانێک ڕاپۆرت بدەیت دەبێت لەگەڵ 

بدەن   دەتوانن هەوڵ  فێڵبازەکان  و  دزەکان  دەبرێت،  بەڕێوە  لەسەرهێل  ئەوەدا کە ژیان زۆرتر  لەگەڵ  و  فێڵباز هەبوونی هەیە،  و  دز 

ئەگەر تێکستێک یان ئیمەیڵێک لەالیەن   یان ناسنامە دزی بکەن.  بکێشنەوەەدەست بهێنن بۆئەوەی پارەت لێ ب داتاکانت و زانیاری کەسیت 

یان بانکەکەت قەد لەڕێگەی تێکست  .  حکومەت  نەدەیتەوەدەکات، وەاڵمی  لێ کە داوای وردەزانیاری بانکیت    گەیشت بەدەست  بانکەکەتەوە  

سەرهێڵ دەکرێت  لەی دیجیتاڵی و خۆپاراستن لە تاوانی  بوون .  زانیاری زیاتر لەبارەی پارێزراواتیان ئیمەیڵ داوای وەردەزانیاری ناک

 پەیدا بکرێت لێرە: ( National Cyber Security Centreی )بنکەی ئاسایشی ئەنترنێتی  نیشتمانلە 

 www.ncsc.gov.uk/section/advice-guidance/all-topics   

 

مەیخانەکان، بازاڕ و شوێنی کار نایاساییە.  هەروەها فرۆشتنی تووتن،    وەک   کاندەورگیراوەگشتییە  لە شوێنە  جگەرەکێشان    دالە بەریتانیا

 ساڵە نایاساییە.   18یان ئەلکهول بە هەر کەسێک کە تەمەنی ژێر

 

دەفری جگەرە.   لە بەریتانیادا زبڵ فڕێدان نایاساییە، لەبەرئەوە، هەموو زبڵەکان )بریتی لە قنگ جگەرە( دەبێت بخرێتەناو زبڵدان یان  

 گیرێیت لەالیەن کاونسڵ سزاێکی دیاریکراو وەردەگریت. ئەگەر ب 

 

  فێربوونی زمانی ئنگلیزی

 خزمەتە فریاکارییەکان 

تەلەفۆن بکە.   ئەم خزمەتانە   999       بۆ  فراکارییەکانئەگەر خۆت یان کەسێکی دیکە لە دۆخێکی بەپەلەدایە بۆ هەموو خزمەتە 

 ، یان خزمەتی ئامبۆاڵنس کوژێنەوە بریتییە لە پۆلیس، خزمەتی ئاگر

https://www.ncsc.gov.uk/section/advice-guidance/all-topics
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' )زمانی ئنگلیزی بۆ کەسانێک کە بە زمانەکانی دیکە قسە ئەکەن( زۆربەی کاتەکان لە کۆلێژەکان، بنکە  ESOL'  کۆرسی  پۆلەکانی

.  دەتوانیت پۆلەکان  پێشکەش دەکرێت   لە سەرانسەری واڵتدا  کتێبخانەکانکۆمەڵگاییەکان، ڕێکخراوە خێرخوازە ناوچەییەکان و تەنانەت  

یەک    تەنهاکە لە کاتی ڕۆژدا بەڕێوەر دەچێت وەهەروەها پۆلەکان کە لە ئێواراندا بەڕێوە دەچێت پەیدا بکەیت.  سەرانسەری بەریتانیا  

+ ناوچەکەت" دابینکارێکی   ESOLلەڕێگەی گەڕان بۆ  "دا  لەنێو بزوێنەرێکی گەڕانچینییە.  دەتوانیت    ESOLری بۆ کۆرسی  ادابینک

 نزیک لە خۆت پەیدا بکەیت.   

 

 مندااڵن  خوێندەواری 

.   امنداڵەکەت دەچێت بۆ خوێندنگکە  ئامادە بن.  گرنگە دڵنیا بیت    الە خوێندنگ  دەبێتلەژێر یاسای بەریتانیادا، هەم کوڕان و هەم کچان  

تەمەن بە خوێندنگای سەرەتایی ناسراوەیە و  -ساڵ-4–11فێرکاری بۆ مندااڵنی    یاسایی یان سزا بیت. ئەگینا دەکرێت تووشی کرداری  

 ساڵ بە خوێندنگای ئامادەیی ناسراوەیە.  هەردووکیان بەخۆڕاییە.    16–12

 . بکەیت ناونووسیساڵیەوە پەیوەندیدار بە ڕۆژی لەدایکبوونی لەگەڵ خوێندنگایەک  5یان  4پێویستە کە منداڵەکەت لە تەمەنی 

 

 بکەم؟ ناونووسیچۆن منداڵەکانم بۆ خوێندنگا 

دەستپێبکات،   خوێندنگا  بتوانێت  منداڵەکەت  ئەوەی  بکەیتەوە.   لەپێش  پڕ  فۆرم  هەندێک  و  بکەیت  دیدار  خوێندنگاکە  لەگەڵ  دەبێت 

ناوچەییەکدەسەاڵت  ناونووسی  بەدەستە  نیت چۆن  دڵنیا  ئەگەر  بۆ داواکاری جێ لە خوێندنگا هەیە.  ان هەرکامیان ڕەوشتی جیاوازیان 

هیچ منداڵێک جێی لە خوێندنگا بۆ مسۆگەرکراو نییە، بکەیت، پرسیار لە خوێندنگای نزیک لە خۆت بکە کە دەتوانێت زانیاریت پێبدات.  

 یان خوشکوبراکانی منداڵەکە لەو خوێندنگا ئامادە بن.    تەنانەت ئەگەر خوێندنگاکە نزیک لە ماڵەکەت بێت 

،  ی پۆستیپیویستە بەڵگەی سەڵماندنی ناونیشان   کاتێک کە سەبارەت بە جێ لە خوێندنگا دیدار دەکەیت مافت هەیە وەرگێڕێکت هەبێت.  

دیکە  ناسنامەیەکی  هەر  منداڵەکەت    کە   و  و  )کارتی  خۆت  بڕوانامەی  BRPوەرتانگرتووە  هەروەها  ڤیزەکان(  پاسەپۆرتەکان،   ،

   .   ببەیتلەدایکبوونی منداڵەکە، ئەگەر هەیەتی، لەگەڵتدا 

چوونەناو خوێندنگا دەتوانێت چەندین حەفتەی پێبچێت، و لەوانەیە لە خوێندنگای پەسەندکراوی خۆت یان لە نزیکترین خوێندنگا پرۆسەی  

 نەدرێت. جێ بە منداڵەکانت پێشنیار 

 پەیدا بکەیت لێرە: زانیاری دەتوانیت لەبارەی داواکاری بۆ جێ لە خوێندنگای سەرەتایی 

 www.gov.uk/apply-for-primary-school-place  
 

 : زانیاری پەیدا بکەیت لێرەدەتوانیت لەبارەی داواکاری بۆ جێ لە خوێندنگای ئامادەیی 

 www.gov.uk/apply-for-secondary-school-place 
 

ئامادەبوونی   داوای  لەسەرتە  ناڕوونە،  بارودۆخی خانووبەرەت  ئەگەر  یان  نوێ،  خانووێکی  بۆ  بگوێزیتەوە  لەوانەیە  ئەگەر  تەنانەت 

 .  ئەگەر بگوێزیتەوە بۆ خانووێکی نوێ، ڕەنگە منداڵەکەت ناچار بێت لە خوێندنگا بگوێزێتەوە.   بکەیتمنداڵەکەت لە خوێندنگا 

 

 خوێندنگا یارمەتی پارەیی هەیە؟  ەکانیخواردن  ەمەخوێندنگا، ژ ڕەسمی رگیئایا بۆ هاتووچوو، جلوبە

خۆڕایی خوێندنگا ڕەنگە لەبەردەست بێت ئەگەر دوورتر لە مەوداێکی دیایکراو لە خوێندنگای منداڵەکانت ژیان دەکەیت،   هاتووچووی

بەقەدەر نییە بۆئەوەی  و ئەمە پەیوەندیدارە بەو ناوچەی کە لەوێدا ژیان دەکەیت.  وتنی ئەوەی کە لە شوێنێکی زۆر دوور ژیان ئەکەیت 

خوێندنگاکان لەوانەیە یارمەتی پیشکەش بکەن ئەگەر مندااڵن    . بوونی مندااڵن لە خوێندنگا بەکار ببرێتبۆ ئامادەنە وەک هۆکارێککە 

 ناچار بن مەوداێکی دوور هاتووچوو بکەن. 

 

  

https://www.gov.uk/apply-for-primary-school-place
https://www.gov.uk/apply-for-secondary-school-place
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ڕەنگە  ادئەگەر   وەردەگریت  دیاریکراوەکان  بێنیفیتە  یان  هەیە  کەمت  پارەیی زێدە وەکهاتێکی  جلوبەرگی    یارمەتی  بۆ  پارەبەخشین 

بەدستی ناوچەکەت لەبارەی  لە دەسەاڵتلەبەردەست بێت.   پیویست دەکات  و ژەمە خواردنەکانی خوێندنگا بەخۆڕایی    ڕەسمی خوێندنگا

 دا جیاوازە.   کانناوچەییە بەدەستە یارمەتی بەردەست لەنێوان دەسەاڵت   پرسیار بکەیت.  پارەبەخشینەکان و پشتیوانی پارەیی

 

  نخوێند وازهێنان لە

ژیان ئەکەیت، بەاڵم خوێندنی ئامادەیی لە   داتەمەنێک کە مندااڵن دەتوانن لە خوێندن واز بهێنن پەیوەندیدارە بەوەی کە لە کوێی بەریتانیا

ساڵ دەتوانن بە شێوەیەک خوێندنەکەیان درێژە بدەن.  خوێندنەکە دەکرێت    18-16ساڵ کۆتایی پێدێت. مندااڵنی تەمەن     16دوایی تەمەنی

 ( بێت.  Sixth Form)  یان خوێندنی زیاتر لە شوێنێک وەک کۆلێژ یان سیکست فۆرم ێککارێکدا، شاگردی پیشە فێربوون  یلە ڕاهێنان 

 

ای  ئەگەر بێنیفیتی منداڵ وەردەگریت، کاتێک کە مندااڵن واز لە خوێندن دەهێنن پارەدانەکان ڕادەوەستێت، و مندااڵن ئاساییانە ناتوانن داو

 ساڵ دەگات.  18پارەپیدانی بەگشتی بکەن هەتا کاتێک کە تەمەنیان بە 

 

پیداویستییە تایبەتەکان لە   . پشتیوانی هەیە ەیارمەتی زێدەیان پیویست  ،پێداویستییە تایبەتەکان یان زمانی ئنگلیزی لەگەڵبۆ مندااڵنێک کە 

توانایی جەستەیی یان سۆزەکی  کێشەی فێربوون، بێ  کە بوونەهۆیچوارچێوەی خوێندنگادا مانای هەر پێداویستییەکی پەروەردەیی تایبەتە  

ئەگەر بێت  و کێشەی ڕەفتاری  تایبەتەکانی هە  .  پیداویستییە  ئنگلیزی هە  بێتمنداڵێک  پێداویستی زمانی  دەتوانن    ی، دایکوباوکبێتیان 

         کە پاڵپشتییە پێویستەکەیان وەردەگرن.   مسۆگەری بکەنبەدەستی ناوچەکەیان یان خوێندنگا قسە بکەن و لەگەڵ دەسەاڵت 

 

 مندااڵن  پاراستنی 

بەرپرسیت بۆ پاراستن، چاودێری، گەشەسەندن، و ساغبوونی منداڵەکانت.  ئەمە ئەرکی سەرشانتە کە منداڵەکان  تۆ  لە بەریتانیادا یاساییانە  

کۆرپەلەکان،    .  یەیاسا  سەرپێچی   ،ئەگەر مەترسی بخاتە سەریان  ،لە ئازار یان مەترسی بپارێزیت.  بەجێهێشتنی مندااڵن بەتەنها خۆیان

نا  مندااڵنی تەمەن  تەمەن ژێر  جێبهێڵدرێن.بەبەتەنها خۆیان  قەد  ێت  ب تازەپێگرتوو و مندااڵنی کەم  نابێت     16بەگشتی، مندااڵنی  ساڵ 

چاودێری    ە یان شەوان   انە ساڵ یان گەورەتر نابێت درێژ ماو   16داوایان لێبکرێت چاودێری لە مندااڵنی بچووکتر بکەن، و مندااڵنی تەمەن

 .   ەنکلە مندااڵنی گەورەتر ب 

 

  ەم؟کمنداڵەکەم ب لێدانیئایا ئەتوانم 

    . نایاساییەلێدان یان کوتانی مندااڵن  لە سکۆتلەند و وێڵز  تەمێکردنی جەستەیی مندااڵن بەخێرا دەگۆڕدرێن.     بۆ   لە بەریتانیادا هەڵویستەکان

بەریتانیادا   دیکەی  بەشەکانی  منداڵ  لە  کوتانی  یان  ئەگەر  لێدان  برینداری نایاساییە  نیشانە  یەکببیتەهۆی  بەجێهێشتنی  لەسەر    یەکیان 

ئەگەر لەڕێگەی لێدان یان کوتانی منداڵەکەت بە دەستت یان بە شتێک  خۆت تووش کێشەی یاسایی بکەیت    لەوانەیە   . ی منداڵەکەجەستە

   ببیندرێت.   لە منداڵ منداڵەکەت تەمێ بکەیت، چونکە ئەمە دەکرێت وەک دەستدرێژی 

ڕەفتاری مندااڵن، لەجیاتی تەمێکردنی  جیاوازەکان بۆ گۆڕینی  شێوازەدەربارەی دایکوباوکێتی لەڕێگەی بەکارهێنانی زانیاری 

 جەستەیی یان لێدان پەیدا دەکرێت لێرە:  

learning.nspcc.org.uk/research-resources/leaflets/positive-parenting 

 
 چییە؟ دەستدرێژی لە منداڵ

  – دەستدرێژی لە منداڵ کاتێک ڕوو دەدات کە منداڵیک لەالیەن کەسێکی باڵغ یان لەالیەن منداڵێکی دیکەوە بەئەنقەستی ئازار بدرێت  

جاری بێت.  دەستدرێژی لە منداڵ دەکرێت  -کرێت کرداڕیکی یەکدەستدرێژی لە منداڵ دەکرێت لە درێژەی ماوەیەکدا بێت بەاڵم دەش

یان سۆزەکی بێت و دەکرێت لە ڕووبەروودا یان لەسەرهێڵ ڕوو بدات.  هەروەها دەستدرێژی لە منداڵ دەشکرێت    جەستەیی، سێکسی 

منداڵ بۆ خواردەمەنی، سەرپەنا،  پێدان، یان دابین نەکردنی پێداویستییە سەرەکییەکانی  بەهۆی نەبوونی خۆشەویستی، چاودێری و گوێ 

      ئەمە بە 'پشتگوێخستن' ناسراوەیە.   – بێت گەرمی و خاوێنی و هتد

 

دەستێوەردان بکەن  یانە کە سەبارەت بە ژیانی خێزانی پرسیاری زۆر بپرسن و شان حکومەت و بریکارەکانی ئەرکێکی یاسایی سەر
  ێک یان ئەگەر لەبارەی منداڵ بێت  لەسەر یلەسەرکراوە یان لەوانەیە مەترسی دەستدرێژ ئەگەر ڕایان ئەوە بێت منداڵێک دەستدرێژی 

    یان نیگەرانییان هەبێت. پرسیار

https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/leaflets/positive-parenting
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ئەرکێکی  (( British Red Crossدکتۆرەکان، پیشەکارانی دیکە، و رێکخراوەکان )وەک خاجی سووری بەریتانی )خوێندنگاکان، 
ڕاپۆرتی بدەن.  ئەمە بە پاراستن ناسراوەیە.   منداڵی کەسێک هەیانە  دەربارەی  باشبژیی کە نیگەرانییەکیهەر کە یانە شان یاسایی سەر 

بریندارە، شینبوونەوە یان نیشانەی سووتانی هەیە، ئاخۆ خۆراک   ەکە پاراستن بریتییە لە پرسیارکردن سەبارەت بەوەی کە ئاخۆ منداڵ
ووە، یان ئاخۆ ناچێت بۆ خوێندنگا.  ئەوان پشکنینی ئەوە دەکەن کە ئاخۆ منداڵ  ، نەشۆراوە، ئاخۆ جلوبەرگەکەی شڕب پێنەدراوە

 کراوە یان پشتگوێخراوە.    ێ دەسترێژی ل

 

 خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی چییە؟  

ئەگەر نێگەرانی جیددی لەسەر ئاسایشی منداڵێک هەبێت    ( Child Social Services) خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی مندااڵن

بدات کە منداڵێک لە خێزانەکەی هەڵبگرن  ڕێ بە ئەوان ساییانە دەستێوەردان بکات.  لە دۆخە توندوتیژەکاندا، لەوانەیە دادگا دەتوانێت یا

بۆ خانووی بەخێوکارێک بۆ دڵنیایی لەوەی کە منداڵەکە لە ئازار دەپارێزدرێت.  بڕیارەکانی ئەوان هەمیشە منداڵەکە لە پێش هەموو  

     دادەنێت.     ەوەشتێک

(  Childlineمنداڵ )یان هێڵی  NSPCCئەگەر من سەبارەت بە منداڵەکەم یان منداڵێکی دیکە نیگەرانیم هەبێت، دەتوانم لەگەڵ

 . پەیوەندی بکەم 

NSPCC :0808 800 5000 

Childline :0800 1111 
 

یارمەتی خێزانەکان بدات و قەد پێویستی بە بردنی مندااڵن   کەکار دەکات و هەوڵ دەدات  بۆئەوە  خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی مندااڵن
ئەوان هەوڵ دەدەن شێوازی جیاواز پەیدا بکەن بۆ پشتیوانی لە خێزانەکان   ئەمە تەنها لە دۆخە توندوتیژەکاندا ڕوو دەدات.  –نییە 

ی بمێننەوە.  خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی  بە شێوەیەک پێکەوە بمێننەوە کە منداڵەکان پارێزراو و دوور لە دەسترێژبتوانن بۆئەوەی 
لە   دەشێت باوان یان خێزانەکان کە بە لە پێشکەشکردنی ڕاوێژکاری کرداریانە و پشتیوانی بۆ یارمەتیدان بەشدارە مندااڵن بەزۆربەیی 

          .   بێت بەالیانەوە سەختکێشەیان هەبێت یان بەڕێوەبردنی ڕەفتاری منداڵەکانیان  یەوەباری دارایی یان سۆزی 

پیشەنگی   بەاڵم  بێت  جیاواز  دیکە  شوێنێکی  بۆ  شوێنێکەوە  لە  لەوانەیە  و  ناسراوەیە  جیاواز  شتی  بە  پشتیوانییە  خزمەتگوزاری  ئەم 

بەدەستی ناوچەکەت  .  دەتوانیت لەڕێگەی قسەکردن لەگەڵ دەسەاڵت اتن بداکە یارمەتی خێزانەک  هەوڵدانە بۆئەوەیکۆمەاڵیەتی مندااڵن  

 بزانیت چی لە ناوچەکەتدا لەبەردەستە.  

   ناوماڵی  دەستدرێژی 

کە بۆ  بەکار دەبرێت کردارێک  هەر بۆ وەسفکردنی هەر توندوتیژییەک یان  دا'دەستدرێژی ناوماڵی' زاراوەیەکە کە لە بەریتانیا

بەدەستگرتنی کۆنتڕۆڵ و دەسەاڵت بەسەر هاوبەشی ژیان یان ئەندامی خێزان بەکارهاتووە.  لە بەریتانیادا، دەستدرێژی  ڕاهێنان یان 

، دەروونی، زارەکی، سۆزەکی یان  ناوماڵی تاوانە.  دەستدرێژی ناوماڵی دەکرێت بریتی بێت لە دەستدرێژی جەستەیی، سێکسی

بەهەمان شێوە  یان لە منداڵەکەت دژی یاسایە، بەاڵم  هاوسەرەکەت ۆ نموونە، لێدان لە ب    .  بێت ییای لەسەر کاروباری دارژدەستدرێ 

  ، دەستگەیشتنی بە پارە یان ئازادبوونی بۆ سەردان لە هاوڕێکانیکردنی لەگەڵ خەڵک، قسەلە جووڵەی هاوسەرەکەت  دژی یاسایە کە 

 کۆنتڕۆڵ بکەیت.  

 

 ؟ چی  بەسەرمدا هات ئەگەر من دەستدرێژی ناوماڵی 
 ئەم شوێنە بە پەناگە ناسراوەیە.   – مافداریت بۆ پاراستن و دەتوانیت بچیتە شوێنێکی پارێزراو کە لەوێدا ژیان بکەیت  تۆ

تەوێت پەیوەندییەکەت بەجێبهێڵیت، هەندێک شوێن  دەو    ووە بەسەرتدا هات   ناوماڵی دەستدرێژی  یان  توندوتیژی  ئەگەر لەنێو پەیوەندییەکەتدا  

 داوای یارمەتی بکەیت. لەوێدا  هەیە کە دەتوانێت بڕۆیت و 
 

 یە.  خۆت یان کەسێکی دیکەمەترسی ڕاستەوخۆ  لەسەر  ئەگەر  999_       هەمیشە تەلەفۆن بکە بۆ خزمەتە فریاکارییەکان 

  (National Domestic Abuse Helplineیارمەتیدانی نیشتمانی دژە دەستدرێژی ناوماڵی )هێڵی 

www.nationaldahelpline.org.uk 0808 2000 247   لە هەرکاتێکدا، ڕۆژ یان شەو، ڕاوێژکاری و یارمەتی

 جێگەتیاژیان و خزمەتە پسپۆڕییەکان. پارێزراو پێشکەش دەکەن.  ئەوان دەتوانن ڕەوانەت بکەن بۆ نهێنی

 

 پەیوەندییە کەسییەکان لە بەریتانیادا 

http://www.nationaldahelpline.org.uk/
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ژن و مێرد هەردووکیان دەتوانن لە  لە بەریتانیادا، بەپێی یاسا پیاوان و ژنان یەکسان ڕەفتاریان لەگەڵ دەکرێت. ئەمە مانای ئەوەیە کە  

، بڕیارێک دەربڕێت کە کاریگەری  خۆتێ ئاگاداری و ڕەزامەندی  پەیوەندییەکەیاندا بڕیار بدەن.  هاوسەرەکەت ڕێگەپێنەدراوە، بەب 

 . ت هەبێت لەسەر

   

سێکس بۆ  بەریتانیا،  یاسای  پێویستە.    کردنبەپێی  دووالیەنە  بۆ    ڕەزامەندی  دڵنیایی  و  ئازادی  کەسێک  کە  کاتێکدایە  لە  ڕەزامەندی 

بۆ سێکس، هەرکاتێک کە سێکس دەکەن. ئەگەر ڕای خۆت    بەڵێهەبێت. ئەمە مانای ئەوەیە کە دوو کەسەکە هەرووکیان بڵێن    یبڕیاردان 

 تەنانەت ئەگەر زەواجت کردووە، هێشتا ڕەزامەندی پێویستە. هاوەسەرکەت دەبێت گوێی پێبدات.   نەخێر بگۆڕیت و بڵێیت 

 

تەنانەت لەگەڵ هاوس  پیاو،  یان  نایاساییە و  سێکس لەگەڵ ژن  بەبێ ڕەزامەندی ڕاگەێندراو  بەریتانیادا  ەرەکەت،  وەک دەستدرێژی  لە 

 ڕاپۆرتی بدەیت.  بە پۆلیس سێکسی لەبەرچاوگیراوە.  ئەمە تاوانە، و دەتوانیت 

 

ساڵە بەکارگرتنی     16ساڵە.   بۆ کەسانێک کە تەمەنیان ژێر  16یاسایی دەربڕینی ڕەزامەندی بۆ چاالکی سێکسی  تەمەنی  لە بەریتانیادا  

 ساڵە.  16چاالکی سێکسی نایاساییە، تەنانەت ئەگەر هەر دوو کەسەکە تەمەنیان ژێر 

 

جۆراوجۆر پەیوەندییەکان  و  خێزانەکان  بەریتانیادا  وەک تیادایە    یخێزان .  نلە  لەگەڵدایە  جۆراوجۆری  دۆخی  زڕ-تاکە   کە  - باوانی، 

یاساییانە، ژن دەتوانێت لەگەڵ ژن زەواج بکات، وەهەروەها پیاویش دەتوانێت لەگەڵ    ڕەگەز و منداڵەکانیان.  -ی هاویان باوان   یدایکوباوک

 پیاو زەواج بکات.  

 

ئەنجام   لەکاتێکدا خەڵک دەتوانن ئاهەنگی هاوسەرگیری ئایینی   زەواج ڕێککەوتنامەیەکی یاساییە کە سەرئەنجامە یاساییەکانی لەگەڵدایە.

)بۆ نموونە، خاوەن بەڵگەنامەیەکی زەواجی مەدەنی( بە ڕەسمی    تکە لە نووسینگەیەکی مەدەنی تۆمار دەکرێ   ێک بدەن بەاڵم تەنها زەواج

ەری ناسراوەیە و نایاساییە.  هەروەها تەاڵق  زیاتر لە یەک کەس زەواج بکرێت، ئەم کارە بە دووهاوس  هاوکات لەگەڵ  ناشێت.  تدەناسرێ 

پرۆسەیەکی یاساییە کە ژن و مێرد هەردووکیان دەتوانن پرۆسەی تەاڵق دەستپێبکەن.  جیابوونەوە هەمیشە کاتێکی دڵتەنگکەرە، بەاڵم  

            ناکات.     بەشبێ لە بەریتانیادا تەاڵق هیچکام لە الیەنەکان دەربەدەر و 

 :  خێزان  جیابوونەوەی

هەست و سۆزی    هەروەهاوەبەرەنگاری    کرێت شیەکگرتنەوە لەگەڵ خێزانەکەت دەشێت کاتێکی زۆر خۆش بێت. لە هەمان کاتدا، دە

 ناخۆشی لەگەڵدا بێت، کە دەتوانێت دروستکەری فشاری دەروونی بێت.   

 

تەنانەت ئەگەر گومانت    بۆ ڕاوێژکاری یاسایی، گرنگە کە لە زووترین کاتی گونجاودا بگەڕیت  ئەگەر پەیوەندییەکەت کۆتایی پێدێت،  

   . کۆتایی پێبێتڕەنەگە پەیوەندییەکەت  بێت کە هە

 

.  ئەگەر مۆڵەتی  ەوە بەستراونگرنگە لەبیرت بێت کە مافە تایبەتەکانت و شایستەییەکانت بە باری یاسایی کۆچکەری 'خەرجیدەر'ەکەت 

پەی   مانەوەی  ئەگەر  یان  بەسەرچێت،  کاتی  مافی  خەرجیدەرەکەت  و  ڤیزەکەت  لەوانەیە  پێبێت،  کۆتایی  کەسە  ئەو  لەگەڵ  وەندییەکەت 

بەاڵم،  ت  شایستەییەکان  بدەیت.  لەگەڵ    لەوانەیەلەدەست  پەیوەندییەکەت  ئەگەر  هەبێت  بەریتانا  لە  مانەوە  بۆ  هەڵبژاردەت  مافی 

 بەری وەربگریت. خەرجیدەرەکەت کۆتایی پێبێت و دەبێت بەپەلە ڕاوێژکاری یاسایی کۆچ

 

پێبێت   کۆتایی  پەیوەندییەکەت  "دئەگەر  بەریتانیا  لە  تۆ  ناتوانێت  بەاڵم    "ەرکراو خەرجیدەرەکەت  بکات،  "دوورخراو"  دەتوانێت  یان 

( ئاگادار بکاتەوە کە پەیوەندییەکەی لەگەڵ تۆ گۆڕدراوە.  ئەوسا وەزارەتی ناوخۆ دەتوانێت ماوەی  Home Officeوەزارەتی ناوخۆ )

               ئەگەرنا بەریتانیا بەجێبێڵیت.  جۆری ڤیزەکەت بگۆڕیت داوات لێبکات یان  ەوەڤیزەکەت کورت بکات 
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پەیوەندییەکەت کۆتایی پێدێت و دەتەوێت بەریتانیا بەجێبهێڵیت، دەتوانیت وابکەیت. ئەگەر پارە یان بەڵگەی سەفەر بۆ واڵتی خۆت    ئەگەر

نییە دەبێت لە ڕاوێژکارێکی یاسا یان لە پارێزەرێک داوای ئامۆژگاری بکەیت سەبارەت بەوەی کە ئاخۆ بۆ گەڕانەوە بۆ واڵتی خۆت  

 لە وەزارەتی ناوخۆ داوای یارمەتی بکەیت.   دەتوانیت یان پیویستە

 

هەندێک ڕێکخراوەی نیشتمانی هەیە کە دەتوانن تاڕادەیەک ڕاوێژکاری کۆچبکەری بەخۆرایی پێشکەش بکەن، بەاڵم بۆ یارمەتی زیاتر 

    بەکارگرتنی پارێزەرێک بێت.  پێویستت لەوانەیە 

 

 )بەس لە ئینگلیز و وێڵز(  ( Rights of Womenمافەکانی ژنان )

 www.rightsofwomen.org.uk نیوەڕۆ   پاش 4 –بەیانی 10شەممە دوشەممە و پێنج 7689 7490 020       

 

 )بەس لە سکۆتلەند(   (Just Right Scotland)خزمەتی یاسایی جەست ڕایت لە سکۆتلەند 

       0141 406 5350   www.justrightscotland.org.uk/ 

 

 )ڕاوێژکاری دەربارەی پرۆسەی پەنابەری( (  Migrant Helpکۆچبەر )  بەیارمەتی 

       0808 800 630          www.migranthelpuk.org 

 

 

 

http://www.rightsofwomen.org.uk/
http://www.justrightscotland.org.uk/
http://www.migranthelpuk.org/

