ڕێبەری نووسینگەی سەرەکی بە مەبەستی

ژیان لە پەنابەری
نیشتە جێبو و ن
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مەبەستی ئەم ڕێبەرییە
ئەم ڕێبەرییە بۆ ئەو کەسانەیە کە داوای پەنابەری دەکەن کە لە شوێنی
نیشتەجێبوونی کاتی دەژین لەو کاتەی داواکاری پەنابەرییان هەڵسەنگاندنی
بۆ کراوە.
کە زانیاری گرنگی تێدایە دەربارەی:
•خزمەتگوزاری و نیشتەجێبوونێک کە تۆ چاوەڕێ دەکەی ئێمە پێشکەشتی بکەین
•ئەو دامەزراوانەی کە ئەم جۆرە خزمەتگوزارییانە دابین دەکەن و دەیگەیەننە دەستی تۆ
•ئێمە چی لە تۆ چاوەڕێ دەکەین
•حاڵەتی بوونی کێشە و دوودڵی و گۆڕانکاری بەکوێ بگەیەنی

من چۆن دەتوانم ئەم نامیلکەیە بەکاربهێنم؟
تکایە ئەم نامیلکەیە بەباشی بخوێنەوە .هەر زانیارییەک کە بۆ تۆ یان بۆ خێزانەکەت گرنگن دیاری
بکە (هایالیت) .زانیاری زۆر لەم نامیلکەیەدا هەن ،بۆیە لە شوێنێکی پارێزراو هەڵی بگرە ،بۆ ئەوەی
دواتر بتوانی بگەڕێیتەوە سەری.

من چاوەڕێی چی دەکەم وەکو بەشێک لەم پێشوازییە؟
تۆ کلیلی موڵکەکەت (خانووەکە) پێدەدرێت ،وە وردەکاری پێشوازیت پێدەدرێت لەالیەن دابینکەری
نیشتەجێبوونت .تۆ زانیاری وەردەگریت دەربارەی کەلوپەلەکانی ناوماڵ و خزمەتگوزارییە گشتییەکان
بە زمانێک کە تۆ تێی بگەیت.

تۆ هەروەها ئەمانەش وەردەگریت:
•زانیاری دەربارەی دابینکەری شوێنی نیشتەجێبوونت و وە دەبێ چییان لێ چاوەڕێ بکەیت
•زانیاری دەربارەی یارمەتی کۆچبەر و وە چییان لێ چاوەڕێ دەکرێت
•زانیاری دەربارەی خزمەتگوزارییە ناوخۆییەکان کە دەتوانی بەکاریان بهێنیت ،بۆ نموونە
تەندروستی ،پەروەردە و فێرکردن ،دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی (حکومەتی ناوخۆیی) وە
خزمەتگوزارییەکانی پاڵپشتیکردن
•نامیلکەی 'ڕێبەری نووسینگەی سەرەکی بۆ مافەکان و چاوەڕوانی لێکردنەکان لە شانشینی
یەکگرتوو (بەریتانیا ( ،'))UKکە زانیاری دەربارەی کلتور و خزمەتگوزارییەکانی بەریتانیا
لەخۆدەگرێت و بەردەست دەبێت بۆت لەو کاتانەی کە تۆ لە بەریتانیا دەژیت.
ئەگەر تۆ هیچ لەم خزمەتگوزاری و سەرچاوانەت وەرنەگرتووە ،تکایە داوای ئەمانە لە کاربەدەستی
نیشتەجێکردن بکە .نامیلکەکان لە شوێنێکی پارێزراو هەڵبگرە بۆئەوەی دواتر بیخوێنیتەوە.
دەتوانی دەستت بگات بە زانیاری ئەم نامیلکەیە لەڕێگەی ئۆنالینەوە لەم وێبسایتانەی خوارەوە:
www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation
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ئەگەر شوێنی نیشتەجێبوونت گونجاو نەبوو بۆ پێویستییەکی دیریکراوی
تۆ ،ئەوا یەکسەر کاربەدەستی نیشتەجێکردن ئاگاداربکەوە ،بۆ نموونە
پێویستییەک بەهۆی کەمئەندامی.
ئەم دامەزراوە گرنگانە کێن کە پەیوەندیدارن بە دابینکردنی شوێنی
نیشتەجێبوون و پاڵپشتی کردن؟
ی کە لەکۆتاییدا و بەشێوەیەکی سەرەکی
نووسینگەی سەرەک 
بەرپرسیارە لە شوێنی نیشتەجێبوون کە تۆ تیایدا دەژیت ،وە پاڵپشتی
دارایی.
یارمەتی کۆچبەر دابینکەری ڕێنمایی و ڕاپۆرت دەرکردن و
لێهاتوویی (شیاون) (AIRE) کە لەالیەن نووسینگەی سەرەکییەوە
ڕاسپێردراون .ئەوان خێرخوازین و جیاکراوەن لە نووسینگەی
سەرەکی ،کە ئامۆژگاری سەربەخۆ پێشکەش دەکەن .ئەگەر پێویستیت
بە زانیاری هەیە دەربارەی پاڵپشتیکردن ،یان دەرخستنی کێشەیەک
یاخود پێویستیت بەوەبوو نووسینگەی سەرەکی ئاگاداربکەیتەوە
دەربارەی گۆڕانکارییەک لە بارودۆخی تایبەت بەخۆت ،ئەوا پێویستە
پەیوەندی بکەیت بە یارمەتی کۆچبەر لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە بەم
ژمارانە .0808 8010 503
دابینکەری شوێنی نیشتەجێبوونت .نووسینگەی سەرەکی کۆمپانیای
تایبەت بەکاردێنێت بۆ دابینکردنی شوێنی نێشتەجێبوون بۆ تۆ .کاتێک
دەچیتە شوێنی نیشتەجێبوونت ئەوا تۆ کاربەدەستێکی نیشتەجێبوونت بۆ
دیاریدەکرێت کە هەڵدەستێت بە دابینکردنی ڕێکارەکانی پێشوازی و
وەاڵمدانەوەی پرسیارەکانت.
دەسەاڵتدارانی نێوخۆیی ،هەروەها وەکو ئەنجوومەنەکان دەناسرێن،
کە بەشێکن لە حکومەت و کە هەڵدەستن بە دابینکدنی خزمەتگوزارییە
گشتییەکان و ئاسانکارییەکان لە ناوچەیەکی ناوخۆیی ،وەکو قوتابخانە
و خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتییەکان .خزمەتگوزارییە ناوخۆییەکان
دابینکراون وە ئەوانەی کە دابینیان دەکەن دەوەستێتە سەر ئەوەی کە
ئایا تۆ لە ئینگڵتەرا ،سکۆتلەندا ،وێڵز یان ئێرلەندای باکووردا دەژیت.
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پەیوەندی کردن بە خزمەتگوزارییەکانی فریاکەوتن
لەکاتی فرایکەوتندا ،تۆ پێویستە یەکسەر پەیوەندی بکەیت بە  999بە کارپێکەری خزمەتگوزارییەکە
بڵێیت کە چ جۆرە خزمەتگوزارییەکت پێویستە – ئاگر ،پۆلیس یان فریاکەوتن (ئەمبواڵنس) .گرنگە کە
تۆ لەکاتی فریاکەوتندا تەنیا پەیوەندی بەم ژمارانەوە بکەیت.
ئەگەر ناتوانی ئینگلیزی قسە بکەیت ،پێویستە ناوی ئەم زمانە بهێنیت کە دەتەوێ قسەی پێبکەیت
کاتێک پەیوەندی بە  999دەکەیت .وەرگێڕێکت بۆ دابیندەکرێت ئەگەر بەردەست بوو .پەیوەندی کردن
بە  999بەخۆڕاییە.
پۆلیس :کاتێک توندوتیژی یان هەڕەشە بەکارهێنرا ،یان ئەگەر تۆ شایەدی بینینی تاوانێک بوویت کە
ئەنجامدرا ،پێویستە پەیوەندی بکەیت بە  999وە قسە لەگەڵ پۆلیس بکەیت .ئەگەر دەتەوێ ڕاپۆرت
بدەیت سەبارەت بە تاوانێک یان بوویتە قوربانی تاوانێک کە پێویستی بە وەاڵمدانەوەی فریاکەوتن
نەبوو ،ئەوا پێویستە پەیوەندی بکەیت بە .101
ئاگر :ئەگەر تۆ مەترسی ئەگەری ئاگرکەوتنەوەت بینی یان نیشانەی بوونی ئاگرت بینی وەکو دووکەڵ،
پێویستە یەکسەر پەیوەندی بکەیت بە  999و داوای خزمەتگوزاری (ئاگر) ئاگرکوژێنەوە بکەیت.
پێویستە تۆ هەوڵی نزیکبوونەوە یان کوژاندنەوەی ئاگرێکی مەترسیدار نەدەیت.
فریاکەوتن :ئەگەر فریاکەوتنی پزیشکی هەبوو کاتێک کەسێک بە سەختی نەخۆش یان برینداربوو وە
ژیانیان لە مەترسیدابوو ،تۆ پێویستە پەیوەندی بکەیت بە  999و داوای فریاکەوتن بکەیت .بۆ مەترسی
پزیشکی بەپەلە کە پێویستی بە فریاکەوتن نییە ،ئەوا پێویستە پەیوەندی بە  111بکەیت.

پرسیارێکت هەیە؟
بۆ هەر پرسیارێک کە لەوانەیە هەتبێت:
> >سەیری نامیلکەکانی زانیاری و پێشوازی خۆت بکە
یwww.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum 
> >سەردان 
یان  www.migranthelpuk.orgبکە
> >پەیوەندی بکە بە یارمەتی کۆچبەران لەڕێگەی 0808 8010 503
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بڕگەی 1

گەشتی نیشتەجێبوونی پەنابەری

ئەو ماوەیەی کە پێویستە بۆ داواکاری پەنابەریت دەکرێ جیاوازبێت .دەکرێ
بوەستێتە سەر ئەوەی کە حاڵەتی (کەیسی) تۆ تا چەند ئاڵۆزە و وە چەند کات
پێویستە بۆ ئەوەی کە بەڵگە و دۆکومێنت کۆبکرێنەوە.

پاڵپشتی پەنابەری ،بە شوێنی نیشتەجێبوونەوە ،دابیندەکرێت بۆ ئەوانەی داوای پەنابەری دەکەن
ئەوانەی کە هیچ ڕێگەیەکی تریان نییە بۆ پاڵپشتیکردنی خۆیان .نیشتەجێبوونی پەنابەری دابیندەکرێت
لەسەر بنەمای 'بەبێ بژاردە' بۆیە تۆ ناتوانی ئەوە هەڵبژێریت کە لە کوێ دەژیت .لەگەڵ ئەمەشدا،
دابینکەری شوێنی نیشتەجێبوونت پێویستە دڵنیابێت لەوەی کە دەبێ شوێنی نیشتەجێبوونەکەت ئەو
وردەکارییانەی تێدابێت کە تۆ پێویستیت پێیەتی.

 .1شوێنی نیشتەجێبوونی سەرەتایی
شوێنی نیشتەجێبوونی سەرەتایی ،نیشتەجێکردنێکی ماوە-کورتە کە دەکرێ بە یەکێک
لەم شێوازانە بێت ،خزمەتگوزاری تەواوەتی ،نیوە نرخی خزمەتگوزارییەکان یان خۆ
خزمەتکردن .ئەمەش بەشێوەیەکی گشتی وەکو ژینگەی بەشەناوخۆیی و هوتێل وایە.
ئەمە بۆ ئەو پەنابەرانەیە کە بەپەلە پێویستیان بە شوێنی نیشتەجێبوون هەیە ،بەرلەوەی کە
داواکاری پاڵپشتیکردنیان هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت و شوێنی نیشتەجێبوونی ماوە-درێژیان
بۆ دابینبکرێت .ئەو ماوەیەی کە خەڵکی لە نیشتەجێبوونی سەرەتایی دەمێننەوە جیاوازە،
بەاڵم لە نێوان 3 4-هەفتە ئاساییە ،پێش ئەوەی ببرێنە شوێنێکی تری نیشتەجێبوون.

 .2نیشتەجێبوونی ماوە درێژ
تۆ ئێستا لێرەیت .نیشتەجێبوونی درێژکراوە (ماوە درێژ) نیشتەجێبوونی کاتی ماوە-
درێژترە کە ڕێکدەخرێت لەالیەن دابینکەرانی شوێنی نیشتەجێبوون لەجیاتی نوسینگەی
سەرەکی .تۆ بەشێوەیەکی ئاسایی دەتوانی لە شوێنی نیشتەجێبوونی ماوە درێژ بمێنیتەوە
تا ئەوکاتەی کە داواکاری پەنابەریت بەتەواوی دیاریدەکرێت .ناکرێت بە هەمیشەیی لە
هەمان موڵک (خانوو) بمێنیتەوە.

 .3هەنگاونان بەرەو پێشەوە
کاتێک داواکاری پەنابەریت (بە هەموو داواکارییەکانی پێداچوونەوەشەوە) بە تەواوی
بڕیاری لەسەر دەدرێت ،پێویستە شوێنی نیشتەجێبوونی پەنابەریت بەجێبێڵیت و پاڵپشتی
نوسینگەی سەرەکی دەوەستێت .ئەگەر مۆڵەتی مانەوەت پێبدرێت ،ئەوا تۆ دەکرێ
کاربکەیت ،داوای سوودوەرگرتن لە شتە سەرەکییەکان بکەیت ،بگەڕێیت بەدوای
نیشتەجێبوون و یارمەتی وەربگریت بەهەمان شێوەی هاواڵتیانی تری بەریتانیا.
لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەگەر داواکارییەکەت ڕەتکرایەوە ،ئەوا دەبێ بەریتانیا بەجێبهێڵیت.
ئامۆژگاری و ڕێنوێنی دابیندەکرێت لەالیەن یارمەتی کۆچبەران بەخێرایی دوای
وەرگرتنی بڕیاری نوسینگەی سەرەکی .تۆ دەتوانی زانیاری زیاتر بەدەست بهێنیت
دەربارەی ئەمە لە بڕگەی 'هانگاونان بەرەو پێشەوە'.
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چاوەڕوانی لێکردنەکان
تۆ هەمیشە بە ڕێز و یەکسانی و بێالیەنانە مامەڵەت لەگەڵدا دەکرێت.
بە یەکسانی ،ئێمە ئەوەت لێ چاوەڕێ دەکەین کە بە هەمان شێوە مامەڵە بکەیت لەگەڵ هەموو
کارمەندەکان و ئەوانەی لەگەڵیان دەژیت.
پێویستە ڕاپۆرت پێشکەش بکەیت دەربارەی هەر حالەتێک کە لە دەوروبەری شوێنی نیشتەجێبوونت
ڕوودەدەن ،یان پاڵپشتی پێشکەش بکەیت و بە زووترین کات پەیوەندی بکەیت بە یارمەتی کۆچبەران
هەرکاتێک کە تێبینی ئەو حاڵەتانە دەکەیت .داوای پەنابەریت یان نشینگەت لە شوێنی نیشتەجێبوونی
جیاکراوەت کاریگەرییان لەسەر نابێت بە پێشکەشکردنی ڕاپۆرت دەربارەی بوونی حاڵەتێک یان کێشەیەک.

نهێنی و هاوبەشی پێکردنی داتا
نووسینگەی سەرەکی و دابینکەرانمان زانیاری تایبەتی (کەسی) تۆ بە نهێنی دەپارێزن .هەندێک حاڵەت
هەن کە لەوانەیە زانیارییەکانت هاوبەشی پێبکەین لەگەڵ ئاژانسی تردا .کە ئەمانە دەگرێتەوە:
•هاوبەشی کردنی زانیاری لەگەڵ ئەنجومەنی ناوخۆیی ،بۆئەوەی کە گرنگیپێدانی کۆمەاڵیەتی،
نیشتەجێکەری تایبەتمەند و یان گونجاندنی موڵکیت بۆ دابینبکرێت.
•هاوبەشی کردنی زانیاری لەگەڵ خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان بۆ دڵنیابوون لەوەی کە بابەتی
چارەسەری پزیشکی بە دروستی و لەشوێنی خۆی بۆت دابینبکرێت بۆ پێداویستییە گشتییەکانی
تەندروستی و حاڵەتی پزیشکی تایبەت بە تۆ
•هاوبەشی کردنی زانیاری بۆ پاراستن یان 'چاودێریکردن'ی تۆ و خێزانەکەت ،بەتایبەتی منداڵ و
ئەو کەسە گەورانەی کە بێ دەسەاڵتن
•هاوبەشی کردنی زانیاری پەیوەندیدار لەگەڵ دەسەاڵتدارانی پەروەردە بۆئەوەی ئەوان بتوانن
خزمەتگوزارییەکانیان دابین بکەن
•پێشکەش کردنی ڕاپۆرت دەربارەی حاڵەتی تاوان بۆئەوەی یارمەتی پاراستنی تۆ بدرێت لە کۆمەڵگەدا
•هاوبەشی کردنی زانیاری لەگەڵ نەهێشتنی فێڵکردن
•ئاشکراکردنی زانیاری کە پەیوەندییان هەیە بە ڕێکارەکانی دادگا
هەر ئاژانسێک کە داتای تۆی لەگەڵدا هاوبەشی پێکراوە پێویستە ڕێز لە پاراستنی نهێنی زانیارییەکانت
بگرێت .دەتوانی دەستت بگات یان داوای بینینی ئەو زانیارییانە بکەیت کە نووسینگەی سەرەکی یان
دامەزراوەیەکی تر لەسەر تۆ هەیانە.
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مەرجەکانی پاڵپشتیکرنت
•تۆ پێویستە ملکەچی ئامادەکارییەکانی گەشتکردنت بیت .بۆ نموونە ،ڕۆشتن بۆ موڵک
(خانوویەکی) تر .پێویستە پێشوەختە نوسینگەی سەرەکی ئاگاداربکەیتەوە ئەگەر هەر هۆکارێک
هەبێت کە بەهۆیەوە نەتوانی ملکەچی ئامادەکارییەکانی گەشتکردنت ببیت.
•پێویستە لەو شوێنە بژیت کە ڕێگەت پێدراوە .پێویستە داوای مۆڵەت لە نوسینگەی سەرەکی
بکەیت لەڕێگەی پەیوەندی کردن بە یارمەتی کۆچبەران ئەگەر پالنی ئەوەت هەیە کە گەشت
بکەیت و دووربکەویتەوە بۆ زیاتر لە  7ڕۆژ بەسەریەکەوە .پێویستە بۆ زیاتر لە  14ڕۆژ یان
شەو ئامادەنەبوو (غایب) نەبیت لە هەر  6مانگێکدا.
•پێویستە تۆ ملکەچی ڕێساکانی شوێنی نیشتەجێبوونت بیت کە لێی دەمێنیتەوە.
دابینکەری نیشتەجێبوونت ڕێساکانت پێدەڵێت.
•پێوسیتە بەشێوەیەکی توندوتیژ مامەڵە نەکەیت یان زیانی زارەکی و جەستەیی بە کەس
نەگەیەنیت .هەڵسوکەوتی توندوتیژ لەوانەیە ببێتە هۆی تاوانبارکردنت لە دادگای تاوانەکان و
هەروەها دەبێتە مەترسی بۆسەر لەدەستدانی شوێنی نیشتەجێبوون و پاڵپشتی دارایی.
•پێویستە بەشێوەیەکی ڕێکوپێک پاڵپشتی داراییت بەکاربهێنیت .تۆ بڕێک پارەت هەفتانە پێدەدرێت
بۆ دابینکردنی پێداویستییەکانی ژیانت ،ئەگەر ئەمە بەکارنەهات ،ئەوا هۆکاری ئەمەت لێدەپرسین.
•پێویستە پابەندبیت بە داواکارییەکانی ئاگادارکردنەوە کە دانراوە لەالیەن کاربەدەستی کۆچبەران.
ئەگەر نەتتوانی ئەمە بکەیت ،ئەوا ناتوانی دەستت بگات بە پاڵپشتی تایبەت بەخۆت .کەفالەتی
 201کە پێتدراوە لە میانی چاوپێکەوتنی پشکنین ،وردەکاری حاڵەتەکانی کەفالەتی کۆچبەریت
دەردەخات.
•پێویستە داواکارییەکانی نوسینگەی سەرەکی جێبەجێ بکەیت .ئەمە ئەم داواکارییانە دەگرێتەوە:
 •زانیاری کە پەیوەندی هەیە بە داواکاری پەنابەریت
 •زانیاری کە پەیوەندی هەیە بە پاڵشتی پەنابەریت وە
 •ئامادەبوونت لە هەر چاوپێکەوتنێک
ئەگەر پارێزگاری لە مەرجەکانی پاڵپشتیت نەکەیت ،تۆ مەترسی دەخەیتە سەر لەدەستدانی پاڵپشتیکردنت.
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گۆڕان لە بارودۆخەکاندا
یەکسەر ئاگاداری نوسینگەی سەرەکی بکەوە ئەگەر هەر گۆڕانکارییەک هەبوو لە بارودۆخەکاندا.
ئاسانترین ڕێگە بۆ ئەنجامدانی ئەمکارە لەڕێگەی یارمەتی کۆچبەرەرانەوەیە .ئەگەر چیتر پێویستیت
بە شوێنی نیشتەجێبوون نییە ،ئەوا هێشتا دەتوانی پاڵپشتی دارایی وەربگریت ،بەاڵم پێویستە سەرەتا
داوا بکەیت.
ئەو گۆڕانی بارودۆخانەی کە پێویستە نوسینگەی سەرەکی لێ ئاگاداربکەیتەوە ئەمانەی خوارەوەن:
•ئەگەر پارە یان سەرچاوەی دارایی وەربگریت یان بتوانیت دەستت پێیان بگات
•ئەگەر کار بکەیت (دەبێ لەوە دڵنیابیتەوە کە ئایا مافی کارکردنت هەیە بەر لە دەستکەوتنی
هەر کارێک)
•ئەگەر بڕۆیتە ناونیشانێکی تر یان بڕیاربدەیت کە لەگەڵ خێزان ،هاوڕێ یان هاوبەشێک بژیت
•ئەگەر هاوسەرگیریت کرد ،جیابوویتەوە ،تەاڵق درایت یان هاوبەشێکی مەدەنیت پێکهێنا
•ئەگەر لە نەخۆشخانە یان بەندینخانە مایتەوە
•ئەگەر تۆ (یان هاوبەشەکەت) سکپڕبوون یان منداڵتان بوو
•ئەگەر هەریەکێک لە منداڵەکەت قوتابخانە یان ماڵەوەی جێهێشت
•ئەگەر هەر یەکێک لە ئەندامانی خێزانەکەت هاتنە الت لە بەریتانیا یان بەریتانیایان جێهێشت
•ئەگەر هەر یەکێکی تر هاتە الت یان جێی هێشتی لە خێزانەکەت
•ئەگەر ناوی خۆت بگۆڕیت
•پالنت داناوە کە بەریتانیا جێبهێڵیت و بگەڕێیتەوە واڵتی خۆت
ئەگەر ئاگادارمان نەکەیتەوە دەربارەی گۆڕانکاری لە بارودۆختدا ،تۆ لەوانەیە:
•پاڵپشتی نوسینگەی سەرەکی لەدەست بدەیت
•پێویستە هەموو ئەو پاڵپشتییانە بگەڕێنیتەوە کە وەرتگرتوون ،کە مافی تۆ نەبوون
•تاوانباربیت بە تاوانێک بەپێی یاسای پەنابەری و کۆچبەری 1999
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تانەدان لە بڕیاری پاڵپشتی پەنابەری
بەشێوەیەکی گشتی دەتوانی تانە بگریت لە دادگایەکی پلە یەک (پاڵپشتی پەنابەری) ئەگەر:
•داواکاریت بۆ پاڵپشتی پەنابەری ڕەتکرایەوە
•تۆ پاڵپشتی پەنابەریت وەردەگرت ،بەاڵم وەستێنرا
تۆ نامەیەک لە نوسینگەی سەرەکی وەردەگریت ئەگەر داواکاریت ڕەتکرایەوە یان پاڵپشتیت وەستێنرا،
کە تیایدا هۆکارەکانی ئەم بڕیارە تیایدا ڕووندەکرێتەوە .نامەکە هەروەها ئەوەشت پێدەڵێت کە ئایا تۆ
دەتوانی تانە بگریت وە چۆن تانە دەگریت .دادگایەکە سەربەخۆیە لە حکومەتدا .دادوەرێک گوێ لە
ووتەی هەردوو الیەن دەگرێت بەرلەوەی بڕیارێک بدات.
دەتوانی یارمەتی و ئامۆژگاری وەربگریت بەر لە تانەلێدان.
•یارمەتی کۆچبەر دەتوانێ یارمەتیت بدات لە پڕکردنەوەی فۆرمی تانەلێدان
•پەیوەندی بکە بە پڕۆژەی پاڵپشتی پەنابەران (بەزووترین کات) بۆ نوێنەرایەتی کردنت بەخۆڕایی
ئەگەر دانیشتنی گوێگرتنی زارەکیت هەبوو لە دادگای پلە یەکدا (پاڵپشتی پەنابەر).
www.asaproject.org
•دەتوانی پەیوەندی بکەیت بە کرداری پەنابەر  www.refugee-action.org.ukوە
ئەنجوومەنی پەنابەران  www.refugeecouncil.org.ukبۆ ئامۆژگاری و پاڵپشتی – ئەوان
لەوانەیە دامەزراوەیەکی تر بدۆزنەوە بۆ یارمەتیدانت( .ئینگڵتەرا و وێڵز)
•تۆ هەروەها دەتوانیت ئامۆژگاری تری یاسایی وەربگریت ،وەکو پارێزەر.
بۆ زانیاری زیاتر بڕۆ سەر www.gov.uk/find-a-legal-adviser
زانیاری زیاتر دەتوانرێ بدۆزرێتەوە لە
unalwww.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-trib
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بڕگەی 2

دامەزراوە گرنگەکان

نوسینگەی سەرەکی
نوسینگەی سەرەکی چییە؟
نوسینگەی سەرەکی بەشی سەرەکی ڤیزە و پەنابەران ،پاسەپۆرت ،پۆلیس ،خزمەتگوزارییەکانی ئاگر
و ڕزگارکردنە لە حکومەتی بەریتانیا وە دڵنیایی دەدات لەوەی کە هاواڵتیانی بەریتانیا پارێزراون.
ئەو ناوچەیەی نوسینگەی سەرەکی کە تۆ ڕاستەوخۆ مامەڵەی لەگەڵدا دەکەیت پێی دەوترێت ڤیزە و
پەنابەران لە بەریتانیا (.)UKVI

دەتوانم چ چاوەڕوانییەکم هەبێت لە نوسینگەی سەرەکی؟
داواکاری پەنابەریت کاری لەسەر دەکرێت و هەڵدەسەنگێندرێت لەالیەن  UKVIبەڕێوەبەرایەتی
پاراستن و پەنابەران .سەرکەوتنی داواکاری پەنابەریت دەوەستێتە سەر هەڵسەنگاندنی ئەوان،
وە هەروەها ئەوان لە پەیوەندیدا دەبن لەگەڵتدا سەبارەت بەو بڕیارەی کە دراوە لەسەر
داواکاری پەنابەریت.
شوێنی نیشتەجێبوونی پەنابەری و پاڵپشتیت سەرپەرشتی دەکرێت لەالیەن بەشێکی جیاوازی ،UKVI
دووبارە نیشتەجێکردن ،پاڵپشتی پەنابەری وە بەڕێوەبەرایەتی تێکەڵکردن.(RASI)
 RASIبەرپرسیارە لە بڕیاردان لەسەر ئەوەی کە تۆ پێویستە چ جۆرە پاڵپشتییەک وەربگریت وە
سەرپەرشتی کردنی ئەو دابینکەرانەی کە ئەم پاڵپشتییە دەگەیەنن RASI .دڵنیایی دەکاتەوە لەسەر
ئەوەی کە خزمەتگوزارییەکانی کە لەالیەن دابینکەرانی شوێنی نیشتەجێبوون پێشکەش دەکرێن
بەگوێرەی چاوەڕوانییەکان بێت هەروەکو لەم نامیلکەیەدا هاتووە.

نوسینگەی سەرەکی چ شتێکم لێ چاوەڕێ دەکات؟
نوسینگەی سەرەکی چاوەڕێی ئەوە دەکات کە تۆ پابەندبیت بە هەموو مەرجەکانی پاڵپشتیکردنت ،وە تۆ
لە هەر گۆڕانکارییەکی بارودۆخت ئاگادارمان بکەیتەوە .ئەگەر وا نەکەیت ،ئەوا کاردەکاتە سەر مافی
پاڵپشتی کردنت.
هێچ نامەیەک فەرامۆش مەکە کە لەالیەن نوسینگەی سەرەکییەوە بۆت دەنێردرێت .ئەگەر دڵنیانیت
لەوەی کە واتای نامەیەک چییە ،پەیوەندی بکە بە یارمەتی کۆچبەران بۆ ئامۆژگاری و ڕێنوێنی.
دەتوانی زانیاری زیاتر بەدەست بێنیت دەربارەی ئەو خزمەتگوزارییانەی کە لەالیەن حکومەتەوە دابین
دەکرێن لەڕێگەی سەردانکردنی سایتی www.gov.uk
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دابینکەری شوێنی نیشتەجێبوونت؟
دابینکەری شوێنی نیشتەجێبوونت چییە؟
دابینکەری شوێنی نیشتەجێبوون کۆمپانیایەکە کە لەالیەن نوسینگەی سەرەکییەوە بەڵێننامەی لەگەڵدا
کراوە بۆئەوەی شوێنی نیشتەجێبوون بدات بەو کەسانەی داوای پەنابەری دەکەن وە بۆ پاراستنی شوێنی
نیشتەجێبوون .دابینکەرانی نیشتەجێبوون جیاوازن بەپێی شوێنەکە.

ﺳﮑۆﺗﻠﮫﻧدا
Mears Group

ﺑﺎﮐووری ڕۆژھﮫ�ت،
ﯾۆرﮐﺷﺎﯾر و ھﮫﻣﺑﮫرﺳﺎﯾد
Mears Group

ﻣﯾدﻻﻧدس
و ڕۆژھﮫ�ﺗﯽ ﺋﯾﻧﮕڵﺗﮫرا
Serco

ﺋێرﻟﮫﻧدای ﺑﺎﮐوور
Mears Group

ﺑﺎﮐووری ڕۆژﺋﺎوا
Serco

وێڵز
Clearsprings
Ready Homes
ﺑﺎﺷوور
Clearsprings
Ready Homes
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دەتوانم چی چاوەڕوان بکەم لە دابینکەری نیشتەجێبوونم؟
ئەو خزمەتگوزارییانەی کە دابینکەری نیشتەجێبوون دەیگەیەنێت ئەمانەی خوارەوە دەگرێتەوە:
•دابینکردن و پاراستن (چاککردنەوەی) شوێنی نیشتەجێبوون ،کەلوپەلی ناوماڵ ،ئامێر وە
خزمەتگوزارییە سەرەکییەکان.
•خزمەتگوزاری پێناساندن کاتێک دەگەیتە موڵکەکە (خانووەکە) ،لەوانە زانیاری دەربارەی
کۆمەڵگەی ناوخۆیی و خزمەتگوزاری ناوخۆیی کە بەردەست دەبن بۆ تۆ
•سەردانیکردنت بەالیەنی کەمەوە جارێک لە مانگێکدا
•بەرەوپێشبردنی خۆشگوزەرانیت ،لەوانە کردارەکانی گەڕانەوە بۆ ئاژانسی پەیوەندیدار کە یارمەتیدەربێت
•دابینکردنی خزمەتگوزارییەکانی وەرگێڕان (زارەکی و نووسراو) ئەگەر پێویست بێت بۆ پەیوەندی
کردن لەگەڵتدا
•ڕوونکردنەوەی ڕاوبۆچوون و پڕۆسەکانی سکااڵکردن وە چارەسەرکردنی هەر سکااڵیەک ئەگەر
توانرا لەماوەی  5ڕۆژدا
•بەڕێوەبردن و چارەسەرکردنی هەڵسوکەوتی دژە-کۆمەڵگە و توندوتیژ کە لەوانەیە لە شوێنی
نیشتەجێبوون هەبن
•ئاگادارکردنەوەت لە نزیکترین ( GPپزیشک) نەشتەرگەری یاخود یارمەتیدانت لە تۆمارکردنی
ناوت لە  GPئەگەر حاڵەتێکی تەندروستیت هەبێت
•دابینکردنی پاڵپشتی ڕاستەوخۆ ئەگەر پێویستیت بە چاودێری و چارەسەری ڕوون و ئاشکرا و
بەپەلە یاخود دیاریکراو هەبێت لەو کاتەی دەگەیتە شوێنی نیشتەجێبوون
•دابینکردنی هۆیەکانی گواستنەوە ئەگەر بڕۆیتە خانوێکی (موڵک) تر
•دابینکردنی خەرجی فریاکەوتن ئەگەر کێشەیەک هەبێت لە پاڵپشتی ئاسایی داراییت
ئەگەر هەر کێشەیەکت هەیە لەگەڵ خانووەکە لەمیانی مانەوەت لە نیشتەجێبوونی درێژکراوە،
ئەوا پێویستە لەڕێگەی یارمەتی کۆچبەران بیخەیتەڕوو ،بە پەیوەندی کردن بە ژمارەی
 .0808 8010 503ئەوان دواتر لەجیاتی تۆ کێشەکە دەخەنەڕووی دابینکەری نیشتەجێبوون .سەیری
'سکااڵکان و ڕاپۆرت کردن' بکە بۆ زانیاری زیاتر.

دابینکەری نیشتەجێبوونم چیم لێ چاوەڕوان دەکات؟
پێویستە بەڕێزەوە مامەڵە لەگەڵ شوێنی نیشتەجێبوون بکەیت .وەکو خاوێن ڕاگرتن و وریابوون لەوەی
پێکهاتەکان و کەلوپەلەکانی ناو خانووەکە نەشکێنی پێویستە هەروەها
بەڕێزبیت لەگەڵ هەرکەسێک کە لەگەڵتدایە لە شوێنی نیشتەجێبوون
و هەر کارمەندێک کە دێت بۆ ئەوێ.
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یارمەتی کۆچبەران
یارمەتی کۆچبەران چییە؟
یارمەتی کۆچبەران دامەزراوەیەکی خێرخوازییە کە لەسەر خزمەتگوزارییەکی
نیشتیمانی کاردەکات پێی دەگوترێت ئامۆژگاری ،ڕاپۆرت دەرکردن و
گونجاوی (شیاوی) ( )AIREکە جیایە لە نوسینگەی سەرەکی یارمەتی
کۆچبەران دەتوانێ ئامۆژگاری و ڕێنمایی سەربەخۆت پێشکەش بکات لە
پڕۆسەی پەنابەری و مافەکانت.
ئەوان هەروەها دەتوانن ئاڕاستەت بکەن بەرەو خزمەتگوزاری تری بەردەست
لە بەریتانیادا.

دەتوانم چاوەڕێی چی لە یارمەتی کۆچبەران بکەم؟
یارمەتی کۆچبەران یارمەتیت دەدات لە دەستکەوتنی پاڵپشتی دارایی ،شوێنی نیشتەجێبوون ،ئامۆژگاری
یاسایی وە خزمەتگوزاری تر کە بەپێی یاسا مافی وەرگرتنیت هەیە .ئەوان زانیاری دابیندەکەن بۆ
ئەوەی یارمەتیت بدەن لە تێگەیشتنی پڕۆسەی پەنابەری ،مافی پاڵپشتی و وە چۆن دەتوانی دەستت
بگات بە خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان (لەوانە چارەسەری پزیشکی و ئامۆژگاری یاسایی) پێش
چاوپێکەوتنی پەنابەریت.
هێڵی خۆڕایی یارمەتی کۆچبەران دەتوانێ بە زمانی خۆت ئامۆژگاریت پێشکەش بکات .ئەو بابەتانەی
کە دەتوانن لەبارەیەوە یارمەتیت بدەن ئەمانە دەگرێتەوە:
•چۆن داواکاری پەنابەری پێشکەش دەکەیت
•پاڵپشتی دارایی
•دۆزینەوەی نوێنەرایەتی یاسایی
•پڕۆسەکانی پەنابەری
•دەستکەوتنی چارەسەری پزیشکی
•پاڵپشتی نیشتەجێبوون
•هەر بابەتێکی تری پەنابەری
هێڵی پەیوەندی یارمەتییان ،یارمەتی ژمارەیەکی زۆری ئەو کەسانە دەدەن کە داوای پەنابەری دەکەن،
بۆیە هێڵەکانی تەلەفۆن لەوانەیە سەرقاڵ ببن و ببێتە هۆی ئەوەی کە دوابکەون لە وەاڵمدانەوەی
پەیوەندییەکەت .تکایە ئارام بگرە و پەیوەندییەکەت بە زووترین کات وەاڵم دەدرێتەوە.
یارمەتی کۆچبەران هەروەها دەتوانێ یارمەتیت بدات لە پڕکردنەوەی فۆڕم بۆ پاڵپشتی پەنابەری بۆ
دەستکەوتنی شوێنی نیشتەجێبوون و پاڵپشتی دارایی .ئەمە دەناسرێت بە  .ASF1ئەوان هەروەها
یارمەتیت دەدەن ئەگەر بتەوێ نوسینگەی سەرەکی ئاگاداربکەیتەوە لە بوونی گۆڕانکاری لە
بارودۆخدا.
یارمەتی کۆچبەران ناتوانێ ئامۆژگاری یاسایی و نوێنەرایەتیکردن دابینبکات .ئەوان دەتوانن زانیاریت
پێبدەن لەسەر ئەوەی کە چۆن خزمەتگوزارییە یاساییەکان بەدەست دێنیت .هەروەها دەتوانیت بگەڕێیت
بەدوای ئامۆژگاریکەری یاسایی لەڕێگەی www.gov.uk/find-a-legal-adviser
یارمەتی کۆچبەران هەروەها دەبێ پەیوەندییان پێوە بکرێت ئەگەر بتەوێت سکااڵ لەسەر دابینکەری
شوێنی نیشتەجێبوون ،دابینکەری پارەدەر ،نوسینگەی سەرەکی یان خودی یارمەتی کۆچبەران
پێشکەش بکەیت .ئەگەر هەر کێشەیەکت لەگەڵ شوێنی نیشتەجێبوونت هەبێت ئەوا دەبێت پەیوەندی
بکەیت بە یارمەتی کۆچبەران .زانیاری زیاتر سەبارەت بەوەی کە چۆن ئەم کارە بکەیت دەکرێ
بەدەست بهێنرێت لەڕێگەی 'سکااڵکان و ڕاپۆرت دەرکردن'.
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یارمەتی کۆچبەران چاوەڕوانی چی لە من دەکات؟
•کاتێک پەیوەندی دەکەیت بە یارمەتی کۆچبەران ،تکایە با ژمارەیەکت هەبێت لە دۆکومێنتی
نوسینگەی سەرەکی.
•بەشداری بکە لە هەر وادەیەک کە بۆت دیاری دەکرێت .هەر زانیارییەک یان بەڵگەنامەیەک کە
پەیوەندی بە داواکارییەکەت هەیە لەگەڵ خۆت ببە.
•هەرکاتێک دەرفەتت بۆ ڕەخسا خۆت قسە لەگەڵ یارمەتی کۆچبەران بکە نەک هاوڕێ یان خێزان
لەجیاتی تۆ قسە بکەن .دوودڵ مەبە ئەگەر ناتوانی بە زمانی ئینگلیزی قسە بکەیت ،وەرگێڕ
دابیندەکرێت.
•بەرلەوەی پەیوەندی بە یارمەتی کۆچبەران بکەیت یان بەشداری دانیشتنێک بکەیت ،تێبینییەکان
بنووسەوە ،بۆ ئەوەی هەموو کارەکانت بەشێوەیەکی باش چارەسەربکرێن.
•وەاڵمی پرسیارەکانی ڕاوێژکارانیان بەتەواوی بدەرەوە .ئەوان ڕاهێنانیان پێکراوە لەسەر ئەو
پرسیارانەی کە پێویستە بیکەن بۆئەوەی یارمەتیت بدەن لە پرسیار و تێبینییەکانت.
•ئاگاداریان بکەوە لەئەگەری هەر گۆڕانکارییەک لە ژمارەی تەلەفۆن یان ئیمەیل.
•یارمەتی کۆچبەران هەمیشە ناسنامەی تۆ پشتڕاستدەکاتەوە و هەرگیز زانیاری کەسیت ئاشکرا
ناکات بۆ الیەنەکانی تر ،تەنیا ئەگەر تۆ ڕەزامەندی پێشوەختەیان پێبدەیت.
•یارمەتی کۆچبەران ڕەزامەند نییە لەسەر هەڵسوکەوتی توندوتیژ و هەڕەشە ئامێز و زەرەرمەند.
کارمەندەکانیان بە ڕێز و نەرمونیانییەوە مامەڵەت لەگەڵدا دەکەن .تکایە بە هەمان شێوە مامەڵەیان
لەگەڵدا بکە.

پەیوەندی کردن بە یارمەتی کۆچبەران
زانیاری زیاتر و ئامۆژگاری وەرگێڕدراو بۆ سەر  10زمان بەردەستە لە وێبسایتی یارمەتی کۆچبەران
 .www.migranthelpuk.org
هەروەها دەتوانرێ پەیوەندییان پێوە بکرێت بەم ڕێگایانەی خوارەوە:
تەلەفۆن0808 8010 503 :
ئیمەیلas@migranthelpuk.org :
ناونیشانMigrant Help:
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
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بڕگەی 3

دەرکردنی ڕاپۆرت و سکااڵکان
ئەگەر هەر کێشەیەکت هەیە لە نیشتەجێبوون یان پاڵپشتی ،یان دەتەوێ هەر
سکااڵیەک بکەیت دەربارەی هەر یەکێک لەم دامەزراوانە ،پێویستە لەڕێگەی
یارمەتی کۆچبەرانەوە بەزووترین کات ئەم کارە بکەیت.

هەر سکااڵیەک یان کێشەیەک کە لەالیەن تۆوە دەخرێتەڕوو کاریگەری ناکاتە سەر داواکاری
پەنابەریت یان مافی پاڵپشتیکردنی بەردەوامت .پێویستە هەست بە دڵنیایی بکەیت کاتێک دەزانیت
کە هەر سکااڵیەک وەردەگیرێت بە گرنگییەوە مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت و لەالیەن دامەزراوەی
پەیوەندیدارەوە لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکرێت .لەچوارچێوەی کاتێکی دیاریکراودا مامەڵە لەگەڵ هەڵەکان
(کەموکوڕییەکان) دەکرێت ،کە ئەمەش دەوەستێتە سەر جۆری هەڵەکە .نموونەکان دەکرێ بدۆزرێنەوە
لە بڕگەی 'چاککردنەوە و چاکسازی' .ئەگەر کەموکوڕییەکە لە چوارچێوەی کاتی دیاریکراودا
چارەسەرنەکرا ،پێویستە تۆ دووبارە پەیوەندی بکەیت بە یارمەتی کۆچبەران و ئەوان گرنگی زیاتر بە
چارەسەرکردنی کێشەکە دەدەن.
ئەمە گرنگە کە ئەگەر تۆ دەتەوێ سکااڵیەک بکەیت ،ئەوا بە زووترین کات بیکەیت .ڕاوبۆچوون و
سکااڵکان بەخۆشحاڵییەوە وەردەگیرێن ،چونکە ئەمانە یارمەتی بەرەوپێشبردنی خزمەتگوزارییەکان
دەدەن کە دابین دەکرێن.
پێویستە پەیوەندی بکەیت بە یارمەتی کۆچبەران دەربارەی:
حاڵەتەکانی چاککردنەوە – بۆ پێشکەشکردنی ڕاپۆرت دەربارەی کێشەکانی نیشتەجێبوونی پەنابەریت.
ئەوان لەجیاتی تۆ قسە لەگەڵ دابینکەرانی نیشتەجێبوون دەکەن بۆ چارەسەرکردنیان.
داواکارییەکان بۆ هاوکاریکردن –ئەگەر وا هەستدەکەیت کە مەترسی هەیە لەسەر تەندروستی و
خۆشگوزەرانی تۆ یان خێزانەکەت .دەکرێت ئەمانە ڕاپۆرت کردن بێت دەربارەی پشتگوێ خستنی
منداڵ ،توندوتیژی خێزانی ،گێچەڵی سێکسی یاخود چەوساندنەوە ،هەڵسوکەوتی دژە-کۆمەاڵیەتی،
بێبەشکردن یان بێ ماڵوحاڵ کردن یاخود گومانی بوونی توندڕەوی یان ڕادیکاڵی.
–لە حاڵەتی ونبوون یان دزرانی کارتەکەت ،یاخود ئەگەر ژمارەی
بابەتەکانی پارەدانی پەنابەری 
PINت بیرچووەوە ،بڕی پارەی نادروستت وەرگرت یان هیچ پارەیەکت وەرنەگرت .ئەوان لەجیاتی
تۆ قسەدەکەن لەگەڵ دابینکەری پارەدان.
–ئەگەر دەتەوێ سکااڵیەک بکەیت دەربارەی ئەو خزمەتگوزارییانەی کە لەالیەن یارمەتی
سکااڵکان 
کۆچبەرانەوە ،دابینکەری نیشتەجێبوون ،دابینکەری پارەدانی پاڵپشتی پەنابەری یان نوسینگەی سەرەکی
دابینکراون.
ڕاوبۆچوون – بۆئەوەی بە بەردەوامی گەشەبدرێت بە پاڵپشتی بەردەست لەڕێگەی گەشتی داواکاری
پەنابەریت .دەتوانیت پێیان بڵێیت دەربارەی ئەزموونی ئەو خزمەتگوزارییانەی کە لەالیەن یارمەتی
کۆچبەران ،دابینکەری نیشتەجێبوون ،دابینکەری پارەدانی پاڵپشتی پەنابەری یان نوسینگەی سەرەکی
پێتگەیشتوون .ئەوان کۆمێنتەکانی تۆ دەگەیەنن بە دامەزراوەی گونجاو (شیاو).
بۆ ئەنجامدانی ئەمە ،پەیوەندی بکە بە  0808 8010 503یان داونڵۆدی ڕاوبۆچوون (فیدباک) یاخود
سکااڵکان بکە لە وێبسایتی یارمەتی کۆچبەران .ئەو کێشەیەی کە باس دەکرێت ،ڕاستەوخۆ لەالیەن
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یارمەتی کۆچبەران چارەسەردەکرێت یان دڵنیایی دەدەن لەوەی کە لەالیەن دابینکەری پەیوەندیدارەوە
چارەسەر دەکرێت .ڕاوێژکارانیان ماوەیەکت پێدەدەن لەوەی کە چەند بە خێرایی دەتوانی چاوەڕێی ئەوە
بکەیت کە حاڵەتەکەت چارەسەر دەکرێت.
یارمەتی کۆچبەران ئامانجییەتی کە لەماوەی  5ڕۆژی کارکردندا سکااڵکانت چارەسەربکات .ئەگەر
نەتوانرا لەالیەن یارمەتی کۆچبەرانەوە چارەسەر بکرێت ،ئەوا بەرزی دەکەنەوە بۆ نوسینگەی سەرەکی.

چۆن دەتوانم سکااڵ پێشکەشی نوسینگەی سەرەکی بکەم؟
پێویستە ڕاستەوخۆ سکااڵ پێشکەشی نوسینگەی سەرەکی بکەیت ئەگەر:
•تۆ پێشووتر سکااڵت کردبوو لەڕێگەی یارمەتی کۆچبەران و دەرەنجامەکەی جێی ڕەزامەندی
نەبوو ،یان
•تۆ سکااڵیەکت هەیە و یارمەتی کۆچبەران بە گونجاو نازانیت بۆ چارەسەرکردنی
ئەگەر نوسینگەی سەرەکی سکااڵیەکی وەرگرت کە پێویستبوو بۆ یارمەتی کۆچبەران بنێردرێت ،ئەوا
بۆ یارمەتی کۆچبەران دەنێردرێت.
بۆ پێشکەشکردنی سکااڵ بۆ نوسینگەی سەرەکی:
سکااڵکەت بە ئیمەیل بنێرە بۆ complaints@homeoffice.gov.ukیان نامەمان بۆ بنێرە
لەڕێگەی:
Complaints Allocation Hub
Customer Correspondence Hub
7th Floor Lunar House
40 Wellesley Road
Croydon
CR9 2BY
تۆ پێویستە لە سکااڵکەت ئەمانە دابنێیت:
1.1وردەکاری پەیوەندیت ،بۆئەوەی بتوانین پەیوەندیت پێوە بکەین
2.2ژمارەکانی سەرچاوەی نوسینگەی سەرەکی ،بۆئەوەی بتوانین حاڵەتی تۆ دیاریبکەین
3.3وردەکاری تەواوی ئەو بابەتەی کە تۆ سکااڵی لەسەر دەکەیت بە کات و بەروار و شوێنەوە
4.4ناوەکان /ژمارەکانی دەستنیشانکردنی هەر کارمەندێک کە وای دەبینی تێوەگالوە
5.5وردەکاری هەر شایەدحاڵێکێکی ڕووداوەکە ،ئەگەر گونجاو بێت
ئێمە وەاڵمێکت بۆ دەنێرین کاتێک سکااڵکەی تۆمان بەدەست دەگات وە مەبەستمانە کە لێکۆڵینەوە
بکەین و وەاڵمت بدەینەوە لەماوەی  20ڕۆژی کارکردندا .ئەگەر ڕازی نەبوویت دەربارەی شێوازی
مامەڵەکردن لەگەڵ سکااڵکەت ،دەتوانی داوامان لێبکەیت کە بە حاڵەتەکەدا بچینەوە.
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بڕگەی 4

زانیاری نیشتەجێبوون و ستاندەرەکان
دابینکەرانمان چەندین جۆری نیشتەجێبوونیان هەیە.
تۆ لەوانەیە لە یەکێک لەم شوێنانە بمێنیتەوە:

شوێنی نیشتەجێبوونی سەربەخۆ
ئەم جۆری نیشتەجێبوونە بە زۆری دەدرێت بە خێزانەکان و بە شێوەیەکی ئاسایی بریتیە لە شوقە یان
خانوو .خێزانەکە چێشتخانەی تایبەت بە خۆیان و حەمام و ئاسانکارییەکانی تریان دەبێت و ئەمانە
هاوبەشی پێناکەن لەگەڵ هیچ کەسێک.
خانووی چەند کەسی ) HMO()House in multiple occupation( 
ئەم جۆری نیشتەجێبوونە خێزانەکان هاوبەشی دەکەن لە شوێنی نیشتەجێبوونەکە و/یان
خزمەتگوزارییەکان ،ئەمانە ئاسایی دەدرێنە کەسانی تەنیا ،کەپڵی بێ منداڵ و/یان باوانی تەنیا.
هەموو خانوویە چەند کەسییەکان  HMOپێویستە بەالیەنی کەمەوە یەک حەمام و یەک چێشتخانەی
هەبێت بۆ  5کەس.
زۆرێک لە خانووە چەند کەسییەکان  HMOمۆڵەتیان پێدراوە لەالیەن ئەنجوومەنی ناوخۆیی .کۆپییەک
لە مۆڵەتەکە لە ناوچەیەکی هاوبەش پیشان دەدرێت ،وە داواکارییەکانی ئەنجوومەنی ناوخۆیی تێدا
دیاری دەکرێت ،وەکو چەند کەس دەتوانن تیایدا بژین.
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یاساکان و ڕێنماییەکان
بۆ یارمەتیدانت بۆئەوەی جێگیربیت لە شوێنی نیشتەجێبوونەکە کە تیایدا دەمێنیتەوە وە بۆ کەمکردنەوەی
تێکدان و شێواندن بۆ کەسانی تر ،لێرەدا چەند یاسا و ڕێنماییەک دەخەینەڕوو:

ئەمانە بکە:
•ئاگاداری تەندروستی و سەالمەتی خۆت ببە و بە وریاییەوە دەستکاری
کەلوپەلەکان بکە
•بە ڕێزەوە مامەڵە لەگەڵ هاوبەشەکانی خانووەکە (ماڵەکە) بکە بەبێ گوێدانە
ڕەگەز ،گێندەر ،ناسنامەی گێندەر ،ڕەسەن ،ڕەگەزی نەتەوەیی ،نەتەوە ،ئایین،
پەککەوتەیی
•بەڕێز و ڕەفتاری جوانەوە مامەڵە لەگەڵ کەسانی تری ناو شوێنی
نیشتەجێبوونەکە و دراوسێکان بکە
•ڕاپۆرتی ئاگاداری دەربارەی چاککردنەوە و چاکسازی پێشکەشی یارمەتی کۆچبەران بکە
بەزووترین کات کە تێبینی دەکەیت
•لەکاتێکدا کە بە هاوبەشی لە خانوویەکدا دەژیت ،هەموو شتە تایبەتییەکانت لە ژوورەکەی خۆتدا هەڵبگرە
•لەدوای هەر بەکارهێنانێکی تەوالێت پاکی بکەوە ،بەاڵم بابەتی وەکو دایبی مندااڵن و کەلوپەلی
پاککردنەوە مەخە ناو تەوالێتەکە
•ماوە ماوە شوێنی نیشتەجێبوونەکە پاکبکەوە و زبڵ و خاشاک ببە دەرەوە لەڕۆژی کۆکردنەوە و
فڕێدانی زبڵ و خاشاکدا
•دڵنیابە لەوەی کە موڵکە تایبەتییەکانت بەشێوەیەکی گونجاو هەواگۆڕکێیان پێدەکرێت بۆئەوەی
بەدووربیت لە تێکچوون و شێداری
•دڵنیابە لەوەی کە دەرگاکان قفڵدراون و پەنجەرەکان داخراون لەکاتی شەودا و وە لەو کاتەی کە تۆ
لە دەرەوەیت

ئەم کارانە ئەنجام مەدە:
•دەنگی زۆر (دەنگەدەنگ) ،بەتایبەتی لەنێوان کاتژمێر 11ی شەو بۆ 8ی بەیانی
•جگەرەکێشان لەناو شوێنی نیشتەجێبوون
•هێشتنەوەی ئاژەڵ لەناو خانووەکە
•ڕێگەدان بە میوان بۆ مانەوەی لەکاتی شەودا
•تێکدانی خانووەکە
•فڕێدانی خواردن یان هەر خاشاکێکی تر لە چااڵودا (دەستشۆر)
•ئەنجامدانی هەر گۆڕانکاری یان چاککردنەوەیەک لەناو خانووەکە یان کەلوپەلی کارەبایی ناوی
•لەکارخستنی ئاگادارکەرەوەی دووکەڵ
•هەڵگرتن یان بەکارهێنانی دەرمانی ڕێگەپێنەدراو لە باڵەخانەکەدا
•بێزارکردنی کەسانی تر بە ئەنقەست
•هەڵسوکەوتی ناڕەوا و بەکارهێنانی زمانی نەشیاو بەرامبەر هەرکەسێک
•کردنەوەی نامەی خەڵکانی تر
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ئەو کەلوپەالنەی کە چاوەڕواندەکرێت لە
شوێنی نیشتەجێبوون
ئەم کەلوپەالنەی خوارەوە پێویستە لە شوێنی نیشتەجێبوون دابینبکرێن.
ئەگەر هەریەک لەم کەلوپەالنەی کە لەم لیستەی خوارەوەدا هاتوون نەبوون یان شکابوون ،تکایە
پەیوەندی بکە بە یارمەتی کۆچبەران.
حەمام (گەرماو)

•حەمام (تەوالێت) و/یان گەرماو بە کەڤەری دژە ئاوەوە
ئەگەر گونجاو بێت (بۆ نموونە پەردەی حەمام)
•حەوزی شوشتن
•تەوالێت

چێشتخانە

•ئامێری چێشت لێنان یاخود
فڕن و هەڵگر
•مایکرۆوەیڤ
•مەنجەڵ و کەلوپەلەکانی تری
چێشتلێنان
•چەقۆگەری و قاپ
•دۆاڵب
•ناوچەی ئامادەکردنی
خۆراک

•دەستشۆر
•سەالجە و بەفرگر
•گسک و/
یان شێوازی
تری کەلوپەلی
پاککردنەوەی ئەرز
•بێرۆکە و فڵچە
•گسکی سڕینەوە
(زەوسڕ)

•مێزی چێشتخانەی
پاکوخاوێن
و داپۆشەری سەر ئەرز
ژووری خەوتن

•شوێنی خەوتنی گونجاو بۆ کەسەکە (تاک یان جووت)
• 1دۆاڵبی جلەبەرگ بۆ هەر ژوورێک یان  1بۆ هەر
تاکەکەسێک کاتێک ژوورەکە هابەشە لەنێوان دووکەسی
گەورە کە بێگانەن بەیەکتر
• 1چەکمەجە بۆ هەر ژوورێک یان  1بۆ هەر
تاکەکەسێک کاتێک ژوورەکە هابەشە لەنێوان دووکەسی
گەورە کە بێگانەن بەیەکتر
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خواردن و دانیشتن

•مێز
• 1کورسی نانخواردن بۆ هەر کەسێک
• 1کورسی قۆڵدار یان قەنەفەی دانیشتن بۆ هەر کەسێک

خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان

•دەستگەیشتنی گونجاو بە ئاوی خواردنەوەی خاوێن
•دەستگەیشتنی گونجاو بە خزمەتگوزارییەکانی جل
شووشتن
(بۆ نموونە ئامێری جل شووشتن)
•جل هەڵگر یان هێڵی جل بۆ وشک کردنەوەی هەر
جلێکی شۆردراو
•تەختەی ئوتوکردن و ئامێری ئوتوکردن
•کەلوپەلی بایەخدان بە منداڵ ئەگەر شیاو بێت ،لەوانە
بێشکە و کورسی بەرز و کەلوپەلی پاککردنەوە بۆ
مندااڵنی تەمەن خوار  1ساڵی
•کەلوپەلی وەکو پەردە یاخود ڕووناکی کزکەر بۆ
ڕێگرتن یان بێهێزکردنی ڕووناکی ،یاخود ڕاکێشان
•هەست پێکەری دووکەڵ و مۆنۆکسایدی کاربۆن:
هەموو خانووەکان دەبێ ئاگادارکەرەوەی دووکەڵی تیادا
کاربکات
(لە هەموو نهۆمەکان بەکارهێنراوە وەکو شوێنی
نیشتەجێبوونی ژیان) وە ئاگادارکەرەوەی مۆنۆکسایدی
کاربۆن (لەو خانووانەی کە سووتەمەنی ڕەق و ئامێری
گازیان تێدایە)
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دابینکەری نیشتەجێبوون هەروەها لەسەریەتی کە قوماشی کەتانی تایبەتیت بۆ دابینبکات کاتێک تۆ
دەڕۆیتە ناو خانووەکە.
خاولی حەمام
( 2بۆ هەر کەسێک)

قوماشی (خاولی) دەموچاو
( 2بۆ هەر کەسێک)

سەرچەف
( 2بۆ هەر کەسێک)

بەتانی و لێف
2( 1 /بۆ هەر کەسێک)

خاولی دەست
( 2بۆ هەر کەسێک)

خاولی چا
( 1بۆ هەر کەسێک)

بالیف و بەرگی بالیف
 2لە هەریەکەیان (بۆ هەر کەسێک)

بەرگی لێف
( 2بۆ هەر کەسێک)

کەلوپەلی زیادەی تر
کەلوپەلی زیادەی تر و هی خۆت کە دەیبەیتە شوێنی نیشتەجێبوونت ،ئەمانە بەرپرسیارییەتی خۆتە
دابینکەری نیشتەجێبوونت بەرپرسیارییەتی و لێپرسراوی ئەم کەلوپەالنە هەڵناگرێت تۆ ڕێگەت
پێنەدراوە بەهێنانی گەرمکەرەوەی گوازراوە و داوات لێ دەکرێت کە هەر کەلوپەلێک کە مەترسیدار
یان سەالمەت نەبێت نەیهێڵیت و لەکۆڵی بکەیتەوە
هەندێک لەو کەلوپەلە باوانەی کە دابینکەران پێویست ناکات دابینیبکەن:
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•تەلەفۆن

•برۆدباند /پەیوەندی وایفای

•تەلەفزیۆنTV /

•پاککەرەوەی گسکی کارەبایی

خزمەتگوزارییەکانی ماڵ
گاز ،ئاو و کارەبا بۆت دابیندەکرێت ئاگاداری ژینگە ببە ،چاودێری
بەکارهێنانی ئەم خزمەتگوزارییانەی ماڵ بکە .تۆ ڕێنوێنیکەرت هەیە لە
کاربەدەستی نیشتەجێبوون دەربارەی ئەوەی کە چۆن خزمەتگوزارییەکانی ماڵ
بەکاردەهێنیت ،وەکو چۆن گەرم کەرەوە کارپێدەکەیت و سویچی کارەبا لەکوێن.
پێویستە لەسەرت سەرچاوەی خزمەتگوزارییەکانی ماڵ نەگۆڕیت.
ئەگەر بۆنی گازت کرد ،پێویستە یەکسەر پەیوەندی بکەیت بە ژمارەی
فریاکەوتنی تۆڕی گازی نیشتیمانی  0800 111 999لە ئینگڵتەرا و سکوتڵەندا
و وێڵز یان ژمارە  0800 002 001بۆ ئێرلەندای باکوور و پاشان یەکسەر
یارمەتی کۆچبەران لە بابەتەکە ئاگاداربکەیتەوە.

پشکنینەکانی خانوو /شوقە
پشکنینەکانی خانوو لە شوێنی خۆیاندان بۆئەوەی لەوە دڵنیابێت کە شوێنی نیشتەجێبوون شیاو و
سەالمەتە بۆ تۆ .دابینکەری نیشتەجێبوونت پێویستە لەسەری کە پشکنین بۆ شوێنی نیشتەجێبوون بکات
بەالیەنی کەمەوە لە مانگێکدا بۆ دەستنیشانکردن و چاککردنەوەی هەر کەموکوڕیەک.
بەالیەنی کەمەوە  5ڕۆژ بە لەهاتنی پشکنینەکان ،لەکات و بەرواری هاتنیان ئاگاداردەکرێیتەوە
بۆئەوەی لەو کاتەدا ئامادەبیت لە خانووەکەدا .دابینکەرەکە هەر کرداری پشکنین ئەنجام دەدات تەنانەت
ئەگەر تۆش لەوێ نەبیت.
چی ڕوودەدات لەکاتی پشکنیندا؟
پشکنەرەکە قسەت لەگەڵدا دەکات دەربارەی خانووەکە /موڵکەکە پشکنین دەکات
بۆ دۆزینەوەی هەر کەموکوڕییەک .ئەگەر هەر کەموکوڕییەک دۆزرانەوە ،ئەوا
بە ڕاپۆڕت دەنێردرێت بۆ چاککردنەوە .هەر کەموکوڕییەک کە ڕوون نەبێت
الی پشکنەرەکە دەبێ ئاماژەی بۆ بکرێت.
کێ کرداری پشکنین ئەنجام دەدات؟
پشکنینی خانوو /موڵک بەالیەنی کەمەوە مانگانە ئەنجام دەدرێت لەالیەن دابینکەری نیشتەجێبوون.
یەکێک لە  UKVIیاخود ئەنجوومەنی ناوخۆیی هەروەها دەتوانێ بەهەمان شێوە کرداری پشکنین
ئەنجام بدات بۆئەوەی دڵنیابن لەوەی کە دابینکەری نیشتەجێبوون بەپێی ستاندەرەکان کارەکان دەکات.
چۆن ڕاپۆرت بدەم دەربارەی هەر کەموکوڕییەک؟
کەموکوڕی نیشتەجێبوون پێویستە یارمەتی کۆچبەرانی لێ ئاگاداربکرێتەوە بۆئەوەی تۆماربکرێن
و چارەسەر بکرێن .دابینکەرانی نیشتەجێبوون کاردەکەن تا کەموکوڕییەکان چارەسەربکەن لەکاتی
دیاریکراودا .ئەگەر کەموکوڕییەک کاریگەری لەسەرت دروستکرد نابێ چاوەڕێ بکەیت تاوەکو
پشکنینی مانگانە دێت تا ئاگاداریان بکەیتەوە.
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داخڵبوون /چوونەناوەوەی نیشتەجێبوون
دابینکەری نیشتەجێبوونت دوو کلیل یان کلیلی ماستەری خانووەکەی پێیە کە لە شوێنێکی سەالمەت
هەڵگیراوە .لە بارودۆخی ئاساییدا ،داخڵبوونە ناو خانووەکە بۆ چاککردنەوە و پشکنین ئانجام دەدرێت
لەو کاتەی کە تۆ لەوێ ئامادەیت.
ئەگەر کرداری چاککردنەوە و چاکسازی ڕۆتینی پێویستبوو لە ناو خانووەکە،
لەم حاڵەتەدا چاوپێکەوتنێک ڕێکدەخرێت ،وە تۆ پێویستە هەوڵ بدەیت ئامادەبیت بۆئەوەی
ڕێگە بە کارمەندی چاکسازی بدەیت بچێتە ناو خانووەکە .بەاڵم ئەگەر کاری سەرەتایی
پێویست بێت لەماوەی کەمدا ،ئەوا تۆ پەیوەندیت پێوە دەکرێت لەالیەن دابینکەری خۆتەوە
کە چاوپێکەوتنێک ڕێکدەخات .ئەگەر نەتوانی لەکاتی چاوپێکەوتنەکەدا ئامادەبیت لە
خانووەکەدا ،ئەوا دابینکەرەکە داخڵی خانووەکە دەبێت ،بە بەکارهێنانی کلیلی کۆپیکراو.

چاککردنەوە و چاکسازی
دابینکەرانی نیشتەجێبوون کاردەکەن بۆ چاککردنەوەی هەر کەموکوڕییەک
لەماوەی کاتی دیاریکراودا بەگوێرەی پۆلێنی بابەتەکە .ئەم خشتەیەی خوارەوە
پۆلێنی کەموکوڕییە جیاوازەکان ،کاتی وەاڵمدانەوە و هەندێ نموونەی
کەموکوڕی ڕووندەکاتەوە .ئەگەر دڵنیانیت لە پۆلێنی چاکسازی ،یان ئەگەر
بابەتێک کە ڕاپۆرتت ناردووە و چاکنەکراوەتەوە لەکاتی دیاریکراوی خۆیدا،
پێویستە پەیوەندی بکەیت بە یارمەتی کۆچبەران.
پۆلێنکردنی چاکسازی/
چاککردنەوە
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واتا

کاتی وەاڵمدانەوە

نموونەی کەموکوڕی /هەڵە

جۆری 1

کەموکوڕییەک کە دەبێتە
هۆی ،مەترسی بۆسەر
تەندروستی ،سەالمەتی یان
ئاسایش ،یاخود شێواندن و
نەمانی خزمەتگوزارییەکی
سەرەتایی شوێنی
نیشتەجێبوون.

بەبەردەوامی پەیوەندی
بکە بە دامەزراوە
بۆ لێکۆڵینەوە و
چاککردنەوە یان
دابینکردنی جێگرەوەی
کاتی لە شوێنی
نیشتەجێبووندا لەماوەی
 4کاتژمێردا کە دابینکەر
ئاگاداردەبێت لە بابەتی
چاککردەوەکەدا

•لێچوونی گاز
•ڕژانی ئاو
•ناجێگیری پێکهاتەی خانوو
•نەبوونی ئاوی سەرەکی
•زیانی ئاگر

جۆری 2

 24کاتژمێر بۆ
کەموکوڕییەک کە
سەالمەتکردنی ،
5
کاریگەری پێچەوانە
ڕۆژی کارکردن بۆ
بکاتە سەر تەندروستی،
سەالمەتی و ئاسایشت ،یان چارەسەری هەمیشەیی.
کاریگەری بەرچاو دەکاتە ئەگەر دابینکەری
نیشتەجێبوون نەیتوانی
سەر خانووەکە یاخود
لەماوەی  24کاتژمێردا
شێوازی ژیانت
شوێنەکە سەالمەت
بکات ،نیشتەجێبوونی
جێگرەوەی کاتی پێویستە
دابینبکرێت.

•نەبوونی سەرچاوەی ئاوی
گەرم
•گەرمکەرەوە کارناکات
•نەبوونی سەرچاوەی کارەبا
•ئاگادارکەرەوەی ئاگر و
دووکەڵ کارناکات
•باڵوبوونەوەی ئافات
(بۆ نموونە زیندەوەرە
زیانبەخشەکان) کە مەترسی
ڕاستەخۆ بکاتە سەر
تەندروستی و سەالمەتی

پۆلێنکردنی چاکسازی/
چاککردنەوە
جۆری 3

واتا
کەموکوڕییەک کە
دەبێتە هۆی کاریگەری
پێچەوانە بۆسەر ئارامی
و گونجاندنی تۆ ،یان
لەوانەیە ببێتە هۆی زیانی
زیاتر بۆسەر خانووەکە
ئەگەر چارەسەر نەکرێت

کاتی وەاڵمدانەوە

نموونەی کەموکوڕی /هەڵە

 21ڕۆژی کارکردن

•لێبوونەوەی بۆیە (بۆیاخ)
•نیشانەی دیار و بەرچاوی
شێداری و گەشەکردنی
کەڕوو
•دیواری ڕووخاوی بەرچاو
و کاشی ئەرزی شکاو
•باڵوبوونەوەی زیندەوری
زیانبەخشی تر

زانیاری زیاتری نیشتەجێبوون
سەالمەتی ئاگر
هەموو خانووەکان ئاگادارکەرەوەی دووکەڵیان تێدا دانراوە .ئەگەر ئاگرێک
لە خانووەکەدا هەبێت ،دووکەڵەکە ئاگادارکەرەوەکە دادەگیرسێنێت و
دەنگێکی بەرز و بەردەوامی 'بیپ' دەردەکات.
لەکاتی دۆزینەوەی ئاگر ،تۆ و خێزانەکەت پێویستە:
	>بەخێرایی خانووەکە جێبهێڵن و بڕۆنە شوێنێکی سەالمەت
	>مەوەستە لە کۆکردنەوەی کەلوپەلە تایبەتییەکان
	>باڵەخانەکە بەجێ بهێڵە لەڕێگەی نزیکترین دەرچەی سەالمەتی
	>پەیوەندی بکە بە خزمەتگوزاری ئاگر و ڕزگارکردن بە ژمارە تەلەفۆنی  999وە ئاگاداری
دابینکەری نیشتەجێبوون بکەوە
پاتری ئاگادارکەرەوەی دووکەڵ دەرمەهێنە ،چونکە ئەمە دەبێتە هۆی خستنە مەترسی ژیانی
کەسەکان .هەستپێکەری دووکەڵ هەموو مانگێک دەپشکنرێت کاتێک خانووەکە دەپشکنرێت .ئەگەر
ئاگادارکەرەوەکە دەستیکرد بە دەنگەدەنگی پچڕپچڕ 'بیپ' ،ئەمە واتای ئەوەیە کە دەبێ پاترییەکەی
بگۆڕدرێت .پەیوەندی بە یارمەتی کۆچبەران بکە و داوا بکە کە پاترییەکەیت بۆ بگۆڕن.
پاککردنەوە
گرنگە کە شوێنی نیشتەجێبوونەکە بە پاکی و ڕێکی بهێڵیەوە .ئەگەر شوێنی
نیشتەجێبوون بە پاکی نەهێڵدرایەوە ،زیندەوەرە زیانبەخشەکان پەیدا دەبن و
ژیانی خەڵک دەخەنە مەترسییەوە .تۆ بەرپرسیاری لە پاککردنەوەی شوێنی
نیشتەجێبوونی خۆت.
ئەگەر تۆ لە خانوویەکدا بژیت کە خەڵکی تریش تیایدا بژین ،ئەوا
دابینکەری نیشتەجێبوون بەرپرسیارە لە پاککردەوەی ناوچە هاوبەشەکان بە
ڕێکوپێکی ،هەرچەندە تۆ و کەسەکانی تریش پێویستە چاودێری ئەم ناوچانە
بکەن و گرنگی پێ بدەن لەڕووی پاککردنەوەدا.
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کۆکردنەوەی (فڕێدانی) زبڵ و خاشاک
خاشاک پێویستە لە تەنەکەی دروستی خاشاکدا یان تەنەکەی خاشاکی دووبارە
بەکارهێنانەوەدا دابنرێن .ئەنجوومەنی ناوخۆیی ئەمانە بەتاڵ دەکەن لەسەر
بنچینەیەکی ڕێک ،بۆیە ئاگاداربە لەوەی کە خاشاکەکانت دابنێیت بۆ کۆکردنەوە لە
ڕۆژی خۆیدا.
ئەمە نایاساییە کە پاشماوە فڕێ بدەیتە سەر شەقام یان فڕێی بدەیتە هەر
ناوچەیەکی گشتی تر .ئەمە دەناسرێت بە فڕێدانی پاشماوە بە شێوەیەکی نایاسایی.
( )fly-tippingئەگەر ئەوە بزانرێت کە تۆ پاشماوە فڕێدەدەیت ئەوا لەوانەیە
غەرامە بکرێیت یان زیندانی بکرێیت.
گەشت کردن
تۆ بەرپرسیاری لە پارەدانی گواستنەوەکانی خۆت .گورزەی
دەرکەوتەی ناوخۆییت زانیاری دابیندەکات لەسەر گواستنەوەی
گشتی ناوخۆیی بەردەست .ئەمە دەکرێ کە ئەگەر بچیتە سەنتەری
ڕاپۆرتی پەنابەران ،نوسینگەی سەرەکی پارەی گەشتەکەت
بدات .ئەمە لەوانەیە خودکارانە بخرێتە سەر کارتی ئاسپێنت
( .)ASPEN cardیارمەتی کۆچبەران ئاگادارت دەکاتەوە کە
چۆن دەتوانی یارمەتی وەربگریت لەم شتەدا.
پۆستە
پۆستەی تۆ تایبەتە بە خۆت .ئەمە تاوانە کە تەداخولی پۆستەی
کەسێکی تر بکەیت .ئەگەر پۆستەیەکت وەرگرت کە بۆ کەسێکی
تر نێردرابوو کە لە خانووەکەدا نەدەژیا ،تکایە بیدە بە کاربەدەستی
نیشتەجێکردن.
زۆرێک لە نێردراوەکانی نوسینگەی سەرەکی بە ڕێگەی پۆستە
دەبێت ،بۆیە گرنگە کە بەشێوەیەکی ڕێکوپێک سندوقی پۆستەی
خۆت سەیر بکەیت و نوسینگەی سەرەکی لێ ئاگاداربکەیتەوە ئەگەر
ناونیشانی خۆت گۆڕی.
گواستنەوەی شوێنی نیشتەجێبوون
نوسینگەی سەرەکی بەپەرۆشە بۆ کەمکردنەوەی ناخۆشی لە ژیانی تۆدا ،لەگەڵ ئەمەشدا ،لەوانەیە
داوات لێبکرێت کە شوێنی نیشتەجێبوونی خۆت بگوازیتەوە .بۆ نموونە ،ئەگەر بەڵێننامەی کرێی
نیشتەجێبوون کۆتایی پێبێت و خاوەنی خانووەکە داوای شوێنەکە بکاتەوە .نوسینگەی سەرەکی و
دابینکەری نیشتەجێبوون هەوڵ دەدەن کە تۆ لەم ناوچەیە بهێڵنەوە ،هەرچەندە ئەمە هەمووکات ناکرێت.
ئەگەر پێویست بوو کە بگوازییەوە ،نامەیەکت بۆ دەنێردرێت کە پشتڕاستی ئامادەکارییەکانی ئەم کارە
دەکاتەوە .ئەگەر داوات لێکرا کە بگوازیتەوە و تۆش وای دەبینی کە گونجاو نییە ،پێویستە یەکسەر ئەم
بابەتە بەرزبکەیتەوە بۆ نوسینگەی سەرەکی و دابینکەری نیشتەجێبوون ،هەمیشە ئەم کارە بکە بەر لە
وادەی دیاریکراوی گواستنەوە.
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بڕگەی 5

پارە و پاڵپشتی پارەدان

تۆ بەشێوەیەکی ئاسایی پاڵپشتی داراییت پێ دەدرێت لەڕێگەی 'کارتی ئاسپین' ( )Aspen cardبۆ
ئەوەی توانات هەبێت کە خواردن و کەلوپەلی تر بکڕیت بۆ ڕایی کردنی پێداویستییەکانی ژیانت.
ئەگەر هەر کێشەیەک یان پرسیارێکت دەربارەی پاڵپشتی داراییت هەبوو ،ئەوا پێویستە پەیوەندی
بکەیت بە یارمەتی کۆچبەران .کارتی ئاسپین ،چیپ و چین ( )Chip-and-Pinبەکاردێنێت و وەکو
ئەم وێنەیەی خوارەوەیە.

زانیاری دەربارەی کارتی ئاسپین ()Aspen card
•ئەمە کارتی دڵنیایی ( )credit cardنییە و حیسابی بانکی
دروست ناکات .تەنیا نوسینگەی سەرەکی دەتوانێ پارە دابنێتە
سەر کارتەکەت ،بۆیە تۆ ناتوانیت بەکاریبهێنیت بۆ
وەرگرتنی پارە لە کەسانی تر.
•نوسینگەی سەرەکی ئاگادارت دەکاتەوە لە بڕی پاڵپشتی
دارایی کە مافی تۆیە وەریبگریت و ئەمەش هەموو
هەفتەیەک دەخرێتە سەر کارتەکەت .بااڵنسی تۆ هەفتە
هەفتە زیاد دەکرێت.
•تۆ دەتوانی تەنیا ئەو بڕە خەرج بکەیت کە لەسەر
کارتەکەدایە .تۆ پێویستە بزانی کە ئایا بڕی پێویست
پارەت هەیە بەر لە کڕینی شتەکان ،ئەگەرنا پارەدانەکەت ڕەتدەکرێتەوە.
•ئەم کارتە دەبێ تەنیا لەالیەن ئەو کەسەوە بەکاربێت کە ژمارەی پی ئای ئێنی ( )PINپێدراوە .ئەمە
بەرپرسیارییەتی تۆیە کە دڵنیابیت لەوەی کارتەکە بە پارێزراوی هەڵگیراوە.
•نوسینگەی سەرەکی دەتوانێ سەیری بەکارهێنانی کارتەکە بکات لە دژی تەزویر و هەروەها
بۆئەوەی یارمەتی پاراستنی بەکارهێنەرانی خزمەتگوزارییەکە بدات.
•بەرواری بەسەرچوونی سەر کارتەکە بە واتای ئەوە نایەت کە بەرواری پاڵپشتیکردن کۆتایی
پێدێت .ئەگەر تۆ هێشتا پاڵپشتی دارایی وەردەگریت لەو کاتەی کە کارتەکە بەسەردەچێت ،ئەوا
کارتەکە نوێ دەکرێتەوە.
•تۆ ناتوانی پارەدان لەڕێگەی تەلەفۆن و ئینتەرنێت ئەنجام بدەیت ،هەروەها ناتوانیت لە دەرەوەی
واڵت بەکاریبهێنیت.
•تۆ پابەند دەکرێیت لە بەکارهێنانی کارتەکە بۆ کڕینی چەند کەلوپەلێک و خزمەتگوزارییەکی
دیاریکراو.
دەتوانی کارتی ئاسپینەکەت بەکاربهێنی بۆ:
•پارەدانی زۆربەی ئەو دوکانانەی کە لۆگۆی ڤیزایان لەسەرە ،تا ئەو بڕە بەهایەی کە لە بااڵنسەکەتدا هەیە
•پشکنین بۆ بااڵنسی ماوەت بکە لە ئامێری ئەی تی ئێم ( ،)ATMکە هەروەها پێی دەوترێت ئامێری کاش
•دەتوانی پارە لە ئامێری کاش دەربهێنیت تا بەهای  £200پاوەند ،بەاڵم وریابە لەوەی کە هەندێک
لە ئامێرەکانی کاش پارەی دێتە سەر
•پارەی کاشت وەربگرەوە کاتێک شتێک دەکڕی لەو دوکانانەی کە بەشدارن لە ڤیزا
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هەرچەندە ،ئەگەر تۆ داواکاری پەنابەریت سەرکەوتوو نەبووبوو لە بڕگەی 4ی پاڵپشتی ،ئەوا تۆ
ناتوانی پارە دەربهێنیت لە ئامێری کاش یان پارە وەربگریتەوە لە دوکانەکاندا.
پەیوەندی بە یارمەتی کۆچبەران بکە  0808 8010 503بەزووترین کات ئەگەر:
•پارەدانێک کە پێشبینیت دەکرد وەرنەگیراوە ،یان کاتێک بڕێکی هەڵە وەردەگریت
•کاتێک کارتەکەت ون دەکەیت ،تێکدەچێت ،یاخود دەدزرێت (بۆئەوەی هەڵیبوەشێنیتەوە و کارتێکی
نوێ وەربگریت)

پارەدانی زیاتر
ئەگەر تۆ وای دەبینی کەوا شیاوی بۆ هەر پارەیەکی زیادەی تر ،پەیوەندی بە یارمەتی کۆچبەران
بکە بە ژمارە  .0808 8010 503ئەم زانیارییانەی خوارەوە هەندێک لەم حاڵەتانە ڕووندەکاتەوە
کە تۆ لەوانەیە شیاو بیت بۆ پارەی زیاتر:
•سکپڕبوون
•ئەگەر تۆ سکپڕبیت ئەوا مافی ئەوەت هەیە کە  £3پاوەند زیاتر لە هەر هەفتەیەکدا
وەربگریت لەماوەی سکپڕیتدا .هەروەها دەتوانی داوای  £300پاوەند بکەیت بۆ پارەدانی
منداڵبوون بۆ یارمەتیدان بۆ کڕینی شتومەک بۆ منداڵە ساوایەکەت.
•پێویستە لەماوەی  8هەفتە پێش منداڵبوون و  6هەفتە دوای منداڵ بوون داوای پارەکە بکەیت.
بۆئەوەی داوای پارەکە بکەیت پێش ئەوەی منداڵەکەت لەدایکببێت ،پێویستە بڕوانامەی
ئۆریجیناڵی  MATB1یان بەڵگەیەکی تری سکپڕی پیشانی یارمەتی کۆچبەران بدەیت.
هەروەها دەتوانی داوای بکەیت ئەگەر منداڵەکەت لە دەرەوەی بەریتانیا لەدایکبوو وە
منداڵەکەت تەمەنی کەمتر بوو لە  3مانگ ،یاخود لە هەندێ حاڵەتی تایبەتی تردا .لەم حاڵەتەدا
پێویستە بڕوانامەی ئۆریجیناڵی دوورودرێژی منداڵبوونەکە پیشان بدەیت.
•بۆئەوەی پاڵپشتی ئاساییت زیاد ببێت و منداڵە ساوایە نوێیەکەش داخڵ بکرێت ،ئەوا تۆ
پێویستە بڕوانامەی ئۆریجیناڵی دوورودرێژی منداڵبوونەکە دابینبکەیت لەماوەی  6هەفتەی
منداڵبوونەکە.
•کاتێک منداڵەکەت تەمەنی لەژێر  1ساڵیدایە ،ئەوا تۆ  £5پاوند هەفتانە زیاتر وەردەگریت
لەگەڵ پارەی ئاسایی خۆت ،وە  £3پاوەند بۆ هەر منداڵێک لە تەمەنی  1تا  3ساڵیدا.
•بارودۆخە ناوازەکان:
•ئەگەر تۆ بارودۆخێکی ناوازە (شاز)ت هەیە کە تێچوویەکی زۆری دەوێت زیاتر لە ئاستی
پاڵپشتی ستاندەر ،تۆ لەوانەیە شیاو بیت کە پارەی زیاترت پێبدرێت .بۆ نموونە ،ئەگەر
پێویست بکات کە گەشت بکەیت بۆ شوێنێکی دوور بۆ چاوپێکەوتنی پزیشکی (ئەمە دەبێ
پێش گەشتەکە داوا بکرێت) ،یاخود حاڵەتێکی پزیشکیت هەبێت
و پێویستی بە خۆراکی تایبەت هەبێت.

28

بڕگەی 6

هەنگاونان بەرەو پێشەوە

کاتێک داواکاری پەنابەریت (بە هەموو تانەلێدانەکانەوە) بڕیاری لەسەردرا ،ئەوا زۆربەی کات مافی
پاڵپشتی نوسینگەی سەرەکیت دەوەستێت .لەم حاڵەتەدا ،تێبینی ئەوەت پیدەدرێت کە پاڵپشتی داراییت
دەوەستێت و پێویستە شوێنی نیشتەجێبوونی ماوە درێژ بەجێبهێڵیت .ئەوەی کە پێویستە ئەنجامی
بدەیت دوای ئەمە دەوەستێتە سەر ئەوەی کە ئایا داواکاریت لەسەر پەنابەری سەرکوتووبوە .یارمەتی
کۆچبەران پەیوەندیت پێوە دەکات بەخێرایی دوای ئەوەی بڕیارت وەردەگرێت و ئامۆژگاریت پێدەدەن
لەبارەی هەنگاوەکانی داهاتوو.
پێش ئەوەی شوێنی نیشتەجێبوونت بەجێبهێڵیت ،تکایە دڵنیابە لەوەی کە هەموو کەلوپەلە تایبەتییەکانت
هەڵگرتوون (پاکت کردوون) ،وە دڵنیابە لەوەی کە شوێنی نیشتەجێبوونەکە پاکوخاوێن و ڕێکە و هیچ
کەلوپەلێکی تایبەتت جێنەهێشتووە.

داواکاری سەرکەوتوو
ئەگەر مۆڵەتی مانەوەت پێدرا لە بەریتانیا – جا چ وەکو حاڵەتی پەنابەری ،مۆڵەتی ڕێز و بایەخ
یان پاراستنی مرۆیی ،پاشان لەم حاڵەتەدا ڕێگەت پێدراوە کە کاربکەیت ،داوای سوودمەندبوونە
گشتییەکان بکەیت و بەدوای خانووی تایبەتدا بگەڕێیت ،وە یارمەتی وەربگریت دەربارەی ئەمانە
وەکو هەر دانیشتوویەکی تری بەریتانیا .تۆ مۆڵەتی نیشتەجێبوونی بایۆمەتری وەردەگریت ،کە دەتوانی
بەکاریبهێنیت بۆئەوەی پیشانی بدەیت کە تۆ گونجاو و ڕێگەپێدراویت.
مافی پاڵپشتی پەنابەریت کۆتایی پێدێت  28ڕۆژ دوای مۆڵەت پێدانت بۆ مانەوە .تۆ نامەیەک
وەردەگریت کە پشتڕاستی ئەو بەروارە دەکاتەوە کە پاڵپشتی پەنابەریت کۆتایی پیدێت .زۆر گرنگە
کە دەست بکەیت بە ڕیکخستن بۆ داهاتوو یەکسەر دوای ئەوەی نامەکەت پێدەگات ،چونکە کاتی
پێویستە تا ئەوەی خۆت ڕابێنیت دوای نەمانی پاڵپشتی پەنابەری .نوسینگەی سەرەکی ناتوانێ پاڵپشتیت
درێژبکاتەوە زیاتر لە  28ڕۆژ.
دەستکەوتنی کارێک یان داواکردنی سوودەکان
تۆ پێویستە بەدوای کاردا بگەڕێیت و/یان داوای
سوودەکان بکەیت .سەنتەری کاری پڵەس
نوسینگەیەکی حکومەتە کە مامەڵە لەگەڵ ئەم
کارەدا دەکات .یارمەتی کۆچبەران دەتوانێ
پاڵپشتیت بکات لەم کارەدا و پەیوەندیت پێوە
دەکات بۆئەوەی یارمەتیت بدات لە یەکەم
چاوپێکەوتنت لە سەنتەری کاری پڵەس .گرنگە
کە ئەم کارە بکەیت لە زووترین کاتدا.
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دۆزینەوەی شوێنی نیشتەجێبوونی جێگرەوە
تۆ پێویستە شوێنی نیشتەجێبوونی جێگرەوە بدۆزیتەوە .ئەمە دەکرێ نیشتەجێبوونی بە کرێ،
ژیان لەسەر کار ،هۆستێڵ ،شوقە یان خانووی هاوبەش بێت .هەروەکو یارمەتی کۆچبەران،
بەشی نیشتەجێکردنی ئەنجوومەنی ناوخۆیی دەتوانن ئامۆژگاری و یارمەتیت بدەن .ئەگەر تۆ
بەدیاریکراوی بێ توانایت یان منداڵت هەیە ،ئەوان دەکرێ دووبارە نیشتەجێت بکەنەوە ئەگەر تۆ
پێویستت بێ کە وا بکەن.
کردنەوەی حیسابی بانکی
تۆ پێویستە حیسابی بانکی بکەیتەوە (ئەگەر تا ئێستا حیسابی بانکیت نییە) بۆئەوەی بتوانی سوودەکان
و پارە وەربگریت و ئەگەر گونجاو بوو کرێ بدەیت .بانکی جیاواز داوای زانیاری جیاواز دەکەن بۆ
کردنەوەی حیساب ،بەاڵم ئەوان پێویستە بەڵگەی ناسنامەی ( )IDتۆ ببینن ،بۆ نموونە وەکو مۆڵەتی
نیشتەجێبوونی بایۆمەتری.

داواکاری ناسەرکەوتوو
ئەگەر داواکاریت (بە هەموو تانەلێدانەکانەوە) ڕەتکرایەوە ،چاوەڕوانیت لێ دەکرێت کە ئامادەکاری
بکەیت و بەریتانیا جێبهێڵیت .نوسینگەی سەرەکی خزمەتگوزاری گەڕانەوەی خۆبەخش دابین دەکات،
کە دەکرێ یارمەتیت بدات بۆ ئەنجامدانی هەر ئامادەکارییەکی پێویست .بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی
ئەمە دەتوانی سەردانی  www.gov.uk/return-home-voluntarilyبکەیت یان پەیوەندی بکەیت
بە خزمەتگوزاری گەڕانەوەی خۆبەخش.0300 004 0202:
یارمەتی کۆچبەرانی بەریتانیا بەخێرایی پەیوەندیت پێوەدەکات دوای ئەوەی کە تۆ بڕیارەکەت
وەردەگریت و ئامۆژگاریت پێدەدات بۆ هەنگاوەکانی داهاتوو ،لەوانە زانیاری و سوودەکانی
خزمەتگوزاری گەڕانەوەی خۆبەخش.
ئەگەر تۆ منداڵی خوار تەمەن  18ساڵیت هەبوو لە خێزانەکەتدا لەوکاتەی کە داواکاری و هەموو
تانەلێدانەکانت ڕەتکرانەوە ،پاڵپشتی پەنابەریت بەشێوەیەکی خودکاری (ئۆتۆماتیکی) ناوەستێت.
ئەگەر منداڵت نەبوو لە خێزانەکەت ،مافی پاڵپشتی پەنابەریت دوای  21رۆژ دەوەستێت .نامەیەکت
پێدەگات کە تیایدا ئەو بەروارەت پێدەڵێت کە تۆ پێویستە شوێنی نیشتەجێبوون بەجێبهێڵیت .هەروەها ئەم
نامەیە ئامۆژگاریت دەکات کە چۆن داوای پاڵپشتی زیاتر بکەیت ئەگەر تۆ هەنگاو دەنێیت کە بەریتانیا
جێبهێڵیت بەاڵم وای بۆناچیت کە بتوانیت لەماوەی  21ڕۆژدا بڕۆیت .ئەم فۆڕمی پاڵپشتییە دەناسرێت
بە 'بڕگەی 4ی پاڵپشتی' وە لەوانەیە لە هەندێ حاڵەتی تریشدا بەردەست بێت ،کە لەو نامەیەدا
ڕووندەکرێتەوە کە وەریدەگریت.
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بڕگەی 7

(ژمارەی) پەیوەندی بەسوود

(ژمارەی) پەیوەندی فریاکەوتن:
خزمەتگوزارییەکانی فریاکەوتن (ئاگر /پۆلیس /ئەمبواڵنس)999 :
پۆلیسی نافریاکەوتن101 :
 NHSی نا فریاکەوتن111 :
تۆڕی گازی نیشتیمانی:
ئینگڵتەرا ،سکۆتلەندا و وێڵز 0800 111 999
ئێرلەندای باکوور0800 002 001 :
یارمەتی کۆچبەران:
وێبسایت0808 8010 503 :
تەلەفۆن0808 8010 503 :
ئیمەیڵas@migranthelpuk.org :
ناونیشانMigrant Help:
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
نوسینگەی سەرەکی:
زانیاری دەربارەی پێشکەشکردنی پەنابەری و پاڵپشتی پەنابەری:
www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
تانەلێدانی پاڵپشتی پەنابەری:
www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-asylum-support
دۆزینەوەی ڕاوێژکاری یاسایی:
www.gov.uk/find-a-legal-adviser
خزمەتگوزاری گەڕانەوەی خۆبەخش:
وێبسایتwww.gov.uk/return-home-voluntarily :
تەلەفۆن0300 004 0202 :
دامەزراوە خێرخوازییەکان:
کرداری پەنابەرانwww.refugee-action.org.uk :
ئەنجوومەنی پەنابەرانwww.refugeecouncil.org.uk :
پڕۆژەی تانەلێدانی پاڵپشتی پەنابەریwww.asaproject.org :
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