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ئامانجی ئەم ڕێبەرییە 

ئەم ڕێبەرییە بۆ ئەو کەسانەیە کە داوای پەنابەری دەکەن لە شوێنی نیشتەجێبووةی 
پەنابەری، وە زانیاری گرنگی تێدایە دەربارەی: 

یاسا و كەلتور و بەهاکانی بەریتانیا	 

خزمەتگوزارییەکانی تەندروستی و خۆشگوزەرانی	 

مانەوە بە سەالمەتی و وەرگرتنی پاڵپشتی	 

تکایە ئەم نامیلکەیە بە تەواوی بخوێنەوە و زانیارییە گرنگەکانی دیاربکە )هایالیت بکە(. ئەم نامیلکەیە لە شوێنێکی 
پارێزراو هەڵبگرە، بۆ ئەوەی دواتر بگەڕێیتەوە سەری. 

تۆ هەروەها ئەمانەی خوارەوەش وەردەگریت:
زانیاری دەربارەی خزمەتگوزاری ناوخۆیی، بۆ نمونە تەندروستی، خوێندن، هێڵەکانی گواستنەوە، وە 	 

خزمەتگوزارییەکانی پاڵپشتیکردن، بە زمانێک کە تۆ تێیبگەیت. 

نامیلکەی 'ڕێبەرییەک بۆ ژیان لە شوێنی نیشتەجێی پەنابەری'، کە زانیاری تێدایە دەربارەی ژیان لە شوێنی 	 
نیشتەجێبوونی پەنابەری. 

ئەگەر ئەمەت پێنەدراوە، تکایە داوای وەرگرتنی بکە لە دابینکەری شوێنی نیشتەجێبوونت. هەروەها تۆ دەتوانی دەستت 
بگات بە نامیلکەکانی  Home Office  لە ڕێگەی ئۆنالین لەم سایتەی خوارەوە: 

   www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation

 www.gov.uk/government/publications/asylum-support-UK-rights-and-expectations

http://www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation
http://www.gov.uk/government/publications/asylum-support-UK-rights-and-expectations
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کامانەن ئەم دامەزراوانەی )ڕێکخراوانەی( کە شوێنی نیشتەجێبوون و پاڵپشتیم بۆ 
دابین دەکەن؟

The Home Office کە بەشێوەیەکی سەرەکی بەرپرسیارە لەو شوێنی 
نیشتەجێبوونەی کە تۆ تیایدا دەژیت، وە هەروەها بەرپرسیارە لە پاڵپشتی داراییت. 

Migrant Help ئامۆژگاری پێدەرن، ڕاپۆرت دەردەکەن و دابینکەری 
  )AIRE(   ڕێگەپێدراون کە لەالیەن Home Office ڕاسپێردراون. ئەوان 
خێرخوازین و جیاکراوەن لە  Home Office  ، کە ئامۆژگاری سەربەخۆ 
پێشکەش دەکەن. ئەگەر تۆ پێویستیت بە زانیاری هەیە دەربارەی پاڵپشتی، 

ئاگادارکردنەوە دەربارەی هەر حاڵەتێک )کێشەیەک(، یاخود ئاگادارکردنەوەی 
 Home Office  دەربارەی گۆڕانکارییەک لە بارودۆخی خۆت، پێویستە 

 پەیوەندی بکەیت بە Migrant Help لەڕێگەی ژمارەی تەلەفۆنی   
   503 8010 0808   کە پەیوەندییەکە بەخۆڕاییە. وەرگێڕ بەردەستن.

دابینکەری شوێنی نیشتەجێبوونت.  Home Office  کۆمپانیای تایبەت 
بەکاردێنێت بۆ دابینکردنی شوێنی نێشتەجێبوون بۆ تۆ. کاتێک داخڵ دەبیت، 

فەرمانبەرێکی نیشتەجێبوونت بۆ دادەنرێت کە بەردەست دەبێت بۆ وەاڵمدانەوەی 
هەر پرسیارێک کە تۆ هەتبێت، هەروەها یارمەتیت دەدات لە شوێنی نیشتەجێبوون 
و گورزەی ناوخۆیی، کە بریتیە لە زانیاری دەربارەی چۆنییەتی ناوتۆمارکردن لە 

جی پی ) GP ( وە نەخشەی ناوچەی ناوخۆیی. 

وردەکاری دامەزراوەکان لەم ڕێبەرییەدا دەتوانرێت بدۆزرێنەوە لە       )ژمارەی( پەیوەندی بەسوود . تکایە ئاگاداری 
ئەوەبە کە خزمەتگوزارییەکانی وەرگێڕان لەوانەیە بەردەست نەبێت بۆ ئەم دامەزراوانە، وە هەندێک لە دامەزراوەکان 
 ) packs ( خزمەتگوزارییەکان دابین ناکەن لە تەواوی ناوچەکانی شانشینە یەکگرتووەکان. تکایە سەیری گورزەکانی

دانانی ناوخۆیی بکە بۆ دامەزراوەکانی تایبەتمەندی هەرێمی. 
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پەیوەندی کردن بە خزمەتگوزارییەکانی فریاکەوتن
لە حاڵەتی فرایکەوتندا، تۆ پێویستە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بکەیت بە  999   و بە ئیشپێکەری خزمەتگوزارییەکە بڵێیت 
کە چ جۆرە خزمەتگوزارییەکت پێویستە – ئاگر، پۆلیس یاخود ئەمبوالنس . گرنگە کە تۆ لەکاتی فریاکەوتندا تەنیا 

پەیوەندی بەم ژمارانەوە بکەیت.

ئەگەر ناتوانی بە ئینگلیزی قسە بکەیت، ناوی ئەو زمانە بهێنە کە دەتوانی قسەی پێ بکەیت یەکسەر دوای ئەوەی 
پەیوەندی دەکەیت بە  999  ، وە پاشان ناونیشانی حاڵەتی فریاکەوتنەکەیان پێبڵێ، وە دوای ئەوە وەرگێڕێکت بۆ دابین 

دەکرێت ئەگەر بەردەست بێت. پەیوەندی کردن بە  999   بەخۆڕاییە.

پۆلیس:    ئەگەر توندوتیژی یان هەڕەشە بەکارهات، یاخود شاهێدی ئەنجامدانی تاوانێک بوویت، ئەوا پێویستە پەیوەندی 
بکەیت بە   999   و داوای پۆلیس بکەیت. ئەگەر دەتەوێت ڕاپۆرت بدەیت دەربارەی تاوانێک، یان ئەگەر تۆ بوویتە 

قوربانی تاوانێک کە پێویستی بە وەاڵمدانەوەی فریاکەوتن نەبێت، ئەوا پێویستە پەیوەندی بکەیت بە  101  .

ئاگر:    ئەگەر مەترسی ئەگەری بوونی ئاگر یان نیشانەی بوونی ئاگرت بینی، بۆ نموونە دووکەڵ، ئەوا پێویستە یەکسەر 
پەیوەندی بکەیت بە  999   و داوای خزمەتگوزاری ئاگر بکەیت. پێویستە تۆ هەوڵی نزیکبوونەوە یان کوژاندنەوەی 

ئاگرێکی مەترسیدار نەدەیت.

ئەمبوالنس )فریاکەوتن(:       ئەگەر حاڵەتی فریاکەوتنی تەندروستی هەبوو، کاتێک کەسێک زۆر نەخۆش بوو یان 
بریندار بوو وە ژیانیان لە مەترسیدابوو، ئەوا پێویستە پەیوەندی بکەیت بە  999   وە داوای ئەمبوالنس بکەیت. بۆ 

حەڵەتی پزیشکی بەپەلە کە پێویستی بە ئەمبوالنس نییە، پێویستە پەیوەندی بکەیت بە  111  .  )تکایە ئاگاداری ئەوەبە کە 
خزمەتگوزاری  111   لە ئێرلەندای باکوور بەردەست نییە(. 

پرسیارێکت هەیە؟
سەیری نامیلکەی زانیاری و ناساندن بکە	 

سەردانی www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum یاخود www.migranthelpuk.org بکە	 

پەیوەندی بكە بە  Migrant Help لەڕێگەی  503 8010 0808 	 
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 بڕگەی  1  :  
پێناسەیەکی بەریتانیا

شانشینە یەکگرتووەکان ) UK (، کە بەشێوەیەکی فەرمی پێی دەگوترێت شانشینە یەکگرتووەکانی بەریتانیای گەورە و 

ئێرلەندای باکوور، لە چوار واڵت پێکهاتووە؛ ئینگلتەرا، سکۆتلەندا، وێڵز وە ئێرلەندای باکوور. هەندێک کات پێی 

دەگوترێت بەریتانیا. 

 

انگلستان
۵۵ میلیونجمعیت: 
لندنپایتخت: 

انگلیسیزبان:

 

 

 

شانشینھ 
یھكگرتووەكان 

۶۶ ملیۆن ڕێژەى دانیشتوان:
ئینگلیزىزمانى سھرەكى: 

سكۆتلھندا
 ۴�۵ ملیۆنڕێژەى دانیشتوان:

ئێدینبڕاپایتخت:
زمانھ ناسراوەكان:  

وێڵز
۳ ملیۆنڕێژەى دانیشتوان:

کاردیفپایتھخت:
زمانى ناسراوەكان:  
ئینگلیزى و وێڵزى 

ئێرلھنداى
باكور

۹�۱ ملیۆنڕێژەى دانیشتوان: 
بێلفاستپایتھخت:

 زمانھ ناسراوەكان:
ئینگلیزى، ئێرلھندى و سكۆتلھنداى 

ئولستر

ئینگلیزى و سكۆتلھندى 
و سكۆتلھندى گایلیك 
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بەریتانیاپاشایەتی دەستووری و دیموکراسی پەرلەمانییە. ئەمەش بەم واتایە دێت کە پاشا )لە ئێستادا شاژن ئیلئزابێسی  2  ( 
سەرۆکی واڵتە، بەاڵم دەسەاڵت دەکەوێتە دەستی پەرلەمانی دیموکراسی هەڵبژێردراو. سەرۆک وەزیران حکومەت بەڕێوە 

دەبات. بەشێوەیەکی ئاسایی، حکومەت لەالیەن گەورەترین حزبی سیاسییەوە پێکدەهێنرێت کە لەڕێگەی هەڵبژاردنێکی ئازاد 
و دادپەروەرانە هەڵدەبژێردرێت. 

سكۆتلەندا و وێڵز و ئێرلەندای باکوور، هەریەکەیان حکومەتی خۆیان هەیە، لەو کاتەی کە بەرپرسیارییەتییان جیاوازە، 
بەاڵم بەشێوەیەکی ئاسایی ئەوان بەرپرسیارییەتی خوێندن و تەندروستی دەگرنە ئەستۆ. سکۆتلەندا و ئێرلەندای باکوور 

هەروەها بەرپرسیارییەتی کاروباری پۆلیسیش دەگرنە ئەستۆ. 

دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی، هەروەها ئەنجومەنیشی پێدەگوترێت، بەرپرسیارن لە خزمەتگوزارییە گشتییەکان و 
دامەزراوەکان لە ناوچەیەکی ناوخۆییدا. ئەوان لەڕێگەی دانیشتوانی ناوخۆییەوە هەڵبژێردراون. ئەو خزمەتگوزارییانەی 

کە لەالیەن ئەنجومەنەکانەوە دابیندەکرێن بریتین لە: 

خزمەتگوزارییەکانی نیشتەجێکردن	 

پەروەردە و خوێندن و قوتابخانەکان	 

چاودێری کۆمەاڵیەتی	 

خزمەتگوزارییەکانی ژینگە	 

خاشاک و پاشماوە و ریسایکل	 

کتێبخانەکان	 

خزمەتگوزارییەکانی ئاسوودەیی	 

ڕیگاکان و ڕاگرتنی ئۆتۆمبێل )پارکینگ(	 

خۆشگوزەرانی و سوودەکان	 

تەندروستی گشتی	 

خزمەتگوزارییە گشتییەکان دابینکراون، الیەنی دابینکەر دەوەستێتە سەر ئەو شوێنەی کە لێی دەژیت. دەستەی 
پێشوازیکەری ناوخۆییت، زانیاریت پێدەدەن دەربارەی ئەو خزمەتگوزارییانەی کە لەالیەن دەسەاڵتدارانی ناوچەکەی تۆ 

دابیندەکرێن.

چاودێری تەندروستی دابینکراوە لەالیەن کۆمەڵێک لە دامەزراوەی لێکجیاوازەوە، کە هەموویان خزمەتگوزاری 
تەندروستی نیشتیمانی ) NHS ( پێکدەهێنن. زانیاری زیاتر دەربارەی چاودێری تەندروستی لە بەریتانیا ) UK ( دەتوانرێ 

بدۆزرێتەوە لە بڕگەی ٣   . 
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کلتور و بەهاکان و ئایین

لەسەر بنەمای مافەکان و ئازادییەکان کە بە یاسا پارێزراوە، لە بەریتانیادا ئێمە بەهاکانمان هاوبەشن، وەکو:

ڕێزگرتن و پابەندبوون بە یاسا	 

ڕێزگرتن لە مافەکانی کەسانی تر، لەوانە مافی بیروباوەڕی تایبەت بەخۆیان	 

مامەڵەکردن لەگەڵ خەڵکی بە دادپەروەرانە	 

هانی ئازادی قسەکردن و ئازادی دەربڕین دەدرێت لە بەریتانیادا، ئەمەش یاسای تایبەت بەخۆی هەیە بۆ پاراستنی ئەم 
مافە سەرەکییانە. بەاڵم، ئەم ئازادییە ناتوانرێ بکرێتە بیانوو بۆ ئازاردان و باڵوکردنەوەی ڕق و کینە. 

هاوشان لەگەڵ بەها هاوبەشەکان، ئەمە دژی یاسایە کە جیاکاری لەنێوان خەلکدا بکرێت و بە کەمتر سەیر بکرێن لەبەر 
تایبەتمەندی پارێزراو، بۆ نموونە وەکو:

نەتەوە  بەریتانیا شانازی بەوەدەکات کە لەڕووی نەتەوەییەوە هەمەچەشنە و چەندین کلتوری جیاوازی تێدایە. 	 
هەندێک شوێن لە بەریتانیادا هەمەچەشنیان زیاترە بە بەراورد بە شوێنی دیکە، بەتایبەتی لە شارە گەورەکاندا. 

ئایین و بیروباوەڕ هەموو کەسێک دەتوانێت پەیڕەوی ئایینی خۆی بکات و ئاهەنگی بیروباوەڕی خۆی بگێڕێت 	 
و ڕێز لە بیروباوەڕی کاسانی تر دەگرێت و ئەمە دژی یاساکانی بەریتانیا نییە. شوێنەکانی پەرستش )عیبادەت( 

وەکو کەنیسە و مزگەوت و کەنیشتە )پەرستگای جوولەکە( دەتوانرێ بدۆزرێتەوە لە زۆرێک لە شارۆچکەکان و 
شارەکان. 

ڕەگەز پیاوان و ژنان مافی یەکسانیان هەیە، وە دەبێ بە یەکسانی مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت. یەکسانی نێوان پیاوان و 	 
ژنان بەشێکی سەرەکی کلتوری بەریتانیایە. 

  ئاڕاستەی ڕەگەزی: پەیوەندی نێوان هەمان ڕەگەز ئاساییە و ڕێگەپێدراوە لە بەریتانیادا، وە هەروەها بە یاسا 	 
پارێزراوە. دووانەی هەمان ڕەگەز دەتوانن هاوسەرگیری بکەن، وە دووانەی هەمان ڕەگەز هەروەها دەتوانن 

هاوبەشی مەدەنی پێکبهێنن. 

گۆڕینی ڕەگەز:  خەڵک مافی یاساییان هەیە لە گۆڕینی ڕەگەزیان، وە دەبێ قبوڵ بکرێن و پاڵپشتی بکرێن بەو 	 
ڕێگەیەی کە خۆیان دیاریدەکەن. 

تەمەن:  قبوڵکراو نییە کە مامەڵەی خراپ لەگەڵ خەڵکیدا بکرێت لەبەر تەمەنیان، جا ئەگەر گەنج بن یان پیر بن. 	 

خەڵکانی خاوەن پێداویستی تایبەت:  لە بەریتانیادا، دامەزراوەکان دەبێ ڕێکخستن و چاکسازی شیاو بکەن بۆ 	 
کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت )گۆڕانکاری بکەن بۆ یارمەتیدان لە چارەسەرکردنی بەربەستەکان، وەکو ڕەمپە، 

یاخود وەرگێڕانی زمانی نیشانە )ئیشارە((، وە لە گواستنەوەی گشتیدا داشکاندنیان بۆ کراوە یان بەخۆڕایی کراوە 
بۆیان. 

چۆنییەتی دەرکەوتن، بیرکردنەوە و هەڵسوکەوتی 
کەسێک لەوانەیە پەیوەندی بە یەک یان زیاتری 
تایبەتمەندی پارێزراو هەبێت و پێویستە ڕێزی 

لێبگیرێت: بۆ نموونە، شێوازی جلوبەرگیان لەوانەیە 
پەیوەندی بە ئایینیانەوە هەبێت. 
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یاسا و تاوان

هەموو کەسێک لە بەریتانیا بە یاسا پارێزراوە. ئەوانەی یاسا شکێنی دەکەن، دادگایی دەکرێن لەڕێگەی سیستەمی 
دادگەری تاوان وە لەوانەیە سزای دارایی بدرێن یاخود زیندانی بکرێن. هەندێک چاالکی دیاریکراو کە لە واڵتانی 

تردا ڕێگەیان پێدراوە، لەوانەیە لە بەریتانیادا ڕێگەی پێ نەدرێت، وە بەرپرسیارییەتی تۆیە کە پابەندی یاساکان بیت. 
بەهەمان شێوە، هەندێک چاالکی دیاریکراو کە لە واڵتانی تردا ڕێگەیان پێنەدراوە، لەوانەیە لە بەریتانیادا یاسایی 

بن. هەروەها چەند جیاوازییەک هەیە لەنێوان یاساکانی ئینگڵتەرا، سکۆتلەندا، وێڵز وە ئێرلەندای باکوور، جیاوازییە 
سەرەکییەکان دیاریکراون )هایالتکراون( لە ئامرازەکانی پێشوازی ناوخۆیی. 

پۆلیس
پۆلیس ئامادەیە بۆئەوەی یارمەتیت بدات و هاوکاریت بکات و بتپارێزێت. پێویستە تۆ 
نەترسیت لە نزیکبوونەوە یان پەیوەندی کردن بە پۆلیس ئەگەر تۆ قوربانی تاوانێک 
بیت، وە ئەگەر تۆ شاهێدی بینینی تاوانێک بوویت، یاخود پێویستیت بە هاوکارییەکی 

گشتی هەبوو، بۆ نموونە ئەگەر وون بوویت. دەتوانی پەیوەندی بە پۆلیسەوە بکەیت بەم 
ڕێگایانەی خوارەوە:

پەیوەندی کردن بە  999   لە حاڵەتی فریاکەوتندا )لەناکاودا(	 

سەردانی کردنی بنکەی پۆلیسی ناوخۆیی یان تەلەفۆن کردن بۆیان	 

لە جێگرەوەی ئەمانەدا، دەتوانی وەکو کەسێکی نەناسراو ڕاپۆرت بدەیت لەڕێگەی 	 
Crime Stoppers . Crime Stoppers  خێرخوازییەکی سەربەخۆیە کە هێزی ئەوەت پێدەدات قسە بکەیت 
بەمەبەستی وەستاندنی تاوان،  100 %  شاراوەیە. ژمارەی پەیوەندییان دەتوانرێ بدۆزرێتەوە لە ژمارەی پەیوەندی 

بەسوود .

ئەگەر دەستگیرکرایت، ئەوا تۆ بەشێوەی ئاسایی دەبرێیت بۆ بنکەی پۆلیس. پۆلیس دەبێت مافەکانت بۆ ڕوونبکاتەوە بەو 
زمانەی کە تۆ تێیدەگەیت. ئەمانە ئەم مافانەش دەگرێتەوە بۆ:

ئامۆژگاری یاسایی بەخۆڕایی	 

بە کەسێک بڵێیت کە تۆ لەکوێیت	 

وەرگرتنی یارمەتی تەندروستی ئەگەر نەخۆش بیت	 

ئەگەر تەمەنت بچوک بێت یان کەمتوانا بیت، دەتوانی داوای کەسێکی گەورەی گونجاو بکەیت لە بنکەی پۆلیسدا.	 
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بەڵگەی تەمەن:
بۆ کڕینی هەندێک کااڵی دیاریکراو لە بەریتانیادا، تۆ دەبێ بیسەلمێنیت کە 

لە تەمەنێکی دیاریکراودایت، بە زۆری  18   ساڵ. ئەمەش ماددە کحولییەکان 
و جگەرە دەگرێتەوە. دەتوانی تەمەنی خۆی بسەلمێنی لەڕێگەی پیشاندانی 

بەڵگەنامەی فەرمی، وەکو پاسەپۆرت، کارتی ناسنامەی نیشتیمانی، یاخود مۆڵەتی 
لێخوڕین. 

خواردنەوە کحولییەکان: 
ناتوانرێت خواردنەوە کحولییەکان بفرۆشرێت تەنیا لەو شوێنانەی کە مۆڵەتیان 
هەیە. ئەگەر دەتەوێت خواردنەوەی کحولی بکڕیت، ئەوا پێویستە تەمەنت لە 

سەرووی  18   ساڵییەوە بێت. ئەمە تاوانە ئەگەر تۆ خواردەوەی کحولی بۆ کەسێکی 
تەمەن خوار  18   سااڵن بکڕیت. هەروەها ئەمەش تاوانە ئەگەر سەرخۆش بیت و 
پەشێوی لە ناوچەیەکی گشتی درووست بکەیت. لە هەندێک شارۆچکە و شاردا، 

کارێکی نایاساییە ئەگەر خواردنەوەی کحولی بخۆیتەوە لە شوێنێکی گشتیدا. 

جگەرەکێشان:
بۆ کڕینی جگەرە و بەرهەمەکانی تری توتن، لەوانە جگەرەی ئەلیکترۆنی و 

سیگار، پێویستە کەسەکە تەمەنی لە سەرووی  18   ساڵییەوە بێت. ئەمە نایاساییە 
ئەگەر لە هەر شوێنێکی گشتی داخراودا جگەرە بکێشیت )وەکو ڕێستۆرانتەکان، 
دووکانەکان، گواستنەوەی گشتی و نەخۆشخانەکان(. تۆ سزای دارایی دەدرێیت 
ئەگەر لە شوێنی گشتیدا جگەرە بکێشیت. ئەگەر دڵنیانیت لەوەی کە دەتوانی لە 

هەندێک شوێنی دیاریکراودا جگەرە بکێشیت یاخود نا، ئەوا لە شوێنەکەدا سەیری 
نیشانە یان تێبینییەکانی تایبەت بە جگەرەکێشان بکە. 

دەرمانە گەدەغەکراوەکان:
وەرگرتنی ماددەی هۆشبەر لەوانەیە بەشێوەیەکی کاریگەر کاربکاتە سەر 

تەندروستیت و دەکرێ ببێتە هۆی مردنت. هەبوون و دابینکردن و بەشداریکردن 
لە درووستکردنی ماددەی هۆشبەری کۆنترۆڵکراو کارێکی نایاساییە. ئەو 

ماددانەی کە کاریگەری دەکەنە سەر دەروون وەکو 'لیگەڵ هایس' )( ئەوانیش 
زۆر مەترسیدارن، وە تۆ لەوانەیە یاسا بشکێنیت ئەگەر هەڵبستی بە دابینکردنی 

یان هەڵگرتنی. 

هەڵسوکەوتی توندڕەوی:
ئەگەر هەر هەڵسوکەوتێکت بینی کە جێی سەرنجبوو لەالت، وەکو ئەو چاالکییانەی کە لەوانەیە پەیوەندی بە تیرۆرەوە 

 هەبێت، دەتوانی پەیوەندی بە پۆلیسەوە بکەیت. دوودڵ مەبە، دوای مەخە، تەنیا کاردانەوەت هەبێت.  
 لەکاتی بینینی هەر چاالکییەکی گوماناوی ئاگاداری پۆلیس بکەوە بە نهێنی لەڕێگەی ژمارەی  321 789 0800   یاخود  

. www.gov.uk/ACT

https://act.campaign.gov.uk/
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ڕەزامەندی سێکسی:
تەمەنی ڕەزامەندی لە شانشینە یەکگرتووەکان  16   ساڵە. ئەمە کەمترین تەمەنە کە هەر تاکێک لەڕووی یاساییەوە 

تەمەنی گونجاوە کە ڕەزامەندی پێدەدرێت بەشداری لە چاالکی سێکسی بکات. کوڕان و كچانی خوار تەمەنی  16   ساڵی 
لەڕووی یاساییەوە ناتوانن بەشداری لە چاالکی سێکسی بکەن. هەر چاالکییەک لەگەڵ ئەمانەدا بە تاوانێکی گەورە 

دادەنرێت و دەچێتە چوارچێوەی دەستدرێژی سێکسی لەڕووی یاساوە. 

هەڵسوکەوتی دژە-کۆمەاڵیەتی:
هەڵسوکەوتی دژە-کۆمەاڵیەتی مەودایەکی فراوانی چاالکی دەگرێتەوە کە ئازاری تاکەکان، کۆمەڵگاکانیان یان ژینگەیان 

دەدات. ئەمە لەوانەیە کارێک بێت لەالیەن کەسێکی ترەوە کە وات لێدەکات هەست بە وریاکردنەوە، بێزاری یان 
خەمباری بکەیت. ئەمە ترسان لە تاوان یاخود دڵەڕاوکێی سەالمەتی گشتی، ناڕێکی گشتی وە بێزارکردنی گشتی 

دەگرێتەوە. 

دەکرێ ئەمانەش بگرێتەوە، بێزارکردن، دەنگی بەرز و بێزارکەر، وە هەڵسوکەوتی هەڕەشەئامێز. هەریەكێك ئەم 
هەڵسوکەوتانە ئەنجامبدات، دەکرێ ببرێتە الی پۆلیس. ئەوانەی کە لە شوێنی نیشتەجێبوونی Home Office دەژین، 

 .Home Office دەکرێ مافی نیشتەجێبوون و پاڵپشتیان لەدەست بدەن لە

ئەم چاالکییانەی خوارەوە نموونەی تاوانن لەسەر سیستەمی گشتیدا:

فڕێدانی قووتوی بەتاڵ )زبڵ(	 

دەرۆزەکردن	 

شەڕکردن	 

بەکارهێنانی هەڕەشە و هەڵسوکەوتی جنێودان	 

هەڵگرتنی چەک	 

خۆدەرخستن )خۆڕووتکردنەوە( لە شوێنی گشتیدا 	 

تفکردنەوە	 

بەکارهێنانی زمانی نەشیاو و هەڕەشەئامێز	 

ئەگەر کێشەت تووشبووە لەڕێگەی هەڵسوکەوتی دژە-کۆمەاڵیەتی، یان هەر دوودڵییەکت هەیە دەربارەی ئەم بابەتە، 
یاخود دەربارەی هەر بابەتێکی تری سەالمەتی کۆمەڵگە، ئەوا پێویستە پەیوەندی بکەیت بە هێزی پۆلیسی ناوخۆیی 
تایبەت بە خۆت یان پەیوەندی بکە بە ژمارەی پۆلیسی ئاسایی )نافریاکەوتن(،  101  . لەکاتی فریاکەوتندا، هەمیشە 

پەیوەندی بکە بە  999  .
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تاوانەکانی ڕقلێبوونەوە

تاوانەکانی ڕقلێبوونەوە چین؟
تاوانی ڕقلێبوونەوە تاوانێکە کە لە دژی کەسێک یان موڵکێک ئەنجام دەدرێت کە هاندەدرێت لەڕێگەی تووڕەیی یان 

ڕقلێبوونەوە بەڕووی چەند کۆمەڵەیەکی پارێزراوی دیاریکراو. ئەمەش لەوانەیە بەهۆی هەندێ تایبەتمەندی پارێزراو 
بن. ئەمە تاوانە کە تاوانی ڕقلێبوونەوە ئەنجام بدەیت.

تاوانی ڕقلێبوونەوە دەکرێ چەندین شێواز لەخۆبگرێت، وەکو:

هێرشی جەستەیی	 

تێکدانی موڵک، بۆ نموونە تێکدان و بەئەنقەست ئاگر بەردان. 	 

هەڵسوکەوتی هەڕەشەئامێز و ترساندن.	 

نامە و باڵوکراوە و پۆستەری توندوتیژ	 

سووکایەتی پێکردنی زارەکی	 

سووکایەتی و ترساندن لەڕێگەی ئۆنالین	 

کوشتن	 

 ئەگەر تۆ ڕووداوی ڕقلێبوونەوە یان تاوانت بەسەرهاتووە یان بینیوتە، دەتوانی ئاگاداری پۆلیس بکەیتەوە. 
 زانیاری لەسەر ئاگادارکردنەوەی پۆلیس دەربارەی تاوانی ڕقلێبوونەوە دەتوانرێت بدۆزرێتەوە لە سایتی    

www.gov.uk/report-hate-crime

هەروەها جگە لەمەش، دەتوانی ڕاپۆرت بدەیت دەربارەی تاوانی ڕقلێبوونەوە لەڕێگەی:

 www.stophateuk.org ، دەوەستێتە سەر شوێنەکەت	 

  www.report-it.org.uk/scotland  لە سکۆتلەندا	 

  www.galop.org.uk/hatecrime  بۆ ڕاپۆرت کردن دەربارەی تاوانی ڕقلێبوونەوە لە دژی کەسانی لێسبیان، 	 
)LGBT(گەی، بایسێکچواڵ یان ترانسگێندەر 

پاڵپشتی کرداری و هەستی بەردەستە ئەگەر تۆ قوربانی یان چووبێتیتە ژێر کاریگەری تاوانی ڕقلێبوونەوە 
لە Victim Support )VS( . Victim Support خێرخوازییەکی سەربەخۆیە کە تایبەتمەندە بە پاڵپشتیکردنی 

قوربانییانی تاوان. ژمارەی پەیوەندییان دەتوانرێ بدۆزرێتەوە لە ژمارەکانی پەیوەندی بەسوود . 

http://www.stophateuk.org
http://www.report-it.org.uk/scotland
http://www.galop.org.uk/hatecrime
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      بڕگەی  2  :  
زانیاری بەسوود 

پارە
دراوی بەریتانیا بریتیە لە پاوەندی ئیستەرلینی   )£(  . پارەی کاش لە زۆربەی 
شوێنەکان وەردەگیرێت، بەاڵم زیاتر خەڵک کارتی متمانە )کرێدیت کارت( 

 بەکاردێنن بۆ پارەدانی کااڵ و خزمەتگوزارییەکان. پارەی کاش بەردەستە وەکو   
 2£   ەو  1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p ،   £1 کۆین وە هەروەها  ,£10 ,£5  

and £50 20£ . 1£   ) 1   پاوەند( =  100p   ) 100   پێنس(

دووکانەکان
چەندین سوپەرمارکێت بەردەستن کە تۆ دەتوانی تەڕەومیوەی لێ بکڕیت. کاتژمێرەکانی کرانەوە 

جیاوازن، وە زۆربەی کات سوپەرمارکێتە گەورەکان هەرزانترن بە بەراورد لەگەڵ بچوکە 
ناوخۆییەکان کە زیاتر بە کراوەیی دەمێننەوە. زۆربەی کات دەبێ نرخی جانتای )نایلۆن( هەڵگرتنی 

کااڵکان بدەیت، بۆیە بیرۆکەیەکی باشە ئەگەر دووبارە بەکاریان بهێنیتەوە. 

گواستنەوەی گشتی
لە زۆرێک لە خزمەتگوزارییەکانی شەمەندەفەردا، پێویستە بلیت )تیکیت( بکڕیت بەر لە 

گەشتکردن، دەکرێ سزای دارایی بدرێیت ئەگەر بەىێ بلیت گەشت بکەیت. بلیتەکان هەرزانترن ئەگەر پێش گەشتەکەت 
بیکڕیت. کات و نرخی بلیتەکان جیاوازن لە سەرتاسەری بەریتانیادا. دەتوانی زانیاری زیاتر بەدەستبێنیت لە بنکەی 

www.nationalrail.co.uk :شەمەندەفەری ناوخۆیی خۆت، یاخود لە وێبسایتی شەمەندەفەری نیشتیمانی

جێگرەوەی بژاردەی گەشتکردن بە شەمەندەفەر بریتیە لە پاس. گەشتکردن بە پاس زۆرجار بژاردەیەکی هەرزانترە، 
بەاڵم لەوانەیە کاتێکی زۆرتر بخایەنێت تا دەگەیتە شوێنی مەبەست. دەتوانی نزیکترین شوێنی وەستانی پاس و ئەو شوێنەی 

www.megabus.co.uk  یاخود  www.nationalexpress.co.uk :دەتوانی گەشتی بۆ بکەیت بدۆزیتەوە لە

ئەگەر گەشت بە پاس بکەیت، ئەوا لەوکاتەدا پلیت دەبڕیت کە دەچیتە ناو پاسەکە بە ئاگادارکردنەوەی شوفێرەکە کە 
بۆ کوێ دەچیت، وە ئایا پلیتی گەڕانەوەت دەوێت یان نا، تەنیا لەو حاڵەتە نەبێت ئەگەر تۆ لە لەندەن بژیت. زانیاری 

گواستنەوەی لەندەن دەتوانرێ بدۆزرێتەوە لە سایتی  www.tfl.gov.uk . خشتەی کاتی پاس دەتوانرێ بەدەست بهێنرێت 
لە زۆربەی شوێنەکانی وەستانی پاس. 

خزمەتگوزارییەکانی گواستنەوە لەالیەن کۆمپانیای جیاجیاوە دابینکراون، کە 
ئەمەش دەوەستێتە سەر ئەوەی کە لەکوێ دەژی، وە هەر کۆمپانیایەک داواکاری 

جیاجیای هەیە لەسەر ئەوەی کە چۆن خزمەتگوزارییەکە بەکاردێنیت وە چۆن 
پارە دەدەیت. لەوانەیە بکرێت کە کارتی گەشتکردن یان پلیتی گەشتکردنی 

بەکۆمەڵ بکڕیت، کە ڕێگە بە گەشتکردنی بەکۆمەڵ یان چەندان گەشت 
لەڕۆژێکدا دەدات، بە نرخێکی هەرزانتر. لەوانەیە بە خۆڕایی یان بە نرخێکی 
کەمتر بتوانی گەشت بکەیت ئەگەر لەڕووی جەستەییەوە کەمتوانا بیت یاخود 
بەتەمن )پیر( بیت. ئەم ماف و دەستکەوتانە دەگۆڕێن بەگوێرەی هەرێمەکان. 
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بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی پلیت و گواستنەوە، دەتوانی پرسیار لە شوفێری پاس یان نوسینگەی پلیت بکەیت. 
سەیری گورزەی پێشوازی ناوخۆیی بکە ئەگەر هەر داواکارییەکی دیاریکراو هەبێت لە ناوچەکەی تۆدا. 

هەروەها  Migrant Help لەوانەیە بتوانن ئامۆژگاری و زانیاری زیاتر دابینبکەن.

پەروەردە و خوێندن

هەموو مندااڵن پێویستە لە خوێندنی کاتی تەواو )فول تایم( بن کە تەمەنیان لە نێوان  5 -16  سااڵندایە ) 5 -18  لە ئینگلتەرادا(. 
بەرپرسیارییەتی باوان یان پارێزەری مندااڵنە کە دڵنیابن لەوەی منداڵەکانیان ئامادەی قوتابخانە دەبن. دەکرێ دادگایی 
بکرێیت ئەگەر منداڵەکەت نەبەیت بۆ خوێندن. زۆربەی جار لە سەرەتادا ئاگاداری و ئۆفەری یارمەتیدانت لەالیەن 

ئەنجومەنی ناوخۆوە پێدەگات. 

چۆن منداڵەکەم لە قوتابخانەدا تۆمار دەکەم؟
کارمەندی نیشتەجێبوون ئامۆژگاریت دەکات دەربارەی چۆنییەتی تۆمارکردنی منداڵ 
لە قوتابخانەدا. قوتابخانەی دیاریکراو لەوانەیە نزیکترین قوتابخانە نەبێت لە شوێنی 

 Home Office نیشتەجێبوونت. ئەگەر تۆ پاڵپشتی پەنابەری و نیشتەجێبوون لە
وەردەگریت، منداڵەکەت بەشێوەیەکی ئاسایی مافی ئەوەی دەبێت کە ژەمە خواردنی خۆڕایی 

وەربگرێت لە قوتابخانەدا. قسە لەگەڵ قوتابخانە بکە دەربارەی ڕێکخستنی گەشتکردن و جلی 
قوتابخانە، چونکە لەوانەیە قوتابخانە بتوانێ یارمەتیت بدات سەبارەت بەم کارانە. کاتێک 

منداڵەکەیت تۆمار دەکەیت، قسە لەگەڵ قوتابخانە بکە ئەگەر منداڵەکەت هەر پێداویستییەکی 
تری هەبێت. 

خوێندنی گەوران: 
خوێندنی گەوران بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی بەردەست نییە بۆ ئەوانەی داوای پەنابەری دەکەن، لەگەڵ ئەوەشدا زۆرێکی 
تر لە کۆلێژەکانی خوێندن و دامەزراوە خێرخوازییەکان هەلی خوێندن دابین دەکەن، بۆ نموونە، وانەکانی ئینگلیزی بۆ 

 .) ESOL ( ئەوانەی بە زمانەکانی تر قسە دەکەن

لە وێڵز،  ESOL  وە پۆلەکانی تری کارامەیی سەرەتایی بە خۆڕایی بەردەستن بۆ ئاستە نزمەکان وە لە کۆلێژە 	 
ناوخۆییەکان بەردەستن، وە هەروەها لە گروپەکانی کۆمەڵگەش بەردەستن. لە کاردیف، نیوپۆرت، سوانزی و 

رێکسهام بەشداری کردن لەڕێگەی بنکەی سەرەکی ڕیچ ) REACH (ەوە دەبێت. هەروەها دەرفەتی فێربوونی 
زمانی وێڵزیشت دەبێت. 

لە سکۆتلەندا، ئەنجومەنی پارە دابینکەری سکۆتلەندی کرێ کەمدەکاتەوە بۆ داواکارانی پەنابەری ئەوانەی دەچنە 	 
کۆلێژ بۆ خوێندنی بەشێکی ڕۆژ )پارت تایم( وە بۆ کۆرسی ئاستە نزمەکان. 

سەیری پێوانە ناوخۆییەکان بکە لە ناوچەکانی تردا. جگە لەمانە، ئەگەر داواکاری پەنابەریت بڕیاری لەسەر نەدرا 	 
دوای  6   مانگ، بەبێ بوونی هیچ هەڵەیەک لەالیەنی تۆ، ئەوا مافی ئەوەت دەبێت کە  50 %  ی پارەی کۆرسەکانی 

 ESOL  وەربگریت. 
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خوێندنی بااڵ:
ئەگەر داواکارییە ئەکادیمییەکانت تێدابوو، دەتوانی بچیتە خوێندنی بااڵ. بۆ چوونە خوێندنی 

بااڵ، پێویستیت بە ئاستێکی باشی زمانی ئینگلیزی هەیە، تاقیکردنەوەی سیستەمی تێستی 
زمانی ئینگلیزی نێودەوڵەتی ) IELTS ( پێوانەی وەرگیراوی تواناکانتە. لەگەڵ ئەوەشدا، 

تۆ دەبێ لەڕووی داراییەوە پاڵپشتی خۆت بکەیت، یاخود سکۆلەرشیپ یان مۆڵەت 
بەدەستبێنیت، چونکە تۆ مافی ئەوەت نییە کە داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ پاڵپشتی 

قوتابی. زانیاری سەربەخۆ لەسەر پێشکەشکردن بۆ خوێندنی بااڵ دەتوانرێ بدۆزرێتەوە 
www.refugeesupportnetwork.org/pages/25-access-to-higher- :لە

 . education 

کارکردن و خۆبەخشی

ئایا مافی کارکردنم هەیە؟
تۆ ڕێگەت پێنەدراوە کاربکەیت تەنیا ئەگەر کارتی  ARC  یان فۆرمی  Bail 201 ڕێگەت پێبدات. ئەمە کاری 

بازرگانی دەگرێتەوە ئەگەر داواکاری پەنابەریت بۆ ماوەی  12   مانگ وەاڵم نەدرایەوە بەبێ بوونی هیچ هەڵەیەک 
لەالیەنی تۆ، دەتوانی داوای مۆڵەت بکەیت بۆ کارکردن لە تیمی کاری پەنابەری    UKVI  کە مامەڵەی داواکارییەکەت 

www.gov.uk/ :جێبەجێ دەکات. ئەگەر سەرکەوتوو بوویت، ئەوا دەتوانی ئەم کارانە بکەیت کە لەم لیستەدا هەن
 . guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-k-shortage-occupation-list 

ئەگەر ئەوە زانرا کە تۆ بەشێوەیەکی نایاسایی کاردەکەیت، خۆت و خاوەن کارەکەت ڕووبەڕووی دادگایی کردن 
دەبنەوە. لەماوەی داواکاری پەنابەریتدا، بەهیچ شێوەیەک ناتوانیت کاری سەربەخۆت یان کاری بەخۆڕایی بکەیت. 

ئایا دەتوانم لە چاالکییە خۆبەخشییەکان بەشداری بکەم؟
 Home Office هانت دەدات کە بەشداری بکەیت لە چاالکییەکانی خۆبەخشی لە دامەزراوەکانی خێرخوازی یان 
کەرتی گشتی. کاری خۆبەخشی دەتوانێ دەرفەتێکی بەهاداربێت بۆ بەشداریکردن و تێکەاڵوبوون لەگەڵ کۆمەڵگەی 
ناوخۆیی. ئەوە گرنگە کە کاری خۆبەخشی هیچ جۆرە پابەندبوونێکی ڕێککەوتنی تێدا نەبێت )بۆ نموونە، داواکاری 

کارکردن بۆ چەند کاتژمێرێکی دیاریکراو( یان بوونی ماف بەىێ بوونی پارەدان، جگە لەو خەرجیانەی کە هەن لەمیانی 
جێبەجێکردنی ئەم چاالکییە. 

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-k-shortage-occupation-list
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-k-shortage-occupation-list
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-k-shortage-occupation-list
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ئامۆژگاری یاسایی
تۆ پێویستیت بە ئامۆژگاری یاسایی و یان نوێنەر دەبێت کە پەیوەستە بە داواکاری 

پەنابەریت. تۆ هەروەها لەوانەیە پێویستیت بە یارمەتی یاسایی هەبێت لە شتی تردا. 

Legal Aid دەتوانێ یارمەتیت بدات لە تێچووەکانی ئامۆژگاری یاسایی و 
نێوەندگیری و نوێنەرایەتی لە دادگادا. حکومەت پارە تەرخاندەکات بۆ ئەم 

مەبەستە، وە  Legal Aid ڕاستەوخۆ پارەدەدات بە دابینکەری ئامۆژگاری 
 Legal  یاسایی. هەرچەندە ئەمە لە پارەی حکومەت دەدرێت، بەاڵم دابینکەرانی

Aid  بەتەواوی سەربەخۆن لە  Home Office . کاتێک  Legal Aid بەردەستە، 
تۆ پێویست ناکات پارەی ئەم ئامۆژگارییە بدەیت. 

Legal Aid پارە نادات بۆ هەموو جۆرە حاڵەتە یاساییەکان، وە تۆ لەوانەیە 
پێویستیت بە ئامۆژگاری هەبێت دەربارەی ئەمە. هەرچەندە، لەوکاتەی کە تۆ 

پاڵپشتی پەنابەری وەردەگریت، ئەوا تۆ مافی وەرگرتنی  Legal Aid دەبێت ئەگەر 
حاڵەتەکەت شیاو بێت. 

 www.righttoremain.org.uk/toolkit  ڕێبەرێکی سەربەخۆیە پێت دەڵێت 
کە چ چاوەڕوانییەکت هەبێت لە پارێزەرەکەت و سیستەمی پەنابەری، لەڕێگای 

پێدانی تێڕوانینێکی فراوان لەسەر سیستەمی یاسایی و مافەکانت و وە بژاردەکان لە 
هەر قۆناغێکدا. ئەم سەرچاوەیە بە چەندین زمانی تریش بەردەستە.

ئامۆژگاری  Legal Aid بدۆزەوە: 
تۆڕی سەنتەری یاسا:  www.lawcentres.org.uk سەنتەرەکانی 	 

کۆمەڵگە لە بەریتانیادا ئامۆژگاری  Legal Aid پێشکەش دەکەن 
لەبارەی چەندین بابەت وەکو پەنابەری، کۆچبەری، خۆشگوزەرانی وە 

نیشتەجێبوون. 

 	www.lawworks.      :کلینیکی ئامۆژگاری یاسایی ناوخۆیی بدۆزەوە
org.uk/legal-advice-individuals/find-legal-advice-

 clinic-near-you

 	www.gov.uk/find-a-legal-  :ئامۆژگاریکەری یاسایی بدۆزەوە
www.lawsociety.org.uk/for-the-  یان لەڕێگەی  adviser

 public/using-a-solicitor/find-a-solicitor/ 

کاتی ناوچەیی و کاتەکانی هاوین
کاتی ناوچەیی بەریتانیا کاتی گرینیچە ) GMT ( لەکاتی مانگەکانی زستاندا، وە 

 GMT +1  )هەروەها پێی دەگوترێت کاتی هاوینی بەریتانی  BST  ( لەکاتی 
هاویندا. بۆ ئەوەی زیاتر کاتژمێرەکانی ڕۆژ بەردەست بن، بەریتانیا )شانبەشانی 

واڵتانی تری ئەوڕوپا( کاتی خۆی بۆ یەک کاتژمێر دەباتە پێش لە کۆتاییەکانی 
مانگی ئاداردا، وە پاشان یەک کاتژمێر دەیگەڕێنێتەوە دواوە لە کۆتاییەکانی مانگی 

ئۆکتۆبەردا )تشرینی یەکەم(. 

http://www.lawworks.org.uk/legal-advice-individuals/find-legal-advice-clinic-near-you
http://www.lawworks.org.uk/legal-advice-individuals/find-legal-advice-clinic-near-you
http://www.lawworks.org.uk/legal-advice-individuals/find-legal-advice-clinic-near-you
http://www.lawsociety.org.uk/for-the-public/using-a-solicitor/find-a-solicitor/
http://www.lawsociety.org.uk/for-the-public/using-a-solicitor/find-a-solicitor/
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کۆتایی هەفتە و پشووی بانکەکان
کۆتایی هەفتەی بەریتانیا دەکەوێتە ڕۆژانی شەممە و یەکشەممە، لەو کاتەدا 

زۆربەی نوسینگەکان داخراون. بانکەکان و نوسینگەکانی پۆستە بە زۆری لە 
ڕۆژانی دووشەممە-هەینی، وە لە بەیانیانی شەممەدا کراوەن، بەاڵم لە ئێوارانی 

ڕۆژی شەممە و تەواوی ڕۆژی یەکشەممە داخراون. هەرچەندە، زۆربەی 
ڕێستۆرانتەکان بەکراوەیی دەمێننەوە لە ڕؤژانی شەممەدا، وە لە زۆربەی کاتی 

ڕۆژانی یەکشەممەدا. 

لە میانی تەواوی ساڵدا چەندین پشووی گشتی هەن، هەروەها بە پشووی 
بانکەکانیش دەناسرێن. هەندێکیان جێبەجێدەبن لە تەواوی بەریتانیادا، وە هەندێکیان 

تایبەتمەندن بە ئینگڵتەرا و وێڵز، سکۆتلەندا یان ئێرلەندای باکوور. قوتابخانەکان 
و زۆربەی شوێنەکانی کارکردن دادەخرێن، بەاڵم دوکانەکان و ڕێستۆرانتەکان و 

دامەزراوەکانی ئاسوودەیی بە زۆری کراوە دەبن. Migrant Help  ، دابینکەری 
شوێنی نیشتەجێبوون وە خزمەتگوزارییەکانی فریاکەوتن لە هەموو کاتەکانی ساڵدا 

بەردەست دەبن،  24   کاتژمێر لە ڕۆژێکدا. 

دەستکەوتنی ئەنتەرنێت
چەندین ڕێگا هەن بۆ دەستکەوتنی ئەنتەرنێت لە بەریتانیادا. زۆربەی شارۆچکە 

و شارەکان مەودای داتای فۆرجی    4G   هەیە ئەگەر تۆ مۆبایلی زیرەکت 
هەبێت، بەاڵم بەکارهێنانی ئەمە لەوانەیە نرخی گران بێت، بۆیە دڵنیابە لەوەی کە 
چاودێری ڕێژەی بەکارهێنان دەکەیت و پشکنین بۆ تێچووەکان بکە لە دابینکەری 

خزمەتگوزارییەکەتدا. وایفای گشتی خەریکە زیاتر بەردەست دەبێت لە بەریتانیادا. 
هەروەها دەتوانی ئەنتەرنێتت دەست بکەوێت لە کتێبخانەکان بە خۆڕایی، یاخود لە 
قاوەخانەی ئینتەرنێت. تێچووی بەکارهێنانی کۆمپیوتەر لە قاوەخانەی ئینتەرنێت، 
زۆربەی کات دەوەستێتە سەر ئەو کاتەی کە تۆ بەسەریدەبەیت و بەکاریدەهێنیت. 

مۆبایل و تەلەفۆن بە پارە
مۆبایلەکان لەڕووی تێچووەوە جیاوازن، بەاڵم مۆبایلە بنەڕەتییەکان بەردەستن 

بە  10£  . مۆبایلە زیرەکەکان، کە دەتوانی لەڕێگەیانەوە داخڵی ئەنتەرنێت ببیت، 
نرخیان گرانترە. دەتوانی پارەدان بەدەستبهێنیت لەو شوێنەی کە پارەی لێ 

دەدەیت بۆ ئەو بڕەی کە بەکاریدەهێنیت، یان بەشداری بکەیت و مانگانە پارە 
بدەیت بۆ بەکارهێنانی مۆبایل، بەاڵم لەم بژاردەیەدا پێویستیت بە حیسابی بانکی 

هەیە. دەتوانی سیمکارتت پڕبکەیتەوە بە کارتی پڕکردنەوەی فەوری لە زۆربەی 
سوپەرمارکێت و ڕۆژنامە فرۆشەکان. پەیوەندی تەلەفۆنی بۆ دەرەوەی بەریتانیا 

و بەکارهێنانی ئەنتەرنێت لە دەرەوەی شوێنی بوونی هێلەکە، لەوانەیە نرخی زۆر 
گران بێت. 

تەلەفۆنی شوێنە گشتییەکان ڕێگایەکی سوودبەخشە بۆ پەیوەندی کردن ئەگەر تۆ 
مابایل یان تەلەفۆنی بە وایەرت نەبێت. تێچووی پەیوەندی جیاوازە، دەوەستێتە سەر 

درێژی مەودا و ماوەی پەیوەندییەکە. 
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مۆڵەتی تەلەفزیۆن 
هەموو خێزانێک پێویستە مۆڵەتی تەلەفزیۆن بکڕن پێش بەکارهێنانی تەلەفزیۆن، 
یان هەر پێداویستییەکی تر بۆ ئیشپێکردن و تۆمارکردنی بەرنامەکانی تەلەفزیۆن. 

دابینکەری شوێنی نیشتەجێبوونت وای لێ چاوەڕوان ناکرێت کە تەلەفزیۆنت بۆ 
دابین بکات، بەاڵم ئەگەر تەلەفزیۆن بەدەستبهێنیت یان سەیری تەلەفزیۆن بکەیت 
لەڕێگەی ئۆنالین، ئەوا پێویستە مۆڵەتی تەلەفزیۆن وەربگریت. ئەمە سەیرکردنی 
تەلەفزیۆن لەڕێگەی الپتۆپ یان مۆبایلیش دەگرێتەوە. ئەگەر سەیری تەلەفزیۆن 
بکەیت بەبێ مۆڵەی، دەتوانرێ دادگایی بکرێیت. دەتوانی مۆڵەتی سەیرکردنی 

تەلەفزیۆن بکڕیت لەڕێگەی:

نووسینگەی پۆستەی ناوخۆیی	 

پەیوەندی کردن بە هێڵی یارمەتی مۆڵەتی تەلەفزیۆن  567 567 0845  .	 

 	www.gov.uk/tv-licence.   سەردانیکردنی سایتی

کتێبخانەکان
کتێبخانەکان لەالیەن ئەنجومەنی ناوخۆ دابینکراون. لە کتێبخانەدا دەتوانی کتاب 

یان گۆڤار بە ڕووخسەت )کاتی( وەربگریت یان کۆمپیوتەر بەکاربهێنیت و 
بیبەستیتەوە بە ئینتەرنێت، وە هەروەها دەتوانیت دەستت بە سەرچاوەی تریش 
بگات بەخۆڕایی. بۆ ناو تۆمار کردن لە کتێبخانەدا، پێویستە فۆرمی ناسنامە و 

بەڵگەی ناونیشان پیشان بدەیت. هەندێک لە کتێبخانەکان وانەی خۆڕاییش پێشکەش 
دەکەن، وەکو ئینگلیزی، نووسینەوەی سی ڤی، وە کارامەیی ئایتی، وە زۆربەیان 

چاالکی پێشکەش دەکەن بۆ مندااڵن. 

نوسینگەی پۆستە
نوسینگەی پۆستە دەتوانرێ لە زۆربەی شارۆچکەکان و شارەکان بدۆزرێنەوە لە 
بەریتانیادا. نوسینگەکانی پۆستە ژمارەیەکی زۆری خزمەتگوزاری دابیندەکەن، 

لەوانە خزمەتگوزاری پۆستەیی و بانکی. 

نوسینگەکانی پۆستە بەشێوەیەکی ئاسایی لە کاتژمێر  09:00   تاوەکو  17:30   
دەکرێنەوە لە ڕۆژی دووشەممە تاوەکو شەممە.  لە هەندێک ناوچەدا، کاتژمێرەکانی 

کردنەوە کەمترن.  زۆربەی نوسینگەکانی پۆستە دادەخرێن لە ڕۆژانی یەکشەممە 
و ڕۆژانی پشووەکانی بانک.    دەتوانی زانیاری زیاتر و وردتر بەدەست بهێنیت لە     

www.postoffice.co.uk .  
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 بڕگەی  3  :  
خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی و خۆشگوزەرانی 

چاودێریکردنی تەندروستی و سەالمەتی خۆت گرنگە و بەشێوەیەکی سەرەکی 
بەرپرسیارییەتی خۆتە. ئەگەر گرفتێک یان حاڵەتێکی تەندروستیت هەستپێکرد، بە 

بەکارهێنانی ئەو زانیارییانەی کە پێتدراون، پێویستە بچیتە الی الیەنی گونجاو، جا ئەمە 
چاوپێکەوتن لەالی پزیشکی گشتی  GP  بێت یاخود پەیوەندی کردن بێت بە دامەزراوە 

خێرخوازییەکان. 

خزمەتگوزارییەکانی تەندروستی

بەریتانیا خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتیمانی   )the NHS(   هەیە کە بەخۆڕاییە. ئەمە نەشتەرگەرییەکانی پزیشکی 
گشتی دەگرێتەوە، کە چاودێری سەرەکی دابین دەکات، وە نەخۆشخانەکانیش کە هەردوو حاڵەتی فریاکەوتن و چاودێری 

الوەکی ڕۆتینی دابین دەکەن. خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتیمانی  NHS  خزمەتگوزاری دابین دەکات بۆ ئەوانەی 
پێویستیان بە چارەسەری پزیشکی هەیە، هەروەها یارمەتی پێشکەش دەکات لە بوارەکانی ڕێگریکردن لە سکپڕبوون، 

  NHS  پالندانانی خێزانی، خواردنی تەندروست و تەندروستی مێشکی. وێبسایتی خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتیمانی
بەوردی زانیاری تێدایە دەربارەی خزمەتگوزاری تەندروستی و پاڵپشتییە بەردەستەکان. خزمەتگوزارییەکان جیاوازن 

بەگوێرەی ئەو شوێنەی تیایدا دەژیت. 

 www.nhs.uk  :ئینگلتەرا

www.wales.nhs.uk  :وێڵز

www.scot.nhs.uk  :سکۆتلەندا

www.hscni.net  :ئێرلەندای باکوور

دەبێ چی بکەم لە حاڵەتی فریاکەوتنی )لەناکاوی( تەندروستیدا؟
 پەیوەندی بکە بە  999   و داوای ئەمبۆاڵنس بکە ئەگەر تۆ یان کەسێکی تر 

بە شێوەیەکی مەترسیدار نەخۆش یان بریندار بێت و ژیانیان لە 
 مەترسیدا بێت.  

 ئەمبۆاڵنسەکە کەسەکە دەباتە نزیکترین سەنتەری فریاکەوتن و 
 ڕووداو ) A&E  ، هەروەها دەناسرێت بە 

 بەشی قوربانی( ئەگەر پێویستیت نەبوو بە 
ئەمبۆاڵنس بۆ ئەوەی بتباتە شوێنەکە، دەتوانی وردەکاری نزیکترین 

  . NHS  بدۆزیتەوە لە وێبسایتی  A&E  
A&E  بەکارمەهێنە بۆ کێشەی پزیشکی الوەکی. 
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بەشی  A&E  مامەڵە دەکات لەگەڵ فریاکەوتنێک کە مەترسی ڕاستەقینە لەسەر ژیان درووست بکات، وەکو:

لەهۆشخۆچوون	 

حاڵەتی شێواوی توند کە ناوەستێت	 

ئازاری سینگ	 

هەناسەدانی بە زەحمەت	 

کاردانەوەکانی هەستیاری توند	 

سووتانی توند و قوڵ	 

جەڵتەی مێشک 	 

خوێنبەربوونی توند کە نەتوانرێ بوەستێنرێت	 

شۆکبوونی گەورە، وەکو ڕووداوی هاتووچۆی ڕێگاکان	 

ئەگەر پێویستیت بە چاودێری پزیشکی بەپەلە هەبوو، بەاڵم مەترسی لەسەر ژیانت نییە، پەیوەندی بکە بە  111   کە 
ئاڕاستەت دەکات بۆ باشترین خزمەتگوزاری ناوخۆیی. ئەمەش لەوانەیە چارەسەری بەپەلەی  NHS  بێت، یان بڕۆ بۆ 

سەنتەر کە چارەسەری الوەکی پێشکەش دەکات بەبێ بوونی وادەی چاوپێکەوتن. 

 . GP  بۆ چاودێری پزیشکی ئاسایی )بەپەلە نەبێت(، پێویستە وادەیەک دابنێیت لەگەڵ پزیشکی گشتی

 .  111   NHS  ئەگەر دڵنیانیت لەوەی کە چ جۆرە خزمەتگوزارییەکت پێویستە، پەیوەندی بکە

سەردانیکردنی پزیشک
وەکو کەسێک کە داوای پەنابەریت کردووە، تۆ مافی ئەوەت هەیە کە ناوت تۆماربکەیت لەالی 
پزیشکی گشتی  GP  و چاودێری  NHS  بەخۆڕایی وەربگریت. پزیشکی گشتیت  GP  پزیشکی 

خێزانی ناوخۆییتە. ئەوان کارامەیی بەرزیان هەیە و ڕاهێنانیان کردووە لەسەر هەموو الیەنەکانی 
چاودێری پزیشکی. نەشتەرگەرییەکانی  GP  پزیشکی گشتی چەندین خزمەتگوزاری پێشکەش دەکەن. 
ئەگەر پێویستیت بە چاودێری نەخۆشخانە هەبێت، پزیشکی گشتی  GP  چوونت بۆ ئەوێ ڕێکدەخات. 

نەشتەرگەرییەکانی پزیشکی گشتی لە ڕۆژانی دووشەممە تاوەکو هەینی کراوەن، لەنێوان  8.30am   بەیانی تاوەکو 
 6.30pm   ئێوارە، وە هەندێک لە نەشتەرگەرییەکان لە ڕۆژانی شەممەشدا کراوەن. هەرچەندە ئەمە دەوەستێتە سەر 

خزمەتگوزارییەکانی پزیشکی گشتی لە ناوچە ناوخۆییەکەتدا. تکایە دڵنیابە لە کاتەکانی کردنەوەی نەشتەرگەرییەکان. 

چۆن ناوم تۆمار دەکەم لەالی پزیشکی گشتی؟
دابینکەری شوێنی نیشتەجێبوونت زانیاریت پێدەدات دەربارەی چۆنییەتی ناو تۆمارکردن لەالی پزیشکی گشتی. 

هەروەها دەتوانی نزیکترین ڕاهێنانەکانی پزیشکی گشتی لە ئۆنالین بدۆزیتەوە لە وێبسایتی  NHS  پەیوەندیدار لەڕۆژی 
گەیشتن بە شوێنی نیشتەجێبوونت. 

دابینکەرانی شوێنی نیشتەجێبوون هەروەها یارمەتی ئەو کەسانەش دەدەن وەکو، ژنی سکپڕ، مندااڵنی تەمەن خوار 
9 مانگی کە حاڵەتێکی پێشوەختەیان هەبێت )حاڵەتی ماوە درێژ کە پێویستی بە دەرمانی بەردەوام هەبێت، بۆ نموونە، 

نەخۆشی شەکرە، بوونی کێشە لە دڵدا، ڕەبۆ، پەرکەم )صرع(، هیمۆفیلیا، سیل، ئایدز، وە حاڵەتە توندەکانی تەندروستی 
مێشکی( یان ئەوانەی پێویستیان بە وادەی چاوپێکەوتنی بەپەلەی پزیشکی گشتی هەیە بۆ تۆمارکردنی ناویان لەماوەی 

5 ڕۆژی کارکردندا لە کاتی گەیشتنیان بە ناونیشانی نیشتەجێبوونیان. 

تکایە بگەڕێوە سەر گورزەی پێشوازی ناوخۆیی بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ناو تۆمارکردن لەالی پزیشکی گشتی لە 
ناوچەی ناوخۆیی خۆتدا. 
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کەی پێویستە پزیشکی گشتی ببینم؟ 
سەردانی پزیشکی گشتی بکە ئەگەر حاڵەتەکە لەناکاو نەبوو، وە پێویستبوو پزیشکێک یان پەرستارێک ببینیت دەربارەی 

تەندروستیت. سەیری جێگرەوەکانیش بکە بەرلەوەی وادەی چاوپێکەوتن دابنێیت لەگەڵ پزیشکی گشتیدا، وەکو 
سەردانکردنی دەرمانسازی ناوخۆییت. 

چۆن وادەی چاوپێکەوتن دادەنێم؟
بۆ بینینی پزیشکی گشتی یاخود پەرستار، پێویستە وادە دابنێیت. ئەمەش دەکرێ لەڕێگەی چوونت بۆ شوێنی پزیشکی 

گشتی یان تەلەفۆن کردن بۆیان، یاخود لەڕێگەی ئۆنالینەوە دەکرێت. تکایە پزیشکی گشتی پەسەند دیاریبکە لەو کاتەی 
کە بۆ یەکەم جار دەچیت بۆ ناو تۆمارکردن. 

دەتوانی داوای پەرستار یان پزیشکی گشتی نێر یان مێ بکەیت و شوێنی پزیشکی گشتی هەموو هەوڵێک دەدەن تا 	 
ئەم کارەت بۆ بکەن. 

لەوانەیە پێویست بێت چەند ڕۆژێک چاوەڕێ بکەیت بۆ حاڵەتی چاوپێکەوتن کە پەلە نەبێت. ئەگەر وای دەبینیت 	 
کە پێویستە بەپەلە پزیشک ببینیت، بە سکرتێرەکە بڵێ کە پێویستیت بە چاوپێکەوتنی بەپەلە هەیە کاتێک وادەی 

چاوپێکەوتن دادەنێیت. 

وادەی چاوپێکەوتنی جیا دابنێ بۆ هەریەکێک لە ئەندامانی خێزان، چونکە پزیشکی گشتی یان پەرستار تەنیا یەک 	 
نەخۆش دەبینێت لە هەر چاوپێکەوتنێکدا. 

دڵنیابە لەوەی کە لەکاتی خۆیدا دەگەیت بە شوێنی چاوپێکەوتنەکە، وە چاوپێکەوتن هەڵبوەشێنەوە ئەگەر نەتتوانی 	 
ئامادەبیت. 

ئایا دەتوانم یارمەتی پزیشکی بە زمانی خۆم وەربگرم؟
ئەوە ڕوونبکەوە کە چ جۆرە زمان یان ڕێکخستنی پەیوەندی پێویستە لە نزیکترین دەرفەتی گونجاوی کە دەچیت بۆ 
خزمەتگوزاری  NHS   ، وە لەوێدا بەگوێرەی توانا پێداویستییەکانت بۆ جێبەجێدەکرێن. ئەمەش لەوانەیە وەرگێڕ یان 

دابینکردنی بەڵگەنامە بێت بۆ ئەوەی بە زمانێک بخوێنرێتەوە کە تۆ تێی دەگەیت. 

چ جۆرە خزمەتگوزارییەکی تر بەردەستن بۆ من؟
تۆ هەروەها لەوانیە ڕەچەتەی  NHS  بەخۆڕایی وەربگریت، لەگەڵ چاودێریکردنی ددان و چاو. ڕەچەتە نووسراوە و 
دابینکراون لەالیەن پزیشکی گشتی خۆت، کە پاشان دەبێ بیبەیت بۆ دەرمانخانە لەگەڵ بڕوانامەی  HC2 . بڕوانامەی 

 HC2  دووپاتی ڕەوایی تۆ دەکاتەوە بۆ ئەم خزمەتگوزارییانە. ئەگەر بڕوانامەی  HC2  ت وەرنەگرتووە، پێویستە داوای 
فۆرمی  HC1  بکەیت لە ڕاهێنانی پزیشکی گشتیدا، یاخود پەیوەندی بکە بە  Migrant Help  و داوای ئەمەیان لێ بکە. 
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سکپڕی

ئەوانەی داوای پەنابەری دەکەن مافی ئەوەیان کە هەموو خزمەتگوزارییەکانی منداڵبوون وەربگرن بەخۆڕایی. لەو کاتەی 
کە بۆت دەردەکەوێت کە تۆ سکپڕی، یەکسەر وادەی چاوپێکەوتن دابنێ لەالی پزیشکی گشتی. پزیشکی گشتی دەتنێرێت 
بۆ خزمەتگوزاری منداڵبوونی ناوخۆیی بۆ کرداری چاودێریکردنی پێش منداڵبوون. مامان یان پزیشک چاودێریکردنی 

پێش منداڵبوونت بۆ دابین دەکەن، وە دڵنیا دەبن لە تەندروستی خۆت و منداڵەکەت. ئەوان ئەم کارانە دەکەن:

پشکنین دەکەن بۆ تەندروستی خۆت و منداڵەکەت	 

زانیاری بەسوودت پێدەدەن بۆ ئەوەی یارمەتیت بدەن کە ماوەیەکی سکپڕی تەندروستت هەبێ )لەوانە ئامۆژگاری 	 
دەربارەی خواردنی تەندروست و ڕاهێنان کردن(

گفتوگۆ بکە دەربارەی بژاردە و هەڵبژاردنەکان بۆ چاودێریکردن لەماوەی سکپڕی و منداڵبوون	 

وەاڵمدانەوەی هەر پرسیارێک کە تۆ هەتبێت. 	 

ئەگەر ڕووبەڕووی هەر زەحمەتییەک بوویتەوە لەماوەی سکپڕیدا، پێویستە وادەی چاوپێکەوتن دابنێیت لەگەڵ پزیشکی 
گشتی، یان پەیوەندی بکە بە  NHS  لەڕێگەی ژمارە  111   کە پاشان ئامۆژگاریت دەکەن دەربارەی هەنگاوەکانی داهاتوو. 

ئایا مافی ئەوەم هەیە کە پاڵپشتی زیاتر وەربگرم ئەگەر سکپڕبم؟ 
ئەگەر تۆ سکپڕ بیت ئەوا مافی ئەوەت هەیە کە  3£   زیاتر وەربگریت لە هەر هەفتەیەکدا لەماوەی سکپڕیتدا. هەروەها 

دەتوانی داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ وەرگرتنی  300£   ی پارەدانی منداڵبوون بۆئەوەی یارمەتیت بدات لە کڕینی 
شتەکان بۆ منداڵەکەت، یاخود  250£   ئەگەر تۆ پاڵپشتی بڕگەی  4   وەردەگریت. پێویستە داواکاری پێشکەش بکەیت 

لەنێوانی  8   هەفتە پێش لەدایکبوون و  6   هەفتە دوای لەدایکبوونی منداڵەکەت. 

بۆئەوەی داوای پارەکە بکەیت پێش ئەوەی منداڵەکەت لەدایکببێت، پێویستە بڕوانامەی ئۆریجیناڵی  MATB1  یان 	 
بەڵگەیەکی تری سکپڕی پیشانی  Migrant Help بدەیت. دەتوانی بڕوانامەی  MATB1  بەدەست بهێنیت لەڕێگەی 

ئەو مامان یان پزیشکەی کە چاودێری پێش منداڵبوونت بۆ دابین دەکات. 

 هەروەها دەتوانی داواکاری پێشکەش بکەیت ئەگەر منداڵەکەت لە دەرەوەی بەریتانیا لەدایکبووبێت و تەمەنی لە	 
 3   مانگ کەمتر بێت، یان لە هەندێ حاڵەتی ناوازەی تردا. 

ئایا پاڵپشتی زیاتری دارایی وەردەگرم کاتێک منداڵەکەم لەدایک دەبێت؟
پێویستە بە زووترین کات لەدایکبوونی منداڵەکەت تۆمار بکەیت. ڕێنمایی دەربارەی چۆنییەتی تۆمارکردنی منداڵبوون 

دەکرێ بدۆزرێتەوە لە    www.gov.uk/register-birth  پاشان پێویستە بڕوانامەی لەدایکبوونی درێژی ڕەسەن 
)ئۆریجیناڵ( دابین بکەیت بۆ  Migrant Help بۆئەوەی پاڵپشتیت بۆ فەراهەمبکرێت. هاوکات لەگەڵ دابینکردنی 

ڕێژەی ستانداردی کەسی بۆ منداڵەکەت، لەوکاتەی کە منداڵەکەت تەمەنی خوار  1   سااڵنە، تۆ  5£   زیاتر وەردەگریت لە 
هەر هەفتەیەکدا، وە  3£   بۆ هەر منداڵێکی تەمەن  1   تا  3   سااڵن. 

چۆن داواکاری پێشکەش دەکەم بۆ پاڵپشتی دارایی زیاتر؟
as@migranthelpuk.org  لەڕێگەی  503 8010 0808  یان ئیمەیل بنێرە بۆ  Migrant Help  پەیوەندی بکە بە
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چاودێری کۆمەاڵیەتی

ئەگەر پێویستیت بە چاودێری کۆمەاڵیەتی هەیە بەهۆکاری نەخۆشییەک یان پەککەتووییەک )پێداویستی تایبەت( کە 
بەشێوەیەکی زۆر کاردەکاتە سەر ژیانی ڕۆژانەت، ئەمە لەالیەن ئەنجومەنی ناوخۆیی دابین دەکرێت، کە جیایە لە 

چارەسەرکردنی پزیشکی کە  NHS  دابینی دەکات. چاودێری کۆمەاڵیەتی ئەم شتانە دەگرێتەوە: 

کەلوپەلی وەکو چوارچێوەی پیادە و ئاگادارکردنەوەی کەسی	 

گۆڕانکاری لە شوێنی نیشتەجێبوونت وەکو ڕۆشتن بۆ حەمام	 

یارمەتی پراکتیکی )کرداری( لەالیەن چاودێریکەری پارەپێدراو	 

سەنتەری ڕۆژ یان ئەو کەسەی یارمەتیت دەدات پشوو وەربگریت. 	 

هەنگاوی یەکەم لە وەرگرتنی چاودێری ئەوەیە کە هەڵسەنگاندنی پێداویستییەکانت بۆ بکرێت لەالیەن ئەنجومەنی 
ناوخۆیی. هەموو کەسێک دەتوانێ داواکاری پێشکەش بکات بۆ هەڵسانگاندنی پێداویستییەکان: پزیشکی گشتی یان 

نەخۆشخانە دەتوانێ بتنێرێ بۆ ئەم شوێنە، یان بۆ زۆرێک لە خزمەتگوزارییەکانی پاڵپشتی کە لە ڕێنماییەکەدا 
www.gov.uk/apply-needs- باسکراون کە دەتوانن یارمەتیت بدەن. زانیاری زیاتر دەتوانرێ دەست بخرێت لە

assessment-social-services

دوای هەڵسەنگاندنەکە، هەر پاڵپشتییەکت پێویست بێت وەکو چاودێری و پالنی پاڵپشتی بۆت دەنووسرێت. ناوەناوە 
پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت بۆئەوەی بزانرێت کە چ شتێک کار دەکات و چی کار ناکات، وە بۆئەوەی بزانرێ کە ئایا 

هێشتا ئەم کارەی کە دەکرێت باشترین پاڵپشتییە بۆ تۆ. 

ئەگەر تۆ لە شوێنی نیشتەجێبوونی پەنابەری دەژیت و پێویستی بە گۆڕانکاری هەیە، دابینکەری نیشتەجێبوون پێویست 
دەکات بەگوێرەی هەڵسەنگاندنی ئەنجومەنەکە کارئاسانی بکات. 

ئەگەر ئاستی پێداویستییەکانت بەرز بوون و وا باشتربوو کە لە شوێنێکی تر بیت جگە لە شوێنی نیشتەجێبوونی 
پەنابەری، ئەمە لە هەڵسەنگاندنی پێداویستییەکاندا دەستنیشان دەکرێت و ئەنجومەنەکە چاودێری نیشتەجێبوون دابین 

دەکات. ئەنجومەنەکانی ناوخۆیی بەرپرسیارن لەوەی کە هەڵسەنگاندنی بەپەلە بکەن بۆ پێداویستییەکان لەکاتی پێویست 
و لە سەرەتای پڕۆسەی پەنابەریدا، بۆ ئەوەی شوێنی نیشتەجێی گونجاو و پاڵپشتی دابین بکرێن، هەروەکو هاتووە لە 
 www.gov.uk/government/publications/asylum-seekers-with-care-needs-process لە 
حاڵەتەکانی تردا، پێویستە چاوەڕێ بکەیت بۆ هەڵسەنگاندنی پێداویستییەکان، چونکە ئەم خزمەتگوزارییە داواکاری 

زۆری لەسەرە. 

http://www.gov.uk/apply-needs-assessment-social-services
http://www.gov.uk/apply-needs-assessment-social-services
http://www.gov.uk/government/publications/asylum-seekers-with-care-needs-process
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خزمەتگوزارییەکانی تەندروستی مێشکی

تەندروستی مێشکی چییە؟
لە زۆر ڕێگادا، تەندروستی مێشکی وەکو تەندروستی دەروونی وایە:     هەموو کەس هەیەتی و پێویستە گرنگی پێبدەین. 
تەندروستی مێشکی باش واتای بەشێوەیەکی گشتی بیرکردنەوە و هەست کردن و کاردانەوەیە، بەو شێوەیەی کە دەتەوێ 

و پێویستە بژیت. بەاڵم ئەگەر بچیتە ماوەیەکی تەندروستی مێشکی الواز، لەوانەیە بگەیتە ئەوەی کە تۆ زۆربەی کات 
بیرکردنەوە و هەستکردن و کاردانەوەت ئەستەم دەبێت، یاخود هەرگیز ناکرێت خۆت ڕابێنیت لەگەڵیدا. مەودای ئەو 
حاڵەتانەی کە مایەی دوودڵین کە ئێمە پیایدا رێپەڕ دەبین وەکو بەشێک لە ژیانی ڕۆژانە دۆگۆڕێت بۆ حاڵەتی توندی 

مەودا درێژ. نیگەرانی، شێواوی دوای شۆک وە خەمۆکی باوترین کێشەکانن. سەرەڕای ئەمانە، بوونی کێشە لە خواردن 
و خەوتن لەوانەیە نیشانە بن بۆ حاڵەتی تەندروستی مێشکی. 

دەبێ چی بکەم ئەگەر من دوودڵ بم دەربارەی تەندروستی مێشکیم؟
ئەگەر تۆ هەستت بە نزمی سروشت و باری دەروونی خۆت کرد بۆ زیاتر لە چەند هەفتەیەک، وە ئەگەر تەندروستی 
مێشکی الوازت کاریگەری کردە سەر ژیانی ڕۆژانەت، وادەیەک دابنێ بۆئەوەی قسە بکەیت لەگەڵ پزیشکی گشتی. 

پزیشکی گشتی لەوانەیە بتوانێ ڕاستەوخۆ یارمەتیت بدات لەم کێشانەدا، یان دەتنێرێت بۆ یارمەتی زیاتر. لەوانەیە ئەوە 
یارمەتیدەربێت ئەگەر قسە لەگەڵ هاوڕێیەک یان ئەندامێکی خێزانەکەت بکەیت. هەروەها ئامۆژگاری بەردەستە لە 

وێبسایتی  NHS  و الی خێرخوازییەکان.

بۆ ئامۆژگاری پزیشکی بەپەلە، بۆ نموونە ئەگەر زیانت بەخۆت گەیاند یان دوودڵی لەوەی کە لەوانەیە زیان 	 
. NHS  بەخۆت بگەیەنیت، دەتوانی پەیوەندی بکەیت بە هێڵی یارمەتی  111   ی

بۆ ئەو حاڵەتانەی کە بەپەلە نین، دەتوانی پەیوەندی بکەیت بە پزیشکی گشتی ناوخۆیی یان بچیتە الی دامەزراوە 	 
خێرخوازییەکان. 
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دەتوانم پەیوەندی بە کێ بکەم بۆ پاڵپشتی و ئامۆژگاری؟
 	 NHS

پەیوەندی ئامۆژگاری و پاڵپشتی زیاتر دەتوانرێ لە وێبسایتی  NHS  بەدەست بهێنرێت. 

www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression /

 	Mind

Mind  بریتیە لە خێرخوازی تەندروستی مێشکی کە ژمارەیەکی زۆری ئامۆژگاری و پاڵپشتی پێشکەش دەکەن. 
کۆمەڵەکەیان دەتوانن زانیاری دابین بکەن دەربارەی زۆرێک لە بابەتەکانی وەکو؛ جۆرەکانی تەندروستی مێشکی، 

لەکوێ یارمەتی وەردەگریت، دەرمان و چارەسەری جێگرەوە. بۆ زانیاری زیاتر، دەتوانی پەیوەندی بە  Mind  بکەیت 
بەم ڕێگایانەی خوارەوە: 

 Mind’s lines  لە کاتژمێر    9am   بەیانی تاوەکو  6pm   ئێوارە بەردەستن، لە ڕۆژانی دووشەممە تاوەکو هەینی 
)جگە لە ڕۆژانی پشوی بانکەکان(

تەلەفۆن: 3393 123 0300 

نامە )پەیام(  86463 

  info@mind.org.uk  :ئیمەیل

www.mind.org.uk  :وێبسایت

 	) The Samaritans ( ساماریتانەکان

The Samaritans  شوێنێکی پارێزراوت پێشکەش دەکەن بۆ قسە کردن لە هەموو کاتێکدا کە بتەوێ، بەو ڕێگایەی 
تۆ حەزت لێیەتی – دەربارەی هەر شتێک کە هەتە. ئەوان تایبەتمەندن لە قسەکردن لەگەڵ خەڵک، ئەوانەی کە نایانەوێ 

چیتر بژین، هەرچەندە تۆ مەرج نییە ئەو هەستەت هەبێت ئەگەر دەتەوێت قسە بکەیت. دەکرێ بەخۆڕایی پەیوەندییان 
پێوە بکرێت،  24   کاتژمێر لە ڕؤژێکدا،  365   ڕۆژ لە ساڵێکدا بەم ڕێگایانەی خوارەوە: 

www.samaritans.org/how-we-can-help-you  :وێبسایت

تەلەفۆن: 123 116 

jo@samaritans.org  :ئیمەیل

 	 Refugee Council

Refugee Council دامەزراوەیەکی خێرخوازییە کە خزمەتگوزاری چارەسەرکردنی پزیشکی پێشکەش دەکات لە 
ژمارەیەک ناوچەی بەریتانیادا. بۆ زانیاری زیاتر و بۆئەوەی بزانی کە ئایا خزمەتگوزارییەک لە ناوچەکەی تۆ بەردەستە 

www.refugeecouncil.org.uk/service-category/mental-health یاخود نا، سەردانی وێبسایتیان بکە

http://www.refugeecouncil.org.uk/service-category/mental-health
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 بڕگەی  4  :  
مانەوە بە سەالمەتی و وەرگرتنی پاڵپشتی 

هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە کە سەالمەت بێت )پارێزراو بێت( بەبێ گوێدانە 
ئەوەی کە ئەوان کێن و لە چ بارودۆخێکدان. پاڵپشتی دیاریکراو بەردەستە بۆ ئەوانەی 

کە بوونەتە قوربانی تاوانەکان، وەکو توندوتیژی جێندەری، کڕین و فرۆشتنی مرۆڤ، 
وە ئازاردان. کۆمەڵێک دامەزراوەی نیشتیمانی هەن کە دەتوانن پاڵپشتی دابین بکەن 

ئەگەر تۆ قوربانی تاوانێک بیت. کلتور و ئایین و نەریتەکان بەهانەی باوەڕپێکراو نین 
بۆ ئەنجامدانی تاوانەکان. 

ئەگەر بڕوات وایە کە تۆ یان کەسێک کە تۆ دەیناسی لە مەترسییەکی نزیکدان، پێویستە هەمیشە پەیوەندی بکەیت بە 
خزمەتگوزارییەکانی فریاکەوتن لەڕێگەی ژمارە  999   لە زووترین کاتدا. 

جگە لەمە، دەتوانی پەیوەندی بەو دامەزراوانە بکەیت کە لە خوارەوەدا هاتوون بۆ وەرگرتنی ئامۆژگاری و پاڵپشتی، 
یاخود پەیوەندی بکە بە ژمارەی ئاساییان )نا فریاکەوتن(   )101(  . هەروەها لەوانەیە یارمەتیدەر بێت ئەگەر بە کەسێک 

بڵێیت کە دیناسیت و متمانەت پێی هەیە، بۆ نموونە مامۆستا، پزیشک یان کارمەندێکی نیشتەجێکردن. 

هەروەها دەتوانی پەیوەندی بکەیت بە  Migrant Help . ئەگەر تۆ کەوتوویەتە ژێر کاریگەری هەر یەکێك لەو شتانەی 
کە لەم بڕگەیەدا باسکراون، یان وای بۆدەچی کە سوودمەند دەبیت لە پاڵپشتی یان ئامۆژگاری کەسێکی تایبەتمەند 

Migrant Help دەتوانێ بتنێرێ بۆ دامەزراوەیەک کە لەوانەیە بتوانن یارمەتیت بدەن. 

Home Office ، دابینکەرانی شوێنی نیشتەجێبوون، پۆلیس وە ئەنجومەنەکانی ناوخۆیی، هەموویان بەرپرسیارییەتیان 
هەیە لە یارمەتیدانت وە بۆ ئەوەی دڵنیابن کە تۆ سەالمەت و پارێزراو دەبیت لە کاتی مانەوەت لە بەریتانیادا. 

پاراستن چییە؟
پاراستن چەمکێکە بەکاردێت بۆ نوێنەریکردنی پێوانەکان بۆ پاراستنی تەندروستی، خۆشگوزەرانی و مافەکانی مرۆڤی 

تاکەکان، کە ڕێگە بە خەڵکی دەدات – بەتایبەتی مندااڵن و گەنجان و گەورانی کەمتوانا – بۆ ئەوەی بژین دوور لە 
مامەڵەی خراپ و ئازاردان و فەرامۆش کردن. 
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پاراستن و چاودێریکردنی مندااڵن

ئازاردانی مندااڵن:
ئازاردانی مندااڵن هەر کردارێک دەگرێتەوە کە لەالیەن کەسێکی گەورە یان منداڵێکەوە ئەنجام بدرێت کە زیان بە منداڵ 

بگەیەنێت. کە دەکرێ ئەمانە بگرێتەوە:

هەراسانكردنى سێكسى	 

فەرامۆش کردن	 

شێواندنی ئەندامی زاوزێی مێیە	 

ئازاردانی جەستەیی	 

ئازاردانی سۆزداری	 

کارپێکردنی منداڵ لە کێڵگەی ئاژەاڵن بەمەبەستی ئازاردانی	 

کردارەکان کە ئەنجام دەدرێن کە منداڵێک دەیبینێت یان کاریگەری دەبێت لەسەری، بۆ نموونە توندوتیژی ناو 	 
خێزان یان خراپ بەکارهێنانی ماددەکانی بێهۆشکەر لەو ماڵەی منداڵەکەی تیادا دەژیت. 

جێهێشتنی منداڵی ساوا، منداڵی بچوک یاخود منداڵی هەراش بەتەنیا لە ماڵەوە	 

ئەگەر منداڵێک لێی بدرێت، زەبری توندی بەربکەوێت، ئازار بدرێت یان فەرامۆش بکرێت لەالیەن باوان یان پارێزەر، 
خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی دەتوانن دەستوەردان بکەن. لە حاڵەتی توندا، لەوانەیە منداڵەکە ببرێتە ژێر چاودێری 

ئەنجومەنی ناوخۆیی. 

جێهێشتنی منداڵ بەتەنیا: 
باوان یان پارێزەری منداڵ بەرپرسیارییەتی یاساییان هەیە لە پاراستن و چاودێریکردن و خۆشگوزەرانی منداڵەکانیان. 

ئەمە تاوانە ئەگەر منداڵ بەتەنیا جێبهێڵرێت لە شوێنێک کە مەترسی درووست بکات لەسەریان. ئەمە ئەوەش دەگرێتەوە 
کە منداڵ بەجێبهێڵرێت بەتەنیا لەژێر چاودێری منداڵی تردا. باوان دەبێ دادگەری بەکاربهێنن لەوەی کە ئایا منداڵەکەیان 

تا چەند گەورەیە بەرلەوەی کە بڕیاربدەن ئایا منداڵەکە بەتەنیا بەجێدەهێڵن یان نا، بۆ نموونە لە ماڵەوە یان لەناو 
ئۆتۆمبێلدا. 

کۆمەڵگەی نیشتیمانی بۆ نەهێشتنی توندوتیژی دژی مندااڵن    )NSPCC(   دەڵێ: 

مندااڵنی خوار تەمەن  12   سااڵن بەدەگمەن بەتەواوی گەشەیان کردووە تا بەتەنیا بەجێبهێڵدرێن بۆ ماوەیەکی درێژ	 

مندااڵنی خوار تەمەنی  16   سااڵن نابێ بەتەنیا لەشەودا بەجێبهێڵدرێن	 

مندااڵنی ساوا، منداڵی بچوک وە منداڵی کەمێک گەشەکردوو هەرگیز نابێ بەتەنیا بەجێبهێڵدرێن	 

دەکرێ باوان دادگایی بکرێن ئەگەر منداڵیان بەجێبهێڵن بەبێ سەرپەرشتی کەسێکی تر، 'بەشێوەیەک کە ئازار و 
برینداری تووشی تەندروستی منداڵەکەیان بکەن'. 

www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/ زانیاری زیاتر و ئامۆژگاری دەتوانرێ بدۆزرێتەوە لە وێبسایتی
keeping-children-safe/leaving-child-home-alone/

 بڕگەی  4  :  
مانەوە بە سەالمەتی و وەرگرتنی پاڵپشتی 

http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/leaving-child-home-alone/
http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/leaving-child-home-alone/
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دەتوانم پەیوەندی بە کێ بکەم بۆ پاڵپشتی و ئامۆژگاری؟
NSPCC  )کۆمەڵگەی نیشتیمانی بۆ ڕێگەگرتن لە توندوتیژی دژی مندااڵن( 	 

NSPCC  کاردەکات بۆ پاراستنی مندااڵن، ڕێگەگرتن لە ئازاردان و وە وا لە حاڵەتی ئازاردانی منداڵ بکات کە ببێتە 
شتێکی ڕابردوو. دەتوانی پەیوەندی بکەیت بە هێڵی تەلەفۆنیان ئەگەر تۆ کەسێکی گەورەیت و نیگەرانی دەربارەی 

منداڵێک، یان دەتوانی پەیوەندی بکەیت بە  Childline ئەگەر تۆ منداڵیت بۆ پاڵپشتی و یارمەتی نهێنی.

وردەکاری پەیوەندیکردن:
www.nspcc.org.uk  :وێبسایت

  0808 800 500 : NSPCC  هێڵی تەلەفۆنی

Childline : 1111 0800    ) 24   کاتژمێر(

توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر 

توندوتیژی جێندەری چەندین جۆری ئازاردان دەگرێتەوە، لەوانە توندوتیژی خێزانی، هەراسانکردن و ڕاوەدوونان، 
دەستدرێژی سێکسی و هێرشی سێکسی، شێواندنی ئەندامی زاووزێی مێینە، هاوسەرگیری بە زۆرەملێ، ئازاردان لەسەر 

بنەمای شەرەف و بازرگانی پێکردنیان. 

ئازاردانی خێزانی
ئازاردانی خێزانی چییە؟ 

ئازاردانی خێزانی هەر ڕووداوێک یان شێوازێکی کۆنتڕۆڵکردن، کرداری بەزۆرەملێ یان هەڵسوکەوتی هەڕەشەئامێز 
دەگرێتەوە. هەروەها توندوتیژی یاخود ئازاردانی نێوان ئەوانەی کە ئێستا یان پێشووتر هاوڕێی یەکترن یان ئەندامانی 

یەک خێزانن دەگرێتەوە. 

ئەگەر تۆ قوربانی ئازاردانی خێزانیت، پێویست ناکات لەگەڵ کەسی ئازاردەر بمێنیتەوە. دەسەاڵتداران بە ڕێز و بەهاوە 
مامەڵەت لەگەڵدا دەکەن. Home Office دڵنیات دەکاتەوە لە پێدانی شوێنی نیشتەجێبوون و پاڵپشتی دوور لەو کەسەی 

ئازارت دەدات، یاخود کەسی ئازارپێدەر دووردەخرێتەوە لەو شوێنەی تۆی تیادا دەژیت بۆ ئەوەی کە تۆ سەالمەت و 
پارێزراو بیت، وە هەروەها تۆ دەتوانی داواکاری پەنابەری بەجیا پێشکەش بکەیت، هاوشان لەگەڵ بابەتەکانی یاساکانی 

خێزان. هەروەها دەتوانرێ چەند هەنگاوێک بنرێن، تەنانەت ئەگەر خۆشت نەتەوێت کە ئەو کەسە بەجێبهێڵیت کە 
ئازارت دەدات. ئێمە ئەوە بەرز دەنرخێنین کە لەوانەیە زۆر زەحمەت بێت بڕیار بدەیت چی بکەیت ئەگەر تۆ لە 

حاڵەتێکدا بیت کە ئازار بدرێیت، وە ئێمە زۆر بە پەرۆشی داوات لێ دەکەین کە داوای ئامۆژگاری بکەیت بەو شێوەیەی 
کە باشترینە بۆ تۆ. 



29

دەتوانم پەیوەندی بە کێ بکەم بۆ پاڵپشتی و ئامۆژگاری؟
ژمارەیەک خێرخوازی هەن کە یارمەتی تایبەتمەند دابین دەکەن و پاڵپشتی قوربانییانی ئازاردراوانی خێزانی دەکەن، 

کە ڕێگای پەیوەندی تایبەتییان هەیە بۆ پیاوان، ژنان، لێسبیان، گەی، بایسێکچواڵ وە ترانسگێندەر. پەنابەری تایبەتمەند 
بەردەستن بۆ قوربانیان کە دەتوانن سوود بگەیەنن و پاڵپشتی پێشکەش بکەن لە شوێنی نیشتەجێبوونەکە. 

 بۆ ژنان لە ئینگلتەرا:   
  www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk  :وێبسایت 

  تەلەفۆن:   247 2000 0808 
 helpline@womensaid.org.uk     :ئیمەیل 

 بۆ ژنان لە سکۆتلەندا:  
www.womensaid.scot    :وێبسایت 

  تەلەفۆن: 1234 027 0800 
helpline@sdafmh.org.uk  :ئیمەیل

 بۆ ژنان لە وێڵز
www.livefearfree.gov.wales  :وێبسایت 

  تەلەفۆن:    800 8010 0808 
  نامە )پەیام(  77333 078600  

 info@livefearfreehelpline.wales      :ئیمەیل 

 خزمەتگوزارییەکانی تایبەتمەند بە پیاوان  
هێڵی ئامۆژگاری پیاوان بۆ پیاوان: 

 تەلەفۆن: 0327 801 0808   )دووشەممە تا هەینی،  5 -9(   
info@mensadviceline.org.uk     :ئیمەیل 

  هێڵی یارمەتی جۆری پیاوان:  
تەلەفۆن: 334244 01823  

 بۆ ژنان لە ئێرلەندای باکوور:  
www.womensaidni.org    :وێبسایت 

  تەلەفۆن: 1414 801 0808 
  نامە:    839 805 07797 

 24hrsupport@dvhelpline.org :ئیمەیل

 +  LGBT   هێڵی یارمەتی تایبەت:  
 تەلەفۆن: 5428 999 0800 

help@galop.org.uk  :ئیمەیل

ئەگەر تۆ نیگەرانی هەڵسوکەوتی خۆتی، دەتوانی پەیوەندی بکەیت بە . Respect Phoneline      کە یارمەتی 
هەزاران کەسی داوە لە تاوانباران، نێر و مێ، لەڕێگەی تەلەفۆن و ئیمەیل و وێبچات. Respect Phoneline بۆ 
هەرکەسێکە کە نیگەرانن دەربارەی   هەڵسوکەوتی خۆیان یان هەڵسوکەوتی کەسێکی تر لە بەرامبەر هاوکارەکانیان 

)نێر، مێ، لە ئارەزوومەندانی سێکسی بەرامبەر یان پەیوەندی سێکسی هەمان ڕەگەز(. زانیاری زیاتر دەتوانرێ 
   www.respectphoneline.org.uk. بدۆزرێتەوە لە

 5pm -  9am  تەلەفۆن: 4040 802 0808  دووشەممە تا هەینی

 info@respectphoneline.org.uk  :ئیمەیل
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هەراسانكردنى سێكسى
ئازاردانی سێکسی چییە؟

ئازاردانی سێکسی هەر کردارێکی پەیوەندی سێکسی بەمەبەستە لەگەڵ کەسێک کە ڕەزامەند نییە یاخود لەڕووی 
یاساییەوە ناتوانێ ڕەزامەند بێت. تەمەنی یاسایی بۆ ڕەزامەندی سێکسی لە بەریتانیا  16   ساڵە. ئەگەر تۆ پەیوەندی 

سێکسیت هەبێت لەگەڵ کەسێک لەخوار ئەم تەمەنە، تەنانەت بە ڕەزامەندی خۆشیاندا، ئەمە تاوانێکی گەورەیە. هەندێک 
نموونە لە ئازاردانی سێکسی ئەمانەن: 

پەیوەندی سێکسی لەگەڵ کەسێکی خوار تەمەنی  16   ساڵی، تەنانەت بە ڕەزامەندی خۆشیان. 	 

پەیوەندی سێکسی کە ڕقوکینەی لەگەڵدا بێت )هەڕەشە یان هێز(	 

پەیوەندی سێکسی لەگەڵ کەسێک کە خەوتبێت، لەهۆشخۆی چووبێت، دەرمانی پێدرابێت، یان بێ توانا بێت بەهۆی 	 
خواردنەوەی کحولی. 

پەیوەندی سێکسی لەگەڵ هاوکارێک بەبێ ڕەزامەندی، تەنانەت ئەگەر هاسەری یەکتریش بن	 

باڵوکردنەوەی وێنەی سروشتی سێکسی بەبێ ڕەزامەندی، وە باڵوکردنەوەی هەر جۆرە وێنەیەکی سێکسی مندااڵن	 

هەرکەسێک لە هەر تەمەنێکدا بێت، دەکرێ ببێتە قوربانی ئازاردانی سێکسی	 

دەتوانم پەیوەندی بە کێ بکەم بۆ پاڵپشتی و ئامۆژگاری؟
 بۆ ئینگڵتەرا و وێڵز )تەنیا بۆ ژنان و کچان(:  	 

نزیکترین سەنتەری قەیرانەکانی دەستدرێژی سێکسی و وردەکاری پەیوەندیکردن پێیان بدۆزەرەوە لەڕێگەی 
 سەردانیکردنی      

 www.rapecrisis.org.uk/get-help/find-a-rape-crisis-centre

 بۆ سکۆتلەندا:  	 
  www.rapecrisisscotland.org.uk :   :وێبسایت 

  تەلەفۆن:    02 03 01 08088   )کراوەیە لەنێوان  6pm   ئێوارە و نیوەشەو( 
 support@rapecrisisscotland.org.uk  :ئیمەیل

 بۆ ئێرلەندای باکوور:  	 
هێڵی تەلەفۆنی یارمەتی بۆ توندوتیژی سێکسی و خێزانی  24   کاتژمێر کراوەیە بۆ هەموو ژنان و پیاوان، ئەوانەی 

قوربانی دەستی توندیتیژی سێکسی و دەستدرێژی سێکسین، لەوانە هاوڕێیان و خێزان لە قوربانیان و ڕزگاربووەکان. 
بە متمانەوە پەیوەندی بکە بە  1414 802 0808  ، یان ئیمەیل بنێرە بۆ 24hrsupport@dvhelpline.org بۆ 

www.belfastdvp.co.uk/get-help .زانیاری زیاتر سەردانی ئەم وێبسایتە بکە

 	Safeline  – بۆ پیاوان 
Safeline  خێرخوازییەکی تایبەتمەندن کاردەکەن بۆ ڕێگەگرتن لە ئازاردانی سێکسی و پاڵپشتی کردنی قوربانیان 

لە چاکبوونەوەیان. ئەوان هێڵێکی تایبەت بۆ ڕزگاربووانی پیاوان بەڕێوەدەبەن. تکایە ئاگاداری ئەوەبە کە 
 Safeline  خزمەتگوزاری پاڵپشتییە نەک خزمەتگوزاری قەیرانەکان. بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ئەم لینکە بکە 

  www.safeline.org.uk  یان پەیوەندییان پێوە بکە لەڕێگەی:  
support@safeline.org.uk :ئیمەیل 

 تەلەفۆن: 5005 800 0808 

توندوتیژی 'لەسەر بنەمای شەرەف'
توندوتیژی 'لەسەر بنەمای شەرەف' چییە؟

توندوتیژی 'لەسەر بنەمای شەرەف' جۆرێکی ئازاردانە وە چەمکێکە کە پێناسەی تاوانێک یان ڕووداوێک دەکات بۆ 
نموونە کردارەکانی توندوتیژی، یان کوشتن، کە ڕوویداوە یان لەوانەیە ڕووبدات بۆ پاراستن یان بەرگریکردن لە 

mailto:24hrsupport%40dvhelpline.org?subject=
http://www.belfastdvp.co.uk/get-help
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شەرەفی خێزان و/یان کۆمەڵگە. ئەمە بەشێوەیەکی سەرەکی، بەاڵم هەمیشە نا، ئەنجام دەدرێت لە دژی ژنان و کچان، 
لەڕێگەی خێزان یان کۆمەڵگاکەیانەوە. 

ئەوانەی 'تاوانی شەرەف' ئەنجام دەدەن، زۆرجار ئەو کارە دەکەن چونکە بڕوایان وایە کە قوربانییەکە/ قوربانییەکان 
کارێکیان ئەنجامداوە کە شەرمەزارییان هێناوە بۆ خێزان یان کۆمەڵگەکەیان. توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف تاوانە و 

لەالی یاسا بەرگری لێ ناکرێت. 

دەتوانم پەیوەندی بە کێ بکەم بۆ پاڵپشتی و ئامۆژگاری؟
 	 Karma Nirvana

Karma Nirvana  خێرخوازییەکی نیشتیمانییە کە پاڵپشتی پێشکەشی ئازاردراوان لەسەر بنەمای شەرەف و 
هاوسەرگیری بەزۆرەملێ دەکات. وردەکاری پەیوەندیکردن پێیانەوە دەتوانرێ بدۆزرێتەوە لە پەیوەندی بەسوود .

هاوسەرگیری زۆرەملێ
هاوسەرگیری زۆرەملێ چییە؟ 

تۆ مافی هەڵبژاردنی ئەوەت هەیە کە لەگەڵ کێ هاوسەرگیری دەکەیت، وە کەی هاوسەرگیری دەکەیت وە ئایا 
هاوسەرگیری دەکەیت یاخود نا. هاوسەرگیری زۆرەملێ ئەوکاتەیە کە تۆ ڕووبەڕووی پاڵەپەستۆی جەستەیی دەبیتەوە 
بۆ ئەنجامدانی هاوسەرگیری )بۆ نموونە، هەڕەشە، توندوتیژی جەستەیی یان توندوتیژی سێکسی( یاخود پاڵەپەستۆی 

دەروونی و سۆزداری )بۆ نموونە، ئەگەر وات لێبکرێت کە تۆ دەبیتە مایەی شەرمەزاری بۆ خێزانەکەت(. 

هاوسەرگیری زۆرەملێ لە بەریتانیادا نایاساییە. کە ئەم حاڵەتانە دەگرێتەوە: 

بردنی کەسێک بۆ دەرەوەی واڵت بۆ ئەوەی زۆری لێبکەیت کە هاوسەرگیری بکات )جا ئەگەر ئەم هاوسەرگیرییە 	 
ئەنجام بدرێت یان نا(

 هاوسەرگیری لەگەڵ کەسێک کە توانای مێشکی کەم بێت تا ئەوەی ڕەزامەندی بدات لەسەر هاوسەرگیری 	 
)جا ئەگەر پاڵەپەستۆی خرابێتە سەر یاخود نا(

پێویستە پەیوەندی بکەیت بە FMU( Forced Marriage Unit( ئەگەر دەتەوێ پرۆسەیەکی هاوسەرگیری بەزۆرەملێ 
بوەستێنی یاخود پێویستیت بە یارمەتی هەیە لە جێهێشتنی هاوسەرگیرییەک کە بە زەبری هێز دەیانەوێت پێتی بکەن. 

 Forced Marriage Unit )FMU( 
  fmu@fco.gov.uk  :ئیمەیل  
  تەلەفۆن: 0151 7008 020 

 دووشەممە تا هەینی،  9am   بەیانی تا  5pm   ئێوارە 
بەدەر لە کاتژمێرەکانی کارکردن: 1500 7008 020 

ئەگەر کەسێک کە تۆ دەیناسی لە مەترسیدا بێت:
پەیوەندی بکە بە یەکەی هاوسەرگیری بە زۆرەملێ  FMU  ئەگەر تۆ کەسێک دەناسی کە براوەتە دەرەوەی واڵت بۆ 

ئەوەی هاوسەرگیری بە بەکارهێنانی هێز پێبکرێت. 

هەوڵبدە زۆرترین وردەکاری بخەیتەڕوو، بۆ نموونە:

کەسەکە بۆ کوێ چووە	 

کەی دەگەڕێنەوە	 

کەی بوو کە دواجار گوێبیستیان بوویت	 

یەکەی هاوسەرگیری بە زۆرەملێ  FMU  پەیوەندی دەکات بە کونسوڵخانەی پەیوەندیدار بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ئەم 
 www.gov.uk/stop-forced-marriage  لینکە بکە

http://www.gov.uk/stop-forced-marriage
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دەتوانم پەیوەندی بە کێ بکەم بۆ وەرگرتنی پاڵپشتی؟ 
 	   Karma Nirvana 

Karma Nirvana  خێرخوازییەکی نیشتیمانییە کە پاڵپشتی قوربانیانی ئازاردان لەسەربنەمای شەرەف و 
هاوسەرگیری زۆرەملێ دەکات. وردەکاری پەیوەندی کردن پێیانەوە دەتوانرێ بەدەست بهێنرێت لە پەیوەندییە 

بەسوودەکان

سەرەڕای ئەمانە، بۆ سلۆتلەندا دەتوانی پەیوەندی بکەیت بە هێلی یارمەتی هاوسەرگیری بەزۆرەملێ و ئازاردانی 	 
  www.sdafmh.org.uk    خێزانی لەڕێگەی  1234 027 0800   یان سەردانی لینکی

) Female Genital Mutilation )FGM(  ( شێواندنی ئەندامی زاوزێی مێیینە
شێواندنی ئەندامی زاوزێی مێیینە   )FGM(   چییە؟

شێواندنی ئەندامی زاوزێی مێیینە )هەندێک کات پێی دەگوترێت 'بڕینی' یان 'خەتەنەی مێیینە'( دەگەڕێتەوە چەند 
کردارێکی دیاریکراو کە دەکرێ گۆڕانکاری یان برین دروست بکات بۆ ئەندامەکانی زاوزێی مێیە بەبێ هۆکاری 

پزیشکی. ئەم کردارە لە بەریتانیادا نایاساییە بەبێ گوێدانە بنچینەی کلتوری کەسەکان. شێواندنی ئەندامی زاوزێی مێیینە 
  )FGM(   دەکرێ کەسەکە تووشی حاڵەتی تەندروستی مەترسیدار بکات، جا چ لەکاتی ئەنجامدانی کارەکە بێت یان پاشان 

هەروەها ئەوەش نایاساییە کە  FGM  ڕیکبخەیت تا لەدەرەوەی واڵت ئەنجامبدرێت. 

یارمەتی بەردەستە ئەگەر حاڵەتی  FGMت هەبوو یان نیگەرانی لەوەی کە خۆت یان کەسێک کە دەیناسی لە 
 مەترسیدایە. ئەوەت لەبیربێت کە هیچ کەسێک ڕێگەی پێنەدراوە کە لەڕووی جەستەیی یان سۆزداری ئازارت بدات، 

وە  FGM  ڕێگەی پێنەدراوە لەم واڵتەدا. 

ئەگەر نیگەرانی لەوەی کە مەترسی  FGMت لەسەرە، پێویستە قسە لەگەڵ کەسێک بکەیت کە متمانەت پێی هەیە 	 
وەکو مامۆستا یان پەرستاری قوتابخانە. ئەوان دەتوانن یارمەتیت بدەن و پارێزگاریت لێ بکەن. 

ئەگەر کەسێک لە مەترسی ڕاستەقینەدا بوو، پەیوەندی بە پۆلیس بکە. 	 

ئەگەر تۆ لەژێر پاڵەپەستۆدایت کە کرداری  FGM  لەسەر کچەکەت بکرێت، داوای یارمەتی لە پزیشکی گشتی، 	 
سەردانیکەری پزیشکی یان کەسانی تری چاودێریکەری پزیشکی بکە. 

ئەگەر کرداری  FGMت لەسەر ئەنجامدراوە، بە پزیشکی گشتی، مامان یان کەسانی چاودێریکەری پزیشکی بڵێ. 	 

دەتوانم پەیوەندی بە کێ بکەم بۆ پاڵپشتی و ئامۆژگاری؟
 	Daughters of Eve 

  Daughters of Eve  دامەزراوەیەکی قازانج نەویستە، کاردەکات بۆ پاڵپشتیکردن و پاراستنی مافەکانی 
 تەندروستی جەستەیی و مێشکی و سێکسی و منداڵبوونی گەنجان لەو کۆمەڵگەیانەی کرداری  FGM  ئەنجام دەدەن.  

  www.dofeve.org/get-help-now  :وێبسایت 
نامە:  07983030488 

 	    )NSPCC (  کۆمەڵگەی نیشتیمانی بۆ ڕێگەگرتن لە توندوتیژی دژی مندااڵن 
 NSPCC  هێڵێکی یارمەتی هەیە بۆ  FGM  کە دەتوانی لە هەموو کاتێکدا پەیوەندییان پێوە بکەیت – ئەم هێڵە 
بەخۆڕاییە و تۆ پێویست ناکات ناوی خۆتیان پێ بڵێیت. هەروەها دەتوانی ئیمەیلیان بۆ بنێریت. بۆ دەستکەوتنی 

 زانیاری زیاتر، سەردانی وێبسایتیان بکە.  
fgmhelp@nspcc.org.uk :ئیمەیل 

 تەلەفۆن: 3550 028 0800 
www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/female-      :وێبسایت

genital-mutilation-fgm

https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/female-genital-mutilation-fgm
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بەندایەتی مۆدێرن و بازرگانی کردن بە مرۆڤ

بەندایەتی مۆدێرن چییە؟ 
بازرگانی کردن بە مرۆڤ بریتیە لە دەستنیشانکردن و گواستنەوە یان وەرگرتنی کەسێک بەشێوەی فێڵکردن یان 
ڕقلێبوونەوە لە حاڵەتەکانی چەوساندنەوەیان. بۆ نموونە، لەوانەیە پێتگوترابێت کە تۆ دێیتە بەریتانیا بۆ کارکردنی 

یاسایی، بەاڵم هەرکاتێک دەگەیتە بەریتانیا بەزۆر کارت پێدەکرێت وەکو خزمەتکاری ناوماڵ یان وەکو لەشفرۆش 
)سوزانی(، وە هەڕەشەی توندوتیژیت لێ دەکرێت ئەگەر ڕەتی بکەیتەوە. 

قوربانیانی بازرگانیکردن زۆربەی جار نازانن کە بازرگانییان پێکراوە. بەندایەتی مۆدێرن دەتوانێ چەندین شێوە 
وەربگرێت، وەکو بازرگانیکردن بە خەڵکی، کارکردنی بە بەکارهێنانی هێز، ڕقوکینە و بەندایەتی. تەنانەت ئەگەر تۆ 
داوای مافی پەنابەریت کردبێت و لە شوێنی نیشتەجێبوونی Home Office بژیت، هێشتا ئەگەری ئەوە هەیە کە تۆ 

قوربانی دەستی بەندایەتی مۆدێرن بیت. 

ئەوانەی کە بەرپرسیارن لە بازرگانیکردن بە مرۆڤ یان بەندایەتی مۆدێرن )سەردەم( تاوانێکی گەورە ئەنجام دەدەن و 
لەوانەیە تووشی سزای بەندکردنی هەتاهەتایی ببنەوە. 

تکایە ئەوەت لەبیر بێت کە خۆت یان کەسێکی تر نەخەیتە ژێر مەترسی لە ڕووبەڕووبونەوەی بازرگانیکەران یان 
ئاگادارکردنەوەیان یاخود ئەگەری قوربانیت و ڕاپۆرتت لەسەر داون. 

 National  هەرکاتێک وەکو ئەگەری بوون بە قوربانی بازرگانیکردن بە مرۆڤ دانرایت، ئەوا تۆ دەبرێیت بۆ
Referral Mechanism . پاڵپشتی زیاتر بەردەستن لەم پڕۆسەیەدا، وەکو یارمەتی دارایی، شوێنی نیشتەجێبوونی 

پارێزراو و سەالمەت، خزمەتگوزاری تەندروستی و ڕاوێژکردن و یارمەتیدانت لە پەیوەندیکردن بە جێبەجێکەری یاسا. 

ئەگەر گومانت هەیە کە خۆت یان کەسێک کە تۆ دەیناسی، لەوەیە قوربانی بازرگانیکردن بە مرۆڤ یان بەندایەتی 
مۆدێرن بیت، پەیوەندی بە پۆلیسەوە بکە  999  . ئەگەر ناتەوێت پەیوەندی بە پۆلیسەوە بکەیت، دەتوانی پەیوەندی 

 Modern Slavery Helpline یان فۆرمی  Modern Slavery Helpline   0800 0121 700    بکەیت بە
پڕبکەیتەوە. 

هەروەها دەتوانی قسە لەگەڵ  Migrant Help  بکەیت. هەموو ئامۆژگاریکەرانیان ڕاهێنانیان پێکراوە بۆ ناسینەوەی 
نیشانەکانی بەندایەتی مۆدێرن و دەتوانن بگەڕینەوە بۆ پۆلیس. 

ئەگەر تۆ زانیاری وات پێیە کە دەبێتە هۆی دەستنیشانکردن، دۆزینەوە و گێرانەوەی قوربانیان لە بەریتانیادا، دەتوانی 
 .  0800 0121 700   Modern Slavery Helpline  پەیوەندی بکەیت بە

بۆ زانیاری زیاتر سەردانی  www.unseenuk.org  بکە
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دەتوانم پەیوەندی بە کێ بکەم بۆ پاڵپشتی و ئامۆژگاری؟
 	The Salvation Army  

The Salvation Army  پاڵپشتی تایبەتمەند دابیندەکات بۆ هەموو قوربانیانی بەندایەتی مۆدێرن لە ئینگلتەرا 
و وێڵز. هێڵی یارمەتیدانی ناردنی نهێنییان هەیە، کە  24   کاتژمێر لە ڕۆژێکدا و  7   ڕۆژ لە هەفتەیەکدا بەردەستە 

بۆ هەرکەسێک کە گومانیان هەیە کە خۆیان یان کەسێک کە بینیویانە لەوانەیە قوربانی دەستی بەندایەتی مۆدێرن 
 بووبن و پێویستیان بە یارمەتی هەبێت. بۆ زانیاری زیاتر دەتوانی سەردانی وێبسایتیان بکەیت.  

www.salvationarmy.org.uk/modern-slavery    :وێبسایت 
 تەلەفۆن:  8151 303 0300 

 	   )TARA (    بۆ سکۆتلەندا – هاوپەیمانی بەرزکردنەوەی هۆشیاری بەرامبەر بازرگانیکردن 
 TARA  خزمەتگوزاری پاڵپشتییە بۆ ڕزگاربووانی دەستی بازرگانیکردن، بۆ یارمەتیدانیان لە دەستنیشانکردن و 

پاڵپشتیکردنی ژنان، ئەوانەی کە لەوانەیە بازرگانیان پێوەکرابێت بەمەبەستی بەرژەوەندی سێکسی بازرگانی. بۆ زانیاری 
زیاتر سەردانی ئەم لینکە بکە      www.glasgow.gov.uk/TARA  یان پەیوەندی بکە بە 7724 276 0141 یاخود 

.CommsafetyTARA@glasgow.gov.uk ئیمەیل بنێرە بۆ

http://www.salvationarmy.org.uk/modern-slavery
http://www.glasgow.gov.uk/TARA
mailto:CommsafetyTARA%40glasgow.gov.uk
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قوربانییانی ئەشکەنجەدان 

ئەشکەنجەدان چییە؟
ئەشکەنجەدان دەتوانرێ پێناسەبکرێت وەکو زەرەرگەیاندنی بە مەبەست توندی جەستەیی یان ئازاری مێشکی و 

ئازارچەشتن، بە مەبەستێکی دیاریکراو )وەکو، سزادان، وەرگرتنی زانیاری یان بەزۆر پێ ئەنجامدانی کارێک( 
لەڕێگەی، یان بە ڕەزامەندی دەسەاڵتدارانی دەوڵەت یاخود لەالیەن ئەنجامدەرانی تر، وەکو یاخییەکان یان کۆمەڵە 

تاوانبارەکان. 

دەتوانم پەیوەندی بە کێ بکەم بۆ پاڵپشتی و ئامۆژگاری؟
 	Freedom from Torture 

 Freedom from Torture  چارەسەر و پاڵپشتی دابیندەکات بۆ ڕزگاربووانی دەستی ئەشکەنجە لە بەریتانیادا. 
خزمەتگوزارییەکانیان بەردەستن لە بەریتانیادا، لە سەنتەری لەندەن، مانچێستەر، بێرمینگهام، نیوکاسڵ وە گالسکۆ. 
ئەوان ئەو چارەسەری وردی حاڵەتی شۆکبوون پێشکەش دەکەن بۆ یارمەتیدانی ئەوانەی ئەشکەنجە دراون. ئەوانە 

دەکرێ نیشانەکانی شێواوی پاڵەپەستۆی دوای شۆکبوون بگرێتەوە وەکو خەوی ناخۆش و یاداگارییە تاڵەکانی 
ڕابردوو. ئەوان دەتوانن یارمەتی بدەن لە حاڵەتی شۆکی توند، خەمۆکی و پێداویستییەکانی تری تەندروستی 

مێشکی. ئەوان خزمەتگوزاری تریش پێشکەش دەکەن بۆ یارمەتیدانی خەڵک تا چارەسەر وەربگرن لەو شتانەی 
بەسەریان هاتووە و ژیانی خۆیان بنیادبنێنەوە. ئەم کارانە دەکرێ دروستکردنی گروپی بێت وەکو گروپی مۆسیقا و 

بەخچەوانی، گروپی کۆمەاڵیەتی و چارەسەری جەستەیی. 

بۆ ئەو کەسانەی داوای پەنابەرییان کردووە، دەتوانن ئامۆژگاری پراکتیکی پێشکەش بکەن. بۆ نموونە، زانیاری 
دەربارەی دەستگەیشتن بە شوێنی نیشتەجێبوون و چاودێری تەندروستی. پزیشکە تایبەتمەندییەکانیان دەتوانن بەڵگەی 

سەربەخۆ ئەشکەنجەدان دابینبکەن بۆ ئەو کەسانەی داوای پەنابەرییان کردووە لە بەریتانیادا. 

www.freedomfromtorture.org/help-for-survivors  :وێبسایت 
تەلەفۆن: 7777 7697 020 

 	   The Helen Bamber Foundation 
  The Helen Bamber Foundation  خێرخوازییەکی مافەکانی مرۆڤە کە پاڵپشتی کۆچبەران و ئەوانەش 

دەکات کە داوای مافی پەنابەری دەکەن، ئەوانەی ڕزگاربووی توندوتیژی مرۆیی توندن. ئەو کەسانەی کە ئەوان 
کاریان لەسەر دەکەن، ڕووبەڕووی کاری وەحشیگەرانە بوونەتەوە لەوانە ئەشکەنجەدان، بازرگانیکردن بە 

مرۆڤ، چەوساندنەوەی سیاسی یان ئایینی، کارکردنی بەزۆر، چەوساندنەوەی سێکشی، توندوتیژی لەسەر بنەمای 
جێندەری یان شەرەف. دامەزراوەکە مۆدێلێکی تەواوی چاودێری دابیندەکات کە ئەمانە دەگرێتەوە، چارەسەرکردن، 

خۆشگوزەرانی و یاسایی، پاڵپشتی دژە-بازرگانیکردن، خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری پزیشکی و بەرنامەی 
تێکەاڵوکردن و کۆمەڵگە. 

The Helen Bamber Foundation  بنکەی سەرەکی لە کامدێن، لەندەنە، وە بەهۆی توانای سنوورداری، 
دەتوانێ خەڵک وەربگرێت تەنیا لە لەندەندا. هەرچەندە لە هەندێ حاڵەتدا دەتوانن خەڵک وەربگرن تەنیا بە مەبەستی 

پێشکەشکردنی ڕاپۆرتی یاسایی – پزیشکی. ئەمە شتێکە کە تۆ دەبێ لەگەڵ نوێنەری یاسایی گفتوگۆی لەبارەیەوە 
بکەیت. 

www.helenbamber.org/referrals/ :دەکرێ ناردن لێرەدا ئەنجام بدرێت 
  تەلەفۆن: 2020 058 0203 

http://www.freedomfromtorture.org/help-for-survivors
http://www.helenbamber.org/referrals/
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 بڕگەی  5  :  
سەرچاوەی پەیوەندییە بەسوودەکان 

پەیوەندییەکانی فرایکەوتن:
 خزمەتگوزارییەکانی فریاکەوتن )ئاگر/ پۆلیس/ ئەمبواڵنس(: 999 

NHS101 :پۆلیسی نا فریاکەوتن 
) NI  ی نا فریاکەوتن:   111   )بەردەست نییە لە

فریاکەوتنی تۆڕی گازی نیشتیمانی:

 ئینگڵتەرا، سکۆتلەندا و وێڵز 999 111 0800 
ئێرلەندای باکوور: 001 002 0800 

 :  )AIRE(   دابینکەری ئامۆژگاری و ڕاپۆرت دەرکردن و شیاوی
: Migrant Help

Migrant Help دامەزراوەیەکی خێرخوازییە کە خزمەتگوزارییەکی نیشتیمانی بەڕێوەدەبات پێی دەگوترێت 
ئامۆژگاری و ڕاپۆرت دەرکردن و شیاوی   )AIRE(   کە جیایە لە  Migrant Help . Home Office  دەتوانێ 
ئامۆژگاری و ڕێنمایی سەربەخۆت پێشکەش بکات لە پڕۆسەی پەنابەری و مافەکانت.  ئەوان هەروەها دەتوانن 

ئاڕاستەت بکەن بەرەو خزمەتگوزاری تری بەردەست لە بەریتانیادا. هێڵی یارمەتی خۆڕایی  Migrant Help  دەتوانن 
ئامۆژگاریت پێبدەن بە زمانی خۆت. ئەو بابەتانەی کە دەتوانن لەبارەیەوە یارمەتیت بدەن ئەمانە دەگرێتەوە:

چۆن داواکاری پەنابەری پێشکەش دەکەیت	 

پاڵپشتی دارایی	 

دۆزینەوەی نوێنەری یاسایی	 

پڕۆسەکانی پەنابەری	 

وەرگرتنی چاودێری تەندروستی	 

پاڵپشتی شوێنی نیشتەجێبوون	 

هەر بابەتێکی تری پەنابەری	 

بۆ زانیاری زیاتر و ئامۆژگاری وەرگێڕدراو بۆ  10   زمان، سەردانی  www.migranthelpuk.org  بکە، یان 
 پەیوەندی بکە بە  Migrant Help لەڕێگەی:  

 تەلەفۆن: 503 8010 0808 
 as@migranthelpuk.org :ئیمەیل 

   Migrant Help  :ناونیشان  
   Charlton House  

 Dour Street 
   Dover  

CT16 1AT 

http://www.migranthelpuk.org
mailto:as@migranthelpuk.org
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دەزگا خێرخوازییەکان: 
: Refugee Action

Refugee Action    خێرخوازییەکە کە لە ئینگڵتەرادا کاردەکات. خزمەتگوزارییەکانیان بۆ ئەوانەی داوای مافی 
پەنابەری دەکەن دەتوانێ یارمەتی دابینکردنی زانیاری و ئامۆژگاری بدات لە چەندین بواردا، لەوانە:

پڕۆسەی پەنابەری	 

پێشکەش کردنی پەنابەری	 

وەرگرتنی ئەو پاڵپشتییەی کە مافی خۆتە وەریبگری لەوکاتەی داواکاری پەنابەری پێشکەش دەکەیت	 

پاڵپشتی ئەوانەی بێ ماڵن	 

ئەوان کاردەکەن لەگەڵ ئەوانەی داوای پەنابەری دەکەن لە نوسینگەکانیان لە بێرمینگهام، برادفۆرد، لیڤەرپول، لەندەن 
www.refugee-action.org.uk  وە مانچێستەر بۆ زانیاری زیاتر بچۆ سەر

: Refugee Council

Refugee Council پاڵپشتی دابیندەکات بۆ ئەو کەسانەی کە بە پڕۆسەی پەنابەریدا تێدەپەڕن. ئەوان دەتوانن ئەم 
پاڵپشتییانەی خوارەوە دابینبکەن: 

دەستگەیشتن بە تەندروستی بۆ بەرنامەی پەنابەران   )HARP(      – یارمەتی ئەو کەسانە دەدات کە داوای 	 
پەنابەری دەکەن وە یارمەتی هەموو پەنابەران دەدات لە سیستەمی تەندروستی لە بەریتانیادا. 

Barnsley Advice Project     – دابینکردنی پاڵپشتی و ئامۆژگاری بۆ ئەو کەسانەی بەناو پڕۆسەی 	 
پەنابەریدا دەڕۆن لەڕێگەی بەرنامەی درۆپ-ئینس ) drop-ins ( لە هەموو ڕۆژانی دووشەممە، سێشەممە وە 

پێنجشەممە. 

London Destitution Service  – پاڵپشتی لەکاتی قەیرانەکاندا وە ئامۆژگاری پراکتیکی )کرداری( بۆ 	 
ئەوانەی داوای پەنابەرییان ڕەتکراوەتەوە و زۆر هەژارن. 

www.refugeecouncil.org.uk/service-category/support-for- :تکایە بگەڕێوە بۆ وێبسایتەکەیان
/asylum-seekers بۆ زانیاری زیاتر. 

Refugee Council هەروەها پاڵپشتی تایبەتمەند دابیندەکات بۆ مندااڵنی جیابووەوە کە داوای پەنابەرییان کردووە 
www.refugeecouncil.org.uk/ :وە دەتوانی زانیاری پەیوەندار بدۆزیتەوە لێرەدا ) UASC  دەناسرێ بە(

service-category/children-young-people/

ئەگەر مافی پەنابەریت وەرگرت،  Refugee Council کۆمەڵێک خزمەتگوزاری دامەزراندن و تێکەاڵوبوون 
دابیندەکات بۆ ئەوانەی کە تازە مافی پەنابەرییان وەرگرتووە لە لەندەن، هێردفۆردشایت، یۆرکشایر وە هەمبێرساید. ئەم 

خزمەتگوزارییانە ئەمانەش دەگرێتەوە:

پاڵپشتی ڕۆیشتن بەرەو داهاتوو – لە هەندێک شوێنی دیاریکراوی واڵتدا، خزمەتگوزاری ئامۆژگاری بۆ ئەوانەی 	 
تازە مافی پەنابەرییان وەرگرتووە، ئەوانەی بێ ماڵن یان لە مەترسی هەژاریدان. 

تێکەاڵوبوون بە کۆمەڵگە – چەند ڕووداوێک و وۆرکشۆپ و چاالکی کۆمەاڵیەتی دۆستانە بۆ گەوران و خێزان 	 
ڕێکدەخات تا یارمەتی خەڵک بدات پەیوەندی ببەستن لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆییاندا. 

دامەزراندن – تیمی دامەزراندنی شارەزایان یارمەتی و ئامۆژگاری پێشکەش دەکەن بۆ ئەوانەی بەدوای کارێکدا 	 
دەگەڕێن کە پارەیان دەستبکەوێت لە بەریتانیادا. 

بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی هەر خزمەتگوزارییەکی تری ئ Refugee Council  ، سەردانی ئەم لینکە بکە: 
www.refugeecouncil.org.uk/get-support/services 

http://www.refugee-action.org.uk
http://www.refugeecouncil.org.uk/service-category/support-for-asylum-seekers/
http://www.refugeecouncil.org.uk/service-category/support-for-asylum-seekers/
https://www.refugeecouncil.org.uk/service-category/children-young-people/
https://www.refugeecouncil.org.uk/service-category/children-young-people/
http://www.refugeecouncil.org.uk/get-support/services
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Scottish Refugee Council  )تەنیا سکۆتلەندا(

Scottish Refugee Council کاردەکات لەگەڵ پەنابەران و ئەوانەی داوای پەنابەرییان کردووە لە سکۆتلەندا، کە بنکەی 
سەرەکییان لە گالسکۆیە. ئەوان دەتوانن یارمەتی پێشکەش بکەن ئەگەر تۆ بەدوای ئامۆژگاری و زانیاریدا دەگەڕێیت دەربارەی 
  www.scottishrefugeecouncil.org.uk     پەنابەران و کاروباری پەنابەری. بۆ زانیاری زیاتر، سەردانی ئەم سایتە بکە

 یاخود پەیوەندی بکە بە خزمەتگوزاری ئامۆژگاری لەڕێگەی  7979 223 0141  ، کە بەردەستە لە ڕۆژانی هەفتەدا لە
 12pm  -   10am   وە  4pm  -   2pm   جگە لە ڕۆژانی چوارشەممە کە بەردەستە لە  4pm  -   2pm   )بەیانیان داخراوە(. 

Welsh Refugee Council  )تەنیا وێڵز(

Welsh Refugee Council دەتوانێ یارمەتیت بدات لە تێگەیشتن لە مافەکانت وە چۆن دەستت پێیان دەگات ئەگەر 
لە وێڵز بژیت. ئەوان هەروەها دەتوانن یارمەتیت بدەن لە دۆزینەوەی پاڵپشتی دارایی و نوێنەرایەتی یاسایی، دەست 

گەیشتن بە چاودێری دارایی، شوێنی نیشتەجێبوون، وە زۆرێکی تر لە کاروبارەکانی پەنابەری. ئەوان دەتوانن زانیاری 
و ئامۆژگاری و پاڵپشتی یەک-بۆ-یەک دابینبکەن لە دانیشتنی ڕووبەڕوودا وە لەڕێگەی تەلەفۆن یان ئینتەرنێتدا لەگەڵ 

www.welshrefugeecouncil.org.  وەرگێڕێک ئەگەر پێویست بکات. بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ئەم لینکە بکە
uk/what-help-do-you-need/i-am-seeking-asylum

British Red Cross

British Red Cross  دەتوانێ یارمەتی پێشکەش بکات لە پێداویستییە بەپەلەکانی پەنابەران، ئەوانەی داوای پەنابەری 
دەکەن وە هەروەها کۆچبەرانی تری کەمتوانا. ئەو یارمەتییەی پێشکەشی دەکەن دەوەستێتە سەر ئەو شوێنەی تیایدا دەژی 

کە لەوانەیە ئەمانەی خوارەوە بگرێتەوە:

گورزەی خواردن و پسوولە	 

بڕێکی کەم پارە	 

جلوبەرگ	 

پێداویستییەکانی ئاودەست	 

بەتانی	 

کەلوپەلەکانی منداڵی ساوا	 

ئەوان لەوانەیە بتوانن یارمەتی زیاتر پێشکەش بکەن. بەگوێرەی بارودۆخی تۆ، وە ئایا لەکوێ دەژی، کە ئەمانە 
دەگرێتەوە:

پسوولەی گەشتکردن	 

سوودەکان و ئامۆژگاری پیشەیی	 

چاودێری تەندروستی – تۆمارکردن الی پزیشکی گشتی یان ددان	 

هاوڕێیەتی کردنت لەکاتی چاوپێکەوتنەکاندا	 

گونجاندنت لە ژیانی بەریتانیادا	 

ئاڕاستەکان – یارمەتیدانت لە ناسینی ناوچەی ناوخۆییت	 

پاڵپشتی سۆزداری	 

کۆکردنەوەی خێزان	 

www.redcross.org.  بۆ زانیاری زیاتر و دۆزینەوەی خزمەتگوزاری پەنابەری ناوخۆیی، سەردانی ئەم لینکە بکە
uk/get-help/get-help-as-a-refugee/translated-pages

http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk
http://www.welshrefugeecouncil.org.uk/what-help-do-you-need/i-am-seeking-asylum
http://www.welshrefugeecouncil.org.uk/what-help-do-you-need/i-am-seeking-asylum
http://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/translated-pages
http://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/translated-pages


39

هەروەها  The Red Crossدەتوانێ یارمەتی پێشکەش بکات لە دۆزینەوەی خزمان لە دەرەوەی واڵت لەڕێگەی 
خزمەتگوزاری بەدواداچوونی خێزانی نێودەوڵەتی، ئەگەر تۆ لێیان دابڕابێتی بەهۆی شەڕ، کارەساتی سرووشتی 

یان پەنابەری. The Red Cross  لەوانەیە بتوانێ یارمەتیت بدات لە دۆزینەوەی خێزانەکەت، وە ناردنی پەیام بۆ 
خێزانەکەت )بەاڵم ناتوانێ پارە و پاکێج بنێرێت( یان بڕوانامەی دەستگیرکردن بنێرێت بۆ ئەو کەسانەی زیندانی کراون. 

ئەمە خزمەتگوزارییەکی نهێنی بەخۆڕاییە بۆ یارمەتیدانی خێزانەکان بۆئەوەی بگەنەوە بە یەکتر. ئەوان زانیارییەکانت 
 ناگوازنەوە بۆ هیچ کەسێکی تر بەبێ ڕەزامەندی خۆت. بۆ زانیاری زیاتر، سەیری وێبسایتیان بکە:

www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family

هەروەها دەتوانی ئەوەش بزانی کە ئایا خێزانەکەت بەدواتدا دەگەڕێن، وە دەتوانی وێنەی خۆت دابنێیت بۆ گەڕانی ئەوان 
www.familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/Home.aspx      :لە وێبسایتی ڕووخسار

Doctors of the World

ئەگەر تۆ کێشەت هەبێت لە دەستکەوتنی چاودێری تەندروستی، تیمەکەی ئەوان دەتوانێ پاڵپشتی نهێنی و خۆڕایی پێشکەش 
بکات – جا بارودۆخی کۆچبەریت هەر چییەک بێت و لەهەر کوێیەک بژیت لە بەریتانیادا. ئەوان دەتوانن یارمەتیت بدەن لە:

تێگەیشتن لە مافەکانت لە دەستکەوتنی چاودێری تەندروستی	 

قسەکردن لەگەڵ پزیشک یان پەرستار )ئەگەر تۆ هێشتا ناوت تۆمار نەکردبێت لە پزیشکی گشتیدا(	 

ناو تۆمارکردن لە پزیشکی گشتی	 

دەستگەیشتن بە خزمەتگوزارییە تایبەتمەندەکان	 

وەرگرتنی ڕەچەتەی خۆڕایی و تاقیکردنەوەی چاو و چاودێری ددان	 

 	) HIV and STIs ( تاقیکردنەوەی نەخۆشی کەمی بەرگری لەش و نەخۆشییە گوازراوە سێکسییەکان

دەستکەوتنی پالنی خێزان	 

 هێڵی ئامۆژگاری کلینیک:    686 1647 0808   )تەلەفۆنی خۆڕایی(. 
ئەم هێڵە کراوەیە لە  10am   بەیانی تاوەکو  12   نیوەڕۆ، لە ڕۆژی دووشەممەوە تاوەکو ڕۆژی هەینی. 

خزمەتگوزاری وەرگێڕان دابینکراوە بۆ ئەوانەی ناتوانن بە ئینگلیزی قسە بکەن. 

www.doctorsoftheworld.org.uk/patient-clinic/?nabm=1#  بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ئەم وێبسایتە بکە

)The UK Lesbian and Gay Immigration Group )UKLGIG

UKLGIG  پاڵپشتی سۆزداری و ئامۆژگاری یاسایی دەدات بە لێسبیان، گەی، بایسێکچواڵ، ترانسێکچواڵ، کویر وە 
نێرەموک   )+LGBTQI(   ئەو خەڵکانەی داوای پەنابەری دەکەن. ئەوان هەروەها دەتوانن یارمەتیت بدەن لە دۆزینەوەی 

دامەزراوەی   +LGBTQI  لە ناوچەی ناوخۆیی خۆت کە پاڵپشتی ئەو کەسانە دەکەن کە داوای پەنابەری دەکەن. بۆ 
زانیاری زیاتر سەردانی ئەم وێبسایتە بکە  www.uklgig.org.uk  یان لەڕێگەی تەلەفۆنەوە پەیوەندییان پێوە بکە 

admin@uklgig.org.uk  لەڕێگەی ژمارەی  7811 7922 020   یان لەڕێگەی ئیمەیلەوە

Galop

Galop  پاڵپشتی و ئامۆژگاری دەدات بەو کەسانەی کە تووشی بایفۆبیا، هۆمۆفۆبیا، ترانسفۆبیا، توندوتیژی سێکسی یان 
ئازاردانی خێزانی بوون. ئەوان هەروەها پاڵپشتی دەکەن لە لێسبیان، گەی، بایسێکچواڵ، ترانسێکچواڵ وە کویر، وە ئەو 

کەسانەی کە کێشەیان هەبووە لەگەڵ پۆلیس یان ئەوانەی پرسیاریان هەیە دەربارەی سیستەمی دادوەری تاوانەکان. 

Galop  بە تەواوی سەربەخۆیە – ئەوان کۆمەڵەیەکن کە لەالیەن کۆمەڵگەوە سەرکردایەتی دەکرێن 
پیوەندییان بە پۆلیسەوە نییە. ئەگەر بتەوێ دەتوانی بە نەناسراوی قسەیان لەگەڵدا بکەیت 

بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی  Galop  ، سەردانی ئەم وێبسایتە بکە     www.galop.org.uk    یان دەتوانی پەیوەندیان پێوە 
help@galop.org.uk  بکەیت لەڕێگەی ئیمەیلەوە

http://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family
http://www.familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/Home.aspx
http://www.doctorsoftheworld.org.uk/patient-clinic/?nabm=1#
http://www.uklgig.org.uk
mailto:admin%40uklgig.org.uk
http://www.galop.org.uk
mailto:help%40galop.org.uk
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 Galop  هەروەها هێڵی یارمەتی ئازاردانی خێزانی   +LGBT  نیشتیمانی بەڕێوەدەبەن، کە بەردەستن لەڕێگەی
 5428 999 0800  کراوەن لە ڕۆژانی دووشەممە و پێنجشەممە لە کاتژمێر  10am   بەیانی تا  8pm   ئێوارە، 

چوارشەممە و سێشەممە  am 10   بەیانی تا  8pm   ئێوارە، وە لە سێشەممەدا لە  1pm   نیوەڕۆ تا  5pm   ئێوارە تایبەتە بە 
پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بە ترانسێکچواڵ. 

هەروەها دەتوانی پەیوەندی بکەیت بە  Galop  بۆ ئامۆژگاری سەربەخۆ دەربارەی تاوانی ڕقلێبوونەوە لەڕێگەی 
advice@galop.org.uk  ژمارەی  2040 704 0207   یان لەڕێگەی ئیمەیلی

Micro Rainbow

Micro Rainbow پاڵپشتی دەکات لە لێسبیان، گەی، بایسێکچواڵ، ترانس وە نێرەموک   )LGBTI(   بەتایبەتی لەو 
کەسانەی کە تازە داوای پەنابەرییان کردووە و کۆچبەرن. ئەوان کارەکانیان دەکەن لە سێ بەرنامەدا: 

 نیشتەجێکردنی سەالمەت: ئەوان سەرپەرشتی هەندێ خانوو دەکەن کە تایبەتە بە داواکراوانی پەنابەری . 1
housing@microrainbow.org :پەیوەندی . LGBTI 

 تێکەاڵوی کۆمەڵگە: ئەوان سەرپەرشتی چاالکییەکانی شانۆ، سەما، وە سەرنجدانی تەواوی مێشکی دەکەن . 2
بۆ پاڵپشتیکردنی داواکارانی پەنابەری  LGBTI  بۆ بنیادنانی پەیوەندی و برەودان بە تەندروستی مێشکییان. 

 social@microrainbow.org :پەیوەندی

 هەلی کار: ئەوان دەتوانن یارمەتیت بدەن لە پاڵپشتی کردنی هەنگاونان بەرەو داهاتوو وەکو گەیشتن بە دڵنیایی . 3
 movingon@microrainbow.org :جیهانی و بەدەستهێنانی کارامەیی کارکردن. پەیوەندی

Micro Rainbow لە لەندەن، بێرمینگهام، مانچێستەر، لیدس وە لیڤەرپول کاردەکات، وە پاڵپشتی  LGBTI  پێشکەش 
دەکات بۆ داواکارانی پەنابەری و پەنابەران بەشێوەیەکی نیشتیمانی لەڕێەگی هێڵی یارمەتی لەڕێگەی  7869 3096 020  

www.microrainbow.org      زانیاری زیاتر دەتوانرێ بدۆزرێتەوە لەڕێگەی وێبسایتیان

Karma Nirvana

Karma Nirvana  خێرخوازییەکی نیشتیمانییە کە پاڵپشتی پێشکەشی ئازاردراوان لەسەر بنەمای شەرەف و 
هاوسەرگیری بەزۆرەملێ دەکات. تاوانەکانی لەسەر بنەمای شەرەف ناوەستێتە سەر تەمەن، بیروباوەڕ، ڕەگەز وە 

سێکسی، ئەوان پاڵپشتی پێشکەش دەکەن و کاردەکەن لەگەڵ تەواوی قوربانییان. 

ئەوان هێڵی یارمەتی نیشتیمانییان هەیە کە پاڵپشتی و ڕێنمایی ڕاستەوخۆ پێشکەش دەکات بۆ هەموو قوربانییان و 
تایبەتمەندان. 

 Karma  بۆ پەیوەندی کردن بە www.karmanirvana.org.uk      بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ئەم لینکە بکە
   9am  دەتوانی پەیوەندی بکەیت بە هێڵی یارمەتییان لەڕێگەی  9247 599 0800   )دووشەممە تا هەینی ،  Nirvana

info@karmanirvana.org.uk  5   ئێوارە( یاخود دەتوانی ئیمەیلیان بۆ بنێریت لەڕێگەیpm  بەیانی تاوەکو

City of Sanctuary

City of Sanctuary  کۆمەڵێک گروپ و تاکی سەربەخۆن کە بۆ یەک مەبەست یەکیان گرتووە کە پێکدێت لە 
بنیادنانی جووڵەیەکی کۆمەاڵیەتی گەورەتر بۆ دڵنیابوون لەوەی کە هەموو ئەو خەڵکانەی کە بەدوای پەناگەدا دەگەڕێن 

لەناو بەریتانیادا دەتوانن بەشداربن. 

www.cityofsanctuary.org  بۆ زانیاری زیاتر و گەیشتن بە گروپەکانی پاڵپشتی ناوخۆیی سەردانی ئەم سایتە بکە

Victim Support

VS( Victim Support( خێرخوازییەکی سەربەخۆیە کە تایبەتمەندە بە پاڵپشتیکردنی قوربانییانی تاوان. ئامانجیان 
ئەوەیە کە یارمەتی تایبەتمەند دابینبکەن بۆ پاڵپشتیکردنی خەڵک بەمەبەستی ڕاهاتن و چاکبوونەوەیان تا ئەوکاتەی کە وا 

هەست دەکەن کە هاتوونەتەوە سەر هێڵی ژیانی ئاسایی خۆیان. 

mailto:advice%40galop.org.uk
mailto:housing@microrainbow.org
mailto:social@microrainbow.org
mailto:movingon@microrainbow.org
http://www.microrainbow.org
http://www.karmanirvana.org.uk
mailto:info%40karmanirvana.org.uk
http://www.cityofsanctuary.org


41

 ئینگڵتەرا و وێڵز 
www.victimsupport.org.uk      :وێبسایت 
تەلەفۆن: 111 89 16 08 08     ) 24   کاتژمێر(

 سکۆتلەند 
www.victimsupportsco.org.uk      :وێبسایت 

)  8pm  8   تاam  ،تەلەفۆن: 1985 160 0800   )دووشەممە تا هەینی

 ئێرلەندای باکوور 
www.victimsupportni.com :وێبسایت

  Crime Stoppers

Crime Stoppers  خێرخوازییەکی سەربەخۆیە کە توانای ئەوەت پێدەدات کە بەبەرزی قسە بکەیت بۆ وەستاندنی 
تاوان،  100 %  نەناسراوە. ئەوان هەروەها ئامۆژگاری باڵودەکەنەوە لەسەر ئەوەی کە چۆن ئەو خەڵکانە دەپارێزیت 

کە گرنگن بەالتەوە لە تاوان، بۆئەوەی هەموو کەسێک هەست بە سەالمەتی بکات. ئەوان ناتوانن چارەسەری زانیاری 
بکەن ئەگەر تۆ قوربانی تاوان بیت. 

 وردەکاری پەیوەندیکردن: 
www.crimestoppers-uk.org :وێبسایت 

 تەلەفۆن: 111 555 0800    ) 24   کاتژمێر(

Citizens Advice

کە هەڵدەستێ بە دابینکردنی ئامۆژگاری خۆڕایی، سەربەخۆ، نهێنی و درووست لەسەر ماف و بەرپرسیارییەتییەکانی 
تاکەکان. ئەوان هەروەها دەتوانن زانیاری زیاتر دابینبکەن لەسەر توندوتیژی جێندەری، ئازاردانی مندااڵن وە 

 دامەزراوەی تر کە لەوانەیە بتوانن یارمەتی دابینبکەن. دەتوانی شتی زیاتر بزانی لە وێبسایتەکەیان:
www.cas.org.uk   بۆ سکۆتلەندا سەردانی ئەم وێبسایتە بکە www.citizensadvice.org.uk

http://www.victimsupport.org.uk
http://www.victimsupportsco.org.uk
http://www.victimsupportni.com
http://www.crimestoppers-uk.org
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