Welcome
A guide for new
refugees
بەخێربێن
ڕێبەرێك بۆ پەنابەرانی نوێ
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The purpose of
this guide
This guide is for adults who have recently been granted
refugee or Humanitarian Protection status after claiming
asylum. This guide is relevant to new refugees living in
England. Refugees in Scotland can find information at
www.gov.scot/publications/new-scots-refugeeintegration-strategy-2018-2022/
and refugees in Wales can find information at
www.gov.wales/sanctuary.
The Government published an Integrated Communities
Strategy action plan in February 2019. This recognised
that integration is a two-way process and everyone
has a part to play in upholding our shared values, both
people already here and those looking to make the UK
their home. Information about life in the UK is important
in helping refugees and other new migrants to take
advantage of the opportunities that the UK offers, and
to understand the responsibilities we all have to other
groups in our society.
We hope this guide will help you find your way more
easily. It contains useful information about how to make
contact with the services that can help you after you
have been granted refugee or Humanitarian Protection
status. This information is intended as a helpful starting
point. More detailed information about specific
services in your local area will be available through
local authorities and charities.
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ئامانجی ئەم ڕێبەرە
ئەم ڕێبەرە بۆ ئەو کەسە گەورانەیە کە لەم دواییە مافی پەنابەری یان
مافی پاراستنی مرۆڤایەتیان پێدراوە دوای داواکردنی پەنابەری .ئەم
ڕێنماییە پەیوەستە بە پەنابەرانی تازە کە لە ئینگالند دەژین .پەنابەران
لە سکۆتلەندا دەتوانن زانیاری وەربگرن ل ە 
www.gov.scot/publications/new-scotsrefugee-integration-strategy-2018-2022/
و پەنابەرانیش لە وێڵز دەتوانن زانیاری وەربگرن ل ە 
.www.gov.wales/sanctuary 
لە مانگی شوباتی  2019حکومەت پالنێکی کاری ستراتیژی
کۆمەڵگە یەکخراوەکانی باڵوکردەوە .ئەمە دەریخست کە یەکخستن
بە پرۆسەیەکی دوو ڕێگا دەبێت و هەمو کەسێك بەشێکی هەیە ڕۆڵی
تێدا ببینێ بۆ پارێزگاریکردن لە بەها هاوبەشەکانمان ،هەردووال
ئەو خەڵکانەی پێشتر لەو واڵتە دەژین و ئەوانەش کە هەوڵدەدەن
بەریتانیا بکەن بە واڵتی خۆیان .زانیاری دەربارەی ژیان لە بەریتانیا
گرنگە بۆ یارمەتیدانی پەنابەران و کۆچبەرە تازەکان بۆ ئەوەی
سوود وەربگرن لەو دەرفەتانەی کە بەریتانیا پێشکەشیان دەکات ،و
بۆ تێگەیشتن لە و بەرپرسیارێتیانەی هەموومان هەمانە بەرامبەر
گروپەکانی تر لە کۆمەڵگاکەمان.
ئێمە هیوادارین کە ئەم ڕێبەرە یارمەتیت بدات زۆر بە ئاسانتر
ڕێگەی خۆت بدۆزیتەوە .زانیاری بە سوودی تێدایە دەربارەی چۆن
پەیوەندی دەکەیت بە خزمەتگوزارییەکانی کە دەتوانن یارمەتیت
بدەن دوای ئەوەی مافی پەنابەری یان مافی پاراستنی مرۆڤایەتیت
پێ دەدرێت .ئەم زانیاریە بەنیازی ئەوەیە وەك خاڵێکی دەستپێکردنی
یارمەتیدەر بێت .وردەکاری زیاتری زانیاری دەربارەی
خزمەتگوزارییە دیاریکراوەکان لە ناوچەکەت بەردەستن بە ڕێگای
فەرمانگەی خۆجێی و ڕێکخراوە خێرخوازیەکان.
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In this booklet you will find sections on:

A general introduction to the UK including things you may find
helpful such as what money is used, how transport works and
what the weather is like
Relevant information once you’ve been recognised as a refugee

Preparing you for the move on period: what you should do and
how to access support, employment and housing
Employment: how to find a job and apply for support while you
search
Finding accommodation

Accessing education

What rights and responsibilities you have, what is legal and
illegal, and how to get help from the police
How to see a doctor and other healthcare needs
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لەم نامیلکەیە تۆ چەندین بەش دەبینیت سەبارەت بە:

پێناساندنێکی گشتی بەریتانیا کە بریتین لەو شتانەی ڕەنگە لەالت سوودبەخش
بن وەکو کام پارە بەکاردێت ،گواستنەوە چۆن کاردەکات و کەش و هەوا چۆنە

زانیاری پەیوەندیدار سەبارەت ئەوەی کاتێك تۆ وەك پەنارێك ناسرایت

ئامادەکردنی تۆ بۆ بەردەوام بوون بۆ ماوەیەك :دەبێ چی بکەیت و چۆنیەتی
دەستگەیشتنت بە پشتگیری ،کارکردن و نیشتەجێبوون
کارکردن :چۆن دەتوانیت کارێك بدۆزیتەوە و داوای پشتگیری بکەیت کاتێك کە
دەگەڕێیت
دۆزینەوەی خانوو (شوێنی نیشتەجێبوون)

دەستگەیشتن بە خوێندن

چ ماف و بەرپرسیارێتیەکت هەیە ،کام شت یاساییە و کام شت نایاساییە ،و چۆن
یارمەتی لە پۆلیس وەردەگریت
چۆن دەتوانیت دکتۆر ببینیت و پێویستیەکانی تری چاودێری تەندروستی

5

Contents
Chapter 1
Introduction to the UK
Chapter 2
Once you’ve been recognised as a refugee
Chapter 3
The first month
Chapter 4
Employment and Benefits
Chapter 5
Housing and Services
Chapter 6
Education
Chapter 7
Legal Rights and Responsibilities
Chapter 8
Healthcare
Chapter 9
Contacts and Further Information

6

ناوەرۆك
بەشی 
1
پێناساندن بۆ بەریتانیا
بەشی 
2
کاتێك کە تۆ وەك پەنابەرێك ناسرایت
بەشی 
3
مانگی یەکەم
بەشی 
4
کارکردن و هاوکارییە داراییەکان
بەشی 
5
نیشتەجێ کردن و خزمەتگوزارییەکان
بەشی 
6
پەروەردە
بەشی 
7
ماف و بەرپرسیارێتیە یاساییەکان
بەشی 
8
چاودێری تەندروستی
بەشی 
9
الیەنەکانی پەیوەندیکردن و زانیاری

7

Chapter 1
Introduction
to the UK
In this chapter you will learn about:
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☑

The people, language and culture in the UK

☑

The political system

بەشی 
1
پێناساندنی بەریتانیا
لەم بەشەدا ،تۆ فێر دەبیت دەربارەی:
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☑

خەڵك ،زمان و کەلتووری ناو بەریتانیا

☑

سیستەمی سیاسی

Population, culture
and religion
Around 66 million people live in the UK. 55 million
people live in England, while around 5.4 million people
live in Scotland, 3 million in Wales and 1.9 million in
Northern Ireland.
The UK is ethnically diverse with a multi-cultural and
multi-faith society. Some areas of the UK are more
diverse than others, especially larger cities. In 2011,
over 14% of the population identified themselves as
being part of an ethnic group other than white. This
includes mixed ethnic groups, Asian, African and Arab
people. The largest religion in the UK is Christianity,
with 33.2 million people (59% of the population). The
second largest religion is Islam, with 2.7 million people
(5% of the population). Around a quarter of the UK
population practise no religion.

UK population

66

million

England

55

million

Scotland

5.4
million
Scotland
Northern
Ireland
England
Wales

Wales

3
million
Northern Ireland
1.9
million
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دانیشتوان ،کەلتوور و ئایین

دانیشتوانی بەریتانیا

 66ملیۆن کەس لە بەریتانیا دەژین 55 .ملیۆن کەس لە
نزیکەی 
3
ئینگالند دەژین ،لەکاتێکدا  5.4ملیۆن کەس لە سکۆتلەندا دەژین ،
ملیۆن لە وێڵز و  1.9ملیۆن لە ئێرلەندای باکوور.
بەریتانیا لەڕووی ڕەچەڵەکەوە کۆمەڵگایەکی فرە کەلتووری و فرە
ئایینییە .هەندێك ناوچە لەبەریتانیا خەڵکەکەی زۆرتر جیاوازن
بە بەراورد بە ئەوانی تر ،بەتایبەتی لە شارە گەورەکان .لەساڵی
 ،2011لە سەرووی ڕێژەی  %14ی دانیشتوان خۆیان ناساند وەك
بەشێكی گروپێکی نەتەوەیی زیاتر لەوەی پێست سپی بن .ئەمانەش
تێکەڵێکی گروپە نەتەوەییەکانی ،خەڵکانی ئاسیایی ،ئەفریقایی و
عەرەب دەگرێتە خۆ .گەورەترین ئایین لە بەریتانیا ئایینی کریستیان
واتا مەسیحییە ،کە بریتین لە  33.2ملیۆن کەس ( %59ی
دانیشتوانی بەریتانیا) .دووەم گەورەترین ئایین ئیسالمە ،کە 2.7
(5%ی دانیشتوانن) .نزیکەی چارەکێکی دانیشتوانی
ملیۆن کەسن

بەریتانیا ئایینیان نیە.

66

ملیۆن

ئینگالند

55

ملیۆن

سکۆتلەندا

 .4
5
ملیۆن
سکۆتلەندا
ئێلەندای
باکوور
ئینگالند
وێڵز

وێڵز

3
ملیۆن
ئێرلەندای باکوور
 .9
1
ملیۆن
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Cultural and religious differences, tolerance and
fairness are important values. People are allowed to
practise or celebrate their beliefs or identity, provided
they respect the belief or identity of others and are not
in conflict with UK laws.
You are free to practise your religion. You can find
churches, mosques, synagogues or other places of
worship in many towns and cities, though there are
fewer in rural areas. Christianity is the official religion
and festivals such as Christmas and Easter are widely
celebrated.
People must respect each other’s views, religion and
dress, even if it is different from what they are used
to. It is illegal to treat people in a bad or different
way because of where they come from, their gender,
sexuality, religion, political views, age, disability or
other characteristics.

Main language:
English

Languages
The main language in the UK is English. The UK uses
British spelling, which differs slightly to American English.
There are many different regional accents across the UK.
Welsh is also widely used and taught in Wales and
there are other recognised regional languages such
as Scots Gaelic, Scots, Irish/Gaelic and Cornish.

Regional dialects

People must respect each other’s views, religion and dress, even if it
is different from what they are used to. It is illegal to treat people in a
bad or different way because of where they come from, their gender,
sexuality, religion, political views, age, disability or other characteristics.
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جیاوازیەکانی کەلتووری و ئایینی ،لێبووردەیی و دادپەروەری بەهای
گرنگن .خەڵك ڕێگەیان پێدراوە کە پەیڕەوی ئایینی و ئاهەنگی
ئایینی و ناسنامەیی بگێڕن ،ئەوان ڕێز دەگرن لە ئایین و ناسنامەی
ئەوانی تر و ناکۆك نابن لەگەڵ یاساکانی بەریتانیا.
تۆ ئازادیت پەیڕەوی ئایینی خۆت بکەیت .تۆ دەتوانیت کڵێسا،
مزگەوت ،کەنیشتەی جووەکان یان شوێنەکانی تری پەرستن لە
زۆربەی شارەدێ و شارەکان بدۆزیتەوە هەرچەندە کەمتر لە
الدێکان هەیە .ئاینی کریستیان واتا مەسیحی ئایینی فەرمییە و
بۆنەکانی وەکو کریستمەس و ئیستەر زۆر بە فراوانی ئاهەنگی بۆ
سازدەکرێت.
خەڵك دەبێت ڕێز بگرن لە ڕاووبۆچوونەکان ،ئایین و جلوبەرگی
کەسانی تر هەتا ئەگەر جیاواز بێت لەوەی لەسەری ڕاهاتوون.
شتێکی نایاسایییە کە مامەڵە بە خراپی یان مامەڵەی جیاوا بکەیت
لەگەڵ خەڵك لەبەرئەوەی لەکوێ هاتوون ،ڕەگەزیان ،ئاڕاستەی
سێکسیان ،ئایین ،ڕاووبۆچوونی سیاسی ،تەمەن ،کەمئەندامی یان
سیفاتەکانی تر.

زمانی سەرەکی:
ئینگلیزی

زمانەکان
زمانی سەرەکی لەناو بەریتانیا ئینگلیزیە .بەریتانیا سپێڵی ئینگلیزی
بەکاردێنێت کە جیاوازە لە ئینگلیزی ئەمریکایی .زۆر زاراوەی
ناوچەیی جیاواز هەن لەسەرتاسەری بەریتانیا.
وێڵز زمانی وێڵزی هەروەها بە فراوانی بەکاردێت و دەخوێندرێ
چی لە وێڵز و هەندێك زمانی ناوچەیی تر هەیە وەکو زمانی گەیلیك
 Gaelicی سکۆتلەندی ،سکۆتلەندی ،ئێرلەندی/گەیلیك و کۆرنیش.
زاراوەی ناوچەیی

خەڵك دەبێت ڕێز بگرن لە ڕاووبۆچوونەکان ،ئایین و جلوبەرگی کەسانی تر هەتا
ئەگەر جیاواز بێت لەوەی لەسەری ڕاهاتوون .شتێکی نایاسایییە کە مامەڵە بە خراپی
یان مامەڵەی جیاواز بکەیت لەگەڵ خەڵك لەبەرئەوەی هاتوون ،ڕەگەزیان ،ئاڕاستەی
سێکسیان ،ئایین ،ڕاووبۆچوونی سیاسی ،تەمەن ،کەمئەندامی یان سیفاتەکانی تر.
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Political system
and law
The UK is a constitutional monarchy and a
parliamentary democracy. This means that the
monarch is the head of state, but power rests in the
democratically elected parliament.
The Prime Minister leads the government.
The government is usually formed by the largest political
party who are elected through free and fair elections.
The power to make laws rests in the two Houses of
Parliament: the House of Commons and House of
Lords. The House of Commons is made up of 650
representatives (Members of Parliament or MPs) from
geographical constituencies, elected every five years
by the general public. The House of Lords is made up of
appointed members.
Scotland, Wales and Northern Ireland also each have
their own government, and while their responsibilities
differ, typically they have responsibility for issues such
as healthcare and education. Scotland and Northern
Ireland also have responsibility for policing. Local
councils (also called local authorities) are elected by
the local population and are responsible for local
services such as social services, libraries and sports
centres, rubbish collection, roads and other local issues.
The legal system is independent of the government and
parliament. See Chapter 7 – Rights and Responsibilities
for more details.
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سیستەمی سیاسی
و یاسا
بەریتانیا پاشایەتی دەستووری و پەرلەمانیی دیموکراسییە .ئەمە
مانای ئەوەیە کە پاشایەتی سەرکردایەتی دەوڵەت دەکات ،بەاڵم
دەسەاڵت الی پەرلەمانی بە دیموکراسی هەڵبژێردراو دەمێنێتەوە.
سەرۆك وەزیران سەرکردایەتی حکومەت دەکات .حکومەت
بەشێوەیەکی ئاسایی پێك دێت لە گەورەترین پارتی سیاسی کە
هەڵبژێردراوە بە هەڵبژاردنێکی ئازاد و دادپەروەرانە.
دەسەاڵتی یاسادانان لە دوو خانەی پەرلەمان و خانەی لۆردەکان
دەبێت .ئەنجومەنی گشتی پێك دێت لە  650نوێنەر (ئەندامانی
پەرلەمان)لە ناوچە جوگرافیەکانی هەڵبژاردن ،کە هەڵدەبژێردرێن
هەر پێنج ساڵ جارێك لەالیەن خەڵکی گشتی .خانەی لۆردەکان پێك
دێت لە ئەندامانی دیاریکراو.
سکۆتلەندا ،وێڵز و ئێرلەندای باکوور هەروەها هەریەکەیان
حکومەتی خۆیان هەیە ،و لەکاتێكدا بەرپرسیارێتیان جیاوازە،
بەشێوەیەکی نموونەیی بەرپرسیارێتیان هەیە لە بابەتەکانی وەکو
چاودێری تەندروستی و پەروەردە .سکۆتلەندا و ئێرلەندای
باکوور هەروەها بەرپرسیارێتی سیاسەت کردنیان هەیە.
ئەنجومەنە شارەوانیە خۆجێییەکان (هەروەها پێیان دەووترێت
فەرمانگە خۆجێیەکان) هەڵدەبژێردرێن لە الیەن دانیشتوانی
خۆجێی و بەرپرسیارن بۆ خزمەتگوزاریەکانی خۆجێی وەکو
خزمەتگوزاریەکانی سۆشیاڵ ،کتێبخانەکان و سەنتەرەکانی وەرزش،
کۆکردنەوەی زبڵ و خاشاك ،ڕێگاوبان و بابەتەکانی تری خۆجێی.
سیستەمی یاسایی سەربەخۆ و بێ الیەنە لە حکومەت و پەرلەمان
سەیری بەشی  7بکە – مافەکان و بەرپرسیارێتیەکان بۆ وردەکاری
زیاتر.
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The law is enforced by the police, who treat everyone
fairly and ensure the safety of all citizens. If you are
the victim of a crime or suspect a crime, you should
contact the police immediately. The police are required
to perform their duties in line with standards of
professional behaviour for police officers. If you are not
satisfied with the service you have received from the
police, you can complain.

Queen Elizabeth II and
the Monarchy
The UK has a royal family and Queen Elizabeth II has
been the head of state since 1952, which makes her
the longest-reigning monarch in the history of the UK.
She is married to Prince Philip, who is also known as the
Duke of Edinburgh.
Her son Prince Charles, Prince of Wales, is next in line
to the throne, followed by Prince William, the son of
Prince Charles. Prince William and his wife Catherine
hold the title of the Duke and Duchess of Cambridge.
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یاسا لەالیەن پۆلیس جێبەجێ دەکرێت ،کە مامەڵە دەکەن لەگەڵ گشت
کەس بە دادپەروەری و دڵنیا دەبنەوە لە سەالمەتی گشت هاوواڵتیان.
ئەگەر تۆ قوربانی تاوانێك بیت یان گومانلێکراوی تاوانێك بیت،
دەبێت دەستبەجێ پەیوەندی بە پۆلیسەوە بکەیت .پۆلیس پێویستە بە
ئەرکی هەستێت بەپێی ستاندەردەکانی ڕەفتاری پیشەیی ئەفسەرانی
پۆلیس .ئەگەر تۆ ڕازی نەبوویت بەو خزمەتگوزارییەی کە لە
پۆلیس وەرت گرت ،دەتوانیت سکااڵ بکەیت.

شاژن ئێلزابیتی  IIدووهەم و
پاشایەتی
بەریتانیا خێزانێکی شاهانەی هەیە شاژن ئێلزابیتی  IIدووهەم
سەرۆکی واڵتە لە ساڵی 1952ـەوە ،کە وای لێ دەکات درێژترین
تەختی پاشایەتی بێت لە مێژووی بەریتانیا .ئەو شووی کردووە بە
شازادە فیلیپ ،هەروەها ناسراویشە بە دوقی ئەدنبرە Duke of
.Edinburgh
کوڕەکەی بەناوی شازادە چارلس ،شازادەی وێڵزە ،ئەو کەسی
دواترە بۆ وەرگرتنی تەختی پاشایەتی ،دوابەدوای ئەو شازادە ویلیام
 ،کوڕی شازادە چارلسە .شازادە ویلیام و هاوسەرەکەی کاترین
ناونیشانی دوق و دوقەی کامبریج هەڵدەگرن.
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Other important
information
Money
The currency in the UK is the Pound Sterling (£).
£1 (one pound) = 100p (100 pennies, or pence).
Cash is accepted in most places but increasingly people
use debit/credit cards to pay for goods and services.

Public transport
There is an extensive train and bus network across the
country.
To use public transport, you usually have to buy a ticket
before travelling. For national trains or buses, tickets are
usually much cheaper if bought in advance. Times and
ticket prices vary across the UK; you can find out more
information on the national rail website:
www.nationalrail.co.uk or in your local train or bus
station.
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زانیاری گرنگی تر
پارە
پارەی ناو بەریتانیا بە پاوەندی سترلینیێە (.)£
(£1یەك پاوەند = ١٠٠ )100pپێنس یان پێنی
پارەی نەختینە لە زۆربەی شوێنەکان بەکاردێت بەاڵم بەزۆری خەڵك
کارتی بانکی دێبیت/کرێدت بەکاردێنن ۆ پارەدان بۆ شتومەك و
خزمەتگوزاریەکان.

گواستنەوەی گشتی
تۆڕێکی چڕی شەمەندەفەر و پاس هەیە لە سەرتاسەری واڵت.
بۆ بەکارهێنانی گواستنەوە ،تۆ بەشێوەیەکی ئاسایی پێویستە بلیتێك
بکڕیت پێش گەشتکردنت .بۆ شەمەندەفەری نیشتمانی واتا ناوخۆیی،
بلیتەکان بەشێوەیەکی ئاسایی زۆر هەرزانترە ئەگەر پێشەکی
بیکڕیت .کاتەکان و نرخەکانی بلیتەکان جیاوازن لە سەرتاسەری
بەریتانیا؛ تۆ دەتوانیت زانیاری زیاتر بدۆزیتەوە لەسەر ماڵپەڕی
شەمەندەفەری نیشتمانی:
 www.nationalrail.co.ukیان لە وێستگەی شەمەندەفەر یان
ت.
پاسی ناوچەکە 
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Timezone and daylight saving
The UK time zone is Greenwich Mean Time (GMT)
during winter months and GMT +1 (also called British
Summer Time or BST) during the summer. In order to
make the most of sunlight hours, the UK (along with the
rest of Europe) moves its clocks forward by one hour in
late March, and then moves them back in late October.

Weekends and bank holidays
The UK weekend falls on Saturday and Sunday,
when most offices close. Banks and post offices
are usually open Monday-Friday and on Saturday
morning, but close on Saturday afternoon and Sunday.
However, most shops and restaurants remain open on
Saturday and for much of Sunday.
There are a number of public holidays throughout the
year. Some apply across the entire UK and some are
specific to England and Wales, Scotland or Northern
Ireland. Most businesses close, but shops, restaurants
and leisure facilities usually remain open.
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Calendar

زۆنی کات و کاتی هاوینە
لە ماوەی مانگەکانی زستان زۆنی کاتی بەریتانیا بە کاتی گرینیچ
 GMTدەبێت وە لە کاتی هاوین دەبێتە ( )1 + GMTو هەروەها
پێی دەووترێت کاتی هاوینەی بەریتانیا  ،BSTبەریتانیا(شان بەشانی
واڵتەکانی تری ئەوروپا) کاتژمێرەکانیان یەك کاتژمێر دەبەنە
پێشەوە لە کۆتایی مانگی مارت ،وە لە کۆتایی مانگی ئۆکتۆبەر
دەیگەڕێننەوە
دواوە.


پشووەکانی کۆتایی هەفتە و پشووەکانی بانك
پشووی کۆتایی هەفتە لە بەریتانیا دەکەوێتە ڕۆژانی شەممە و
یەكشەمە ،لەو کاتەدا زۆربەی فەرمانگەکان داخراون .بانکەکان و
فەرمانگەی پۆستە بەشێوەیەکی ئاسایی لە ڕۆژانی دووشەمە-هەینی
و بەیانی ڕۆژانی شەممە دەکرێنەوە ،بەاڵم دادەخرێن لە پاشنیوەڕۆی
شەممە و یەکشەمە .هەرچەندە زۆربەی فرۆشگاکان و چێشتخانەکان
بە کراوەیی دەمێننەوە لە ڕۆژانی شەممە و زۆر لە ڕۆژانی
یەکشەمە.
ژمارەیەك لە پشووی گشتی هەن بەدرێژایی ساڵ .هەندێکیان
سەرتاسەری بەریتانیا دەگرێتەوە و هەندێکیان تایبەتن بە ئینگالند
و وێڵز ،سکۆتلەندا یان ئێرلەندای باکوور .زۆربەی بزنسەکان
دادەخرێن ،بەاڵم فرۆشگاکان ،چێشتخانەکان و شوێنەکانی کات
بەسەربردن بەشێوەیەکی ئاسایی بە کراوەیی
دەمێننەوە.
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ساڵنامە

Summary
The UK is a constitutional monarchy and a parliamentary
democracy
English is the main language in the UK
The UK is multi-cultural and multi-faith. You must respect
other people’s views and beliefs and abide by UK law
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پوختە
بەریتانیا پاشایەتی دەستووری و پەرلەمانی دیموکراسییە

داواکاری
جێ بەجێ کردن

ئینگلیزی زمانی سەرەکییە لەناو بەریتانیا

بەریتانیا فرە-کەلتووری و فرە-ئایینیە .تۆ دەبێت ڕێز بگریت لە
ڕاوبۆچوونەکان و بیروباوەڕی خەڵکانی تر و پابەندبیت بە یاساوە
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Chapter 2
Once you
have been
recognised as
a refugee
In this chapter you will learn about:

☑

Your immigration status and if your family can join you in the UK

☑

Your biometric residence permit and travelling outside the UK

☑

Opening a bank account

☑

Learning English

24

بەشی 
2
هەر کاتێك تۆ ناسرایت
وەك پەنابەرێك

لەم بەشەدا ،تۆ فێر دەبیت دەربارەی:

☑

باری پەنابەریت و ئایا خێزانەکەت دەتوانن بێنە الت لە بەریتانیا

☑

مۆڵەتی نشینگەی بایۆمەتری و گەشتکردن بۆ دەرەوەی بەریتانیا

☑

کردنەوەی حسابی بانکی

☑

فێربوونی ئینگلیزی
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Your status
If you have refugee or Humanitarian Protection status in
the UK, it means that:
• You may legally remain in the UK for five years
from the date you are a recognised as a refugee or
in need of Humanitarian Protection

You may work

• You can access public services e.g. healthcare
and schools
• You can apply to stay permanently in the UK (known
as ‘indefinite leave to remain’) after five years
• You may work
• You may apply for social-welfare benefits to support
you to live and find work
People granted Humanitarian Protection or refugee
status have a number of the same entitlements.
However, refugee status has some differences to
Humanitarian Protection, for example in relation to
university applications and education support (see
further information on page 118) and travelling to other
countries (see further information on page 34).
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You may apply
for benefits until you
are able to work

باری پەنابەریت
ئەگەر تۆ مافی پەنابەری یان پارستنی مرۆڤایەتیت هەبێت لە
بەریتانیا ،مانای ئەوەیەکە:
•دەکرێت تۆ بەشێوەیەکی یاسایی لە بەریتانیا بمێنیتەوە بۆ ماوەی
پێنج ساڵ لەو بەروارەی کە وەك پەنابەرێك ناسرایت یان
پێویستیت بە پاراستنی مرۆڤایەتیە

ڕەنگە کاربکەیت

•تۆ دەتوانیت خزمەتگوزارییە گشتیەکان بەکاربێنیت وەکو
چاودێری تەندروستی و قوتابخانەکان
•تۆ دەتوانیت داوابکەیت بۆ مانەوەی هەمیشەیی لەناو بەریتانیا
(ناسراوە بە 'مافی مانەوەی هەمیشەیی' ‘indefinite leave to
 )remain’دوای پێنج ساڵ
•دەشێت تۆ کار بکەیت
•ڕەنگە داوای هاوکاری دارایی خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی
بکەیت بۆ هاوکاریکردنت بۆ ژیان و دۆزینەوەی کار
ئەو خەڵکانەی مافی پاراستنی مرۆڤایەتی یان مافی پەنابەرییان
پێدراوە ژمارەیەك لە هەمان مافیان هەیە .هەرچەندە ،مافی
پەنابەری هەندێك جیاوازی هەیە لەگەڵ مافی پاراستنی مرۆڤایەتی،
بۆ نموونە سەبارەت بە داواکارییەکانی زانکۆ و پشتگیریەکانی
پەروەردە(زانیاری زیاتر ببینە لە الپەڕە  ،)118گەشتکردن بۆ
واڵتانی تر(زانیاری زیاتر ببینە لە الپەڕە .)34

27

ی
تۆ ڕەنگە داوا 
هاوکاریەکانی دارایی بکەیت
تاکو تۆ دەتوانیت کاربکەیت

Family links
Where possible, the aim is for refugees to be resettled
as a family group but sometimes families can become
separated. Opportunities for other family members
to join you in the UK may be very limited and there
is no guarantee that they will be able to join you.
These opportunities may include family reunion
under the immigration rules, Family Migration routes
and resettlement.
If you have family based in one of the UK’s resettlement
host countries and they wish to join you in the UK,
this may be possible but there is no guarantee.
Resettlement is only available to a very small number
of refugees and places are therefore reserved for the
most vulnerable cases only.
You should advise them:

Register with
UNHCR

UNHCR will decide

• To register with UNHCR in one of the UK’s
resettlement host countries
• To tell UNHCR that they wish to be reunited with
you in the UK, providing your UNHCR reference
number if you know this
• UNHCR may assess if resettlement is the
appropriate solution for your family and whether
they can be prioritised for resettlement based on
their needs
• Even if UNHCR refer your family members to the
UK under the resettlement scheme, the UK might
reject the application or not be able to find suitable
accommodation
• If the UK accepts them, we will try our best to locate
families close to each other, but this is not always
possible and they may be resettled in a different
area of the UK
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Family may be
resettled in a
different area

پەیوەندییە خێزانیەکان:
لەکوێ بتوانرێت ،ئامانجی پەنابەر ئەوەیە نیشتەجێ بێتەوە وەك
گروپێکی خێزان بەاڵم هەندێك جار خێزانەکان لێك جیادەبنەوە.
دەرفەتەکانی ئەندامەکانی تری خێزان بۆ ئەوەی بێن بۆ بەریتانیا
ڕەنگە زۆر سنووردار بێت و هیچ گەرەنتیەك نیە کە ئەوان بتوانن
بە تۆ شادبنەوە لە بەریتانیا .دەرفەتەکان ڕەنگە بریتی بێت لە
یەکگرتنەوەی خێزان بەپێی یاساکانی پەنابەری ،ڕێگاکانی کۆچ
کردنی خێزان و سەقامگیربوون،

ناوت تۆمار بکە لەگەڵ
ڕێکخراوی UNHCR

ئەگەر تۆ خێزانێكت هەبێت لە یەکێك لە واڵتانی خانەخوێی نیشتەجێ
بونەوە لە بەریتانیا و حەز بکەن بێن بۆ بەریتانیا ،ئەمە ڕەنگە
بتوانرێت بەاڵم هیچ گەرەنتی نیە .نیشتەجێ بوونەوە تەنها هەیە بۆ
ژمارەیەکی زۆر کەم لە پەنابەران و شوێنەکان لەبەرئەوە پارێزراون
بۆ تەنها کەیسەکانی زۆر دۆخ ناسك.
تۆ دەبێت ئامۆژگارییان بکەیت:
•دەبێت ناوی خۆیان تۆماربکەن لەالی کۆمسیۆنی بااڵی پەنابەران
لە نەتەوەیەکگرتوەکانUNHCR لەیەکێك واڵتانی خانەخوێی
نیشتەجێ بوونەوە لە بەریتانیا

ڕێکخراویUNHCR 
بڕیار دەدات

•دەبێت بە ڕێکخراویUNHCR بڵێیت کە ئەوان دەیانەوێت
لەگەڵ تۆ یەک بگرنەوە لەناو بەریتانیا و ژمارە ڕیفرەنسی
UNHCR ی خۆت بدەیت ئەگەر ئەم ژمارەیە دەزانیت
•ڕێکخراویUNHCR ڕەنگە هەڵسەنگاندن بکات ئەگەر
نیشتەجێ بوونەوە چارەسەری گونجاو بێت بۆ خێزانەکەت و
ئایا دەتوانرێت ئەولەویەت بدرێت بە نیشتەجێ بوونەوە بەپێی
پێویستیەکانیان.
•تەنانەت ئەگەر ڕێکخراویUNHCR ئەندامانی خێزانەکەت
ڕەوانەی بەریتانیا بکەن بەپێی سیستەمی نیشتەجێ بوونەوە،
بەریتانیا ڕەنگە داواکارییەکە ڕەت بکاتەوە یان نەتوانێت
شوێنیكی گونجاوی بۆ بدۆزرێتەوە
•ئەگەر بەریتانیا قبوڵیان بکات ،ئەوا تەواوی توانای خۆمان
دەخەینەکار بۆ خێزانەکان لە نزیك یەکتری دابنرێن ،بەاڵم ئەمە
هەمووجار ناتوانرێت و رەنگە نیشتەجێ بکرێنەوە لە ناوچەیەکی
جیاواز لەناو بەریتانیا
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خێزانەکە ڕەنگە نیشتەجێ
بکرێتەوە لە ناوچەیەکی
جیاواز

If you are married or have a partner and/or children
under the age of 18, the leave you have been granted
entitles your spouse or partner and minor children to
join you in the UK, providing they were part of your
family unit before you left your country of origin to
seek asylum. They will need to meet certain conditions
which are set out in the Home Office policy on Family
Reunion and the Immigration Rules. You can find
the policy on GOV.UK at: http://www.gov.uk/
government/collections/asylum-decisionmaking-guidance-asylum-instructions
Family Reunion visas are free of charge. Your family
must apply online at www.gov.uk/settlementrefugee-or-humanitarian-protection/familyreunion and make an appointment at a UK Visa
Application Centre overseas to enrol their biometrics.
The visa will be issued if the Visa Officer is satisfied,
from the evidence presented, that the applicant is
related as claimed to the person they are applying
to join in the UK. This may lead to a review of your
entitlement to refugee or Humanitarian Protection status
in the UK.
If your spouse or partner and minor children are not
in the UK and want to apply for family reunion, they
will need to make an application for entry clearance
to the UK before they travel. Details on how to apply
are available on GOV.UK at: http://www.gov.
uk/settlement-refugee-or-humanitarianprotection/family-reunion
If your family members wish to visit you in the UK for
a shorter period of time, they may be able to apply
for a visit visa although this may not be successful.
More information can be found on GOV.UK
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ئەگەر تۆ هاوسەرگیریت کرد یان هاوسەرێکت هەیە و /یان
منداڵێکی خوار تەمەنی  18ساڵی ،ئەو مافی پەنابەرییەی پێت
دراوە مافی ئەوە دەدات بە ژنەکەت یان هاوسەرەکەت و منداڵە
بچووکەکانت بێنە الی تۆ لە بەریتانیا ،بە پێدانی زانیاری کە ئەوان
بەشێکن لە خێزانەکەت پێش ئەوەی وواڵتەکەی خۆت بەجێ بهێڵیت
بۆ داواکردنی پەنابەری .ئەوان دەبێت مەرجە دیاریکراوەکانیان
تێدابێت کە دانراون لە سیاسەتی هۆم ئۆفیس دەربارەی یەکگرتنەوەی
خێزان و یاساکانی پەنابەری .تۆ دەتوانیت سیاسەتەکە ببینی لەسەر
:G
ماڵپەڕی  OV.UK
http://www.gov.uk/government/collections/
asylum-decision-making-guidance-asyluminstructions
ڤیزای یەکگرتنەوەی خیزان بەبێ بەرامبەرە و بەخۆڕاییە.
خێزانەکەت دەبێت داواکارییەکە بە ڕێگای ئۆنالین داوابکەن
لە: www.gov.uk/settlement-refugee-or-
humanitarian-protection/family-reunion وە
مەوعیدێك دابنێیت لە سەنتەری ڤیزای بەریتانیا لە دەرەوە بۆ
ئەوەی ناوی خۆیان تۆماربکەن لە بایۆمەتری .ڤیزاکە دەردەچێت
ئەگەر کارمەندی ڤیزا ڕازی بوو ،بەو بەڵگانەی پێشکەشت
کردوون ،کە داواکارەکە پەیوەندی خێزانی هەیە لەگەڵ ئەو
کەسەی کە داوایکردووە بێت بۆ بەریتانیا .ئەمە ڕەنگە ببێتە هۆی
پێداچوونەوەیەكی مافی پەنابەریت یان پاراستنی مرۆڤایەتی لەناو
بەریتانیا.
ئەگەر ژنەکەت یان هاوسەرەکەت و منداڵە بچووکەکانت لەناو
بەریتانیا نەبن و بیانەوێت داوای یەکگرتنەوەی خێزان بکەن ،ئەوان
پێویستە داواکارییەك بۆ هاتنەناو بەریتانیا پێشکەش بکەن بە بەریتانیا
پێش ئەوە گەشت بکەن .وردەکاری سەبارەت بە چۆنیەتی داواکردن
ی GOV.UKلە:
بەردەستە لە سەر ماڵپەڕ 
http://www.gov.uk/settlement-refugee-orhumanitarian-protection/family-reunion
ئەگەر ئەندامانی خێزانەکەت ویستیان سەردانی تۆ بکەن لە بەریتانیا
بۆ ماوەیەکی کورتتر ،ئەوان ڕەنگە بتوانن داوای ڤیزای سەردان
بکەن هەرچەندە ئەمە ڕەنگە سەرکەوتوو نەبێت .زانیاری زیاتر
دەتوانرێت بدۆزرێتەوە لەسەر ماڵپەڕی GOV.UK
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Biometric Residence
Permit
Once you have been recognised as a refugee you will
receive a Biometric Residence Permit (BRP) in the post
which will have your national insurance number on the
reverse of the card.
Please keep this important document safe as it is
evidence of your legal status in the UK and shows how
long you may stay in the UK for.
It will also say that you are allowed to work in the
UK. This document is required to access benefits,
healthcare, apply for jobs, and so on (see Chapter 4 –
Employment and Benefits).
You do not need to pay for the BRP.
This is what your BRP will look like.
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مۆڵەتنامەی نشینگەی بایۆمەتری
هەر کاتێك کە تۆ وەك پەنابەرێك ناسرایت ئەوا مۆڵەتنامەی نشینگەی
بایۆمەتری ( )BRPوەردەگریت بە پۆست کە ژمارەی بیمەی
نیشتمانی خۆتی لەسەرە لەسەر دیوەکەی تری کارتەکە.
تکایە ئەم بەڵگەنامە گرنگە بە سەالمەتی بپارێزە چونکە بەڵگەی
باری یاسایی تۆیە لەناو بەریتانیا و پێشانی دەدات کە تۆ ڕەنگە بۆ
ماوەی چەند بمێنیەوە.
هەروەها دەڵێت کە تۆ مافی کارکردنت هەیە لەناو بەریتانیا .ئەم
بەڵگەنامەیە پێویستە بۆ دەستگەیشتن بە هاوکاریەکانی دارایی،
چاودێری تەندروستی ،داواکردنی ئیش ،وە هەروەها (بەشی  4ببینە
 کارکردن و بەنەفێتەکان).تۆ پێویست ناکات پارە بدەیت بۆ.BRP
ت .
ئەمە ئەوەیە ک ە BRPی خۆت بە چی دەچێ 
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Travelling outside
the UK
You can travel outside the UK. However, you should
not travel to your country of origin and/or the country
from which you sought refuge as this could result in the
withdrawal of your refugee or Humanitarian Protection
status when you return to the UK. The rules relating to
travelling outside the UK depend on whether you have
Humanitarian Protection or refugee status.

Humanitarian
Protection
If you have Humanitarian Protection you:
• Can travel on your national passport if you still hold
a valid national passport
• Must take your BRP with you if you travel, as you
will need to show this to an immigration officer to
demonstrate that you have the right to enter and stay
in the UK
• If you don’t have a passport you should apply for a
Home Office Travel Document (see below)

Refugee Status
If you have refugee status you:
• Cannot travel on your national passport, even if you
still hold a valid passport, as this may impact your
refugee status
• Will need to apply to the Home Office for a travel
document
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گەشتکردن بۆ دەرەوەی بەریتانیا
تۆ دەتوانیت گەشت بکەیت بۆ دەرەوەی بەریتانیا .هەرچەندە ،تۆ
نابێت گەشت بکەیت بۆ واڵتی خۆت وە/یان ئەو واڵتەی کە تێیدا
گەڕایت بەدوای پەنابەری هەروەك ئەمە ڕەنگە ببێتە لێسەندنەوەی
مافی پەنابەری یان مافی پاراستنی مرۆڤایەتیەکەت کاتێك کە
دەگەڕێیتەوە بۆ ناو بەریتانیا .حوکمی پەیوەست بە گەشتکرن
بۆ دەرەوەی بەریتانیا بەندە لەسەر ئەوەی کە ئایا تۆ پاراستنی
مرۆڤایەتی یان مافی پەنابەریت هەیە.

پاراستنی مرۆڤایەتی
ئەگەر تۆ مافی پاراستنی مرۆڤایەتیت هەیە ئەوا تۆ:
•دەتوانیت گەشت بکەیت بە پاسپۆرتی واڵتی خۆت ئەگەر تۆ
هێشتا هەر هەتە.
ت BRPی خۆت لەگەڵ خۆت ببەیت ئەگەر گەشت بکەیت،
•دەبێ 
هەروەك تۆ پێویستە ئەمە پێشانی کارمەندی پەنابەرییەکە بدەیت
کە تۆ مافی هاتنەژوورەوە و مانەوە لە بەریتانیا هەیە
•ئەگەر پاسپۆرتت نیە تۆ دەبێت داوا لە هۆم ئۆفیس بکەیت بۆ
بەڵگەنامەی گەشتکردن( Travel Documentسەیربکە لە
خوارەوە)

مافی پەنابەری
ئەگەر تۆ مافی پەنابەریت هەبێت تۆ:
•ناتوانیت بە پاسپۆرتی نیشتمانی خۆت گەشت بکەیت ،تەنانەت
ئەگەر پاسپۆرتی ماوە بەسەرنەچووشت پێ بێت ،چونکە ئەمە
کار دەکاتە سەر مافی پەنابەرییەکەت
•دەبێت داوا لە هۆم ئۆفیس بکەیت بۆ بەڵگەنامەی گەشتکردن
Travel Document
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Applying for travel
documents
If you are issued with a Home Office Travel Document,
this will not be valid for travel back to your home
country.
Details of how to apply and the cost of a Home Office
travel document can be found at:
www.gov.uk/apply-home-office-traveldocument/overview
You may need a visa to travel to other countries.
Please check the visa and other entry requirements of
the country you wish to visit via the relevant embassy
for that country in London before buying a ticket or
attempting to travel.
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داواکردنی بەڵگەنامەی گەشتکردن
Travel Document
ئەگەر بەڵگەنامیەکی گەشتکردن  Travel Documentی هۆم
ئۆفیست بۆ دەرچوو ،ئەمە کاری پێ ناکرێت بۆ گەشتکردن بۆ
واڵتەکەی خۆت.
وردەکاری سەبارەت بە چۆنیەتی داواکردن و تێچووی
بەڵگەنامەیەکی گەشتکردن  ، Travel Documentدەتوانرێت
بدۆزرێتەوە لە ماڵپەڕی:
www.gov.uk/apply-home-office-traveldocument/overview
ڕەنگە تۆ پێویستیت بە ڤیزا بێت بۆ گەشتکردن بۆ واڵتانی تر.
تکایە پشکنین بکە بۆ ڤیزا و مەرجەکانی تری چوونە ژوورەوە بۆ
ئەو واڵتەی کە دەتەوێت سەردانی بکەیت بە ڕێگای باڵوێزخانەی
پەیوەندیدار لەناو لەندەن پێش ئەوەی بلیت بکڕیت یان هەوڵ بدەیت
گەشتی بۆ بکەیت.
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Opening a bank
account
Opening a bank account is important when you are
recognised as a refugee: to keep your money safe and
to enable you to receive payments. Benefit payments
will usually be paid directly into your bank account and
it is also the easiest way for employers to pay you when
you get a job.
There are a range of banks and you can choose one
that suits you best. There are also online-only providers
which you can use.
In order to open a bank account you will usually need
to show a form of identification such as your passport
or BRP as well as proof of your address, such as your
tenancy agreement (see Chapter 5 – Housing and
Services) or a gas, electric or phone bill. Some banks
will accept sight of your Universal Credit account as
proof of identification.
You should ask about any charges when you open a
bank account. Depending on the terms and conditions
of your account, you may be charged if you spend
more money than you have or for other services that
may be included.
Once you open your account, you will usually be issued
with a debit card which can be used to pay for things
in most shops. You can also arrange for bills to be paid
directly from your account using ‘direct debit’.
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کردنەوەی حسابێکی بانك
کردنەوەی حسابێکی بانك گرنگە کاتێك کە تۆ وەك پەنابەر
دەناسرێیت :بۆ ئەوەی پارەکەت بە سەالمەتی بپارێزیت و بۆ ئەوەی
بتوانیت پارە وەربگریت .پارەی هاوکاری داراییت واتا بەنەفێت
بەشێوەیەکی ئاسایی ڕاستەوخۆ دەخرێتە ناو حسابی بانکت و
هەروەها ئەمە ئاسانترین ڕێگەیە بۆ خاوەنکارەکان بۆ ئەوەی پارەت
بدەنێ کاتێك کە کارێكت دەستکەوت.
کۆمەڵێك بانك هەن و تۆ دەتوانیت یەكێكیان هەڵبژێریت کە گونجاو
بێت بۆت .هەروەها دابینکەرانیش هەن بە ڕێگای ئینتەرنێت
دەتوانیت بەکاری بێنیت.
بۆ ئەوەی حسابێکی بانکی بکەیتەوە بەشێوەیەکی ئاسایی تۆ پێویستە
ناسنامەیەك نیشان بدەیت وەکو پاسپۆرتەکەت یان  BRPهەروەها
بەڵگەیەکی ناونیشانتی لەسەر بێت ،وەکو گرێبەستی خانووبەرە
(سەیری بەشی  5بکە -خانووبەرە و خزمەتگوزارییەکان)یان
پسوولەی گاز ،کارەبا یان تەلەفۆن .هەندێك لە بانکەکان بینینی
کارتی یونیڤێرساڵ کرێدیت قبوڵ دەکەن وەك بەڵگە بۆ ناسینت.
تۆ دەبێت بپرسیت دەربارەی هەر گۆڕانێك کاتێك کە تۆ حسابێکی
بانك دەکەیتەوە .بەپێی مەرج و بارودۆخەکانی حسابەکەت ،تۆ ڕەنگە
پارەت لێ وەربگیرێت کە ئەگەر پارەی زیاتر خەرج بکەیت لەوەی
لەناو حسابەکەتدایە یان بۆ خزمەتگوزاریەکانی تری کە ڕەنگە
تێیدابێت.
هەر کاتێك کە حسابەکەت کردەوە ،تۆ بە شێوەیەکی ئاسایی کارتێکی
دێبیت پێدەدرێت کە دەتوانیت بەکاری بێنیت بۆ پارەدانی شتومەك لە
زۆربەی فرۆشگاکان .تۆ هەروەها دەتوانیت ئامادەکاری بکەیت بۆ
ئەوەی پسولەکانت ڕاستەوخۆ لە حسابەکەت بدرێت بە بەکارهێنانی
'دێبیتی ڕاستەوخۆ'.‘direct debit’
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Learning English
Learning to speak English is very important and will help
you to settle into your new life and live independently,
enable you to go to the doctor on you own, help your
children at school and help you get a job or study further.
You are entitled to free English language tuition if
you are unemployed and looking for work. If you are
attending appointments at the Jobcentre (see chapter
4 on Employment and Benefits), your work coach may
refer you to an English language class.
You can also find information about English classes by
contacting the local council where you live. Before you
join a class, a teacher will check your level and find
out more about you, so that you can join a class with
people who are at a similar level as you, and which is
suitable for your needs. If you have a baby or young
children, you may need to arrange for someone to care
for them while you attend classes, or find a class with a
creche.
You do not need to know any English to join an English
course. Classes can be a lot of fun and are a good
place to meet people and make friends.
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فێربوونی زمانی ئینگلیزی
فێربوونی قسەکردن بە ئینگلیزی زۆر گرنگە و یارمەتیت دەدات
بۆ ئەوەی جێگیربیت لە ژیانە نوێیەکەت و بە سەربەخۆیی بژیت،
دەتوانیت بچیت بۆ سەردانی دکتۆر بۆ خۆت بەتەنیا ،یارمەتی
منداڵەکانت دەدات بڕۆن بۆ قوتابخانە ،یاریدەت بدرێت بۆ ئەوەی
کارێکت دەستکەوێت یان زیاتر بخوێنیت.
تۆ مافی ئەوەت هەیە بەخۆڕایی زمانی ئینگلیزی بخوێنیت ئەگەر
تۆ بێکار بیت و بگەڕێیت بەدوای کار .ئەگەر تۆ ئامادەبیت لە
 4بکە
مەوعیدەکانی سەنتەری کار ( Jobcentreسەیری بەشی 
سەبارەت بە کار و بەنەفێتەکان) ،ڕاهێنەری کارەکەت ڕەنگە
ڕەوانەت بکات بۆ پۆلەکانی زمانی ئینگلیزی
تۆ هەروەها دەتوانیت زانیاری دەربارەی پۆلەکانی ئینگلیزی
بدۆزیتەوە بە پەیوەندیکردن بە ئەنجومەنی شارەوانی ئەو ناوچەیەی
لێی دەژیت .پێش ئەوەی بچیت بۆ پۆلێك ،مامۆستایەك ئاستی تۆ
دیاری دەکات و زیاتر زانیاری دەربارەی تۆ دەزانێت ،بۆ ئەوەی
تۆ بخرێیتە ناو پۆلێك کە خەڵکانی وای لێ بێت هەمان ئاستی تۆبن،
و کە دەگونجێت لەگەڵ پێویستیەکانت .ئەگەر منداڵێك یان کەسێکی
گەنجت هەبێت ،تۆ ڕەنگە پێویستیت بە ئامادەکاری بێت بۆ کەسێك
کە سەرپەرشتیان بکات لەو کاتەی تۆ ئامادە دەبیت لە پۆلەکە ،یان
دەتوانیت پۆلێك بدۆزیتەوە کە دایەنگا crecheی لەگەڵدابێت.
مەرج نیە تۆ هیچ زمانی ئینگلیزی بزانیت بۆ بەشداریکردن لە
کۆرسێکی ئینگلیزی .پۆلەکان ڕەنگە زۆر کەیف خۆشی بێت
و شوێنێکی باش بێت بۆ چاوپێکەوتن لە گەڵ خەڵك و هاوڕێ
پەیداکردن.
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Summary
You can access public services, work and claim benefits
Family links
You will receive a Biometric Residence Permit (BRP),
which allows you to remain in the UK and find work –
please keep this safe
You should open a bank account as soon as possible to
help manage your money
Learning to speak English is very important and you
should find out about classes available in your local area
as soon as possible
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پوختە
تۆ دەتوانیت دەستت بگات بە خزمەتگوزارییە گشتیەکان ،کار و
داواکردنی هاوکاریە داراییەکان واتا بەنەفێتەکان
پەیوەندی خێزانی:
تۆ مۆڵەتنامەی نشینگەی بایۆمەتری ( )BRPوەردەگریت ،کە ڕێگات
پێدەدات بۆ مانەوە لە بەریتانیا و کارێك بدۆزیتەوە  -تکایە ئەمە بە
سەالمەتی بپارێزە
تۆ دەبێت حسابێی بانکی بکەیتەوە بە زووترین کات بۆ ئەوەی
یارمەتیت بدات پارەکەت ڕێك بخەیت
فێربوونی زمانی ئینگلیزی زۆر گرنگە و تۆ دەبێت بە زووترین کات
زانیاری بدۆزیتەوە دەربارەی پۆلەکانی هەن لە ناوچەکەت
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Chapter 3
The First Month
In this chapter you will learn about:

☑

Moving from asylum support to other services

☑

Migrant Help services

☑

Finding accommodation

☑

Integration loans
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بەشی 
3
مانگی یەکەم
لەم بەشەدا ،تۆ فێر دەبیت دەربارەی:

☑

گوێزانەوە لە هاوکاری پەنابەری بۆ خزمەتگوزارییەکانی تر

☑

خزمەتگوزاریەکانی دەزگای یاریمەتیی کۆچبەران (مایگرانت هێڵپ)

☑

خانووبەرە (شوێنی نیشتەجێبوون)

☑

قەرزەکانی یەکگرتنەوە
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Successful Claims
Once you are recognised as a refugee by the Home
Office you should read your decision letter carefully. It
contains important information about the support you
are entitled to, and what you need to do next.

Home Office support
stops
You will receive your Biometric Residence Permit within
5 to 7 working days from when you have been granted
refugee or Humanitarian Protection status. If you have
been receiving support from the Home Office this will
stop 28 days after your BRP has been sent to you. This
means that you will need to make an appointment with
the Department for Work and Pensions (DWP) at your
local Jobcentre to ask for help in finding employment,
and to claim the benefits you are entitled to. You will
also need to arrange your own housing.
It is very important that you make an appointment with
DWP quickly, so that your benefits can be paid to you
as soon as possible
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Claim

داواکاریە سەرکەوتووەکان
هەرکاتێك تۆ بناسرێیت وەك پەنابەرێك لەالیەن هۆم ئۆفیس تۆ دەبێت
نامەی بڕیاری پەنابەرییەکەت بە ووردی بخوێنیتەوە .زانیاری
گرنگی تێدایە دەربارەی ئەو پشتگیریانەی تۆ مافت هەیە وەریان
بگریت ،وە چیت پێویستە بیکەیت دواتر.

پشتگیری هۆم ئۆفیس دەوەستێت
تۆ مۆڵەتنامەی نشینگەی بایۆمەتری وەردەگریت لە ماوەی  5بۆ
 7ڕۆژی کارکردن لەو کاتەوە کە تۆ مافی پەنابەری یان پاراستنی
مرۆڤایەتیت پێ دەدرێت .ئەگەر تۆ هاوکاریت وەردەگرت لە هۆم
ئۆفیس ئەوا ئەم هاوکاریە دەوەستێت لە  28ڕۆژ دوای ئەوەی کە
مۆڵەتنامەیBRPی خۆت بۆ دەنێردرێت ئەمە مانای ئەوەیە کە
تۆ پێویستە دیدارێك ڕێك بخەیت لەگەڵ بەشی کار و خانەنشینی
( )DWPلە سەنتەری کار  Jobcentreی ناوچەکەت بۆ
داواکردنی یارمەتی بۆ دۆزینەوەی کار ،و بۆ داواکردنی ئەو
هاوکاری داراییانەی مافت هەیە وەری بگریت .تۆ هەروەها پێویستە
ئامادەکاری بکەیت بۆ نیشتەجێبوونی خۆت.
زۆر گرنگە دیدارێك ڕێك بخەیت لەگەڵ بەشی  DWPبەخێرای ،بۆ
ئەوەی هاوکارییە داراییەکانت پێ بدرێت بە زووترین کات
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داواکاری

Support from Migrant
Help
If you have received asylum support from the Home
Office, Migrant Help can provide advice about
accessing benefits, housing and other services before
the end of the 28 day period when your asylum support
will end. They can help you book an appointment at
your local Jobcentre to access benefits and receive
advice on employment.
The Home Office will notify Migrant Help about the
outcome of your asylum claim and Migrant Help will
contact you within one working day. They will advise
of the support they can provide and if you wish to
receive their assistance, they will schedule a follow-on
appointment.
Appointments will be provided either via telephone or
face to face:
Tel: 0808 8010 503
Website: https://www.migranthelpuk.org/
contact
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پشتگیریکردن لەالیەن دەزگای
یاریدەدانی کۆچبەران (مایگرانت
هێڵپ)
ئەگەر تۆ هاوکاریی پەناهەندەییت وەرگرتووە لەالیەن هۆم
ئۆفیسەوە ،ئەوا مایگرانت هێڵپ دەتوانێت ڕێنماییت پێشکەش
بکات لەبارەی بەدەستهێنانی یارمەتی بەنەفیت و نیشتەجێکردن و
خزمەتگوزارییەکانی تر پێش کۆتاییهاتنی ماوەی  28ڕۆژەکەی کە
تێیدا هاوکاریی پەناهەندەییت دەوەستێت .ئەوان دەتوانن مەوعیدت
بۆ ساز بدەن لەگەڵ ناوەندی کار (جۆب سەنتەر) لە ناوچەکەتاندا بۆ
ئەوەی جۆرەکانی تری بەنەفیت دەستەبەر بکەیت وە ڕاوێژکاریت
پێ بدرێت لەبارەی دۆزینەوەی هەلی کار.
هۆم ئۆفیس هەڵدەستێت بە ئاگادارکردنەوەی مایگرانت هێڵپ لەبارەی
ئەنجامی داواکاریی پەناهەندەییەکەت وە لەماوەی یەك ڕۆژی کاردا
مایگرانت هێڵپ پەیوەندیت پێوە دەکەن .ئەوان ڕێنماییت پێدەدەن
لەبارەی ئەو هاوکارییانەی کە دەتوانن پێشکەشی بکەن وە ئاخۆ تۆ
دەتەوێت بەدەستیان بهێنیت یان نا ،ئەوان خشتەیەکت بۆ دادەنێن بۆ
مەوعیدەکانت لەگەڵیاندا بۆ بەدواداچوون.
مەوعیدەکانت یان بە تەلەفون یان بە ڕووبەڕوو پێت ڕادەگەیەندرێن:
تەلەفۆن0808 8010 503 :
ماڵپەڕhttps://www.migranthelpuk.org/contact :
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Leaving your
accommodation
If you have been in government asylum accommodation
while you have been waiting for your asylum decision
this support will come to an end. You will need to find
somewhere else to live. This could be private rented
accommodation, a live-in job, hostel, flat, or houseshare. You can also ask your Local Authority’s Housing
Department for advice and help.
Whichever option you choose, finding a new home
once you leave your asylum accommodation is likely to
take time. We strongly advise you to think about this as
soon as possible, and to contact your Housing Officer
who can advise you.
On the day you leave, you must take all your
belongings with you, and leave your accommodation
in the same condition as it was when you first moved in;
clean and tidy.
If you have any problems or questions about your
accommodation, you should contact Migrant Help.
Your letter from the Home Office tells you the name of
your accommodation provider and gives details of your
support.
You can also discuss this at your appointment with DWP,
who may be able to advise you further.
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بەجێهێشتنی شوێنی نیشتەجێبوونت
ئەگەر تۆ لە شوێنی نیشتەجێبوونی حکومەت بوویت تایبەت
بە داواکارانی پەنابەری لەوکاتەی کە چاوەڕوانی بڕیاری
پەنابەرییەکەت دەکرد ئەوا ئەم پشتگیرییە کۆتایی پێ دێت .تۆ
دەبێت شوێنێکی تر بدۆزیتەوە لێی بژیت .ئەمە دەکرێت شوێنی
نیشتەجێبوونی کەرتی تایبەت بێت ،ژیان-لە-کار ،میوانخانە ،شوقە،
یان خانووێك بە هاوبەشی .هەروەها دەتوانیت داوا بکەیت لە بەشی
خانووبەرەی فەرمانگەی خۆجێی بۆ ئامۆژگاری و یارمەتی.
هەر کام لە بژاردەکان هەڵبژێریت ،خانوویەکی تازە بدۆزیتەوە
کاتێك کە شوێنی نیشتەجێبوونەکەی تایبەت بە داواکارانی پەنابەریت
بەجێبهێڵی پێدەچێت کاتی بوێت .ئێمە زۆر بە توندی ئامۆژگاریت
دەکەین کە بەزووترین کات بیر لەمە بکەیتەوە ،و پەیوەندی بکەیت
بە کارمەندی خانووبەرە و نیشتەجێبوونی خۆت کە دەتوانێت
ئامۆژگاریت بکات.
لەو ڕۆژەی شوێنەکەت جێدەهێڵیت ،تۆ دەبێت گشت کەلوپەلەکانت
لەگەڵ خۆت ببەیت ،و خانووەکە بە هەمان شێوەی خۆی بەجێ
بهێڵێت کە چۆن بوو یەکەم جار چوویتە ناوی؛ بە پاکوخاوێنی و
ڕێکوپێکی.
ئەگەر هەر کێشە و پرسیارێكت هەیە سەبارەت بە شوێنی
نیشتەجێبوونی خۆت دەبێ پەیوەندی بکەیت بە دەزگای یاریمەتیدانی
کۆچبەران (مایگرانت هێڵپ) .نامەکەی کە لەهۆم ئۆفیس بۆت
هاتووە ناوی دابینکەری خانووی خۆت پێڕادەگەیەنێت و وردەکاری
دەربارەی پشتگیریکردنت دەداتێ.
تۆ هەروەها دەتوانیت ئەم بابەتە لە دیدارەکەت لەگەڵ بەشی DWP
گفتوگۆ بکەیت ،کە ڕەنگە بتوانن زیاتر ئامۆژگاریت بکەن.
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Integration loans
You are entitled to apply for an integration loan if
you are 18 years of age or over. Integration loans
have to be paid back but they are interest free. Loan
applications can be made for items or activities that will
help your integration into society. This could be help
with housing, getting a job or education.

£

Receive loans

Information on the loan and an application form can be
found on GOV.UK at
www.gov.uk/government/publications/
application-for-an-integration-loan or you can
request a form from the contact details provided in the
accompanying paperwork with your decision letter.

Don’t forget to read the following chapter – Employment & Benefits.
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قەرزەکانی یەکگرتنەوە
Integration loans
تۆ مافی ئەوەت هەیە داوای قەرزێکی یەکگرتنەوە بکەیت ئەگەر
تەمەنت  18ساڵ یان زیاتر بێت .قەرزەکانی یەکگرتنەوە دەبێت
بدرێتەوە بەاڵم بەبێ قازانجن .داواکاریەکانی قەرز دەبێ بۆ ئەو
کەلوپەل و چاالکیانە بێت کە یارمەتیت دەدات لە یەکگرتنەوە
لەگەڵ کۆمەڵگا .ئەمە دەکرێت یارمەتیدان بێت بۆ نیشتەجێبوون،
دەستکەوتنی کارێك یان خوێندن.
زانیاری دەربارەی قەرز و فۆرمی داواکاری دەتوانرێت بدۆزرێتەوە
ی GOV.UKلە
لەسەر ماڵپەڕ 
www.gov.uk/government/publications/
 application-for-an-integration-loanیان دەتوانیت
داوای فۆرمێك بکەیت لەو وردەکاری پەیوەندیکردنەی دراوە لەو
نامانەی کە هاوپێچ کراون لەگەڵ نامەی بڕیاری پەنابەرییەکەت.
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£

وەرگرتنی قەرزەکان

Summary
Jobcentre Plus can help you find employment and access
benefits
Home Office support stops
Migrant Help can help you make an appointment at the
Jobcentre
If you have been in Government asylum accommodation,
you will need to find somewhere else to live and your
local authority can help
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پوختە
ناوەندی کار  Jobcentre Plusدەتوانێت یارمەتیت بدات بۆ
دۆزینەوەی کار و دەستگەیشتن بە هاوکاریە داراییەکان.
هاوکاری هۆم ئۆفیس دەوەستێت
دەزگای یاریمەتیدانی کۆچبەران (مایگرانت هێڵپ) دەتوانێت یارمەتیت
بدات بۆ ئەوەی دیدارێك سازبکەیت لە ناوەندی کار Jobcentre
ئەگەر تۆ لەشوێنێکی نیشتەجێبوونی حکومەت بویت تایبەت
بەداواکارانی پەنابەری ،دەبێت شوێنێکی تر بدۆزیتەوە بۆ ئەوەی لێی
بژیت و بەرپرسانی ناوچەکەت دەتوانن یارمەتیت بدەن
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Chapter 4
Employment
and Benefits
In this chapter you will learn about:

☑
☑
☑

Work in the UK

☑

Financial support while you are not working or you are on a low
income

☑

Your employment rights and how the law protects you at work
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How to find a job
Paying taxes

ی 4
بەش 
کار و هاوکارییە
داراییەکان
لەم بەشەدا ،تۆ فێر دەبیت دەربارەی:

☑
☑
☑
☑
☑
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کارکردن لە بەریتانیا
چۆن کارێك دەدۆزیتەوە
دانی باجەکان
پشتگیری دارایی کاتێك کە تۆ کارناکەیت و تۆ لەسەر داهاتی کەمیت
مافەکانی کارکردنت و چۆن یاسا پارێزگاریت لێدەکات لە کارەکەت

Employment
opportunities

16 – 65 years old
Working age

Finding a job will not only increase your income but
will help you settle into your new life. There are many
different kinds of jobs. Major industries in the UK include
agriculture, production and services.
Some jobs will require qualifications or skills including
speaking English. It may take time to build your skills
and gain experience until you find a suitable job.
Many jobs require you to work ‘normal working hours’,
often 9am to 5pm Monday to Friday. Your normal
working hours will be fixed by your employment contract.
For some jobs you may be expected to work in the
evenings, weekends or at night.

9:00am to 5:00pm
Normal working
hours

Part-time jobs are also available. Some people may
choose to work part-time in order to look after children,
support themselves while studying or alongside another
part-time job to increase their earnings.
Most people between 18 and 65 years old are expected
to find work unless they are studying, caring for children
or other family members or unable to work due to
health issues. From the age of 16, it is possible to start
to work for a few hours alongside studies, or take on an
apprenticeship.

You have the right to work as soon as you
have been granted refugee or Humanitarian
Protection status in the UK. However, you will
not automatically be given a job.
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دەرفەتەکانی کارکردن
دۆزینەوەی کارێك بە تەنها داهاتەکەت زیاد ناکات بەڵکو یارمەتیت
دەدات لە سەقامگیربوونت لە ژیانە نوێیەکەت .زۆر جۆری جیاوازی
کارەکان هەیە .پیشەسازییە زەبەالحەکان لە بەریتانیا بریتین لە
کشتوکاڵ ،بەرهەم هێنان و خزمەتگوزارییەکان.
هەندێك لە کارەکان پێویستیان بە بڕوانامە یان شارەزایی هەیە لەوانەش
قسەکردن بە ئینگلیزی .لەوانەیە کاتی بوێت تاکو شارەزایی و ئەزمون
پەیدادەکەیت تاکو کارێکی گونجاو بدۆزیتەوە.
زۆر لە کارەکان پێویستی بەوەیە کە تۆ لە 'کاتەکانی کارکردنی ئاسایی'
کاربکەیت ،بەزۆری لە کاتژمێر 9ی بەیانی تاکو 5ی پاشنیوەڕۆ لە
ڕۆژانی دووشەمە تاکو هەینییە .کاتەکانی کارکردنی ئاساییت جێگیر
دەکرێت بە گرێبەستی کارەکەت .بۆ هەندێك کار تۆ ڕەنگە پێشبینی
ئەوە بکەیت کە لە ئێواران ،پشووەکانی کۆتایی هەفتە یان لە شەوانە
کاربکەیت.

تەمەنی 16 65-سااڵن
تەمەنی کارکردن

9:00ی بەیانی تاکو
5:00ی پاشنیوەڕۆ
کاتژمێرەکانی کارکردنی
ئاسایی

کاری پارتایم هەروەها هەن .هەندێك خەڵك ڕەنگە وا هەڵبژێرن کە
پارتایم کار بکەن بۆ ئەوەی سەرپەرشتی منداڵەکانیان بکەن ،پشتگیری
خۆیان بکەن کاتێك کە دەخوێنن یاخود کارێکی تری پارتایم ئیش
دەکەن بۆ زیادکردنی داهاتەکانیان.
زۆر کەسی نێوان تەمەنی  18و  65سااڵن چاوەڕوان دەکرێت کە
کار بدۆزنەوە تەنها مەگەر بخوێنن ،سەرپەرشتی مندااڵن یان ئەندامانی
تری خێزان بکەن یان ناتوانن کاربکەن بەهۆی کێشەی تەندروستیەوە.
لە تەمەنی  16سااڵنەوە ،لەوانەیە دەستپێبکرێت بەکارکردن بۆ
چەند کاتژمێرێك شان بەشانی خوێندن ،یان ئەرکێکی ڕاهێنان
 apprenticeshipوەربگریت.

تۆ مافی کارکردنت دەبێت دەستبەجێ هەر کە مافی پەنابەری یان
پاراستنی مرۆڤایەتیت وەرگرت لە بەریتانیا هەرچەندە ،بەشێوەیەکی
ئۆتۆماتیکی کارت پێ نادرێت.
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Getting a job
In order to work in the UK, you will need your National
Insurance number (NINO or NI number), which will be
printed on your BRP. This is a unique set of letters and
numbers for each person. It records the tax and National
Insurance contributions you make, which pay for your
healthcare and other public services. You cannot work or
receive benefits without your NI number.

Visit Jobcentre Plus

To get help to find a job, you should:
• Visit your local Jobcentre Plus – the Jobcentre can
help you find jobs or direct you to training to help you
get a job
• Look in local and national newspapers or recruitment
websites where jobs are advertised

Look in newspapers
or recruitment
websites

• Register with a recruitment agency who can find jobs
for you
• Ask friends and relatives if they know of any available
jobs where they work
• Visit local companies to enquire about job vacancies
Register with
recruitment agency
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دەستکەوتنی کارێك
بۆ ئەوەی کاربکەیت لە بەریتانیا ،تۆ پێویستیت بە ژمارەی بیمەی
نیشتمانی ( NINOیان ژمارەی  )NIی خۆت دەبێت ،کە چاپ
دەکرێت لەسەر مۆڵەتنامەی  BRPی خۆت .ئەمە بێ هاوتایە و
کۆمەڵێێك پیت و ژمارەن بۆ هەر کەسێك .باج و بەشداربوونی بیمەی
نیشتمانی تۆمار دەکات کە تۆ پەیدای دەکەیت ،کە دەدرێت بۆ چاودێری
تەندروستیت و خزمەتگوزارییە گشتیەکانی تر .تۆ ناتوانیت کاربکەیت
یان هاوکاری دارایی وەربگریت بەبێ ژمارەی بیمەی نیشتمانی NIی
خۆت.

سەردانی ناوەندی کار
 Jobcentre Plusبکە

بۆ دەستکەوتنی یارمەتی بۆ دۆزینەوەی کار ،تۆ دەبێت:
•سەردانی ناوەندی کار  Jobcentre Plusی خۆت بکەیت -
ناوەندی کار  Jobcentreیارمەتیت دەدات بۆ دۆزینەوە کار یان
ئاڕاستەت دەکات بۆ مەشق کردن بۆ یارمەتیدانت لە دۆزینەوەی
کارێك

سەیری ڕۆژنامەکان یان
ماڵپەڕەکانی کار بکە

•سەیرکردنی ڕۆژنامە خۆجێی و نیشتمانیەکان یان ماڵپەڕەکانی
خستنەسەرکار کە دەربارەی کارەکانی تێدا باڵوکراوەتەوە
•ناوی خۆت تۆمار بکە لەالی ئاژانسێكی کارپێکردن کە دەتوانن
کارێکت بۆ بدۆزنەوە
•پرسیار لە هاوڕێیان و خزمانت بکە ئەگەر دەزانن هەر کارێك
هەیە کە تێیدا کار دەکەن
•سەردانی کۆمپانیا خۆجێیەکان بکە پرسیاریان لێ بکە دەربارەی
کارەکان

في العثور على الوظائف و Job Centre /يساعدكم مركز
أو يوجهكم للتدريب المالئم الذي يساعدكم في الحصول على
.الوظائف
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ناوی خۆت تۆمار
بکە لەالی ئاژانسێکی
کارپێکردن

Applying for a job
Once you have identified a job you want to do, you
must submit an application. You must carefully read what
information the employer has asked for. Usually this is
either an application form, or a CV (curriculum vitae) and
a covering letter.
A CV is a formal list of your qualifications and
experience. A covering letter is a short description that
states why you are applying for the job and why you
think you meet the requirements in the job description
advertised. Your Jobcentre Plus work coach can arrange
help for you to prepare these if required.
Once the application is submitted, you may be invited
to an interview. The format of interviews can vary. For
example, you may be asked a series of questions in a
face-to-face meeting or you may be given a trial shift
where you do the job for a day or part of a day. You
should pay close attention to the instructions for any
interview you are offered.
Employers may also ask to see your documentation. It
will help if you can bring your original documents such
as your BRP which is evidence of your right to work in
the UK, college diplomas and any other proof of your
qualifications and experience to show to employers.
Employers may also ask for references from people who
can verify your suitability for employment (such as a
former manager, teacher or colleague). You can also go
online onto https://www.gov.uk/prove-rightto-work which allows you to authorise an employer to
access your data to prove that you have the right to work
in the UK.
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داواکردنی کارێك
دوای ئەوەی کارێكت دیاریکرد و دەتەوێت بیکەیت ،تۆ دەبێت
داواکارییەك پێشکەش بکەیت .تۆ دەبێت بە ووردی ئەو زانیاریانە
بخوێنیتەوە کە خاوەنکار داوای کردووە .بەشێوەیەکی ئاسایی ئەمە یان
لە فۆرمی داواکارییەکە هەیە ،یان لە سیڤی  CVو نامەی ڕونکردنەوە.
سیڤی  CVبریتیە لە لیستێکی فەرمی بڕوانامەکان و ئەزمونەکان.
نامەی ڕونکردنەوە بریتیە لە نامەیەکی کورت کە دەڵێت بۆچی
تۆ داوای کارەکە دەکەیت و بۆچی وا هەست دەکەیت کە تۆ ئەو
مەرجانەت تێدایە کە لە وەسفی کارە باڵوکراوەکەدا هەیە .ڕاهێنەری
کار لە ناوەندی کار  Jobcentre Plusی خۆت دەتوانێت یارمەتیت
بۆ ساز بدات بۆ ئامادەکردنی ئەو شتانەی کە پێویستن.
هەر کە داواکارییەکە پێشکەش کرا ،ڕەنگە بانگهێشت بکرێیت بۆ
چاوپێکەوتنێك .شێوازی چاوپێکەوتنەکان دەکرێت جیاوازبن .بۆ
نموونە ،ڕەنگە زنجیرەیەك پرسیارت لێ بکرێت لە چاوپێکەوتنێکی
ڕوبەڕوو یان ڕەنگە کاتێكی کارکردنی تاقیکردنەوەت پێ بدرێت کە
تێیدا تۆ کارەکە دەکەیت بۆ ڕۆژێك یان بەشێکی ڕۆژ .تۆ دەبێت زۆر
سەرنج بدەیت بۆ ڕێنماییەکان هەر چاوپێکەوتنێك کە بۆت دادەنرێت.
هەروەها خاوەنکارەکانیش ڕەنگە داوا بکەن بۆ بینینی بەڵگەنامەکانت.
ئەمە یارمەتیت دەدات ئەگەر بتوانیت بەڵگەنامە ئۆریجناڵەکانت بێنیت
وەکو  BRPی خۆت کە بەڵگەی ئەوەیە مافی کارکردنت هەیە لەناو
بەریتانیا ،دیپلۆمی کۆلێژ و هەر بەڵگەیەکی تری بڕوانامەکانت و
ئەزمونەکانت بۆ ئەوەی پێشانی خاوەنکاری بدەیت .خاوەنکارەکان
هەروەها ڕەنگە داوای ڕیفرەنس واتا ڕابێژت لێ بکەن لەو خەڵکانەی
کە دەتوانن گونجاوی تۆ بە کارەکە بسەلمێنن (وەکو بەڕێوەبەری
پێشوو ،مامۆستا یان هاوڕێ) .تۆ هەروەها دەتوانیت بچیتە سەر ئۆنالین
بۆ سەر ماڵپەڕی
www.gov.uk/prove-the-right-to-work
کە ڕێگەت پێدەدات دەسەاڵت بدەیت بە خاوەنکارێك بۆ بەکارهێنانی
داتاو زانیاریەکانت بۆ سەلماندنی ئەوەی کە تۆ مافی کارکرنت هەیە
لەناو بەریتانیا.
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Skills and language
Many newcomers face challenges in finding
employment. There are other people in your area also
looking for jobs, and you will face competition for jobs
you apply for.
Any skills and experience you have will help you
to apply for jobs. Restrictions will apply to certain
professions such as medicine, law and engineering. You
may have to take exams to obtain the required licence to
practise. If you are already trained or have qualifications
in a profession, you may be able to practise in the UK as
long as your qualifications are recognised in the UK.
Diplomas from your country are not automatically
recognised in the UK. So you should contact a potential
employer or seek advice from your Jobcentre Plus work
coach to ask if your qualifications will be accepted.

Some qualifications
may be recognised
in the UK

Speak to
Jobcentre Plus
advisor

English is the usual working language in England. Most
jobs will need employees to speak a minimum level
of English. Learning and improving your English will
increase job opportunities for you and will also help you
to settle into your new life.

Your Jobcentre Plus work coach
can help arrange specific skills
training to help you find a job.

Receive English
classes or training
for specific skills

Learn and improve
your English

64

شارەزاییەکان و زمان
زۆر لەوانەی تازە دێن ڕوبەڕووی کێشە دەبنەوە لە دۆزینەوەی کار.
هەروەها خەڵکانی تریش هەن لە ناوچەکەت دەگەڕێن بەدوای کاردا،
و تۆ ڕوبەڕووی پێشبڕکێ دەبیتەوە لەو کارانەی داوات کردوون.
هەر شارەزایی و ئەزمونێکی هەتە یارمەتیت دەدات لە داواکردنی
کارەکان .سنووردارکردن تەنها بۆ چەند پیشەیەکی دیاریکراو هەیە
وەکو پزیشکی ،یاسا و ئەندازیاری .تۆ ڕەنگە تاقیکردەوەت ئەنجام
دابێت بۆ دەستکەوتنی مۆڵەتنامەی پێویست بۆ کارکردن .ئەگەر تۆ
پێشتر مەشقت کردووە یان بڕوانامەت لە پیشەیەك هەیە ڕەنگە تۆ
بتوانیت کارەکە بکەیت لە بەریتانیا بە مەرجێك بڕوانامەکەت لە
بەریتانیا دانی پێدا بنرێت.
ئەو دیپلۆمەی لە واڵتەکەت وەرتگرتبێت بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی
لە بەریتانیا دانی پێدانانرێت لەبەرئەوە تۆ دەبێت پەیوەندی بکەیت
بە خاوەنکارێك یان داوای ئامۆژگاری بکەیت لەڕاهێنەری کار لە
ناوەندی کار Jobcentre Plusی خۆت بۆ پرسیارکردن کە ئایا
بڕوانامەکانت قبوڵ دەکرێن.
ئینگلیزی زمانی ئاسایی کارکردنە لە ئینگالند .زۆربەی کارەکان
پێویستیان بەوەیە کە کارمەندەکە ئاستێکی کەمترینی ئینگلیزی قسە
بکات .فێربوون و برەو پێدان بە ئینگلیزی خۆت دەرفەتی کارت بۆ
زیاتر دەکات و هەروەها یارمەتیت دەدات بۆ سەقامگیربوونت لە ژیانە
نوێیەکەت.

ڕاهێنەری کار لە ناوەندی کار
Jobcentre Plusی خۆت دەتوانێت
یارمەتیت بدات بۆ ڕێکخستنی مەشق کردن
لە شارەزایی تایبەت بۆ یارمەتیدانت لە
ك.
دۆزینەوەی کارێ 

هەندێك لە بڕوانامەکان
ڕەنگە لە بەریتانیا دانیپێدا
بنرێت

قسە بکە لەگەڵ
ئامۆژگاریکەری ناوەندی
کار Jobcentre Plus

پۆلەکانی زمانی ئینگلیزی
وەربگرە یان مەشق کردن
بۆ شارەایی تایبەت

فێربە و پەرە بدە بە
ئینگلیزییەکەت
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Benefits – supporting
you to find work

Age 18 – 65

When you have been recognised as a refugee, you can
apply for benefits. You should do this straightaway, do
not delay.
‘Benefits’ are monetary payments from the government to
help you and your family live in the UK.

Actively looking
for work

You can contact your local Citizens Advice Centre at
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/
contact-us/contact-us/search-for-your-localcitizens-advice/ for guidance on how to apply and
for a better idea of whether you’re eligible.
Universal Credit
From 1st February 2019, all new claims will be for
Universal Credit. Universal Credit is a payment from the
UK government to help you and your family live in the
UK. Universal Credit is paid monthly, and you apply for it
online. You might also need to phone the Universal Credit
helpline to book an interview with a work coach at a
Jobcentre. You’ll be told if you need to do this after you
apply.
To receive Universal Credit, you’ll make an agreement
called a ‘Claimant Commitment’ with your Jobcentre
work coach. What you do depends on your situation,
whether you are looking for work, or whether you have
a caring responsibility or a health condition that prevent
you from working. You might need to do activities such
as: write a CV; look and apply for jobs; or go on training
courses.
Your Universal Credit payment is made up of a standard
allowance and any extra amounts that apply to you, for
example if you: have children; have a disability or health
condition which prevents you from working; or need help
paying your rent.
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Approved

Receive support

£

£

Receive benefits

هاوکارییە داراییەکان  -پشتگیریت
دەکات بۆ دۆزینەوەی کار

تەمەنی 18 65-سااڵن

کاتێك تۆ وەك پەنابەرێك دەناسرێیت ئەوسا دەتوانیت داوای یارمەتی
بەنەفیت بکەیت تۆ دەبێ یەکسەر داواکاری پێشکەش بکەیت ،دوای مەخە.
'بەنەفێتەکان 'Benefitsپێدانی پارەیە لە حکومەتەوە بۆ یارمەتیدانی
خۆت و خێزانەکەت بژین لە شانشینی یەکگرتوو.
تۆ دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە مەڵبەندی ئامۆژگاری هاواڵتیانی
ناوچەکەت ل ە
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/
contact-us/contact-us/search-for-your-localcitizens-advice/ 
بۆ ڕێنمایی سەبارەت بە چۆنیەتی داواکردن وە بۆ بیرۆکەی باشتری
ئەوەی کە ئایا تۆ مافی داواکردنت هەیە.
یونیڤێرساڵ کرێدیت Universal Credit
یشوباتی ،2019گشت داواکاریە نوێیەکان دەبێت بۆ
لە ڕۆژی 1
یونڤێرساڵ کرێدیتUniversal Creditبێت .یونیڤێرسال کرێدیت
 Universal Creditبڕە پارەیەکە لە حکومەتی بەریتانیا بۆ یارمەتیدانی
خۆت و خێزانەکەت بۆ ژیان لەناو بەریتانیا .یونیڤێرساڵ کرێدیت
 Universal Creditمانگانە دەدرێت ،تۆ پێویستە داوای بکەیت بە
ئۆنالین .ڕەنگە پێویست بکات کە تەلەفون بکەیت بۆ هێڵی یارمەتیی
یونیڤێرساڵ کرێدیت  Universal Creditبۆ ئەوەی دیدارێك ساز
بکرێت لەگەڵ کارمەندێکدا لە مەڵبەندی کار  .Jobcentreپاش ئەوەی تۆ
داواکاری پێشکەش دەکەیت پێت دەڵێن ئاخۆ پێویست دەکات کە ئینتەرڤیو
بکرێیت یان نا.
بۆ وەرگرتنی ،Universal Creditتۆ ڕێکەوتنامەیەك دەکەیت پێی
دەووترێت 'پابەندبوونی داواکار' لەگەڵ ڕاهێنەری کار لە ناوەندی کار
 Jobcentreی خۆت .چی دەکەیت پەیوەستە بە بارودۆخەکەتەوە ،کە
ئایا دەگەڕێیت بەدوای کار ،یان بەرپرسیارێتی سەرپەرشتیکردنت هەیە
یان کێشەیەکی تەندروستی کە ڕێگریت لێدەکات لەکارکردن .تۆ ڕەنگە
پێویست بێت چاالکیەکان ئەنجام بدەیت وەکو :نووسینی سیڤی  CV؛
گەڕان و داواکردنی کارەکان؛ یان لە کۆرسێکی مەشق کردنیت.
پارەپێدانت بەناوی یونیڤێرساڵ کرێدیت  Universal Creditپێك دێت لە
هاوکاری دارایی ستاندەرد و هەر بڕێکی تری زیادە کە مافت هەیە وەری
بگریت ،بۆ نموونە ئەگەر تۆ :منداڵت هەبێت؛ کەمئەندامیەکت هەبێت یان
کێشەیەکی تەندروستی کە ڕێگریت لێ بکات لە کارکردن؛ یان پێویستیت بە
یارمەتی بێت کرێخانوەکەت بدەیت.
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گەڕان بەدوای کار
بەشێویەکی چاالکانە

پەسندکرا

پشتگیری وەردەگرێت

£

£

هاوکاریە داراییەکان
وەردەگرێت

Universal Credit can be used to pay for your living expenses such as food, clothing,
transport, household bills (See Chapter 5 – Housing and Services) and anything you
want to buy.
You will also be eligible to apply for housing benefit (see Chapter 5 – Housing and
Services).
Contact the Universal Credit helpline if:
• You cannot use digital services at all, this might be due to disability or your
circumstances
• You have a question about your claim and cannot access your online claim
Universal Credit helpline:
Telephone: 0800 328 5644
Welsh language: 0800 328 1744
NGT text relay – if you cannot hear or speak on the phone: 18001 then 0800 328 5644
Textphone: 0800 328 1344
Monday to Friday, 8am to 6pm
Help to Claim
Help to Claim can support you in the early stages of your Universal Credit claim, from the
online application, through to support with your application before your first full payment.
It’s a free, independent, confidential and impartial service provided by trained advisers
from Citizens Advice. They can help with things like how to gather evidence for your
application or how to prepare for your first Jobcentre appointment.

Pensions
Persons who have reached state pension age

The state pension age is currently 65 years old. The age at which you may become
entitled to both State Pension and Pension Credit is determined by your date of birth. You
can check the date at which you may qualify at GOV.UK. If you are of state pension age
you do not have to look for work. You can contact the Pension Service for information and
advice about entitlement to benefits.
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یونیڤێرساڵ کرێدیت  Universal Creditدەکرێت بەکاربێت بۆ پارەدانی خەرجیەکانی ژیانت وەکو
خواردن ،جلوبەرگ ،گواستنەوە ،پسووڵەکانی ناوماڵ (سەیری بەشی 
 5بکە  -خانوبەرە و خزمەتگوزاریەکان)
و هەرشتێك بتەوێت بکڕیت.
تۆ هەروەها مافی ئەوەت هەیە هاوکاری دارایی خانوبەرە  housing benefitداوابکەیت (سەیری بەشی5
–خانوبەرە و خزمەتگوزاریەکان).
بکە 

پەیوەندی بکە بە هێڵی یارمەتیی یونیڤێرساڵ کرێدیت ئەگەر:
نەتوانیت خزمەتگوزاریەکان بە ڕێی دیجیتاڵ بەکار بهێنیت ،ئەمە لەوانەیە بەهۆی ئەوەوە بێت کە تۆ
کەمئەندام بیت یان بەهۆی بارودۆختەوە بێت.
کە تۆ پرسیارت هەبێت لەبارەی داواکارییەکەت وە نەتوانیت لەسەر ئینتەرنێت داواکاریەکەت دەستەبەر
بکەیت
هێڵی یارمەتیی یونیڤێرساڵ کرێدیت :Universal Credit helpline
تەلەفون 0800 328 5644
بۆ زمانی وێڵزی0800 328 1744 :
بە تێکست مەسیجی  - NGTئەگەر تۆ نەتوانیت ببیستیت یان قسە بکەیت بە تەلەفون 18001 :پاشان
0800 328 5644
تێکستفۆن Textphone: 0800 328 1344
دووشەممە تا هەینی8 ،ی بەیانی تا 6ی ئێوارە
یاریدەدان بۆ پێشکەشکردنی داواکاری
بە یاریدەدانت لە پێشکەشکردنی داواکاری دەتوانرێت پشتیوانیت لێبکرێت لە قۆناغە سەرەتاییەکانی داواکردنی
یارمەتیی یونیڤەرساڵ کرێدیت ،وە لە فۆرمی داواکاریی بە ئینتەرنێت تا دەگات بە پشتیوانیکردنت لە
داواکاریەکەتدا پێش وەرگرتنی یەکەم بڕی پارە .ئەوە خزمەتگوزارییەکی خۆڕایی و سەربەخۆ و نهێنیی و
بێالیەنە کە لەالیەن ڕاوێژکەرانی ڕاهێنراو پێشکەش دەکرێت لەالیەن دەزگای ئامۆژگاری هاوواڵتیانەوە
 .Citizens Adviceئەوان دەتوانن یارمەتیت بدەن لە هەندێك شتدا وەك چۆنێتی کۆکردنەوەی بەڵگەنامە بۆ
داواکارییەکەت وە چۆنێتی خۆ ئامادەکردن بۆ دیداری یەکەمت لەگەڵ مەڵبەندی کار  -جۆب سەنتەر.

موچەی خانەنشینی Pensions
موچەی خانەنشینی کەسێك کە بگاتە تەمەنی موچەی خانەنشینی دەوڵەت

تەمەنی موچەی خانەنشینی دەوڵەت ئێستا تەمەنی  65سااڵنە .ئەو تەمەنەی کە تۆ مافت هەیە بۆ موچەی
خانەنشینی دەوڵەت و کرێدیتی موچەی خانەنشینی دیاری دەکرێت بە بەرواری لەدایکبوونت .دەتوانیت
پشکنین بکەیت لەو بەروارەی کە تۆ ڕەنگە شیاو بیت بۆی لە ماڵپەڕی  GOV.UKدا .ئەگەر تۆ لە تەمەنی
موچەی خانەنشینی دەوڵەت بیت پێویست ناکات بگەڕێیت بەدوای کار .تۆ دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە
خزمەتگوزاری موچەی خانەنشینی بۆ زانیاری و ئامۆژگاری دەربارەی شیاوی بۆ هاوکاریە داراییەکان.
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Paying tax
If you work you have a responsibility to pay the right
amount of income tax. Income tax is a set percentage of
your yearly income. If you are employed by someone
else, it is often deducted directly from your monthly salary
through a system called Pay As You Earn (PAYE).
If you are not employed by a company or another
person but earn an income, you have a responsibility
to declare that income and pay the right amount of tax.
The amount of tax you pay depends on how much
you earn. You can check this at
www.gov.uk/estimate-income-tax

Voluntary work
Voluntary work is working for any organisation without
being paid a wage. This could be a charity, voluntary
organisation or associated fund-raising body or statutory
body.

Voluntary work can be very useful for a person
who is looking to develop skills and experience
in order to increase their chance of getting a job.
It is particularly useful for someone who has not
worked in the UK and is looking to build up their
confidence and skills at the same time.
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باج دان
ئەگەر تۆ کاربکەیت ئەوا بەرپرسیارێتی ئەوەت هەیە کە بڕی تەواوی
باجی داهاتincome taxبدەیت .باجی داهات ڕێژەیەکی سەدی
داهاتی سااڵنەی تۆیە .ئەگەر تۆ کاربکەیت لەالی کەسێك ،بەزۆری
ڕاستەوخۆ لە موچەی مانگانەت کەم دەکرێتەوە بە سیستەمێك کە پێی
دەووترێت پارە بدە هەر کە پارە پەیدادەکەیت (.)PAYE
ئەگەر تۆ کار نەکەیت لەالی کۆمپانیایەك یان کەسێکی تر بەاڵم تۆ
داهاتت دەست دەکەوێت ،بەرپرسیارێتیت هەیە بۆ ئاشکراکردنی
داهاتەکەت و بڕی تەواو باجی لێ بدەیت.
بڕی ئەو باجەی دەیدەیت بەندە بەوەی چەند پەیدا دەکەیت .دەتوانیت
ی
ئەمە بزانیت بە سەردانی ماڵپەڕ 
www.gov.uk/estimate-income-tax

کاری خۆبەخشانە
کاری خۆبەخشانە کارێکە بۆ هەر ڕێکخراوێك بەبێ ئەوەی
کڕیی ئیشت پێ بدرێت .ئەمە دەکرێت ڕێکخراوێکی خێرخوازی،
ڕێکخراوێکی خۆبەخشانە یان دەستەیەکی کۆمەك کۆکردنەوە یان
دەستەیەکی یاسایی بێت.

کاری خۆبەخشانە دەتوانرێت زۆر سوودبەخش بێت بۆ کەسێك کە
بگەڕێت بۆ برەو پێدانی شارەزایی و ئەزمونی خۆی بۆ ئەوەی
دەرفەتی دەستکەوتنی کاریان زیاتر بکەن .بەتایبەتی پێویستە
بۆ کەسێك کە کاری نەکردبێت لەناو بەریتانیا و بیەوێت متمانە
بەخۆبوون و لەهەمان کاتدا شارەزایی بەدەست بهێنێت.
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Your rights and
protection at work
When you go to work, you have the right to be treated
fairly and work in a safe environment. You also have the
right to be able to work without fear or harassment from
your employer, colleagues or customers.
Workers over the age of 18 are usually entitled to
three types of break – rest breaks at work, daily rest and
weekly rest.
If you work more than six hours in a day, you have the
right to one uninterrupted 20 minute rest break during
your working day. The break doesn’t have to be paid
– it depends on your employment contract.
You also have the right to 11 hours rest between working
days (e.g. if you finish work at 8pm, you shouldn’t start
work again until 7am the next day) and the right to either:
• An uninterrupted 24 hours without any work
each week
• An uninterrupted 48 hours without any work
each fortnight
Almost all workers are legally entitled to 5.6 weeks paid
holiday per year (known as statutory leave entitlement or
annual leave). An employer can include bank holidays
(also known as public holidays) as part of statutory
annual leave.
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مافەکانت و پارێزگاریکردنت لە کار
کاتێك کە دەڕۆیت بۆ کارکردن ،تۆ مافی ئەوەت هەیە بە دادپەروەری
مامەڵەت لەگەڵدا بکرێت و لە ژینگەیەکی ئارام کاربکەیت .تۆ
هەروەها مافت هەیە بتوانیت کاربکەیت بەبێ ترس لە هەراسانکردن
لە خاوەنکارەکەت ،هاوڕێکانت یان هاواڵتیان.
کرێکارانی تەمەنیان سەروو18ساڵە بەشێوەیەکی ئاسایی مافی
ئەوەیان هەیە سێ جۆر پشوو وەربگرن  -پشووی حەسانەوە لەکاتی
کارکردن ،پشووی ڕۆژانە و پشووی هەفتانە.
ئەگەر تۆ زیاتر لە شەش کاتژمێر لە ڕۆژێکدا کار بکەیت ،تۆ مافت
هەیە بۆ پشووی  20خولەکی نەپچڕاو لەکاتی کارکردنی ڕۆژانەت.
پشوودانەکە پێویست ناکات بە پارە بێت  -ئەمەش دەکەوێتە سەر
گرێبەستی کارەکەت.
تۆ هەروەها مافت هەیە بۆ  11کاتژمێر لە نێوان ڕۆژەکانی کارکردن
(بۆ نموونە ئەگەر تۆ کارەکەت تەواو بێت لە کاتژمێر 8ی ئێوارە ،تۆ
نابێت هەتاکو کاتژمێر 7ی بەیانی دەست پێبکەیتەوە لە ڕۆژی دواتر)
وە ماف بۆ هەریەکە لە:
• 24کاتژمێری نەپچڕاو بەبێ کار لە هەفتەیەکدا
• 48کاتژمێری نەپچڕاو بەبێ کار لەچواردە ڕۆژدا
نزیکەی گشت کرێکارەکان بەشێوەیەکی یاسایی مافیان هەیە بۆ  .6
5
هەفتە پشووی بەپارە لە ساڵێکدا (ناسراوە وەك مافی پشووی یاسایی
یان پشووی سااڵنە) .خاوەنکارێك دەتوانێت پشووەکانی بانك (وە
ناسراوە بە پشووە گشتیەکان) بە بەشێك لە پشووی سااڵنەی یاسایی
دابنێت.
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Every employer in the country must pay their employees
a minimum amount per hour. How much this is depends
on how old you are.
The rates in place until 31st March 2021 are
shown below. After this date, some rates may
change. Please check www.gov.uk/nationalminimum-wage-rates for the most up-to-date
information.
Age
25 and over
21 to 24
18 to 20
Under 18
Apprentice

Rate per hour
£8.72
£8.20
£6.45
£4.55
£4.15

Minimum
wage:
25 and over

£
£8.72
21-24

£
£8.20

The terms and conditions of your work will be outlined in
your contract. Make sure you read this carefully, with an
interpreter if necessary, before you sign.
You can get further advice about your rights and
Employer’s responsibilities by contacting ACAS
on 0300 123 1100.

18-20

£
£6.45
Under18

£
£4.55
Apprentice

£
£4.15
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گشت خاوەنکارێك لەم واڵتە دەبێت کەمترین کرێ لە کاتژمێرێك بدەنە
کارمەندانیان .ئەمە چەندە بەندە لەسەر ئەوەی تەمەنت چەندە.
ی 2021لەخوارەوە
ڕێژەکانی کە کاریان پێدەکرێت تاک و 31مارت 
ن.
پێشاندراون .دوای ئەم بەروارە  ،ڕەنگە هەندێك ڕێژەکان بگۆڕێ 
تکایە سەیربک ە www.gov.uk/national-minimum-
 wage-ratesبۆ نوێترین و دوایین زانیاری.

تەمەن
تەمەن  25ساڵ یان
زیاتر
21 بۆ24
18 بۆ20
لە خوار  18ساڵ
ڕاهێنان
Apprentice

کرێ بۆ کاتژمێرێك
 8.72پاوەند
8.20پاوند
6.45پاوەند
4.55پاوەند
4.15پاوەند

مەرج و بارودۆخەکانی کارەکەت لە گرێبەستی کارەکەت
خراوەتەڕوو .دڵنیابە لەوەی کە ئەە بە ووردی بخوێنەوە ،لەگەڵ
وەرگێڕێك ئەگەر پێویست بێت ،پێش ئەوەی واژۆی بکەیت.
تۆ دەتوانیت ئامۆژگاری زیاتر وەربگریت دەربارەی مافەکانت و
بەرپرسیارێتی خاوەنکارەکەت بە پەیوەندیکردن بەACAS on
.0300 123 1100

کەمترین کرێ
Minimum
:wage

تەمەن  25ساڵ یان زیاتر

£
 8.72پاوەند
21-24

£
8.20پاوەند

18-20

£
 6.45پاوەند

تەمەنی18
ژێر

£
4.55پاوەند

ڕاهێنان Apprentice

£
4.15پاوەند
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Equality and
discrimination in the
workplace
Organisations and businesses have a legal duty to treat
everyone fairly in the workplace and in the way they
recruit people for jobs. Men and women have the right to
work. Men and Women have equal rights and duties in
employment.
You have the right to be safe at work and be free from
threat or violence. You should also keep your passport or
ID – your employer does not have the right to keep them.
It is illegal to discriminate against anyone applying for
a job or in the workplace or in applying for a job on the
basis of gender, race, religion, being married or in a civil
partnership, disability, age, sexual orientation or if they
are pregnant.
Employers must therefore respect the needs of an
employee as long as it does not interfere with the work
they are employed to do. For example, Muslim women
will be allowed to wear a hijab and employers must
make reasonable adjustments to accommodate disabled
people.
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یەکسانی و جیاکاری لە شوێنی کار
ڕێکخراوەکان و بزنسەکان ئەرکی یاساییان هەیە بۆ مامەڵەکردن
لەگەڵ هەموو کەسێك بە دادپەروەری لە شوێنی کار و لەکاتی
دامەزراندنی خەڵك لەسەر کارەکان .پیاوان و ئافرەتان مافی
کارکردنیان هەیە و پیاو و ئافرەتان یەکسانن لە مافەکان و ئەرکەکان لە
کار.
مافی ئەوەت هەیە کە لە کاتی کار سەالمەت بیت و دووربیت لە
هەڕەشە و توندوتیژی .تۆ هەروەها دەبێت پاسپۆرت و ناسنامەت
بپارێزیت -خاوەنکارەکەت مافی نیە الی خۆی بیانپارێزێت.
شتێکی نایاسایییە ئەگەر جیاکاری بکرێت لە دژی هەر کەسێك
لە شوێنی کار یان لە داواکردنی کارێك لەسەر بنچینەی ڕەگەز،
ڕەچەڵەك ،ئایین ،هاوسەرگیری کردبێت یان هاوسەرگیری مەدەنی
کردبێت ،کەمئەندامی ،تەمەن ،ئاڕاستەی سێکسی یان ئەگەر سکپڕ واتا
دووگیان بن.
لەبەرئەوە خاوەنکارەکان دەبێت ڕێز لە پێویستیەکانی کارمەندێك
بگرن ئەگەر هیچ خۆ تێهەڵقرتاندنێکی نەبێت لەگەڵ کارەکەی کە
بۆی دامەزراون .بۆ نموونە ،ئافرەتانی موسڵمان ڕێگایان پێ دەدرێت
حیجاب بپۆشن و خاوەنکارەکان دەبێت ئامادەکاریە گونجاوەکان بکەن
بۆ نیشتەجێ کردنی خەڵکانی کەمئەندام.
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If you think you have been unfairly discriminated against
you can:
• Complain directly to the person or organisation
• Use someone else to help you sort it out (called
mediation or alternative dispute resolution)
• Make a claim in a court or tribunal
You can get further advice and support from the Equality
Advisory Service: www.equalityadvisoryservice.
com
If you are being forced to work or your employer isn’t
willing to respect your rights, you can also get advice
from the Modern Slavery Helpline by calling
0800 0121 700.

78

ئەگەر لەو باوەڕەدایت کە بە نادادپەروەرانە جیاکاریت لەگەڵداکراوە
لەدژی تۆ دەتوانیت:
سکااڵ بکەیت ڕاستەوخۆ بۆ کەسەکە یان ڕێکخراوەکە
کەسێكی تر بەکاربێنە بۆ یارمەتیدانت بۆ چارەسەرکردنی (پێی
دەووترێت ناوبژیکردن یان چارەسەری ئەلتەرناتیڤ بۆ ناکۆکیەکە)
سکااڵیەك بکە لە دادگا یان دادگای تێهەڵچوونەوە
تۆ دەتوانیت ئامۆژگاری و پشتگیری زیاتر وەربگریت لە
خزمەتگوزاری ئامۆژگاری یەکسانی
www.equalityadvisoryservice.com
ئەگەر تۆ فشارت کرایە سەر بۆ ئەوەی کاربکەیت یان خاوەنکارەکەت
حەزناکات ڕێز لە مافەکانت بگرێت ،تۆ دەتوانیت هەروەها ئامۆژگاری
وەربگریت لە هێڵی یارمەتی کۆیلەیی مۆدێرن بە تەلەفۆن کردن بۆ
.0800 0121 700
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Summary
Finding a job will raise your income to help support you and your
family
You must have a National Insurance number to work
You can visit your Jobcentre Plus for advice and support to find a
job, as well as to apply for benefits
Improving your skills, particularly your English, will increase the
opportunities available to you
If you are earning a salary, you must make sure you pay any tax
you owe
You are protected by law in the workplace – employers have
a responsibility towards you, and you should not experience
discrimination in the workplace
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پوختە
دۆزینەوەی کار داهاتت بەرزدەکاتەوە بۆ یارمەتیدانی پشتگیریکردنی خۆت و
خێزانەکەت
تۆ دەبێت ژمارەی بیمەی نیشتمانیت هەبێت بۆ کارکردن
تۆ دەتوانیت سەردانی ناوەندی کار  Jobcentre Plusبکەیت بۆ ئامۆژگاری
و پشتگیری بۆ دۆزینەوەی کار ،هەروەها بۆ داواکردنی هاوکارییە داراییەکان
برەو پێدان بە شارەزاییەکانت ،بەتایبەتی ئینگلیزیەکەت ،دەرفەتەکانی تۆ زیاد
دەکات کە بەردەستن بۆ تۆ
ئەگەر تۆ موچەیەکت دەستبکەوێت ،تۆ دەبێت دڵنیابیتەوە لەوەی کە ئەو باجە
بدەیت کە قەرزاریت
تۆ بەپێی یاسا پارێزگاریت لێ دەکرێت لە شوێنی کار  -خاوەنکارەکان
بەرپرسیارێتیان هەیە بەرامبەر بە تۆ ،وە تۆ نابێت جیاکاریت لەگەڵ بکرێت لە
شوێنی کار
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Chapter 5
Housing
and Services
In this chapter you will learn about:

☑

Types of housing

☑

Your tenancy agreement

☑

Paying your rent

☑

How to access utilities and services

☑

Your local area
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بەشی 
5
خانو بەرە و
خزمەتگوزارییەکان:
لەم بەشەدا ،تۆ فێر دەبیت دەربارەی:

☑

جۆرەکانی خانووبەرە:

☑

گرێبەستی بەکرێگرتنەکەت

☑

پارەدانی کرێ خانووەکەت

☑

چۆن خزمەتگوزاریەکانی شارەوانی و خزمەتگوزاریەکان بەکاردێنیت

☑

ناوچەکەت
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In Chapter 3 you read about having 28 days to secure
your own accommodation once you are recognised as
a refugee. There are different ways you can do this. Two
of the main options are social housing provided by the
local authority or privately rented housing. Depending
on which path you take different people can help you
with this. If you have received asylum support, Migrant
Help can direct you to the relevant local authority
housing team, in the area in which you live.

Housing in the UK varies greatly depending on where you live – from
individual houses for a single family that are more common in rural
areas or the outskirts of cities, to large apartment blocks close to the
centre of towns and cities.
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لە بەشی 3تۆ خوێندتەوە کە ئەگەر تۆ شوێنی نیشتەجێبوونت
پێدرابوو لەالیەن هۆم ئۆفیس کاتێك کە داوای پەنابەرییەکەت
بڕیاری لەسەردرا ،تۆ  28ڕۆژت لەبەردەمدا دەبێت لەو ڕۆژەوە
کە وەك پەنابەرێك ناسراویت بۆ دابینکردنی خانووەکەی خۆت.
چەند ڕێگایەکی جیاواز هەیە تۆ دەتوانیت ئەمە بکەیت .دوو لە
بژاردە سەرەکیەکان خانووی سۆشیاڵ social housingکە
لەالیەن فەرمانگەی خۆجێی دابین دەکرێت یان بەکرێ گرتن لە
کەرتی تایبەت . privately rented housingپشت دەبەستێت
بە کام ڕێچکە دەگریت خەڵکانی جیاواز دەتوانن یارمەتیت بدەن لەم
بابەتە .ئەگەر تۆ هاوکاریی پەناهەندەییت وەرگرتووە  ،ئەوا دەزگای
یاریمەتیدانی کۆچبەران (مایگرانت هێڵپ) دەتوانێت ئاڕاستەت بکات
بۆ تیمی نیشتەجێکردن لە فەرمانگەی خۆجێی ،لەو ناوچەیەی تۆ
دەتەوێت لێی بژیت.

نیشتەجێ کردن و خانووبەرە لە بەریتانیا زۆر جیاوازن و پشت دەبەستێت بەوەی لەو شوێنەی لێی
دەژیت -لە خانووە تاکەکان بۆ خێزانی تاك کە زۆر باون لە ناوچە الدێ نشینەکان یان دەرەوەی
.شارەکان ،بۆ ئەپارتمانی گەورەی نزیك لە ناوەندی شار و شارەدێکان
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Types of housing
Private housing
Privately rented housing is an alternative to social
housing. You can find it through local lettings agents
and on property listings websites. The types of privately
rented housing available is different across the country.
When you find a house or flat you will probably need
to pay a deposit. You will then need to sign a ‘tenancy
agreement’. This is a legal contract between you and the
landlord.
Your tenancy agreement will state;
•

The date you can move in

•

How long the contract is for

•

How much the rent is

•

When you must pay the rent

Social housing
Social housing is provided by local councils and
housing associations.
To access social housing you will need to apply to the
council (local housing authority) where you wish to live
in order to go onto their housing waiting list. You will
usually need to fill in an application form, and you may
be able to do this online.
Many housing associations let some or all of their
properties through the council waiting list. However, in
some areas you may also be able to apply to housing
associations directly, and the council should be able to
inform you if this is the case.
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جۆرەکانی خانووبەرە:
نیشتەجێ کردنی کەرتی تایبەت
ئەو خانوانەی کە لە کەرتی تایبەت بەکرێ دەگیرێن جێگرەوەی
خانووی سۆشیاڵن ،و دەتوانرێت بدۆزرێنەوە لە نووسینگەکانی
خانووبەرەی ناوچەکە و لەسەر لیستەکانی ماڵپەڕی خانووبەرە.
جۆرەکانی خانووبەرەی بەکرێ دەگیرێن لە کەرتی تایبەت بەردەستن
لەسەرتاسەری واڵت.
کاتێك تۆ خانووێك یان شوقەیەکت دۆزیەوە تۆ ڕەنگە پێویستیت بە
دانانی بڕە پارەی پێشەکی  depositپێش واژۆکردنی ‘گرێبەستی
بەکرێگرتن’ هەبێت .ئەمە گرێبەستێکی یاساییە لەنێوان تۆ و خاوەن
موڵکەکە.
گرێبەستی بەکرێگرتنەکەت پێتڕادەگەیەنێت؛
•

ڕۆژی چوونە ناو خانووەکە،

•

گرێبەستەکە بۆ ماوەی چەندە،

•

کرێ خانووەکە چەندە

•

کەی دەبێت پارەبدەیت.

نیشتەجێ کردنی سۆشیاڵ
نیشتەجێ کردنی سۆشیاڵ لەالیەن ئەنجومەنی شارەوانی ناوچەکەت
و کۆمەڵەکانی خانووبەرە دابین دەکرێت.
بۆ دەستگەیشتن بە خانووبەرەی سۆشیاڵ تۆ پێویستە لە ئەنجومەنی
شارەوانی (فەرمانگەی نیشتەجێ کردنی ناوچەکە) داوابکەیت
لەو شوێنەی کە دەتەوێت لێی بژیت بۆ ئەوەی بچیتە ناو لیستی
چاوڕەوانیان بۆ نیشتەجێکردن .بەشێوەیەکی ئاسایی پێویستە
فۆرمێکی داواکاری پڕبکەیتەوە ،و ڕەنگە تۆ بتوانیت ئەمە بۆ
ئۆنالین بکەیت.
زۆر لە کۆمەڵەکانی نیشتەجێ کردن و خانووبەرە هەندێك یان
هەموو لە خانووەکانیان بە کرێ دەدەن بە ڕێگای لیستی چاوەڕوانی
ئەنجومەنی شارەوانی .هەرچەندە ،لە هەندێك ناوچە تۆ ڕەنگە
هەروەها بتوانیت داوای خانوو ڕاستەوخۆ پێشکەش بە کۆمەڵەی
نیشتەجێ کردن بکەیت ،ئەنجومەنی شارەوانی دەبێت بتوانێت
ئاگادارت بکاتەوە ئەگەر ئەمە بابەتەکە بێت.
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People who have been granted refugee status are
eligible to be considered for social housing. However,
to get onto the council waiting list, a person must also
qualify under rules set by the local council itself. Local
councils must have a scheme (their allocation scheme)
setting out their policies and procedures for allocating
social housing and most councils publish it on line. This
should explain who qualifies to go onto the waiting list,
and how the council prioritise applicants.
Most councils in England apply a residency test, or
wider local connection test, as part of their qualification
criteria to go on the waiting list. A ‘local connection’
may usually be established through living or working in
an area, or through have close family living in an area.
Councils can also set their own local priorities which
must be set out in their allocation scheme.
Your length of time on the waiting list will depend on
the area you wish to live in, the type and size of house
you require, as well as any priority you may have. In
many areas there is not enough social housing to meet
demand. The local council will be able to give you
advice on the possible waiting time.
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ئەو خەڵکانەی کە مافی پەنابەرییان پێدراوە مافی ئەوەیان هەیە
ڕەچاو بکرێن بۆ نیشتەجێ کردنی خانووی سۆشیاڵ .هەرچەندە ،بۆ
چوونە ناو لیستی ئەنجومەنی شارەوانی ،کەسێك دەبێت هەروەها
مافی پێ بدرێت بەپێی ڕێساکانی دانراون لەالیەن ئەنجومەنی
شارەوانی ناوچەکە خۆی .ئەنجومەنەکانی شارەوانی ناوچەکە
بەرنامەیەکیان هەیە (بەرنامەی دانانی خۆیان) سیاسەت و
ڕێکارەکانی خۆیان دادەنێن بۆ دانان لە خانووی سۆشیاڵ و زۆربەی
ئەنجومەنەکانی شارەوانی بە ئۆنالین باڵوی دەکەنەوە .ئەمە دەبێت
ڕونی بکاتەوە کە کێ مافی ئەوەی هەیە بچێتە ناو لیستی چاوەڕوانی،
و چۆن ئەنجومەنی شارەوانی ئەولەویەت دەدات بە داواکاران.
زۆربەی ئەنجومەنەکانی شارەوانی لە ئینگالند تاقیکردنەوەی
نشینگە ،یان تاقیکردنەوەی پەیوەندی خۆجێی فراوانتر جێ بەجێ
دەکەن وەك بەشێكی بنەمای شیاوبوون بۆ چوونە ناو لیستی
چاوەڕوانی' .پەیوەندی خۆجێی' ڕەنگە بەشێوەیەکی ئاسایی دروست
بێت بە ڕێگای ژیان یان کارکردن لە ناوچەیەك ،یان بە ڕێگای
هەبوونی خێزانی نزیك دەژین لەناو ناوچەیەك.
ئەنجومەنەکانی شارەوانی هەروەها دەتوانن ئەولەویەتی خۆجێی
خۆیان دەبێ دابنێن لە بەرنامەی دانان allocation schemeی
خۆیان.
درێژی ئەو ماوەیەی لەسەر لیستی چاوەڕوانی بەندە بەو ناوچەیەی
کە تۆ دەتەوێت لێی بژیت ،جۆر و قەوارەی ئەو خانووەی داوای
دەکەیت ،هەروەها هەر ئەولەویەتێكت ئەگەر هەبێت .لە هەندێك
ناوچە خانووی سۆشیاڵ زۆر نیە و بەشی داخوازیەکان ناکات.
ئەنجومەنی شارەوانی ناوچەکە دەتوانێت ئامۆژگاریت دەداتێ
سەبارەت بە ئەگەری کاتی چاوەڕوانکردن.
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Your tenancy
agreement
For private accommodation, there will be a landlord
who owns the property – this may be a private
individual, the local authority or a housing association.
You will need to sign a written agreement in the form of
a document known as a tenancy agreement.
The tenancy agreement is a legally binding document
which sets out the rights and responsibilities of both
landlord and tenant. It is important to read any tenancy
agreement carefully – use an interpreter if you have any
doubts. You should check:
• The amount you must pay in your deposit and rent,
and when this must be paid
• What date your tenancy will run from and to
• Whether you can cancel your tenancy agreement
early or change the terms
• A list of repairs and maintenance that are your
responsibility, and which are the landlord’s
responsibility
• Any other rules or restrictions, e.g. having pets or
smoking restrictions
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£

گرێبەستی بەکرێگرتنەکەت
بۆ نیشتەجێ کردن لە کەرتی تایبەت ،خاوەن موڵکێك هەیە کە
خاوەنی موڵکەکەیە -ئەمە ڕەنگە تاکە کەسێکی تایبەت ،فەرمانگەی
خۆجێی یان کۆمەڵەیەکی نیشتەجێ کردن و خانووبەرە بێت .تۆ
دەبێت واژۆ بکەیت لەسەر گرێبەستێکی نووسراو لە شێوەی
بەڵگەنامەیەکە پێی دەووترێت گرێبەستی بەکرێگرتن.
گرێبەستی بەکرێگرتن بەڵگەنامەیەکی پابەندبوونی یاساییە کە ماف
و بەرپرسیارێتیەکانی هەردوو الیەنی خاوەن موڵك و کرێچیەکەی
تێدا نووسراوە .شتێکی گرنگە کە هەر گرێبەستێکی بەکرێگرتن
بەووردی بخوێنیتەوە  -وەرگێڕ بەکاربێنە ئەگەر هەر گومانێکت
هەبوو .دەبێ بزانیت کە:
ت پارەی پێشەکیت و کرێ خانوو،
	•بڕی ئەو پارەیەی دەبێ بیدەی 
و کەی دەبێ بیدەیت
	•لە کام ڕۆژ گرێبەستەکەت دەستپێدەکات و تاکو کەی
	•ئایا دەتوانیت گرێبەستی بەکرێگرتنەکەت ڕەت بکەیتەوە زوو
یان مەرجەکانی بگۆڕیت
	•لیستێكی چاککردنەوە و چاکسازی کە تۆ بەرپرسیاریت لێیان ،و
کامیان لە بەرپرسیارێتی خاوەن موڵکە
	•هەر ڕێسا و سنووردانانێکی تر ،بۆ نموونە هەبوونی ئاژەڵی
ماڵی یان سنووردانانی جگەرەکێشان
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You can find out about your responsibilities and rights as a tenant in the Government’s
‘How to Rent Guide’, which is at www.gov.uk/government/collections/
housing-how-to-guides
In general, a landlord and tenant have the following responsibilities:

Landlord

Tenant

Collecting rent

Paying your rent in full and on time

Keeping your building safe and in good
condition

Keeping the house clean and not misusing it or any furniture included

Providing everything set out in your
tenancy agreement (including furniture if
agreed)

Contacting the landlord if there are any
repairs needed or any issues with the
house

Handling or paying for repairs to the
house and appliances covered by the
tenancy agreement

Allowing the landlord to enter to repair
your home or to do an inspection at
a time and frequency agreed in the
tenancy agreement

Paying your rent
Your tenancy agreement will set out how much rent needs to be paid and how often – this
will usually be monthly. When you are first recognised as a refugee, it is likely you will
have no income, so you will be entitled to claim benefits to help pay all or part of your rent
and to cover expenses such as food and bills (see Chapter 4 – Employment and Benefits).
The amount of benefits you will receive is dependent on your personal circumstances.
You should go to your local Jobcentre Plus to claim benefits (see Chapter 4 –
Employment and Benefits). Welfare benefits will usually be paid directly to you and you
are responsible for paying your housing and living costs with the money you receive.
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تۆ دەتوانیت زانیاری بزانیت دەربارەی بەرپرسیارێتیەکانت و مافەکانت وەك کرێچیەك لە 'ڕێنمای
چۆن خانوو بەکرێ دەگریت'ی حکومەت ،کە لەو ماڵپەڕەیە www.gov.uk/government/
collections/housing-how-to-guides
بەگشتی ،خاوەن موڵکێك و کرێچیەك ئەم بەرپرسیارێتیانەی خوارەوەیان هەیە:

خاوەن موڵك

کرێچی

کرێ خانوو وەرگرتن

پارەدانی کرێ خانووەکەت بە تەواوی لەکاتی
خۆیدا

باڵەخانەکەت بە ئارامی و لە بارودۆخێکی باش
ڕابگرە

خانووەکەت بە پاکوخاوێةی ڕابگرە و هیچ
کەلوپەلێکی ناوماڵ خراپ بەکارمەهێنە لەوانەش

دابینکردنی هەموو شتێکی لە گرێبەستەکەت
نووسراوە (لەوانەش کەلوپەلی ناوماڵ ئەگەر
ڕێکەوتنی لەسەرکراوە)

پەیوەندی کردن بە خاوەن موڵك ئەگەر هەر
چاککردنەوەیەك پێویست بێت یان هەر کێشەیەکی
لەگەڵ خانووەکە هەبێت

مامەڵەکردن یان پارەدان بۆ چاککردنەوەکانی
خانووەکە و ئامێرەکانی لە گرێبەستەکە باسکراون

ڕێگەپێدان بە خاوەن موڵك بۆ هاتنەژوورەوە
بۆ چاککردنەوەی خانوەکەت یان ئەنجامدانی
پشکنینێك لە جارێك یان چەندجارە کە ڕێکەوتنی
لەسەرکرابێت لە گرێبەستی بەکرێگرتنەکە

پارەدانی کرێ خانووی خۆت
گرێبەستی بەکرێگرتنەکەت پێشانی دەدات چەند کرێ خانوو پێویستە بدرێت و ماوەی چەند  -ئەمە بەشێوەیەکی
ئاسایی مانگانەیە .کاتێك کە تۆ یەکەم جار ناسرایت وەك پەنابەرێك ،لەوانەیە هیچ داهاتێكت نەبێت ،لەبەرئەوە
تۆ مافی ئەوەت هەیە داوای هاوکاریە داراییەکان واتا بەنەفێتەکان بکەیت بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات لە پارەدانی
بەشێك یان هەموو کرێ خانووەکەت هەروەها بۆ خەرجیەکانی وەکو خواردن و پسولەکان (سەیری بەشی 4
بکە  -کارکردن و بەنەفێتەکان).
بڕی هاوکاریە داراییەکانی وەری دەگریت بەندە بە بارودۆخەکانی کەسی خۆت .تۆ دەبێ بڕۆیت بۆ
ناوەندی کارJobcentre Plusی ناوچەکەت بۆ داواکردنی هاوکارییە داراییەکان (سەیری بەشی 4بک ە
– کارکردن و هاوکارییە داراییەکان) .هاوکارییە داراییەکانی خۆشگوزەرانی دەبێ بەشێوەیەکی ئاسایی
ڕاستەوخۆ بدرێت بە خۆت و خۆت بەرپرسیاریت لە پارەدانی کرێ خانوو و بژێوی ژیانت بەو پارەیەی
وەری دەگریت.
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Gas, electricity, water
and other services
When you move in, your water and electricity should
already be working. There won’t necessarily be gas
in all properties, but where there are gas appliances
landlords are required to provide you with a gas safety
certificate. If you have a problem you should contact
the supplier stated in your tenancy agreement who will
make necessary arrangements to set up how you will
pay for your energy and water.
Gas and electricity can be expensive, so doing things
like turning the heating off when you leave the house or
keeping windows closed when you have the heating on
can save you money. Make sure that you turn off lights
and do not leave electrical appliances on. This also
helps to protect the environment, as it creates less waste
and pollution.
If you smell gas, this could be a sign of a dangerous gas
leak. You should call 0800 111 999 immediately if you
suspect there is a gas leak in your building.

Smoke and Carbon
Monoxide detectors:
All properties must have working smoke alarms (on
every floor used as living accommodation) and a
carbon monoxide alarm (in rooms using solid fuels –
such as a coal fire or wood burning stove).
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گاز ،کارەبا ،ئاو و
خزمەتگوزارییەکانی تر
کاتێك کە تۆ دەگوێزیتەوە ناو خانووەکە ،ئاو و کارەبایەکت لە
پێشترەوە کار دەکەن .مەرج نیە گاز هەبێت لە گشت خانووەکان،
بەاڵم کاتێك کە خانوەکە ئامێری گازی تێدابێت خاوەن موڵکەکە
پێویستە لەسەری بڕوانامەی سەالمەتی گازت بۆ دابین بکات .ئەگەر
کێشە و گرفتێکت هەبوو دەبێ پەیوەندی بکەیت بە دابینکەرەکەی
کە لە گرێبەستی بەکرێگرتنەکەت نووسراوە کە ئامادەکاری پێویست
دەکات بۆ ئەوەی بۆت ڕێك بخات چۆن پارەی وزەی کارەبا و گاز
وە ئاو بدەیت.
گاز و کارەبا لەوانەیە گرانبەها بن ،لەبەرئەوە کردنی شتێك وەکو
کوژاندنەوەی هیتەرەکان کاتێك دەچیتە دەرەوە یان پەنجەرەکان
دابخەیت کاتێك کە هیتەرەکانت پێکراون دەتوانیت پارە پاشەکەوت
بکەیت .دڵنیابە لەوەی کە گڵۆپەکان بکوژێنیتەوە و ئامێرە
کارەباییەکان بە پێکراوی جێ مەهێڵە .ئەمە هەروەها یارمەتیت
دەدات بۆ پارێزگاری ژینگە ،چونکە پاشماوە و پیس بوون کەمتر
دروست دەکات.
ئەگەر تۆ بۆنی گازت بۆ بێت ،ئەمە ڕەنگە نیشانەی لێچوونێکی
مەترسیداری گاز بێت .دەبێت تەلەفۆن بکەیت بۆ ژمارە
0800 111 999 دەستبەجێ ئەگەر گومانی ئەوەت هەبێت کە
لێچوونی گاز هەیە لە باڵەخانەکەت.

پشکێنەرانی دووکەڵ و یەکەم
ئۆکسیدی کاربۆن:
گشت خانووەکان دەبێ زەنگی دوکەڵ ( smoke alarmلە گشت
نهۆمەکان بەکاردێت هەروەها لە شوێنەکانی نیشتەجێبوون) و
زەنگی یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن (لە ژوورەکانی سووتەمەنی ڕەق
بەکاردێنن -وەکو ئاگری خەڵوز یان زۆپای دار سووتاندن) هەبێت و
بە باشی کاربکات.
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Getting a telephone
and the internet
You can arrange to have a land line (fixed phone)
installed at your home and pay a monthly fee to use
it, known as line rental. A land line is usually needed
in order to receive internet access. Depending on the
deal you choose, the provider will either send you the
equipment to set up yourself or somebody will visit to
help you install it. There are a wide range of deals, so
you should check with a number of providers before
buying.
Most people will also have their own personal mobile
phone. Mobile phones will vary in cost, but basic
mobile phones are available for as little as £10.
Smartphones, which can access the internet, are more
expensive.
You can get a contract where you pay monthly to use
a mobile, or a pay as you go deal where you pay for
what you use.
• Pay monthly contracts are where you can make calls
on your phone for a fixed number of minutes, send a
number of texts and use a certain amount of internet
data. You will pay a fixed amount each month unless
you exceed the number of minutes, texts or data set
out in your contract, in which case you must pay for
what you use. These can be very expensive, so it
is important to be careful and check that you have
not exceeded your allowance. It is necessary to
have a bank account and provide proof of address
(for example a copy of your tenancy agreement)
to take out a contract. Contracts can vary greatly in
cost, from as little as £5 per month for a SIM card
only to £60+ for contracts with the latest and most
expensive phones included.
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دەستکەوتنی تەلەفون و هێڵی
ئینتەرنێت
تۆ دەتوانیت ئامادەکاری بکەیت بۆ ئەوەی تەلەفۆنێکی ماڵەوە
(تەلەفۆنی جێگیر) دابمەزرێنیت لە ماڵەکەت و مانگانە پارە بدەیت
بۆ بەکارهێنانی ،کە ناسراوە بە کرێی هێڵی تەلەفۆن .هێڵی تەلەفۆنی
ماڵەوە بەشێوەیەکی ئاسایی پێویستە بۆ ئەوە هێڵی ئینتەرنێت
بەکاربێنی .ئەمەش دەکەوێتە سەر ئەو ڕێکەوتنەی تۆ هەڵێ
دەبژێریت ،دابینکەرەکە یان ئامێرەکە دەنێرێت بۆت تاکو خۆت
بیبەستیت یان کەسێك سەردانت دەکات بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات لە
دامەزراندنی هێڵەکە .کۆمەڵێكی فراوان ڕێکەوتن هەیە ،تۆ دەبێت
ژمارەیەك لە دابینکەرانی تەلەفۆن تاقی بکەیتەوە پێش کڕینی.ن
زۆربەی خەڵك هەروەها تەلەفۆنی مۆبایلی کەسی خۆیان هەیە.
تەلەفۆنەکانی مۆبایل تێچوویان جیاوازە بەاڵم تەلەفۆنی مۆبایلی سادە
هەیە بە بڕێکی کەمی پارەی وەکو  10پاوەند .تەلەفۆنە زیرەکەکان ،
کە دەتوانن ئینتەرنێت بەکاربێنن ،گرانترن.
تۆ دەتوانیت گرێبەستێك واتا کۆنتراکتێكت دەستکەوێت کە دەتوانی
پارەکەی بە مانگانە بێت بۆ بەکارهێنانی مۆبایلێك بێت ،یان بەشێوەی
پارە بدە و بڕۆ  pay as you goکە تێیدا پارە دەدەیت بۆ ئەوەی
بەکاری دێنیت.
• گرێبەستەکانی پارەدانی مانگانە بریتین لەوەی تۆ دەتوانیت
تەلەفۆن بکەیت لە مۆبایلەکەتەوە بۆ ژمارەیەکی دیاریکراوی
خولەك ،ژمارەیەك کورتەنامە بنێریت و بڕێکی دیاریکراو داتای
ئینتەرنێت بەکاربێنیت .تۆ بڕێکی جێگیر پارە دەدەیت هەموو
مانگێك تەنها مەگەر تۆ لە ژمارەی خولەك ،کورتەنامە یان داتای
ئینتەرنێتی دیاریکراوە لە گرێبەستەکەت زیاتر بەکاربێنیت ،لەو
کاتە دەبێت پارەی ئەو زیادەیەی بەکارت هێناوە بدەیت .ئەمانە
ڕەنگە زۆر گران بن ،لەبەرئەوە گرنگە تۆ ئاگاداربیت و بزانە
کە تۆ لە بڕێ ڕێگەپێدراو زیاتر بەکارنەهێنیت .شتێکی پێویستە
کە حسانی بانکیت هەبێت و بەڵگەی ناونیشانی لەسەر بێت
بدەیت (بۆ نموونە کۆپیەکی گرێبەستی بەکرێگرتن) بۆ وەرگرتنی
گرێبەستێك .گرێبەستەکان لەنرخدا زۆر جیاوازن ،دەستپێدەکات
لە بڕی کەمی وەك  5پاوەند مانگانە بۆ گرێبەستی تەنها سیم
کارت SIM cardبۆ  60+پاوەند بۆ ئەو گرێبەستانەی کە
دوایین و گرانبەهاترین ئامێری تەلەفۆنی لەگەڵدایە.
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• You can also buy a pay as you go SIM card which
means you pay for the minutes, texts or data you
use. This means you can control how much you
spend more easily. In some cases, a phone company
will offer a deal where if you top-up, or add a
minimum amount of money each month, they will
give you a certain amount of minutes, texts and data
to use. You can top-up whatever amount you want
but to get a good deal from a phone company you
usually need to top up around £10 each month.

Council Tax
You are liable for paying Council Tax for your property.
This is a set amount for the financial year which runs
from April to March, and you can pay this monthly.
Council Tax is a tax which goes to your local authority
for local services such as care, social services, police
and local facilities.
If you are on a low income or out of work you may
be eligible for financial help towards your Council
Tax bill – this is called Council Tax Reduction.
Each local authority has its own scheme and you need
to apply to your local authority.

Homelessness/Crisis
support
If you are concerned that you may become homeless
the following services can advise you on what to do:
•

Your local authority, you can find this at
www.gov.uk/find-local-council

•

Shelter Tel: 0808 800 4444

•

Crisis Tel: 0800 038 4838

•

Refugee Council www.refugeecouncil.org.uk
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• تۆ هەروەها دەتوانیت سیم کارت SIM cardی پارە بدە و بڕۆ
بکڕیت کە مانای ئەوەیە تۆ پارە دەدەیت بۆ ئەو خولەك ،کورتەنامە
و داتای ئینتەرنێتەی بەکاری دەهێنیت .ئەمە مانای ئەوەیە کە تۆ
دەتوانیت کۆنترۆڵی ئەوە بکەیت کە چەند سەرف دەکەیت زۆر
ئاسانتر .لە هەندێك حاڵەتدا ،کۆمپانیایەکی مۆبایل ئۆفەرێکت پێ
دەدات کە تێیدا دەتوانیت پارەی تێ بکەیت ،یان کەمترین بڕی پارە
زیاد بکەیت هەموو مانگێك ،ئەوکاتە ئەوان بڕێکی دیاریکراو
خولەك ،کورتەنامە و داتای ئینتەرنێتت دەدەنێ بۆ بەکارهێنان.
تۆ دەتوانیت هەر بڕێك لە پارەی تێبکەیت کە دەتەوێت بەاڵم بۆ
ئەوەیئۆفەرێکی باشت دەستکەوێت لە کۆمپانیایەکی تەلەفۆن تۆ
 10پاوەندی تێ بکەیت.
بەشێوەیەکی ئاسایی پێویستە هەموو مانگێك 

باجی شارەوانی
تۆ لێپرسراویت بۆ ئەوەی پارەی باجی شارەوانی بدەیت بۆ
خانووەکەت .ئەمە بڕێکی دانراوی پارەیە بۆ سااڵی دارایی کە
لەماوەی مانگی نیسان بۆ مانگی مارت دەبێت ،و تۆ دەتوانیت ئەمە
مانگانە بدەیت .باجی شارەوانی باجێکە کە دەڕوات بۆ فەرمانگەی
خۆجێی ناوچەکەت بۆ خزمەتگوزارییە خۆجێیەکان وەکو چاودێری،
خزمەتگوزاری سۆشیاڵ ،پۆلیس و ئاسانکارییە خۆجێیەکان.
ئەگەر تۆ لەسەر داهاتی کەم بیت یان لە ئیش دابڕاویت تۆ ڕەنگە مافی
ئەوەت هەبێت یارمەتی دارایی بدرێیت بۆ پسولەی باجی شارەوانیەکەت
 ئەمە پێی دەووترێت کەم کردنەوەی باجی شارەوانی Council Tax .Reduction.هەر فەرمانگەیەکی خۆجێی بەرنامەی خۆی هەیە و
تۆ پێویستە داوا لە فەرمانگەی خۆجێی خۆت بکەیت.

پشتگیری بێ ماڵی/قەیران
ئەگەر تۆ نیگەرانیت لەوەی کە تۆ ڕەنگە بێ ماڵ بیت ئەوا ئەو
خزمەتگوزارییەی خوارەوە دەتوانێت ئامۆژگاریت بکات سەبارەت
بەوەی دەبێ چی بکەیت:
• فەرمانگەی خۆجێی خۆت ،ئەمە دەتوانیت بدۆزیتەوە لە
www.gov.uk/find-local-council
• تەلەفۆنی پەناگە0808 800 4444 :
• تەلەفۆنی قەیران0800 038 4838 :
• Refugee Council www.refugeecouncil.org.uk
ئەنجومەنی پەنابەران
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Your local
neighbourhood
Your local area will likely have a leisure centre where
you can play sport or exercise, local parks and libraries
where you can borrow books and access the internet if
you do not have it at home. Libraries and parks are free
to everyone and leisure centres are often cheap to use.
You should also familiarise yourself with the local
transport links and bus stops and learn how to use
transport to reach places further away. You may not
live very close to a doctor, school or Jobcentre Plus and
may need to travel to get there.
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گەڕەکی ناوچەکەت
ناوچەکەت لەوانەیە سەنتەری کات بەسەربردنleisure centre
ی هەبێت کە تۆ لەوێ دەتوانیت وەرزش و ڕاهێنان بکەیت،
پارکەکانی ناوچەکەت و کتێبخانەکان کە تێیدا دەتوانیت کتێب
وەربگریت و ئینتەرنێت بەکار بهێنیت ئەگەر تۆ لە مالەوە نەتبێت.
کتێبخانەکان و پارکەکان واتا باخەکان بەخۆڕایین بۆ گشت کەسێك و
سەنتەرەکانی کات بەسەربردن بەزۆری هەرزانن بۆ بەکارهێنان.
تۆ هەروەها دەبێت خۆت ئاشنا بکەیت بە هۆیەکانی گواستنەوەی
ناوچەکەت و وێستگەکانی پاس و فێربێت چۆن هۆیەکانی گواستنەوە
بەکاربێنیت بۆ گەیشتن بەو شوێنانەی دوورن لێت .تۆ ڕەنگە زۆر
نزیك نەژیت لە دکتۆرێك ،قوتابخانە یان ناوەندی کار Jobcentre
 Plusو ڕەنگە پێویستت بێت بچیت بۆ ئەو شوێنانە.
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Places of worship
The UK is a multi-faith society and there are mosques, churches, synagogues and
other places of worship in larger towns or cities.
Many newcomers to the UK have found that they have had support and help through
their place of worship and have also made friends who have helped them to adapt
and made them feel welcome.
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پەرستگاکان
بەریتانیا کۆمەڵگایەکی فرە-ئایینیە و مزگەوت ،کڵێسا ،کەنیشتەی جووەکان و پەرستگاکانی تر لەشار یان
شارەدێ گەورەکاندا هەن.
زۆر لەو کەسانەی تازە دێن بۆ بەریتانیا بۆیان دەرکەوت کە ئەوان پشتگیریو یارمەتیان هەبوو لە شوێنی
پەرستگاکانیان و هاوڕێیان پەیداکرد کە ئەو هاوڕێیانە یارمەتیان داون بۆ ڕاهاتن و پێشوازیان لێ بکرێت.

103

Summary
You are eligible to receive benefits which can pay for
your rent and other essential living costs
If you are renting a house or a flat, you will have a tenancy
agreement with your landlord that sets out the rights and
responsibilities for both landlord and you, the tenant
You must manage your money with care and ensure you
pay for all bills and living expenses – you should open
a bank account
Look out for local services and places of worship in your
local area
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پوختە
تۆ مافی ئەوەت هەیە هاوکارییە داراییەکان واتا بەنەفێتەکان وەربگریت
کە دەتوانیت پارەی کرێ خانوو و بژێویە پێویستیەکانی ژیان بدەیت.
ئەگەر تۆ خانووێك یان شوقەیەك بە کرێ بگریت ،تۆ گرێبەستێکی
بەکرێگرتنت دەبێت لەگەڵ خاوەن موڵکەکەت کە تێیدا مافەکان و
بەرپرسیارێتیەکانی بۆ هەردوو خاوەن موڵك و کرێچی تێدا نووسراوە
تۆ دەبێت پارەی خۆت پاشەکەوت بکەیت بە ووردی و دڵنیابە لەوەی
پارەی پسووڵەکان و بژێوی ژیانت بدەیت  -تۆ دەبێت حسابێکی بانکی
بکەیتەوە
بگەڕێ بەدوای خزمەتگوزارییە خۆجێیەکان و پەرستگاکان لە
ناوچەەکەت

105

Chapter 6
Education
In this chapter you will learn about:

☑

The education system

☑

Types of school

☑

The subjects that you can study
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بەشی 
6
پەروەردە
لەم بەشەدا ،تۆ فێر دەبیت دەربارەی:

☑

سیستەمی پەروەردە

☑

جۆرەکانی قوتابخانە:

☑

بابەتەکانی تۆ دەتوانیت بیخوێنیت
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Overview of education
If you have children, they may already be attending
school and you may have some existing knowledge of
the education system. This chapter is intended to give
a helpful overview of the education system, including
adult learning.
Education is important in the UK and there is a strong
culture of lifelong learning. This means that education
does not finish at school but continues throughout a
person’s working life through professional or personal
development.
The school system encourages children to question and
think for themselves rather than simply learning facts
and figures. Parents are expected to take a prominent
and supportive role in their children’s education,
meeting with teachers regularly for a progress report,
helping children with their homework and ensuring they
arrive at school clothed, fed and ready to learn.
As a parent you are responsible for ensuring that
your children of compulsory school age receive a
full-time education. Local authorities have powers to
enforce school attendance, including the power to
prosecute parents who fail to ensure their child’s regular
attendance at school. This guidance sets out how
schools, local authorities and the police can deal with
poor attendance and behaviour in school.
Education for children is free and compulsory. In England,
the statutory school age is from 5 years to 16 years
and individuals aged 16 to 18 must be in either full-time
education or work (with an educational component).
The UK has some of the world’s finest and oldest
universities and is a world leader in research and
innovation.
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تێڕوانینێکی گشتی پەروەردە
ئەگەر تۆ منداڵت هەبوو ،ڕەنگە لە قوتابخانە بخوێنن و ڕەنگە
هەندێك زانیاریت هەبێت دەربارەی سیستەمی پەروەردە .ئەم بەشە
ویستی دیدێکی گشتی سوودبەخش بدات سەبارەت بە سیستەمی
پەروەردە ،لەوانەش فێربوونی کەسانی گەورە.
پەروەردە گرنگە لەناو بەریتانیا و کەلتوورێکی بەهێزی درێژخایەنی
فێربوون هەیە .ئەمە مانای ئەوەیە کە پەروەردە لە قوتابخانە تەواو
نابێت بەڵکو بەردەوام دەبێت بە درێژایی ژیانی کارکردنی کەسێك بە
ڕێگای پەرەپێدانی پیشەیی و کەسایەتی.
سیستەمی قوتابخانە هانی مندااڵن دەدات بۆ پرسیارکردن و بۆ
خۆیان بیربکەنەوە زیاتر لەوەی بە سادەیی فێری ڕاستیەکان و
ژمارەکان بن .دایك و باوکان چاوەروان دەکرێت ڕۆڵێکی پشتگیری
و بەرچاویان هەبێت لە پەروەردەی منداڵەکانیان ،چاویان بە
مامۆستاکان دەکەوێت بە بەردەوامی بۆ ڕاپۆرتێكی بەرەو پێش
چوون ،یارمەتی منداڵەکان دەدەن لە ئەرکی ماڵەوەیان و دڵنیا دەبنەوە
لەوەی کە دەگەنە قوتابخانە بە جلوبەرگی گونجاو ،خواردنیان
خواردبێت و ئامادەبن بۆ خوێندن و فێربوون.
وەك دایك و باوکێك تۆ بەرپرسیاریت بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە
منداڵەکانت هی تەمەنی قوتابخانەی ئیلزامین و خوێندنی فولتایم
وەردەگرن .فەرمانگەی خۆجێی دەسەاڵتیان هەیە فشار بکەن
بۆ ئامادەبوون لە قوتابخانە واتا دەوام بکەن ،لەوانەش دەسەاڵتی
لێپرسینەوە لە دایك و باوکان ئەوانەی دڵنیا نابنەوە لەوەی منداڵەکانیان
بە ڕێكوپێکی دەچنە قوتابخانە ،ڕێنمایی دانراوە لەسەر ئەوەی چۆن
قوتابخانەکان ،فەرمانگەی خۆجێی و پۆلیس دەتوانن مامەڵە بکەن
لەسەر کەم ئامادەبوون ڕەفتاری خراپ لەناو قوتابخانە.
ییە .لە ئینگالند ،تەمەنی
پەروەردە بۆ مندااڵن بەخۆڕاییە و ئیلزام 
دەستووری قوتابخانە بریتیە لە  5ساڵ بۆ  16سااڵن و تاکەکەسەکانی
تەمەنیان لە  16بۆ  18سااڵنە دەبێ یان خوێندنی فولتايم بخوێنن یان
کاربکەن (لەگەڵ پێکهاتەیەکی پەروەردەیی).
بەریتانیا هەندێك جوانترین و کۆنترین زانکۆی جیهانی هەیە و
لەجیهاندا پێشەنگە لە توێژینەوە و داهێنان.
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Joining the
education system
You should get in touch with your local authority
to ensure your children are registered in an age
appropriate school. Your local authority will have
more information about schools in your area. We
recommend you review this GOV.UK webpage (www.
gov.uk/schools-admissions) which provides general
information for parents about school admissions and
how to apply for a school place. If you don’t know your
local authority, you can find out through this website:
www.gov.uk/find-local-council. You should enrol
your child at school and familiarise yourself with what
support is expected from parents. These include taking
an active part in your child’s education such as ensuring
that they attend school, complete their homework and
get enough sleep.
If you have a child of nursery age (under 5 years old) the
local authority Family Information Service can help you
find a nursery place for them. Once you know your local
authority, you can check your Family Information Service
here: findyourfis.familyandchildcaretrust.org.
Similarly, if your child has additional learning needs, you
should liaise with your local authority to ensure that their
needs are met.
Your child will be given additional support to meet the
requirements of education, such as additional English
language support. These opportunities will not only
enable them to re-engage with their education as
quickly as possible, but also help the whole family to
adjust.
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چوونە ناو سیستەمی پەروەردە
تۆ دەبێت پەیوەندی بکەیت بە فەرمانگەی خۆجێی ناوچەکەت بۆ
ئەوەی دڵنیابیتەوە لە تەمەنێکی گونجاوی قوتابخانە لەوەی کە ئایا
منداڵەکانت ناویان تۆمارکراوە .فەرمانگەی خۆجێی زانیاری زیاتری
هەیە دەربارەی قوتابخانەکانی ناوچەکەت .ئێمە پێشنیاردەکەین کە
پێداچوونەوە بکەیت بەو ماڵپەڕەی GOV.UKلە(www.gov.
uk/schools-admissions) کە زانیاری گشتی دەدات بە دایك
و باوکان دەربارەی وەرگیران لە قوتابخانە و چۆن دەتوانیت داوای
شوێنێك بۆ قوتابیەك بکەیت لە قوتابخانە .ئەگەر نازانی فەرمانگەی
خۆجێیەکەت لەکوێیە ،دەتوانیت بیدۆزیتەوە بە ڕێگای ئەم ماڵپەڕە:
 .www.gov.uk/find-local-council تۆ دەبێت ناوی
منداڵەکەت لە قوتابخانە تۆمار بکەیت و خۆت ئاشنا بکەیت لە ئەوەی
کام پشتگیری چاوەڕوان دەکرێت لە دایك و باوکان .ئەمانە بریتین لە
وەرگرتنی بەشێکی چاالك لە پەروەردە وەکو دڵنیابوونەوە لەوەی کە
ئەوان دەچن بۆ قوتابخانە ،ئەرکی مالەوەیان تەواو دەکەن و ماوەی
تەواو دەخەون.
ئەگەر منداڵێکت هەبێت لە تەمەنی باخچەی ساوایان (لە ژێر
تەمەنی 5ساڵی) بێت زانیاری خێزانی لە فەرمانگەی خۆجێی
دەتوانێت یارمەتیت بدات باخچەیەکی ساوایان بدۆزیتەوە بۆیان.
هەر کاتێك کە فەرمانگەی خۆجێیەکەت ناسی ،ئەوکاتە دەتوانیت
خزمەتگوزاری زانیاری خێزانی ببینیت لێرەfindyourfis. :
 .familyandchildcaretrust.org بە هەمان شێوە ،ئەگەر
منداڵێکت هەبوو خاوەن پێداویستی تایبەت بێت ،تۆ دەبێت هاوئاهەنگی
بکەیت لەگەڵ فەرمانگە خۆجێیەکەت بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە
پێویستیەکانیان بۆ جێ بەجێ دەێت.
منداڵەکەت پشتگیری زیادەی پێ دەدرێت بۆ ئەوەی پێویستیەکانی
خوێندنی بۆ دابین بکرێت ،وەکو پشتگیری زیادەی زمانی ئینگلیزی.
ئەم دەرفەتانە تەنها توانایان ناداتێ بۆ سەرقاڵبوونەوە بە خوێندنیان
تابتوانرێت بە پەلە ،بەڵکو هەروەها یارمەتی هەموو خێزانەکەش
دەدات تاکو بگونجێن لەگەڵیدا.
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Nursery education
Between the ages of 3 and 4, children can get free
early education. Some 2-year-olds are also eligible.
The local authority Family Information Service will be
able to provide advice about local childcare providers
and how many hours of free early education you may
be entitled to.
At nursery children will learn through play, giving
children the broad range of knowledge and skills that
provide the foundation for good future progress through
school and life.

Nursery education

Primary education

Primary education
Primary education is taught at primary schools. These
teach the fundamental basics of reading, writing,
arithmetic and science. They are attended by children
aged 5 to 11 years old.

Secondary education

Primary schools are sometimes separated into infant
schools (ages 4 to 6) and junior schools (ages 7 to 11),
and you may be told that your child is attending one
of these types of school (although some children might
start when they’re 4 years old).

Further education

Higher education
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خوێندنی باخچەی ساوایان
لە نێوان تەمەنی  3و  4ساڵی ،منداڵەکەت دەتوانێت خوێندنی زووی
بەخۆڕایی دەستبکەوێت .هەروەها هەندێك لە تەمەن 2-سااڵنیش
شیاون .خزمەتگوزاری خێزانی لە فەرمانگەی خۆجێی دەتوانێت
ئامۆژگاری بدات دەربارەی دابینکەرانی چاودێری منداڵی خۆجێی و
ڕەنگە مافی چەند کاتژمێری خوێندنی زووی بەخۆڕاییتان هەبێت.

خوێندنی باخچەی ساوایان

لە باخچەی ساوایان مندااڵن فێر دەبن چۆن یاری بکەن ،کۆمەڵێکی
فراوان زانیاری و شارەزاییان پێ دەدرێت کە بناغەیەکیان پێ دەدات
بۆ بەرەوپێش جووونی باش لە داهاتوو بە ڕێگای قوتابخانە و ژیان.

خوێندنی بنەڕەتی

خوێندنی بنەڕەتی

خوێندنی بنەڕەتی لە قوتابخانە بنەڕەتیەکان دەخوێندرێت .ئەمانە
بناغەی بنچینەیی خوێندنەوە ،نووسین ،زانستی ژمارە و زانستن.
مندااڵن لە تەمەنی  5بۆ 11سااڵن دەچن بۆ خوێندنی بنەڕەتی.
قوتابخانەکانی بنەڕەتی هەندێك جار جیا دەکرێنەوە بۆ قوتابخانەی
ساوایان ( infant schoolsتەمەنی  4بۆ 6سااڵن) و قوتابخانەی
قوتابی بچووك (تەمەنی7بۆ 11سااڵن) ،و ڕەنگە پێت بووترێت کە
منداڵەکەت دەچێت بۆ یەکێك لەم جۆرە قوتابخانانە (لەگەڵ ئەوەشدا
هەندێك منداڵ ڕەنگە خوێندن دەستپێبکەن لەوکاتەی تەمەنیان 4
ساڵە).

خوێندنی ناوەندی

خوێندنی زیاتر

خوێندنی بااڵ

113

Secondary education
Secondary education is taught at secondary schools.
These build on the primary curriculum and teach a more
academic curriculum across a range of subjects (such
as the sciences, mathematics, English language and
literature and foreign languages), alongside practical
subjects (such as music, design and technology, physical
education and information technology). These schools
are attended by children aged 11 to 16.
Secondary schools vary across local authorities
and the type of school your child may attend could
be a comprehensive school, an academy or a
grammar school.
At the age of 16 students in England sit public
examinations in all their subjects known as the General
Certificates of Secondary Education (GCSEs). These
qualifications will be used to apply for jobs, further
education and higher education.

School leaving ages
You can leave school on the last Friday in June if you
will be 16 by the end of the summer holidays.
You must then do one of the following until you are 18:
• Stay in full-time education e.g. at a college or
secondary school
• Start an apprenticeship or traineeship. An
apprenticeship is a genuine job, where you spend
at least 20% of your time in off the job training. For
more information, visit
www.apprenticeships.gov.uk
• Volunteer (for 20 hours or more a week) while in
part-time education or training
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خوێندنی ناوەندی
خوێندنی ناوەندی لە قوتابخانە ناوەندیەکان دەخوێندرێت .ئەمانە
بنیاد دەنرێت لەسەر بەرنامەی خوێندنی بنەڕەتی و بەرنامەیەکی
زیاتر ئەکادیمیان فێر دەکرێت بە کۆمەڵێك بابەت (وەکو زانستەکان،
بیرکاری ،زمانی ئینگلیزی ،ئەدەب و زمانە بیانیەکان)،شان بەشانی
ئەوە بابەتە پراکتیکیەکان (وەکو میوزیك ،دیزاین و تەکنۆلۆژی،
تەمەن 11بۆ
پەروەردەی جەستەیی و زانیاری تەکنۆلۆژی) .مندااڵنی

16سااڵن دەچن بۆ خوێندنی ناوەندی.

قوتابخانە ناوەندیەکان جیاوازن لە سەرتاپای فەرمانگە
خۆجێیەکان و منداڵەکەت ڕەنگە بچێت بۆ قوتابخانەیەکی گشتگیر
 ، comprehensiveقوتابخانەیەی ئەکادیمی  academyیان
قوتابخانەیەکی ڕێزمان .grammar
16ساڵی تاقیکردنەوە دەکەن لە گشت وانەکان کە
قوتابیانی تەمەنی 
پێی دەووترێت بڕوانامەی گشتی خوێندنی ناوەندی (.)GCSEs
ئەم بڕوانامانە بەکاردێن بۆ داواکردنی کارێك ،خوێندنی زیاتر و
خوێندنی بااڵ.

تەمەنی بەجێهێشتنی قوتابخانە
تۆ دەتوانیت قوتابخانە بەجێ بهێڵیت لە دوا ڕۆژی هەینی لە مانگی
حوزەیران ئەگەر ببیت بە تەمەنی 
16ساڵ لە کۆتایی پشووی هاوین.
تۆ دەبێت دواتر یەکێك لەمانەی خوارەوە بکەیت تاکو تەمەنت دەبێت
18ساڵ:
بە 
لە خوێندنی فولتایم بمێنەوە بۆ نموونە لە کۆلێژ یان قوتابخانەی
ناوەندی
دەستپێ بکە بە ڕاهێنان  apprenticeshipیان مەشق کردن.
ڕاهێنان کارکردنێکی ڕاستەقینەیە ،کە تۆ بەالنیکەم 20%ی
کاتت بەسەر دەبەیت لە مەشق کردن لەسەر کارەکە .بۆ زانیاری
زیاتر سەردانی
 www.apprenticeships.gov.ukبکە
 20کاتژمێر یان زیاتر لە هەفتەیەكدا) لەکاتێکدا لە
خۆبەخش (بۆ 
خوێندن یان مەشق کردنی پارتایم دایت.
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Further education
In England, after taking GCSEs young people normally
choose between a practical route or an academic route.
Further education for young people aged 16-18 can
be provided in schools (often as part of a continuous
educational journey from the age of 11 to 18), sixth form
or FE colleges, or independent training providers.
The most common academic qualifications are called
A-Levels and these are often required to go on to
university. Students will typically study three or four
subjects at A-Level often related to what they want to
study at university.
Technical qualifications come in a number of forms, the
most common of which are Business and Technician
Education Council qualifications (BTECs) and National
Vocational Qualifications (NVQs). These develop
practical skills such as management, hairdressing or
carpentry. Often these are taken in conjunction with,
or as a precursor to, apprenticeships (see Chapter 4 –
Employment and Benefits).
Further Education is also open to adults. Adult provision
is funded through a combination of government
funds, employer contributions, learner contributions
and learner loans, depending on the type/level of
course and learner circumstances. To find out what
opportunities are available in your local area, and
whether you are eligible for government funding,
please contact your local authority, college or training
provider, or find out more information at
www.nationalcareersservice.direct.gov.uk
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خوێندنی زیاتر
لە ئینگالند ،دوای وەرگرتنی بڕوانامەی خوێندنی ناوەندی GCSEs
کەسانی گەنج بەشێوەیەکی ئاسایی هەڵدەبژێرن لە نێوان ڕێگایەکی
پراکتیکی یان ڕێگایەکی ئەکادیمی .خوێندنی زیاتر بۆ کەسانی
 18سااڵنە دەتوانرێت لە قوتابخانە دابین بکرێت 16
گەنجی تەمەنیان 
 11بۆ
(بەزۆری وەك بەشێك لە گەشتی بەردەوامی خوێندن لە تەمەنی 
 18سااڵن) ،فۆرمی شەشەم  sixth formیان کۆلێژەکانی  ، FEیان

دابینکەرانی سەربەخۆی مەشق کردن.
باوترین بڕوانامەکانی ئەکادیمی پێی دەووترێت ئاستەکانی
 A-Levelsو ئەمانە بەزۆری پێویستن بۆ چوون بۆ خوێندنی
زانکۆ .قوتابیان بەشێوەیەکی نموونەیی سێ بۆ چوار بابەتەکانی
ئاستەکانی  A-Levelsدەخوێنن و بەزۆری پەیوەستە بەوەی
قوتابیەکان حەزیان لەکام وانەیە بیخوێنن بۆ خوێندنی لە زانکۆ.
بڕوانامە تەکنیکیەکان بە چەند شێوازێك دێن ،باوترینیان بریتیە لە
بڕوانامەی ئەنجومەنی خوێندنی بزنیس و تەکنیکار( )BTECsوە
بڕوانامەکانی پیشەیی نیشتمانی ( .)NVQsئەمانە توانای پراکتیکی
پەرەپێدەدەن وەکو بەڕێوەبردن ،سەرتاشی یان دارتاشی .بەزۆری
ئەمانە وەردەگێرین بە هاوەڵی لەگەڵ ،یان پێشەکیەك بۆ ،ڕاهێنانەکان
 4بکە  -کارکردن و هاوکاریە داراییەکان).
(سەیری بەشی 
خوێندنی زیاتر هەروەها بۆ کەسانی گەورەش کراوەیە.
پارە تەرخانکردن بۆ گەوران کۆمەك دەکرێت بە ڕێگای
تێکەڵێکی کۆمەکی حکومەت ،بەشداریکردنەکانی خاوەنکار،
بەشداریکردنەکانی فێرخواز و قەرزەکانی فێرخواز ،بەندە بە جۆر/
ئاستی کۆرسەکە و بارودۆخەکانی فێرخواز .بۆ زانینی دەرفەتەکانی
بەردەستن لە ناوچەکەت ،و ئایا تۆ مافی وەرگرتنی کۆمەکی
حکومەتت هەیە ،تکایە پەیوەندی بکە بە فەرمانگە خۆجێیەکەت،
دابینکەری کۆلێژ یان مەشق کردن ،یان دۆزینەوەی زانیاری زیاتر
لە www.nationalcareersservice.direct.gov.uk
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Higher education
Higher education is taught at universities and individuals
will usually begin applying between the ages of 17 and
18. Different universities will offer different subjects and
requirements needed to confirm a place (usually certain
grades at A-Level sometimes in certain subjects).
Students will receive guidance from their school
teachers and careers advisers about where to apply
and what to apply for. Applications are submitted
through an online system.
University education is not free in all parts of the UK,
and individual universities set the level of their fees.
These are currently capped at up to £9,250 per year
in England. You may be able to apply for a student
loan to cover the costs of these fees, and an additional
loan to contribute to the costs of living as a student. A
careers adviser at your school will provide you with more
information.
If you have refugee status you are eligible for home fee
status for tuition fees and you are eligible to apply for
student loans to help with tuition fees and living costs. If
you have Humanitarian Protection status, you will need
to satisfy a three year ordinary residency requirement to
qualify for home fee status and to be eligible to apply
for student loans.
For more information on student finance visit:
www.gov.uk/student-finance
Student Loans Company – www.slc.co.uk.
Telephone no: 0300 100 0622.
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خوێندنی بااڵ
خوێندنی بااڵ دەخوێندرێت لە زانکۆکان و تاکەکەسەکان بەشێوەیەکی
ئاسایی دەستپێدەکەن لەنێوان تەمەنەکانی 17و 18ساڵی .زانکۆ
جیاوازەکان وانە و بابەتی جیاواز پێشکەش دەکەن و مەرجەکان
پێویستن دەبێت بۆ دووپاتکردنەوەی شوێنێك لە زانکۆ (بەشێوەیەکی
ئاسایی نمرەی دیاریکراو لە قۆناغی ئاستەکانی  A-Levelهەندێك
جار لە بابەتی دیاریکراو).
قوتابیەکان ڕێنمایی وەردەگرن لە مامۆستاکانی قوتابخانەکانیان و
کارمەندانی ئامۆژگاری پیشە  careers advisersدەربارەی
لەکوێ دەبێت داوا بکەیت و داوای چی بکەیت .داواکاریەکان
پێشکەش دەکرێت بە ڕێگای سیستەمی ئۆنالین.
خوێندنی زانکۆ بەخۆڕایی نیە لە گشت بەشەکانی بەریتانیا ،و زانکۆ
تاکەکان ئاستی ڕسوماتەکانیان داناوە .ئەم ڕسوماتانە لە ئینگالند ئێستا
سااڵنە دەگاتە  9,250پاوەند .تۆ ڕەنگە بتوانیت داوای قەرزی قوتابی
بکەیت بۆ دابینکردنی تێچووی ئەم ڕسوماتانە ،و قەرزێکی زیادە بۆ
بەشداریکردن لە بژێوی ژیانی قوتابی .کارمەندی ئامۆژگاری پیشە
 careers advisersلە قوتابخانەکەت زانیاری زیاترت پێدەدەن.
ئەگەر تۆ مافی پەنابەریت هەبێت مافی ڕسوماتی ناو واڵتت هەیە بۆ
کرێی خوێندن و مافی ئەوەت دەبێت قەرزی قوتابی داوابکەیت بۆ
ئەوەی یارمەتیت بدات بۆ تێچووی کرێی خوێندن و بژێوی ژیانت.
ئەگەر تۆ مافی پاراستنی مرۆڤایەتیت هەبێت ،تۆ دەبێت بیسەلمێنیت
کە مەرجەکانی نشینگەی سێ ساڵی ئاساییت تێدایە بۆ ئەوەی
شیاو بیت بۆ بارودۆخی ڕسوماتی ناو واڵت و تاکو شیاو بیت بۆ
داواکردنی قەرزی قوتابی.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر باری دارایی قوتابی سەردانی ئەم ماڵپەڕە
بکە:www.gov.uk/student-finance
کۆمپانیای قەرزی قوتابی–  .www.slc.co.uk
ژمارە تەلەفۆن.: 0300 100 0622
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Adult learning
Adult learning is strongly encouraged and many
different courses are available. Colleges, adult
education services and other educational institutions
in your local area may offer full and part-time adult
learning opportunities. These could include taught
courses, workshops and online learning on a wide
range of subjects including job training and courses for
personal development such as IT, gardening, arts and
crafts, and well-being. Some courses are specifically
designed to support parents and their families. These
courses are likely to be available in the daytime,
evening and weekends. Some courses, including
literacy and numeracy, are free of charge and some
courses are fee-paying so adults may be asked to
contribute fully or partially towards the cost. To find out
what opportunities are available in your local area, and
whether you are eligible for government funding, then
please try:
• Looking at the website or prospectus of your local
authority adult education service, further education
college and/or Workers’ Educational Association
(WEA) branch
• Using the National Careers Service website,
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk,
which offers advice on choosing courses and a post
code search to help you find a suitable class
• Reading notices in local newspapers or on
notice boards in schools, children’s centres,
doctors’ surgeries, community centres, libraries
or voluntary groups
• Speaking to friends, neighbours and colleagues to
find out what’s happening locally and what courses
are on offer

120

فێربوونی گەوران
فێربوونی گەوران بە توندی هان دەدرێت و زۆر کۆرسی جیاواز
بەردەستن .کۆلێژەکان ،خزمەتگوزاری خوێندنی گەوران و
پەیمانگا پەروەردەییەکانی تر لە ناوچەکەت ڕەنگە دەرفەتەکانی
فێربوونی گەورانی پارتایم و فولتایم پێشکەش بکەن .ئەمانە دەکرێت
کۆرسەکان ،وؤڕکشۆپەکان و فێربوونی ئۆنالینی کۆمەڵێكی فراوان
بابەت بن بخوێندرێن کە بریتین لە مەشق کردنی کار و کۆرسەکانی
پەرەپێدانی کەسی وەکو  ، ITباخەوانی ،هونەرەکان و کاری
دەستی ،وە خۆشگوزەرانی .هەندێك کۆرسەکان بەتایبەتی دیزاین
کراون بۆ پشتگیری دایك و باوکان و خێزانەکانیان .ئەم کۆرسانە
پێذەجێت بەردەست بن لەکاتی ڕۆژ ،ئێواران و پشووەکانی هەفتە.
هەندێك کۆرسەکان ،بریتین لە خوێندنەوە و نووسین و ژمارەیی
بن ،بەخۆڕایین و هەندێك کۆرس بە پارەیە لەبەرئەوە کەسانی
گەورە ڕەنگە داوایان لێ بکرێت کە بەشداری لە بەشێك یان هەموو
تێچوونەکە بکەن .بۆ زانینی کە چ دەرفەتێك هەن لە ناوچەکەت ،و
ئایا تۆ مافی وەرگرتنی کۆمەکی حکومەتت هەیە ،دواتر تکایە هەوڵ
بدە:
•بە سەیرکردنی ماڵپەڕەکان یان باڵوکراوەکانی خزمەتگوزاری
پەروەردەی گەورانی فەرمانگەی خۆجێی ،کۆلێژی خوێندنی
زیاتر و/یان لقی کۆمەڵەی پەروەردەی کرێکاران ()WEA
•بەکارهێنانی ماڵپەڕی خزمەتگوزاری نیشتمانی پیشە
https:// ، N
 ational Careers Service
 ، nationalcareersservice.direct.gov.ukکە
ئامۆژگاری دەدات لەسەر هەڵبژاردنی کۆرسەکان و گەڕانی
بەدوای پۆست کۆدەکان بۆ یارمەتیدان بۆ دۆزینەوەی پۆلێکی
گونجاو
•خوێندنەوەی تێبینیەکان لە ڕۆژنامە خۆجێیەکان یان لەسەر
لەوحی تێبینیەکان لە قوتابخانەکان ،سەنتەری مندااڵن ،بنکەی
پزیشکی دکتۆرەکان ،سەنتەرەکانی کۆمیونیتی ،کتێبخانەکان یان
گروپە خۆبەخشەکان
•قسەکردن لەگەڵ هاوڕێیان ،دراوسێکان یان هاوپیشەکان بۆ
زانینی ئەوەی چی ڕوودەدات لە ناوچەکەت و کام کۆرس
پێشکەش دەکرێت
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Summary
Education is important, and all children must attend
school from the age of 5 until they turn 16
There are opportunities for adults to undertake
further learning
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پوختە
پەروەردە گرنگە ،و گشت مندااڵن دەبێت بڕۆن بۆ قوتابخانە لە تەمەنی
 5تاکو دەبن بە 16ساڵ
دەرفەتەکان بەردەستن بۆ گەورەکان بۆ لە ئەستۆ گرتنی فێربوونی
زیاتر
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Chapter 7
Legal Rights and
Responsibilities
In this chapter you will learn about:

☑

Your rights and responsibilities

☑

What is legal and illegal

☑

Protecting and caring for your children

☑

Gender-based laws

☑

Discrimination
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بەشی 7

مافە یاساییەکان و
بەرپرسیارێتیەکان

لەم بەشەدا تۆ فێر دەبیت دەربارەی:

☑

مافەکانت و بەرپرسیارێتیەکانت

☑

چی یاساییە و چی یاسایی نیە

☑

پاراستن و سەرپەرشتی کردنی منداڵەکانت

☑

یاساکانی پەیوەست بە ڕەگەز

☑

جیاکاری
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Rights and freedoms
Every person in the UK has the same basic human
rights and freedoms, which are protected in law. These
underpin how people live in the UK. For example:
• Every person has a right to liberty, which means you
cannot be unlawfully detained. You also have a right
to a fair trial. Everyone must be treated fairly and
equally under the law.
• Every person has freedom of thought and the right to
practise their religion. However it is illegal if, as part
of this, you take part in activities which break UK
laws. It is against the law to discriminate against or
persecute someone because of their beliefs.
• Every individual has a right to marry whomever they
want, regardless of race, or religion. However there
are exceptions, for example you cannot be married
to more than one person at one time, or marry
certain relatives.

Right to equality

Right to education

Right to work

Values and
responsibilities
in the UK
Based on the rights and freedoms protected in law,
everyone living in or visiting the UK is expected to
adhere to a set of shared values and responsibilities.
Core values include:
• Respect and obey the law
• Respect the rights of others, including their right to
their own opinions
• Treat others with fairness
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Right to marry

مافەکان و ئازادیەکان
هەموو کەسێك لەناو بەریتانیا هەمان مافی مرۆڤی بنچینەیی و
ئازادیەکانی هەیە ،کە بە یاسا پارێزراون .ئەمانە پشتگیری دەکەن لە
چۆنیەتی ژیانی خەڵك لەناو بەریتانیا .بۆ نموونە:
•هەموو کەسێك مافی ئازادی هەیە ،کە مانای ئەوەیە تۆ ناتوانرێت
بە نایاسایی دەستگیر بکرێیت .تۆ هەروەها مافی دادگاییکردنێکی
دادپەروەرانەت هەیە .هەموو کەسێك دەبێت بەشێوەیەکی
دادپەروەرانە و یەکسانی بەپێی یاسا مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت.
•هەموو کەسێك ئازادی بیروڕا و مافی پەیڕەوکردنی ئایینی
خۆیان هەیە .هەرچەندە نایاساییە ئەگەر ،وەك بەشێکی ئەمە،
بەشداری بکەیت لە چاالکیەکانی کە یاسای بەریتانیا پێشێل
بکات .ئەمە دژی یاسایە تۆ جیاکاری بکەیت لە دژی کەسێك یان
بیچەوسێنیتەوە لەبەر بیروباوەڕیان.
•هەموو تاکەکەسێك مافی هەیە کێی بوێت هاوسەرگیری لەگەڵ
بکات ،بەبێ گوێدانە ڕەچەڵەك و ئایین .هەرچەندە هەندێك
هەاڵوێردن هەیە ،بۆ نموونە تۆ ناتوانیت هاوسەرگیری بکەیت
لەگەڵ زیاتر لە کەسێك لەیەك کاتدا ،یان هاوسەرگیری بکەیت
لەگەڵ خزمانی دیاریکراو.

بەهاکان و بەرپرسیارێتیەکان لەناو
بەریتانیا
بەپێی مافەکان و ئازادیەکانی کە پارێزراون بە یاسا ،هەمووکەسێك
لە بەریتانیا بژی یان سەردانی بکات وا چاوەڕوان دەکرێت لێی دەبێ
پابەند بێت بە کۆمەڵێك بەهاکان و بەرپرسیارێتیە هاوبەشەکان .بەها
سەرەکیەکان بریتین لە:
ڕێز لە یاسا بگرێت و گوێڕایەڵی بکات
ڕێز بگرێت لە مافەکانی خەڵکانی تر ،لەوانەش مافەکانیان
سەبارەت بە مافی بیروڕاکای خۆیان
مامەڵە لەگەڵ کەسانی تر بکەیت بە دادپەروەری

127

مافی یەکسانی

ماف بۆ خوێندن

ماف بۆ کارکردن

ماف بۆ هاوسەرگیری کردن

The law in the UK
The law applies to everyone in the UK. Cases are
decided by judges in a court of law. In every case
both sides are treated fairly. Every person can be
represented by a lawyer.
Respect for the law is very important in the UK and
everyone must obey the law. If you break the law, there
are consequences. You could receive a fine or you
could go to prison.
It is important to know that some things which may be
allowed in other countries are not acceptable in the UK
and it is your responsibility to live within the law of the
UK. It is also important to understand some things which
may not be allowed in other countries may be legal in
the UK.

What is legal and
illegal?
There are two types of law in the UK:
• Civil Law, which settles disputes between people
• Criminal Law, which covers crime and punishment
Both govern what you can and cannot do in the UK.
Some specific laws vary between England, Wales,
Scotland and Northern Ireland.
The table below applies to England.
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یاسا لەناو بەریتانیا
یاسا لەسەر هەموو کەسێك جێ بەجێ دەکرێت لەناو بەریتانیا.
کەیسەکان لە دادگای یاسا لەالیەن دادوەرەوە بڕیاری لەسەر دەدرێت.
لە هەموو کەیسێك هەردووال بە دادپەروەری مامەڵەیان لەگەڵدا
دەکرێت .هەموو کەسێك دەتوانرێت نوێنەرایەتی بکرێت لەالیەن
پارێزەرێکەوە.
ڕێزگرتن لە یاسا زۆر گرنگە لەناو بەریتانیا و هەموو کەسێك
دەبێت گوێڕایەڵی یاسا بێت .ئەگەر تۆ یاسا پێشێل بکەیت ،چەند
دەرەنجامێکی دەبێت .تۆ ڕەنگە سزای پارە وەربگریت یان بڕۆیت
بۆ بەندیخانە.
گرنگە بزانیت کە هەندێك شت ڕەنگە ڕێگەپێدراو بێت لەواڵتانی تر
بەاڵم لەناو بەریتانیا قبوڵ ناکرێت و ئەوە بەرپرسیارێتی خۆتە بەپێی
یاسا بژیت لەناو بەریتانیا .هەروەها گرنگە هەندێك شت تێبگەیت کە
ڕەنگە ڕێگەپێدراو نەبێت لە هەندێك واڵتانی تر و ڕەنگە یاسایی بێت
لەناو بەریتانیا.

چی یاساییە و چی نایاسییە؟
دوو جۆر یاسا هەن لەناو بەریتانیا
•یاسای مەدەنی ،کە ناکۆکی لەنێوان خەڵك یەکال دەکاتەوە
•یاسای تاوانەکان ،کە پەیوەستە بە تاوانەکان و سزادان
هەردووکیان حوکم دەدەن لەسەر ئەوەی چی دەتوانی بکەیت و چی
ناتوانی بکەیت لەناو بەریتانیا.
هەندێك یاسای تایبەت هەن جیاوازیان هەیە لەنێوان ئینگالند ،وێڵز،
سکۆتلەندا و ئەیرلەندای باکوور.
ئەم خشتەیەی خوارەوە تەنها ئینگالند دەگرێتەوە
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Below are some examples of issues that are
decided in law, and their consequences:
Civil Law

Marriage and
divorce

Anyone can marry whomever they want unless they are closely
related (e.g. sibling, half sibling or aunt/uncle) or are already
married. People of the same gender can marry each other.
Either partner can apply for a divorce. If the couple is unable
to agree the terms of the divorce, the courts will decide them.

Employment

The law protects both employers and employees. If an employer
asks you to do things you did not agree to in a contract, you can
challenge this.

Consumer
rights

If a company does not provide the service or product you paid
for, you can challenge this.

Housing

Any dispute between a tenant and landlord will be settled
through Civil Law. As a tenant you should be fully aware of your
rights, please look at chapter 5.

Discrimination
and
harassment

Discriminating against or harassing another person on the grounds
of gender reassignment, colour, national or ethnic origin, religion or
belief, age, disability or sexual orientation is prohibited under the
equalities legislation. Any conduct that can reasonably be expected
to cause harassment, alarm or distress to another person on any
grounds is also prohibited under harassment legislation. Anyone
who suffers this kind of discrimination or harassment can claim
damages or seek an injunction against the perpetrator. This includes
verbal insults based on religion.
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ئەوەی خوارەوە چەند نموونەیەکی کێشەن کە بریاریان لەسەر
دراوە لەناو یاسا ،و دەرەنجامەکانیان:
یاسای مەدەنی

هاوسەرگیری و
تەاڵقدان

هەر کەسێك دەتوانێت هاوسەرگیری بکات لەگەڵ هەریەكێك بیانەوێت تەنها
مەگەر بە خزمایەتی زۆر نزیك بن (بۆ نموونە خوشك و براکان ،زڕبرا
و زڕ خوشك یان پور /مام و خاڵ) یان پێشتر هاوسەرگیری کردبێت.
خەڵکانی هەمان ڕەگەز دەتوانن هاوسەرگیری لەگەڵ یەکتری بکەن .هەر
کام لە هاوسەرەکان دەتوانن داوای جیابوونەوە واتا تەاڵق بکەن .ئەگەر دوو
هاوسەرەکە نەتوانن ڕێك بکەون لەسەر مەرجەکانی جیابوونەوە تەاڵق ،ئەوا
دادگا بڕیاریان لەسەر دەدات.

کارکردن

یاسا هەردووال کارمەند و خاوەنکار دەپارێزێت .ئەگەر خاوەنکارێك
داوای شتێکت لێ بکات کە لەسەری ڕێك نەکەوتوویت لە گرێبەستی کارەکەت،
دەتوانیت بەرەنگاری بکەیت لەم بابەتە.

مافەکانی بەکارهێنەر

ئەگەر کۆمپانیایەك ئەو خزمەتگوزاری و بەرهەمەت بۆ دابین نەکات کە
پارەت پێداوە ،دەتوانیت بەرەنگاری بکەیت لەم بابەتە.

نیشتەجێ کردن و
خانووبەرە

هەر ناکۆکیەك لەنێوان کرێچیەك و خاوەن موڵك دەبێت بەڕێگای یاسای مەدەنی
یەکالبکرێتەوە .هەروەك کرێچیەك تۆ دەبێت بە تەواوی ئاگاداری مافەکانی
خۆت بیت ،تکایە سەیری بەشی  5بکە.

جیاکاری و
هەراسانکردن
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هەراسانکردن و جیاکاری لە دژی هەر کەسێك لە بەر هۆکاری ڕەگەز دیاریکردن،
ڕەنگی پێست ،ڕەچەڵەکی نەتەوە و واڵتنامە ،ئایین یان بیروباوەڕ ،تەمەن،
کەمئەندامی یان ئاڕاستەی سێکسی ڕێگە پێنەدراوە بەپێی یاساکانی یەکسان
بوون .هەر ڕەفتارکردنێك کە بتوانێت بەشێوەیەکی ماقوڵ چاوەڕوان بکرێت لێی
کە دەبێتە هۆی هەراسانکردن و زەنگی هۆشداری یان بێزارکردنی کەسانی تر
لەسەر هەر بنەمایەك بێت ئەویش ڕێگەپێنەدراوە بەپێی یاسای هەراسانکردن.
هەرکەسێك کە تووشی ئەم جۆرە جیاکارییە یان هەراسانکردنە بێت دەتوانێت داوای
زیانپێگەیشتنەکە بکاتەوە یان داوای فەرمانێکی دادگا بکات لەدژی تاوانکار .ئەمە
بریتیە لە ڕیسواکردنی زارەکی بەپێی ئایین.

Criminal Law

Violence

It is illegal to kill or injure another person or group of people,
and this can be punished severely. Violent offences which are
against UK law include forced sexual contact or behaviour and
domestic violence between family members in the home.

Racist and
religious hate
crime

Criminal behaviour such as violence, verbal abuse,
bullying or damage to property is hate crime if it is
carried out because of race or religion. This can include
where the victim is believed to be of a particular religion
or race, or where their partner or friend is. It is also illegal
to encourage religious or racial hatred.

Harassment

Any conduct that can reasonably be expected to cause
harassment, alarm or distress to another person on any
grounds is a criminal offence. The perpetrator can face
criminal charges as well as or instead of damages or an
injunction under civil law.

Sex

The age of consent (when it is legal) for two people
to have sex is 16, regardless of gender or sexual
orientation.
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یاسای تاوانەکان

توندوتیژی

ئەوە شتێکی نایاساییە کە کەسێكی تر یان گروپێکی خەڵك بکوژیت یان بریندار
بکەیت ،و ئەمە دەکرێت بەتوندی سزا بدرێت .تاوانەکانی توندوتیژی کە دژی
یاساکانی بەریتانیایە بریتین لە بەزۆر سێکس کردن یان ڕەفتاری زۆرەملێ،
وە توندوتیژی لەنێوان ئەندامانی خێزان لە ماڵەوە.

تاوانی ڕەگەزپەرستی
و ڕق و کینەی ئایینی

ڕەفتاری تاوانکاری وەکو توندوتیژی ،خراپکاری زارەکی واتا
جنێودان ،شەڕفرۆشی یان زیان گەیاندن بە موڵك و ماڵ تاوانی ڕق و
کینەیە ئەگەر ئەنجام بدرێت بەهۆکاری ڕەچەڵەك و ئایین .ئەمە ڕەنگە
بریتی بێت لەوەی کە قوربانیەکە واباوەڕ دەکرێت سەر بە ئایین یان
ڕەچەڵەکێکی دیاریکراوە ،یان هاوسەرەکەیان هاوڕێکەیان سەر بە
ئایین و ڕەچەڵەکێکی دیاریکراوە .هەروەها شتێکی نایاساییە هانی ڕق
و کینەی ئایینی و ڕەگەزپەرستی بدەیت.

هەراسانکردن

هەر ڕەفتارێكی بەشێوەیەکی بەرچاو چاوەڕوان بکرێت لێی کە دەبێتە
هۆی هەراسانکردن ،زەنگی هۆشداری یان بێزارکردنی کەسێکی تر
لەسەر هەر بنەمایەك بێت بە تاوانێکی تاوانکاری دادەنرێت .تاوانکار
ڕوبەڕووی سزاکانی تاوان ببێتەوە هەروەها یان بژاردنەوەی زیانەکان
یان فەرمانێکی دادگا بەپێی یاسای مەدەنی.

سێکس

تەمەنی ڕەزامەندی (کاتێك کە یاسایی بێت) بۆ دوو کەس بۆ ئەوەی
سێكس بە ڕەزامەندی لەگەڵ یەکتری بکەن 16ساڵە ،بەبێ گوێدانە
ڕەگەز یان ئاڕاستەی سێکسی.
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Criminal Law

Drugs

It is illegal to possess, transport or distribute certain controlled
drugs. Punishments can be severe, including custodial
sentences.

Alcohol

It is legal for adults over 18 to purchase and consume
alcohol.
It is illegal to drive under the influence of alcohol.

Smoking

It is illegal to smoke indoors in most public areas, e.g.
shops, restaurants, bars. It is illegal to sell tobacco to
anyone under the age of 18. In England it is also illegal
to smoke in vehicles with passengers under 18. Breaking
these laws could lead to a fine.

Driving

It is illegal to drive without a driving licence. You can
begin learning to drive from 17 years of age and you
must pass a driving test in order to obtain a driving
licence.

Weapons

You cannot buy or possess a firearm without a licence.
Carrying a knife in public is also punishable.
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یاسای تاوانەکان

شتێکی نایاساییە ئەگەر دەرمانی هۆشبەری کۆنترۆڵکراو دیاریکراوت
دەرمانە هۆشبەرەکان هەڵگرتبێت ،بگوێزیتەوە یان دابەش بکەیت .سزادانەکان دەکرێت توند بێت،
لەوانەش حوکمی بەندکردن

ئەلکهول

شتێکی یاساییە بۆ کەسانی گەورەی تەمەن زیاتر لە 18ساڵ ئەلکهول
بکڕن و بخۆنەوە.
وە نایاساییە ئۆتۆمبێل لێ بخوڕیت کاتێك لەژێر کاریگەری ئەلکهول
بیت.

جگەرەکێشان

ئەوە نایاساییە لەناوەوەی زۆربەی شوێنە گشتیەکان جگەرە بکێشیت بۆ
نموونە فرۆشگاکان ،چێشتخانەکان ،باڕەکانی مەی خواردنەوە .ئەوە
نایاساییە تووتن بفرۆشیت بە هەر کەسێك کە تەمەنی لە ژێر 18ساڵیدا
بێت .لە ئینگالند هەروەها نایاساییە بۆ ئەوەی جگەرە بکێشیت
لەناو ئۆتۆمبێلەکانی نەفەری تێدایە کە لەژێر تەمەنی  18ساڵیدان.
پێشێلکردنی ئەم یاسایانە دەکرێت ببێتە هۆی سزادانی پارە.

شۆفێری کردن

ئەوە نایاساییە ئۆتۆمبێل لێ بخوڕیت بەبێ مۆڵەتنامەی شۆفێری .تۆ
دەتوانیت دەستپێبکەیت بە فێربوونی شۆفێری لە تەمەنی  17ساڵییەوە
و دەبێت لە تاقیکردنەوە شۆفێری دەربچیت بۆ ئەوەی مۆڵەتنامەی
شۆفێری وەربگریت.

چەك

تۆ ناتوانیت چەکێکی ئاگرین  firearmبکڕیت یان هەتبێت بەبێ
مۆڵەتنامە هەروەها هەڵگرتنی چەقۆیەك لەناو خەڵك سزاهەڵگرە.
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Protecting and caring
for your children
The UK has signed the UN Convention on the Rights
of the Child and other international laws promoting
children’s rights. The UK takes children’s rights seriously
and is always trying to improve the situation of all
children. For this reason the UK has passed a number of
laws that help protect children.

Responsible
parents

Children have a right to have their views listened to and
considered. There are official Children’s Commissioners
that help make sure that the rights and views of children
are considered.
In some circumstances in the UK, children aged 14
and older have a right to make certain decisions for
themselves, such as medical decisions.

Going to school

As a parent you are legally responsible for the
protection, care and well-being of your children.
• It is a parent’s responsibility to make sure their children
attend school. If you do not there can be legal action
such as: a Parenting Order, an Education Supervision
Order, a School Attendance Order or a fine.
• It is an offence to leave children alone if this will
put them at risk. Babies, toddlers and very young
children should never be left alone.
Going to school is very important for the welfare of a
child. Helping out with tasks at home must not stop a
child from going to school.
When parents are having difficulties caring for their
children, the government social services may be able to
offer some help or advice. UK laws require social services
to investigate allegations of child neglect or abuse.
If you beat, harm or neglect your children social
services can intervene. In some severe cases courts can
ask social services to take the child to a foster home to
make sure they are safe from harm.
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If you are
worried about
your child
or another
child you can
contact:
National Society for
the Prevention of
Cruelty to Children
(NSPCC) on

0808 800 5000
Childline on

0800 1111

پاراستن و سەرپەرشتیکردنی
منداڵەکانت
بەریتانیا پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتوەکانی واژۆ کردوە سەبارەت بە
مافەکانی منداڵ و یاسا نێودەوڵەتیەکانی تری کە پشتگیری مافی منداڵ
دەکەن بەریتانیا مافی مندااڵن زۆر بەجیددی وەردەگرێت و هەمیشە
هەوڵ دەدات بۆ برەوپێدانی بارودۆخی هەموو مندااڵن .بۆ ئەم هۆیە
بەریتانیا چەند یاسایەکی تێپەڕاندووە کە یارمەتی پاراستنی مندااڵن دەدەن.

دایك و باوکانی
بەرپرسیار

مندااڵن مافیان هەیە ڕاوبۆچوونەکانیان گوێیان لێ بگیرێت و
لەبەرچاو بگیرێن .کۆمسیۆنە کانی فەرمی مندااڵن هەن کە یارمەتی
دڵنیابوونەوە دەدەن لەوەی کە مافەکان و ڕاوبۆچوونەکانیان لە
بەرچاو گیراون.
لەهەندێك بارودۆخدا لەناو بەریتانیا ،مندااڵنی تەمەنیان ساڵە یان
زیاتر مافیان هەیە بڕیارێکی دیاریکراو بدەن بۆ خۆیان وەکو
بڕیاردانە پزیشکیەکان.

چوون بۆ قوتابخانە

هەروەك دایك و باوکێك تۆ بەشێوەیەکی یاسایی بەرپرسیاریت بۆ
پاراستن ،سەرپەرشتیکردن و خۆشگوزەرانی منداڵەکانت.
•دایکان و باوکان بەرپرسیارن لە دڵنیابوونەوە لەوەی کە
منداڵەکانیان بڕۆن بۆ قوتابخانە .ئەگەر نەیکەیت ئەوا هەنگاوێكی
یاسایی دەگیرێتەبەر بەرامبەرت وەکو :فەرمانێکی دایك و
باوکایەتی ،فەرمانێکی سەرپەرشتیکردنی پەروەردەیی ،فەرمانێکی
ئامادەبوونی قوتابخانە یان سزدانێکی پارە.
•ئەوە تاوانە ئەگەر منداڵەکانت بە تەنیا بەجێ بهێڵیت کە ئەم
کارە ئەوان بخاتە مەترسیەوە .کۆرپەکان ،منداڵی ساوا و منداڵە
بچووکەکان نابێت هەرگیز بە تەنیا بەجێ بهێڵرێن.
چوونە قوتابخانە زۆر گرنگە بۆ خۆشگوزەرانی منداڵێك .یارمەتیدانی
منداڵێك لە ئەرکی ماڵەوەی نابێت بیوەستێت لەچوون بۆ قوتابخانە.

ئەگەر تۆ ترس و
نیگەرانیت هەبوو
دەربارەی منداڵەکەت یان
هەر منداڵێك تۆ دەتوانیت
پەیوەندی بکەیت بە:

کۆمەڵەی نیشتمانی بۆ
کاتێك کە دایك و باوکەکان کێشە و گرفتیان هەبوو بۆ سەرپەرشتیکردنی
ڕێگریکردن لە ستەم کردن لە
منداڵەکانیان ،خزمتگوزاری سۆشیاڵی حکومەت ڕەنگە بتوانێت
مندااڵنNational Society
یارمەتی و ئامۆژگاری پێشکەش بکات .یاساکانی بەریتانیا داوا لە
for the Prevention of
خزمەتگوزاریەکانی سۆشیاڵ دەکات بۆ لێکۆڵینەوە لە داوایەکانی پشتگوێ
Cruelty to Children
خستن و خراپکاری بەرامبەر منداڵ.
(NSPCC) بە ژمارە
ئەگەر تۆ لە منداڵەکانت بدەیت ،ئازاریان بدەیت یان پشتگوێیان
0808 800 5000
بخەیت خزمەتگوزاریەکانی سۆشیاڵ دەتوانێت دەستێوەردان بکات .لە
هەندێك کەیسی سەختدا دادگاکان دەتوانن داوا لە خزمەتگوزاریەکانی هێڵی منداڵ بە ژمارە
سۆشیاڵ بکەن بۆ ئەوەی منداڵەکە ببەن بۆ ماڵێکی بەخێوکەر بۆ
0800 1111
دڵنیابوونەوە لەوەی کە سەالمەتن لە ئازارپێگەیشتن.
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Gender and sex in law
Issues related to gender and sex are taken very
seriously in the UK. The law says that you cannot be
discriminated against because of your sex or your
gender. This means:
• Organisations, including companies and individuals
in the UK have a legal duty to treat men and
women equally
• Men and women have equal rights and duties in
employment and in marriage and in all aspects of
private and public life in the UK
• Transgender people have equal rights too
You can also contact the police if you are worried about
crime.
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ڕەگەز و سێکس لە یاسا
بابەتەکانی پەیوەست بە ڕەگەز و سێكس زۆر بە جیددی وەردەگیرێن
لەناو بەریتانیا .یاسا دەڵێت کە تۆ ناتوانرێت جیاکاریت بەرامبەر
بکرێت لەبەر هۆکاری سێکس یان ڕەگەزت .ئەمە مانای ئەوەیە:
•ڕێکخراوەکان ،لەوانەش کۆمپانیاکان و تاکەکەسەکان لەناو
بەریتانیا ئەرکی یاساییان هەیە بۆ ئەوە مامەڵە لەگەڵ پیاوان و
ئافرەتان بکەن بە یەکسانی
•پیاوان و ئافرەتان هەمان ماف و ئەرکیان هەیە لە کارکردن و
لە هاوسەرگیری و لەگشت بوارە تایبەتەکان و گشتیەکانی ژیان
لەناو بەریتانیا.
•هەروەها ئەو کەسانەی ڕەگەزیان دەگۆڕن Transgender
هەمان مافیان هەیە.
تۆ هەروەها دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە پۆلیس ئەگەر ترس و
نیگەرانیت هەبوو بەرامبەر تاوانێك.
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Domestic abuse
Domestic abuse usually occurs in the home and can
take many forms:
• It can be physical abuse like hitting, kicking or
hair pulling
• It can include emotional abuse like blackmail, mental
torture and threats to disown a person or harm those
they care about
• It can also be controlling, for example, restricting
a person’s movements or access to or contact with
family or friends or preventing access to money or a
chosen career
• It can be coercive behaviour for example threats,
humiliation or intimidation that is used to harm,
punish or frighten
• It can be rape – being married doesn’t mean that a
partner has the right to force sex against the will of
the other
Anybody, regardless of gender, nationality
or any other distinguishing factor, can find
themselves at risk of domestic abuse.
Domestic abuse is a serious crime in the UK.
Anyone who is violent towards their partner, spouse
or another family member, whether they are a man
or a woman, married or living together, can be
prosecuted. If children witness domestic abuse this
could be considered child abuse and social services will
investigate.
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توندوتیژی خێزانی
توندوتیژی خێزانی بەشێوەیەکی ئاسایی لەناو ماڵەوە ڕوودەدات و
دەکرێت چەند شێوەیەك وەربگرێت:
•دەکرێت خراپکاری جەستەیی بێت وەکو لێدان و شەق لێدان و
قژ ڕاکێشان
•دەکرێت خراپکاری سۆزداری بگرێتەخۆ وەکو فشاربردن
بە هەڕەشەی ئاشکراکردنی نهێنی  ،ئەشکەنجەی دەروونی
و هەڕەشەی بەجێ هێشتن یان زیان گەیاندن بەوکەسانەی
سەرپەرشتی دەکەن
•هەروەها دەکرێت کۆنترۆڵ کردن بێت ،بۆ نموونە،
سنووردارکردنی جووڵەی کەسێك یان دەستگەیشتن بە یان
پەیوەندیکردن بە خێزان یان هاوڕێ یان نەهێشتنی دەستگەیشتن
بە پارە یان پیشەیەکی هەڵبژێردراو
•دەکرێت ڕەفتاری زۆرەملێ بێت بۆ نموونە هەڕەشەکردن،
سوکایەتی پێکردن یان تۆقاندن کە بەکاردێت بۆ ئازاردان،
سزادان یان ترساندن
•دەکرێت دەستدرێژی سێکسی بێت  -هاوسەرگیری مانای ئەوە
نیە کە هاوسەرەکەی مافی هەبێت بەزۆر سێکسی لەگەڵ بکات
بەبێ ئارەزووی ئەوی تر
هەر کەسیك بەبێ گوێدانە ڕەگەز ،واڵتنامە یان هەر هۆکارێکی
دیاریکراوی تر ،دەتوانن خۆیان ببینن کە لە مەترسی توندوتیژی
خێزانین.
توندوتیژی خێزانی تاوانێکی مەترسیدارە لەاو بەریتانیا.
هەر کەسێك کە توندوتیژ بێت بەرامبەر هاوسەرەکەی ژنەکەی
یان هەر ئەندامێکی تری خێزان ،جا ئەگەر پیاو بێت یان ئافرەت،
هاوسەرگیریان کردبێت یان لەگەڵ یەکتری بژین ،دەتوانرێت
لێپرسینەوەیان لێ بکرێت ..ئەگەر مندااڵن توندتیژی خێزانی
لەبەر چاویان بکرێت ئەوە بە خراپکاری دژی منداڵ دادەنرێت و
خزمەتگوزاریەکانی سۆشیاڵ لێکۆڵینەوە دەکات.
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Anyone, including neighbours, can report domestic
abuse and violence. Police will respond to reports and
may make arrests or ask one partner to leave the home.
Conviction of a crime related to domestic abuse
can negatively affect your immigration status and
your ability to apply to live long term in the UK.
Reporting abuse

In some cases courts can order the perpetrators of
domestic abuse to stay away from the victim, from the
family home and from places where the victim and
children normally go, such as school. Violating this
order can result in police action.
It is important for anyone facing domestic abuse to get
help as soon as possible. There are safe places to go
and stay in, called refuges or shelters.

Police may make
arrests

If you experience domestic abuse, you should report
it to the police. They can help you find a safe place to
stay. You can also phone the 24 hour national Domestic
Violence Freephone Helpline on 0808 2000 247 at
any time.

Emergency numbers and
Domestic Violence Helpline
• The police, ambulance and fire brigade: 999
(freephone, 24 hours)
• National Domestic Violence Helpline:
0808 2000 247 (freephone, 24 hours) Run in
partnership between Women’s Aid and Refuge
• Broken Rainbow National LGBT domestic abuse
helpline: 0300 999 5428 (not 24 hour
freephone line)
• Worldwide: visit International Directory of
Domestic Violence Agencies for a global list of
helplines and crisis centres

Police, ambulance and
fire brigade:

999

National Domestic
Violence Helpline:

0808 2000 247
Broken Rainbow
National LGBT
domestic abuse
helpline:

0300 999 5428
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هەرکەسێك ،لەوانەش دراوسێکان ،دەتوانن خراپکاری و توندوتیژی
ڕابگەیەنن بە پۆلیس .پۆلیس وەاڵمی پێڕاگەیاندنەکە دەدەنەوە و
ڕەنگە دەستگیریان بکەن یان داوا لە هاوسەرێکیان بکەن ماڵەکە جێ
بهێڵێ.
تاوانبارکردن بە تاوانێكی پەیوەست بە توندوتیژی خێزانی بەشێوەیەکی
نەرێنی واتا نێگەتیڤانە کاردەکاتە سەر مافی پەنابەریەکەت و توانات بۆ
داواکردن بۆ ژیان بۆ ماوەیەکی درێژ لەناو بەریتانیا.

خراپکاری ڕابگەیەنە

لە هەندێك کەیسدا دادگاکان فەرمان دەکەن بە تاوانکاری توندوتیژی
خێزانی دووربێت لە قوربانیەکە ،لە ماڵەوەی خێزانەکە و لەو
شوێنانەی کە قوربانیە و منداڵەكانی زۆربەی جار بۆی دەچن ،وەکو
قوتابخانە .پێشێلکردنی ئەم فەرمانە ڕەنگە پبێتەهۆی ئەوەی پۆلیس
هەنگاوێك بگرێتەبەر.
گرنگە بۆ هەر کەسێك ڕوبەڕووی توندوتیژی خێزانی ببێتەوە
بەزووترین کات یارمەتی وەربگرێت .شوێنی سەالمەت هەن بۆ
ئەوەی بڕۆیت بۆی و لێی بمێنیتتەوە ،پێی دەووترێت پەناگە یان
شێڵتەر.

لەوانەیە پۆلیس
دەستگیربکات

ئەگەر تووشی توندوتیژی خێزانیت ،تۆ دەبێت بە پۆلیس ڕابگەیەنیت.
ئەوان دەتواننیارمەتیت بدەن بۆ ئەوەی شوێنێکی سەالمەتت بۆ
بدۆزنەوە لێی بمێنیتەوە .تۆ هەروەها دەتوانیت تەلەفۆن بکەیت
بۆ ژمارە تەلەفۆنی  24کاتژمێری هێڵی یارمەتی نیشتمانی بۆ
توندوتیژی خێزانی بە خۆڕایی بۆ ژمارە 0808 2000 247لە
هەرکاتێکدا بێت.

ژمارەکانی فریاکەوتن و هێڵی یارمەتی توندوتیژی
خێزانی

پۆلیس ،ئەمبوالنس و تیمی
ئاگرکوژێنەوە:

999

پۆلیس ،ئەمبوالنس و ئاگر کوژێنەوە( 999 :تەلەفۆنی بەخۆڕایی
24کاتژمێری)
هێڵی یارمەتی یارمەتی
هێڵی یارمەتی یارمەتی توندوتیژی خێزانی نیشتمانی:
توندوتیژی خێزانی نیشتمانی:
کاتژمێری)بە
(0808 2000 247تەلەفۆنی بەخۆڕایی 24

0808 2000 247
هاوبەشی لەنێوان فریاکەوتنی ئافرەتان و پەناگە Women’s
Aid and Refuge
Broken Rainbow
Broken Rainbow National LGBT domestic
National LGBT
abuse helpline:هێڵی یارمەتی خراپکاری خێزانی بڕۆکن
domestic abuse
ڕەینبۆو ناشناڵ 0300 999 5428
helpline:هێڵی یارمەتی
()not 24 hour freephone line
خراپکاری خێزانی بڕۆکن
سەردانی ڕێبەری نێودەوڵەتی بۆ ئاژانسەکانی

جیهانی:

ڕەینبۆو ناشناڵ
توندوتیژی خێزانی بکە بۆ لیستی جیهانی و سەنتەرەکانی
قەیران
0300 999 5428
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Honour based violence
In the UK it is illegal to abuse or harm anyone
for cultural reasons or reasons of family honour,
whether they are a member of the same family
or not. For example, it is illegal to punish another
family member for what someone considers to be
dishonourable behaviour. There are men and women in
the UK who have been convicted and sent to prison for
harming family members for reasons of honour.

Karma Nirvana:

0800 5999 247

If you are worried about honour based violence you
can speak to the police. You can also get confidential
advice from an organisation called Karma Nirvana on
0800 5999 247.

Female Genital
Mutilation
Female Genital Mutilation (FGM) also known as cutting
or female circumcision is illegal in the UK. Practising
FGM or taking a girl or woman abroad for FGM is a
criminal offence punishable by law.
If you are a victim of FGM, you need to speak with your
doctor. There are doctors who specialise in helping
FGM victims. You can also ask for advice from one of
several national organisations, such as the NSPCC on
0800 028 3550.
Children who are worried that they are in danger of
FGM can speak to police, teachers, social workers, or
Childline on 0800 1111.
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NSPCC:

0800 028 3550
Childline:

0800 1111

توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف
لەناو بەریتانیا نایاساییە ئەگەر خراپکاری یان ئازاری هەر کەسێك
بدەیت لەبەر هۆکاری کەلتووری یان هۆکاری شەرەفی خێزان ،جا
ئایا ئەوان ئەندامی یەك خێزان بوون یان نا .بۆ نموونە  ،نایاساییە
سزای ئەندامێکی تری خێزان بدەیت بۆ کەسێك ڕەچاوی ئەوە بکات
کە ڕەفتاری بێ شەرەفانەیە .پیاوان و ئافرەتان هەن لە بەریتانیا
کە تاوانبار دەکرێن و دەنێردرێن بۆ بەندیخانە بەهۆی ئازاردانی
ئەندامانی خێزان بۆ هۆکاری شەرەف.
ئەگەر تۆ ترس و نیگەرانیت هەبوو دەربارەی توندوتیژی پەیوەست
بە شەرەفەوە دەتوانیت قسە بکەیت بۆ پۆلیس .تۆ دەتوانیت
ئامۆژگاری نهێنی هەروەها وەربگریت لە ڕێکخراوێك پێی
دەووترێت کارمە نیرڤانا
Karma Nirvana on 0800 5999 247.

Karma Nirvana:
ڕێکخراوی کارمە نیرڤانا

0800 5999 247

خەتەنەکردنی ئافرەت Female
Genital Mutilation
خەتەنەکردنی ئافرەت ( )FGMهەروەها پێی دەووترێت بڕین
یان سونەت کردن نایاساییە لە بەریتانیا .ئەنجامدانی خەتەنەکردنی
ئافرەتFGM یان بردنی کچێك یان ئافرەتێك بۆ دەرەوەی واڵت
بۆ خەتەنەکردنFGMتاوانێکی تاوانکارییە سزا هەڵدەگرێت بەپێی
یاسا.
ئەگەر قوربانیەکی خەتەنەکردنی ئافرەت  FGMبوویت ،دەبێ قسە
لەگەڵ دکتۆرەکەت بکەیت .چەندین دکتۆر هەن کە تایبەتمەندن لە
یارمەتیدانی قوربانیانی خەتەنەکردنی ئافرەت  .FGMتۆ هەروەها
دەتوانیت داوای ئامۆژگاری بەیت لە یەکێك لە چەندین ڕێکخراوە
نیشتمانیەکانی وەکو ڕێکخراوی  NSPCCبە ژمارە
.0800 028 3550
ئەو مندااڵنەی نیگەرانن کە لە مەترسی خەتەنەکردنی ئافرە 
ت
FGMن دەتوانن قسە بکەن بۆ پۆلیس ،مامۆستاکان ،کارمەندی
سۆشیاڵ ،یان هێڵی منداڵ .0800 1111
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:NSPCC

0800 028 3550

هێڵی منداڵ:

0800 1111

Marriage
There is a distinction between civil and religious
marriages. Religious marriages are not recognised unless
they are registered by the state. Some religious marriages
are not recognised in the UK and couples entering into
them must have a civil marriage as well.
The legal minimum age to marry in the UK is 16.
In England you need parental consent to marry
between the ages of 16 and 18.
In England it is legal and accepted for men and women
to marry, for women and women to marry and for men
and men to marry. All of these marriages are protected
by law.
A marriage should be entered into with the full and free
consent of both people involved.
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هاوسەرگیری
جیاوازیەك هەیە لەنێوان هاوسەرگیریەکانی مەدەنی و ئایینی.
هاوسەرگیریەکانی ئایینی دانیان پێدانانرێت تەنها مەگەر لەالی
حکومەت تۆمارکرابێت .هەندێك هاوسەرگیری ئایین لەناو بەریتانیا
دانیان پێدانانرێت و کە ئەو دوو هاوسەرەی بیکەن دەبێت هەروەها
هاوسەرگیری مەدەنیش ئەنجام بدەن.
کەمترین تەمەنی هاوسەرگیری لەناو بەریتانیا 16ساڵە .لەناو
ئینگالند تۆ پێویستیت بە ڕەزامەندی دایك و باوك هەیە بۆ
هاسەرگیری کردن لە تەمەنی  16بۆ 18ساڵ.
لەناو ئینگالند یاسایی و قبوڵکراوە بۆ پیاوان و ئافرەتان
هاوسەرگیری بکەن ،و ئافرەتان هاوسەرگیری بکەن لەگەڵ ئافرەتان
و پیاوان هاوسەرگیری بکەن لەگەڵ پیاوان .گشت هاوسەرگیریەکان
پارێزراون بە یاسا.
هاوسەرگیری دەبێت ئەنجام بدرێت بە ڕەزامەندی تەواو و ئازادانەی
هەردوو کەسەکەی کە بەشدارن.
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Arranged marriages, where both parties agree to the
marriage, are acceptable in the UK.
Forced marriage is where one or both parties do not
or cannot give their consent or where duress is a factor.
Forcing another person to marry is a criminal offence.
Parents cannot force their children to marry. It is also
an offence to take someone overseas to force them
to marry.
For advice on forced marriage, contact Karma Nirvana
on 0800 5999 247 or The Forced Marriage Unit on
020 7008 0151.

Racism and
discrimination
In the UK it is illegal to treat anyone differently because
of their gender, race, religion, age, disability or sexual
orientation.
Racism is unacceptable in the UK. It is a serious offence
to injure, harass or verbally abuse someone because of
their race or to damage their property for that reason.
It is also against the law to stir up racial hatred. It is
unacceptable to discriminate against another person
because of their race, ethnicity or where they came
from. You should not be treated any differently because
of your race when applying for a job, looking for
somewhere to live, using the National Health Service
(NHS) or just buying something in a shop.
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Karma Nirvana:

0800 5999 247
The Forced
Marriage Unit:

020 7008 0151

هاوسەرگیریەکانی ڕێکخراو ،کە تێیدا هەردووال ڕێك دەکەون ،لەناو
بەریتانیا قبوڵکراوە.
هاوسەرگیری بەزۆر کە تێیدا یەك یان هەردووال ڕەزامەندی خۆیان
نادەن یان ناتوانن بدەن یان زەبروزەنگ هۆکارە .زەبروزەنگ کردن
لە کەسێك بۆ هاوسەرگیری کردن تاوانێکی تاوانکارییە .دایك و
باوك ناتوانن بەزۆر منداڵەکانیان بە شوو بدەن .هەروەها بە تاوان
دادەنرێت کە کەسێك ببەیتە دەرەوەی واڵت بۆ بەزۆر بەشوودان.

:Karma Nirvana
بۆ ئامۆژگاری سەبارەت بە بەزۆر بەشوودان پەیوەندی بکە بە کارما ڕێکخراوی کارمە نیرڤانا
0800 5999 247
نیرڤانا  Karma Nirvanaبە ژمارە تەلەفۆنی
0800 5999 247یان یەکەی بەزۆر بەشوودان بە ژمارە
یەکەی بەزۆر بەشوودان:
.0151 7008 020

020 7008 0151

ڕەگەزپەرستی و جیاکاری
لەناو بەریتانیا نایاساییە مامەڵە لەگەڵ کەسێك بکەیت بە هۆی
جیاوازی ڕەگەز ،ڕەچەڵەك ،ئایین ،تەمەن ،کەمئەندامی یان
ئاڕاستەی سێکسی.
ڕەگەزپەرستی لەناو بەریتانیا قبوڵ ناکرێت .تاوانێکی مەترسیدارە
ئەگەر کەسێك برینداربکەیت یان هەراسان بکەیت یان جنێوی پێ
بدەیت بە هۆکاری ڕەچيڵەکیان یان زیان گەیاندن باموڵك و ماڵیان
بۆ هەر هۆکارێك .هەروەها دژی یاسایە ئەگەر ڕق و کینەی
ڕەگەزپەرستی بوروژێنیت .ئەوە قبوڵناکرێت ئەگەر جیاکاری لە
دژی هەرکەسێك بکەیت بە هۆکاری ڕەچەڵەکیان  ،نەتەوە یان
لەکوێوە هاتوون .تۆ نابێت هیچ مامەڵەی جیاوازت لەگەڵ بکرێت
بەهۆکار ڕەچەڵەك کاتێك کە داوای کارێك دەکەیت ،بگەڕێی لە
شوێنێك لێی بژیت ،لە بەکارهێنانی خزمەتگوزاری نیشتمانی
تەندروستی ( )NHSیان هەر تەنها شتێك بکڕیت لە فرۆشگایەك.
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You should not experience racial harassment at
work, school or in public (where other people make
comments about your race or where you come from
that are offensive or make you uncomfortable). If you or
someone you know is the victim of racism:
Do tell the authorities about it.

Harassment

• You can go to the police. If you don’t want to walk
into a police station there are many ways you
can report a racist crime; for example you can do
it online at www.report-it.org.uk/home
Do not try to deal with racism or racist attackers on
your own. Get the authorities involved. If you try to
resolve it on your own you could get hurt or even get
into trouble with the police yourself.

Talk to the police

Report crime online
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تۆ نابێت هەراسانکردنی ڕەگەزپەرستیت بەرامبەر بکرێت لە
کارەکەت ،قوتابخانە یان لەناو خەڵك (کە تێیدا خەڵکانی تر سەرنج
و تێبینی دەدەن دەربارەی ڕەچەڵەکت یان لەکوێوە هاتوون کە
ئەمانە تاوانکارین یان نائاسوودەت بکات) .ئەگەر تۆ یان کەسێك تۆ
دەیناسیت قوربانی ڕەگەزپەرستی بێت:
بەدەسەاڵتەکان بڵێ دەربارەی.

هەراسانکردن

•تۆ دەتوانیت بڕۆیت بۆ پۆلیس .ئەگەر تۆ ناتەوێت بڕۆیت
بۆ بنکەی پۆلیس چەندین ڕێگا هەیە دەتوانیت تاوانێكی
ڕەگەزپەرستی ڕابگەیەنیت؛ بۆ نموونە تۆ دەتوانیت بە ئۆنالین
بیکەیت لە ماڵپەڕی www.report-it.org.uk/home
هەوڵ مەدەمامەڵە لەگەڵ ڕەگەزپەرستی و پەالماردەرانی
ڕەگەزپەرستی لەسەر خۆت بکەیت .وابکە دەسەاڵتەکان بەشداربن.
ئەگەر تۆ هەوڵ بدەیت چارەسەری بکەیت بۆ خۆت ئەوا ئازارت
پێدەگات یان هەتا دەکەویتە ناو کێشە و گرفتەوە لە نێوان خۆت و
پۆلیس.

قسە بکە بۆ پۆلیس

تاوانەکە بە ئۆنالین ڕابگەیەنە
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The police and
their duties
The police in the UK will:
• Protect life and property
• Prevent disturbances
• Prevent and detect crime
The police exist to protect the public, their rights and the
law. The police are there to help and assist you and you
should not be afraid to approach them if you are the
victim of a crime, see a crime happening, or for general
assistance for example if you are lost.
If you need the police because of a crime then you
should call the following telephone numbers:
999 – This is the number to call if you have an
emergency, for example if you are the victim of an
assault or see a crime taking place. When you call,
say you need ‘police’, as this is also the number to
call an ambulance or if there is a fire.
101 – This is the number to call for less urgent
situations, for example if your property has been
damaged, to give police information about a crime,
or any general enquiries.
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Police

پۆلیس و ئەرکەکانی
پۆلیس لەناو بەریتانیا دەبێت:
•ژیان و ماڵ و موڵك بپارێزێت
•ڕێگری بکات لە شێواوی
•ڕێگری بکات و پشکنین بکات بۆ تاوان
پۆلیس هەیە بۆ پارێزگاری خەڵك ،مافەکانیان و یاسا .پۆلیس لەوێن
بۆ یارمەتیدان و هاریکاری تۆ و تۆ نابێت بترسیت لە نزیك بوونەوە
لێیان ئەگەر تۆ قوربانی تاوانێك بیت ،تاوانێك ببینی کە ڕوودەدات،
یان بۆ هاریکاری گشتی بۆ نمونە ئەگەر تۆ ون بویت.
ئەگەر تۆ پێویستیت بە پۆلیس بوو بەهۆی تاوانێکەوە دواتر تۆ دەبێت
تەلەفۆن بکەیت بۆ ئەو ژمارە تەلەفۆنانەی خوارەوە:
 999 – ئەمە ئەو ژمارەیەیە کە دەبێت تەلەفۆنی بۆ بکەیت کاتێك
فریاکەوتنێكت هەی ە .بۆ نموونە ئەگەر تۆ قوربانی پەالماردانێك بیت
ت,
یان تاوانێك ببینی کە ڕوودەدات .کاتێك تۆ تەلەفۆن دەکەی 
بڵێ'پۆلیس'م دەوێت ،هەروەك ئەم ژمارە تەلەفۆنە بۆ
تەلفۆن کردنە بۆ ئەمبوالنس یان ئەگەر ئاگرکەوتنەوە هەبێت.
 101 – ئەمە ژمارەیەکە بۆ تەلەفۆن کردن بۆ بە پەلەیی کەمتر ،بۆ
نموونە ئەگەر ماڵ و موڵکت زیانی پێگەیشت ،زانیاری بدە بە پۆلیس
دەربارەی تاوانێك ,،
یان بۆ هەر پرسیارکردنێکی گشتی.
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پۆلیس

Summary
Everyone in the UK has rights that are protected in law –
everyone also has a responsibility to respect the law
The law may be different from where you came from, so
you should make sure you understand what is legal and
illegal in the UK
If you have children, you have a responsibility for their
health and well-being
Issues related to gender are taken very seriously in the
UK – domestic violence, FGM, forced marriages, and
discrimination based on sex are illegal
Discrimination is illegal in the UK – if you experience
racism, you should report it
The police exist to enforce the law, and protect and assist
you if needed – you should call 999 in an emergency
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پوختە
هەموو کەسێك لە بەریتانیا مافی هەیە کە بپارێزرێت بە یاسا -هەموو
کەسێك هەروەها بەرپرسیارێتیەکی هەیە بۆ ڕێزگرتن لە یاسا
یاسا ڕەنگە جیاواز بێت لەو شوێنەی لێوەی هاتوویت ،لەبەرئەوە
دڵنیابەوە لەوەی تێبگەیت چ یاساییە و ج یاسایی نیە لەناو بەریتانیا
ئەگەر تۆ منداڵت هەیە ،تۆ بەرپرسیارێتیت هەیە بۆ تەندروستی و
خۆشگوزەرانی ئەوان
بابەتەکانی پەیوەندیان هەیە بە ڕەگەز زۆر بە جیددی وەردەگیرێن
لەناو بەریتانیا  -توندوتیژی خێزانی ،خەتەنەکردنی ئافرەت ، FGM
بەزۆر بەشوودان ،و جیاکاری بەپێی سێکس نایاسایین
جیاکاری نایاساییە لەناو بەریتانیا  -ئەگەر تۆ تووشی ڕەگەزپەرستی
بیت ،تۆ دەبێت ئاگاداری بدەیت و ڕایبگەیەنی
پۆلیس هەن بۆ جێ بەجێ کردنی یاسا ،و پاراستن و هاریکاریکردنی
تۆ ئەگەر پێویست بوو  -تۆ دەبێت تەلەفۆن بکەیت بۆ ژمارە 999
لەکاتی فریاکەوتنێك
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Chapter 8
Healthcare
In this chapter you will learn about:

☑

Accessing health services

☑

The National Health Service

☑

What other health services are available and how you can
access them
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بەشی 
8
چاودێری تەندروستی
لەم بەشەدا ،تۆ فێر دەبیت دەربارەی:

☑

بەکارهێنانی خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی

☑

خزمەتگوزاری تەندرووستی نیشتمانی NHS

☑

کام خزمەتگوزاریەکانی تری تەندروستی بەردەستن و چۆن دەتوانیت
بەکاریان بێنیت
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A General Practitioner
A General Practitioner (GP) is the first doctor you will
usually visit when accessing healthcare in the UK.
You may have registered with a GP before you were
granted status.
If someone is seriously ill or injured and their
life is at risk call 999.
You can also visit your nearest hospital with an
Accident and Emergency (A&E) Department if there
is a genuine life-threatening emergency. If you have
phoned 999 an ambulance may take you to the
hospital. Do not use A&E for minor medical problems.
If you urgently need medical help or advice
but it’s not a life threatening situation call
NHS 111 if you are living in England.

A General Practitioner (GP) is the first
doctor you will usually visit when accessing
healthcare in the UK
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پزیشکی گشتی GP
پزیشکی گشتی  GPبەشێوەیەکی ئاسایی یەکەم دکتۆرە
سەردانی دەکەیت کاتێك کە چاودێری تەندروستی لەناو بەریتانیا
بەکاردێنیت .تۆ ڕەنگە ناوت تۆمارکردبێت لەالی پزیشکی گشتی
 GPپێس ئەوەی مافی پەنابەریت وەرگرتبێت.
ئەگەر کەسێك زۆر بە سەختی نەخۆش بوو یان بریندار بوو و
ژیانیان لە مەترسیدا بوو ئەوا تەلەفۆن بکە بۆ ژمارە .999
تۆ هەروەها دەتوانیت سەردانی نزیکترین نەخۆشخانە بکەیت
کە بەشی فریاکەوتن و ڕووداوەکان()A&Eی تێدابێت ئەگەر بە
ڕاستی فریاکەوتنی هەڕەشەی سەر ژیان بێت .ئەگەر تۆ تەلەفۆنت
کرد بۆ ژمارە  999ئەمبوالنسێك ڕەنگە بتبات بۆ نەخۆشانە.
بەشی فریاکەوتن و ڕووداوەکان( )A&Eبۆ کێشە پزیشکیە
بچووکەکان.
ئەگەر تۆ بە پەلە پێویستیت بە یارمەتی پزیشکی یان ئامۆژگاری
هەبێت بەاڵم حاڵەتێکی هەڕەشە نەبێت بۆ سەر ژیانت تەلەفۆن
بکە بۆ خزمەتگوزاری تەندرووستی نیشتمانی  NHSبۆ ژمارە
111ئەگەر تۆ لە ئینگالند دەژیت.

پزیشکی گشتی  GPبەشێوەیەکی ئاسایی یەکەم دکتۆرە
سەردانی دەکەیت کاتێك کە چاودێری تەندروستی لەناو بەریتانیا
بەکاردێنیت.
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What is the National
Health Service?
As a person granted humanitarian protection or refugee
status, you are entitled to access the health services
provided by the National Health Service (NHS) if you
are living in Great Britain.

Visit a GP

You can access the following services for free:
• General Practitioners (GPs), also known as
family doctors
• Hospitals
• Maternity services

Visit A&E

The NHS provides services to those who need medical
treatment and can also help with - contraception, family
planning, healthy eating and mental health.
Your health will not affect your immigration status or
affect what NHS services are available to you. None
of the people who work for the NHS, including doctors,
nurses and interpreters will pass on any information
about your health to any other person or organisation
outside of the NHS without your permission (except in
very exceptional circumstances, such as if the doctor
believes you may be of harm to yourself or others).
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Call 999 or 111

خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتمانی
NHS
وەك کەسێك کە مافی پاراستنی مرۆڤایەتی یان مافی پەنابەری
پێدرابێت ،تۆ مافی ئەوەت هەیە بۆ بەکارهێنانی خزمەتگوزاریەکانی
تەندروستی کە پێشکەش دەکرێت لەالیەن خزمەتگوزاری
تەندرووستی نیشتمانی ( )NHSئەگەر تۆ لە بەریتانیای مەزن
بژیت.

سەردانی پزیشکی
گشتی  GPبکە

تۆ دەتوانیت ئەم خزمەتگوزاریانە بە خۆڕایی بەکاربێنیت:
•پزیشکی گشتی  ،GPهەروەها ناسراویشە بە پزیشکی خێزان
•نەخۆشخانەکان
•خزمەتگوزاریەکانی منداڵبوون

سەردانی بەشی فریاکەوتن
و ڕووداوەکان( )A&Eبکە

خزمەتگوزاری تەندرووستی نیشتمانی ( )NHSخزمەتگوزاریەکان
پێشکەش دەکات بۆ ئەوانەی پێویستیان بە چارەسەری پزیشکییە
و هەروەها یارمەتی پێشکەش دەکات لە بوارەکانی نەهێشتنی
سکپڕبوون ،پالندانانی خێزانی ،خواردنی تەندروست و تەندروستی
دەروونی.
تەندروستیت کار ناکاتە سەر باری پەنابەریت یان کار ناکاتە سەر
ئەو خزمەتگوزاریانەی کە خزمەتگوزاری تەندرووستی نیشتمانی
( )NHSبەردەستن بۆ تۆ .هیچ کام لەو خەڵکانەی کە کار دەکەن
بۆ خزمەتگوزاری ( ،)NHSکە بریتین لە دکتۆران ،پەرستیاران و
وەرگێڕەکان هیچ زانیاریەکی دەربارەی تەندروستیت نادەن بە هیچ
کەس و ڕێکخراوێك لە دەرەوەی خزمەتگوزاری ( )NHSبەبێ
ڕەزامەندی تۆ (بێجگە لە حاڵەتە زۆر مرۆییەکان ،وەکو ئەگەر
دکتۆرەکە لەو باوەڕەدابێت تۆ ڕەنگە ئازاری خۆت بدەیت یان
ئازاری خەڵکانی تر بدەیت).
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تەلەفۆن بکە بۆ ژمارە
999یان 111

Seeing a General
Practitioner (GP)
What are GP services?
Visit a GP if it is not an emergency and you need to see
a doctor or nurse about your health. GPs are highly
skilled doctors who are trained in all aspects of general
medicine e.g. child health, adult medicine and mental
health. Practice nurses are qualified and registered
nurses who usually run clinics for long-term conditions
e.g. diabetes.
GPs also provide services such as:
• Antenatal care (care for pregnant women and their
unborn children)
• Vaccinations
• Advice on smoking and diet
You will not be charged for the majority of GP services.
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بینینی پزیشکی گشتی GP
ئایا خزمەتگوزاریەکانی پزیشکی گشتی  GPچین؟
سەردانی پزیشکی گشتی  GPبکە ئەگەر حاڵەتەکەت بە پەلە نیە و
دەتەوێت دکتۆرێك یان پەرستیارێك ببینی دەربارەی تەندروستیت.
پزیشکانی گشتی  GPدکتۆری زۆر شارەزان مەشقیان کردووە
لەسەر گشت بوارەکانی پزیشکیی گشتی بۆ نموونە تەندروستی
منداڵ ،تەندروستی کەسانی گەورە و تەندروستی دەروونی.
پەرستیارانی بنکە پزیشکی پەرستیاری خاوەن بڕوانامە و
تۆمارکراون کە بەشێوەیەکی ئاسایی کلینیك بەڕێوەدەبەن بۆ
حاڵەتەکانی درێژخایەن وەکو نەخۆشی شەکرە.
پزیشکانی گشتی  GPهەروەها خزمەتگوزاریەکان پێشکەش دەکەن
وەکو:
چاودێری پێش لەدایکبوون (چاودێری و سەرپەرشتی کردنی
ئافرەتانی سکپڕ و کۆرپە لەدایك نەبووەکانیان)
کووتانەکان
ئامۆژگاری سەبارەت بە جگەرەکێشان و ڕێجیم واتا خواردن
ڕێکخستن
تۆ پارەت لێ وەرناگیرێت بۆ زۆربەی خزمەتگوزاریەکانی پزیشکی
گشتی .GP
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How do I register with a GP?
You will need to register at a GP surgery, also called a
practice, near where you are living as soon as possible,
even if you are not currently ill.
The NHS Choices website has a list of all GP surgeries
in the UK: www.nhs.uk/Service-Search/GP/
LocationSearch/4. You should check online to see
where your nearest surgery is and how you can register
there.
GP surgeries are generally open Monday to Friday
between 8.30am and 6.30pm, and some surgeries are
also open on Saturdays.
To register with a GP you will need to give your
name, date of birth, address and telephone number
if you have one. GP surgeries may ask to see proof
of identity with your name and date of birth (such as
your Biometric Residence Permit) and proof of address
(such as your tenancy agreement). However, they
cannot refuse to register you if these are not available.
More information about registering with a GP can
be found here: https://assets.nhs.uk/prod/
documents/how-to-register-with-a-gp-asylumseekers-and-refugees.pdf
After you have registered with your new GP you might
be asked to have a health check. This will usually be
carried out by a nurse. It is important that you go to
this appointment even if you are well.
If you move to a different part of the UK you will need to
register with a new GP.
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Biometric Residence
Permit

ADDRESS

Proof of address

Health check

من چۆن ناوی خۆم تۆمار بکەم الی پزیشکی گشتی
 GP؟
تۆ پێویستە ناوی خۆت تۆماربکەیت لە بنکەی پزیشکیی پزیشکی
گشتی  GP surgeryهەروەها پێی دەووترێت ، practiceلەنزیك
ئەو شوێنەی لێی دەژیت بە زووترین کات ،هەتا ئەگەر ئێستا
نەخۆشیش نەبیت.
ماڵپەڕی  NHS Choicesلیستێکی گشت بنکە پزیشکیەکانی
پزیشکی گشتی GPناو بەریتانیای تێدایەwww.nhs.uk/ :
 .Service-Search/GP/LocationSearch/4تۆ دەبێت
لە ئۆنالین بگەڕێیت بۆ ئەوەی بزانیت نزیکترین بنکەی پزیشکی لە
تۆوە لە کوێیە و چۆن دەتوانیت لەوێ ناوت تۆمار بکەیت.

مۆڵەتنامەی نشینگەی
بایۆمەتری

ناونیشان

بنکە پزیشکیەکانی پزیشکی گشتی  GPبەشێوەیەکی گشتی کراوەن
لە ڕۆژانی دووشەمە بۆ هەینی لەنێوان کاتژمێرەکانی ی بەیانی و ی
پاشنیوەڕۆ ،و هەندێك بنکە پزیشکیەکان هەروەها ڕۆژانی شەممە
کراوەن.
بۆ ناو تۆمارکردن الی پزیشکی گشتی  GPتۆ پێویستە ناوی خۆت،
بەرواری لەدایکبوونت ،ناونیشانت و ژمارە تەلەفۆنەکەت ئەگەر
هەتبێت بدەیت .بنکە پزیشکیەکانی پزیشکی گشتی  GPڕەنگە
داوای بینینی بەڵگەیەکی ناسنامەت لێ بکەن کە ناو و بەرواری
لەدایکبوونی خۆتی لەسەر بێت (وەکو مۆڵەتی نشینگەی بایۆمەتری)
و بەڵگەیەکی ناونیشان (وەکو گرێبەستی بەکرێگرتن) .هەرچەندە
ئەوان ناتوانن تۆمارکردنت ڕەت بکەنەوە ئەگەر ئەمانە نەبوون.
زانیاری زیاتر دەربارەی ناو تۆمارکردن لەالی پزیشکی گشتی GP
دەتوانرێت بدۆزرێتەوە لێرە:
https://assets.nhs.uk/prod/documents/howto-register-with-a-gp-asylum-seekers-andrefugees.pdf
دوای ئەوەی ناوت لەالی پزیشکی گشتی  GPی تازەی خۆت
تۆمارکرد تۆ ڕەنگە داوات لێ بکرێت بۆ ئەوەی پشکنینی
تەندروستیت بۆ ئەنجام بدرێت .ئە بەشێوەیەکی ئاسایی بە
پەرستیارێك ئەنجام دەدرێت .شتێکی گرنگە کە تۆ بڕۆیت بۆ ئەم
دیدارە هەتا ئەگەر تەندروستیشت باش بێت.
ئەگەر ماڵت گوێزایەوە بۆ بەشێکی تری بەریتانیا ئەوا پێویستە ناوی
خۆت لەالی پزیشکێکی گشتی GPی تازەتۆمار بکەیت.
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بەڵگەی ناونیشان

پشکنینی تەندروستی

What if a GP refuses to
register me?
A GP surgery can refuse your application to register
if they have reasonable grounds for doing so, but a
surgery cannot refuse an application on the grounds
of race, gender, social class, age, religion, sexual
orientation, appearance, disability or medical
condition. A GP surgery cannot refuse to register a
patient because they do not have identification or proof
of address.
If a GP refuses to register you, they must provide, free
of charge, any immediately necessary treatment that is
requested for a period of up to 14 days (this can vary
according to circumstances).
If a GP surgery refuses to register you the surgery must
notify you, in writing, of the refusal and the reason for it,
within 14 days of its decision.
A GP surgery may not be able to register you if they
have no space, but you will always be able to find
another surgery near to your home that can register you.
If you have difficulty registering with a GP you can
contact your local NHS England area team:
www.nhs.uk/Service-Search/Area-Team/
LocationSearch/1839
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چی دەبێت ئەگەر پزیشکی گشتی  GPناوی من
تۆمار نەکات؟
بنکەی پزیشکیی پزیشکی گشتی  GPدەتوانێت داواکارییەکەت
ڕەت بکاتەوە بۆ ناو تۆمارکردن ئەگەر هۆکاری گونجاویان هەبێت
بۆ ئەمە ،بەاڵم بنکەی پزیشکی ناتوانێت داوکاریەك ڕەت بکاتەوە
بە هۆکاری ڕەچەڵەك ،ڕەگەز ،پۆلی کۆمەاڵیەتی ،تەمەن ،ئایین،
ئاڕاستەی سێکسی ،ڕووکار ،کەمئەندامی یان حاڵەتی پزیشکی.
بنکەی پزیشکی ناتوانێت داوکاریەك ڕەت بکاتەوە بۆ تۆمارکردنی
ناوی نەخۆشێك لەبەرئەوەی ناسنامە یان بەڵگەی ناونیشانی پێ
نەبێت.
ئەگەر پزیشکی گشتی  GPڕەتی بکاتەوە ناوت تۆمار بکات ،ئەوا
دەبێ چارەسەری پێویست و دەستبەجێ بە خۆڕایی پێشکەش بکەن
14ڕۆژ (ئەمە دەکرێت جیاواز
بۆت کە داواکراوە بۆ ماوەی تاکو 
بێت بەپێی بارودۆخەکان)
ئەگەر پزیشکی گشتی  GPڕەتی بکاتەوە ناوت تۆمار بکات ،بنکەی
پزیشکێەکە دەبێت ئاگادارت بکاتەوە ،بە نووسین ،لە ڕەتکردنەوەکە
14ڕۆژی بڕیاردانەکەی.
و هۆکارەکەی لەماوەی 
بنکەیەکی پزیشکیی پزیشکی گشتی  GPڕەنگە نەتوانێت ناوت تۆمار
بکات ئەگەر شوێن یان بۆشاییان نەبوو ،بەاڵم تۆ هەمیشە دەتوانیت
بنکەیەکی پزیشکی تری نزیك لە ماڵەکەت بدۆزیتەوە کە بتوانێت
ناوت تۆمار بکات.
ئەگەر کێشەت هەبێت لە ناو تۆمارکردن لەالی پزیشکی گشتیGP
ئەوا دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە تیمی خزمەتگوزاری  NHSی
ئینگالند لە ناوچەکەی خۆت:
www.nhs.uk/Service-Search/Area-Team/
LocationSearch/1839
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• Your local Patient Liaison Service: www.nhs.uk/
Service-Search/Patient-advice-and-liaisonservices-(PALS)/LocationSearch/363
• Doctors of the World: www.doctorsoftheworld.
org.uk/pages/UK-Programme

How do I make an appointment?

Male or female GP

To see a GP or nurse, you must make an appointment in
person in the GP surgery or by telephone or online.
You can ask to see a male or female GP or nurse and
your GP surgery will do their best to accommodate this.
You may have to wait a few days for a non-urgent
appointment. If you think you need to see the doctor
urgently tell the receptionist when you make the
appointment that you need an emergency appointment.
You will be seen that day if appropriate.
If the GP thinks you are too ill to come to the surgery,
they may visit you at home.
GP appointments are usually 10 minutes long and
occasionally longer if appropriate.
You must make a separate appointment for each family
member as the GP or nurse will only be able to see one
patient in each appointment.
Please make sure you arrive on time for your
appointment or cancel it if you are unable to attend.
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Appointments
are usually
10 minutes long

خزمەتگوزاری هاوئاهەنگی نەخۆش لە ناوچەکەت:
www.nhs.uk/Service-Search/Patientadvice-and-liaison-services-)PALS(/
LocationSearch/363
ڕێکخراوی دکتۆرەکانی جیهانDoctors of the World:
www.doctorsoftheworld.org.uk/pages/UKProgramme
پزیشکی گشتی  GPی پیاو
یان ئافرەت

من چۆن دیدارێك ڕێك بخەم؟
بۆ بینینی پزیشکی گشتی  GPیان پەرستیارێك ،تۆ دەبێت دیدارێك
ڕێكبخەیت بۆ خۆت بڕۆیت لەناو بنکە پزیشکیەکە یان بە تەلەفۆن
یان ئۆنالین.
تۆ دەتوانیت داوای پزیشکی گشتی  GPیان پەرستیاری پیاو یان
ئافرەت بکەیت وبنکە پزیشکیەکەت هەوڵی باش دەدەن بۆ جێبەجێ
کردنی ئەمە.
تۆ ڕەنگە پێویستیت بە چاوەڕوانی بێت چەند ڕۆژێکی کەم بۆ
دیدارێکی بە پەلە نەبێت .ئەگەر وا هەست دەکەیت تۆ پێویستیت
بەوەیە دکتۆر بە پەلە ببینی ئەوا بە پرسگەکە بڵێ پێویستیت بە
دیدارێکی بە پەلەیە کاتێك کە دیدارەکە ڕێك دەخەیت .ئەگەر بگونجێ
تۆ ئەو ڕۆژە دەبینرێیت.
ئەگەر پزیشکی گشتی  GPوابزانێت تۆ زۆر نەخۆشیت ناتوانیت
بێیت بۆ بنکە پزیشکیەکە ،ئەو کاتە ڕەنگە سەردانت بکەن لە ماڵەوە.
دیدارەکانی پزیشکی گشتی  GPبەشێوەیەکی ئاسایی بۆ ماوەی
10خولەکە و هەندێك جار درێژترە ئەگەر بگونجێ.

تۆ دەبێت دیداری جیا ڕێك بخەیت بۆ هەر ئەندامێکی خێزان چونکە
پزیشکی گشتی GPیان پەرستیار دەتوانن تەنها یەك نەخۆش ببینن
بۆ هەر دیدارێك.
تکایە دڵنیابە لەوەی پێش وەخت بگەنەجێ بۆ دیدارەکەت یان ڕەتی
بکەوە ئەگەر ناتوانیت ئامادەبیت.
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دیدارەکان 
بەشێوەیەکی ئاسایی 
10خولەك دەخایەنێت


What if I do not speak English?
If you need an interpreter you must tell the receptionist
when you make the appointment. Tell the staff which
language you speak and they will book an interpreter
for you or get an interpreter on the phone.
It is important that you and the doctor understand each
other so that he/she can make an accurate diagnosis of
your problem.
You will not be charged if you require an interpreter.
Everything discussed in the consultation is confidential
including anything discussed in the presence of an
interpreter.

What do I do if my GP surgery is
closed?
If your GP surgery is closed:
• For minor illness or injury (cuts, sprains, or rashes),
you can visit a walk-in centre, minor injuries unit
or urgent care centre. Visit NHS Choices online
(www.nhs.uk/pages/home.aspx) to find your
nearest centre.
• You can also get medical help for problems that
cannot wait by calling the NHS non-emergency
number, 111. This number is free to call and the
service is available 24 hours a day. You will be
asked for some details, such as your name and
address. If you do not speak English, you will need
to either request an interpreter in English at the
beginning of the call or ask a friend or relative to
make the call for you to ask for an interpreter.
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چی دەبێت ئەگەر نەتوانم بە ئینگلیزی قسە بکەم؟
ئەگەر تۆ پێویستیت بە وەرگێڕ بوو تۆ دەبێت بە پرسگەکە بڵێیت
کاتێك دیدارەکە ڕێك دەخەیت .بە ستافەکان بڵێ بە کام زمان قسە
دەکەیت و ئەوان وەرگێڕێك ڕێك دەخەن بۆت یان وەرگێڕێك لەسەر
تەلەفۆن ئامادە دەکەن.
شتێکی گرنگە کە تۆ و دکتۆرەکە لە یەکتری تێبگەن تاکو ئەو
دەستنیشانێکی دروست بۆ کێشە تەندروستیەکەت بکات.
ئەگەر داوای وەرگێڕێك بکەیت پارەت لێ وەرناگیرێت .گشت ئەو
شتانەی لە پشکنینەکە گفتوگۆ بکرێت بە نهێنی دەمێنێتەوە لەوانەش
کە گفتوگۆی لەسەرکرا بە ئامادەبوونی وەرگێڕ.

دەبێ چی بکەم ئەگەر بنکە پزیشکیەکەی پزیشکی
گشتی  GPـم داخرابێت؟
ئەگەر بنکە پزیشکیەکەی پزیشکی گشتی  GPـت داخرابێت:
•بۆ نەخۆشی یان برینی بچووك (بڕین لەجێ چوون ،لیری سەر
پێست) ،دەتوانی بڕۆیت بۆ سەنتەری ،walk-in centre
یەکەی برینی بچووك یان سنتەری چاودێری بە پەلە urgent
 .care centreسەردانیNHS Choices بکە لەسەر
ئۆنالین (www.nhs.uk/pages/home.aspx)بۆ
دۆزینەوەی نزیکترین سەنتەر.
•هەروەها دەتوانیت یارمەتی پزیشکی بۆ کێشەکانت وەربگریت
کە ناتوانیت چاوەڕوان بکەیت بە تەلەفۆن کردن بۆ ژمارەی
خزمەتگوزاری  NHSی نا بەپەلە بە ژمارە  .111ئەم ژمارە
تەلەفۆنە بەخۆڕاییە بۆ تەلەفۆن کردن بۆ خزمەتگوزاریەکە کە
ڕۆژانە  24کاتژمێر کاردەکات .تۆ داوات لێدەکرێت کە هەندێك
وردەکاری بدەیت ،وەکو ناوت ناونیشانت .ئەگەر تۆ ناتوانیت
بە ئینگلیزی قسە بکەیت ،تۆ پێویستت بەوە دەبێت داوای
وەرگێڕ بکەیت بە ئینگلیزی لە سەرەتای تەلەفۆنەکە یان داوا
لە هاوڕێیەکت یان خزمێکت بکەیت بۆ ئەوەی تەلەفۆنێكیت بۆ
بکات بۆ ئەوەی داوای وەرگێڕ بکات.
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How do I access specialist
services?
Your GP will decide if you need to see specialist
services (for example, a specialist doctor in a hospital).
A specialist doctor can also be called a consultant.
Everyone has to wait to see a specialist; the waiting time
can vary from two weeks to a number of months.
The hospital will write to you with details of your
appointment.
If you need an interpreter, contact the hospital and let
them know.
It is very important that you tell your doctor that you
have either Humanitarian Protection or refugee status
so that you do not get charged for any part of your
hospital stay and treatment.
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Specialist

من چۆن خزمەتگوزاری تایبەتمەند بەکاربێنم؟
پزیشکی گشتی  GPـت بڕیار دەدات کە ئایا تۆ پێویستیت بە
خزمەتگوزاری تایبەتمەندە(بۆ نموونە دکتۆری تایبەتمەند لە
نەخۆشخانە) .دکتۆرێكی تایبەتمەند هەروەها پێی دەووترێت پزیشکی
ڕاوێژکارconsultant.
هەموکەسێك پێویستە چاوەڕاون بکات بۆ بینینی پزیشکی تایبەتمەند؛
ماوەی چاوەڕوانی جیاوازە لە دوو هەفتە بۆ چەندین مانگ
دەخایەنێت.
نەخۆشخانە نامەت بۆ دەنووسێت بە وردەکاری دیدارەکەت.
ئەگەر پێویستیت بە وەرگێڕ بێت ،پەیوەندی بە نەخۆشخانەوە بکە و
ئاگاداریان بکەرەوە.
شتێکی گرنگە کە تۆ بە دکتۆرەکەت بڵێیت کە تۆ مافی پاراستنی
مرۆڤایەتی یان مافی پەنابەریت هەیە بۆ ئەوەی پارەت لێ
وەرنەگیرێت بۆ هەر بەشێکی مانەوەت لە نەخۆشخانە یان
چارەسەرت.
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تایبەتمەند

Mental Health Services
Mental health problems range from the worries we all
experience as part of everyday life to serious long-term
conditions. Anxiety, post-traumatic stress disorder and
depression are the most common problems. If you have
been feeling depressed for more than a few weeks
or your anxiety is affecting your daily life, make an
appointment to speak to your doctor.
Advice is also available on the NHS website to support
you on your way to feeling better. The NHS website also
gives details of support organisations and their helplines
that you can contact for help and advice.
The helplines are staffed by specially trained volunteers
who will listen to you, understand what you are going
through and help you through your immediate crisis.
Please visit www.nhs.uk/livewell/mentalhealth/
Pages/Mentalhealthhome.aspx
How to access these services:
Help is also available from the Samaritans, a charitable
organisation operating a 24-hour service available
every day of the year. www.samaritans.org/
how-we-can-help/contact-samaritan/. You
can telephone them on 116 123 or email them at jo@
samaritans.org.
You can check on the Directory of Mental Health and
Wellbeing Services at to see what your local area offers.
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خزمەتگوزاریەکانی تەندرووستی
دەروونی
کێشەکانی تەندروستی دەروونی کۆمەڵێکە لە نیگەرانیەکانەوە کە ئێمە
هەموومان تووشی دەبین وەك بەشێکی ژیانی ڕۆژانەمان بۆ حاڵەتە
مەترسیدارە درێژخایەنەکان .دڵەڕاوکێ ،کۆستی دەروونی دوای
پێكان و خەمۆکی کێشە هەرە باوەکانن .ئەگەر تۆ هەستت کرد کە
تووشی خەمۆکی بوویت بۆ زیاتر لە چەندە هەفتەیەك یان دڵەڕاوکێی
تۆ کاردەکاتە سەر ژیانی ڕۆژانەت ،دیدارێك ڕێك بخە بۆ قسەکردن
لەگەڵ دکتۆرەکەت.
ئامۆژگاری هەروەها بەردەستە لەسەر ماڵپەڕی خزمەتگوزاری
 NHSبۆ پشتگیری کردنت سەبارەت بە ئەو شێوازەی کە هەست بە
باشتر دەکەیت .ماڵپەڕی خزمەتگوزاری  NHSهەروەها وردەکاری
ڕێکخراوە هاوکارەکان و هێڵەکانی یارمەتیدان دەدات کە تۆ دەتوانیت
پەیوەندی بکەیت بۆ یارمەتی و ئامۆژگاری.
هێڵەکانی یارمەتی ستافیان هەیە کە خۆبەخشی بەتایبەتی مەشق
پێکراون کە گوێت لێ دەگرن ،و تێدەگەن خەریکی چیت و یارمەتیت
دەدەن لە قەیرانی دەستبەجێ.
تکایە سەردانی www.nhs.uk/livewell/mentalhealth/
Pages/Mentalhealthhome.aspxبکە
چۆن ئەم خزمەتگوزاریانە بەکاردێنن:
یارمەتی هەروەها بەردەستە لە سامەریتانەکانSamaritans,
ڕێکخراوێکی خێرخوازییە کە خزمەتگوزارییەك کارپێدەکات کە 24
کاتژمێر بەردەستن هەموو ڕۆژێكی ساڵ
r. www.samaritans.org/how-we-can-help/
 ./contact-samaritanدەتوانیت تەلەفۆنیان بۆ بکەیت بە
ژمارە تەلەفۆنی 116 123یان ئیمەیلیان بۆ بکەیت بۆ @jo
.samaritans.org
تۆ دەتوانیت لەسەر ڕێبەری خزمەتگوزاری تەندروستی دەروونی و
خۆشگوزەرانی بزانیت ئۆفەرە خۆجێیەکانی ناوچەکەت چین.
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Further advice can be found at:
www.nhs.uk/conditions/Suicide/Pages/
Getting-help.aspx
Migrant Health
Website: https://migrant.health/
Mind
Tel: 0300 123 3993
Website: https://www.mind.org.uk/
Priory Group
Tel: 0800 6911552
Website: https://www.priorygroup.com/
Psychiatry – UK
Tel: 0330 1241980
Website: https://www.psychiatry-uk.com/
Refugee Council
Website: https://www.refugeecouncil.org.uk/
Traumatic Stress Service – South London and Maudsley
NHS Foundation Trust
Tel: 020 322829 69
Kooth (for children and young people)
Tel: 0845 3307090
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:ئامۆژگاری زیاتر دەست دەکەون لە
www.nhs.uk/conditions/Suicide/Pages/
Getting-help.aspx
تەندروستی کۆچبەران
/https://migrant.health :ماڵپەڕ
Mind
: 0300 123 3993تەلەفۆن
/https://www.mind.org.uk :ماڵپەڕ
Priory Groupگروپی ئەولەویەت
: 0800 6911552تەلەفۆن
/https://www.priorygroup.com :ماڵپەڕ
Psychiatry – UK
: 0330 1241980تەلەفۆن
/https://www.psychiatry-uk.com :ماڵپەڕ
Refugee Council
/https://www.refugeecouncil.org.uk :ماڵپەڕ
 دەستەی-Traumatic Stress Service خزمەتگوزاری
 ی خواروی لەندەن و مۆدیسلیNHS دامەزراوەی
: 020 322829 69تەلەفۆن
(بۆ مندااڵن و کەسانی گەنجKooth
: 0845 3307090تەلەفۆن
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What services
do I access in an
emergency?
If you or a family member has an accident or a sudden
serious illness you should go to your nearest hospital
with an A&E department which is free for everyone.
If it is an extreme emergency call 999 and ask for
an ambulance to transport you to a hospital. This
service is free of charge and should only be used in an
emergency.
If you are able to, you may also make your own way to
the A&E department.
Do not use A&E for minor medical problems.
Once your medical situation has been stabilised in the
Accident and Emergency department you may need to
stay in a specialist department of the hospital until you
have fully recovered and can return home.
If you are admitted to hospital it is very important
that you tell your doctor that you have either
Humanitarian Protection or refugee status so that you do
not get charged for any part of your hospital stay and
treatment.
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چ خزمەتگوزارییەك بەکاردەهێنم
لەکاتێکی بە پەلە؟
ئەگەر تۆ ئەندامی خێزانێك بیت و ڕووداوێکی هاتوچۆ یان برینێکی
مەترسیداری کتوپڕت هەبوو دەبێت بڕۆیت بۆ نزیکترین نەخۆشخانە
کە بەشی فریاکەوتن و ڕووداوەکان  A&Eی هەبێت کە بەخۆڕاییە
بۆ هەموو کەسێك.
ئەگەر زۆر بە پەلە بێت تەلەفۆن بکە بۆ ژمارە  999و
داوای ئەمبوالنس بکە بۆ گواستنەوەی بۆ نەخۆشخانەیەك
خزمەتگوزارییەکە بەخۆڕاییە و دەبێت تەنها لە کاتی فریاکەوتن
بەکاربێت.
ئەگەر تۆ بتوانیت ،ڕەنگە بۆ خۆت بڕۆیت بۆ بەشی فریاکەوتن و
ڕووداوەکان .A&E
بەشی فریاکەوتن و ڕووداوەکان  A&Eبەکارمەهێنە بۆ کێشەی
پزیشکی بچووك.
هەر کاتێك کە باری تەندروستیت جێگیر بوو لە بەشی فریاکەوتن
و ڕووداوەکان ڕەنگە تۆ پێویست بکات لە بەشێکی تایبەتمەندی
نەخۆشخانە بمێنیتەوە تاکو تۆ بە تەواوی چاك دەبیتەوە و بتوانیت
بگەڕێیتەوە ماڵەوە.
ئەگەر تۆ لە نەخۆشخانە مایتەوە زۆر گرنگە بە دکتۆرەکەت بڵێیت
کە تۆ مافی پارستنی مرۆڤایەتی یان مافی پەنابەریت هەیە بۆ ئەوەی
پارەت لێ وەرنەگیرێت بۆ هەر بەشێکی مانەوەت لە نەخۆشخانە و
چارەسەرەکەت.
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How do I access
medication from the
pharmacy?
Your GP may want you to take medicines and will
write you a prescription. Take your prescription to the
pharmacy or chemist.
You can visit NHS Choices to find your local pharmacy:
www.nhs.uk/Service-Search/Pharmacy/
LocationSearch/10 or ask for advice at your GP
surgery.
The pharmacist can also give free advice on treating
minor health problems, such as colds and coughs.
You can buy some medicines from the pharmacy
without a prescription, including some painkillers and
cough medicines however you will have to pay for these
medicines.
You may be charged for prescription medicines
(see next section).
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Pharmacy

من چۆن دەتوانم دەرمان بەکاربێنم
لە دەرمانخانە؟
پزیشکی گشتی  GPی خۆت ڕەنگە بیەوێت تۆ دەرمان وەربگریت
و ڕاچێتەت بۆ دەنووسێت .ڕاچێتەکە ببە بۆ الی دەرمانخانە یان
دەرمانساز.
تۆ دەتوانیت سەردانی  NHS Choicesبکەیت بۆ دۆزینەوەی
دەرمانخانەی خۆجێی ناوچەکەتwww.nhs.uk/Service- :
 Search/Pharmacy/LocationSearch/10یان داوای
ئامۆژگاری بکە لە بنکە پزیشکیەکەی پزیشکی گشتی  GPی خۆت.
دەرمانساز هەروەها دەتوانێت ئامۆژگاری بدات سەبارەت بە
چارەسەرکردنی کێشەی تەندروستی بچووك ،وەکو سەرما و کۆخە.
تۆ دەتوانیت هەندێك دەرمان بکڕیت لە دەرمانخانە بەبێ ڕاچێتە،
لەوانە حەبی ئازار و دەرمانی کۆخە هەرچەندە پێویستە پارە بدەیت
بۆ ئەم دەرمانانە.
تۆ ڕەنگە پارە بدەیت بۆ ڕاچێتەکانی دەرمان
(سەیری بەشی داهاتوو بکە).
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دەرمانخانە

How do I access
financial support for
health costs?
Although treatment on the NHS is free at the point of
delivery, prescriptions, dental treatment, sight tests, wigs
and fabric supports are not free to everyone in some
parts of the UK.
Some people are automatically entitled to free
prescriptions and dental care including children,
pregnant women and people receiving certain
benefits. NHS eye tests are also free for some people
(for example children or those aged 60 or over).

Prescription costs

Dental costs

If you are no longer receiving benefits but have a low
income, you can get financial help by filling in an HC1
form. You will be asked to explain your current sources
of income and to provide payslips if you have a job.
You will then get an HC2 certificate which is normally
valid for one year. The HC2 certificate covers:
• Prescription costs
• Dental costs

Eye care costs

• Eye care costs
• Healthcare travel costs
• Wig and fabric supports
HC1 forms are available from your GP surgery,
Jobcentre Plus, most NHS hospitals and may be
available from your dentist or optician. You can also get
an HC1 form by calling 0300 123 0849.

Travel costs

Visit NHS Choices for more information: www.nhs.
uk/NHSEngland/Healthcosts/Pages/nhs-lowincome-scheme.aspx
Wig and fabric supports
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من چۆن پشتگیری دارایی بەکاربێنم
بۆ تێچووی تەندروستی؟
هەرچەندە چارەسەر لەسەر خزمەتگوزاری بەخۆڕاییە لە خاڵی
وەرگرتن ،ڕاچێتەکان ،چارەسەری ددان ،پشکنینی چاو ،باڕۆکەی
قژ  wigs and fabric supportsبە خۆڕایی نین بۆ گشت
کەسێك لە هەندێك بەشەکانی بەریتانیا.
هەندێك خەڵك بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی مافی ڕاچێتە و چاودێری
تەندروستی ددانیان بەخۆڕایی هەیە و لەوانەش مندااڵن ،ئافرەتانی
سکپڕ و خەڵکانی کە هاوکاری دارایی دیاریکراو واتا بەنەفێت
وەردەگرن .پشکنینی چاوی خزمەتگوزاری  NHSهەروەها
بەخۆڕاییە بۆ هەندێك خەڵك (بۆ نموونە مندااڵن یان ئەوانەی
تەمەنیان لە  60سااڵن یان زیاترە).

تێچووی ڕاچێتە

تێچووی پزیشکی ددان

ئەگەر تۆ هیچی تر لەمەوال هاوکاری دارایی واتا بەنەفێت
وەرناگریت بەاڵم داهاتێکی کەمت هەیە ،تۆ دەتوانیت یارمەتی
دارایی وەربگریت بە پڕکردنەوەی فۆرمێکی  .HC1تۆ داوات
لێدەکرێت بۆ ڕونکردنەوەی سەرچاوەکانی داهاتی ئێستات و پسولەی
پارەوەرگرتنتpayslipsبدەیت ئەگەر کارێكت هەبێت .تۆ دواتر
بڕوانامەی  HC2وەردەگریت کە بەشێوەیەکی ئاسایی بۆ ساڵێك
کاری پێ دەکرێت .بڕوانامەی  HC2ئەم تێچووانە دەگرێتەوە:
•تێچووی ڕاچێتەکان
•تێچووی پزیشکی ددان

تێچووی پزیشکی چاو

•تێچووی چاودێری تەندروستی چاو
•تێچووی گەشتی چاودێری تەندروستی
•پشتگیری بارۆکەی قژ و
فۆرمیHC1 بەردەستن لە بنکەی پزیشکی پزیشکی گشتیGP
 ،ناوەندی کار Jobcentre Plus زۆربەی نەخۆشخانەکانی
ی NHSو ڕەنگە بەردەست بن لە الی پزیشکی دان
خزمەتگوزار 
یان پزیشکی چاوی خۆت .تۆ هەروەها دەتوانیت فۆرمی  HC1ـت
دەستبکەوێت بە تەلەفۆن کردن بۆ ژمارە .0300 123 0849
سەردانیNHS Choices بکە بۆ زانیاری زیاتر: www.nhs.
uk/NHSEngland/Healthcosts/Pages/nhs-lowincome-scheme.aspx
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تێچووی گەشت

پشتگیری بارۆکەی قژ و قوماش

Service

Description of service

How to access

Dental care

Regular check-ups allow your
dentist to see if you have any
dental problems and help
to keep your mouth healthy.
Your dentist will suggest how
frequently you should have
your next check-up based on
how good your oral health is.

You can register at a dental
surgery as an NHS patient.
You can find your nearest
dental surgery at www.nhs.
uk/pages/home.aspx or
ask the organisation supporting
you for advice.

Dental surgeries provide both
private care and care under
the NHS. If you are not entitled
to a HC2 certificate you will
have to pay for NHS dental
care.
Eye care
services

If you need your eyes tested
or need new glasses, make an
appointment to see an optician.
If you are not entitled to a HC2
certificate you will have to pay
for eye sight tests and services.
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If you require urgent dental
care either:
1) Call your dentist
2) Call NHS 111
3) If it is an emergency go to
your nearest hospital with
an A&E department
There are opticians in most
town centres.
If you require urgent eye care
either:
1) Call NHS 111
2) If it is an emergency go to
your nearest hospital
with an Accident and
Emergency department.

خزمەتگوزاری

وەسفی خزمەتگوزاری

چاودێری
تەندروستی
ددان

تۆ دەتوانیت ناوت تۆمار بکەیت
پشکنینی بەردەوام ڕێگا بە پزیشکی
ددانت دەدات بۆ ئەوەی بزانێت ئایا تۆ لە بنکەت تەندروستی ددان وەك
نەخۆشێکی خزمەتگوزاری  .NHSتۆ
هیچ کێشەی ددانت هەیە و یارمەتی
دەدات دەمت بە تەندروستی دەمێنێتەوە .دەتوانیت نزیکترین بنکەی تەندروستی
ددان بدۆزیتەوە لە www.nhs.
پزیشکی ددانت پێشنیار دەکات چۆن
دوبارە دیداری داهاتووت وەردەگریت  uk/pages/home.aspxیان
داوا لە ڕێکخراوەکە بکە پشتگیریت
بەندە بەوەی تەندروستی دەمت چەند
بکات بۆ ئامۆژگاری.
باشە.
بنکەکانی پزیشکی ددان هەردوو
چاودێری تەندروستی پێشکەش دەکەن
چاودێری تایبەت و چاودێری ژێر
خزمەتگوزاری  .NHSئەگەر تۆ
مافت نەبێت بۆ بڕوانامەی  HC2تۆ
دەبێت پارەی چاودێری تەندروسی
ددانی خزمەتگوزاری  NHSبدەیت.

چۆن بەکادێنیت

ئەگەر پێویستیت بە چاودێری
تەندروستی بە پەلەی ددان بێت یان:
)1تەلەفۆن بکە بۆ پزیکی
ددانت
)2تەلەفۆن بکە بۆ
خزمەتگوزاریNHS 111
)3ئەگەر حاڵەتێکی بە
پەلە بێت بڕۆ بۆ نزیکترین
نەخۆشخانە کە بەشی فریاکەوتن
ن A&Eی هەبێت
و ڕووداوەکا 

خزمەتگوزاری
چاودێری چاو

ئەگەر پێویستیت بە پشکنینی چاوت
یان چاویلکەی تازە بێت ،دیدارێك
ڕێك بخە بۆ پشکنینی چاو و
خزمەتگوزارییەکان.
ئەگەر تۆ مافت نەبێت بۆ بڕوانامەی
 HC2تۆ دەبێت پارەی پشکنینی چاو
و خزمەتگوزاریەکان بدەیت.
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پسپۆڕی چاو  opticiansلە زۆربەی
ناوەندی شارەکان هەن.
ئەگەر پێویستیت بە چاودێری بە پەلەی
چاو بێت یان:
)1تەلەفۆن بکە بۆ
خزمەتگوزاری HS 111
N
)2ئەگەر حاڵەتێکی
بە پەلە بێت بڕۆ بۆ
نزیکترین نەخۆشخانە
کە بەشی فریاکەوتن و
ن A&Eی
ڕووداوەکا 
هەبێت.

Sexual
health
services

Sexual health services are free
and available to everyone
regardless of sex, age, ethnic
origin and sexual orientation.

You can find your nearest
sexual health service at www.
nhs.uk/pages/home.aspx

Sexual health services
are provided by GPs and
specialised sexual health
clinics. You can visit any sexual
health clinic; it doesn’t have
to be one in your local area.
For sexual health services, you
do not have to give your real
name or tell staff who your GP
is if you do not want to.
Maternity
services

You can access maternity
services for free care including
during pregnancy, childbirth
and postnatal care.
It is very important that you tell
your midwife or doctor that
you have either Humanitarian
Protection or refugee status so
that you do not get charged.
After the birth of your child
extra support will be given in
the form of child health visitors.
These are qualified nurses
who provide free support and
advice to new mothers. They
may come to visit you and your
baby at your home.
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When you first learn that
you are pregnant book an
appointment to see your GP as
soon as possible and your GP
will give you the details of NHS
help and services available.

خزمەتگوزاری
تەندرووستی
سێکسی

خزمەتگوزاری تەندرووستی سێکسی
بەخۆڕایین و بەردەستن بۆ هەموو
کەسێك بەبێ گوێدانە سێکس ،تەمەن،
ڕەچەڵەك و نەتەوە و ئاڕاستەی
سێکسی.

تۆ دەتوانیت نزیکترین خزمەتگوزاری
تەندرووستی سێکسی خۆت بدۆزیتەوە
لە www.nhs.uk/pages/
home.aspx 

خزمەتگوزاری تەندرووستی سێکسی
پێشکەش دەکرێت لەالیەن پزیشکانی
گشتی GPو کلینیکەکانی تایبەتمەند
بە تەندروستی سێکسی .تۆ دەتوانیت
سەردانی کلینیکی تەندروستی سێکسی
بکەیت؛ پێویست ناکات لە ناوچەکەی
خۆت بێت .بۆ خزمەتگوزاری
تەندرووستی سێکسی ،پێویست ناکات
ناوی ڕاستەقینەی خۆت بدەیت یان بە
ستافەکان بڵێیت پزیشکی گشتی GPتۆ
کێیە ئەگەر تۆ حەز نەکەیت بیڵێێت.
خزمەتگوزاری
منداڵبوون

تۆ دەتوانیت خزمەتگوزاری منداڵبوون
بەکاربێنی بۆ چاودێری بە خۆڕایی
لەوانەش لە ماوەی سکپڕی ،منداڵبوون
و چاودێری دوای منداڵبوون.
زۆر گرنگە کە تۆ بە مامانەکەت یان
دکتۆرەکەت ڕابگەیەنیت کە تۆ یان
مافی پاراستنی مرۆڤایەتی یان مافی
پەنابەریت هەیە بۆ ئەوەی پارەی
تێچووت لێ وەرنەگیرێت.
دوای لەدایکبوونی منداڵەکەت
پشتگیری زیادەت پێ دەدرێت
بەشێوازی سەردانیکەری تەندروستی
منداڵ .پەرستیاری خاوەن بڕوانامە
هەن کە پشتگیری و ئامۆژگاری
بەخۆڕایی پێشکەش بە دایکە تازەکان
دەکەن .ڕەنگە بێن سەردانی خۆت
کۆرپەکەت بکەن لە ماڵەوەتان.
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تۆ کاتێك یەکەم جار دەزانیت کە
سکپڕیت دیدارێك ڕێك بخە بۆ بینینی
پزیشکی گشتی  GPی خۆت بە
زووترین کات و پزیشکە گشتیەکەت
وردەکاریت دەداتێ دەربارەی یارمەتی
خزمەتگوزاری و خزمەتگوزاریەکانی
کە بەردەستن

Mental
health

Mental health services in
England deal with a wide
range of issues including
depression, anxiety and post
traumatic stress disorder. There
are services for children, young
people and adults including
older adults.
How and what services
are available in each area
may differ.
Your GP will be able to provide
information on what services
are available in your area. You
can also look on NHS Choices:
https://www.nhs.uk/
pages/home.aspx
You can access NHS mental
health services for free.

There are a number of ways
to access support for mental
health problems.
You can make an appointment
with your GP and ask them to
refer you or a child to a mental
health service.
There may be local mental
health services provided by
the voluntary sector, either
ask your GP or look on NHS
Choices for what is available in
your area.
If you are an adult with
depression or anxiety, your
local Improving Access to
Psychological Therapies
services may allow you to refer
yourself without seeing your
GP. Look on NHS Choices to
see what is available in your
area:
www.nhs.uk/pages/
home.aspx
If you are dealing with a
mental health crisis, you can:
1)

Look on NHS Choices for
crisis services in your area

2)

Contact NHS 111

3)	You could go to your
nearest hospital with an
A&E department
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تەندروستی
دەروونی

خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی
دەروونی لە ئینگالند مامەڵە لەگەڵ
بڕێکی فراوانی کێشەکان دەکات
کە بریتین لە خەمۆکی ،دڵەڕاوکێ
و کۆستی دەروونی دوای پێکان.
خزمەتگوزاری هەن بۆ مندااڵن،
کەسانی گەنج و کەسانی گەورە
لەوانەش گەورە بەسااڵچوەکان.
چۆن وە کام خزمەتگوزاریەكان
بەردەستن لە هەر ناوچەیەك ڕەنگە
جیاواز بن.
پزیشکی گشتی خۆت دەتوانێت
زانیاریت بداتێ سەبارەت بەوەی
کام خزمەتگوزاریەکان بەردەستن لە
ناوچەکەت .تۆ هەروەها دەتوانیت
سەیریNHS Choicesبکەیت:
https://www.nhs.uk/
pages/home.aspx
دەتوانیت خزمەتگوزاریەکانی
تەندروستی دەروونی خزمەتگوزاری
 NHSبەخۆڕایی بەکاربێنیت.

چەندین ڕێگا هەبن بۆ بەکارهێنانی
پشتگیری بۆ کێشەکانی تەندروستی
دەروونی.
دەتوانیت دیدارێك ڕێك بخەیت لەگەڵ
پزیشکە گشتیەکەت و داوایان لێ
بکەیت خۆت یان منداڵەکەت ڕەوانەی
خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی
دەروونی بکات.
ڕەنگە خزمەتگوزاری تەندروستی
دەروونیی خۆجێی بن کە پێشکەش
دەکرێن لەالیەن کەرتی خۆبەخش ،جا
یان لە پزیشکە گشتیەکەت بپرسە یان
سەیری  NHS Choicesبکە بۆ ئەوە
بزانیت کامیان بەردەستن لە ناوچەکەت.
ئەگەر تۆ کەسێکی گەورەیت و
خەمۆکی یان دڵەڕاوکێت هەیە،
خزمەتگوزاری باشترکردنی
دەستگەیشتن بە چارەسەرەکانی
دەروونزانی ناوچەکەت ڕەنگە ڕێگات
پێ بدات بۆ ئەوەی خۆت ڕەوانە
بکەیت بەبێ ئەوەی پزیشکی گشتی
 GPی خۆت ببینی .سەیری NHS
 Choicesبکە بۆ ئەەی بزانیت
کامیان بەردەستن لە ناوچەکەت:
www.nhs.uk/pages/home.
aspx
ئەگەر تۆ مامەڵە دەکەیت لەگەڵ
قەیرانێکی تەندروستی دەروونی ،تۆ
دەتوانیت:
)1سەیریNHS Choices بکە
بۆ خزمەتگوزاریەکانی قەیران لە
ناوچەکەت
)2تەلەفۆن بکە بۆ خزمەتگوزاری
NHS 111
)3ئەگەر حاڵەتێکی بە پەلە بێت بڕۆ
بۆ نزیکترین نەخۆشخانە کە بەشی
فریاکەوتن و ڕووداوەکانA&E
ی هەبێت
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Drugs,
alcohol
and
smoking

190

It is illegal to:
•

Buy alcohol when under
18, or sell alcohol to
anyone under 18

•

Sell tobacco products to
anyone under 18

•

Smoke in an indoors
public place or
workplace

•

Drive or sit in the driving
seat of a vehicle when
you have been drinking
alcohol or taking
illegal drugs and some
prescribed medicines

•

Possess or sell some
drugs

There are many organisations
that can give you confidential,
non-judgemental advice on
reducing or stopping the use of
alcohol, nicotine or drugs.
You can visit your GP or
pharmacy for further support
and information.

دەرمانی
هۆشبەر،
ئەلکهول و
جگەرەکێشان

کارێکی نایاساییە بۆ:
•ئەلکهول بکرێت کە تەمەنت
ژێر 18ساڵ بێت ،یان ئەلکهول
بفرۆشیت بۆ هەرکەسێك تەمەنی
ژێر 18ساڵ بێت
•بەرهەمەکانی تووتن بفرۆشیت بە
هەرکەسێك تەەنی ژێر 18ساڵ بێت
•جگەرە بکێشی لە ناوەوەی شوێنێکی
گشتی یان لە شوێنی کار
•ئۆتۆمبێل لێ بخوڕیت یان لەسەر
کورسی شۆفێر دانیشت بیت و
ئەلکهول بخۆیتەوە یان دەرمانی
هۆشبەری نایاسایی بخۆیت و
هەندێکیان بە ڕاچێتە نووسرابن.
•هەندێك دەرمانی هۆشبەرت
هەڵگرتبێت یان بفرۆشیت
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زۆر لە ڕێکخاروەکان هەن کە دەتوانن
ئامۆژگاری نهێنی ،بەبێ حوکمدان
بدەن بە تۆ بۆ کەم کردنەوە یان
وەستاندنی بەکارهێنانی ئەلکهول،
نیکۆتین یان دەرمانی هۆشبەر.
دەتوانیت سەردانی پزیشکە گشتیەکەت
بکەیت یان دەرمانخانە بۆ پشتگیری و
زانیاری زیاتر.

Summary
A General Practitioner (GP) is the first doctor you will
usually visit when accessing healthcare – you should
register with a GP as soon as possible
If someone is seriously ill or injured and their life is at risk
call 999
If you urgently need medical help or advice but it’s not a
life threatening situation call NHS 111
As a refugee, you will be able to access National Health
Services including GPs, hospitals and maternity services
without charge
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پوختە
پزیشکێکی گشتی ( )GPبەشیوەیەکی ئاسایی یەکەم دکتۆرە سەردانی
دەکەیت کاتێك چاودێڕی تەندروستی بەکاردێنی  -تۆ دەبێت بە
زووترین کات ناوی خۆت تۆمار بکەیت لەالی پزیشکێکی گشتی
.GP
ئەگەر کەسێك زۆر بە سەختی نەخۆش یان بریندار بێت و ژیانیان لە
مەترسیدابێت تەلەفۆن بکە بۆ ژمارە 999
ئەگەر تۆ بە پەلە پێویستت بە یارمەتی پزیشکی یان ئامۆژگاری بێت
بەاڵم حاڵەتێکی هەڕەشە نیە لەسەر ژیان تەلەفۆن بکە بۆ ژمارە 111
وەك پەنابەرێك ،تۆ دەتوانیت خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی نیشتمانی
بەکاربێنی کە بریتین لە پزیشکانی گشتی  ،GPنەخۆشخانەکان و
خزمەتگوزاری منداڵبوون بەبێ پارە واتا بەخۆڕایی
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Chapter 9
Contacts
and Further
Information
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بەشی 
9
الیەنەکانی
پەیوەندیکردن و
زانیاری
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Emergency contact
details
Emergency services
Call 999 and ask for the police, an ambulance or the
fire service

National Grid
If you smell gas in or near your home, call 0800 111
999

Other useful contacts
and information
Police
To report crime and other concerns that do not require
an emergency response, please call 101
Website for England: www.police.uk

Healthcare
If you urgently need medical help or advice but it’s not
a life-threatening situation, you can contact:
• NHS England
Website: www.nhs.uk
Tel: 111
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وردەکاری پەیوەندیکردنی فریاکەوتن
خزمەتگوزاری فریاکەوتن
تەلەفۆن بکە بۆ ژمارە  999و داوای پۆلیس ،ئەمبوالنسێك یان
خزمەتگوزاری ئاگرکەوتنەوە بکە

تۆڕی نیشتمانی
ئەگەر بۆنی گازت کرد لەناو یان لەنزیك ماڵەکەت ،تەلەفۆن بکە بۆ 
0800 111 999

زانیاری و پەیوەندییە بە
سوودەکانی تر
پۆلیس
بۆ ڕاگەیاندنی تاوان یان نیگەرانیەکانی تر کە پێویستی بە
وەاڵمدانەوەی بە پەلە نیە ،تکایە لەفۆن بکە بۆ  101
ماڵپەڕ بۆ ئینگالند:www.police.uk 

چاودێری تەندروستی
ئەگەر تۆ بە پەلە پێویستیت بە یارمەتی پزیشکی یان ئامۆژگاری
بێت بەاڵم حاڵەتێکی هەڕەشە نیە لەسەر ژیانت ،دەتوانیت پەیوەندی
بکەیت بە:
ی NHS
•ماڵپەڕی خزمەتگوزار 
ی ئینگالند: www.nhs.uk
تەلەفۆن بکە بۆ: 111

197

For less urgent health needs, contact your GP or local
pharmacist.
• Doctors of the World
Provides help to register with a GP and access
healthcare
Website: www.doctorsoftheworld.org.uk
Email: clinic@doctorsoftheworld.org.uk
Tel: 0808 1647 686
• Freedom from Torture
Medical and social care, practical assistance and
psychological and physical therapy for survivors of
torture
Website: www.freedomfromtorture.org
• Helen Bamber Foundation
Medical and social care, practical assistance and
psychological and physical therapy for survivors of
torture
Website: www.helenbamber.org

Emotional support
• Samaritans
Support for those in emotional distress or struggling
to cope
Website: www.samaritans.org
Email: jo@samaritans.org
Tel: 116 123
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بۆ پێویستیە تەندروستیەکانی کەمتر بە پەلە ،تکایە پەیوەندی بکە بە
پزیشکی گشتی  GPیان دەرمانسازی ناوچەکەت.
•دکتۆرەکانی جیهانDoctors of the World
یارمەتی پێشکەش دەکەن بۆ ناو تۆمارکردن لەالی پزیشکی
ی
ی GPو بەکارهێنانی چاودێری تەندروست 
گشت 
ماڵپەڕ: www.doctorsoftheworld.org.uk
ئیمەیل: clinic@doctorsoftheworld.org.uk
تەلەفۆن: 0808 1647 686
•ئازادبوون لە ئەشکەنجەFreedom from Torture
چاودێری پزیشکی و کۆمەاڵیەتی ،هاریکاری پراکتیکی و
چارەسەری دەروونزانی و چارەسەری سروشتی بۆ ڕزگاربوان
لە ئەشکەنجەدان
ماڵپەڕ:www.freedomfromtorture.org 
•دامەزراوەی هێلین بەمبەرHelen Bamber
Foundation
چاودێری پزیشکی و کۆمەاڵیەتی ،هاریکاری پراکتیکی و
چارەسەری دەروونزانی و چارەسەری سروشتی بۆ ڕزگاربوان
ن
لە ئەشکەنجەدا 
ماڵپەڕ: www.helenbamber.org

پشتگیری سۆزداری
•سامەریتانەکانSamaritans
پشتگیری بۆ ئەوانەی لە تەنگانەی سۆزداریدان یان هەوڵدەدەن
بۆ ڕاهاتن ماڵپەڕ: www.samaritans.org
Email: jo@samaritans.org
Tel: 116 123
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Refugee agencies and charities
• UNHCR UK
Website: www.unhcr.org.uk
Tel: 0203 761 9500
Email: gbrlo@unhcr.org
• Refugee Action
Website: www.refugee-action.org.uk
• Refugee Council
Website: www.refugeecouncil.org.uk
• British Red Cross
Advice and support for family tracing and reunion
Website: www.redcross.org.uk/What-wedo/Refugee-support/Our-services-forrefugees
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ڕێکخراوە پەنابەرییەکان و ڕێکخراوە
خێرخوازیەکان
UNHCR UK•
www.unhcr.org.uk :ماڵپەڕ
: 0203 761 9500تەلەفۆن
gbrlo@unhcr.org :ئیمەیل
Refugee Action •ڕێکخراوی
www.refugee-action.org.uk :ماڵپەڕ
Refugee Council•ڕێکخراوی ئەنجومەنی پەنابەران
Website: www.refugeecouncil.org.uk
British Red Cross •ڕێکخراوی خاچی سووری بەریتانی
ئامۆژگاری و هاوکاری بۆ دۆزینەوەی خێزان و یەکخستنەوەیان
www.redcross.org.uk/What-we- :ماڵپەڕ
do/Refugee-support/Our-services-forrefugees
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Education and employment
• National Careers Service
Information, advice and guidance to help you
make decisions on learning, training and work
opportunities
Website: www.nationalcareersservice.direct.
gov.uk
Tel: 0800 100 900
• ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration
Service)
Advice on employment law in Great Britain
(Scotland, Wales and England)
Website: www.acas.org.uk
Tel: 0300 123 1100
• Modern Slavery Helpline
Website: www.modernslaveryhelpline.org/
Tel: 0330 0552 2200

Equality
• Equality Advisory Service
Advice and assistance on issues relating to equality
and human rights
Website: www.equalityadvisoryservice.com
Tel: 0808 800 0082
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پەروەردە و کارکردن
•National Careers Service
زانیاری ،ئامۆژگاری و ڕێنماییە بۆ یارمەتیدانی تۆ بۆ بڕیاردان
سەبارەت بە فێربوون ،مەشق کردن و دەرفەتەکانی کار
ماڵپەڕ: www.nationalcareersservice.direct.
gov.uk 
تەلەفۆن: 0800 100 900
•( ACASخزمەتگوزاری ئامۆژگاری ،ئاشتکردنەوە و
ناوبژیکردن)
ئامۆژگاری لەسەر کارکردکردن لە بەریتانیای مەزن
(سکۆتلەندا ،وێڵز و ئینگالند)
ماڵپەڕ: www.acas.org.uk
تەلەفۆن: 0300 123 1100
•هێڵی یارمەرتی کۆیلەیی مۆدێرن
ماڵپەڕ:www.modernslaveryhelpline.org/
تەلەفۆن: 0330 0552 2200

یەکسانی
•خزمەتگوزاری ئامۆژگاری یەکسانیEquality Advisory
Service
ئامۆژگاری و هاریکاری سەبارەت بە کێشەکانی پەیوەست بە
ڤ
یەکسانی و مافی مرۆ 
ماڵپەڕ:www.equalityadvisoryservice.com 
تەلەفۆن: 0808 800 0082
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Domestic violence
• England Domestic Violence Helpline
Website: www.
nationaldomesticviolencehelpline.org.uk
Tel: 0808 2000 247
• National Centre for Domestic Violence
Website: www.ncdv.org.uk
Tel: 0800 970 2070
• Men’s Advice Line
Website: www.mensadviceline.org.uk
Tel: 0808 801 0327

Sexual violence
• Rape Crisis England
Information and advice for those who are
experiencing or have experienced sexual violence
in the past
Website: www.rapecrisis.org.uk
Tel: 0808 802 9999
• Survivors UK
Help for men who have experienced sexual
violence
Website: www.survivorsuk.org
Tel: 020 3598 3898
Text: 020 3322 1860
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توندوتیژی خێزانی
هێڵی یارمەتی توندوتیژی خێزانی ئینگاڵند
ماڵپەڕwww. :
nationaldomesticviolencehelpline.org.uk
تەلەفۆن: 0808 2000 247
ناوەندی نیشتمانی توندوتیژی خێزانیNational Centre
for Domestic Violence
ماڵپەڕwww.ncdv.org.uk :
تەلەفۆن: 0800 970 2070
هێڵی ئامۆژگاری پیاوانMen’s Advice Line
ماڵپەڕwww.mensadviceline.org.uk :
تەلەفۆن: 0808 801 0327

توندوتیژی سێکسی
•قەیرانی دەستدرێژی سێکسی ئینگالندRape Crisis
England
زانیاری و ئامۆژگاری بۆ ئەو کەسانەی تووشی توندوتیژی
سێکسی بوونە یان بەسەرهاتی توندوتیژی سێکسی هەیە لە
ڕابوردوو
ماڵپەڕ: www.rapecrisis.org.uk
تەلەفۆن: 0808 802 9999
•ڕزگاربوانی بەریتانیاSurvivors UK
یارمەتی بۆ پیاوان کە تووشی توندوتیژی سێکسی بوون
ماڵپەڕ: www.survivorsuk.org
تەلەفۆن: 020 3598 3898
کورتەنامە: 020 3322 1860

205

Forced marriage
• Karma Nirvana
Support for victims and survivors of forced marriage
and honour based abuse
Website: www.karmanirvana.org.uk
Tel: 0800 5999 247
• Forced Marriage Unit
UK government helpline providing advice and
support to victims of forced marriage.
Email: fmu@fco.gov.uk
Tel: 020 7008 0151

Children
• National Society for the Prevention of
Cruelty to Children
Website: www.nspcc.org.uk
Tel: 0808 800 5000
• Childline
Website: www.childline.org.uk
Tel: 0800 1111

LGBT
• Broken Rainbow (for lesbian, gay, bisexual
and transgender people)
Website: www.brokenrainbow.org.uk
Tel: 0845 2604 460
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بە زۆر بە شوودان
•Karma Nirvana
پشتگیری بۆ قوربانیان و ڕزگاربووانی بەزۆر بەشوودان و
خراپکاری بەناوی شەرەف پارێزی
ماڵپەڕ: www.karmanirvana.org.uk
تەلەفۆن: 0800 5999 247
•یەکەی بەزۆر بەشوودانForced Marriage Unit
هێڵی یارمەتی حکومەتە ئامۆژگاریو پشتگیری پێشکەش دەکات
ن.
بۆ قوربانیانی بەزۆر بەشوودا 
ئیمەیل:fmu@fco.gov.uk 
تەلەفۆن: 020 7008 0151

مندااڵن
•کۆمەڵەی نیشتمانی بۆ ڕێگری لە ستەم کردن لە مندااڵن
National Society for the Prevention of
Cruelty to Children 
ماڵپەڕ: www.nspcc.org.uk
تەلەفۆن: 0808 800 5000 
•ماڵپەڕی
مندااڵن: www.childline.org.uk
تەلەفۆن: 0800 1111

LGBT
•ڕێكخراوی بڕۆکن ڕەینبۆ(Broken Rainbow بۆ ئافرەتی
هاوڕەگەز ،پیاوی هاوڕەگەز ،نێرەموك و خەڵکانی ڕەگەزیان
دەگۆڕن)
مندااڵن: www.brokenrainbow.org.uk
تەلەفۆن: 0845 2604 460
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General information and advice
• Migrant Help
Advice and support for migrants in the UK
www.migranthelpuk.org
0808 8010 503
• GOV.UK
The UK government website, where you can
find further details on topics included within this
guide, such as benefits, taxes and your rights and
responsibilities: www.gov.uk
• Education UK
Information about the UK’s weather, food and drink,
language, clothing, religion and more:
www.educationuk.org/global/sub/
welcome-to-the-uk/
• Expat Arrivals
Information on life in the UK for global expats
www.expatarrivals.com/the-unitedkingdom/culture-shock-in-the-unitedkingdom
• Citizen Advice
Free, independent, confidential and impartial
advice on your rights and responsibilities
Website for England:
www.citizensadvice.org.uk
Tel for England: 0344 111 444
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زانیاری و ئامۆژگاری گشتی
•یارمەتی کۆچبەریMigrant Help
ئامۆژگاری و پشتگیری بۆ کۆچبەران لە بەریتانیا
www.migranthelpuk.org
0808 8010 503
• GOV.UK

ماڵپەڕی حکومەتی بەریتانیایە ،کە تێیدا دەتوانیت وردەکاری
زیاتر بدۆزیتەوە سەبارەت بە بابەتەکانی کە لەم ڕێبەرەدان،
وەکو هاوکارییە داراییەکان ،باجەکان و مافەکانت و
بەرپرسیارێتیەکانت:www.gov.uk 
•پەروەردە UK
زانیاری دەربارەی کەش و هەوای بەریتانیا ،خواردن و
خواردنەوە ،زمان ،جلوبەرگ ،ئایین و زیاتر:
www.educationuk.org/global/sub/
welcome-to-the-uk/
•ئاوارە گەیشتووەکانExpat Arrivals
زانیاری دەربارەی ژیان لەناو بەیتانیا بۆ ئاوارەکانی جیهانی
www.expatarrivals.com/the-unitedkingdom/culture-shock-in-the-unitedkingdom
•ئامۆژگاری هاواڵتیانCitizen Advice
ئامۆژگاری سەربەخۆ ،نهێنی پارێزراو و بێالیەنی بەخۆڕاییە
ت
سەبارەت بە مافەکانت و بەرپرسیارێتیەکان 
ماڵپەڕ بۆ ئینگالند:
www.citizensadvice.org.uk 
تەلەفۆن بۆ ئینگالند: 0344 111 444
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