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کەسانەیە بڕیاری ئەرێییان وەرگرتووە سەبارەت بە داواکاریی مافی پەنابەرییان و بڕیاریان داوە لە  بۆ ئەو  یەیاریزان ەڕەیپ ئەم 

 گاڵسگۆ بمێننەوە.

 باسی ئەمانە دەکات:  یاریزان ەڕەیپ 

ی وەزارەتی ناوخۆ و پرۆسەکە چۆنە و کام ڕێکخراوانە شوێنی نیشتەجێبووندەبێت چی بکەیت پێش بەجێهێشتنی  •

 دەکەن.هەماهەنگیت لەگەڵ 

 مافەکانی نیشتەجێبوونت، لەگەڵ بژاردەکانی نیشتەجێبوونت. •

 

داخوازینامەی بێالنەبوونت پێشکەش بکە   .1

پەیوەندیکردن بە تیمی   لەڕێگەی

 ابەرانەوەپەناخوازن و پەن

 . چاوپێکەوتنی شیاوبوون2

شوێنی  . چاوەڕێی ئۆفەرێک بکە بۆ 3

 یان هەمیشەیی   یکاتی جێبوونی نیشتە

 دا 19-تالند لە ماوەی کۆڤیدۆپرۆسەی بێالنەبوون لە سک - پەڕەی زانیاری
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 مافەکانی بێالنەبوونی من چین وەک کەسێک کە تازە مافی پەنابەریم پێدراوە؟  

شوێنی  دەبێت کەی  دەڵێنبە نووسین ئاگاداری کردیتەوە کە دۆخی پەنابەریی پێداویت، پێیشت  )هۆم ئۆفیس( کە وەزارەتی ناوخۆ

نیشتەجێبوون لە    دەدات یارمەتیی بوونت لەسەرە. وەزارەتی ناوخۆ مافت پێنەکەت بەجێبهێڵیت. دواتر مەترسیی بێالنیشتەجێبوونە

 ئەنجوومەنی خۆجێیی، بۆ نموونە، ئەنجوومەنی شاری گاڵسگۆ وەربگریت.

 

 

 ـەوە: 19-گۆڕانکارییە سەرەکیەکان بەهۆی کۆڤید 
 

، وەزارەتی ناوخۆ بڕیاری داوە تەنانەت ئەگەر بڕیاری مافی پەنابەریت پێبگات،  19-وەک کاردانەوەیەک بۆ کۆڤید •
ی  شوێنی نیشتەجێبوونبهێڵیت تا ئەو کاتەی شاری گاڵسگۆ  وەزارەتی ناوخۆ بەجێی شوێنی نیشتەجێبوونناچار نیت 

 یان هەمیشەییت بۆ دابین دەکات.  یکاتی

هێشتا پێویستە بە زووترین کات داخوازینامەی بێالنەیی پێشکەش بکەیت و ئێستا پێت دەڵێین ئەو کارە بکەیت. ئەمە    •
 بۆ تۆ. دات بە گەڕان بەدوای ماڵێکی نوێواتای ئەوەیە ئەنجوومەنەکە دەتوانێت بە زووترین کات دەستبکا

کە ئامادە  ە شوێنی نیشتەجێبوون ی کاتییە، ئەنجوومەنەکە بۆت دابین دەکات. کە شوێنی نیشتەجێبوونئەگەر پێویستت بە  •
( پێت دەڵێت MEARSی وەزارەتی ناوخۆ )شوێنی نیشتەجێبوونبوو، ئەنجوومەنی شاری گاڵسگۆ و دابینکەری 

 کاتییەکەت. شوێنی نیشتەجێبوونە کەی دەتوانیت بار بکەیت. گواستنەوەت بۆ دابین دەکرێت بۆ 

ئەگەر ئۆفەری هەمیشەیی وەربگریت، دوای تەماشاکردن و بینینی موڵکەکە دەتوانیت ئۆفەرەکە قبوڵ بکەیت.   •
ی وەزارەتی ناوخۆ بمێنیتەوە تا  شوێنی نیشتەجێبووندەڵێت. تۆ ڕێگەت دەدرێت لە  MEARSئەنجوومەنەکە خۆی بە 

شوێنی ت ناکات بار بکەیت بۆ ی خۆت. پێویسەهەمیشەییەک شوێنی نیشتەجێبوونە ئامادە دەبیت بۆ بارکردن بۆ 
 .یی کاتینیشتەجێبوون

 

 

 مافی وەرگێڕ: 

، مافی ئەوەت هەیە داوای وەرگێڕێک بکەیت بۆ هەر یەک لە بینین و  )موتەرجیم( ـە ئەگەر هەست دەکەیت پێویستت بە وەرگێڕ

دەکەیت،  دیدارەکانت لەگەڵ ئەنجوومەنی شاری گاڵسگۆ. ئەو کاتانەیش دەگرێتەوە کە داخوازینامەی بێالنەیی پێشکەش 

چاوپێکەوتنی شیاوبوون ئەنجام دەدەیت یان هەر گفتوگۆیەکی دیکە لەگەڵ کارمەندی کەیسی بێالنەییەکەت دەکەیت.  دەبێت  

 بیخەیتەڕوو چی زمانێک باشترینە بۆ تۆ.
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 داخوازینامەی بێالنەیی  .1

 داخوازینامەی بێالنەیی چییە؟ 

ماوەی دوو مانگی داهاتوودا بێالنە دەبیت، دەتوانیت داوای یارمەتی لە ئەنجوومەنە  ئەگەر خۆت بێالنەیت، یان خەریکە لە  

خۆجێییەکەت بکەیت بۆ پەیداکردنی شوێنێک بۆ ژیان. بە ئەمە دەوترێت داخوازینامەی بێالنەیی. ئەنجوومەنەکە تەماشای حاڵی  

 تۆ دەکات و بڕیار دەدات چی یارمەتییەکەت پێشکەش دەکەن.

 خوازینامەی بێالنەیی پێشکەش بکەم؟ چۆن دەتوانم دا

وە   19-، بەهۆی کۆڤیدئەنجوومەنە خۆجێییەکەت بە شێوەیەکی ئاسایی دەتوانیت داخوازینامەی بێالنەیی پێشکەش بکەیت بە سەردانیکردنی 

 ن داخوازینامەکە پێشکەش بکەیت. باشترین ڕێگا ئەوەیە بە تەلەفۆ

  اخوازی و پەنابەریپەنتیمی بۆ پێشکەشکردنی داخوازینامەی بێالنەیی لە گاڵسگۆ، دەتوانیت بە سادەیی تەلەفۆن بۆ  •

 .0141 222 7300بکەیت بە ژمارەی 

 کەی دەتوانم داخوازینامەی بێالنەیی پێشکەش بکەم؟ 

هەندێک بەڵگەی ئەم مافەت لە بەردەستدا بوو )کارتی بایۆمەتریی نیشتەجێبوون یان نامەی  هەر کە مافی پەنابەریت پێبەخشرا و 

 .0141  222 7300یەکالکردنەوەی مافی پەنابەریت( دەتوانیت دەستبکەیت بە پرۆسەی پەیوەندیکردن بە ژمارە 

ینگلیزی، مافی ئەوەت هەیە  ئەگەر ئینگلیزی زمانی یەکەمت نیە یان کێشەت هەیە لە قسەکردن و تێگەیشتن لە زمانی ئ  •

 داوای وەرگێڕێک بکەیت.

 .   اخوازی و پەنابەریپەنڕەنگە داوات لێ بکرێت بە ئیمێڵ وێنەیەکی بەڵگەنامەکانت بنێریت بۆ تیمی  •

https://scotland.shelter.org.uk/get_advice/advice_topics/neighbourhood_issues/problems_with_animals/essential_links/direct.gov_-_find_my_local_council_scotland
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 چاوپێکەوتنی شیاوبوون  .2

دوای ئەوەی تەلەفۆنت بۆ ئەنجوومەنەکە کرد و داخوازینامەی بێالنەییت پێشکەش کرد، ئەنجوومەنەکە لەگەڵ کارمەندێکی  

 .چاوپێکەوتنی شیاوبوون کەیسەکە چاوپێکەوتنێکت لەگەڵ ساز دەکات.  بە ئەمە دەوترێت 

 ئامانجەکانی چاوپێکەوتنی شیاوبوون ئەمانەن:  

 گەیت لە ئەنجوومەنەکەوە وەریان دەگریت بۆ ئەوەی لەو یارمەتییانە تێب •

 بۆ ئەوەی پێویستیەکانی نیشتەجێبوونت باس بکەیت و بزانیت دەتەوێت لە ماوەی درێژخایەن لەکوێ بژیت. •

 لە ماوەی چاوپێکەوتنەکە پێوویستت بە ئەمانە هەیە: 

بەڵگەنامانەی ئەندامانی خێزان و پەیوەندییان بە تۆوە  هەندێک بەڵگەنامە وەک مۆڵەتی بایۆمەتریی نیشتەجێبوون و ئەو  •

 پشتڕاست دەکەنەوە.

 لە گاڵسگۆ کە حەزدەکەیت تیایدا بژیت. سێ ناوچەبۆ هەڵبژاردنی تا   •

 بۆ ئەوەی ناوی کارمەندی کەیسەکەت بزانیت   •

 بۆ خۆئامادەکردن بۆ ئەم چاوپێکەوتنە، بیر لەوە بکەرەوە چۆن باسی ئەمانە بکەیت: 

کێشەیەکی تەندروستی یان بێتوانایی کە خۆت یان خێزانەکەت هەیانە. ئەمە ڕەنگە کاریگەریی لەسەر جۆری ئەو  هەر  •
هەبێت کە تیایدا دەژیت. ئەگەر پزیشکە گشتیەکەت/پسپۆرە تەندروستیەکەت ناتوانێت نامەیەکت بۆ   شوێنی نیشتەجێبوونە

 باسی تەندروستیی خۆتان بکەن. بنووسێت و باسی دۆخی تەندروستیتان بکات، گرنگە لەم چاوپێکەوتنەکەدا

گۆڕانکاریی داهاتوو لە قەبارەی خێزانەکەت بەهۆی یەکگرتنەوەی خێزان/دووگیانی. ئەمە گرنگە تا بزانین قەبارەی   •
 ئەو موڵکە چەندە کە دەتەوێت.

ۆ  یکەی هەراسانکردن. ئەمە بەسوودە بدئەو کێشانەی هەتبوون سەبارەت بە سووکایەتیی خێزانی یان جۆرەکانی   •
 ئەوەی لەو ناوچانە دوورت بخەنەوە کە ناتوانیت لێی بژیت.
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 دواتر چی؟ -ی مافی مانەوە شوێنی نیشتەجێبوونبارکردن لە   .3

ی  ەجێبوونشوێنی نیشت کاتێک وەزارەتی ناوخۆ پەیوەندیت پێوە دەکات بۆ ئەوەی بەروارێکی جێگیرت پێ بدات بۆ جێهێشتنی 

 مەندی کەیسەکەت بکەیت و ئاگاداری بکەیتەوە.وەزارەتی ناوخۆ، دەبێت پەیوەندی بە کار

 ی هەمیشەیی/جێگیر، چۆن/کەی وەریدەگرم؟ شوێنی نیشتەجێبوونئەی چیی دەربارەی  

کە چاوپێکەوتنی شیاوبوونت بۆ کرا، ئەنجوومەنەکە ڕەوانەکردنێک بۆ دامەزراوەکانی نیشتەجێبوون دەکات کە لەو ناوچانە کار  

دامەزراوەی نیشتەجێبوونە هەڵبژێریت کە ئۆفەرەکەی لێ وەردەگریت، چونکە  هەڵت بژاردوون. تۆ ناتوانیت ئەو  کە   دەکەن

ە. لەگەڵ ئەوەیشدا، ئەنجوومەنەکە ئەوپەڕی هەوڵی خۆی دەدات ی هەندێک دامەزراوە موڵکیان لە هەندێک ناوچەی دیاریکراو نی

د کە بۆ تۆ گونجاوە، پەیوەندیت پێوە  لە ئۆفەرەکەدا پێویستیەکانی تۆ جێ بکاتەوە. کە ئەنجوومەکە ئەو موڵکەی دەستنیشان کر

دەکەن و ئاگادارت دەکەنەوە. داوات لێ دەکەن بە پرۆسەیەکدا تێپەڕ بیت، کە تیایدا موڵکەکە دەبینیت و ڕێکەوتننامەی بەکرێگرتن  

 ی هەمیشەیی.شوێنی نیشتەجێبوونواژۆ دەکەیت. ئەمەیش دەبێت بە ئۆفەری تۆ بۆ 

 کار دەکات؟ ئایا سیستمی بید لێدانی ئۆنالین لە ئێستادا  

My Housing system  سیستمی بید لێدانی ئۆنالینی(GHA  هەڵپەسێردراوە. ئەگەر تۆ بێالنەیت و ناوچەیەکت )

 هەڵبژاردوە کە دامەزراوەی نیشتەجێبوونی گاڵسگۆ کاری تێدا بکات، لە موڵکە گونجاوەکانی ئەو ناوچە ئاگادارت دەکەنەوە.

 

 یارمەتیی زیاتر  

پرسیارێکت هەیە دەربارەی دۆخی نیشتەجێبوونت، وە ئەنجوومەنی شاری گاڵسگۆ چیت پێ دەڵیت، تکایە ئەگەر هەر 

 ( بکە بە ژمارە  Scottish Refugee Councilپەیوەندی بە هێڵی یارمەتیی ئەنجوومەنی پەنابەریی سکۆتلەندی )

 7274 196 0808 

. 

 

 

ێکەوتەدا دەقیق و دروستە. دەکرێت زانیاریەکان ناوبەناو و لەم ڕ بەرهەم هێنراوە 1/4/2021لە  یەیاریزان ەڕەی پئەم  

 ەکان بکە.یبگۆڕدرێن. تکایە لە کاتی پێشکەشکردنی داخوازینامە تەماشای دوایین زانیاری

 

 : نکولی لە بەرپرسیارێتی
نابێت وەک ئامۆژگارییەکی یاسایی بەکاربهێنرێت و تەنها بۆ زانیاری و ڕێبەرییە. هاوکاری و    زانیارییەئەم پەڕەی  

 بێت. ەوەئامۆژگاریی یاسایی لەسەر کەیسی هەر کەسێک دەبێت لە ڕێگەی ڕاوێژکاریی شیاو

 


