STOKE-ON-TRENT
RÊBERÊ PENABERIYÊ
www.asha-uk.org

LANGUAGE: KURDISH

HÛN BI XÊR HATIN BAJARÊ XWE YÊ NÛ
STOKE-ON-TRENT
Stoke-on-Trent li West Midlands, Englandngilîzîstan e. Ew ji bo pîşesaziya xweya pottery ku
vedigere sedsala 17-an navdar e.
Bajar ji şeş bajarên Hanley, Tunstall, Burslem, Stoke, Fenton û Longton pêk tê.
Stoke-on-Trent di navbera Manchester û Birmingham de bi qasî nîv rê ye û li tenişta bajarê
Newcastle-under-Lyme ye.
Ew di trênê de bi qasî 50 hûrdeman diçe Birmingham û 40 hûrdeman jî diçe Manchester.

Rêwîtiya
we Bi
Penaberiyê

Piştgiriya Penaberiyê Xilas dibe:
li ser xanî, alîkariyan, bankan,
perwerdehiyê hwd. bigerin.

Hûn dikarin ji nû ve serî li
piştgiriya penaberiyê bidin.

Serlêdana penaberiyê û hevpeyivîna pêşandanê li
Home Office li Croydon, London.

Hevpeyivîna Bingehîn
Delîlên Zêde. Girîng e ku hûn berî hevpeyivînê
bi parêzerek re biaxivin û ger ku hûn hewceyê
yekê bi wergêr bixwazin girîng e.

Biryara Destpêka
Penaberiyê

Biryara Erênî:
Destûrdayîna Destûrdayînê.

Heke delîlên we yên nû hene gengaz
e ku hûn îdîayek nû / Teslîmiyetek
din bikin. Bi parêzerek re biaxive.

Appetiraz red kir:
Piştgiriya penaberiyê
diqede.
Girtin û dersînorkirin
gengaz.

Di zûtirîn dem de bi parêzerê Alîkariya
Hiqûqî re qeyd bikin.

Biryara Neyînî:
Mafê Serlêdana Li
Welat Li Dadgeha
Destpêka Yekemîn.

Îtîraz hate pejirandin:
Destûrdayîna Destûra
mayînê.

Appetîraza Piştrastkirî:
Destûrdayîna Destûra
mayînê.

Appetiraz red kir:
Heke di qanûnê de çewtiyek
hebe serî li Dadgeha
Tîpa Duyemîn bidin. Bi
parêzerek re biaxive.

Review Dadwerî.
Bi parêzerek re biaxive.

Girîng e ku dema ku
hûn penaberiyê dikin,
hemî agahdariya xwe
amade bin, kopiyên
her tiştî çêbikin û li
cîhek ewledar bihêlin.
Her gav ji pisporên
ku bi Penaber û
Penaxwazan re
dixebitin şîretan
bigirin.
Heke hûn bi
Englishngilîzî baş
nepeyivin tercûman
bixwazin.

6. Heke hûn penaxwazek bin dermankirina
we belaş e. Heke îdiaya we hat red kirin
dibe ku hûn ji ber hin dermankirinan
werin tawanbar kirin.

2. Gava ku hûn diçin cem GP-yê û ji wan re dibêjin ka
hûn çi hîs dikin, ew dikarin ji we re dermanek derman
bidin ku pirsgirêkên tenduristiya we bike.

7. Ji bo rewşên acîl ên ku jiyana we - an
jî jiyana kesek din - di bin xetera mirinê
de ye, hûn hewce ne ku ji bo ambulansek
bang bikin 999.

TENDÛRÛSTÎ

1. Bi zûtirîn dem li cem GP (bijîjk) û doktorê diranan,
nêzîkê cihê ku hûn lê dimînin, xwe tomar bikin, bi girtina
belgeyên ku we ji Wezareta Karên Navxweyî stendin û
nîşan dikin ku hûn penaxwazek in.

3. Ji bo ku hûn dermanek belaş bistînin hûn hewce ne ku
serî li sertîfîkaya HC1 bidin. Ji bo alîkariyê ji Asha North
Staffordshire re bipeyivin; Xaça Sor a Brîtanî; Çalakiya
Penaberan; Projeya Tenduristiya Penaberan û xêrxwazên
din.
4. Hûn hemî dermanan ji dermanxaneyek digirin; pêdivî
ye ku hûn reçete ji GP-ya xwe nîşanî wan bidin. Pir
derman bi reçete hewce dike. Hûn dikarin paracetemolê li
supermarket an ji dermanxanê bikirin.
5. Ji bîr mekin ku heke hûn bi nexweşiyek hatibin an li
illnessngilîzistanê nexweşiyek bi dest xwe bixin zûtirîn
dem alîkariya tibî bigerin. Her weha şîret kirin ku ji bo
TB pişkinîn were kirin; HIV; kansera pêsîrê; û mercên din
nirxandina tenduristiya giyanî jî tê de. Heke hûn difikirin
ku hûn hewceyê yekê ne, wê hingê biaxifin.

8. Her weha hûn dikarin li
nexweşxaneyekê beşdarî beşa Qezenc û
Acîl (A&E) jî bibin.
Ger hûn nîşanên we ne xeternak in jî hûn
dikarin beşdarî Navenda NHS-Walk-in-a li
Stafford Street, Hanley bibin.
9. Dermanxane (wekî kîmyager jî tê zanîn)
dikare li ser nexweşiya ne-giran wekî serêş,
êşa qirikê, kuxik û sermayê şîreta bijîjkî
bide we.

2. Ger hûn qerta xweya ASPEN-ê winda bikin,
an hûn ji xwarinê kêm in, hûn dikarin ji Asha
North Staffordshire piştgirî bistînin; Buroya
viceêwirmendiya Welatiyan; Xaça Sor a Brîtanî;
Çalakiya Penaberan; û xêrxwazên din ên herêmî.
3. Ger ku doza we were red kirin dibe ku hûn cîhê
xwe û dravê xwe winda bikin. Ger ev pêk were
tavilê ji xêrxwazên li jor hatine rêz kirin şîretan
bigerin.
4. Cihê xwe rûne û ji bîr meke ku zibilên xwe têxe
nav zibil rast. Grey ji bo avêtina malê ye; şîn ji bo
vejenê ye û qehweyî ji bo bermahiyên baxçe ye.
5. Bi gelemperî hûn ê li xaniyek li gel mirovên din
bêne bicîh kirin. Dost û miqatî hev bin, ne girîng e
ku ew ji ku derê ne, an jî ji kîjan olî ne.

ZANYARÎ

PIŞTGIRIYA PENABERIYÊ

1. Heke hûn nekarin debara xwe bikin, Wezareta
Karên Hundir dê ji bo her kesê di malbata we de bi
rûniştinê û heftê 37,75 £ piştgirî bide we. Dê ji we
re qertek ASPEN-ê bi jimareyek pin-a kesane were
dayîn ku hûn wekî qertek bankê bikar bînin ku
drav ji makîneyek dravê bikişînin.

1. Heke zarokên we di binê pênc
salî de hene çêtir e ku hûn wan
têxin nav dibistanek zarokxaneyê
ya bêpere û sibeha Saturdayemiyê
wan bînin Klûba Zarokan a Asha.
Ew ê fêr bibin û her weha heval
bikin.
2. Girîng e ku meriv zû zû fêrbûna
Englishngilîzî dest pê bike. Li
Koleja Stoke-on-Trent ya li Stoke
Road, Shelton an li rêxistinên
penaber / penaxwaz bipirsin. Ew
dersên Englishngilîzî yên belaş ên
bi kalîte baş didin.

PÊXISTINÎ

HEMA KU HÛN LI SER TRENT IN STOKE NE GIRÎNG E KU:

1. Bi mirovên ji welatê xwe, dêrê, mizgefta xwe, mirovên
herêmî û hwd re têkiliyek baş pêşve bibin, dibe ku ew
gava ku hûn hewcedar bin pir alîkar bin. Ji Asha North
Staffordshire re li ser nexşeya Hevaltî ya wan bipirse ku
penaxwazan bi hevalek xwe yê civatê re hev dike.
2. Li civaka herêmî, rêxistinên herêmî, chucrhes, mizgeft
hwd .. kirina karê xwebexş .. ji Asha North Staffordshire
alîkariyê bixwazin ev ê ji bo entegrasyonê bibe alîkar
da ku hûn rewşa we baştir bikin û zimanê xweyê
englishngilîzî baştir bikin.
3. Dilxwazî di civaka herêmî de; bi rêxistinan re;
dêr; mizgeft û hwd dê ji we re bibin alîkar ku hûn
behreyên nû bi hev ve bibin û fêr bibin, hevalên xwe
yên nû çêbikin, rewşa we baştir bikin û zimanê xweyê
Englishngilîzî baştir bikin.

4. Têkiliya cinsî ya bêwijdan, tepisandina
têkiliya zayendî ya ku ji hêla kesê din ve nayê
xwestin, tacîza zayendî ya li kes an serhêl bi
rêya platformên medyaya civakî yên wekî
Facebook, WhatsApp û hwd neqanûnî ye û
dibe sedema girtinê ji hêla polîs ve.
5. Hûn ê bi dayîna ji bo cinsî an jî bi dayîna
ji bo cinsî qanûnê binpê bikin.
6. Hûn ê qanûnê bişkînin bi têkiliyek
zayendî re bi kesek bin 16 salî re; bi
kesek serxweş re; bi kesek bi nexweşiya
tenduristiya derûnî re heye; an kesek bi
seqetî an zehmetiyên din heke ew nekaribe
razîbûnê bide.

GER HÛN TAWANEK BIKIN HÛN DIKARIN DAXWAZNAMEYA XWEYA
PENABERIYÊ WINDA BIKIN Û VEGERIN WELATÊ XWE.

2. Di hin mînakan de hûn dikarin
ji ber cûdakariya kesek werin
darizandin.

BETLANEYÊN BANKÊ

TOLERANS Û PIRRENGÎ

1. Girîng e ku meriv ji kesên ji
we cuda ne rêz bigire û bêyî ku
ji cewherî, zayendî, seqetî, ol û
bawerî, temen, meyla zayendî an
rewşa zewacê bi wan re wekhev
binere.

Li Brîtanyayê gelek betlaneyên giştî
hene ku jê re dibêjin Betlaneyên Bankê
ku bandor li karûbar dikin ku pir
pargîdanî di wan rojan de kar nakin.
1. Hin dikan, bank, trên, rahêner û
otobus karûbarê demjimêr kêmkirî kar
dikin.
2. Betlaneyên Fridayniya Başûr in;
Duşema Paskalya; Gulanê Banka
Gulanê; Betlaneya Banka Biharê;
Betlaneya Bankeya Havîna Dereng;
Roja Krîsmasê; Roja Boksorê û Roja
Sersalê.

2. Ji bo ku hûn bi otobusê li heremê
bigerin, pêdivî ye ku hûn drav rast hebe
ku hûn ji ajokerê otobusê bilêtek bikirin,
wekî din çu guherînek nayê dayîn. Her
weha hûn dikarin bilêtek heftane an
mehane ji firoşgehên taybetî bikirin ku
hûn hewce ne ku wêneyek mezinahiya
pasaportê bigirin da ku bilêtê bistînin.
3. Hûn dikarin bi dakêşana sepanê û
veqetandina serhêl li taksiyên mîna Uber
bikar bînin, hûn dikarin bi têlefonê li
pargîdaniyên herêmî jî bigerin. Bawer
bikin ku hûn berî veqetandinê bihayê
dipirsin.
4. Ku hûn biçin bajarên din ên derveyî
Stoke, hûn dikarin trên an rahêner bikar
bînin. Herdu jî dikarin ji ser Busstasyona
Otobusê ya Hanley an .stasyona Trenê
ya Stoke-on-Trent bêne veqetandin an
bi şexsî. Pirtûka herî kêm çar hefte pêşîn
erzantir e.

AGAHHESÎNÎ

NEQLÎYE

1. Weke penaxwaz hûn destûr nadin ku
ajotinê heya ku we destûra we ya mayînê
nemîne.

1. Hûn dikarin ji firotgehên têlefonê
telefona desta û karta simê bikirin. Ji
bo peymanek baş li dora firotgehên
cûda binêrin.
2. Di vê qonaxê de çêtir e ku hûn
karta simê ya bêyî peyman bistînin ji
ber ku hûn tenê dema ku hûn dikarin
krediyê bikirin.
3. Ji bo bangkirina malê, karanîna
WhatsApp-ê erzantir e ku hûn tenê
gihîştina înternetê hewce ne. Her
weha hûn dikarin qertên bangkirinê
yên wekî Lebara, Lycra mobile hwd
bikirin. Her weha hûn dikarin Lebara
bikar bînin ku li Qraliyeta Yekbûyî
bang bikin.

Asha North Staffordshire
li navenda wan a li Cooper
Street belaş wifi peyda dike.

AGAHDARIYA GIRÎNG

DAXWAZA PENABERIYÊ DIKIN

PIŞTGIRIYA PENABERIYÊ

Malper:
www.gov.uk/caxwaz- penaberî

Malper:
www.gov.uk/sil-support

Ger hûn penaxwazek mezinan in an jî ji
penaxwazek mezinan ve girêdayî ne banga
Alîkariya Penaberiyê li UK bikin.

www.migranthelpuk.org

Têlefon: 0808 801 0503
Duşem-Fridayn, 8-ê sibê heya 8-ê êvarê
(Xizmeta 24-demjimêr ji bo rewşên acîl)
Ger hûn li childngilîztanê bi serê xwe zarokek in
û ji bo penaberiyê serlêdanê dikin li panelê ya
zarokan bigerin.
Têlefon: 020 7346 1134
Duşem heya Fridaynê, ji 9ê sibê heya 5:30 danê
êvarê
(Di demên din de xizmeta kêm)

www.refugee-action.org.uk/project/asylum-crisisproject-birmingham
Serlêdana Piştgiriya Penaberiyê Têlefona UK:
0808 801 0503
Duşem-Fridayn, 8-ê sibê heya 8-ê êvarê
(Xizmeta 24-demjimêr ji bo rewşên acîl)

SÛKAN
1. Ji bo xwarina Halal an xwarina Niştimanî
serdana Dikangehên Shelton û Dikangehên
Cobridge bikin.
2. Li her bajarekî bazarek vekirî heye
3. Ji bo kincên erzan û tiştên din, serdana bazarên
Yekşemê û dikanên Xêrxwaziyê bikin.

AGAHDARIYA GIRÎNG

Tendûrûstî

NEQLÎYE

Nexweşxaneya Zanîngeha Royal Stoke,
Newcastle Rd, Stoke-on-Trent ST4 6QG

Tirên:
www.nationalrail.co.uk
an
www.thetrainline.com

Telefonê 111 bikin - heke hûn hewceyê arîkariya bijîşkî ne ku
nikare li benda randevûya GP bisekine, lê ji bo ambulansê têra
xwe cidî nine
Malper:
www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide

Otobus:
www.nationalexpress.com
an
uk.megabus.com
Bas:
Yek Smithfield, Hanley.
Navenda Taxa Bentilee.
Stokek Yek-Rawestgeh.
Tunstall Navenda Herêmî.
Hallaredariya Longton.

Bi xwe re wêneyek bi
mezinahiya pasaportê
bikirin da ku hûn
heftane an mehane
pasek bikirin

ASHA ÇI DIKE

AWARTE
Ambûlans, Fireewat, Polîs:
Bang bikin: 999 an 112

Acîliya Gazê:
Gazî: 0800 111 999

Polên Englishngilîzî; xûrek; karanîna WIFI;
karanîna înternetê; karanîna komputer û
têlefonê; li gorî daxwazê bisîkletên belaş.
•
•
•
•
•
•
•

Koma Futbolê
Qada TV-yê
Koma Jinan
Klûba Zarokan
Dilxwazî
Hevaltî kirin
Bi pirsan û piştgiriya başbûnê re bibin
alîkar

DEMÊN VEKIRINÊ
Duşem ji 10am - 3pm

NHS Direct
(Xeta alîkariyê ya tenduristiyê ya 24 saetan)
Gazî: 111

Çarşem ji 10am - 4pm
Pêncşem ji 10am - 4pm
Roja Fridaynê ji 10am - 4pm
Saturdayemî ji 10am - 1pm

XÊRXWAZÊN PENABERAN Û PENAXWAZAN LI STOKE-ON-TRENT
Alîkariya Koçber
3 Riya Kevir, Birmingham B15 2HH
Telefûn:
0808 8000 630
0808 8000 631
(TACC - Navenda Banga
viceêwirmendiya Telefonê)
E-name:
ah@migranthelpuk.org
Demên Vekirinê
Viceêwir û Rêbernameya Penaberiyê
Serlêdanên Piştgiriya Penaberiyê
Duşem-Fridayn: 8.30 -17.30
Ew çi dikin?
Di derbarê pêvajoya penaberiyê de
agahdarî û şîretan pêşkêş bikin.

Citizen Advice Buro,
Viceêwirmendî, Cheapside, Hanley, ST1
1HL

Sanctus,
Dêra St Mark, Shelton,
Stoke-on-Trent, ST1 4LR

Telefon: 01782 408720

Telefon: 01782 266066

E-name:
heidi.latala@snscab.org.uk

Demên Vekirinê

Demên Vekirinê
Dakêşin:
Sêşem, Çarşem, Fridayn
(9:30 - 12:00)
Ew çi dikin?
Bi serîlêdanên piştgiriya penaberiyê û
pirsgirêkên piştgiriyê yên din re şîret û
arîkarî.
Li ser daxwazên penaberiyê şîreta
dadrêsî ya belaş.

Çarşem 9:30 - 12:30
Ew çi dikin?
Niştina acîl û alîkariya bi
xwarin, alavên pitikan, dersên
zimanê languagengilîzî,
karûbarên werger û lênihêrîna
giyanî.

XÊRXWAZÊN PENABERAN Û PENAXWAZAN LI STOKE-ON-TRENT
Penaxwaz &
Tîmê Tenduristiya Penaberan
Navenda Lênihêrîna Seretayî ya Shelton,
Kolana Norfolk, Shelton
Stoke-on-Trent ST1 4PB
Telefon: 01782 222870
Demên Vekirinê
Xizmet Daketin:
Duşem - Fridayn 9am - 4pm, lê ji kerema xwe
Telefonê 01782 222870 bikin ku endamek tîmê
kontrol bike dê peyda bibe.
Ew çi dikin?
Xizmetên tenduristiya cinsî, doktorê diranan û
tenduristiyê bigihînin.
Serîlêdan û nûvekirinên HC2 temam bikin.
Alîkariya gihîştina hemî lênihêrîna tenduristî
û civakî bikin.
Pêdiviyên tenduristiyê nas bikin û ji saziyên
din re nîşan bidin.
Bi civakên herêmî re bibin yek.
Li ser NHS-ê agahdariyê wergerînin.

ARCH, Karmendên
Bakur,
308 London Road, Stoke,
Stoke-on-Trent, ST4 5AB
Demên Vekirinê

Sanctus,
Dêra St Mark, Shelton,
Stoke-on-Trent, ST1 4LR
Telefûn:
01782 266066

Pêdivî ye ku ji hêla
rêxistinek din ve were
sewq kirin

Demên Vekirinê

Ew çi dikin?

Ew çi dikin?

Piştgiriya rûniştinê ya bi
sînor

Niştina acîl û alîkariya bi xwarin,
alavên pitikan, dersên zimanê
languagengilîzî, karûbarên
werger û lênihêrîna giyanî.

Çarşem 9:30 - 12:30

XÊRXWAZÊN PENABERAN Û PENAXWAZAN LI STOKE-ON-TRENT
Savana
Parka Karsaziya Unit C Metro,
Kolana Clough, Hanley, ST1 4AF

Koleja Stoke-on-Trent
Stoke Road,
Shelton, ST4 2DG

Telefûn:
01782 433205

Telefûn:
01782 208208

Demên Vekirinê

Demên Vekirinê

Hûn dikarin ji xwe – referrê bikin
Duşem, Sêşem, Pêncşem:
9:00 - 20:00

E-name:
dhopl1sc@stokecoll.ac.uk

Çarşem, Fridayn, Saturdayemî:
9:00 - 17:00

Lighthouse Burslem,
Moorland Road, ST6 1DW
E-name: pody38@yahoo.com
Demên Vekirinê
Pêncşem: 09:30 - 15:00
Roja Fridaynê: 09:30 - 15:00

Duşem - Pêncşem: 9.00 - 17:00

Ew çi dikin?

Roja Fridaynê: 9.00 - 16:00

Di dersên UKngilîzî de ESOL û
JIYAN.

Ew çi dikin?

Ew çi dikin?

Hem ji bo şîdeta zayendî ya dîrokî û
hem jî ya herî nêz ji 1-ê 1 şîretan peyda
bikin.

Piştgiriya darayî bi ger, pirtûk,
alav û lênihêrîna zarokan ku
alîkariya lêkolînan bike.

Bûyerên civakî (sibehên qehweyê,
komên afirîner) pêşkêş bikin.

Dersên ESOL (hemî temen).
Piştgirî û Counêwirmendiya
Mentor Belaş. Tutoring Kesane.

Asha North Staffordshire spasiya Penaxwazan, Penaberan, Çalakiya Penaberan û
pisporên koçberiyê û penaberiyê yên din dike ku di sêwirandin û pêşvebirina vê
paketa xêrhatinê de bûne alîkar.

NOTES

NOTES

