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Law changes, seek advice where needed



.هەموو کەس�ک مافی کارکردنی نیە لە بەریتانیا

 

:دەتوانیت کار بکەیت ئەگەر

.هاویشتیمانی بەریتانی، ئیرلەندی، یان ناوچە ئابوری ئەوروپیبیت         ·

مۆ�ەتی مانەوەت هەیە (مۆ�ەتی مانەوە) کە بە ڕوونی ڕ�گەت پ�دەدات کار بکەیت ؛         ·

پەنابەر�کی دان پ�نراویت، یان پاراستنی مرۆییت لە بەریتانیا هەیە؛         ·

 تۆ ڤیزەیەکت هەیە کە لە الیەن با�و�زخانەی بەریتانیا لە دەرەوەی ووالت دراب�ت کە ڕ�گەت پ�دەدات کار بکەیت،         ·

.وەک ڤیزەی هاوسەر یان ڤیزەی پشت بەستووی قوتابی

 زۆرجار ڤیزەی کارکردن ئەو کارە سنووردار دەکات کە دەتوانیت بیکەیت. ئەگەر قوتابی بیت، مافی کارکردنت بە گو�رەی

.ڤیزەکەت دەب�ت، و هەند�ک سنووردارکردن هەیە

 بە ش�وەیەکی گشتى ئەوە دیاری دەکات ئایا دەتوانیت کار (BRP) لەبیرت ب�ت! مۆ�ەتی نیشتەج� بوونی بایۆمەتریت

.بکەیت یان نا و ئەگەر سنوورداریش هەب�ت

 لە دواى سا�ی 2021 هاونیشتیمانیانی ناوچەی ئابوری یەک�تی ئەوروپا چی تر خودکارانە مافی کارکردنیان ناب�ت بەهۆی

 ئەوەی بەریتانیا لە یەک�تی ئەوروپا دەردەچ�ت. بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ئەمە، سەیری ڕوونکردنەوەی  ئ�مە بکە تایبەت

.بە کۆچ کردن

 

:تۆ بە ش�وەیەکی گشتى ڕ�پ�دراو نیت کار بکەیت ئەگەر

 مۆ�ەتی مانەوەت هەب�ت لە بەریتانیا بۆ ماوەی شەش مانگ یان کەمتر (ئەمە سەردانیکەر، خاوەن ڤیزەی         ·

دەسگیرانداری و قوتابی کورت خایەن دەگر�تەوە)؛

هیچ مۆ�ەت�کی مانەوەت نیە لە بەریتانیا؛         ·

.داواکاری پەنابەریت         ·

 داواکارانی پەنابەری کە بۆ ماوەی زیاتر لە یەک سا�ە چاوەڕوانی ب�یار�کن دەتوانن داوای مافی کارکردن بکەن، بە�ام ئا�ۆزە.

 ئەگەر پ�ت بەخشرا، سنووردار دەکر�یت بۆ کارەکانی سەر "لیستی کەمیی پیشە" -لیست�کی فەرمیپیشەکان کە

 کارمەندی نیشتەج�ی پ�ویستیان نیە بۆ پ�کردنەوەی هەلی کارە بەردەستەکان.لە دۆخی کرداریدا، دۆزینەوەی کار بەم

.ش�وازە زۆرجار قورسە

 کارکردن: مافەکانی خۆت

بزانە

کارکردن



 لە زۆربەی حا�ەتەکان، ئەگەر ڕ�گەت پ�درا کار بکەیت، هەروەها ڕ�گەشت پ�دەدر�ت خۆت خاوەن كاری خۆت بیت

.(کارکردن بۆ خۆت). ئەمە حا�ەتەکە نیە ئەگەر قوتابی بیت، تەنھا کار بۆ سپۆنسەرەکەت بکەیت

 

چۆن دەسەلم�نم مافی کارکردنم هەیە؟

 

 پ�ویستە خاوەنکار بزان�ت کە کارمەندەکانی مافی کارکردنیان لە بەریتانیا هەیە. بزنسەکان دەکر�ت بە قورسی سز بدر�ن

 ئەگەر کار بە کارمەندی نایاسایی بکەن - هەند�ك جار ئەم سزایانە دەکر�ت زۆر گەورە ب�ت کە وادەکات بزنسەکە دابخر�ت.

 ئەمە واتە بە ش�وەیەکی گشتى خاوەنکارەکان دەیانەو�ت ڕاستەوخۆ نووسراو لە تۆ ببینن، و دەکر�ت دوو دڵ بیت لە

 پەسەند كردنی هەر شت�کی تر. ئەگەر کارەکە وەبگریت، دەکر�ت خاوەنکارەکەت پ�ت ب��ت لە کارکردن بوەستە کات�ک

 مۆ�ەتەکەت خەریکە بەسەر دەچ�ت - تەنانەت ئەگەر داواکاریت پ�شکەش کرد ب�ت بۆ مۆ�ەتی زیاتر الی وەزارەتی ناوخۆ

 .لە کات�کی گونجاودا

 ئەگەر ئەمە ڕوویدا، گرنگە بزانیت کە مافی مانەوەت هەیە. هەتا مافی ئەوەت هەب�ت کار بکەیت و داواکاری پ�شکەش

 بکەیت بۆ مۆ�ەتی زیاتر پ�ش بەسەرچوونی مۆ�ەتەکەت، تۆ شایستەی بەردەوام بوونیت لە کارکردن هەروەک پ�شووتر

 لەدوای بەشی پەیوەندیدار لە یاسای کۆچ کردنی سا�ی 1971). زۆربەی) 'C leaveئەنجامت داوە. ئەمە پ�ی دەوتر�ت '3

.ین، بە�ام زۆرجار بە هە�ە ت�ی دەگەنCخاوەنکارە گەورەکان شارەزای مۆ�ەتی 3

-https://www.gov.uk/employee (ECS) داوا لە خاوەنکارەکەت بکە سەردانی خزمەتگوزاری پشکنینی خاوەنکار

immigration-employment-statusبکات لە سەر و�بسایتی وەزارەتی ناوخۆ. وەزارەتی ناوخۆ ئاگاداریەکی پۆزەتیڤی 

 .سەلماندن بۆ مافی کارکردنت دەردەکات

 لەبیرت ب�ت! شت�کی یاسایی نیە بۆ خاوەنکار�ک لە کار دەرت بکات تەنها بەهۆی ئەوەی هەست دەکەن مۆ�ەتی

.مانەوەت بەسەر چووە و سەیری ئەوەیان نەکردووە ئایا ه�شتا ڕ�پ�دراویت کار بکەیت یان نا

 

کارکردن بۆ ئاژانس�ک

 

 خە�ک�کی زۆر لە بەریتانیا لە ڕ�گەى ئاژانسەکانەوە کار دەکەن. ئاژانس�ک تۆ دەخاتە ناو بزنس�ک، بە�ام تۆ کارمەندی ئەو

بزنسە نابیت. هەروەها تۆ بە ش�وەیەکی گشتى کارمەندی ئاژانس�کیش نیت. کەواتە کارمەندی ئاژانس�ک چیە؟

 ئاژانس�ک کارمەند بۆ کۆمپانیاکان دابین دەکاات. وەک کارمەند�کی ئاژانس�ک، گر�بەست�کت دەب�ت لەگەڵ ئاژانس�ک،

.ڕاستەوخۆ پارەت پ�دەدر�ت لەالیەن ئەو ئاژانس بۆ ئەو کارەی ئەنجامی دەدەیت

 

 وەک کارمەندی ئاژانس�ک پار�زراویت لە ڕ�گەى ڕ�نماییەکانی کارمەندانی ئاژانسی سا�ی 2010. ئەمە واتە لە دواى 12

 هەفتە لە کاری بەردەوام بۆ هەمان کۆمپانیا، مافی هەند�ک هەمان مافی بنەڕەتیت هەیە وەک کارمەندی هەمیشەیی

 وەک مووچە، کاتژم�ری کارکردن، کاری شەوانە، ماوەکانی پشوو، و مۆ�ەتی سا�انە (بەرلەوە تەنها شایستەی کەمترین

 مافە یاساییەکان دەبیت). هەند�ک بەدەرکردن هەیە، وەک مووچەی نەخۆشی پیشەیی، مووچەی چەندبارە،

.بەشداریکردنی خانەنشینی و مۆ�ەتی دایکایەتی

کارکردن



 زۆربەی بزنسەکان  گر�بەستی سفر کاتژم�ری پ�شکەش دەکەن. ئەمە واتە تۆ کار�کت دەست دەکەو�ت، بە�ام
 کاتژم�رەکانت ج�گیر نین یان گەرەنتی نین. ڕەنگە کاتژم�رە ئاساییەکان کار بکەیت، بە�ام ڕەنگە نەیکەیت، و بۆیە
 دەکر�ت زەحمەت ب�ت ت�چووی ژیان بەسەربردن بەدەست ب�نیت. لە ڕابردوودا، هەند�ك جار خاوەنکارەکان بە

 کارمەندەکانی گر�بەستی سفر کاتژم�رییان دەوت کە پ�ویستە گشت کات�ک بەردەست بن بۆ کارکردن، تەنانەت ئەگەر
 .هیچ کار�کیشیان پ� نەدرابووایە بیکەن. ئەمە پ�ی دەوتر�ت "ب�گەیی تایبەتمەندیەتی"، و چی تر یاسایی نیە

 لەبیرت ب�ت! ئەگەر بتەو�ت، دەتوانیت چەندین کاری سفر کاتژم�ریی وەربگریت، ئەو کارە بکەیت کە دەتوانیت. ئەگەر
 خاوەنکارەکەت دەرت بکات بەهۆی ئەوەی گر�بەست�کی ترت هەیە، ئەوە دەکر�ت بە لەکارالدانی نادادپەروەرانە هەژمار

 .بکر�ت. ئەمە واتە ڕەنگە بتوانیت لە ڕ�گەى دادگایەکی تایبەت بە کارکردن ڕ�ککاری پ�ویست بگریتە بەر
 

ئایا خاوەنکارەکەم دەتوان�ت کر�کەم کەم بکاتەوە؟
 

 پ�ویستە خاوەنکارەکەت باج و بیمەی نیشتیمانی لە مووچەکەت کەم بکاتەوە و د�نیا بە ئەم پارەیە بە نووسینگەی باجی
 دەدر�ت. هەر داشکاندن�کی تەنها بە ڕ�پ�دانی تۆ دەکر�ت ئەنجام بدر�ت. سەیری هەموو (HMRC) بەریتانیا
 گر�بەست�ک بکە کە داوات ل�دەکر�ت واژۆی بکەیت بۆ هەر بەش�ک کە باسی کەمکردنەوە داشکاندن دەکات.

.خاوەنکارەکەت ناتوان�ت تاکالیەنە کەمکردنەوە لە مووچەکەت بکات
 

چی دەربارەی بەخشیش؟
 

 ئەگەر لەبواری میوانداری کار بکەیت (وەک ئوت�لەكان و کافتریاکان) ڕەنگە بەخشیش وەربگریت. خاوەنکارەکان
 سیاسەتی جیاوازیان هەیە بۆ بەخشیش. هەند�کیان ڕ�گەت پ�دەدەن ئەوەی وەری دەگریت کۆی بکەیتەوە، و

 هەند�کیش خۆیان وەریدەگرن و بەخشیشەکان دابەش دەکەنەوە بەسەر ئەو ستافانەیش کە 'نادیارن'، وەک کۆ�ک�ش و
.ش�فەکانی مەتبەخ

 لەبیرت ب�ت!پ�ویستە خاوەنکارەکەت کەمترین ڕ�ژەی مووچەکەت پ�بدات- هەر بەخشیش�ک وەریدەگریت جیاوازە
 لەمە. ناتوانن بەخشیشەکەت بەکارب�نن بۆ بەکاره�نانی وەک بەش�ک لە کەمترین ڕ�ژەی مووچەت. ئەم��بەرە

(www.gov.uk/tips-at-work/tips-and-tax) بەکارب�نە بۆ زانینی ئەوەی بەخشیش چۆن کاردەکاتە سەر ئەوەی پ�ویستە 
.چەند باج بدەیت

 
پ�ویستە چی بکەم ئەگەر ک�شەم هەب�ت لەگەڵ خاوەنکارەکەم؟

 یەکەم، تۆماری گشت ڕووداوەکان بپار�زە - بە تایبەتی هەر کردار�کی جیاکاری. (ڕەنگە شایستە بیت بۆ یارمەتی         •
(.یاسایی بۆ کەیسەکەت ئەگەر سکا�اکەت جیاکاری ت�داب�ت

.بە ش�وەیەکی نافەرمی بابەتەکە بەرز بکەوە یان لە ڕ�گەى پرۆسەکانی سکا�ا تۆمارکردن ئەگەر بتوانیت         •
 ڕاو�ژ دەربارەی بارودۆخە تایبەتەکان بە زووترین کات وەربگرە. لەبیرت ب�ت، زۆربەی بانگەشەکان پ�ویستە بەرز         •

.بکر�نەوە لە ماوەی س� مانگ کەمتر لە یەک ڕۆژ لە بەرواری ک�شەکە
 Acas) هەنگاوی یەکەمی پرۆسە یاساییەکە بەرزکردنەوەی ک�شەکەیە لە ڕ�گەى ئاشت بوونەوەی زووی ئاکاس         •

Early Conciliation). ئەمە بۆ ڕ�گری کردنە لە کرداری دادگا کات�ک بگونج�ت.
 ئەگەر ئەمە ک�شەکان چارەسەر نەکات، هەنگاوی داهاتوو بریتیە لە بەرزکردنەوەی سکا�ایەک بۆ دادگایەکی تایبەت         •

.بە کار
 دەکر�ت داواکاریەکەت لە دادگا یەکالیی بکر�تەوە یان چارەسەر بکر�ت - بە ش�وەیەکی گشتى لە ڕ�گەى         •

.(خزمەتگوزاری ڕاو�ژ، ئاستکردنەوە و ناوبژی)ACAS ڕ�کەوتننامەیەکی یەالکردنەوەی
.ئەگەر بابەتەکەت هەر چارەسەر نەبوو، بە ش�وەیەکی گشتى بۆ دانیشتنی دادگا دەچ�ت         •

کارکردن



دەتوانم بۆ کوێ بچم بۆ یارمەتی زیاتر؟

 

Coventry office (www.centralenglandlc.org.uk ) سەنتەری یاسای ئینگلتەرای ناوەندیی

 ئەگەر لە کۆڤ�نتری بژیت، دەتوانیت ل�رە ڕاو�ژ وەبگریت بە سەردانیکردنی نووسینگەکە یان تەلەفۆنکردن.

 ڕاو�ژکارەکانیان دەتوانن یارمەتی پ�شکەش بکەن بە نو�نەرایەتی کردن و داکۆکی کردن لە دەستەیەکی دادوەری تایبەت

.بە کارکردن و دەستەی دادوەری ت�هە�چوونەوەی کار، هەروەها وەرگ��یشیان هەیە. دەتوانن کار لە سەر کەیسەکان بکەن

(www.acas.org.uk) (Acas) خزمەتگوزاری ڕاو�ژکاری، ئاشت بوونەوە، و ناوبژیوانی

03001231100

Acas زانیاری و ڕاو�ژی بەخۆڕایی و ب�الیەنانە پ�شکەش دەکات بە کارمەندان و خاوەنکارەکان بۆ گشت بوارەکانی یاسای 

.پەیوەست بە شو�نی کار و کارکردن

(www.equalityadvisoryservice.com) (EASS) خزمەتگوزاری پشتیوانی ڕاو�ژکاری یەکسانی

08088000082

EASS ڕ�نو�نی بەخۆڕایی پ�شکەش دەکات دەربارەی یاسای یەکسانی سا�ی 2010 دەربارەی هەنگاوە نافەرمیەکان کە 

.ئەنجامیان بدەیت ئەگەر هەست بکەیت جیاکاریت بەرامبەر کراوە لە شو�نی کار. کار لە سەر کەیسەکان ناکەن

( www.gov.uk/civil-legal-advice) (CLA) ڕاو�ژی یاسایی مەدەنی

 

03453454345 

 

 ڕەنگە بتوانیت ل�رەدا ڕاو�ژی بەخۆڕایی و نه�نی وەربگریت وەک بەش�ک لە پشتیوانی یاسایی ئەگەر سکا�ایەکی جیاکاری

.بەرز دەکەیتەوە

 

-www.gov.uk/employment) سەنتەری پەیوەندی بەکاربەری دەستەیەکی دادوەری تایبەت بە کارکردن

tribunals/make-a-claim )

 

(ئینگلترا و و�ی�ز) 03001231024

 

 سەنتەری پەيوەندى بەکاربەری دەستەیەکی دادوەری دەتوان�ت یارمەتیت بدات ئەگەر هەر پرسیار�کت هەب�ت

.دەربارەی پ�کردنەوەی فۆرمەکانی سکا�ا.ناتوانن ڕاو�ژی یاساییت پ�شکەش بکەن

کارکردن



کر�دیتی جیهانی چیە؟

 

 سیستەمی نو�ی سوودەکانە کە شو�نی زۆرینەی سوودەکانی تر دەگر�تەوە لە بەریتانیا. ئەمانە (UC) کر�دیتی جیهانی

.دەکەن UC هەند�ک خا�ی گرنگن کە دەکر�ت ببنە هۆی زەحمەتی بۆ ئەو کەسانەی بانگەشەی

 بەیەکەوە دەدر�ت لە سەر بنەمایەکی مانگانە، و پارەدانەکان بە ش�وەی قەرزی UC گشت سوودەکان کە بەش�کن لە      .1

.دواکەوتوو دەب�ت. ئەمە دەکر�ت بب�تە هۆی ک�شە بودجە دانان

 پا�ەپەستۆی زیاترت لە سەرە بۆ دۆزینەوەی کار. تەنانەت ئەگەر کاریش بکەیت، زۆرجار پا�ەپەستۆی زیاتر هەیە بۆ      .2

.دۆزینەوەی کاری زیاتر یان کار بە مووچەی باشتر

 ئاسانترە گەمارۆ بدر�یت (سزا بدر�یت بۆ نەکردنی شت�ک کە پ�ت ووتراوە بیکەیت) بەراورد بە پ�شووتر، و      .3

.گەمارۆکان قورستر دەبن. دەکر�ت گەمارۆت بخر�تە سەر تەنانەت ئەگەر کاریش بکەیت

 نووسینگەی) DWP پ�ویستە هەموو شت�ک لە ڕ�گەی ئینتەرن�تەوە بکەیت، بەلەخۆگرتنی قەسەکردن لەگەڵ ستافی      .4

.(سوودەکان

 خە�کی تووشی دواکەوتنی زۆر دەبن بەر لە وەرگرتنی مووچەی یەکەمیان. دەتوانیت قەرز وەربگریت، بە�ام پ�ویستە      .5

.پارەت پ� بدر�تەوە کات�ک سوودەکانت دەست پ�دەکات

 مەودای سوودەکان - بریتیە لە سنوورداریەک لە سەر ب�ی گشتی سوود کە زۆرینەی کەسانی تەمەن 16 بۆ 64      .6

 یش ج�بەج� دەب�ت، هاوش�وەی ڕ�سای بوونی دوو مندا�یش (سەیریUC دەتوانن وەری بگرن - هەروەها بەر سەر

.(خوارەوە بکە

.سوودەکانی باجی ئەنجومەن ناگر�تەوە. پ�ویستە بە جیا داوا بکر�نەوە لە ئەنجومەنی ناوخۆییت      .7

 

 ـە. "خزمەتگوزاری تەواو" واتە کە بە نزیکەیی هەموو کەس�ک کەUC زۆرینەی میدالند ئ�ستا بوار�کی خزمەتگوزاری تەواوی

 دەگوازر�تەوە. UC داواکاریەکی نو�ی سوودەکان پ�شکەش دەکات، یان گۆڕانکاریەکی لە بارودۆخەکەی هەیە، ئەوە بۆ

 دەچیت. هەموو کەس�کی وەرگری UC (ئەمە خانەنشینان ناگر�تەوە.) ئەگەر زیاتر لە س� مندا�ت هەیە، دواتر بۆ

.دەگوزار�نەوە UC سوودەکان لە کات�کی دواتر بۆ

 

مەودای سوود چیە؟

 

 مەودای سوود - بریتیە لە سنوورداریەک لە سەر ب�ی گشتی سوود کە زۆرینەی کەسانی تەمەن 16 بۆ 64 دەتوانن وەری

 بگرن. بە سەر تۆ ج�بەج� دەب�ت ئەگەر سوودەکان وەربگریت، بە�ام ج�بەج� ناب�ت ئەگەر سوودی پەیوەست بە

 یان دەرما�ەی چاود�ر).  ئەگەر مندا�ت هەیە، ناتوانیت زیاتر لە £384.62 بۆ ،DLA، PIP پەککەوتەیی وەربگریت (وەک

 ھەر هەفتەیەک وەربگریت. ئەگەر کۆی سوودەکانی وەریدەگریت لەمە زیاتر ب�ت، ب�ە زیادەکە لە دەرما�ەی نیشتەج�

 بووت دەب�در�ت. ئەمە واتە ڕەنگە پارەی تەواو وەرنەگریت بۆ دانی کر�یەکە و پ�ویستیەکانی ترت پ� بکەیتەوە. هۆکاری تر

 هەن کە ڕەنگە واتای ئەوەی ب�ت تۆ لەم مەودایە دەبەخشر�یت. بۆ زانیاری زیاتر، و زانینی شایستەبوونت، سەیری ئ�رە

-www.turn2us.org.uk/Benefit-guides/Benefit-Cap/Am-I-affected-by-the-Benefit-Cap#guide) بکە

content ).

سوودەکانی خۆشگوزەرانی: مافەکانی خۆت بزانە

کارکردن



 لەبیرت ب�ت!تەنانەت ئەگەر دەرما�ەی نیشتەج�کردنیشت بب�در�ت، ه�شتا پ�ویستە کر�یەکە بە تەواوەتی بدەیت. ئەگەر

 کر�یەکەت نەدەیت لە کۆتاییدا لە ما�ەکەت دەکر�یتە دەرەوە. ئەگەر دواکەوتی لە دانی کر�یەکەت، پ�ویستە ڕاو�ژی خ�را

 یان ڕاو�ژی هاو�اتیان (www.lawcentres.org.uk/i-am-looking-for-advice) وەبگریت لە سەنتەری یاسا

(www.citizensadvice.org.uk/). هەروەها سەیری ڕوونکردنەوەی نیشتەج�کردنمان  بکە.

 

نەخۆشی و پەککەوتەیی

 

 ئەگەر نەخۆشیەکی در�ژخایەن یان پەککەوتەییت هەیە، یان ئەگەر مندا�ەکەت هەیەتی، گرنگە بزانیت شایستەی مووچەی

 خە�ک�کی زۆر کە شایستەی ئەم دەرما�انەن .(DLA) یان دەرما�ەی ژیانی پەک کەوتەیی (PIP) سەربەخۆیی تاکە کەسیی

 داوایان ناکەن. ئەم دەرما�انە بە تەنها هەند�ک پارەت پ�نادات، بە�ام تۆ لە مەودای سوودەکان دەبەخش�ت و شایستەت

 دەتوانن جیاوازیەکی زۆر دروست بکەن لە بواری DLA و PIP ئەمە واتە .UC دەکات بۆ پارەی زیاتر بە گو�رەی

.داهاتەکەت

 

کاری سەربەخۆ

 

 کاری سەربەخۆ واتە کار بۆ خۆت بکەیت یان دەست بە بزنسی خۆت بکەیت. دەست پ�کردنی بزنس�کی نوێ زۆر

 بۆ UC قورسە و ڕەنگە ماوەیەک بخایەن�ت تا پارەی ل�وە قازانج بکەیت. دەتوانیت داواکاری پ�شکەش بکەیت بۆ

 زیادکردنی داهاتەکەت، هاوش�وەی کر�دتەکانی باج لە ڕابردوودا. پ�ویستە د�نیا بیت تۆمار�کی باشی شتەکان

 ئاگادار بە- لە .(NI) هە�دەگریت کە ئەنجامیان دەدەیت، وەک بە�گەنامەی پارەدان و پسوولەکانی بیمەی نیشتیمانی

 دوای 12 مانگدا چاوەڕوان دەکر�ت خاوەن كاری خۆت بیت بۆ 35 کاتژم�ر لە هەفتەیەک. بەو ش�وەیە مامە�ەت لەگەڵ

 دەکر�ت وەک ئەوەی کر�ی کەمترین مووچەی نیشتیمانی بۆ 35 کاتژم�ری هەفتەیەک بە دەست ب�نیت - تەنانەت ئەگەر

 ئەگەر ئیشوکارەکەت باش نەبوو، .(MIF) "کەمتریش بەدەست ب�نیت. ئەمە پ�ی دەوتر�ت "ئاستی کەمترین داهات

 ڕەنگە بەدوای کار�کی تر بگەڕ�یت، و ئەمەش دەکر�ت قورس ب�ت کات�کی تەواو بەسەر ببەیت لە بزنسەکەت بۆ ئەوەی

.گەشە بکات

 

 داهاتەکەت لە سەر بنەمای مانگ بۆ مانگ سەیر دەکر�ت. بۆ نموونە: لە سەر بنەمای کەمترین مووچە بۆ گروپی تەمەنی

 ت ب�یت £1,119.30 بۆ هەر مانگ�ک. پارەی زیاتر وەرناگریت ئەگەر بۆ نموونە مانگانە تەنهاMIF ،21 بۆ 24 سا�ان

.£500 بەدەست ب�نیت. بە�ام سوودی کەمتر وەردەگریت ئەگەر لە مانگ�کدا ب��کی زیاتر بەدەست ب�نیت

 ئەمە واتە کە زۆر گرنگە بە ڕاستی بیر لە هەر پالن�کی بزنس بکەیتەوە و ڕاو�ژی باش وەربگریت. گەڕانی بازاڕ ئەنجام بدە،

 ڕاستەقینە بنە دەربارەی ت�چووەکانی دەست پ�کردن و ماوەی چەند دەخایەن�ت تا بزنسەکەت پ� بگر�ت. ئایا دەتوانیت

 لە کارەکەت بم�نیتەوە کات�ک بزنسەکەت دەست پ�دەکەیت؟ ئایا دەتوانیت بە ش�وەی پارت تایم بۆ کەس�کی تر کار

بکەیت؟

 .دە��یت کە ب�ی چەند بە دەست د�نیت بۆ خۆ دوورگرتن لە پ�دانی زیاتر DWP لەبیرت ب�ت! د�نیا بە بە تەواوەتی بە

DWP دەیەو�ت گشت پارەیەکی زیادی دراو بگەڕ�ن�تەوە، و ئەمەش دەکر�ت وا بکات پارەیەکی کەمتر ال بم�ن�تەوە.

کارکردن



ڕ�سای بوونی دوو منداڵ

 

 ی ئ�ستا، تەنها پارەی دوو منداڵ وەردەگریت.ئەمە ج�بەج� دەب�ت ئەگەرUC لە ژ�ر ڕ�ساکانی کر�دیتی باجی منداڵ و

 بەرپرسیاریەتیت هەب�ت بۆ دوو منداڵ یان زیاتر و بەرپرسیار بیت بۆ مندا��کی تر یان لە دوای مانگی نیسانی سا�ی

 2017.  بەسەر هەردووک مندا�ە تازەکە ج�بەج� دەب�ت و ئەگەر تەنها مندا��کی لە دواى ئەم بەروارە پەیوەندی بە

.خ�زانەکەتەوە بکات

 لەبیرت ب�ت!ڕ�ساکانی سنوورداری دوو منداڵ و مەودای سوود هەردووک بە جیا کار دەکەن. هە�او�ردنەکان بۆ هەر یەك

 لە ڕ�ساکان جیاوازن، بۆیە ڕەنگە خ�زان�ک بەدەرکردن وەربگر�ت لەم سیاسەتانە بە�ام نەوەک لەوانی تر. لە زۆربەی

 حا�ەتەکان هەردووکیان ج�بەج� دەبن. دەکر�ت ت�گەیشتنی ئا�ۆز ب�ت، بۆیە د�نیابە لە بە دروستی لە بارودۆخی خۆت

.بگەیت و ڕاو�ژی زیاتر وەبگریت ئەگەر ت�ی ناگەیت

 

 بەدەرکردن بۆ ئەم ڕ�سایە هەیە. ئەگەر زیاتر لە مندا��ک بب�ت (دووانە/سیانە یان زیاتر) کات�ک کە خۆت مندا��کت هەیە،

 ئەوە سوود بۆ هەموو مندا�ەکان وەردەگریت. هەروەها پارە وەردەگریت بۆ هەر مندا��ک کە تەبەنی دەکەیت و هەر

.(مندا��ک چاود�ری دەکەیت وەک چاود�ری خزمایەتی (بەخ�وکردنی مندا��ک بۆ ئەندام�کی خ�زان

 

 هەروەها دەتوانیت داوای مندا�ی زیاتر بکەیت ئەگەر مندا�ەکەت بەهۆی دەستدر�ژی س�کسیەوە لە دایک بوو ب�ت، جا

 یان لە الیەن کەس�کی نەناسراو یان پەیوەندیەکی خراپ. بۆ وەرگرتنی یارمەتی بۆ ئەم بەدەرکردنە، پەیوەندی بکە بە

-www.gov.uk/government/publications/support-for-a) خزمەتگوزاری پشتیوانی تایبەتمەندی ناوخۆیی

child-conceived-without-your-consent/approved-third-party-professionals-who-can-complete-

these-forms). فۆرم�ک هەیە کە پ�ویستە پ� بکر�تەوە، و بەش�کی پ�ویستە لە الیەن پسپۆر�کەوە پ� بکر�تەوە، وەک 

 .پزیشک، تو�ژەری کۆمە�ایەتی یان کارمەندی ئافرەت

 بۆ وەرگرتنی سوودەکان بۆ مندا�ی س�یەمت کە لە یان دواى 7ی مانگی نیسانی سا�ی 2017 لە دایک بووە ناب�ت چی

 تر لەگەڵ ئەو کەسە بژیت کە دەستدر�ژی کردۆتە سەرت. ئەگەر پ�ویستیت بە یارمەتیە بۆ بەدەست ه�نانی یارمەتی،

 لە کۆڤ�نتری بە ژمارە 08000355309 یان یارمەتی CDVASS (www.safetotalk.org.uk/ ) پەیوەندی بکە بە

 یارمەتی ئافرەتانی بالک کەنتری  on 0808 800 0028 and ( /bswaid.org) ئافرەتانی ب�رمینگهام و سۆلیهول

(blackcountrywomensaid.co.uk/) covering Sandwell, Dudley, Walsall, Wolverhampton and 

Birmingham

کارکردن



؟UC لەکوێ دەتوانم یارمەتی/زانیاری زیاتر وەربگرم دەربارەی
 

 ( /www.citizensadvice.org.uk/benefits/universal-credit) ڕاو�ژی هاو�اتیان بژم�رەیەکی سەره��ی هەیە
.کە دەتوانیت بەکاری ب�نیت بۆ یارمەتیدان لە زانینی ئەوەی شایستەی کامە سوودیت

Turn2US (www.turn2us.org.uk/Benefit-guides/Universal-Credit/What-is-Universal-Credit ) 
.UC سەرچاوەیەکی باشە بۆ دۆزینەوەی زانیاری زیاتر دەربارەی

 ئەگەر داوای سوودەکان دەکەیت و نیگەرانی دەربارەی گۆڕانکاریەکان لە شایستەبوونت، ئاگاداری
 بە، کە هەموو گۆڕانکاریەک ڕوون (/benefitsaware.centralenglandlc.org.uk) و�بسایتیئاگاداری سوودەکان

.دەکاتەوە و ڕاو�ژت پ�دەبەخش�ت دەربارەی ئەوەی پ�ویستە چی بکەیت

کارکردن



 بارودۆخمان هەر چۆن�ک ب�ت، شت�ک کار دەکاتە سەر هەموومان - هەموومان پ�ویستمان بە سەقف�کە لەژ�ری بین.

 نەبوونی ما��ک دەب�تە هۆی پەستان�کی گەل�ک زۆر. ل�رەدا سەیر�کی هەند�ک لە سەختترین ک�شەکان دەکەین کە

 دەکر�ت تووشی بیت لە بواری نیشتەج� بوون. ئەگەر سوودەکانت وەربگریت بۆ یارمەتیدان لە نیشتج� بوون ڕەنگە

.بتەو�ت سەیری ڕوونکردنەوەی سوودەکانمان بیت

 

گر�بەست و کرێ

 

 ڕ�کەوتننامەی بەکر�گرتنت بریتیە لە گر�بەست�ک لە ن�وان تۆ و خاوەن مولکەکەت. واتە دەتوانیت لە خانووەکەیان بژیت

 لە بەرامبەر پ�دانی کرێ. ئەوان تایبەتمەندیەتیت و مافی چ�ژ وەرگرتنت لە مولکەکە پ�دەدە، لە کات�کدا تۆ ڕازی دەبیت

 ئاگاری بیت. گرنگە بزانیت تۆ ل�پرسراویت بۆ دانی کر�کان تا ئەو کاتەی لەناو مولکەکە بیت. هیچ ماف�کت نیە بۆ

 وەستاندنی پارەدان ئەگەر ڕازی نەبیت بە هە�سوکەوتی خاوەن مولکەکە یان نەبوونی چاککردنەوە. ئەگەر ک�شەت هەبوو

.لەگەڵ خاوەن مولکەکەت، ڕەنگە بە ش�واز�کی تر هەنگاو هە�بگریت

 

 هەروەها پ�ویستە بەردەوام لە دانی کرێ تەنانەت ئەگەر سوودەکانیشت بوەست�نر�ن یان کەم بکر�نەوە، لەبەرئەوەی

 گر�بەستەکەت لەگەڵ خاوەن مولکەکە جیاوازە لە وەرگرتنی هەر سوود�کی تر-تەنانەت  ئەگەر خاوەن مولکەکەت

 دەسەالتی ناوخۆییە کە هەروەها سوودەکانیشت دەدات.ئەگەر ک�شەت هەبوو لە دانی کر�یەکەت، یارمەتی وەربگرە لە

 یان ڕاو�ژی (www.lawcentres.org.uk/i-am-looking-for-advice )سەنتەری یاسا

 .بەخ�رایی (/www.citizensadvice.org.uk)>هاو�اتیان

.لەبیرت ب�ت! ئەگەر کر�یەکەت نەدەیت خۆت دەخەیتە مەترسی دەرکردن لە ما�ەکەت

 ڕەنگە بتوانیت داواکاری پ�شکەشی ئەنجومەنی ناوخۆییت بکەیت بۆ پارەدانی نیشتەج�کردنی بەردەست. ئەمە یان

 ب��کی پارەیە کە یەک جار دەدر�ت یان چەند قست�کە ڕاستەوخۆ بە خاوەن مولکەکە دەدر�ت. ئەمە دەکر�ت پارە ب�ت بۆ

 یارمەتیدان لە بواری بارمتەی کر�گرتنت، کر�ی یەکەم مانگ (کە بە ش�وەیەکی گشتى پ�شوەختە دەدر�ت)، یان بۆ

.پارەدانی کر�ی داهاتوو

 

ئەرکەکانی خاوەن مولکەکەم چین؟

 

:لە سەرەتای کر�گرتنەکە، پ�ویستە خاوەن مولکەکەت ئەم شتانە دابین بکات 

ب�وانامەی سەالمەتی گاز؛         ·

 ب�وانامەی ئەدای ووزە؛         ·

ڕ�نو�نی 'چۆنیەتی بە کر�دان'؛         ·

زانیاری پەيوەندیکردنیان (ناوی تەواو و ناونیشان)؛         ·

.(ب�وانامەی بارمتەی بەکر�گرتن (بۆ سەلماندنی ئەوەی بارمتەکەت پار�زراوە         ·

 نیشتەج� بوون: مافەکانی خۆت
بزانە

کارکردن



 پ�ویستە خاوەن مولکەکەت پابەند ب�ت بە ستاندەرەکانی سەالمەتی گاز، کارەبایی و ئاگر. پ�ویستە کرداری چاککردنەوە

 ئەنجام بدەن کە لە کات�کی گونجاودا هەوا�ت دەربارەی داوە. پ�ویستە ئاگاداری گونجاوت پ� بدەن (بە الیەنی کەم 24

 کاتژم�ر، مەگەر بار�کی لە ناکاو ب�ت) ئەگەر دەسگەیشتن پ�ویست بیت بۆ پشکنینی مولکەکە یان ئەنجامدانی

.چاککردنەوە. ناب�ت خاوەن مولکەکەت هەراسانت بکات

 

چی ڕوودەدات ئەگەر خاوەن مولکەم بیەو�ت بم کاتە دەرەوە؟

 

 خاوەن مولکەکەت دەتوان�ت داوات ل� بکات خانوەکەت ج� به��یت - ئەمە پ�ی دەوتر�ت 'داواکردنی خاوەنداریەتی' -

.بە�ام پ�ویستە پەی�ەوی ڕ�سای تووند بکەن. دوو ڕ��ەوی سەرەكی هەن کە دەتوانن بیگرنە بەر بۆ ئەنجامدانی ئەمە

 

داواکردنی خاوەنداریەتی بە گو�رەی ب�گەی 21

 

 خاوەن مولکەکەت دەتوان�ت ئاگاداری ب�گەی 21 بەکارب�ن�ت بۆ ئەوەی داوات ل� بکات چۆ�ی بکەیت ب� ئەوەی هیچ

 هۆکار�ک بدات، بە�ام پ�ویستە مانگ ئاگادارکردنەوەت پ� بدەن. ناتوانن داوای خاوەنداریەتی مولکەکە بکەن بەم ش�وازە

 لە یەکەم شەش مانگی بەکر�گرتنەکە، و لە چەند حا�ەت�کی کەمتردا- زۆرینەی کات�ک خاوەن مولکەکەت پ�ش�لی ئەرکەکانی

 خۆی دەکات (سەیری سەرەوە بکە) یان کات�ک ئەنجومەنەکە پ��انی وتووە کە پ�ویستە مولکەکە چاک بکەنەوە یان باشتر

 بکەن. ئەگەر د�نیا نیت کە خاوەن مولکەکە مافی داواکردنی هەیە ل�ت بۆ ج�ه�شتنی ما�ەکە، لە ما�ت بم�نەوە و ڕاو�ژ

 .(/www.citizensadvice.org.uk)>وەربگرە لە سەنتەری یاسا<: سەنتەری یاسا> یان ڕاو�ژی هاو�اتیان

.لەبیرت ب�ت! پ�ویست ناکات ما�ەکەت ج� به��یت تا خاوەن مولکەکەت فەرمان�کی دادگای ال نەب�ت بۆ دەرکردنت

داواکردنی خاوەنداریەتی بە گو�رەی ب�گەی 8

 

 خاوەن مولکەکەت دەتوان�ت ب�گەی 8 بەکارب�ن�ت ئەگەر دوا بکەویت لە دانی کر�یەکەت، یان ئەگەر بە ش�وەیەکی دژ بە

 داب و نەریتی کۆمەالیەتی هە�سوکەوتت کرد ب�ت یان زیانت بە خانووەکە گەیاند ب�ت. بۆ خاوەن مولکەکەت ئا�ۆزتر

 دەب�ت داوای خاوەنداریەتی بکات بە گو�رەی ب�گەی 8 لەبەرئەوەی پ�ویستە لە سەریان ئەوە بسەلم�نن تۆ بە ش�وەیەکی

.نەشیاو هە�سوکەوت دەکەیت یان کر�کە نادەیت، و دەتوانیت لە دادگا بەرگری لە خۆت بکەیت

 لەبیرت ب�ت! هەر کات�ک ئاگاداری خاوەنداریەتی وەردەگریت ئەوە ڕاو�ژی یاسایی وەربگرە لەبەرئەوەی ڕەنگە بب�تە هۆی

.دواخستن یان ڕ�گری کردن لە لەدەستدانی ما�ەکەت

کارکردن



چی دەب�ت ئەگەر ب� ماڵ بم؟
 

:تۆ بە ب� ماڵ هەژمار دەکر�یت ئەگەر شو�ن�کی پار�زراوت نەب�ت بۆ ژیان. دەکر�ت ب� ماڵ بیت ئەگەر
 

لە سەر شەقام بیت؛         ·
لە سەر قەنەفەی برادەر�ک بخەویت؛         ·

لە بەشە ناوخۆییەک بیت؛         ·
مانەوە لەگەڵ هاوسەر/هاوبەش�کی توندوتیژ بەهۆی ئەوەی شو�نت نەب�ت بۆی بچیت؛         ·

.ژیان لە شو�ن�کی زۆر نەگونجاو - بۆ نموونە ئەگەر پەککەوتە بیت و نەتوانیت بگەیتە ئاودەست         ·
 ئەگەر دەسگەیشتنت بۆ سەرچاوە حکومیەکان هەیە (وەک سوودەکان) دەتوانیت داواکاریەکی ب� ما�ی پ�شکەش
 دەسەالتی ناوخۆییت بکەیت. ئەنجومەنەکە ناتوان�ت دەستبەج� یارمەتی هەموو کەس�ک بدات، بە�ام پ�ویستە

 یارمەتی پ�شکەش بکەن ئەگەر زۆر پ�ویست بیت. شە�تەر ڕوونی دەکاتەوە ل�رە
(www.england.shelter.org.uk/housing_advice/homelessness/rules/priority_need).

 ئەگەر داواکاری ب� ما��ت سەركەوتوو ب�ت و زۆر پ�ویست بیت، دەسەالتی ناوخۆیی شو�ن�کت پ�شکەش دەکات
.تیایدا بژیت

 لەبیرت ب�ت!زۆر گرنگە پەسەندی شو�نە پ�شکەشکراوەکە بکەیت، تەنانەت ئەگەر ئەو شتەش نەب�ت کە تۆ دەتەو�ت -
 تەنانەت ئەگەر بە تەواویش نەگونجاو ب�ت.ئەمە بەهۆی ئەوەیە کە ئەوان تەنها ئەرک�کیان هەیە بۆ پ�شکەشکردنی

 شو�ن�ک بۆ تۆ، و ئەگەر ڕەتی بکەیتەوە هیچ یارمەتیەکی ترت نادەن.  ئەگەر شو�نەکە بۆ تۆ نەگونجاو، قسە بکە لەگەڵ
 یان ڕاو�ژی هاو�اتیان (www.lawcentres.org.uk/i-am-looking-for-advice) سەنتەری یاسا

www.citizensadvice.org.uk/) بۆ زانینی ئەوەی ئەگەر بتوانیت یارمەتی وەربگریت بۆ تانەدان لە ئۆفەرەکە و 
 داواکردنی شت�کی گونجاوتر . بە�ام پ�ویستە سەرەتا شو�نەکە پەسەند بکەیت.ئەگەر وانەکەیت، تەواو ئەستەمە کەس�ک

.بتوان�ت یارمەتیت بدات
 

چی ئەگەر من دەسگەیشتن بۆ فەندی حکومی نەب�ت؟
 

 ئەگەر دەسگەیشتنت نیە بۆ فەندە حکومیەکان ناتوانیت داواکاریەکی ب� ما�ی پ�شکەش بکەیت - تەنانەت ئەگەر
 مندا��کی بەریتانیشت هەب�ت. ئەگەر هیچ شو�ن�کی ترت نەب�ت بۆی بچیت، ڕەنگە ئەنجومەن پ�ویست ب�ت

 یارمەتیت بدات بەگو�رەی ب�گەی 17 لە یاسای تایبەت بە مندا�انی سا�ی 1989. ئەم یاسایە د�نیای ئەوە دەکاتەوە کە
 مندا�ان ناب�ت ب� ماڵ یان پارە و خۆراک بن. ئەمە بە باویی بە ش�وەی شو�نی مانەوە و هەند�ک پارە دەب�ت بۆ

 خۆراک و جل و بەرگ بۆ مندا�ان. دەسەالتی ناوخۆیی هیچ ئەرک�کی لەسەر شان نیە بیکات بۆت، بە�ام شو�نی مانەوە
 وەردەگریت لەبەرئەوەی مندا�ەکانت پ�ویستیان بە تۆیە ئاگاداریان بیت. بە ش�وەیەکی گشتی، دەسەالتە ناوخۆییەكان
 وا بە باش دەزانن پشتیوانی کرداریی کورت خایەن پ�شکەش بکەن. ئەگەر ک�شەت هەبوو لە بەدەست ه�نانی ئەو

 یارمەتیەی پ�ویستتە، تیمەکانی چاود�ری کۆمە�گە لە سەنتەری یاسای کۆمە�گەی ب�رمینگهام
(www.centralenglandlc.org.uk) و سەنتەری یاسای کۆڤ�نتری (www.centralenglandlc.org.uk) دەتوانن 

.یارمەتی پ�شکەش بکەن

کارکردن



چی دەب�ت ئەگەر خاوەنداری مولک�ک بم و نەتوانم پارەی بارمتەی خانووبەرە بدەم؟

 

 ناتوانیت سوودی نیشتەج�کردن وەربگریت (یان یارمەتی تایبەت بە نیشتەج�کردن بە گو�رەی کر�دتی جیهانى) ئەگەر

 خۆت خاوەنی خانوو بیت. دەش�ت قەرز�ک لە حکومەت وەربگریت بۆ ڕووما�کردنی دانی سووی بارمتەی خانووبەرەت،

 بە�ام پ�ویستە ئەمە بدەیتەوە کات�ک خانووەکەت دەفرۆشیت. ڕووما�ی پارەدانەکانی سەرمایە ناکات - هەند�ک جار ڕەنگە

 ڕووما�ی کۆی سووەکان ناکات. سەرەڕای ئەوەش، ئەگەر لە سەر کر�دیتی خانەنشینی گەرەنتی کراو نەبیت، پ�ویستە بۆ

 ماوەی 39 هەفتە چاوەڕوان بیت بەرلەوەی بتوانیت یارمەتی وەربگریت. وا باشترە قسە لەگەڵ دابینکەری بارمتەی

 خانووبەرە بکەیت بە زووترین کاتی گونجاو ئەگەر ک�شەت هەیە لە دانی پارەی بارمتەی خانووبەرە. ڕەنگە بیرۆکەیەکی باش

 ب�ت ڕاو�ژی قەرز وەربگریت بۆ زانینی ئەوەی ئەگەر بتوانیت پارەی زیاتر دابین بکەیت بۆ دانەوەی سوودەکان، یان

 بگەیتە ڕ�ککەوتن�ک لەگەڵ پ�دەری بارمتەی خانووبەرەت.  دەتوانیت ڕاو�ژی قەرز وەربگریت لە سەنتەری یاسا

(www.lawcentres.org.uk/i-am-looking-for-advice) یان ڕاو�ژی هاو�اتیان (www.citizensadvice.org.uk/).

کارکردن



 کۆچ کردن: مافەکانی خۆت

بزانە

گرنگ

 

 ئەگەر دەترسیت بگەڕ�یتەوە و�اتی خۆت لەبەرئەوەی هەست دەکەیت ڕەنگە ئازار بدر�یت، بکوژر�یت یان

 بچەوس�نر�یتەوە، ڕەنگە پ�ویست بکات داوای پەنابەری بکەیت.مافی پەنابەری لە ڕ�گەی هاوکاری

 یاساییەوە ڕووما�کراوە، و ڕەنگە بتوانیت ڕاو�ژی یاسایی بەخۆڕایی وەربگریت لە سەنتەری یاسا

(www.lawcentres.org.uk/i-am-looking-for-advice) یان کۆمپانیایەکی یاسایی کە کاری هاوکاری 

 .یاسایی دەکات لە بواری کۆچ کردن

 

 ئەگەر بە زۆر بۆ بەریتانیا ه�نراویت، یان هەستت کرد بۆ کارکردن هاتوویتە ئ�رە بە�ام ئ�ستا ناچارکراویت

 شت�ک بکەیت کە ناتەو�ت، ڕەنگە بازرگانیت پ�وە کراب�ت. دووبارە ڕەنگە بتوانیت ڕاو�ژی بەخۆڕایی

 وەربگریت لە پار�زەر�کی هاوکاری یاسایی کە کار لە سەر کۆچ کردن دەکات. هەروەها دەتوانیت پەیوەندی

.بە ه��ی یارمەتی کۆیالیەتی مۆد�رن بکەیت بە ژمارە 08000121700

 لەبیرت ب�ت! وەرگرتنی ڕاو�ژی تایبەت لە پار�زەر�ک گرنگە، بەهۆی ئەوەی هەر کەیسە و تایبەتمەندی خۆی هەیە. سەیری

.خوارەوە بکە بۆ ئەو ڕ�کخراوانەی دەتوانن یارمەتیت بدەن ڕاو�ژی دروست وەربگریت

 

 ئەگەر چاوت بە مندا��ک کەوت کە تەنھایە، لەوەدەچ�ت بترس�ت و ئینگلیزی نازان�ت، پەیوەندی بە پۆلیسی ناوخۆییت

.بکە. ئەو دەزانن چی بکەن

کارکردن



یاسای مندا�ان و کۆچ کردن: ڕ�ساکانی چین؟

 

 خە�ک�کی زۆر دەربارەی "ڕ�سای حەوت سا�انیان" بیستووە بە�ام د�نیا نین مانای چیە. یاساکە دە��ت کات�ک مندا�ان بۆ

 ماوەی حەوت ساڵ لە بەریتانیا بن، جا لە سەرەتای لە دایک بوونەوە یان لەو کاتەی دەگەنە بەریتانیا، پ�ویستە بایەخ

.بدر�ت بە ڕ�پ�دانیان بۆ مانەوەی خۆیان و خانەوادەکانیان. لە بواری کردارییدا، زۆر ئاسان نیە

 

 وەزارەتی ناوخۆ تایبەتمەندە بە ڕەچاوکردنی م�ژووی کۆچ کردنی دایبابەکە لە کاتی ب�یارداندا. ئەگەر دایبابی مندا�ەکە لە

 بەریتانیا بن ب� مۆ�ەت (مۆ�ەتی مانەوە)، بە تایبەتی ئەگەر بۆ ماوەیەکی زۆر ب� مۆ�ەت بوو بن، ڕەنگە داواکاری مندا�ەکە

 ڕەت بکر�تەوە - تەنانەت ئەگەر مندا�ەکە پەیوەندیەکی پتەویشی لەگەڵ بەریتانیا هەب�ت. ب�گەی 55 لە ماددەی یاسایی

 سنوورەکان، هاو�اتی بوون و کۆچ کردنی سا�ی 2009 دە��ت کە پ�ویستە وەزارەتی ناوخۆ سەرەتا بەرژەوەندیەکانی

 مندا�ەکە بخاتە بەرچاو - جا هەر ب�یار�ک بدەن. بە�ام وەزارەتی ناوخۆ ئەو بۆچوونەی هەیە کە بە ش�وەیەکی گشتى لە

 بەرژەوەندی مندا�ەکەدایە بگەڕ�تەوە و�اتەکەی خۆی لەگەڵ دایبابی. ڕەنگە بتوانیت ت�هە�چوونەوە پ�شکەش بکەیت ئەگەر

 داواکاریەکەت ڕەت بکر�تەوە، بە�ام هیچ یارمەتیەکی یاسایی ئاسایی بەردەست نیە بۆ ئەم جۆرە ت�هە�چوونەوەیە. ئەگەر

 کەیسی مندا�ەکەت زۆر بەه�زە، ڕەنگە بەهۆی نەخۆشی تووند یان دۆخی خ�زانی، ڕەنگە پار�زەر�کی یارمەتی یاسایی

.بتوان�ت یارمەتی یاسایی جیاکاریت بۆ وەربگر�ت

 

 لەبیرت ب�ت! ئەم زەحمەتیانە بەو واتایە نیە کە ناب�ت هەنگاو بن�یت.ئەمە کاتی 'ڕ�گەی کارتۆنی پ��وە' بۆ کۆکردنەوەی

 بە�گە - کارتۆن�ک یان شت�کی هاوش�وە ب�نە و بە�گەنامە گرنگەکان دەربارەی مندا�ەکەتی ت�دا کۆ بکەوە.بە بە�گەنامەی لە

 دایک بوون دەست پ�بکە (ئەو دانەیەی ناوتی لە سەرە) و  پەرتوکە سوور،تۆمارەکانی دایەنگا، ڕاپۆرتی قوتابخانە و

 ب�وانامەكان، نووسراوە پزیشکییەکان، فەرمانەکانی دادگا، و هەر شت�کی تر کۆ بکەوە کە ئەوە دەسەلم�ن�ت مندا�ەکەت

 .ل�رە ژیاوە. بەرەدەوام بە لە کۆکردنەوەی لەو کاتەی شتی نوێ وەردەگریت

 ئینجا هەند�ک ڕاو�ژ وەربگرە (سەیری خوارەوە بکە) دەربارەی ئایا پ�ویستە لەم قۆناغەدا داواکاری پ�شکەشی وەزارەتی

 ناوخۆ بکەیت یان نا. بە ش�وەیەکی گشتی هانی ئەوە نادەین داواکاریەک کەم بە�گە پ�شکەش بکەیت، بۆیە د�نیا بە باش

.ئامادەیت بەر لە پ�شکەشکردنی هەر داواکاریەک

 

 ڕاستی: هەر کەس�ک لە بەریتانیا لە دایک بوو ب�ت لە دواى سا�ی 1983 کە ه�شتا ل�رە ژیاون لە 10یەمین یادی لە دایک

 بوونیان ئەوە شایستەن ببنە هاو�اتیەکی بەریتانی تەنانەت ئەگەر ئ�ستا کەسانی گەورەش بن.شت�کی خودکار نیە:

 ( www.gov.uk/government/publications/application-to-register-as-british-citizen-form-t) فۆرم�ک

 هەیە کە پ�ویستە پ� بکر�تەوە و ب�ە پارەیەکیش کە پ�ویستە بدر�ت.بە�ام تاکو ئەو کەسەی داواکاری پ�شکەش دەکات

 کەسایەتی باش ب�ت و بۆ ماوەیەکی زۆر لە دەرەوەی بەریتانیا نەبوو ب�ت، داواکاریەکە پ�شکەش دەکر�ت.  پ�ویستە

 بە�گەنامەی 10 ساڵ نیشتەج� بوون پ�شکەش بکەیت، لەگەڵ ب�وانامە در�ژەکەی لە دایک بوون و شت�کی فەرمی بۆ

.(د�نیاکردنەوەی 10 سا�ی یەکەمی مندا�ی (سەیری ڕ�گەی "کارتۆنی پ��و"ی سەرەوە بکە لە سەرەوە

کارکردن



 لەبیرت ب�ت!هەر کەس�کی سەرووی تەمەنی 10 سا�ان پ�ویستە ئەوە بسەلم�ن�ت کە خاوەن تایبەتمەندی باشن.

 وەزارەتی ناوخۆ زۆر سوورە لەسەر ئەمە، تەنانەت بۆ مندا�انیش. شت�کی بچووکی سادەی ئاگادارکردنەوە بۆ شەڕ یان

 دزینی شت لە دووکان دەکر�ت بب�تە ک�شە. ئەگەر هەر شت�کی وەک ئەمە ڕوویدا ب�ت، داواکاری پ�شکەش مەکە پ�ش

 وەرگرتنی ڕاو�ژی یاسایی، هەروەک تۆ مەترسی لە دەستدانی ت�چووی داواکاریەکەت دەکەیت ئەگەر ڕەت بکر�تەوە. ئەگەر

 داواکاری پ�شکەش دەکەیت بۆ مندا��ک کە تازە بۆتە 10  سا�ان و بۆ ماوەیەکی زۆر لە دەرەوەی بەریتانیا نەبووە، ئاساییە

 دەتوانیت خۆت داواکاری پ�شکەش بکەیت. یارمەتی بەخۆڕایی بەردەستە لە پرۆژەی مندا�انی خاوەن پ�ویستی بەرگری

.(www.kidsinneedofdefense.org.uk)  ل�کردن لە بەریتانیا

 

چی ئەگەر من فەندی حکومیم نەب�ت؟

 

 خە�کان�کی زۆر کە مۆ�ەتیان نیە یان مۆ�ەتی سنوورداریان هەیە کە لە بەریتانیان دەسگەیشتنیان بۆ پارەی حکومی نیە.

 ئەمە واتە ئەوان ڕ�پ�دراو نین بۆ داواکردنی سوودەکانی خۆشگوزەرانی. کەسانی ب� مۆ�ەت تەنانەت ڕ�پ�دراو نین کاریش

 بکەن (سەیری ڕوونکردنەوەی کارکردنی ئ�مە  و سوودەکان  بکە بۆ زانیاری زیاتر.کەسانی خاوەن مۆ�ەتی سنووردار بە

 ش�وەیەکی گشتى ڕ�پ�دراون کار بکەن - لە ڕاستیدا پ�شبینیکراوە بە کارکردن ئاگاداری خۆشیان بن.  دایک یان باوک

 قورسترین بابەت دەب�ت. تەنانەت ئەگەر کار�کیشت هەب�ت، چاود�ری منداڵ زۆرجار ناگونج�ت ب� سوودەکان. ئەگەر

-www.lawcentres.org.uk/i-am) ئەمە کار بکاتە تۆ و نەتوانیت خۆت بگونج�نیت، سەردانی سەنتەری یاسا

looking-for-advice) بۆ زانینی ئەوەی ئەگەر مەرجەکانی مۆ�ەتەکەت بۆ مانەوە بکر�ت بگۆڕدر�ت، یان ئەگەر بتوانیت 

  هەند�ک یارمەتی وەربگریت لە خزمەتگوزاریە کۆمە�ایەتیەكان بە گو�رەی ب�گەی 17ی ماددەی یاسایی سا�ی 1989ـ

توندوتیژی خ�زانی

 

 ئەگەر مۆ�ەتت هەیە بۆ مانەوە وەک هاوسەر و تووشی توندوتیژی خ�زانی یان مامە�ەی خراپ بوویتەوە، دەتوانیت

 کورت خایەن (BRP) یارمەتی وەربگریت بۆ ج�ه�شتنی هاوسەرەکەت. دەتوانیت مۆ�ەتی نیشتەج� بوون بایۆمەتری

 وەربگریت کە ڕ�گەت پ�دەدات داوای سوودەکان و دەسگەیشتن بە شو�ن�کی حەوانەوە بکەیت. ئینجا دەتوانیت

 ،ILR وەک قوربانیەکی توندوتیژی خ�زانی. بۆ وەرگرتنی (ILR) داواکاری پ�شکەش بکەیت بۆ مۆ�ەتی ب�سنوور بۆ مانەوە

 پ�ویستە بتوانیت ئەوە بسەلم�نیت تووشی توندوتیژی خ�زانی بوویتە بە نیشاندانی ئەوەی بە الیەنی کەم قسەت لەگەڵ

.کوو پسپۆر کردووە، وەک پزیشک، تو�ژەری کۆمە�ایەتی، ئەفسەری پۆلیس یان کارمەندی کۆچکردن

 

 لەبیرت ب�ت! هەو�دە قسە بکەیت و ئەو یارمەتیە وەبگریت کە پ�ویستتە و شایستەتە. لەوێ یارمەتی بەردەستە. ڕاو�ژی

-www.lawcentres.org.uk/i-am-looking-for)  بەخۆڕایی بەردەستە بە گو�رەی یارمەتی یاسا لە سەرنتەری یاسا

advice) ،و پار�زەرانی تری یارمەتی یاسا کۆچ کردن. ئەگەر بیر لە ج�ه�شتن دەکەیتەوە بە�ام نازانیت چی بکەیت 

 لە کۆڤ�نتری بە ژمارە 08000355309 یان یارمەتی CDVASS(www.safetotalk.org.uk/ ) پەیوەندی بکە بە

  یارمەتی ئافرەتانی بالک کەنتری  on 0808 800 0028 and (/www.bswaid.org) ئافرەتانی ب�رمینگهام و سۆلیهول

(www.blackcountrywomensaid.co.uk/) covering Sandwell, Dudley, Walsall, Wolverhampton and 

Birmingham  01215530090 بە ژمارە..

کارکردن



د اوسیدونکیو �ه کی�ي؟   (EEA) د بریکزی� �خه وروسته به د اروپایي د اقتصادي سیمې

 د دې لن� �واب دا دی چې هیچا ته دا معلومات نشته.   د بریتانیې حکومت د اروپایي اتحادیې د اوسیدونکیو په اړه د

 اروپایي اتحادیې سره ت�ون ته رسیدلي ده، او لوم�ي وزیر په دې اړه �ینې وعدې هم ک�ې دي، خو بیا هم د بریکزی�

 سره د ت�ون نه کولو خطر موجود دی او په دې سره هر �ه بدلیدی شي.   دا ډیر کم امکان موجود دی چې د اروپایي

 اتحادیې اوسیدونکیو ته به وویل شي چې له بریتانیې �خه وو�ي خو موږ ته اوس ال پوره معلومات نشته.   اوسمهال،

 پالن دا دی چې د اروپایي اتحادیې هغه اوسیدونکي چې د مخکې نه په بریتانیه کې دي، هغوی ته به یا خو ’ د میشت

 شوي وضعیت‘ ورک�ل شي (که هغوی دلته د پن�وو یا زیاتو کالو لپاره پاتې شوې  وي) یا ’د میشت کیدو نه مخکې

 وضعیت‘  ورک�ل شي (که هغوی دلته د پن�وو نه د کمو کلونو پورې پاتې شوې وي).   نوم لیکنه به د دې کال په اخر کې

پیل کی�ي او تر جون 2021 پورې به دوام مومي.   

 

 د اروپایي اتحادیې د قانون له مخې د میشت کیدو وضعیت به د استو�نې پراساس وي، او د ’لیاقت لرونکي تن‘  پر 

 اساس به نه وي.   د دې ثابتولو هی� ضرورت نشته چې تاسې دلته اجیر وئ یا مو خپل کاروبار ترسره کولو، یا دا چې

 تاسې د ناروغ� پراخه بیمه لرئ.   کله چې تاسې عریضه کوئ، د کورنیو چارو وزارت به ستاسې مالیه او د ملي بیمې

 ثبتونه �وري.  که تاسې مالیه او د ملي بیمې ریکارډونه نه لرئ،  د مثال په تو�ه، له دې امله چې تاسې په کور کې پاتې

 کیدونکي مور یا پالر یئ یا پاملرنه ترالسه کوونکی ماشوم/ماشومه یئ) دلته د خپل ژوند په اړه نور ثبتونو را�ولول پیل

 ک�ئ.   د بانک س�یت من�ونه، د زده ک�ې تصدیق نامې، د ډاک�ر لیکونه، د کونسل د مالیې س�ی� من�ونه را�ولول پیل

 ک�ئ – هر هغه رسمي اسناد چې دا �ر�ندوي چې تاسې دلته اوسیدئ (پورته، د پیزارونو د بکسې طریقه و�ورئ).   په

دې طریقه، که چیرې د کورنیو چارو وزارت نورې پو�تنې وک�ي، نو تاسې به په اسان� سره ثبوت وړاندې کولی شئ.  

 

زه به مشوره �ن�ه ترالسه کوم؟ 

 

 په کال 2012 کې د مهاجرت د قانون ډیرې برخې د قانوني مرستې د سکیم �خه لرې ک�ی شوې، دا په دې معنی چې

 د دې لپاره نور وړیا مشوره یا د نمایند�� کولو خدمت موجود نه دی.   قانوني مرسته د پناه، قاچاق، کورني تشدد او

 توقیف د کیسونو په برخه کې ورکول کی�ي.   په �ینې نور �ان��ي کیسونو کې د قانوني مرستې وکیالن د �ان��ي فن�

 لپاره عریضه کولی شي.   دا عموماً هغه وخت کی�ي کله چې یو تن یا کورن�، چې عریضه کوي، ډیر کمذوري وي، د

مثال په تو�ه، ناروغي یا ذهني ناروغي لري، یا د هغوی کیس پیچلی ��ل کی�ي.  

 

په نورو �ولو کیسونو کې، تاسې به شخصي وکیل ته د مرستې لپاره پیسې ادا کوئ.   

  په یاد ولرئ!  د خپل وکیل �خه په دې اړه دقیق معلومات ترالسه ک�ئ چې هغوی چې کومې پیسې اخلي، د هغې په 

 له خوا یوه �ه وی�یو (Praxis) بدله کې به �ه کوي او په دې کې ستاسې چانسونه �ومره دي.  دلته د پراکسز

(www.youtube.com/watch?v=UyTOMYjpuHs) ورک�ل شوې چې په دې کې دا معلومات ورک�ل شوي چې 

تاسې به �ه کوئ.  

کارکردن



داد�ت لە دوای بر�گزیت؟ EEA چی بەسەر نیشتەج�بووانی

 

 وە�امە کورتەکە ئەوەیە کەس نازان�ت. حکومەتی بەریتانیا گەیشتۆتە ڕ�ککەوتن�ک لەگەڵ یەک�تی ئەوروپا دەربارەی

 مافەکانی هاو�اتیانی یەک�تی ئەوروپا، و سەرۆک وەزیرانیش هەند�ک بە��نی داوە، بە�ام ه�شتا مەترسی نەبوونی هیچ

 ڕ�ککەوتن�کی بر�گزیت هەیە، و ڕەنگە ئەمەش هەموو شت�ک بگۆڕ�ت. ئەگەری زۆر کەمە هاو�اتیانی یەک�تی ئەوروپا

 داوایان ل� بکر�ت بەریتانیا ج� به��ن، بە�ام ه�شتا نازانین. لە کاتی ئ�ستادا پالنەکە ئەوەیە کە گشت هاو�اتیانی یەک�تی

 ئەوروپا کە لە بەریتانیادان یان ئەوەتە 'دۆخی ج�گیر"یان پ�دەدر�ت (ئەگەر بۆ ماوەی پ�نج ساڵ یان زیاتر ل�رە بوو بن) یان

 'دۆخی بەر لە ج�گیر بوون"یان پ�دەدر�ت (ئەگەر بۆ ماوەی کەمتر لە پ�نج ساڵ ل�رە بوو بن). لە کات�کی درەنگتری ئەم

.ساڵ ناونووسین دەست پ�دەکات و تا مانگی حوزەیرانی سا�ی 2021 بەردەوام دەب�ت

 دۆخی ج�گیر لە سەر بنەمای نیشتەج� بوون دەب�ت، نەوەک لە سەر بنەمای "کەسی ل�ھاتوو" هەروەک بە گو�رەی یاسای

 یەک�تی ئەوروپا. هیچ پ�ویستیەک نیە بۆ سەلماندنی ئەوەی کارت کرد ب�ت یان نا، یان هە�گری بیمەی نەخۆشی گشتگر

 بوو بیت. وەزارەتی ناوخۆ سەیری تۆماری باج و بیمەی نیشتیمانیت دەکات لەو کاتەی داواکاری پ�شکەش دەکەیت.

 ئەگەر ب��کی زۆرت لە تۆماری باج و بیمەی نیشتیمانی نەب�ت (بۆ نموونە لەبەرئەوەی دایباب�کی کە لە ما�ەوە بوویت یان

 چاود�ری مندا�ت دەکرد) دەست بکە بە کۆکردنەوەی بە�گەنامەکانی تری ژیانت ل�رە. ڕوونکردنەوە بانكیەکان،

 ب�وانامەكانی خو�ندن، نووسراوەکانی پزیشک، ڕوونکردنەوەی باجی ئەنجومەن بەیەکەوە کۆ بکەوە - لەگەڵ هەر شت�کی

 تری فەرمی کە ئەوە نیشان دەدات ل�رە ژیاویت (سەیری ڕ�گەی کارتی پ��وی سەرەوە بکە). بەم ش�وەیە، دەتوانیت بە

.ئاسانی بە�گە پ�شکەش بکەیت ئەگەر وەزارەتی ناوخۆ پرسیاری زیاتر بکات

 

 

کارکردن



چۆن ڕاو�ژ وەردەگرم؟

 

 لە سا�ی 2012 زۆر�ک لە بوارەکانی یاسای کۆچ کردن لە ڕاو�ژی یاسایی دەره�نران، بەو واتایەی کە ڕاو�ژی بەخۆڕایی و

 نو�نەرایەتی کردن چی تر بۆ ئەمە بەردەست نین - تەنانەت ئەگەر داهاتیشت کەم ب�ت. یارمەتی یاسایی بەردەستە بۆ

 داواکاری پەنابەری، بازرگانیکردن بە مرۆڤ، توندوتیژی خ�زانی و دەست بەسەرکردن. لە هەند�ک حا�ەتی یاسایی تر

 پار�زەرانی یارمەتی یاسایی دەتوانن داواکاری پ�شکەش بکەن بۆ فەندی جیاکاری. ئەمە بە ش�وەیەکی گشتى لەو حا�ەتە

 دەب�ت کە کەسەکە یان خ�زانەکە کە داواکاری پ�شکەش دەکەن زۆر الواز بن، بۆ نموونە لە ڕ�گەى نەخۆشی یان

.تەندروستی عەق�ى، یان ئەگەر کەیسەکەیان بە ئا�ۆز هەژمار بکر�ت

.لە گشت حا�ەتەکانی تر، پ�ویستە پارە بە پار�زەر�کی تایبەت بدەیت بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات

 

 لەبیرت ب�ت!بە ووردی پرسیار لە پار�زەرەکەت بکە کە چی لە پارەکە دەکەن کە داوای لە تۆ دەکەن و دەرفەتەکانت چین.

 بەرهەم هاتووە پ�ت Praxis باشە لە الیەن (www.youtube.com/watch?v=UyTOMYjpuHs) ئەمە ڤیدیۆیەکی

.دە��ت بەدوای چی بگەڕ�یت

 دەکر�ت هەند�ک ڕاو�ژی بەخۆڕایی لە ئ�مە و هاوبەشەکانمان وەربگریت. پەيوەندى بە شو�ن دیاریکراوت بکە داوای

 وردەکاری زیاتر بکە. ڕەنگە نەتوانین کەیسەکەت وەربگرین، و ڕەنگە هەند�ک هاوبەش داوای پارە بکەن، بە�ام گشت

.كات�ك ئاڕاستەی دروستت پ�دە��ین

02476223053 (www.centralenglandlc.org.uk) کۆڤ�نتریسەنتەری یاسای ئینگلتەرای ناوەندیی

01902311 554 (www.rmcentre.org.uk/contact) ۆ�ڤەرهامپتۆن: سەنتەری پەنابەران و ئاواران

0121 374 0140 (www.rmcentre.org.uk/contact) ب�رمینگهام: سەنتەری پەنابەران و ئاواران

0121 227 6540 (www.centralenglandlc.org.uk) ب�رمینگهام:سەنتەری یاسای ئینگلتەرای ناوەندیی

024 7622 7254 placeholder (/covrefugee.org) کۆڤ�نتری سەنتەری پەنابەران و ئاواران

کارکردن




