ژمگگگیرەیەک رۆرخەڵکگگگ ە کۆڤیگگگن  ١٩کەتینی گگگینک یکن .ئگگگێمە ئەم
تێبینیگگینە کە رینیگگیر ت نییگگین تێگگنین تێ گگکەش کەکەیگگ  ،تگگیکا بگگنە
Asylum Welcome,
ڕێنمگگیی گگۆ خایریگگگیرین خزمەتەکگگین
 Refugee Resourceک هەرکەهی کگۆمەڵ ف یکینگ تەنیهەنگنەکین
ئۆکسوۆرکشێ .
کورتەیەکی کۆڤید19-
 Asylum Welcomeلە رێگگیە کۆمەڵێ گ خزمەتیگگاریر ت گ  ،رینیگگیر  ،ئیمۆژتگگیر  ،ت گگییی
کیکیکیرین تەنی ەر  ،تەنی ەرین ک کۆچبەرین الکیر( ەلەنییر) تێ کەش کەکیت.
ئیمینج ئەم خزمەتینە ئەکەیە کە کیکیکیرەکین یگاین
ەهێزیین کەن ۆ ئەکە تەشە کەن.

ک کیکگگۆک

ە شگکۆ ک هیگایکە ە کیهگیتاک گ،ی  ،میمینەیگین کرکتگ

گگۆ

گکەنەکە ک

 Refugee Resourceچیرەتەر گۆ تەنگی ەرین ک تەنگیخایرین ک کگۆچبەرین ەلەنیگیر کی گی کەکگیت تگیکا لە نەهگیمەتییە
کەرککنییەکین چیک نەکە ک تێکەڵ ە کۆمەڵیی  ،هەرکەهی هیککیر تسپۆڕینە تێ کەش ەک کەرتییگینە تگ کەکەیگ کە
لەتەڵ ت کت کیخایریکیرەکەمین کیر کەکەن.
هەرککک Asylum Welcomeک  Refugee Resourceتی ەنگنن ە تێگگنین رینیگیر کرکتگ ک ەرکەتگ ک لەکگگیت
خۆیگگنیب گگۆ کەتگگیبە ێ کی ینک کنگگ تێنیکیسگگی ک گ کیر  ،لەکینە خگگایرکن ک تەنگگیتە ک کەرمگگین .هەرکەهگگی ئیمۆژتگگیر ک
تگگیرێزەری  ،لە هەر کاێ گگنی یگگاین  ،ئیتگگینکیر قسگگەک کن ک تەیاەنگگن ک گ کن لەتەڵ کەرتگگی تانجیکەکگگین تگگە یرەت ە
کەیسەکین.
هەرککک رێکخگگگگگ یکەکە ئەکە کەرینگگگگگ کە لەکینەیە رۆرێگگگگگ لە ئێگگگگگاە لگگگگگە ڕی گگگگگ ککککی تەیاەنگگگگگنییین لەتەڵ هەرکککک
ڕێکخ گ یکەکە ئگگێمە هە گگاک گگێ .ئگگێمە تی ەنگگنی ە کگگیرک کن لە نگگزیکەکە گگۆ ەرژەکەنگگن ئەک کەتگگینە ییرمەتیمگگین ڵگگێ
کەخایرن.
ئێمە شێلگیرانە کار دەکەین بۆ ئەوەی هەموو کەسێک بێوەی بێت
ەرییینیی ئێسیی لە ئەنجیم تەتی  COVID-19تاکش حیڵەتێک لەنیکیک تەننرکتی ت گی گاکە .ئێگممە لەکە تێگنەتەی
کە چەننە ت نیە ە ێاەی کیر کەی  ،ت ییاین لە یەکی کەیگ ک چگیککێ تەننرکتگی ک یشگ خۆمگین کەیگ  .رۆر
تێایسگگگگگیە خایریگگگگگیرین خزمەتیاریرییەکینمگگگگگین ،خگگگگگۆ ەخ ک کیرمەنگگگگگن ک هەمگگگگگاک ئەکینە کە ڕەنگگگگگیە تەیاەنگگگگگن ە
ڕێکخ یکەکەمینەکە کەن ،هەکڵ تیریتین هەماکین نەن تیکا ەشنیر لە اڵک اکنەکە ڤیی ۆتەکە نەکەی .
لەم میکەیەکی چەننی کەرتی کیخ یکن ،خزمەتیاریر رۆر تنارکیر تێ کەش ئەکەن ،ییخاک تاینی خزمەتیاریر ڕکک
ە ڕککیین نییە .ئەمە مینی ئەکە اکە کە کەاڵمنینەکەکین ،لە هۆم ئۆفیس ک کەتەاڵت خۆمگیڵ ک کەرتیکگین ییرمەتیگنەر،
گگۆ ئەک ی ەتگگینە کە تەلە نگگی رۆر لەکە هێایشگگی گگۆتەکە کە چگگیکەڕکین کەک گ ی ،ئەمەش کڵەڕیکك گ ک نییەرین گ رۆرت گ
ک کککە.
Asylum Welcome’sخزمەتیگگگاریر تەکرە تگگگیاڵن ک خێگگگزین کە خزمەتیگگگاریر الکین ڕۆژینگگگ (تگگگێ شگگگەممە ،
چایرشەممە ک هەین )ن .تەرکەرکە  ،کیمەرریننن ک  Europa Welcomeڕۆژین (کککشگەممە ک تێگنش شگەممە) هەمگاک
ە تەکیک ک گ یکە ک ەرکەتگگی  .ئەم خزمەتیاریرییگگینە ەشگگێک لە کککرەکە ک ەشگگێک ت گ لە ئگگۆفیس تێ گگکەش ئەک گ ێ .
ئێمە چیی نیتاینی خزمەتیاریر ڕیتیەکخۆ تێ كەش کەی ۆیە هەر کەتێ کە ئەخایر ڕکک ەڕکک یبینی تێایسیە
تەیاەنن کیت ک کیتێ لەتەڵ ئەک ەشە کە تەیاەتیە ە کێ ەکەیەکە کەتیبخیت.
 Refugee Resourceریکێ،کگگگیر ک چیرەتگگگەر کەرککنگگگ  ،ڕێنمگگگیی  ،خزمەتیگگگاریر گگگۆ ئیف ەتگگگین ک تیڵپ گگگی
ئیمۆژتگگیر تگگیرێزەری لە نیکیینگگنی ئیمۆژتگگیر هیکاڵتیگگین ،لە کککرەکە ە هگگۆ ئیمێگگو ک ڤیگگنیۆ کگگۆنو ینس ک تەلەفگگۆنەکە
ەرکەتی  .لە هەننێ کۆخ تییبەتنی کەتاینی ڕکک ەڕکک ژمیرەیەک کەم چیکتێکەکت لە ئۆفیسەکەکی ئەنجیم نەی .
ئیمگگگگینج Asylum Welcome’sئەکەیە ،کە هەمگگگگاک منگگگگنیاڵن کیکیکگگگگیر تەنیهەنگگگگنەی گگگگێ یگگگگیکەر ،ئەک کەتگگگگینە
کەنیرخ یکن ،ک ێکەت  ،یر تەننرکتیییین خ یتە ،ێالنەن ییخاک مەت تگ گێالنە اکنیگین هە ێگ ک یگین تێایسگییین ە
گگیر ۆ کیریی گ هەیە ،بینگگی  .هەرکەهگگی کەتگگاینی ئەک کەتگگینە بینگگی کە تیکینی گین ەریمگگبەر ک گ یکە ک یگگیرمەت ئەکینەش
کەکەی کە کیکە تێ کەشک کن فۆرم کیکیکیر تەنی ەرییین ۆ کییر ک یکە.

 COVID- 19تەرلێ گگگێایک  ،نیکڵنیگگگیی ک ەر ەتگگگی تەی گگگی ە رینیگگگیر کرکتگگگ  ،ت گگگییی ک خزمەتیگگگاریرییە
نەڕەتییەکینیگگگین کرکتگگگ کگگگ کککە .ە نمگگگاکنە الکیرت ینگگگ ئەکینە ئەک کەتگگگینەن کە لە ەرکەم تیکینەکگگگین کەتگگگینرێ،ی
خێزین یگین تانگنکتی ،یگین یررتگین تێاەک کنیینگنی گاکن ،ە رەحگمەت کەتگییین تەی گیاکە ە خزمەتیاریریەکگین ئەک
کەرتییینە کە رینییر ک ت ییی تێ کەش کەکەن.
خزمەتیاریریەکین تەکرین ک خێزین  Asylum Welcome’sئێسیی ئەتاینێ شگیرەریی ک ئیمۆژتگی لەتگەر هەمگاک ئەم
ی ەتگگینە تێ گگکەش کگگیت ،گگۆیە تکگگییە ئیتیکیرمگگین گگکەرەکە تەر ئەم خزمەتیگگاریریە ئەخگگایر  ،یگگین کەتگگێ کەنیتگ کە
ئەیەک  .ئەتەر تۆ کیخایری لە  Refugee Resourceهەیە ،تکییە قسە لەتەڵ کیرمەنن ت ییی خۆت کە.
ئەگەر تۆ داواکاری پەنابەرییتت پەناهەنتدەیت یتا کتۆەرەرێ ی بەلەنگازیتت و پێویست ت بە ئامۆژگتاری و پتت گیری هەیە ت تایە لە انژانتی
کارکرد لە نێوا  9:30بۆ  4:30پەیوەندیما پێوە ب ە.

 COVID - 19هێت ا لە پەرەسەندندایە و هۆکاری کێتە و مەترسییە
ەکیخەکە رۆر گگاکن ژمگگیرە ئەک کەتگگینە تاکش گ ڤیی ۆتگگەکە گگاکن لە ئۆکسگگوۆرک رۆر گگاکە .گگۆ کگگۆنی ۆڵک کن
اڵک گگاکەنە ڤیی ۆتگگەکە ک تگگناکرکیرک کن ڕێاش گاێن رۆرت گ کین گ یکە .تێایسگگیە هەماکمگگین ەتەکیک ملکەچ گ ئەم
ڕێاکشاێنینە ی تیکا یاینی لەمیڵەکە ک لەشەقیم ک شاێن کیرک قاتی خینە ک کۆلێجەکیننی ەتەالمەت مێنێنەکە.
ئەتەر تێایسگگی ە تگگەرکین ک گ کن  Asylum Welcome or Refugee Resourceهەبتتوو تکگگییە تەلەفگگۆن گگکە ک
قسەمین لەتەڵ کە .تکییە تێمین ڵێ ئەتەر:
• تۆ یین هەر کەتێ

لە خینەکیکەکەت تاکش نەخۆش کۆڤین 19-اکن

• ئەتەر تاکش هەاڵمەت اک  ،تلە تەرمیت ەرره ،ئەکۆکیەک یین هەتی
• ئەتەر هەر نەخۆشیەک ت ک کڵەڕیککێیەک هەن کە تێایسیە تێ

ۆن لەکەت کیکە

تەرکینەکەت ئێمە یزینی :

ئەگەر کاتی بینینت بۆ دیاری کرا:
• هەمی ە میت
• کیتێ

پۆشە

هیتی تیککەرەکە کەت

• کککر خۆت پیرێزە  -مەت ێ

ە کیر ێنە
کککر کەکە لە کەتین ت

• ە کیکی لێبارکنەکە نیتاین کۆمپیاتەرەکین ەکیر ێنی
لە ئێسییکی ککک ۆر ینی هەیە لە Asylum Welcome andRefugee Resource:

• لە تەنیەر لەتەڵ ڕیکێ،کیر ( تیرێزەر) یین ئیمۆژتیریکیر
• ینینەکین لەتەڵ ڕیکێ،کیر ( تیرێزەر) یین ئیمۆژتیریکیر ە تەلەفۆن ،ڤینیۆ یین ئیمەیل
بۆ دەسخس نی هەر یەکێک لەم وادانە ( موعد):
ە

یەکەم تەلەفان کە ۆ تەنیەرەکە ،ئەک کیت  ،لەتەڵ ئەک کەتە کە قسگەت لەتەڵ کەکگیت ،ڕیگیر ئەکەن تەر تێایسگی
کیکەیەک هە گاک لە تگەنیەر یگیخاک ئەتەر کیکە کینگینێکێ تەلەفگۆن یشگی ە .ئەتەر کیکەیەکگ لە Asylum Welcomeیگین
 Refugee Resourceۆ کییر ک ی ئەکی لەکیت خۆینی ئیمیکە ە /ک ککی تەکیک اکن کیکەکە ،ئەک ە ێ هێڵە.
هەرکەهی ئیتیکیرمین کە ئەتەر خێزین یین کەرتێڕێ
کێ چانکە ێییکەمین تناکرکیرە لە تەنیەرەکین.

لەتەڵ خۆت کێنی  .تێایسیە ەتەکیک

زینی چەنن کەس لەتەڵگ

بۆ پێوەندی کردن بە
Asylum Welcome
 email advice@asylum-welcome.orgیان 01865 722082
بۆ پێوەندی کردن بە
Refugee Resource
 emailinfo@refugeeresource.orgیان 01865 403280

