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بونسى خوێندنى بااڵ – لە خوێندنى بااڵ 
دەخوێنيت؟ پارەوەرگرتنێكى يەك – جارەى 

2000 پاوەندى دەتگرێتەوە، بە گشتى لەماوەى 
خوێندنەكەتدا بە گوژمە )قيست( دەدرێت.

شوێنى نيشتەجێبوون لەكاتى پشووى خوێندندا 
بۆ خوێندنى بااڵ – يان دەبێت شوێنێكت 

بدرێتى تيايدا بژيت يان يارمەتى بۆ دانى كرێى 
شوێنەكەت وەربگريت.

پاڵپشتى بۆ تێچوونەكانى خوێندن، كەوتنە 
سەركار و ڕاهێنان- دەبێت هەموو دەستەاڵتە 
خۆجێيەكان سياسەتێكى داراييان بۆ ئەوانە هەبێت كە 

سەرپەرشتى جێدەهێڵن و پالنى پاثوەيەكەت دەبێت ئەو 
يارمەتييە ديارى بكات كە پێويستتە.

زۆر فاكتەر كاريگەرييان لەسەر دياريكردنى ئەو 
پاڵپشتييە داراييانە هەيە كە دەتوانيت داوايان بكەيت 

و ئەو بڕەش كە وەرى دەگريت. ژمێركارانى 
پاڵپشتييەكان Benefit Calculators ڕێگايەكى باشە بۆ 

دەرهێنان و زانينى ئەوەى چى دەتگرێتەوە )شياوی 
چيت( – ئەوان هەموو كارە گرانەكە دەكەن! تەماشاى 

turn2us.org.uk  و entitledto.co.uk بكە. 

 Job Centre پێويست ناكات بە جۆب سەنتەر
بڵێيت كە سەرپەرشتيت جێهێشتووە، بەاڵم ئەگەر 
كردت، ئەوا دەبێت پشتيوانييەكى سەربارت بكەن.

 Universal لە 2017 دا يونيڤێرسەڵ كرێديت
Credit جێى پاڵپشتييە داراييە تاكەكەسييەكان 

دەگرێتەوە بە يەك پارەدان خۆشنووديى داراييت 
لەبەرچاو دەگرێت.

سێ هەرەباوترين پاڵپشتيى دارايى بۆ كەسانى الوى 
سەڵت ئەمانەن:

بەشە پارەى ئەوانەى بەدواى كاردا دەگەڕێن- 
ئەگەر تەمەنت لەنێوان 18-24 ساڵ بێت، 

خوێندنەكەت بە كاتى تەواو Full-Time نەبێت، 
چاالكانە بۆ كار بگەڕێيت / بۆ كاركردن لەبەر 

دەست بيت يان حەفتانە لە 16 كاتژمێر كەمتر 
كار بكەيت، ئەوا دەتوانيت حەفتانە 57.90 پاوەند 

وەربگريت.* 

پاڵپشتيى داهات – ئەگەر تەمەنت لە نێوان 19-16 
 Full-Time ساڵ بێت و خوێندن بە كاتى تەواو

بخوێنيت و لەگەڵ ئەوەشدا باوك يان دايك بيت، 
لەگەڵ يەكێك لە باوانت نەژيت يان پەنابەربيت، 

دەستەاڵتى خۆجێيت ئەركى سەرشانێتى 
كە بوويتە 18 ساڵ ئەم پاڵپشتييە 

داراييانەى خوارەوەت بۆ فەراهەم 
بكات:

 بەخششى جێهێشتنى سەرپەرشتى 
Leaving Care Grant )بەشە پارەى 

دامەزراندنى ماڵ( – بۆ دانانى ناوماڵت. 
ڕێنماييەكانى حكومەت دەڵێن ئەمە 
دەبێت النى كەم 2000 پاوەند بێت.

بونسى 16-19 – تەمەنت لە نێوان 16-
19 يە؟ خەريكى خوێندنيت؟ دەتوانيت بۆ هەر ساڵێكى 

خوێندن 1200 پاوەند لە كۆلێجەكەت وەربگريت.
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ئەم پەڕاوى ڕاستييانە 
لەبارەى ئەو پشتيوانييە 
داراييەوەيە كە دەشێت 

بتگرێتەوە و ئەو بودجە 
پێدانەيە كە دەتوانيت 

داواكارى بۆ پێشكەش 
بكەيت. بۆ زانيارى 

زياتر يان ئامۆژگارى، 
بە ژمارە تەلەفۆنى 0800 

023 2033 پەيوەندى 
بە هێڵى ئامۆژگارى 

سەرپەرشتيارانەوە بكە 
)ڕۆژانى حەفتە، 10:30 

بەيانيان – 3 پاش نيوەڕۆ( 
advice@ يان ئيمەيڵ بۆ

becomecharity.org.uk بكە.

پشتيوانى لە دەستەاڵتى خۆجێيتەوە

Benefits بڕە پارەى دەستگيرۆی

ALL ABOUT 
 THE MONEY 

KURDISH 
TRANSLATION

❍

ئەوا دەتوانيت 57.90 پاوەند وەربگريت 
)73.10 ئەگەر خاوەن منداڵ بيت(.** ئەوانەى 

سەرپەرشتييان جێهێشتووە دەتوانن تا تەمەنى 
21 ساڵى بەردەوام بن لە وەرگرتنى پاڵپشتيى 

داهات، ئەويش ئەگەر پێش ئەوەى ببيتە 19 ساڵ 
داوات كردبێت و هێشتا خەريكى خوێندنيش بيت.

پاڵپشتيى دارايى خانوونشينى- ئەگەر دوور لە 
خێزانت بژيت، داهاتت كەم بێت و پاشەكەوتی 

لە 16000 پاوەن کەمترت هەبێت، ئەوا دەتوانيت 
يارمەتى بۆ دانى كرێ خانووەكەت وەربگريت. 

ئەو كەسانەى كە ناتوانن داواى ئەمە بكەن، 
هاوواڵتيانى يەكێتى ئەوروپا و ئەو پەناخوازانەن 

كە مافی مانەوە Leave to Remain’‘ يان نيە و 
ئەوانەن كە بەكاتى تەواو دەخوێنن )مەگەر منداڵت 
هەبێت، ئەوكات دەيانگرێتەوە(. بڕە جياوازەكانى 
ئەو پاڵپشتييە لەسەر ئەو شوێنە ڕادەوەستن كە لێى 
دەژيت. ئەوانەى سەرپەرشتييان جێهێشتووە و 
پاڵپشتيى دارايى بۆ خانوونشينى دەيانگرێتەوە 
دەبێت تا تەمەنى 22 ساڵى بڕە پارەى پاڵپشتيى 

تەواوى يەك-ژوورى-نووستنى بيانگرێتەوە.

ئەگەر پاڵپشتيى دارايى وەربگريت و هێشتا 
پێويستت بە يارمەتيى سەربار هەبێت، ئەوا 

دەتوانيت داواكارى بۆ وەرگرتنى قەرزى بوجە 
كردن Budgeting loan پێشكەش بكەيت. ئەم 
قەرزە سوودى لەسەر نيە، بەاڵم دانەوەى لە 

پاڵپشتييە داراييەكانت دەبڕدرێن. بۆ زانياريى 
 زياتر بڕوانە:

 https://www.gov.uk/budgeting-loans

❍

❍

هەمووى لەبابەت 
پارەوەيە، پارە، پارە

❍
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هەندێك ڕێكخراو بە بەخشينى بەخشش 
يارمەتى ئەو كەسە الوانە و ئەوانەى 
سەرپەرشتيان جێهێشتووە دەدەن كە 

پێويستيى داراييان هەيە. پێش ئەوەى 
داواكارى پێشكەش بكەيت ماڵپەڕەكان 

بە وردى و وريايى بخوێنەرەوە بۆ 
وردەكاريى تەواوى مەرجەكان بۆ 

زانينى ئەوەى دەتگرێتەوە يان نا – بە 
گشتى بەخشش تەنها كاتێك دەدرێت كە 
هەوڵى هەموو بژاردەكانى ترت دابێت.

دامەزراوەى جێهێڵەرانى سەرپەرشتى 
 The Care Leavers’ Foundation

بەخششى تا 400 پاوەن دەبەخشێت بەو 
كەسانەى سەرپەرشتييان جێهێشتووە 
كە لە تەمەنى نێوان 29-18 ساڵدان 

بەمەبەستى كڕينى شتى وەك كەل و 
پەلى ناوماڵ، خەرجى ناكاوى بژێوى، 

تێچوونى خوێندن، پێويستى پزيشکی 
 ڕاهێنان و چوونە سەركار.

 www.thecareleaversfoundation.org

گروپى كاپستۆن بۆ جێهێڵەرانى 
 Capstone Care سەرپەرشتى

Leavers Trust بەخشش بە بڕى 
نێوان 300 و 2000 پاوەندا دەبەخشێت بەوانەى 

سەرپەرشتييان جێهێشتووە و تەمەنيان لە نێوان 17-25 
ساڵدايە، ئەويش بۆ كۆرسى خوێندن و تفاقى خوێندن 

)بە گەشتيشەوە(، وانە / تاقيكردنەوەى شۆفێرى و كەل 
 و پەلى ناوماڵ.

 www.capstonecareleaverstrust.org

بەتڵ Buttle UK بەخششى تا 2000 پاوەند بە 
كەسانى الوى تەريك كەوتوو و دوورەدەست دەدات كە 
تەمەنيان لە نێوان 20-16 ساڵە بۆ پشتيوانى كردنيان لە 
خوێندن و كەوتنە سەر كار و ڕاهێنان و دامەزراندنى 
ماڵ و باشتركردنى تەندروستى سۆزدارى و تەنيان. 

داواكاييەكان دەبێت لەاليەن ڕێكخراوە خۆبەخشييەکان 
يان بەياسا دامەزراوەكانەوە بە ناوى كەسە الوەكەوە 

 پێشكەش بكرێن.
 www.buttleUK.org

 The Spark Foundation دامەزراوەى سپارك
بەخششى تا 600 پاوەند دەبەخشێت ئەوانەى 

سەرپەرشتييان جێهێشتووە و تەمەنيان تا 25 ساڵە، 
بۆ ئەوەى ماڵى پێ دابنێن، بۆ خوێندن / كاركردن، 

 كارامەييەكان و بايەخ پێدانەكان.
  sparkfoundation.org.uk

 Lawrence دامەزراوەى خێرخوازى لۆرانس ئەتوێڵ
Atwell’s Charity بەخششى بە بڕى نێوان 100 

و 1500 پاوەند دەبەخشێتە كەسانى الوى تەمەن 
نێوان 26-16 ساڵ بۆ يارمەتيدانيان بە دياريكراوى لە 

كۆرسى ڕاهێناندا، بە كڕينى تفاق و خەرجييەكانى 
بژێويشەوە لەكاتى كۆرسەكە و پارەى نرخى 

 كۆرسەكان يان ناونووسين يان تاقيكردنەوەكان.
www.theskinnerscompany.org.uk/grants-and-

 /trusts/lawrence-atwells-charity
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* ئەمە بۆ ساڵى دارايى 
18/2017 ڕاستە – بۆ زانينى 

تەواوى ئايا دەتكەوێت يان نا 
بڕوانە:

https://www.gov.uk/ 
jobseekers-allowance/

 what-youll-get

** ئەمە بۆ ساڵى دارايى 
18/2017 ڕاستە – بۆ زانينى 

تەواوى ئايا دەتكەوێت يان نا 
بڕوانە:

https://www.gov.uk/
 income-support/overview

بەخششەكان

گروپى پرينس The Prince’s Trust بەخشش دەداتە 
كەسانى الوى تەمەن نێوان 25-17 ساڵ كە لە 16 

كاتژمێر كەمتر كار دەكەن، يان خەريكى خوێندنن 
بۆ ماوەى كەمتر لە 14 كاتژمێر لە حەفتەيەكدا، بۆ 

ئەوەى يارمەتييان بدات لە چوونە سەر كار، خوێندن 
يان ڕاهێنان؛ هەروەها قەرزيش پێشكەش دەكەن بۆ 

يارمەتىدان  لە دامەزراندنى كار و بزنسى خۆت.
 www.princes-trust.org.uk

Turn2Us ئامێرێكى گەڕان بۆ بەخششى لەسەر 
ئينتەرنێت هەيە. پۆست كۆدەكەت بنووسە بۆ 

بەدەستهێنانى زانيارى لەسەر ئەو بەخششانەى 
 www.turn2us.org.uk  .دەتوانيت داوايان بكەيت

بۆ دانى پارەى خزمەتگوزارييەكانت تووشى 
تەنگى بوويت؟ هەندێك لە فەراهەمكارە گەورەكان 

بوجەى قەرز سڕينەوەيان هەيە. لێرەدا تەماشا 
بكە بزانە كام كۆمپانيا بەشدارە و چۆن دەتوانيت 

 داواكارى پێشكەش بكەيت
www.charisgrants.com/

 /application-forms

*تكايە تێبينى بكە: ئەم 
زانيارييە دەبێت وەك 
ڕێنمايى بەکار بێت 
و لەگەڵ ياسادانانى 

ئينگليزى دا هاودەنگە.
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كارمەندى كۆمەاڵيەتى
كاريان چيە: لە ژێر سايەى سەرپەرشتىدايت؟ 

كەواتە كارمەندێكى كۆمەاڵيەتيت هەيە. بڕيار لەسەر 
سەرپەرشتى تۆ دەدەن و پالنى سەرپەرشتيت بەگەڕ 
دەخەن. دەبێت ناوبەناو پەيوەندی لەگەڵتدا هەبێت و 

النى كەم شەش حەفتە جارێك سەردانت بكەن.

چۆن يارمەتيت دەدەن: دەبێت گوێت لێ بگرن و 
ئارەزووەكانت و هەست و نەستەكانت بخەنە ناو پالنى 
سەرپەرشتييەكەتەوە. دەبێت بڕيارەكان ڕوون بكەنەوە 
و دابينى ئەوەش بكەن چۆن وابكەن دەنگت ببيسترێت. 

تۆ دەبێت هەميشە زانيارييەكانى ڕێگاى پەيوەندى 
كردن بە کارمەندى كۆمەاڵيەتيتەوە البێت!

 ڕاوێژكارى كەسى
 Personal Advisor (PA)

كاريان چيە: 16 ساڵ و بەرەو ژووريت يان 
سەرپەرشتيت جێهێشتووە؟ كەواتە ڕاوێژكارێكى 
ت هەيە. پالندانان بۆ سەرپەرشتيت  )PA( كەسی

دەگرنە دەست و چاوپياداخشاندنەوەكانى  پاثوەى پالن 
Pathway Plan ى تۆ ئەنجام دەدەن تا دەبيتە 21 ساڵ 
)يان گەورەتر، ئەگەر خەريكى خوێندن يان ڕاهێنان 

بيت(.

چۆن يارمەتى دەدەن: دەبێت ناوبەناو لە پەيوەندى دا 
بن، يارمەتيت بدەن بكەويتە سەر خوێندن يان ڕاهێنان 

يان سەر كار. هەروەها ئامۆژگارى لە كاروبارى 
ترى وەك نيشتەجێبوون لە خانوو و پارە و تەندروستى 

و خۆشنوودى دا پێشكەش دەكەن بۆ ئەوەى دڵنيا بن 
لەوەى دەتوانيت سەربەخۆ بژيت.

كارگێڕى تيم
كاريان چييە: ئەوان بڕيار دەدەن کارمەندى 

كۆمەاڵيەتيت يان ڕاوێژكارى كەسيت كێ بێت و دڵنيا 
دەبن لەوەى كارەكەيان بەباشى دەكەن، لە كاتێكدا 

كە ئامۆژگارى پێشكەش دەكەن و بڕيارەكان پەسەند 
دەكەن.

چۆن يارمەتى دەدەن: دەتوانن ئامادەى ئەو 
كۆبوونەوانە بن كە شتى گرنگيان تيادا تاووتوێ 

دەكرێت. هەندێك جار تێگەياندنيان لە ديد و 
بۆچوونەكانت يارمەتيدەر دەبێت لە جێبەجێبوونى 

كارەكان!

 بەڕێوەبەرى دەزگا 
خزمەتگوزارييەكانى مندااڵن 

(DCS)

كاريان چيە: بەرپرسى دەزگا خزمەتگوزارييەكانى 
مندااڵنن. ئەم بەڕێوەبەرانە دەبێت لەوە دڵنيا بن كە 

دەزگا خزمەتگوزارييەكە باشترين كار كە لە توانايدايە 
دەكات، بۆ ئەوەى بە سەالمەتى تۆ بپارێزێت و دڵنيا 

بێت لەوەى قوتابخانەكان لە ئاست و ستانداردێكى 
بااڵدان.

چۆن يارمەتى دەدەن: دەشێت هەرگيز چاوت بە 
بەڕێوەبەرى دەزگا خزمەتگوزارييەكانى مندااڵن 

)DCS( نەكەوێت، بەاڵم كارى ئەوانە ئەوە دڵنيا بکەن 
كە ئەنجومەنەكەت باشترين خزمەتگوزارى كە لە 

توانادا بێت پێشكەشت بكات.

Who’s who in Children’s Services?
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كێ كێيە لە خزمەتگوزارييەكانى 
مندااڵندا – ڕێبەرێك بۆ ئەو 

كەسانەى كە ڕەنگە لە دەزگا 
خزمەتگوزارييەكانى مندااڵندا 

پێيان بگەيت، ئەگەر لە ژێر 
سايەى سەرپەرشتدا بيت يان 

سەرپەرشتيت جێهێشتبێت. 
هەرچەندە نازناوەكانى كارەكان 
دەشێت لە ئەنجومەنێك بۆ ئەوى 

تر جيا بێت، بەاڵم هەموويان 
هەمان كار دەكەن.

ئەمە لە زنجيرەيەك پەڕاوى 
ڕاستييەكانە كە بێ بەرامبەرە و 
بۆ كەسانى الوە كە ئەزموونى 

سەرپەرشتيكردنيان هەيە، 
www.( Become گروپى

becomecharity.org.uk(i
بەرهەمى هێناوە. بۆ يارمەتى و 

ئامۆژگارى وەرگرتن، يان بۆ 
زانيارى لەبارەى مافەكانتەوە، 
تەلەفۆن بۆ هێڵى ئامۆژگارى 

 Care Advice سەرپەرشتيارانە
Line بكە بە ژمارەى 0800 
023 2033 )ڕۆژانى حەفتە، 

10:30 بەيانى – 3 پاش نيوەڕۆ( 
advice@ يان ئيمەيڵ بكە بۆ

becomecharity.org.uk

THE NAME 
GAME 

KURDISH 
TRANSLATION

  
ADVICE LINE

0800 023 
2033 

Care
FREEPHONE



advice@becomecharity.org.uk             www. becomecharity.org.uk/care-advice-line             Facebook.com/BecomeCharity            @BecomeCharity

2
FACTSHEET

كارمەندى سەربەخۆى 
 چاوپياداخشاندنەوە

  (Independent Reviewing Officer IRO)

 كاريان چيە: ئەگەر لەژێر سايەى سەرپەرشتيدا 
بيت، ئەوا دەبێت IRO يەكت هەبێت. سەرۆكايەتى 

كۆبوونەوەكانى پالندانانى سەرپەرشتيت دەكەن و دڵنيا 
دەبن لە كاركردن بە بڕيارە  دەرچووەكان. ئەگەر 

خوشك و برات لە ژێر سايەى سەرپەرشتيدا هەبێت، 
ئەوا دەبێت ئەوانيش هەمان IRO ى تۆيان هەبێت.

چۆن يارمەتى دەدەن: دڵنيا دەبن لەوەى ئەو بڕيارانەى 
دەردەچن لە باشترين بەرژەوەندى تۆ بن، گوێت 

لێ دەگرن و دڵنيا دەبن لەوەى گوێت لێ دەگيرێت.  
هەروەها پێشت دەڵێن چۆن سكااڵ پێشكەش بكەيت و 

هەوڵ دەدەن چارەسەر بۆ هەر ناكۆكييەك بدۆزنەوە كە 
بشێت سەر هەڵبدات لە بارەى ئەو خزمەتگوزاريانەوە 

كە پێشكەشت دەكرێن. لەگەڵ مافەكانى تۆدا دەبن!

پارێزەر / كارمەندى مافەكانى 
مندااڵن

جياوازى چيە؟ ئەگەر لەژێر سايەى سەرپەرشتىدا 
بيت، ئەوا بەپێى  ياسا مافى پارێزەرێكت هەيە. 

بە گشتى پارێزەران كار بۆ ڕێكخراوى سەربەخۆ 
دەكەن، لە كاتێكدا كارمەندانى مافەكانى مندااڵن كار بۆ 

ئەنجومەنەكە دەكەن. لەبەر ئەوە ڕۆڵيان هەمان شتە.

چۆن يارمەتى دەدەن: دەبێت دڵنيا بن لەوەى دەنگت 
دەبيسترێت، گوێت لێ بگرن، يارمەتيت بدەن سكااڵ 

بكەيت، ئەوە دڵنيا بکەن ئەوەى مافت تيايدا هەيە 
وەرى بگريت و لە مافەكانت تێبگەيت و لە كۆبوونەوە 

گرنگەكاندا پشتيوانيت لێ بكەن.

كارمەندى بەشداريکردن
 كاريان چيە: لە نزيكەوە لەگەڵ ئەنجومەنەكانى 

 Children in مندااڵن لەژێر سايەى سەرپەرشتيدا
Care Councils كار دەكەن بۆ ئەوەى دڵنيا بن 

لەوەى ديد و بۆچوونەكانى الوان لەبارەى دەزگا 
خزمەتگوزارييەكانەوە دەبيسترێن.

چۆن يارمەتى دەدەن؟ زۆر جار چاالكى سەرگەرمى 
و خۆشى ڕێك دەخەن و دەرفەتى وەك ڕاهێنان و 

ناسينى الوانى ترى ژێرسايەى سەرپەرشتى پێشكەش 
دەكەن. ئەگەر گرفتێكت هەبێت لە دۆزينەوەى كەسى 

گونجاو و دروستدا يارمەتيت دەدەن تا لەبارەى 
گرفتەكەتەوە قسەى بۆ بكەيت.

 (IV) سەردانيكەرى سەربەخۆ
كاريان چيە: سەردانيكەرانى سەربەخۆ كەسانى 
خۆبەخشن كە بە ئەنجومەنەوە نەبەستراونەتەوە، 
كە لەگەڵ مندااڵنى ژێر سايەى سەرپەرشتى دا 

دەبنە هاوڕێ و يارمەتييان دەدەن )وەك مامۆستاى 
ئامۆژگاريكار(. ئەگەر لەژێر سايەى سەرپەرشتىدا بيت، 

بە وتەى ياسا دەبێت هەلى ئەوەت بۆ بڕەخسێنرێت كە 
سەردانيكەرێكى سەربەخۆ )IV( ت هەبێت.

چۆن يارمەتى دەدەن: كەسێك دەبن كە قسەيان بۆ بكەيت، 
ئامۆژگاريت پێ بدەن، يارمەتيت بدەن و ببنە هاوڕێت!

سەرۆك مامۆستاى قوتابخانەى 
گريمانەيى و مامۆستاى 

دەستنشان كراو
كاريان چيە:  ئەوە دابين دەكەن كە قوتابخانەكەت 

/ كۆلێجەكەت لەو مەسەالنە تێدەگەن كە دەشێت 
كاريگەرييان لەسەر خوێندنەكەت هەبێت و چاوێكيان 

لەسەر ڕەوشى خوێندنى تۆ و منداڵەكانى ترى ژێر 
سايەى سەرپەرشتى دەبێت. هەروەها لە پالنى 

خوێندنى كەسى )PEP( شت بەرپرسن، كە دەبێت 
يارمەتيت بدات ئەوەى لە تواناتدايە بەدەستى بهێنيت.

چۆن يارمەتى دەدەن: يارمەتيت دەدەن لەوەى 
قوتابخانەكەت / كۆلێجەكەت يارمەتيدەرت بێت 
و پێويستييەكانت پڕ دەكەنەوە، دابينى دەكەن لە 

بەدەستهێنانى ئامانجەكانى فێربوونتدا خەريكيت و 
ئەگەر كۆرسەكانت گۆڕى، بە شێوەيەكى هێدى و 
وردە وردە لەم كۆرس بۆ ئەو كۆرس بگوێزيتەوە.

پەرستارى دەستنيشان كراو
كاريان چيە: ئەگەر لەژێر سايەى سەرپەرشتيدا بيت، 

ئەوا دەبێت هەموو ساڵێك نۆڕينێكى تەندروستييانەت بۆ 
بكرێت )بۆ ئەوانەش كە تەمەنيان لە خوار 5 ساڵەوەيە، 

ساڵى دوو جار( و ئەمەش لەاليەن پەرستارى 
دەستنيشان كراوەوە ئەنجام دەدرێت. لەگەڵ كارمەندى 

كۆمەاڵيەتيت دا كار دەكەن بۆ ئەوەى دڵنيا بن لە 
پڕكردنەوەى پێويستييە تەندروستييەكانت.

چۆن يارمەتى دەدەن: لەو مەسەالنە تێدەگەن كە 
ڕووبەڕووى مندااڵنى ژێر سايەى سەرپەرشتى دەبنەوە 

و ئەمەيان لەبەرچاوە كە ئامۆژگارى و يارمەتى پێشكەش 
دەكەن.
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هەموو منداڵێكى سەرپەرشتيكراو 
دەبێت پالنێكى پاثوەى هەبێت، بە 
گشتى لە دەوروبەرى 16 ساڵيتدا 

دەست پێدەكات. ئەمە ياسايە.* 
پالنى پاثوەييت دەڵێت ئەنجومەن 

چۆن چۆنى يارمەتيت دەدات خۆت 
ئامادە بكەيت بەسەربەخۆيى بژيت. 

وەك گرێبەستێكە لە نێوان تۆ و 
ئەنجومەنەكە و كارمەندە پسپۆرە 

گرنگەكانى ترى ناو ژيانت.

لە هەمووى گرنگتر، هەلێكت بۆ 
دەڕەخسێنێت ئارەزووەكانت و 

هەست و نەستەكانت بخرێنە سەر 
كاغەز، چونكە پالنەكە دەبێت ديد و 

بۆچوونەكانت لەبەر چاو بگرێت. 

Your pathway plan

3
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پالنى پاثوەى Pathway Plan چيە و بۆچى گرنگە؟

كاتێك پالنى پاثوەيى خۆت ئامادە دەكرێت، لەيادت بێت:

چاوپياداخشاندنەوەكان
پالنى پاثوەيەكەت دەبێت النى كەم هەر شەش مانگ 

جارێك چاوى پيادا بخشێنرێتەوە، بەاڵم تۆ دەتوانيت هەر 
كاتێك بێت داوا بكەيت چاوى پيادا بخشێنرێتەوە. ئەگەر 
هەر گۆڕانكارييەكى گەورە لە ژيانتدا ڕووى دا، ئەوا 
دەبێت چاوپياخشاندنەوەيەك بكرێت، چونكە پالنەكەت 

دبێت ڕەنگدانەوەى ئەوەبێت كە ئێستا ڕوو دەدات.

هەركاتێك پالنى پاثوەيت چاوى پيادا خشێندرايەوە، 
دەبێت خۆت و كارمەندى كۆمەاڵيەتيت / ڕاوێژكارى 

كەسيت PA واژۆى بكەن و تۆش ڕونووس copy ێكى 
وەربگريت. لەشوێنێكى ئەميندا هەڵيبگرە و ناوبەناو 
تەماشاى بكەرەوە تا دڵنيا بيت لەوەى هەموو كەسێك 

پێوەى پابەندە!

پاثوەى بۆ سەركەوتن
PAGE 1 OF 2

لەيادت نەچێت:
ئەوە لەبارەى ژيانى تۆوەيە

تۆ دەبێت لە داڕشتنى دا  بيت

دەبێت تيايدا هەبێت ئەنجومەنەكەت چۆن 
يارمەتيت دەدات.

دەبێت هەميشە ڕونووسێك copy ييەكت 
هەبێت

ئەم پەڕاوى ڕاستييانە  يارمەتيت 
دەدات هەرچی زياتر لە پالنى 

پاثوەى تايبەت بەخۆت، 
هەڵبهێنجێنيت. تەنها فۆرمێكى 

ترى وەڕسكەر نيە لە كارمەندى 
كۆمەاڵيەتيتەوە وەرت گرتبێت و 

پڕى بكەيتەوە! بەڵگەنامەيەكى بە 
ڕاستى گرنگە كە بۆت دادەڕێژێت 

دەتەوێت چى بكەيت، پێويستيت 
بە چ يارمەتييەكە و ئەنجومەنيش 

چۆن يارمەتيت دەدات.
ئەمە لە زنجيرەيەكى 

بێبەرامبەرى پەڕاوەكانى 
ڕاستييەكانە بۆ كەسانى الو كە 

ئەزموونى سەرپەرشتييان هەيە، 
www.( Become لەاليەن گروپى
becomecharity.org.uk(i ـەوە 
بەرهەم هێنراوە. بۆ يارمەتىدان 

و ئامۆژگارى، يان زانيارى 
لەبارەى مافەكانتەوە، بە ژمارە 

تەلەفۆنى 0800 023 2033 
پەيوەندى بە هێڵى ئامۆژگاريى 

 The Care سەرپەرشتيارانە
Advice Line وە بكە )ڕۆژانى 
حەفتە، 10:30 ى بەيانى – 3 

ى پاش نيوەڕۆ( يان ئيمەيڵ بكە 
advice@becomecharity. .بۆ

org.uk
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❍

❍

❍

هەر شتێك بەدڵت نەبێت بيخەرە بەر چاو و 
گوێ.

دەبێت هەميشە ’پالنى B‘ هەبێت بۆ ئەو 
حاڵەتانەى ئەگەر هاتوو شتەكان وەك 

چاوەڕوانكراو بەڕێوە نەچوون.

ناكۆكييەكان لەگەڵ SW يان PA يەكەت دەبێت 
بە وريايى و وردى بنووسرێت بۆ ئەوەى ديد و 

بۆچوونى هەر اليەك ڕوون و ئاشكرا بێت.

دەكرێت پرسيار لە كەسانى تر لە بارەى 

پالنەكەتەوە بكرێت، وەك خێزانەكەت، 
سەرپەرسشتيارى بەخێوكەر، مامۆستايان، 

دەزگا خزمەتگوزارييە تەندروستييەكان، IRO و 
پارێزەر )بەاڵم بەبێ ئاگادارى تۆ نا(.

دوايين ساڵى پالنى پاثوەيەكەت دەبێت تيشكۆ 
بخاتە سەرئەو پشتيوانى و يارمەتييەى دەتوانيت 

لەكاتى سەربەخۆ ژيانتدا  وەرى بگريت. 
پالنى چاكى پاثوەى دەبێت پێت بڵێت كێ بۆ 

يارمەتىدانت هەيە، دەتوانن چيت بۆت بكەن و 
چۆن دەتوانيت دەستت پێيان بگات.

❍❍

❍

❍

❍

❍
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پارە – لە ڕاستيدا گرنگە لێدوانێك Statement ى 
ڕوون لەبارەى ئەو پشتيوانييە داراييەوە هەبێت كە لە 

دەستەاڵتى خۆجێيەوە وەرى دەگريت. دەبێت لەمەدا 
هەرچى دەتگرێتەوە و مافت تيايدا هەيە و هەروەها 

يارمەتييەكان كە وەريان دەگريت و چۆن وەريان 
دەگريت و كەى، لەوێدا نووسرابێت. دەبێت ئەو 

يارمەتييانە بگرێتەوە كە بودجە و ئەو پاشەكەوتانە كە 
دەشێت هەتبێت و ئەو پشتيوانييە داراييانەى كە دەشێت 

مافت تياياندا هەبێت، بگرنەوە.

لەكوێ دەژيت – دەبێت ئەنجومەنەكەت لە شوێنى 
داڵدەدانت )ئەوەى ئێستا يان ئەوەى لە پالنەكەدا 
دانراوە( بڕوانێت و تەماشا بكات بزانێت بۆ تۆ 

گونجاوە، ئەمە هەڵكەوتە و سەالمەتى و كرێ و 
تێچوونەكانيش لەخۆ دەگرێت. دەبێت بژاردەى ترى 

شوێن و جۆرى نيشتەجێبوونيش ڕوون بكرێنەوە، بەو 
پالنانەشەوە كە بۆ گواستنەوەن بۆ ژيان بەشێوەيەكى 
سەربەخۆ و ئەو شتانەى دەبێت بكرێن بۆ بەديهێانى 
ئەمە. بەشوێنى ژيانت دڵخۆش نيت؟ دە پێيان بڵێ با 

بزانن!

FACTSHEET

 * لە ياساى مندااڵن 1989 
)The Children Act 1989( و ياساى 

جێهێشتنى سەرپەرشتى 2000 
)Leaving Care 2000( داڕێژراوە.
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تەندروستى – ئەگەر گرفتى 

تەندروستيت هەبێت، ئەوا 
دەبێت پالنى پاثوەيەكەت بڵێت 

ئەنجومەن چۆن يارمەتيت بدات 
چارەيان بكەيت. بەاڵم لەگەڵ 
ئەوەشدا تەنها بۆ گرفت نيە: 

دەبێت بشڵێت ئەنجومەن چۆن 
يارمەتيت بدات شێوازى ژيانێكى 

تەندروست بژيت )بۆ نمونە 
يارمەتيت بدات لە ئەندامێتيى 

لەشجوانی Gym دا(.

خوێندن، ڕاهێنان و 
كەوتنە سەر كار – دەبێت 

پالنەكەت دڵنيايى ببەخشێت 
لەوەى هەموو شتێك كە 

پێويستتە بۆ سەركەوتن هەتبێت 
و لەسەر ئەو ڕێگايە بيت كە 

دەتگەيەنێتە ئامانجەكانى ژيانى 
پيشەييت. ئەمە گەيشتنت بە 

ئامانجە ڕوونەكانيش دەگرێتەوە 
و چۆنيەتى يارمەتيدانت لە 

اليەن ئەنجومەنەوە، بە اليەنى 
داراييشەوە )پێويستت بە 

الپتۆپێكە بۆ خوێندنەكەت...؟ 
لێرە بيخەرە بەر باس!(.   

هەست بە چى دەكەيت 
– هەست بە چى دەكەيت 

لەبارەى خۆتەوە؟ چۆن لەگەڵ 
كەسانى تردا هەڵ دەكەيت؟ هيچ 

شتێك هەيە بتوانێت يارمەتيت بدات؟ بە کارمەندی 
كۆمەاڵيەتيت / ڕاوێژكارى كەسى )PA( ت بڵێ تا 

بتوانن بەدوايدا بچن.

خێزان و تۆڕى كۆمەاڵيەتى – پەيوەنديت لەگەڵ 
خێزانەكەتدا باشە؟ ئايا كەست هەيە كە پێويستيت پێى 
بێت و بتوانين ڕووى تێ بكەيت؟ پێويستە پالنەكەت 

پێت بڵێت ئەنجومەن چۆن لەوەدا يارمەتيت دەدات 
پەيوەنديى كۆمەاڵيەتى و خێزانيى باشت هەبێت. ئەگەر 
ڕێكخستنەكانى بەيەكگەيشتنت لەگەڵ خێزانەكەتدا بەدڵ 

نيە، لێرەدا بيڵێ!

ناسنامە -  ئەمە ئەوەيە كە تۆ دروست دەكات ...تۆ!! 
دەبێت ئەنجومەنەكەت لە بارەى هەر پرسيارێكەوە كە 
لە بارەى ڕابوردووتەوە هەتبێت يارمەتيت بدات، لە 

بارەى پێويستييەكانتەوە لە زماندا، لە ئاييندا، لە نەژاد 
و ئاڕاستەى سێكسيتدا، هەروەها دەبێت دڵنيا بێت 

لەوەى بەڵگەنامە دروستەكانى ناسنامەت پێيە و بزانيت 
چۆن دەستت بە فايلەكانت بگات.

كارامەييە پراكتيكييەكانت -  دەبێت ئەمە لەوە 
بڕوانێت ئايا تۆ تا چەندە ئامادەييت تيادايە وەك 

کەسێکی گەورە بژيت. پێويست دەكات چى فێر ببيت 
بۆ ئەوەى ئامادە بيت سەربەخۆ بژيت – و ئەنجومەن 

چۆن يارمەتيت بدات ئەوە بكەيت؟

PAGE 2 OF 2

پالنى پاثوەيەكەم دەبێت چى بگرێتەوە؟
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