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Financial entitlements for care leavers

هەمووى لەبابەت
پارەوەيە ،پارە ،پارە
پشتيوانى لە دەستەاڵتى خۆجێيتەوە
دەستەاڵتى خۆجێيت ئەركى سەرشانێتى
كە بوويتە  18ساڵ ئەم پاڵپشتييە
داراييانەى خوارەوەت بۆ فەراهەم
بكات:

بونسى خوێندنى بااڵ – لە خوێندنى بااڵ
دەخوێنيت؟ پارەوەرگرتنێكى يەك – جارەى
 2000پاوەندى دەتگرێتەوە ،بە گشتى لەماوەى
خوێندنەكەتدا بە گوژمە (قيست) دەدرێت.

بەخششى جێهێشتنى سەرپەرشتى
( Leaving Care Grantبەشە پارەى
دامەزراندنى ماڵ) – بۆ دانانى ناوماڵت.
ڕێنماييەكانى حكومەت دەڵێن ئەمە
دەبێت النى كەم  2000پاوەند بێت.

شوێنى نيشتەجێبوون لەكاتى پشووى خوێندندا
بۆ خوێندنى بااڵ – يان دەبێت شوێنێكت
بدرێتى تيايدا بژيت يان يارمەتى بۆ دانى كرێى
شوێنەكەت وەربگريت.

بونسى  – 19-16تەمەنت لە نێوان -16
 19يە؟ خەريكى خوێندنيت؟ دەتوانيت بۆ هەر ساڵێكى
خوێندن  1200پاوەند لە كۆلێجەكەت وەربگريت.

بڕە پارەى دەستگیرۆی

Benefits

زۆر فاكتەر كاريگەرييان لەسەر دياريكردنى ئەو
پاڵپشتييە داراييانە هەيە كە دەتوانيت داوايان بكەيت
و ئەو بڕەش كە وەرى دەگريت .ژمێركارانى
پاڵپشتييەكان  Benefit Calculatorsڕێگايەكى باشە بۆ
دەرهێنان و زانينى ئەوەى چى دەتگرێتەوە (شیاوی
چیت) – ئەوان هەموو كارە گرانەكە دەكەن! تەماشاى
 turn2us.org.ukو  entitledto.co.ukبكە.
پێويست ناكات بە جۆب سەنتەر Job Centre
بڵێيت كە سەرپەرشتيت جێهێشتووە ،بەاڵم ئەگەر
كردت ،ئەوا دەبێت پشتيوانييەكى سەربارت بكەن.
لە  2017دا یونیڤێرسەڵ كرێديت Universal
 Creditجێى 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  24-18ساڵ بێت،
خوێندنەكەت بە كاتى تەواو  Full-Timeنەبێت،
چاالكانە بۆ كار بگەڕێيت  /بۆ كاركردن لەبەر
دەست بيت يان حەفتانە لە  16كاتژمێر كەمتر
كار بكەيت ،ئەوا دەتوانيت حەفتانە  57.90پاوەند
*
وەربگريت.

❍

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

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

@BecomeCharity

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.

Facebook.com/BecomeCharity

ئەوا دەتوانيت  57.90پاوەند وەربگريت
( 73.10ئەگەر خاوەن منداڵ بيت) **.ئەوانەى
سەرپەرشتييان جێهێشتووە دەتوانن تا تەمەنى
 21ساڵى بەردەوام بن لە وەرگرتنى پاڵپشتيى
داهات ،ئەويش ئەگەر پێش ئەوەى ببيتە  19ساڵ
داوات كردبێت و هێشتا خەريكى خوێندنيش بيت.
❍ پاڵپشتيى دارايى خانوونشينى -ئەگەر دوور لە
خێزانت بژيت ،داهاتت كەم بێت و پاشەكەوتی
لە  16000پاوەن 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 Remainيان 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  22ساڵى 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 loanپێشكەش بكەيت .ئەم
قەرزە سوودى لەسەر نيە ،بەاڵم دانەوەى لە
پاڵپشتييە داراييەكانت دەبڕدرێن .بۆ زانياريى
زياتر بڕوانە:
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ئەم پەڕاوى ڕاستييانە
لەبارەى ئەو پشتیوانييە
داراييەوەيە كە دەشێت
بتگرێتەوە و ئەو بودجە
پێدانەيە كە دەتوانيت
داواكارى بۆ پێشكەش
بكەيت .بۆ زانيارى
زياتر يان ئامۆژگارى،
بە ژمارە تەلەفۆنى 0800
 2033 023پەيوەندى
بە هێڵى ئامۆژگارى
سەرپەرشتيارانەوە بكە
(ڕۆژانى حەفتە10:30 ،
بەيانيان –  3پاش نيوەڕۆ)
يان ئيمەيڵ بۆ @advice
 becomecharity.org.ukبكە.

Care
ADVICE LINE
FREEPHONE

0800 023
2033

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

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

advice@becomecharity.org.uk
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بەخششەكان
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.
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Care
ADVICE LINE
FREEPHONE

0800 023
2033

دامەزراوەى جێهێڵەرانى سەرپەرشتى
The Care Leavers’ Foundation
بەخششى تا  400پاوەن دەبەخشێت بەو
كەسانەى سەرپەرشتييان جێهێشتووە
كە لە تەمەنى نێوان  18-29ساڵدان
بەمەبەستى كڕينى شتى وەك كەل و
پەلى ناوماڵ ،خەرجى ناكاوى بژێوى،
تێچوونى خوێندن ،پێويستى پزیشکی
ڕاهێنان و چوونە سەركار.

www.thecareleaversfoundation.org

گروپى كاپستۆن بۆ جێهێڵەرانى
سەرپەرشتى Capstone Care
 Leavers Trustبەخشش بە بڕى
نێوان  300و  2000پاوەندا 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 UKبەخششى تا  2000پاوەند بە
كەسانى الوى تەريك كەوتوو و دوورەدەست دەدات كە
تەمەنيان لە نێوان  16-20ساڵە بۆ پشتيوانى كردنيان لە
خوێندن و كەوتنە سەر كار و ڕاهێنان و دامەزراندنى
ماڵ و باشتركردنى تەندروستى سۆزدارى و تەنيان.
داواكاييەكان دەبێت لەاليەن ڕێكخراوە خۆبەخشییەکان
يان بەياسا دامەزراوەكانەوە بە ناوى كەسە الوەكەوە
پێشكەش بكرێن.

www.buttleUK.org

دامەزراوەى سپارك The Spark Foundation
بەخششى تا  600پاوەند دەبەخشێت ئەوانەى
سەرپەرشتييان جێهێشتووە و تەمەنيان تا  25ساڵە،
بۆ ئەوەى ماڵى پێ دابنێن ،بۆ خوێندن  /كاركردن،
كارامەييەكان و بايەخ پێدانەكان.
sparkfoundation.org.uk
دامەزراوەى خێرخوازى لۆرانس ئەتوێڵ Lawrence
 Atwell’s Charityبەخششى بە بڕى نێوان 100
و  1500پاوەند دەبەخشێتە كەسانى الوى تەمەن
نێوان  16-26ساڵ 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

@BecomeCharity

Facebook.com/BecomeCharity

گروپى پرينس  The Prince’s Trustبەخشش دەداتە
كەسانى الوى تەمەن نێوان  17-25ساڵ كە لە 16
كاتژمێر كەمتر كار دەكەن ،يان خەريكى خوێندنن
بۆ ماوەى كەمتر لە  14كاتژمێر 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

 Turn2Usئامێرێكى گەڕان بۆ بەخششى لەسەر
ئينتەرنێت هەيە .پۆست كۆدەكەت بنووسە بۆ
بەدەستهێنانى زانيارى لەسەر ئەو بەخششانەى
دەتوانيت داوايان بكەيتwww.turn2us.org.uk .
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.

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

* ئەمە بۆ ساڵى دارايى
 18/2017ڕاستە – بۆ زانينى
تەواوى ئايا دەتكەوێت يان نا
بڕوانە:
https://www.gov.uk/
jobseekers-allowance/
what-youll-get
** ئەمە بۆ ساڵى دارايى
 18/2017ڕاستە – بۆ زانينى
تەواوى ئايا دەتكەوێت يان نا
بڕوانە:
https://www.gov.uk/
income-support/overview

advice@becomecharity.org.uk
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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
سەرپەرشتیت جێهێشتبێت.
هەرچەندە نازناوەكانى كارەكان
دەشێت لە ئەنجومەنێك بۆ ئەوى
تر جيا بێت ،بەاڵم هەموويان
هەمان كار دەكەن.

كارگێڕى تيم

كارمەندى كۆمەاڵيەتى

كاريان چيیە :ئەوان بڕيار دەدەن کارمەندى
كۆمەاڵيەتيت يان ڕاوێژكارى كەسیت كێ بێت و دڵنيا
دەبن لەوەى كارەكەيان بەباشى دەكەن ،لە كاتێكدا
كە ئامۆژگارى پێشكەش دەكەن و بڕيارەكان پەسەند
دەكەن.

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 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!

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!

()DCS

بەڕێوەبەرى دەزگا
خزمەتگوزارييەكانى مندااڵن

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
( )DCSنەكەوێت ،بەاڵم كارى ئەوانە ئەوە دڵنیا بکەن
كە ئەنجومەنەكەت باشترين خزمەتگوزارى كە لە
توانادا بێت پێشكەشت بكات.

@BecomeCharity

Facebook.com/BecomeCharity

ئەمە لە زنجيرەيەك پەڕاوى
ڕاستييەكانە كە بێ بەرامبەرە و
بۆ كەسانى الوە كە ئەزموونى
سەرپەرشتيكردنيان هەيە،
گروپى www.( Become
becomecharity.org.uk)i

بەرهەمى هێناوە .بۆ يارمەتى و
ئامۆژگارى وەرگرتن ،يان بۆ
زانيارى لەبارەى مافەكانتەوە،
تەلەفۆن بۆ هێڵى ئامۆژگارى
سەرپەرشتيارانە Care Advice
 Lineبكە بە ژمارەى 0800
( 2033 023ڕۆژانى حەفتە،
 10:30بەيانى –  3پاش نيوەڕۆ)
يان ئيمەيڵ بكە بۆ @advice
becomecharity.org.uk

ڕاوێژكارى كەسى

)Personal Advisor (PA
كاريان چيە 16 :ساڵ و بەرەو ژووريت يان

سەرپەرشتيت جێهێشتووە؟ كەواتە ڕاوێژكارێكى
كەسی ( )PAت هەيە .پالندانان بۆ سەرپەرشتيت
دەگرنە دەست و چاوپياداخشاندنەوەكانى پاثوەى پالن
 Pathway Planى تۆ ئەنجام دەدەن تا دەبيتە  21ساڵ
(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.

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

Care
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2033
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?Who’s who in Children’s Services

كارمەندى بەشداریکردن

كاريان چيە :لە نزيكەوە لەگەڵ ئەنجومەنەكانى
مندااڵن لەژێر سايەى سەرپەرشتيدا Children in
 Care Councilsكار دەكەن بۆ ئەوەى دڵنيا بن
لەوەى ديد و بۆچوونەكانى الوان لەبارەى دەزگا
خزمەتگوزارييەكانەوە دەبيسترێن.

Care
ADVICE LINE

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.

سەردانيكەرى

FREEPHONE

0800 023
2033

سەربەخۆ ()IV

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 ( )IVت 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 ( )PEPشت 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  5ساڵەوەيە،
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.
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كارمەندى سەربەخۆى
چاوپياداخشاندنەوە

)(Independent Reviewing Officer IRO

كاريان چيە :ئەگەر لەژێر سايەى سەرپەرشتیدا
بيت ،ئەوا دەبێت  IROيەكت هەبێت .سەرۆكايەتى
كۆبوونەوەكانى پالندانانى سەرپەرشتيت دەكەن و دڵنيا
دەبن لە كاركردن بە بڕيارە دەرچووەكان .ئەگەر
خوشك و برات لە ژێر سايەى سەرپەرشتیدا هەبێت،
ئەوا دەبێت ئەوانيش هەمان  IROى 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 دڵنیا بکەن ئەوەى مافت تيايدا هەيە
وەرى بگريت و لە مافەكانت تێبگەيت و لە كۆبوونەوە
گرنگەكاندا پشتيوانيت لێ بكەن.

چۆن يارمەتى دەدەن :لەو مەسەالنە تێدەگەن كە
ڕووبەڕووى مندااڵنى ژێر سايەى سەرپەرشتى دەبنەوە
و ئەمەيان لەبەرچاوە كە ئامۆژگارى و يارمەتى پێشكەش
دەكەن.

@BecomeCharity

Facebook.com/BecomeCharity

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

advice@becomecharity.org.uk
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پاثوەى بۆ سەركەوتن
پالنى پاثوەى  Pathway Planچيە و بۆچى گرنگە؟
هەموو منداڵێكى سەرپەرشتيكراو
دەبێت پالنێكى پاثوەى هەبێت ،بە
گشتى لە دەوروبەرى  16ساڵيتدا
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.

كاتێك پالنى پاثوەيى خۆت ئامادە دەكرێت ،لەيادت بێت:
❍ هەر شتێك بەدڵت نەبێت بيخەرە بەر چاو و
گوێ.
❍ دەبێت هەميشە ’پالنى  ‘Bهەبێت بۆ ئەو
حاڵەتانەى ئەگەر هاتوو شتەكان وەك
چاوەڕوانكراو بەڕێوە نەچوون.
❍ ناكۆكييەكان لەگەڵ  SWيان  PAيەكەت 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 چیت بۆت بكەن و
چۆن دەتوانيت دەستت پێيان بگات.

PATHWAY TO
SUCCESS

KURDISH
TRANSLATION
ئەم پەڕاوى ڕاستييانە يارمەتيت
دەدات هەرچی زیاتر 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،
لەاليەن گروپى www.( Become
 becomecharity.org.uk)iـەوە
بەرهەم هێنراوە .بۆ يارمەتىدان
و ئامۆژگارى ،يان زانيارى
لەبارەى مافەكانتەوە ،بە ژمارە
تەلەفۆنى 2033 023 0800
پەيوەندى بە هێڵى ئامۆژگاريى
سەرپەرشتيارانە The Care
 Advice Lineوە بكە (ڕۆژانى
حەفتە 10:30 ،ى بەيانى – 3
ى پاش نيوەڕۆ) يان ئيمەيڵ بكە
بۆadvice@becomecharity. .
org.uk

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  PAواژۆى بكەن و تۆش ڕونووس  copyێكى
وەربگريت .لەشوێنێكى ئەميندا هەڵيبگرە و ناوبەناو
تەماشاى بكەرەوە تا دڵنيا بيت لەوەى هەموو كەسێك
پێوەى پابەندە!

@BecomeCharity

Facebook.com/BecomeCharity

لەيادت نەچێت:
❍ ئەوە لەبارەى ژيانى تۆوەيە
❍ تۆ دەبێت لە داڕشتنى دا بيت
❍ دەبێت تيايدا هەبێت ئەنجومەنەكەت چۆن
يارمەتيت دەدات.

Care

ADVICE LINE
FREEPHONE

0800 023
2033

❍ دەبێت هەميشە ڕونووسێك  copyييەكت
هەبێت

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

advice@becomecharity.org.uk
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پالنى پاثوەيەكەم دەبێت چى بگرێتەوە؟
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  Gymدا).

3

FACTSHEET

Care
ADVICE LINE
FREEPHONE

0800 023
2033

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 یارمەتیدانت 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 ( )PAت 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؟

@BecomeCharity

Facebook.com/BecomeCharity

پارە – لە ڕاستيدا گرنگە لێدوانێك  Statementى
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!

* لە ياساى مندااڵن
( )The Children Act 1989و ياساى
جێهێشتنى سەرپەرشتى 2000
( )Leaving Care 2000داڕێژراوە.
1989
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یارمەتیدانی تۆ بۆ
گەیشتن بە پلەی بااڵ

4

FACTSHEET

HELPING YOU
REACH HIGHER
KURDISH
TRANSLATION

پشتیوانی لەالیەن شارەوانی خۆتەوە
پالنی ڕێڕەو -هەموو منداڵێکی سەرپەرشتیکراو پێویستە
پالنی ڕێرەوی هەبێت ،1بەشێوەیەکی ئاسایی لە تەمەنی 16
ساڵییەوە دەست پێ دەکات ،ئەمە وەکو پەیوەستنامەیەک وایە
لە نێوانی تۆ و شارەوانیدا ،ئەوە دەخەنە ڕوو کە ئەوان چۆن
دەتوانن یارمەتی تۆ بدەن کە بە سەربەخۆیی بژیت ،ئەگەر تۆ
بتەوێت کە بەکالۆریۆس بخوێنیت ،یان فێربوون و ڕاهاتنی
بەکالۆریۆس ،ببیت بە پزیشک یان ڕاهێنەری تۆپی باسکە،
ئەمانە هەمووی لە پالنی ڕێڕەودا بنوسە .پشکنین بکە لە
هێڵی چاودێری و ڕێنمایی پەڕاوی ڕاستی  3بۆ دەستکەوتنی
زۆرترین زانیاری دەربارەی پالنی ڕێڕەوەکەت.
ڕێنمایکاری کەسی -ئەگەر تۆ لە خوێندندا بیت یان نا،
تۆ یارمەتی و پشتیوانی دەتگرێتەوە لەالیەن ڕێنمایکاری
کەسی خۆتەوە ( )PAهەتاوەکوو تەمەنت دەبێت بە 52
ساڵ .2یەکسەر کە چوویتە زانکۆ یان کۆلێج ،تۆ دەتوانیت
کە پەیوەندی بکەیت بە ڕێنمایکاری کەسی خۆتەوە PA
بۆ پشتیوانی لە کاتی وەرزی خوێندن بێت یان لە دەرەوەی
وەرزی خوێندن.

هەموو حکومەتێکی خۆجێی پێویستە کە
سیاسەت و یاسای خۆی سەبارەت بە پێشنیارە
خۆجێیەکان هەروەها شایستە داراییەکان بۆ
ئەو کەسانەی کە لەژێر چاودێریدا نامێنن باڵو
بکەنەوە -تۆ داوای نوسخەیەکی هەردوو
بەڵەگەنامەکە بکە بۆ ئەوەی کە تۆ ئاگاداربیت
لەوەی کە چ شتێک دەتگرێتەوە .

@Become1992

Facebook.com/BecomeCharity

 Becomeهاندان و پاڵپشتییەک بەڕێوە دەبات،
ماڵپەڕێک کە تۆ دەتوانیت لە ڕێگەیەوە بگەڕێیت
بۆ ئەو پشتیوانیانەی کە دەخرێنە ڕوو بۆ ئەو
خوێندکارانەی کە لە ژێر چاودێری و بایەخی
کۆمەاڵیەتیدا ژیاون ،ئەوانەی کە داخوازییان
پێشکەش کردووە بۆ کۆرسەکانی خوێندنی بااڵ
لە کۆلێجەکان و زانکۆکانی شانشینی یەکگرتوو.
دەتوانیت خۆت پشکنین بکەیت و بڕوانیتە
ماڵپەڕی www.propel.org.uk
یارمەتی دارایی خوێندنی بااڵ ( -)HEتۆیارمەتی
دارایی بەبڕی  2000پاوەن دەتگرێتەوە ئەگەر تۆ لە
زانکۆ بخوێنیت ،کە لەالیەن حکومەتی خۆجێی خۆتەوە
پارەکە دەدرێت .کە بەشێوەیەکی ئاسایی بەشێوەی بەش
بەش دەدرێت لە ماوەی خوێندنی کۆرسەکەتدا.
پشووەکان -حکومەتی خۆجێی خۆت پێویستە پارەت
بداتێ کە پێی بژیت لە کاتی بەسەربردنی پشووەکانتدا،
هەروەها شوێنێک کە لێی بژیت ئەگەر تۆ شوێنی
نیشتەجێبونت نەبوو بەدرێژایی ساڵەکە لەو شوێنەی
کەلێیت لە زانکۆ .لەگەڵ ڕێنمایکاری کەسی خۆت PA
قسە بکە بۆ ئەوەی بزانیت کە حکومەتی خۆجێی دەتوانێت
چەندت پارە بۆ پێشنبیار بکەن.

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

چوون بۆ کۆلیج یان
زانکۆ قۆناغێکی
گەورەیە ،بەاڵم
یارمەتی و پشتیوانی
ئامادەیە بۆ تۆ
ئەگەر تۆ پێشتر بۆ
ماوەی  13هەفتە
یان زیاتر لە ژێر
چاودێریدا ژیابیت،
ئەمە ڕێنماییە بۆ
ئەو شتانەی کە تۆ
شیاویت بۆیان.
ئەمە لە زنجیرەی پەڕاوی
ڕاستی خۆڕاییدا دێت بۆ ئەو
خەڵکە گەنجانەی کە پێشتر
لە ژێر چاودێری و بایەخی
کۆمەاڵیەتیدا ژیاون ،لەالیەن
ڕێکخراوی خێرخوازی by
 Becomeبەرهەمهێنراوە
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پشتیوانی لەالیەن زانکۆکان ،کۆلێجەکان یان
سەرچاوەکانی ترەوە
هاوکات لەگەڵ بوونی یارمەتی دارایی خوێندنی بااڵ
لەالیەن حکومەتی خۆجێی ،تۆ دەتوانیت کە داوا
پێشکەش بکەیت بۆ جۆرەها بەخشین ،یارمەتییە
داراییەکان هەروەها قەرز بۆ دابین کردنی پارەی
خوێندن و تێچوون (مەسرەفی) ژیان .بە بەکارهێنانی
پاڵپشتی  Propelتۆ دەتوانیت ئەوە بەدەست بهێنیت
کە هەر زانکۆیەک یان کۆلێجێک دەتوانێت چەند
بڕە پارە پێشنیار بکات ،لەوەش زیاتر تۆ دەتوانیت
وردەکاری پەیوەندی کردنیان وەربگریت بۆ ئەوەی
کە پەیوەندییان پێوە بکەیت تا بزانیت کە ئەو شتانە تا
چەند دەتگرێتەوە.
قەرزی خوێندکار -بەشی دارایی خوێنکاری
ئینگڵەند قەرز دەدات بە تۆ بۆ دابین کردنی پارەی
خوێندن (هەتاوەکوو بڕی  9,250پاوەن بۆ هەر
ساڵێک) 4هەروەها پێدانی قەرزی پارێزگاری کردن
بۆ تێچون (مەسرەفی) ژیان (هەتاوەکوو بڕی 8,700
پاوەن بۆ هەر ساڵێک ،یان  11,354پاوەن ئەگەر تۆ
لەناو لەندەن بژیت) .5تۆ پێویست ناکات کەدەست
بکەیت بە دانەوەی قەرزەکە هەتاوەکوو تۆ پارەیەکی
لەسەروو ئاستێکی دیاریکراو پەیدا دەکەیت .تۆ وەکوو
کەسێک کە لەژێر چاودێری هاتویتە دەرەوە ،هەتاوەکو
ئەوەی کە تۆ دەرامەت و داهاتێک پەیدا دەکەیت ،تۆ
لەوانەیە کە بەتەواوی هەردوو قەرزەکە قەرز بۆ
دابین کردنی پارەی خوێندن هەروەها قەرزی تێچون
(مەسرەفی) ژیان بتگرێتەوە .یارمەتی دارایی خوێندنی
بااڵ بە دەرامەت حساب ناکرێت.

یارمەتی دارایی بۆ ئەوانەی کە لە چاودێری
هاتونەتە دەرەوە -زۆرێک لە زانکۆکان یارمەتی

دارایی دابین دەکەن بەتایبەتی بۆ بەجێهێڵەرانی
چاودێری .تۆ دەتوانیت سەیر بکەیت بزانیت کام لە
زانکۆکان ئەم جۆرە یارمەتییە پێشکەش دەکات بە
بەکارهێنانی  .Propelڕێژەکان جیاوازن و لەوانەیە
لە نێوان  1000پاوەن بۆ  3000پاوەن بێت بۆ هەر
ساڵێک ،بەو مەرجەی کە تۆ قۆناغی ساڵی یەکەم

بۆ یارمەتی و ڕێنمایی،
یان زانیاری دەربارەی
مافەکانت ،پەیوەندی
بکە بە هێڵی چاودێری
و ڕێنمایی بە ژمارە
020 7017 8901

تێپەڕێنیت بۆ قۆناغی ساڵی دووەم لە کۆرسەکەت.
هەروەها هەندێک لە زانکۆکان دەرماڵەی تەنگانە
دەبەخشن لەکاتێکدا کە تۆ تووشی کێشە ببیت لە پێدانی
پارەی ئەو شتانەی کە پێویستە .هەروەها دەرماڵە هەیە
بۆ کۆمەڵە شتێک وەکوو گەشتی زانستی و دەزگا.
هەندێک لەم دەرمااڵنە بەخشینە ،ئەوانەی تر قەرزە کە
تۆ پێویستە بیدەتەوە
بەخشینەکانی خێرخوازی -دامەزراوەی
یەکگرتوو Unite Foundation www.
 unitefoundation.co.ukبەرنامەی بەخششی زانستی
خوێندن دەبەخشێت لەگەڵ هەندێک لە زانکۆکان
وەکوو دابین کردنی شوێنی نیشتەجێبوونی خۆڕایی
بۆ کەسانی گەنج ئەوانەی کە یارمەتی خێزانییان نییە،
لەوانە ئەو کەسانەی کە لە چاودێری هاتونەتە دەرەوە،
هەندێک لە ڕێکخراوە خێرخوازییەکان بەخشین
پێشنیار دەکەن بۆ بەجێهێڵەرانی چاودێری ،وەکوو
دامەزراوەی ڕییس Rees Foundation
 www.reesfoundation.orgهەروەها بەتڵ یوکەی
 Buttle UK www.buttleuk.orgهەروەها دامەزراوەی
سپارک Spark Foundation www.sparkfoundation.
 orgبۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکە بە هێڵی چاودێری
و ڕێنمایی .Become

پشتیوانی بۆ پەنابەران ،داوکارانی پەنابەری هەروەها
کەسانێک کە مافی مانەوەی سەرپشکیان هەیە
ئەگەر تۆ حاڵەتی پەنابەریت هەیە ،هەمان ئەو یارمەتییە
داراییانەی کە خوێندکارێکی شانشینی یەکگرتوو
وەری دەگرێت تۆش دەگرێتەوە .هەروەها تۆ پێویستە
پرسیار بکەیت دەربارەی هەندێک یارمەتی دارایی و
بەخشین کە لەوانەیە لە هەندێک لە زانکۆکاندا هەبێت.
داواکارانی پەنابەری مافی وەرگرتنی قەرزیان نییە
لە بەشی دارایی خوێندکاری ئینگڵەند ،بەاڵم هەندێک
یارمەتی دارایی و بەخشین هەیە بۆ ئەو کەسانە .مادەی
 )article26.hkf.org.uk( 26یارمەتییە داراییەکان
دابین دەکات بۆ خوێندکارانی پەناخواز ،سەردانی
ماڵپەڕەکەیان بکە بۆ ئەوەی کە بزانیت کام لە زانکۆکان

@Become1992

Facebook.com/BecomeCharity
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یارمەتییەکی زۆرئامادەیە بۆ پشتیوانی
تۆ بۆ بەدەستهێنانی ئامانجی گەورە .تۆ
دەتوانیت ئەوە بکەیت!
بەشدارن .ئەگەر تۆ مافی مانەوەی سەرپشکت هەیە،
تۆ لەوانەیە یارمەتی دارایی خوێندکاری ئینگڵەند
بتگرێتەوە .بۆ ڕێنمایی ،پەیوەندی بکە بە یاسای تەنها بۆ
منداڵ (. )www.justforkidslaw.org

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

(ڕۆژانی جگە لە
پشوی هەفتە ،لە نێوان
 10.30سەرلەبەیانی بۆ
 3پاش نیوەڕۆ) یان
بە ئیمەیڵی @advice
becomecharity
org.uk.
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 Becomeدەخوازێت
کە سوپاسی دامەزراوەی
 UPPبکات بۆ یارمەتی
بەخشندەی ئەوان لە
بەرهەمهێنانی ئەم
پەڕاوی ڕاستییە.
 .1یاسای منداڵن و کاری کۆمەاڵیەتی ساڵی
 s2 ،2017کە لە دواییدا لە شوێنێکی تردا
دێت لە ساڵی .2018
 .2لە یاسای مندااڵنی  1989و یاسای
چونەدەرەوەی چاودێری ساڵی  2000دا
خراوەتە ڕوو.
 .3یاسای منداڵن و کاری کۆمەاڵیەتی ساڵی
 ،2017بڕگەی  3کە لە دواییدا لە شوێنێکی
تردا دێت لە ساڵی .2018
 .4زۆرتریین ڕیژەی وەرگرتنی قەرزی
دابین کردنی تێچونی خوێندن بۆ ساڵی
خوێندنی ئەکادیمی  2018/2019لە ئینگڵەند،
لە لینکی https://www.gov.uk/student-
. finance/new-fulltime-students
.5زۆرتریین ڕیژەی وەرگرتنی قەرزی

دابین کردنی تێچونی ژیان بۆ ساڵی خوێندنی
ئەکادیمی  2018/2019لە ئینگڵەند ،لە لینکی

https://www.gov.uk/student-finance/
new-fulltime-students

advice@becomecharity.org.uk

