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Day of your hearing – Sorani Kurdish 

 لە ڕۆژی دانیشتنەکەت لە دادگای پشتیوانی مافی پەنابەری.

 پێویستە چی لەگەڵ خۆت بێنیت

 

خوازییەکان کە پاڵپشنی تانەکەت)تێهەڵچونەوە( بکەنئەگەر داوات لێکرابوو کە بەڵگەی وەک پشکنینی هەژماری بانیک یان نامە  ر
بهێنیت  خێ 

ئەوە پێویستە هەموویان لەگەڵ خۆت بهێنیت. تکایە هەر بەڵگەنامەیەک کە لەوانەیە پەیوەندی بە داواکەتەوە هەبێت بیهێنە بۆ ئەوەی 

 پاڵپشتیت بکات. 

وپڕ لە سەرکەوتووبوو تۆ لەوانەیە دەستت بگات بە نشینگەی کتئەگەر پێویستیت بە پاڵپشنی بوو ڕاستەوخۆ دوای تانەکەت، و تانەکەت 

ووی  ێنیت چونکە وەزارەتی ناوخۆ پارەی تێچهلەندەن. ئەگەر بتەوێت ئەوە ئەنجام بدەیت زۆر گرنگە هەموو کەل و پەلەکانت لە گەڵ خۆت ب

 گەڕانەوەت بۆ کۆکردنەوەی کەل و پەلەکان ناگەڕێنێتەوە. 

 دانیشتنەکەتگەشت کردن بۆ شوێنی 

ی بکات، بە شێوەیەیک ئاساتی  ی و هاتنەوەت بۆ لەندەن بۆ دابتر هوەزارەتی ناوخۆ پێویستە تکنی ڕۆشتی ، و دواتر لە وێستگەکەوە ر شەمەندەفە ب

 . ي بۆ دادگای پشتیواتی مافی پەنابەر

 ئەگەر ویستت ڕۆژێک پێش دانیشتنەکەت بڕۆیت. 

و ڕێگەیەیک دوور و درێژت لە بەردەمبوو بۆ گەشتکردن لەوانەیە وەزارەتی ناوخۆ ڕۆژێک پێش ی بەیاتی بوو 10 تێهەڵچونەوەکەتئەگەر کاتی 

) Barry  House) دەمێنییەوە. بەری هاوس (Barry House ئەوە گەشتەکەت بۆ ڕێک بخات و بە درێژای شەو لە بەری هاوس (

  South Londonساوس لەندەن ( ) لەEast Dulwich نشینگەیەیک وەزارەتی ناوخۆیە لە نزیک ئێست دۆلوی    چ (

 کەی بگەیت 

ر پێش دانیشتنەکەت بگەیتە دادگا. 
 ڕێک ناوخۆوە وەزارەتی الیەن لە ئەمەپێویستە کاتی تیکتەکەت زووتر بێت، بۆ ئەوەی یەک کاتژمێ 

. دەخرێت  

گه ه ري ست ي ب و امه( پ ه )ن تت ده ب س ه  ات ئ ان گ ه ي ري ل ه ب ي ده وه ئ وان ه ت گه ل ت س ي شه ي وى ده مه  ه ن  ري وه ر ف

ت گري  ب

 

 پەنابەری
ی
 چی دەکات دادگای پاڵپشتنی ماف

 پەنابەرتی بەرپرسیارە لە بەڕێوەبردتی تانەکەت دژی بڕیارەکاتی وەزارەتی ناوخۆ بۆ: 
 دادگای پاڵپشتنر مافی

  .ڕەتکردنەوەی داوایەک بۆ پاڵپشنی مافی پەنابەری 

  .پەنابەرتی ئێستا 
 هەڵوەشاندنەوەی پاڵپشتنر مافی

 واکەت بۆ مافی پەنابەری جیاکراوەتەوە ، ئەو بڕیارەی کە لە دادگای پاڵپشتنر مافی پەنابەریەکەتاپاڵپشتنر مافی پەنابەرییەکەت لە دتانەی 

. یان نا  ەدراوە هیچ کاریگەرییەیک نییە لەسەر داوای مافی پەنابەرییەکەت. بڕیارەکە ئەوەیە کە ئایا پارە و نشینگەی وەزارەتی ناوخۆ تۆ دەگرێتەو 

 ناونیشاتی دادگا: 

  دووەیم، نهۆیم

 Clove Crescent 2  کرێسێنت  کلۆڤ  2 ،(Import Building) بڵدینگ ئیمپۆڕت
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 (E14 BE2) ئ   ئ   2 14 ئ   (،London) لەندەن

 

 

 ژوری دادگاکە چۆنە. 

ێیک درێژی تێدایە کە هەموو کەسەکان لەکاتی تانەکەدا لەسەری دادەنیشن:   ی ر
ژوری دادگاکە ژورێیک ئاساییە و مێ   

                                             

                                                                                                  

 

interpreter ر     
وەرگێ                              

you تۆ   

 

 چۆن دادوەرەکە بانگ بکەیت

      ( بانگ دەکرێت. Madam( و دادوەری ئافرەت بە خانم)Sirدادوەری پیاو بە گەورەم )

 ناوخۆ. 
ی
 وەزارەن

ی
 ڕۆیل ئەفسەری پێشکەش کردن

( لەوانەیە لەڕۆژی دانیشتنەکەتدا ئامادە بێت. ئەوان بڕیار لەسەر کەیسەکەت نادەن HOPO)ئەفسەری پێشکەش کردتی وەزارەتی ناوخۆ 

یم 
ا
م بڕیارەکەی وەزارەتی ناوخۆ لە وێدا بۆ دادوەر ڕوون دەکەنەوە. لەوانەیە هەندێک پرسیارت لێبکەن کە تۆ هەست بکەیت پێشێی وەڵ

ا
بەڵ

ی  ( ئەو پرسیارانەت داوەتەوە یان پرسیارەکان زۆر کەستر ی م ئەوە گرنگە کە چەند دەتوانیت ئەوەندە بە ڕووتی بەپن ر توانای )شەخستر
ا
، بەڵ

یم هەر پرسیارێک بدەیتەوە. ئەگەر هەستت کرد ئەوان بە هەڵە لە شتێک تێگەشتوون کە تۆ وتوتە، تۆ پێویستە بۆ دادوەرەکەی 
ا
خۆت، وەڵ

 ڕوون بکەیتەوە. 

 دادوەر          

  
 

خۆ
او

 ن
ی

ەت
ر
زا

وە
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ەکان  ڕ ی
 وەرگێ 

ر ەکە هیچ ئامۆژگارییە ئەگەر لەسەر داواکاری تانەکەت داوای
ی دەکرێت. وەرگێ  ر ت کردبوو دانەیەکت بۆ دابتر

ات، ئەوان تەنها بۆ پێناد کتوەرگێ 

ر ەکە تێنەگەشتیت ئەوە گرنگە بە دادوەرەکە بڵێیت، بەهەمان شێوە ئەگەر لەماوەی دانیشتنەکەدا 
اتی قسەکان لەوێن. ئەگەر لە وەرگێ  ر 

وەرگێ 

ر ەکە بە هەڵە شتێک
ر ێت تۆ پێویستە دەستبەج    بۆت دەرکەوت کە وەرگێ 

 ( بە نوێنەرەکەت یان بە دادوەرەکە بڵێیت. ASAP) وەردەگێ 

 و هتد.   پشویەک بۆ توالێت

تی ەیک کورت بدەیت لەبەر ئەوەی هەست بە باشی ناکەیت یان بێتاقەیئەگەر ویستت بچیت بۆ توالێت لە ماوەی دانیستنەکەتدا یان پشو 

 ربەی کاتەکان دادوەرەکە ڕازی دەبێت کە بوەستێت تاکو تۆ دەگەڕێیتەوە. تەنیا بهێڵە با دادوەرەکە بزانێت و زۆ 

 .
ی
 شێی دان بە منداڵ و یان گۆڕینی جلەکان

ی دەکرێت. تکایە ئاگادار بە هیچ شوێنێیک گوڕ  نی یئەگەر ویستت لە شوێنێیک تایبەتدا شێر بدەی بە منداڵەکەت، ئەوە ژوورێیک تایبەتت بۆ دابتر

 ە، بۆیە ئەگەر دەتوانیت ڕاخەری گۆڕین لەگەڵ خۆت بێنە. منداڵ لە دادگاکەدا نیی

 ژووری نوێژ کردن 

  لێوەرگرییکژوررێیک نوێژ کردن هەیە و دەتواتی کەڵ

 ئاو/ خۆراک

ی و شوێنی پیشوازیەکەدا ئاو پێشکەش دەکرێت. لە دادگا هیچ خواردنێک پێشکەش ناکرێت. هەندێک دوکان و قاوەخانە لەو  لە کاتی دانیشتی

 هەن ئەگەر دەتوانیت لە پێش یان لە پاشی دانیشتنەکە خواردن بکڕە.  نزیکانە

 . منداڵ یان چاودێری منداڵ

لە دادگادا هیچ شوێنێک بۆ چاوەدێرتی منداڵ نییە ، منداڵەکەت پێویستە لەگەڵ خۆت بچێت بۆ دانیشتنەکە. ئەمەش کێشەت بۆ دروست 

ی کردنە سەر دانیشتنەکە، بۆیە ئەگەر دە ە لەوەی لەگەڵ دەکات لە تەرکێر ۆت خگونجێت دابینکردتی چاودێرێیک منداڵ بۆ منداڵەکەت باشێی

ی ئەوە دەکرێت زۆر قورس ڕێک بخرێت و، لە هەندێک بارودۆخدا، تۆ هیچ بژاردەیەیک دیکەت لە بەردەست  ا دبیهێنیت بۆ دانیشتنەکە. دەزانتر

 ێنیت. هبلەگەڵ خۆت نییە تەنها دەتوانیت منداڵەکەت 

 دانیشتنەکە

  . ی  دادوەرەکە و هەموو کەساتی ژوورەکە خۆیان دەناسێتی

 ر ەکە تێدەگەیت و مەبەسنی دانیشتنەکە
ی بۆ ئەوە دەکەن کە ئایا تۆ لە وەگێ   بۆ ڕوون دەکەنەوە.  تئەوان پپشکنتر

  .و دواتر پرسیار لە نوێنەرەکەی وەزارەتی ناوخۆ دەکرێت بۆ ڕوونکردنەوەی بۆ چووتی خۆیان 

 ۆ بە کورتی کەیسەکەت ڕوون دەکاتەوە. پاش ئەوە نوێنەرەکەی ت 

    .کاتێک ئەوە ئەنجام درا ئەوان چەند پرسیارێکت لێدەکەن. ئەگەر نوێنەرت نەبوو ئەوە دادوەرەکە هەندێک پرسیارت لێدەکات 

  .دوای ئەوە سەرەی نوێنەرەی وەزارەتی ناوخۆکەیە، لە وانەیە ئەویش چەند پرسیارێکت لێبکات 

 ەر خاڵێکدا بێت پرسیارت لێبکات. لەوانەیە دادوەرەکە لەه 

  .کە نوێنەرەکەی وەزارەتی ناوخۆ تەواوبوو لەوانەیە نوێنەرەکەت هەندێک پرسیاری بەدواداچوون بکات 

  .دوای ئەمە هیچ کەسێک ناتوانێت بەڵگەی تازە بخاتە ڕوو 

 نە ڕوو. لە کۆتایدا، هەردوو نوێنەرەکە پوختەیەک لە کەیسەکە و بەڵگەکان یەک بەدوای یەک دەخە 

  .دواتر دادوەرەکە بڕیار لەسەر کەیسەکەت دەدات 

 مەبەسنی دادوەرەکە چییە کاتێک دەڵێت: 

 تۆ سەرکەوتوو بویت و تۆ پاڵپشنی بەدەست دەهێنیت لە الیەن وەزارەتی ناوخۆوە.  -تانەکەت ڕێگە پێدراوە
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 پاڵپشنی ناکرێیت. دادوەرەکە لەگەڵ بڕیاری وەزارەتی ناوخۆدایە و تۆ  -تانەکەت ڕەت کرایەوە

 دادوەرەکە دەیەوێت وەزارەتی ناوخۆ دووبارە بە بڕیارەکەیدا بچێتەوە.  -تانەکەت پوچەڵکرایەوە

 . چی ڕوودەدات لە پاش دانیشتنەکەت

اتی  ش) نوێنەرایەتی دەکرێیت نامەیەیک ئامۆژگاریت پێدەدرێت کە تێیدا ڕوون کراوەتەوە جی ڕوویدا، تۆ پێویستە پیASAPئەگەر دەستبەج   (

 .  کارمەندی کەیسەکەت بدەیت کە دواتر ئەوانت بینی

  وێنی نیشتەجێبووتی شبە نوسینگەی  دەستت هەبوو، تۆ دەتوانیت  شوێنی نیشتەجێبوونو پێویستت بە  ئەگەر تانەکەت سەرکەوتوو بوو

ر تنەد ۆ ناوخ تی ەزار ەتاکو و  ەو ەتینێمەد ۆ لەوێت شوێنی نیشتەجێبوونە ڕابگات مە. ئەگەر دەستت بڕابگات کتوپڕ لە لەندەن
بۆ شوێنێیک  تێێ 

و  دیکە
ا

وەپێکردنە  (. ئەگەری کەمە لە دوای ەپێکردن)بڵ
ا

وێنی شوەرگریت. ئەگەر ڕۆیشنی بۆ  شوێنی نیشتەجێبوونکە لە لەندەن بڵ

  لن ر بوویت.  ەوەکەتڵچونتێهەپێش  کە  لەو ناوچەیەدا شوێنت بدرێنی  کتوپڕ لە لەندەن هەر وەها ئەمەش گەرەننی نییەکە تۆ   نیشتەجێبووتی 

م ئەگەر بڕگەی 4سەرکەوتوو تایبەتە بە بڕگەی  تێهەڵچونەوەیەیککتوپڕ دوای   شوێنی نیشتەجێبووتی هەرچەندە دابینکردتی 
ا
 ی  95، بەڵ

جێبەج   رەنگە  و ئەم داواکاریەت ەنگینش ەتێیکەیسەکەت ببەیتەوە و لەسەر شەقام بێماڵوحاڵ بیت، دەتوانیت داوا بکەیت دەستبەج   بخر 

بکرێت. ئەگەر ئەوە نەبوو تۆ دەتوانیت دواکاری لە ڕێگەی یارمەتی کۆچبەر پێشکەش بکەیت بۆ پاڵپشنی کتوپڕ و نشینگە وەک ئەوەی لە 

 ی سەرکەوتوو. 4پاڵپشنی کتوپڕ دوای تانەی بڕگەی  پەڕەی ڕاستییەکانمان ببینەدا هاتووە. بۆ زانیاری زیاتر تکایە 98برگەی 

هەبوو  نی نیشتەجێبوونشوێئەگەر تانەکەت لە رێگەی لینیک ڤیدیۆییەوە دانیشتنی بۆ کرا و سەرکەوتوو بوو، و تۆ دەستبەج   پێویستت بە 

م دەبێت بۆ شار یان شارۆچکەیەیک دیکە گەشت بکەیت. وەزارەتی ناوخۆ ئەمەت بۆ 
ا
دوای دانیشتنەکە، تۆ لە لەندەن نیشتەج   ناکرێیت، بەڵ

 ڕێک دەخات. 

زە دەدەن. ئەگەر اوتۆ پێشێی هاوکاریت پێدەدرا، ئەو هاوکارییەبەردەوام دەبێت تاکو وەزارەتی ناوخۆ بڕیارێیک ت ئەگەر تانەکەت پوچەڵ کرایەوە

تۆ پێشێی هاوکاریت وەرنەدەگرت پێویستت بەوەیە کە چاوەڕێ بکەیت تاکوو وەزارەتی ناوخۆ بڕیارێیک تازە دەدات. تکایە پەیوەندتی بە 

 ڕێکخراوی ڕاوێژی ناوخۆی پەنابەران بۆ ڕاوێژکاری بکە. 

ڕۆژ ڕادەوەستێت. تکایە پەیوەندتی بە  21رییەکەت لەدوای و تۆ پێشێی هاوکاریت پێدەدرا بەگشتنر هاوکائەگەر تانەکەت ڕەت کرایەوە 

 ڕێکخراوی ڕاوێژی ناوخۆی پەنابەران بۆ هاوکاری بکە. 

 

 

 

http://www.asaproject.org/uploads/Factsheet_16_-_Emergency_support_following_a_succsessful_s4_appeal.pdf

