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توندوتیژیی سیکسی وە شێوازەکانی دیکەی  -توندوتیژیی خیزانی  -ڤایرۆسی کۆرۆنا /19-کۆڤید

 توندوتیژیی لەسەر بنەمای ڕەگەز.

 

 ئامۆژگاریی سەالمەتی خۆشگوزەرانی بۆ ڕزگاربووان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

زۆرێك لە ڕزگاربووان هەست بە نائاسوودەیی دەکەن کە دابڕاو دەبن لە ماڵێکدا لەگەڵ کەسێك کە 

 توندوتیژە، وە دابڕاون لە تۆڕی پشتگیریەکان. 

  

ئێمە دەمانەوێت تۆ دڵنیا بکەینەوە کە ئێمە لەگەڵتداین.  ئێمە هەر شتێك کە لەدەستمان بێت بۆتی دەکەین 

 لەم کاتە دژوارەدا.  

 

ئێمە هەندێك ئامۆژگاری و زانیاریمان بۆت ئامادە کردووە دەربارەی ئەو پشتیوانییانەی دەستەبەرن.  

بیرت بێ کە تۆ خۆت شارەزایت لەبارەی حاڵەتەکەی خۆتەوەوە تەنها ئەو ئامۆژگارییانە وەربگرە کە 

 وات لێبکات هەست بە ئاسوودەیی بکەیت و گونجاو بێت لەگەڵ خۆتدا. 

 

 لەیاد بێت کە ئەو تووندوتیژییەی بەسەرت دەهێنرێت تاوانی تۆ نییە.  هەمیشە ئەوەت

 

 

گرنگە کە بیر لەو هەنگاوانە بکەیتەوە کە دەتوانیت بیگریتەبەر بۆ ئەوەی سەالمەت بیت. ئایا لە حاڵەتی 

 جیاوازدا تۆ چۆن کاردانەوەت دەبێت ئایا چۆن یارمەتیت چنگ دەکەوێت کاتێك پێویستیت پێی بێت؟

 

  هەوڵ بدە کە دڵنیابیت لەوەی مۆبایڵەکەت شەحنی   هەمیشە مۆبایڵەکەت بەخۆت بێ.بدە هەوڵ

 تیابێت. 

 

 دەتوانن پشتیوانیت لێ بکەن.   خیزان، هاوڕێیان و دراوسێکان 

o  ئایا دەتوانیت لە پەیوەندیی تەلەفونی یان بە ئینتەرنێت بمێنیتەوە لەگەڵ ئەو کەسانەی

باوەڕت پێیانە؟ ئەمانە لەوانەیە هاوڕێەکت کەسێکی خانەوادەکەت، دراوسی، 

سەرپەرشتیکار،یان کارمەندێکی پشتیوانی بێت. تۆ دەتوانیت ئەو فرسەتە بەکاربهێنیت 

ئەو تەلەفونانەیان بۆ بکەیت، بۆ نموونە کاتێك  و خانووەکە بەجێبهێڵیت بۆ ئەوەی

 دەچیت بۆ سوپەرمارکێت. 

 ئایا تۆ دەتوانیت لەبارەی ئەوانەوە لەگەڵیان بدوێیت کە بەسەرت هاتوون؟  

ئایا دەتوانیت ووشەیەکی نهێنی بەکار بهێنیت لەگەڵ کەسێکی باوەڕپێکراوت  

داوایان لێبکەیت کە کە تێبگەن کە کاتێکی سەالمەت نیە کە قسە بکەیت وەیان 

 تەلەفون بۆ پۆلیس بکەن؟

ئایا دەتوانیت لەسەر کاتێکی گونجاو و ڕۆژێك دیاریبکەیت کە ئەوان بێن و  

 بەسەرت بکەنەوە؟

 ئەگەر کاتێکی گونجاوی سەالمەت هەیە پێیان بڵێ با تەلەفونت بۆ بکەن. 

o وەی خۆت ڕابهێنە لەسەر ئەوەی بەخێرایی کورتەنامەکان بسڕیتەوە.  ئەگەر ئە

کورتەنامەکانت بسڕەرەوە وەیان  -توندوتیژە لەگەڵت چاودێریی تەلەفونەکەت دەکات 

پاشان تۆمارەکان بهێنەرەوە. هەروەها تۆ دەتوانیت ئەو ئاپانە بەکار بهێنیت کە ڕێگە 

 دەدەن بە نهێنی زیاتر. بۆ نموونە، تەلەگرام وە نیشانە. 

 

  تەلەفون بکەیت بۆ کلیلی خزمەتگوزاریە لە مەترسیی لەناکاودا. ترست نەبێ لەوەی کە پۆلیس

 لە کاتی کوتوپڕیدا.  999

o  چارەسەری بێدەنگ 



 

 

، کارمەندەکە )ئەو کەسەی وەاڵمی تەلەفون ئەداتەوە( 999کاتێك تەلەفون ئەکەیت بۆ 

جێنسیت پرسیارت لێدەکات کە ئاخۆ تۆ داوای چ جۆرێك لە خزمەتگوزاریی ئیمەر

دەوێ. ئەگەر تۆ ناتوانیت بڵێیت 'پۆلیس' یان'ئەمبوالنس'، ئەوسا تۆ پەیوەندیەکەت 

.  ئینجا تۆ Silent Solution systemدەگوازرێتەوە بۆ سیستەمی چارەسەری بێدەنگ 

لێبدەیت. ئەگەر  55گوێت لە مەسیجێکی ئۆتۆماتیکی دەبێت کە داوات لێدەکات ژمارە 

ەندیەکەت دەگوازریتەوە بۆ پۆلیسی ناوچەکەی خۆتان. کلیك لێبدەیت پەیو 55تۆ ژمارە 

 بۆ زانیاریی زیاتر. hereلێرە بکە 

o  ئەگەر تۆ ناتوانیت تەلەفون بکەیت لەبەر خزمەتگوزاریی کورتەنامەی ئیمەرجێنسی

ئەوەی نابیست و نابێژیت وەیان ناتوانیت بە قسە پەیوەندی بکەیت، دەتوانیت خۆت 

. ووشەی police text serviceتۆمار بکەیت بۆ خزمەتگوزاریی تێکستی پۆلیس 

REGISTER  ئەوسا مەسیجێکت پێدەگات کە پێت دەڵێت دوای 999تێکست بکە بۆ  .

بکەیت.  ئەمە لەکاتێکدا ئەنجام بدە کە ئاسوودە و سەالمەت بێت بۆ ئەوەی  ئەوە چی

بۆ زانیاریی  hereئێرە کاتێك دەکەویتە مەترسییەوە بتوانیت تێکست بکەیت. کلیك بکە 

 زیاتر.

o خەبەردان لە تاوان 

وانێك بەاڵم خۆت لە مەترسیی کوتوپریدا ئەگەر پیویستت بوو کە خەبەر بدەیت لە تا

بە ئۆنالین خەبەر یان  101نیت، ئەوا دەتوانیت تەلەفون بکەیت بۆ پۆلیس بۆ ژمارەی 

 .بدە 

 

شەرمەزار بکرێیت لەبەر هەر هۆیەك بێت، بە نابێت تۆ  ئەرکی پۆلیسە کە تۆ و مناڵەکانت بپارێزێت.

  حاڵەتی پەناهەندەییەکەشتەوە.

 

 

 یارمەتی و پشتیوانی بەردەستە 

خزمەتگوزاریەکانی پستیوانیکردن یارمەتیت دەدەن کە بیر لە بژاردەکانی سەالمەتی خۆت بکەیتەوە وە 

پستگیریی سۆزداریت پیشکەش بکرێت.  تۆ دەتوانیت دەستت بگات بە پشتگیری بە تەلەفونکردن بۆ 

انی هێڵێکی یارمەتیی نیشتمانی یان بچیتە سەر پشتگیریی ئۆنالین.   هەروەها خزمەتگوزاریەک

پشتیوانیکردن هێشتا هەر کراوەن، وە ئەوان شێوازی کارکردنیان وا گونجاندووە کە دڵنیا ببن لەوەی 

 هێشتا بتوانیت ئەو یاریدەدانەت دەستکەوێ کە پێویستت پێیەتی.  

 

 هێڵەکانی یاریدەدانی نیشتمانی 

ن وەرگێڕ دابین تەلەفونکردن بۆ هەموو هێڵەکانی یاریدەدانی نیشتمانی بە خۆرایین وە دەتوان

 بکەن ئەگەر زمانی ئینگلیزی زمانی یەکەمت نیە. 

 

 ئینگلتەرا 

 سەعات 24هێڵی یاریدەدانی نیشتمانی بۆ توندوتیژیی خێزانی 

0808 2000 247  

 BTبۆ قسەکردنی بەچاپ  BTئەم هێڵی یاریدەدانە بەردەستە بە بەکارهێنانی خزمەتگوزاری 

Type Talk Service .بۆ ئەوانەی نابیستن وەیان بۆ ئەوانەی گوێیان گرانە 

 . onlineئۆنالین هەروەها تۆ دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە هێڵی یاریدەدانەکە بە 

 

 توندوتیژیی سێکسی  -هێڵی یاریدەدانی نیشتمانی بۆ قەیرانی القەکردن 

08088 029 999 

https://www.policeconduct.gov.uk/sites/default/files/Documents/research-learning/Silent_solution_guide.pdf
https://www.emergencysms.net/
https://www.police.uk/pu/contact-the-police/report-a-crime-incident/
https://www.police.uk/pu/contact-the-police/report-a-crime-incident/
https://www.police.uk/pu/contact-the-police/report-a-crime-incident/
https://www.nationaldahelpline.org.uk/Contact-us


 

 

 ئێوارە 9.30-7پاشنیوەڕۆ وە لە نێوان  2.30-12هەموو ڕۆژێك کراوەیە لە نێوان 

 .0208 239 1124لەسەر ژمارە  Minicomبەردەستە بە مینیکۆم 

 

بۆ توندوتیژی لەسەر بنەمای  Karma Nirvanaکارما نیرڤانا  -هیڵی یاریدەدانی 

 'شەرەف' وە بەزۆر بەشوودان.

0800 5999 247 

 .hereلێرەدا هەروەها دەتوانیت پەیوەندییان پێوە بکەیت بە ئۆنالین 

 

هیڵی یاریدەدانی نیشتمانی بۆ کچانی هاوڕەگەزخواز و کورانی هاوڕەگەزخواز، سێکشواڵی 

 دووالیی وە ڕەگەزگۆڕاو + هێڵی یاریدەدان بۆ توندوتیژیی خێزانی. 

0800 999 5428  

help@galop.org.uk 

 

 ڕزگاربووانی نێر 

 پیاوانهێڵی ئامۆژگاریی بۆ 

0808 801 0327  

info@mensadviceline.org.uk   

 

 وێڵز:

سەعاتە بەخۆڕایی بۆ توندوتیژی دژی ژنان، توندوتیژیی خێزانی، &  24هێڵی یاریدەدانی 

 توندوتیژیی سێکسی: 

0808 80 10 800 

 77333 07800تێکست: 

 info@livefearfreehelpline.wale 

 

 سکۆتلەندا: 

 سەعاتە بۆ توندوتیژیی خێزانی و بەزۆر بەشوودان 24هێڵی یاریدەدانی 

0800 027 1234 

تۆ دەتوانیت تەلەفون بکەیت بۆ هێڵی یاریدەدانەکە بە بەکارهێنانی خزمەتگوزاریی تێکست 

text relay service helpline@sdafmh.org.uk 

 

 هێڵی یاریدەدانی سکۆتلەندا بۆ قەیرانی القەکردن.

08088 01 03 02 

 027 410 077537تێکست بکە بۆ: 

 support@rapecrisisscotland.org.uk 

 

 باکوری ئێرلەندا: 

 سەعاتە بۆ توندو تیژیی خێزانی و سێکسی:  24هێڵی یاریدەدانی 

0808 802 1414 

help@dsahelpline.org 

 

 

 پشتیوانی بە ئۆنالین 

https://karmanirvana.org.uk/contact/
mailto:help@galop.org.uk
mailto:info@mensadviceline.org.uk
mailto:info@livefearfreehelpline.wales
mailto:helpline@sdafmh.org.uk
mailto:support@rapecrisisscotland.org.uk
mailto:help@dsahelpline.org


 

 

دەستگەیشتن بە زانیاری بە ئۆنالین لەوانەیە وەك باشترین بژاردە بێت بۆ تۆ لەم کاتەدا. ئەگەر 

تۆ بچیتە سەر هەر زانیارییەك بە ئۆنالین ئەوا لەوانەیە وا پێویست بکات کە مێژووی 

بهێنیت وەك  بەکار’ private browsing‘براوزەرەکەت بسڕیتەوە یاخود براوزەری تایبەتی 

ڕێگەیەك بۆ شاردنەوەی بەدوادا گەڕانەکانتدا.  بۆ زانیاری زیاتر لەبارەی ئەوەی کە چۆن لە 

 . hereلێرە ئۆنالیندا سەالمەت بیت کلیك بکە 

 

لەرێی خزمەتگوزاریی  1-1خزمەتگوزاریی چاتی ڕاستەوخۆ پشتیوانیکردنی 

 مەسنجەری هەنوکەیی.  تکایە کاتی کردنەوە پێبزانە لەسەر پەیجە پەیوەندیدارەکەوە.   

 چاتی ڕاستەوخۆی فیدراسیۆنی یاریدەدانی ژنان لە ئینگلتەرا  

 چاتی ڕاستەوخۆی ژیانی بێترس لە وێڵز  

 چاتی ڕاستەوخۆی یاریدەدانی ژنان لە سکۆتلەندا  

 وخۆ بۆ توندوتیژیی خێزان و سیکسی لە باکوری ئێرلەندا چاتی ڕاستە  

 چاتی ڕاستەوخۆ بۆ قەیرانی القەکردن لە ئینگلتەرا و وێڵز 

  بۆ پیاوانی رزگاربوو[ چاتی هێڵی ئامۆژگاری پیاوان[[ 

  بۆ ]ڕزگاربوانی هاوڕەگەزخوازان لە کچان و لە  چاتی ئۆنالینی گالۆپ

 [LGBTکوڕان وە دووانەڕەگەزخواز وە ڕەگەز گۆڕاو 

 

تکایە ئەو ئیمێاڵنە بخوێنەرەوە کە پێشکەشکراون بۆ  -پشتتیوانیکردن بە ئیمێڵ 

هێڵەکانی یاریدەدان لە سەرەوە باسکراون.  هەروەها فیدراسیۆنی یاریدەدانی ژنانی 

ئینگلتەرە پشتیوانی پێشکەش دەکات بە ئیمێڵ بۆ ڕزگاربووانی توندوتیژیی خێزانی.  

ine@womensaid.org.ukhelpl. 

 

  بۆ نموونە: پشتیوانیکردنی هاوتەمەن وە ڕزگاربووان

  یانەی ڕزگاربووانیاریدەدانی ژنانی وێڵزی  -وێڵز . 

  یانەی ڕزگاربووانفیدراسیۆنی یاریدەدانی ژنانی  -ئینگلتەرە . 

 

 بۆ نموونە: ئەپڵیکەیشنەکان 

  مۆبایڵە زیرەکەکەت بۆ ئەکات بە جیهازێکی  - ئەپڵیکەیشنی هۆڵی گازارد

  سەالمەتیی شەخسی.

  ئەپڵیکەیشنێکی مۆبایڵە کە پشتیوانی و زانیاری  - ئەپڵیکەیشنی برایتسکای

پێشکەش دەکات بە هەرکەسێك کە لەوانەیە لە پەیوەندییەکی توندوتیژدا بێت 

 وەیان بۆ ئەوانەی نیگەرانن لەبارەی ناسیاوێکی خۆیان.

 

 

 ن کەسێکی تایبەتمەندەوەپشتیوانیکردن لەالیە

پشتیوانیکردنی هاوڕەگەزخوازان لە کچان و لە کوڕان وە دووانەڕەگەزخواز وە ڕەگەز گۆڕاو 

(LGBT) 

  گالۆپGalop 

 0800 999 5428 

help@galop.org.uk 

 

 کەمینەکراوان:ژنانی ڕەشپێست و 

https://www.womensaid.org.uk/cover-your-tracks-online/
https://chat.womensaid.org.uk/
https://gov.wales/live-fear-free/domestic-abuse-wales
https://sdafmh.org.uk/
https://dsahelpline.org/contact-helpline/
https://rapecrisis.org.uk/get-help/live-chat-helpline/
https://mensadviceline.org.uk/contact-us/
http://www.galop.org.uk/domesticabuse/
mailto:helpline@womensaid.org.uk
https://www.welshwomensaid.org.uk/join-us/survivor-registration/
https://www.welshwomensaid.org.uk/join-us/survivor-registration/
https://survivorsforum.womensaid.org.uk/
https://survivorsforum.womensaid.org.uk/
https://hollieguard.com/
https://www.hestia.org/brightsky
http://www.galop.org.uk/
mailto:help@galop.org.uk


 

 

  ( ئیمکانDirectory of ServicesImkaan)   

  هێڵی یاریدەدانێکی نیشتمانییە بۆ ژنانی  -هێڵی یاریدەدانی بالك سیستەرز لە ساوثهۆڵ

ڕەشپێست و کەمینەکراو وە ژنانی کۆچبەر، ئەوانەش کە هیچ سەرچاوەیەکی نەختینەی 

 گشتییان نیە 

 پاشنیوەڕۆ 5:00بەیانی تا  9:00دووشەممە تا هەینی  - 0208 571 9595

Online outreach advice surgery -  12ی بەیانی تا 10هەموو چوارشەممەیەك 

 نیوەڕۆ

 هێڵی یاریدەدان بۆ توندوتیژیی خێزانی   خزمەتگوزاریی مافەکانی ژنانی ئەمەریکای التینی

-  

 ی پاشنیوەڕۆ( 1 -ی بەیانی 10)دووشەممە تا پێنجشەممە  1714 928 0771 

 ی پاشنیوەڕۆ( 1 -ی بەیانی 10)دووشەممە تا هەینی  0580 597 0759  

 referrals@lawrs.org.uk  

 

 ڕزگاربوانی نابیست و کەمئەندام:

  پشتیوانی دەکات لە کەسانی نابیستە و نابێژ کە توندوتیژیی  – تەندرووستی ئیشارەت

 خێزانییان لە دژ کراوە، ئەمە پڕۆژەیەکی پێشکەوتووی پشتیوانی بە ئۆنالین دەگرێتەخۆی.

 )تێکست و واتسئەپ/فەیستایم  350366 07970

 2601 3947 020تەلەفون بکە بۆ 

da@signhealth.org.uk 

  پشتیوانی دەکات لە کەسانی نابیستە و کەمئەندام کە توندوتیژیی  – سەالمەت بە ڕۆژهەاڵت

 خێزانی و تاوانی ڕق و قینەیان لەدژ ئەنجام دراوە )تەنها لە لەندەن(

enquiries@staysafe-east.org.uk 

  پشتیوانی دەکات لەو کەسانەی کە گرفتی فێربوونیان هەیە وە/یان ئۆتیزمیان  – وەاڵم بدە

 هەیە کە ناڕەحەتییان بەسەردا هاتووە و توندوتیژییان بەرانبەر کراوە.

 020 7383 0700 

 admin@respond.org.uk 

 

 

 ی خزمەتگوزارییەکانی پشتیوانیکردنی خۆجێ

تۆ هێشتا هەر دەتوانیت دەستت بگات بە یارمەتی لە خزمەتگوزاریی پشتیوانیکردنی ناوچەکەت، 

زیاتر بە تەلەفون یاخود بە ئۆنالین. بۆئەوەی بزانیت چ خزمەتگوزارییەکی پشتیوانیکردنی 

  ناوچەیی لە ناوچەکەتدا دەستەبەرن: 

 

  دەبێ لەسەر وێبسایتی دەسەاڵتی خۆجێیی ناوچەکەت زانیاری هەبێت لەسەرئەوەی ئاخۆ لە

کوێوە دەتوانیت یارمەتیت دەستکەوێ لە ناوچەکەتدا.  بۆ زانینی ئەوەی کێ دەسەاڵتی 

 . hereلێرەدایە خۆجییتە 

 

 رییەکانی پشتیوانیکردنی ژنان:بەڕیوەبەرێتی خزمەتگوزا 

o  ڕێنوێنی خزمەتگوزارییەکان فیدراسیۆنی یاریدەی ژنان لە ئینگلتەرا . 

o  ڕێنوێنی خزمەتگوزاریەکان یاریدەدانی ژنانی وێڵزی . 

o  ڕێنوێنی یاریدەدانی ژنانی سکۆتلەندی. 

o  ڕێنوێنی یاریدەدانی ژنانی باکوری ئێرلەندا . 

https://www.imkaan.org.uk/get-help
https://southallblacksisters.org.uk/services/advice-surgeries/
http://www.lawrs.org.uk/
mailto:referrals@lawrs.org.uk
http://www.signhealth.org.uk/
http://www.staysafe-east.org.uk/
mailto:enquiries@staysafe-east.org.uk
http://www.respond.org.uk/contact-us/
mailto:admin@respond.org.uk
https://www.gov.uk/find-local-council
https://www.womensaid.org.uk/domestic-abuse-directory/
https://www.womensaid.org.uk/domestic-abuse-directory/
https://www.welshwomensaid.org.uk/information-and-support/find-your-local-service/
https://www.welshwomensaid.org.uk/information-and-support/find-your-local-service/
https://womensaid.scot/find-nearest-wa-group/
https://womensaid.scot/find-nearest-wa-group/
https://www.womensaidni.org/get-help/local-groups/
https://www.womensaidni.org/get-help/local-groups/


 

 

 

 :قەیرانی القەکردن 

o  سەنتەرە لۆکاڵیەکان  -ئینگلتەرا و وێڵز . 

o  سەنتەرە لخۆجێییەکان  -سکۆتلەندا . 

o قەیرانی القەکردن لە باکوری ئێرلەندا .  

 

  ( ئیمکانDirectory of ServicesImkaan)   خزمەتگوزاریی یارمەتی تایبەتمەند بۆ[

 ژنانی ڕەشپێست و کەمینەکراو.[

 

 

 GPدکتۆرەکان 

تۆ هێشتا هەر دەتوانیت مەوعید ساز بکەیت لەگەڵ دکتۆرەکەت.  ئەمە ڕەنگە لەڕێی تەلەفونەوە 

ەکان لەبارەی ئەوەی یان لەڕێی لینکێکی ڤیدیۆییەوە ئەنجام بدرێت.  ڕێنمایی نێردراوە بۆ دکتۆر

کە چۆن باشترین یارمەتیت بدرێت ئەگەر زانیان وەیان گومانیان هەبوو لەبارەی تۆ کە تووشی 

 توندوتیژی هاتوویت. 

ئەگەر سەالمەتی لەوەدا نەبوو کاتیك دکتۆرەکەت تەلەفونت بۆ دەکات دەتوانیت پێی بڵێیت کە 

لەفونەکە دەدەیتەوە دڵنیا بکە کەس گوێی کاتێکی تر تەلەفونت بۆ بکاتەوە. کاتێك کە وەاڵمی تە

 لێ ڕانەگرتبیت.

کارێك بکە کە دکتۆرەکەت یان پەرستارەکە بزانن کە تۆ هەست بە سەالمەتی ناکەیت، 

تۆقیویت، وە لە مەترسیی هەنوکەییدایت یاخود ئەگەر توندوتیژییەکە خراپتر دەبێت. ئەگەر 

وەیان داوای پۆلیس بکەیت، ئەوا داوا  کارێکی سەالمەتی نیە بۆت کە داوای یارمەتی بکەیت

 بکە لە دکتۆرەکەت یان پەرستارەکەت کە تەلەفون بکەن بۆ پۆلیس بۆت.

 

 

 پالندانانی سەالمەتی 

پالنێکی سەالمەتیی شەخسی یارمەتیت دەدات کە بیر لەوە بکەیتەوە کە چۆن سەالمەتیی خۆت زیاتر 

نەوەت دەبێت لە حاڵەتی جیاوازدا، لەوانەش بکەیت.  گرنگە کە بیر لەوە بکەیتەوە کە چۆن کاردا

 حاڵەتەکانی قەیراناوی. 

 

خزمەتگوزاریەکانی پشتیوانی دەتوانن یاریدەت بدەن لە دانانی پالنی سەالمەتی بۆت.  هەروەها هێڵی 

 ئامۆژگاری بەسوود هەیە بە ئۆنالین.

  یاریدەدانی ژنانs’s Aid’Women  دانانی پالنی سەالمەتی  – پەڕتوکی ڕزگاربووان 

  لە ژیان بپارێزە  ڕێنمایی پالنی سەالمەتیSafe Lives 

  چاین  Chayn 

  ئامۆژگاری تەکنیکی پەناگەی توندوتیژی 

 

 هەندێك پێشنیار بۆ بیرکردنەوە لەڕێیانەوە:

  بیر لە هەڵکەوتەی خانووەکەت بکەرەوە.  کام ژوورە سەالمەتترینە؟ بۆ نموونە، ئایا لەکوێوە

بەئاسانی خانووەکە بجێبهێڵیت.  ئایا کام لەژوورەکان پیویستە لێی دوورکەویتەوە لەکاتی 

 ڕووداودا؟ بۆ نموونە، مەتبەخەکە.  

https://rapecrisis.org.uk/find-a-rape-crisis-centre/
https://rapecrisis.org.uk/find-a-rape-crisis-centre/
https://www.rapecrisisscotland.org.uk/find-a-service-near-you/
https://www.rapecrisisscotland.org.uk/find-a-service-near-you/
https://rapecrisisni.org.uk/
https://www.imkaan.org.uk/get-help
https://www.womensaid.org.uk/the-survivors-handbook/making-a-safety-plan/
https://www.womensaid.org.uk/the-survivors-handbook/making-a-safety-plan/
https://www.womensaid.org.uk/the-survivors-handbook/making-a-safety-plan/
https://www.womensaid.org.uk/the-survivors-handbook/making-a-safety-plan/
https://safelives.org.uk/staying-safe-during-covid-19-guidance
https://chayn.co/
https://chayn.co/
https://www.refuge.org.uk/our-work/forms-of-violence-and-abuse/tech-abuse-2/


 

 

  کە تۆ بتوانیت فێریان بکەیت کە تەلەفون بکەن بۆ  -ئەگەر تەمەنی مناڵەکانت ئەوەندەیە

 داواکردنی یارمەتی؟ 

  ئەگەر وا پێویست بوو کە لە کوتوپڕیدا ماڵ بەجێبهێڵیت ئایا دەزانیت بۆکوێ بچیت؟ 

 وودەدا ئەگەر کرا جانتایەکی ئیمەرجێنسی ئامادە بکە بۆ خۆت بۆ مناڵەکانت وە لەشوێنێکی ئاس

هەڵیگرە. هەوڵبدە شتی پێداویستیی سەرەکی تێدا دابنێ وەك دەرمان، ناسنامە، پارە وەیان 

 کارت، وە جلوبەرگی پێویست بۆ خۆت و مناڵەکانت. 

 

 ئایا دەتەوێ ماڵ بەجێبهێلیت؟

لەوانەیە لەڕووی کردارییەوە گرفت بێت ماڵ جێبهێڵیت لەم کاتەدا. ڕەنگە ئەو کەسەی توندوتیژە 

 حکومەت جەختیکردووە بەرت پێتبڵێ کە ناتوانیت بڕۆیت لەبەر ئەوەی تۆ خۆدابڕ کردەیت. بەاڵم بەران

 تۆ دەتوانیت ماڵەکەت جێبهێڵیت ئەگەر تووشی توندوتیژی بوویت.کە 

 

بازاڕکردن بۆ خۆراك، هۆکاری  -چوار هۆکاری دیکە هەن کە خەڵك دەتوانێ لە ئێستادا ماڵ بەجێبهێڵن 

تەندروستی، کارکردنی پێویست، وە بۆ وەرزش.  ئەمانە دەکرێ بوار بڕەخسێنن بۆ ئەوەی داوای 

 یارمەتی بکرێت. 

  

نێیت چونکە ڕەنگە کاتێکی ئەگەر بڕیاری ڕۆیشتنت دا، باشترین ئەوەیە کە بە وردی پالنی بۆ داب

مەترسیدار بێ.  خزمەتگوزاریەکانی پشتیوانی دەتوانن یاریدەت بدەن لە پالندانان بۆ سەالمەتترین ڕێگە 

.  هەروەها ڕەنگە hereلێرە بۆ دەرچوون لەماڵ.  هەروەها تۆ دەتوانیت زانیاری تر بەدەست بهێنیت 

 ئەم زانیاریانەی خوارەوە بەسوود بن لەبارەی بژاردەکانی نیشتەجێکردن و پاراستنی یاسایی. 

 

 نیشتەجێکردن و داڵدە 

  .ئیمە تێدەگەین کە بەهۆی خۆدابڕانەوە ڕەنگە مانەوە لەگەڵ خزم و هاوڕێ بژاردەیەك نەبێ 

  ڕەنگە بژاردەیەك بێ بۆ تۆ. تۆ دەتوانیت لەبارەی شوێنەکانی خزمەتگوزاریی داڵدەدان

داڵدە زانیاریت دەستکەوێ بە تەلەفونکردن بۆ یەکێك لە هێڵەکانی یاریدەدان نیشتمانی، یان 

 لە خزمەتگوزاریەکی یاریدەدانی تر یاخود بە پۆلیس بۆ ئەوەی یاریدەت بدرێت.   داوا بکەیت 

o  خزمەتگوزاریەکانی داڵدەدان هێشتا هەر کراوەن و خەڵك وەردەگرن کە ئاڕاستەیان

بکرێت، هەرچەندە ئەمە زیاتر زەحمەت بووە. ڕێنمایی هەیە بۆ داڵدەکان لەبارەی 

ئەوەش ڕزگاربووان و  19چۆنێتی پێشکەشکردنی یارمەتی لە کاتی پەتای کۆڤید 

 ۆدابڕکردن هەبێت لەگەڵیاندا. منااڵن دەگرێتەوە کە ڕەنگە پێویستییان بە خ

o  ئاژەڵی ماڵی: هەندێ لە داڵدەکان ناتوانن شوێن بۆ ئاژەڵی ماڵی دابین بکەن. بەاڵم

خزمەتگوزاریی تایبەت بە بەخێوکردنی ئاژەڵی ماڵی هەیە کە دەتوانن چارەیەك 

 Dogs Trust Freedom بدۆزنەوە. بۆ زانیاریی زیاتر تکایە پەیوەندی بکە بە

Project یان Paws Protect.  

 بەوەی هێشتا هەر بەرپرسیارێتیی هەیە  بەشی نیشتەجێکردن لە دەسەاڵتی خۆجێی

زانیاریت بداتێ لەبارەی بژاردەکانی نیشتەجێکردن. تۆ دەبێ بە تەلەفون یان بە ئیمێڵ 

پەیوەندی بکەیت بە بەشەکەوە.  وردەکاری پەیوەندیکردن بە بەشی نیشتەجێکردنی 

لێرەدا دەسەاڵتی خۆجێی لە وێبسایتەکەیاندا هەیە.  ئەتوانیت بزانیت کێ دەسەاڵتی خۆجێیە 

here. 

 زانیاریی نهێنی خۆڕاییت پێدەدات لەبارەی نیشتەجێکردنەوە، وە پشتیوانی و  شێڵتەر

 ئامۆژگاری یاسایی سەبارەت بە هەموو کێشەکانی نیشتەجێی و النەوازی. 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-52081280
https://www.bbc.co.uk/news/uk-52081280
https://www.womensaid.org.uk/the-survivors-handbook/making-a-safety-plan/#1447926965137-d1ebb2d0-ef20
https://www.moretodogstrust.org.uk/freedom-project-contact-us/contact-us
https://www.moretodogstrust.org.uk/freedom-project-contact-us/contact-us
https://www.moretodogstrust.org.uk/freedom-project-contact-us/contact-us
https://www.cats.org.uk/what-we-do/paws-protect/accessing-paws-protect
https://www.gov.uk/find-local-council
https://www.gov.uk/find-local-council
https://www.gov.uk/find-local-council


 

 

00808 800 4444 

 چاتی ئینتەرنێت 

https://england.shelter.org.uk/  

 

 پاراستنی یاسایی 
 هەروەها تۆ دەتوانیت داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ زنجیرەیەک پاراستنی یاسایی.

 ئەم فەرمانە دەتوانێت کەسێکی توندوتیژکار بەدەر بکات لە مانەوە لە  - داگیرکردن فەرمانی

 شوێنێك، تەنانەت ئەگەر خاوەنی هاوبەشی بێت یان خاوەنی شوێنەکە بێ.

 ئەمە فەرمانێکی کاتییە کە کە دەتوانێت کەسی  فەرمانی پاراستن لە توندوتیژیی خێزانی

 ڕۆژ. 28ێڵێت پەیوەندیت پێوە بکات بۆ ماوەی تا توندوتیژکار دەربکات لە ماڵەکەت و نەه

  ،ئەگەر تۆ لەگەڵ کەسی توندوتیژکار ناژیت بەاڵم هێشتا توندوتیژیت بەرانبەر دەکرێت

کە ناهێڵێت فەرمانی بێزارنەکردن دەتوانیت داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ وەرگرتنی 

 کەسەکە پەیوەندیت پێوە بکات. 

  تۆ دەتوانیت داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ فەرمانی دادوەری بە ئۆنالین بە بەکارهێنانی

RCJ Citizens Advice CourtNav service  یان دەتوانیت خۆت ڕەوانە بکەیت بۆ

FLOWS  لێرە بۆ یارمەتیدان لە پێشکەشکردنی داواکاریداhere . 

  هەروەها ئەوان هێڵێکی یاریدەدان  زانیاریی زیاتر بەردەستە لەسەر وێبسایتی ,helpline 

 . خستۆتە کار ئەگەر ئامۆژگاریت بوێت

 

 

 کەمیەندامێتی 

ڕزگاربووانی کەمئەندام جۆری دیاریکراو لە توندوتیژییان تووش دەبێ، وەك 'لەالیەن سەرپەرشتیکار' 

تن بە پشتیوانیدا. هەروەها ڕزگاربووانی کەمئەندام تووشی وە ڕێگریی زیاتریان دێتەبەر لە دەسگەیش

گرفتی زیاتر دەبن لەم کاتانەدا. خزمەتگوزارییەکانی یاریدەدان و کۆمەاڵیەتی و پۆلیس هێشتا لەکاردان، 

 وە ئەوان ئامادەن بۆ یارمەتیدان. 

 

  ئێمە لەوە تێدەگەین کە ڕەنگە تۆ پشبەست بیت بە خراپەکارەکەت لە هەموو کارێکی ڕۆژانەت

وەك خۆشتن، جلگۆڕین، حەب ودەرمان، خواردن، پەیوەندیکردن و ئیشی ئەوراق.  بەاڵم تۆ 

دەتوانیت داوای یارمەتی بکەیت لە خزمەتگوزاریەکانی کۆمەاڵیەتی لەگەڵ پاکێجێکی 

پێویستە بە ك کە پشبەست نەبیت بە خراپەکارەکەوە.  سەرپەرشتیکردن بەجۆرێ

خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیتی کە تۆ لەمەترسیدایت، وە پێویستیت هەیە بە هەڵسەنگاندنی 

گرنگە کە پێیان بڵێیت کە چ جۆرە یارمەتییەکت پێویستە وە بۆچی خراپەکارەکە ناتوانێت  کتوپڕ.

دا دەتوانێت یارمەتیت بدات بەوەی یاریدەت بدات. کۆمەڵگای کەمئەندامی لە ناوچەکەت

پارێزەرایەتیت بۆ بکات کە یارمەتیی پێویستت بۆ دابین بکرێت لەالیەن خزمەتگوزاریەکانی 

 کۆمەاڵیەتییەوە.

 

  هەموو ئەو خزمەتگوزاری پشتیوانیکردن و پاراستنی یاساییانەی کە لەسەرەوە باسکراوە بۆ تۆ

تایبەتمەند هەیە بۆ نابیست و نابێژ وە بۆ دەستەبەرە.  هەروەها خزمەتگوزاری یارمەتیی 

, Sign Healthئیشارەتتەندرووستی ڕزگاربووانی کەمئەندام کە لەسەرەوە ئاماژەی پێکراوە )

 (. Respondوە بەپیرەوە چوون , وە سەالمەت بە ڕۆژهەاڵت 

 

https://england.shelter.org.uk/get_help/webchat
https://england.shelter.org.uk/
https://flows.courtnav.org.uk/
https://self-referral.flows.org.uk/
https://rightsofwomen.org.uk/get-information/violence-against-women-and-international-law/
https://rightsofwomen.org.uk/get-advice/family-law/
http://www.signhealth.org.uk/
http://www.staysafe-east.org.uk/
http://www.respond.org.uk/contact-us/


 

 

  ڕینمایی دەدەن بە بەکاهێنەرانی سەرپەرشتیی  مافەکانی کەمئەندامان لە شانشینی یەکگرتوو

  .hereلێرە کلیك بکە  -کۆمەاڵیەتی و یاریدەی شەخسی 

 

 :زانیارییەکان بەم شێوازانە بەردەستن 

o  ڕیکخراوی تەندروستیی ئیشارەتSign Health  ڤیدیۆی بەردەست کردووە لەبارەی

بە زمانی ئیشارەتی بەریتانی، وە ئەپدەیتەکانیشی لەخۆ  19ڤایرۆسی کۆرۆنا کۆڤید/

 . hereئێرە کلیك بکە  -گرتووە پاش بەیاننامەکانی ڕۆژانەی حکومەت 

o  ،تەندروستی ئیشارەت کورتە فلیمی ڕۆشنبیریی بەرهەم هێناوە بەگوێرەی ڕەزامەندی

بە ناردنی ناوەرۆکی سێکسی ، وەك دەوترێ توندوتیژیی لەسەر بنەمای 'شەرەف'، و 

 .hereلێرە بەزۆر بەشوودان بە زمانی ئیشارەتی بەریتانی.  دەستەبەرە 

 
 

 منااڵن و کەسانی گەنج 

بەهەمان شێوە بە قووڵی کاریکەریی خراپەکاری هەیە لەسەر مناڵ و کەسانی گەنج، وە گرفتی 

دا.  ئەو پشتیوانیانەی دەستەبەرن بۆ مناڵ و کەسانی  19ڕاستەقینەیان دێتەبەر لە کاتی قەیرانی کۆڤید 

 گەنج: 

  خۆشاردنەوە 

    

  مێشکە گەنجەکان  

  هێڵی مناڵ  

  تێکەڵ 

 

 سەرقاڵن:  19ئەو سەرچاوە گشتییانەی کە بۆ منااڵن/ خێزانەکان کە لەگەل کۆڤید 

 سەنتەری کالی  کەداحەوت ڕێگە بۆ پشتیوانیکردنی منااڵن و هەرزەکاران لەکاتی پەتا

The Clay Centre.  

  ژیانی خێزانی  ئامۆژگاری بۆ خێزانەکان لە کاتی خۆدانڕیدا 

 دیدەنیی منااڵن و دادگای خێزان 

زۆر جار مەسەلەی دیدەنی منااڵن بەکار دەهێنرێت وەك شێوازێك بۆ کۆنترۆڵکردن لەالیەن 

 .  19خراپەکارانەوە، وە تەرتیبەکانی دیدەنیکردن زۆر گرفتی تێکەوتووە بەهۆی کۆڤید 

 لەفون و ئیمێڵ ئاگات لەخۆت بێ لە هاوبەشکردنی وردەکارییەکانی وەك ئەدرەس، ژمارەی تە

لەگەڵ خراپەکارەکەتدا کە لەوانەیە ببێتە هۆی نەرمی لە سەالمەتیتدا. ئەگەر خراپەکارەکەت 

هات بۆ ماڵەکەتی بەبێ ڕێککەوتنی پێشوەخت مەهێڵە بێتە ژوورەوە. ئەگەر وا هەست دەکەیت 

 .999لە هەڕەشەدایت تەلەفون بکە بۆ 

 ەپێداوە لەبارەی دیدەنیی منااڵن لەکاتی کۆڤید ڕێکخراوی مافەکان بۆ ژنان هەندێ زانیاریی پەر

 . hereلێرەدا کە بەردەستە  -دا  19

  سەرۆکی بەشی خێزان ڕێنمایی دەرکردووە کە پابەندە بە فەرمانەکانی دادگای خیزان لەبارەی

 . hereلێرەدا کە بەردەستە  - 19تەرتیباتی مناڵ لەکاتی کۆڤید 

 :ئەگەر تۆ نیگەرانیت هەیە سەبارەت بە دادگای خێزان 

o  کافکاسCAFCASS  بەشێوەیەکی بەردەوام زانیارییەکانیان نویدەکەنەوە لەبارەی

  . hereلێرەدا  کە بەردەستە  - 19کۆڤید 

o 19لەسەر کۆڤید  ێنمایی ڕ هەروەها دەزگای دادوەری هەستاوە بە دەرکردنی هەندێ 

 لەوانەش دەست پێداگەیشتن لە دوورەوە بە دادگاکانی خێزان.  

https://www.disabilityrightsuk.org/
https://www.disabilityrightsuk.org/how-we-can-help/benefits-information/factsheets/independent-living-factsheets
https://signhealth.org.uk/resources/coronavirus/
https://www.signhealth.org.uk/our-projects/deafhope-projects/prevention-videos/
https://thehideout.org.uk/
https://loverespect.co.uk/
https://youngminds.org.uk/
https://www.childline.org.uk/
https://www.themix.org.uk/
https://www.mghclaycenter.org/hot-topics/7-ways-to-support-kids-and-teens-through-the-coronavirus-pandemic/
https://www.familylives.org.uk/advice/your-family/family-life/coping-practically-and-emotionally-during-the-covid-19-outbreak/
https://rightsofwomen.org.uk/get-information/family-law/coronavirus-and-child-contact-arrangements/
https://www.judiciary.uk/announcements/coronavirus-crisis-guidance-on-compliance-with-family-court-child-arrangement-orders/
https://www.cafcass.gov.uk/2020/03/18/coronavirus-covid-19-update-on-cafcass-preparedness/
https://www.judiciary.uk/coronavirus-covid-19-advice-and-guidance/


 

 

 

 

 ڕزگاربووانی کۆچبەر و پەناهەندە  

 حکومەتەوە لە نیە نەختییان سەرچاوەیەکی هیچ کە ئەوانەی کۆچبەروە ڕزگاربووانیئێمە دەزانیت کە 

(NRPF Funds Public to Recourse)  .ڕیگرییان تووشدەبێ بە گەیشتن بە پشتیوانیکردن 

 

 لەخوارەوە نویکردنەوە و سەرچاوە هەیە کە ڕەنگە بەسوود بن:

  زانیاری و ئامۆژگاری لەبارەی کۆچ. مافەکانی ژنان 

  هێڵی یاریدەدانێکی نیشتمانییە بۆ ژنانی  -هێڵی یاریدەدانی بالك سیستەرز لە ساوثهۆڵ

ڕەشپێست و کەمینەکراو وە ژنانی کۆچبەر، ئەوانەش کە هیچ سەرچاوەیەکی نەختینەی گشتییان 

 نیە 

 پاشنیوەڕۆ 5:00بەیانی تا  9:00دووشەممە تا هەینی  - 0208 571 9595

Online outreach advice surgery -  نیوەڕۆ 12ی بەیانی تا 10هەموو چوارشەممەیەك 

  :19-بەهۆی کۆڤید- ئیمیگرەیشن و پەناهەندەیی پڕۆسەکانی لە گۆڕانکاری مافی مانەوە   

 یان چۆڵکردن" بۆ "ئاگاداری نووسراوی کە پەناهەندەییدان خانووی بۆ ئەو ڕزگارنووانەی لە 

 .  یاریدەدانی کۆچبەر پەیوەندی بکە بە  - نێردراوە بۆ

 یاریدەدانی لەبارەی ڕاستییەکانی پڕۆژەی پێداچوونەوەی یارمەتیدانی پەناهەندەیی نامەی 

 .  hereلێرەدایە  19-کۆڤید  و پەناهەندەیی

 

ۆتەوە کە پارە وەرناگیرێت بۆ پشکنین یان چارەسەری ڤایرۆسی جەختی کرد NHSئێن ئێچ ئێس 

( ئەمە بۆ هەر کەسێکە کە لە شانشینی یەکگرتوو دەژی، بەبێ ڕەچاوکردنی حاڵەتی 19-کۆرۆنا )کۆڤید

لە باری کۆچبەری هیچ کەسێك  19-کۆچبەری کەسەکە. لەکاتی پشکنین یان چارەسەردا بۆ کۆڤید

ئەگەر پیویستت بوو بچۆ بۆ سەرپەرشتیی تەندرووستی.  زانیاریی زیاتر  ناپرسرێتەوە، لەبەر ئەوە تکایە

 .  hereلێرەدا بەردەستە 

 

حکومەتی وێڵزی جەختیکردۆتەوە کە ئەوانەی سەرچاوەی یارمەتیی گشتییان نیە لە وێڵز ئێستاکە 

شایستەی هەندێ جۆری یارمەتی دەبن لەسەر ئەرکی حکومەت وەکو نیشتەجێکردن و یارمەتی 

 .hereلێرەدا پەناهەندەیی.  زانیاریی زیاتر بەردەستە 

 

 بووە تەواو جەنیوەری ی24 دوای لە یان دەبێت تەواو خەریکە ڤیزەکەت ئەگەر هەروەها سەرنج بدە کە

ناتوانیت سەفەر بکەیت، هۆم ئۆفیس دەڵێ کە دەتوانیت ڤیزەکەت درێژ بکەیتەوە   19وە تۆ بەهۆی کۆڤید

   . hereلێرەدا .  زانیاریی زیاتر بەردەستە 2020ی مایس 31تا 

 

 زانیارییەکان بەردەستن بە جۆرەها زمانی جیاواز 

( 19ئەگەر زمانی یەکەمت ئینگلیزی نییە، ئەوا دەتوانیت زانیاری لەبارەی ڤایرۆسی کۆرۆنا )کۆڤید 

 .hereلێرەدا بەردەستە  -زمانی جیاواز  21بەدەست بێنیت وە ئامۆژگاری بۆ نەخۆش بە 

 

مەسیجی دەنگیی پۆست کردووە لەبارەی توندوتیژیی  تۆڕی ژنانی موسڵمان لە شانشینی یەکگرتوو

 . hereلێرەدا بەردەستە  -بە زمانی جیاواز  19خیزانی وە کۆڤید 

 

 

 دارایی 

https://rightsofwomen.org.uk/get-advice/immigration-and-asylum-law/
https://southallblacksisters.org.uk/services/advice-surgeries/
https://righttoremain.org.uk/changes-to-the-asylum-process-due-to-covid-19/
https://www.migranthelpuk.org/
https://www.migranthelpuk.org/
http://www.asaproject.org/uploads/Factsheet_20_-_Covid-19_and_asylum_support_updated_27.3.20.pdf
https://www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide
https://gov.wales/10-million-emergency-support-rough-sleepers-wales-during-coronavirus-outbreak
https://www.gov.uk/government/news/visas-extended-for-those-currently-unable-to-return-home-due-to-covid-19
https://drive.google.com/drive/folders/193qQN9l04Dvf0N9L5zeWTiXK_DRbrAxg
https://www.mwnuk.co.uk/
https://www.youtube.com/channel/UCxd-ZVLUyhxcOa0cUuCduPw


 

 

هەندی لە ڕزگاربووان خراپەکاریی داراییان بەرانبەر دەکرێت، وە هەندێکیان تووشی گرفتی دارایی 

.  هەندێ سەرچاوەی یارمەتی بەسوود وە زانیاری هەن ئەگەر گرفتی 19دەبن لەکاتی قەیرانی کۆڤید 

 داراییت تووش ببێت:  

  لەسەر  ڕێنمایی  دەرکردنیڕێکخراوی ڕزگاربوون لە خراپەکاری دارایی هەستاوە بە

خراپەکاری دارایی لەکاتی خۆدابڕکردندا، هەروەها مەسەلەی کردەیی لەوانەش بەنەفیت و 

 کە.پارەدانی کاتی نەخۆشی. ڕێنماییەکە بەبەردەوامی نوێدەکرێتەوە بەپێی گۆڕینی بارودۆخە

  راوێژکاری بۆ هاواڵتییانCitizens Advice کە  ڕێنمایی هەیە لەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا

  .بانکەکانی خواردن ، وە چۆنێتی دەستڕاگەیشتن بە  بەنەفیتەکان بەردەستە باسدەکات لەبارەی 

  ڕێکخراویTurn2us  هەروەها یارمەتیی خەڵك دەدات بۆ ئەوەی دەستیان بگات بە پارەدا

  لەڕێی بەنەفیت و بەخشینەکان.

  کۆمەڵەی شاهانە بۆ نابیستان دەتوانێت یارمەتی نابیستان بدات بۆ ئەوەی دەستیان بگات بە

. advice@royaldeaf.org.uk -تۆ دەتوانیت پەیوەندییان پێوە بکەیت بە ئیمێڵ بەنەفیتەکان. 

  .ماڵپەڕەکەیان هەروەها ئەوان چاتی سەربەخۆیان هەیە لەسەر 

  هەندێ لە ڕێکخراوە خێرخوازی بەخشین دەدەن پاش ئەوەی ماڵ جێدەهێڵیت بەهۆی توندوتیژیی

بۆ ئەو خێزانانەی مناڵی کەمئەندامیان هەیە، وە  سندوقی خێزان خێزانییەوە. بۆ نموونە 

 . Buttle UKبەخشینی ڕێکخراوی بۆ ئەو خیزانانەی لە قەیراندان 

 

 

 درووستی مێشك و سەرپەرشتیکردنی خۆیی 

ئەگەر تۆ توندوتیژیت بەرانبەر دەکرێت وەیان لەوەپێش بەرانبەرت کراوە، ئەوا ڕەنگە مانەوە لەماڵ 

lockdown  سەخت و بەفشار بێت. لەم کاتانەدا گرنگە کە تەندروستی و گوزەرانت لەپێش هەموو

 شتێکەوە دابنێیت.

 

 سەرپەرشتی خۆیی و سەرچاوە بەسوودەکان  

هەمیشە سەرپەرشتی خۆیی گرنگە، بەتایبەتی زۆرتریش لەم کاتانەدا.  لێرەدا هەندێك سەرچاوەی 

 بەسوود هەن بۆ یارمەتیدانت.

  ڕێنمایی سەرپەرشتی خۆیی یاریدەدانی ژنانی وێڵزی  

  ڕێنمایی سەرپەرشتی خۆیی  

  گراوندینگ تەکنیك قەیرانی القەکردن  . 

 NHS کە خەوتن و خەمۆکی و کۆست وە دڵتەنگی.  ڕێنمایی یارمەتیدانی خۆیی 

  مایندs’Mind  درووستی میشك و کۆڤید ئامۆژگاری دەربارەی  

 ئەو ئەپڵیکەیشنانەی یاریدەی تەرکیزی بیرکردنەوە دەدات 

o erInsight Tim 

o Calm 

o  Headspace 

 

 ڕاویژی ئۆنالین 

ئەگەر تۆ ڕاوێژ بەکاردەهێنیت بەاڵم ئێستا ڕاگیراوە: هەندێ لە ڕاوێژکردنەکان بەردەوامن لە 

کە ڕاوێژ پێشکەش  Support Lineپێشکەشکردنی هێڵی یارمەتیی بۆ پشتیوانیکردن. بۆ نموونە، 

دانیشتنی چارەسەر  Sign Healthدروستی ئیشارەت دەکەن لەڕێی هێڵی یاریدەدانی نهێنی و ئیمێڵەوە. 

  British Sign Languageپێشکەش دەکەن بە زمانی ئیشارەتی بەریتانی بۆ نابیستەکان بە ئۆنالین 

 

https://survivingeconomicabuse.org/resources/
https://survivingeconomicabuse.org/resources/
https://www.citizensadvice.org.uk/health/coronavirus-what-it-means-for-you/
https://www.citizensadvice.org.uk/health/coronavirus-what-it-means-for-you/
https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/coronavirus-check-what-benefits-you-can-get/
https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/coronavirus-check-what-benefits-you-can-get/
https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/help-if-on-a-low-income/using-a-food-bank/
https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/help-if-on-a-low-income/using-a-food-bank/
http://www.turn2us.org.uk/
mailto:advice@royaldeaf.org.uk
https://www.royaldeaf.org.uk/
https://www.royaldeaf.org.uk/
https://www.familyfund.org.uk/
https://www.familyfund.org.uk/
https://www.buttleuk.org/news/buttle-uks-covid-19-response
https://www.welshwomensaid.org.uk/2020/03/self-care-in-self-isolation-a-guide-for-past-survivors/
https://www.welshwomensaid.org.uk/2020/03/self-care-in-self-isolation-a-guide-for-past-survivors/
https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-tools-to-help-you-cope/self-care/
https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-tools-to-help-you-cope/grounding/
https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-tools-to-help-you-cope/grounding/
https://web.ntw.nhs.uk/selfhelp/
https://web.ntw.nhs.uk/selfhelp/
https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/#collapse75e5b
https://insighttimer.com/
http://www.calm.com/
http://www.headspace.com/
http://www.supportline.org.uk/
https://signhealth.org.uk/with-deaf-people/psychological-therapy/


 

 

 هێڵەکانی یاریدەدان بۆ دروستی دەروونی 

  ساماریتانسSamaritans 

116123 

jo@samaritans.org.uk 

  مایندMind 

0300 123 3393 

 info@mind.org.ukئیمێڵ: 

 86463بە تێکست: 

  شاوتShout! -  سەعاتەیە 24خزمەتگوزاریی تێکست لە قەیراندا بۆ نابیستان 

 85258تێکست بکە بۆ  DEAFوشەی 

 

 تۆڕ و سەرچاوە بۆ 

 سەرچاوەی نەرمی لەکاتی دابڕاندا .  

  & ڕێنمایی ڕزگاربووندوورکەوتنەوەی کۆمەاڵیەتی  . 

  گروپیLGBT+ London Mutual Aid 

  

 خراپ بەکارهێنانی ماددەی هؤشبەر و ئەلکهول 

زۆرێك لە ڕزگاربووان ئەلکهول یان ماددەی هۆشبەر بەکاردێنن وەك هۆیەك بۆ ئەوەی ڕابێن لەگەڵ 

ئەزمونەکانیاندا کە پێیدا تێپەڕیون.  هەموو ئەو خزمەتگوزارییانەی پشتیوانیکردن کە لەم سەرچاوەیەدا 

 ڕیزبەند کراون یارمەتی سۆزداری پێشکەشدەکەن بەبێ ئەوەی هیچ حوکمێك بدەن.  ئەو

خزمەتگوزاریانە زانیاریت پێشکەش دەکەن لەبارەی خزمەتگوزاری پشتیوانی تایبەت بە ماددەی 

ئێمە هۆشبەر و ئەلکهول.   هەروەها تۆ دەتوانیت بە ئۆنالین هەندێ ئامۆژگاری بە دەستت بهێنیت لە 

 . ن بۆ تۆ لێرەی

 

 گرووپی یارمەتیدانی هاوبەش 

لەمیانەی ئەم قەیرانەدا ئێمە تواناکانی کۆمەڵەکانمان بینی لەگەڵ هەزاران گرووپی یارمەتیدانی هاوبەش 

کە هەموو پێکەوە کاردەکەن لە سەرانسەری واڵتدا.  ئەم گرووپانە پێکهاتوون لە دراوسێکانتان کە 

نەدا.  بۆ نموونە دەیانەوێت یارمەتی یەکتری بدەن لە گرفتەکانی ڕێوشوێنەکانی دابڕان لەم کاتا

بازاڕکردن بۆ خواردن بۆ ئەو کەسانەی ناتوانن، وە بەرەنگاربوونەوەی تەنیایی. تۆ دەتوانیت گروپی 

 . hereلێرەدا یارمەتیدانی ناوچەکەت بزانیت 

 

 

 هیوادارین ئەم زانیارییانە بەسوود بووبن بۆت،  

 تکایە بیرت بێ کە تۆ بە تەنها نیت. 

 ئێمە لێرەین بۆ یارمەتیی تۆ.

mailto:jo@samaritans.org.uk
https://signhealth.org.uk/with-deaf-people/crisis-text-service/
http://www.galop.org.uk/trans-resilience-in-isolation/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gITne2wLYXMNvnMzjLXgAv6wqmnTkgblwn765jgAktg/edit?fbclid=IwAR3UHIwgys_0OvtnIzjLWHM2xB3CgGm8f9Z3f_2mKNVlLIZ-kjcwzPA1c5c#gid=0
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